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REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Muhterem arkadaşlar, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunun 19 neu maddesinin verdiği 
salâhiyete istinaden, Malatya Mebusu ismet 
İnönü'nün 157 arkadaşı ile ve Bursa Mebusu 
Salûk Şaman'm 377 arkadaşı ile verdikleri ta
lepnameleri üzerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisini içtimaa davet etmiş bulunuyorum. 

Ekseriyetimiz vardır, Meclisi açıyorum. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 

Reis Bey... 

1. — Hariciye Vekili Fatin Rü§tü Zorlu'nun 
tahakkuk ettirilen dış yardımlarla alınan iktisa
di tedbirlere ve dış politikaya dair beyanatı 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin fevkalâde olarak 
toplanmış bulunmasından bilistifade, son fev
kalâde içtimadan beri tahaddüs etmiş olan dış 
hâdiseler hakkında izahat vermek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Arz ve izah edeceğim 
mevzular başlıca iki kısma ayrılabilir. 

Bunlardan birincisi, memleketimizin, 31 Tem
muz 1958 tarihinde Avrupa İktisadi İş Birliği 
teşkilâtı, Milletlerarası Para Fonu ve Amerika 
Birleşik Devletlerinden elde etmiş okluğu iktisa
di yardım mevzuudur. Diğeri de, Orta - Şarkta 
vukua gelen ve bundan evvelki fevkalâde Meclis 
içtimaında bahis mevzuu edilmiş bulunan hâdise
lerdir. 

önce müsaadenizle iktisadi yardım hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bugün her dev
letin ve bilhassa bizim gibi iktisaden cihazlan-
makta geri kalmış devletlerin hariciyelerine düşen 
en mühim vazifelerden birisi, hiç şüphesiz, mem
leketin iktisaden gereği gibi kalkınabilmesi ve bey
nelmilel hayatta onun iktisadi nizamının korun-

REİS — Buyurun. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 

Gündeme dair ve usulü müzakere" hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım. 

REİS — Gündem yoktur, müzakere mevzuu 
da olmadığı için usul hakkında söz veremem. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
89 neu madde mucibince söz istiyorum. 

REİS — Hükümet söz istiyor. Hariciye Ve
kili buyurun." 

masını sağlamak hususunda Devlet ve Hükümet
çe sarf edilen mesainin dış âlemde müsmir ka
lınmasına çalışmaktır. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, memleke
tin bilhassa 1950 den bu yana her sene nüfusu
nun yüzde üç nispetinde artmasının ve dünyanın 
sulh ve sükûna kavuşabilmesi için uzun seneler
den beri yüklenmek mecburiyetinde kaldığı mil
lî savunma masraflarının icabettirdiği malî kül
fetleri karşılayabilecek bir iktisadi bünyeye sa-
hibolmak maksadiyle Hükümetimiz büyük gay
retler sarf etmiş ve etmekte bulunmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin karşısına çıkan mesele, biraz evvel 
arz etmiş olduğum gibi, hiç şüphesiz Türk ikti
sadi bünyesini onun millî savunmasına yetecek se
viyeye1 ve onun asırlarca ihmale uğramış aziz 
milletinin hayat standardını yükseltecek bir dere
ceye ulaşmasını temin için âzami gayret sarf et
mek idi. Hepiniz biliyorsunuz ki, her sene 750 
bini a*şan yeni bir nüfus memleketimize katıl
maktadır. Yine hepimiz biliyoruz ki, bizim başlı
ca vazifelerimizden biri bu mütemadiyen büyü
yen ve artan nüfusa sahip memleketimizin refah 
ve hayat standardını yükseltmeye çalışmaktır. 
Bunların nasıl elde edilebileceğini muhakkak ki 
Demokrat Parti iktidarı son sekiz sene zarfında 
büyük bir azimle ve feragatle göstermiş bulun-
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maktadır. Bir milletin iktisadi refaha ulaşması el-
betteki bütün millet efradının iş sahalarında 
Azami randımanla çalışmasını ve bunu temin için 
de mühim miktarda envestismanların yapılması
nı âmir bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, karşı
laştığı dâvaların birincisi, milleti topyekûn ça
lışma sahalarına yöneltmek, ikincisi, bunların 
eline gereken sermayeyi vermek ve istihsali ar
tırmak için hariçten gereken malzemeyi, fabri
kaları, tesisleri getirtmek idi. 8 sene zarfında 
bu sahalarda büyük başarılar kazanıldı. 

1950 yılında 7,5 milyon ton olan hububat is
tihsali 1957 senesinde 14,5 milyon tona, pamuk 
istihsali 118 bin tondan 145 bin tona çıkarılmış, 
bakır istihsali 11 700 tondan 24 700 tona, de
mir istihsali 2333in tondan 930 bin tona, krom 
istihsali 422 bin tondan 833 bin tona, maden 
kömürü (tuvönan-) 4 milyon 360 bin tondan 
6 küsur milyon tona, linyit istihsali 1 milyon 
200 bin tondan 3 milyon tona, ham petrol istih
sali 16 bin tondan 305 bin tona çıkarıldığı gibi, 
yılda 333 bin ton ham petrol tasfiye edecek bir 
refineri kurularak 19 vilâyetin petrol ihtiya
cının memleket dâhilinde karşılanması ve yılda 
200 bin ton kömür tasarrufu temin edilmiştir. 

Sınai sahada şeker istihsal kapasitesi 119 
bin tondan 365 bin tona, çimento istihsali 395 
bin tondan 1 milyon 800 bin tona yükselmiştir. 
Yapılmakta olan fabrikalarla birlikte istihsal 
kapasitesi 2 milyar 750 bin tona çıkacaktır. 

Bütün bunlara diğer sanayi kollarını, yapı
lan yolları, köprüleri, limanları, sulama tesis
lerini, barajları, elektrik santrallerini, nakil şe
bekelerini ve ticaret filosunda vâki artışları 
ilâve etmek lâzımdır. Fakat bütün bunlar yapı
lırken Türkiye elbetteki bâzı müşküllerle kar
şılaşmış bulunmaktadır. Bu müşkülât sırasiyle, 
Kore krizinin hitamını mütaakıp ihracatçısı bu
lunduğumuz mevaddı iptidai fiyatlarının dünya 
piyasalarında kaydettiği daimî sükut Türki
ye'nin üç sene üst üste mâruz kaldığı kuraklık 
ve tabiî âfetler, mevcut bütün zorluklara rağ
men başlanmış bulunan enfrastrüktür ve sana
yileşme gayretlerinin semeresini alabilmek için 
bu projeleri uzun vadeli krediler yerine orta ve 
kısa vadeli kredilerle tahakkuk ettirmek mec
buriyetinde kalınmış olması ve bu yatırımların 
rantabilitesinin alınmasına zaman kalmadan 
taksit vâdelerinin hulul etmiş bulunmasıdır. 
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Vakıa Türkiye, bütün bu gayretleri sarf 

ederken, büyük bir diğergâmlık ile ortaya kon
muş olan Amerikan yardımından da istifade et
mekte idi. ö te yandan, Amerika'nın önderliği 
ve teşebbüsü ile hür dünya camiası tarafından 
ortaya konulmuş ve bütün müttefiklerimiz ve 
bilhassa Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
mensup partönerlerimiz tarafından kabul edil
miş olan tesanüt ve yardım prensibi her gün 
biraz daha faydalı şekilde tatbik sahasına inti
kal ettirilmekte ve bu suretle hür dünyanın baş
lıca dâvalarından biri olan az gelişmiş memle-

:, ketlerin kalkınması dâvası hal yoluna girmek
tedir. Ancak, bu gibi fikirlerin tatbik mevkiine 
konulması ve gereği gibi randıman vermesi, el-
mette ki, bir zamana mütevakkıftır. 

işte bu sebepledir ki, maalesef Türkiye'nin 
sıkıntılı bir devresinde tahaddüs eden ihtiyaç
larına kifayet etmiyen Amerikan yardımı ha
riç, diğer memleketlerden aldığımız krediler 
uzun vadeli kredi yerine kısa vadeli olmuştur. 
Bu şekilde belki 300 milyon dolan aşan krediler 
elde etmiş olduk ve bunlarla beş, altı tane mu
azzam baraj, limanlar, çimento fabrikalan, şeker 
fabrikalan, tekstil fabrikaları kurarak, evvelce 
bütün bir memlekette beş - altı fabrika muazzam 
eserler diye yâdedilirken, bir tek vilâyette beş -
altı fabrika yapmak imkânını elde ettik. Fakat, 
bütün bunlar bizim idealimiz olan Türkiye için, 
nüfusu senedle 750 bin artan Türkiye için, yarı
nın 50 milyonluk Türkiyesi için elbette ki azdı. 

Sevgili arkadaşlarım, 
işte 1954 ten beri biz bu yardımın gereği gi

bi olmasına gayret sarf ediyorduk. Karşımızda-
kilerle muhakkak ki, bâzı anlaşmazlıklarımız 
vardı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, 3 se-
'iııelk kuraklığın neticelerini, yardım azlığını, 
Türk Milletinin fedakârlığiyle telâfi etmeye gay
ret ediyorlardı. Çünkü bu hükümetler, yolundan 
dönmemek mecburiyeti ve azminde idi. Çünkü biz 
yarının Türkiyesini yapmak mecburiyetinde idik. 
Çünkü biz geri kalmış, az gelişmiş bir memleke
tin azim ve kudretiyle neler yapabileceğini gös
termek ve bunu bilfiil ispat etmek mecburiyetin
de idik. (Soldan, bravo sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bu envestismanlar yapılırken bu istihsal ar

tışları kaydedilirken elbette ki, milletin hay"at 
seviyesi de artıyordu, Milletin refah seviyesi de 
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artıyordu. Fakat hayat seviyesinin ve refah se
viyesinin artması, istihlâkin artması talebin art
ması demek oluyor. Bu ise, aynı zamanda eni'iâs-
yonist bir temayülün de ortaya çıkması demek 
oluyor. 

Elbette ki, alınacak kâfi bir yardım Türk 
Milletinin azmi ile, cesareti ile, kararı ile ve ya
pıcı kudreti ile birleştiği anda bu güçlüğü önli-
yecek bir mahiyet arz edecektir. Çünkü Türk 
Milleti için eğer bir iştira gücü fazlalığı ortaya 
çıktı ise bu zevkü sefa maksadiyle para sarf et
mekten ve krediyi bollaştırmaktan değil, fabri
kalar, limanlar, barajlar ve sair tesisler kurmak 
için para kullanmaktan, Türk işçisine vie çiftçi
sine verdiği fazla iştira gücünden, yani istihsal 
menbalarmı artıracak envestisma.nl arm artma
sından meydana geldi. 

Sevgili arkadaşlarımı, 
İşte üzerinde tereddütler hâsıl olan nokta, bi

ze yardım eden dostlarımızın üzerinde ttereddüt 
uyandıran nokta bu idi. Yani Türkiye'de tasar
ruf azlığı ve dış yardım noksanlığı sebebiyle ta
sarrufun yerine ikame edilen kredinin ve enves-
tisman sebebiyle artan iş hacminin ve dolayısiy-
le iştira gücünün doğurduğu enflâsyonist tema
yül muvacehesinde meydana çıkan istihlâk tale
binin önünde Türk Hükümetlerinin başladıkları 
envestismanları yarıda bırakarak dış iştira gücü 
imkânlarını istihlâke yöneltip yöneltmiyecekleri 
ve bu sunetle istikbali hale feda edip etmiyecek-
leri tereddüdü idi. Onlarla 1954 senesinde müza
kerelere giriştiğimiz zaman barajlar, fabrikalar 
ve limanlar henüz rüşeym halindeydi. Onlar, 
acaba Türkler bunları başaracaklar mı diye 
endişe ve tereddüdediyorlar, bu barajların, 
fabrikaların, limanların neticeleneceğine inan
mıyorlardı. Nihayet 1958 senesinde devam 
eden müzakereleri teekrar ele aldığımız za
man bu fabrikalar, barajlar ve limanların mü
him bir kısmı bitmişti. Diğerleri de bitmek 
üzereydi. Onlar, Demokrat Parti Hükümeti
nin, bir demagoji propagandasına kapılmayıp, 
Türk milletinin istikbalini hâle nazaran ön 
plâna aldığım müşahade ettiler. (Soldan, sü
rekli alkışlar ve bravo sesleri) 

Sevgili aakadaşlarım, 
Anlaşma noktası burada vukua geldi. Türk 

Hükümeti 1958 senesinde bize yardım edecek 
devletlerin karşısına muazzam bir envestis-
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man bilançosu ile, muazzam bir istihsal ka
pasitesi ile çıkmıştır. Evet, belki yaptığımız 
fabrikaların hepsi tam randımanla çalışmı
yordu, fakat gereken iptidai maddeyi bul
duğu zaman çalışacağı meydanda idi. (Sol
dan bravo, sesleri) 

Bu vaziyet karşısında, şu esas üzerinde 
anlaştık : Onlar kabul ettiler ki, Türkiye'nin 
kalkınması için yapılan ve yapılmakta olan 
envestismanların bitmesi ve bunlara daha bir 
miktarının ilâvesi ve daima yeni ilâveler ya
pılması lâzımdır. (Soldan bravo, sesleri.) Biz 
de kabul ettik ki, bu anlayış karşısında Türk 
milletinin fedakârlığını, cefa çekmesini yar
dımla karşıladığımız anda, muayyen bir prog
ram altında, muayyen bir seviyede ilerlemek 
için onlarla teşriki mesai halinde kalabile
ceğiz ve artık düne nazaran kuvvetlenmiş 
olan bünyemizde kâfi tasarruf temini suretiy
le kredi enflâsyonuna gitmeden düne naza
ran en aşağı 5 misli ileri bir seviyeden da
ha ileri bir seviyeye muvazene içinde gide
bileceğiz. Onlarla anlaşmak imkânını bulduk, 
çünkü karşımızda anlayış, hüsnüniyet ve iti
mat gördük. Şimdi dün Türkiye'ye 200 mil
yon dolarlık bir ithali kâfi görenlerin 600 
milyon dolar raddesinde bir ithalâtın Türki
ye için lâzım olduğunu kabul ettiklerini ve 
şeriklerimizin Türk milletine karşı olan pek 
büyük hüsnüniyetlerini ve muhabbetlerini mü
şahede etmek imkânını bulduk. (Soldan, bra
vo, sesleri alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, hepiniz biliyorsu
nuz, yapılan yardımın yekûnu 359 milyon 
dolar miktarmdadır. Bu yardımlar bir yandan 
Avrupa İktisadi İş Birliğinden, diğer taraftan 
Amerika Birleşik Devletlerinden ve, üçüncü 
kaynak olarak da, beynelmilel para fonundan 
yapılmaktadır. Bunların müzakelerine biz 
1957 senesinde ilk önce Almanlarla başladık. 
Ve aynı zamanda müttefikimiz ve büyük dos
tumuz Birleşik Amerika Devleti ile istişa
relere giriştik. Her iki müttefikimiz de bize 
bu yardımın bilhassa Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı çerçevesi ve beynelmilel 
para fonu içinde yapılması lâzımgeldiğini ve 
bunun çok daha faydalı olacağını ve bütün 
dünyaya iyi bir tesanüt örneği vereceğini söy
lediler, 
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Bu müesseselere müracaat ettik. Müzake

relerimiz 6 - 7 ay kadar sürdü. Buraya heyet
ler geldi, görüştük, mutabık kaldık, resmî 
müraeaatimizi Mart 1958 de yaptık. îlk teknik 
ve müspet neticeyi 12 Temmuz 1958 de aldık. 
31 Temmuz 1958 de Paris'te bunu resmen tes
cil ettirdik. 

Yapılan yardım, Türkiye için pek büyük 
bir istikbalin ilk adımını teşkil etmektedir. Dik
kat buyurunuz, ilk adımını diyorum. Avrupa 
İktisadi İş Birliği içinde bu yardım Avrupalılar 
arasındaki tesanüdün bilhassa iktisaden çok ge
lişmiş Avrupa memleketleriyle Avrupa'nın az 
gelişmiş memleketlerinden birisi arasında olan 
tesanüdün ilk adımını teşkil etmesi itibariyle bir 
kıymet ifade etmektedir. Bu yardım yapıldığı 
zaman yalnız Türkiye bakımından değil, bütün 
Avrupa ve bütün medeniyet âlemi bakımından 
da büyük bir muvaffakiyet kazanılmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, çünkü artık hür cep
heye mensup bütün devletler iktisaden az ge
lişmiş milletlerin dertleri üzerine eğilip bakması 
ve beynelmilel cemiyetin daha büyük bir refaha 
doğru yürüyebilmesi için az gelişmiş milletler
le iktisaden çok gelişmiş milletler arasındaki 
farkm izale edilmesi lüzumuna inanmış bulun
maktadırlar. 

Avrupa İktisadi İş Birliğinin Türkiye'ye 
yaptığı yardım 100 milyon dolar raddesindedir. 
Bu yardım EPU kredi kotasının uzatılması şek
lînde olmuştur. 25 milyon doları Avrupa Tediye 
Birliği tarafından, 75 milyon doları Almanya, 
İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Holânda ve 
bütün teşkilâta dâhil iktisaden gelişme halinde 
memleketler müstesna olmak üzere diğer dev-
letler tarafından yapılmıştır. Bunların sarf şekli 
her ay tediye muvazenesi açıkları üzerinden 
yapılacaktır. Yani, Türkiye bu yardımı kulla
nırken, vakıa her altı ayda bir ithalât programı 
verecektir, fakat normal ithalâtını da yapacak
tır. Bu ithalâtın yine yüzde 40 ı envestisman 
malzemesi, yüzde 40 ı iptidai madde ve cari is
tihsal malzemesi ve yüzde 20. si de istihlâk mad
desi olarak kabul edilmiştir. Bu normal ithalât 
yapılacak ve ay sonunda açıklar bu paralarla 
kapatılacaktır. Bunlar kullanılmaya da başlan
mıştır. 

Amerika'dan alman 234 milyon dolarlık yar
dımın'25 milyon doları Amerika Reisicumhuru 
tarafından tamamen hibe olarak verilmiş ve der-
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hal kullanılmaya başlanmıştır. 75 milyon dola
rın 37,5 milyon doları kalkınma fonundan ve 
37,5 milyon doları da İhracat - İthalât Bankası 
tarafından yeni envestismanlar için muhassas 
bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi, bâzı dediko
dular hilâfına, envestisman menedilmemiş, bilâ
kis Türkiye'nin yeni yeni envestismanlar yap
ması temin olunmuştur. 

Diğer 75 milyon doları cari ve lüzumlu is
tihlâk maddeleri için kullanılacak olan müdafaa
yı takviye (defence support) yardımı, 15 milyonu 
da surplus yardımdır, yani zirai emtia mubaya
asına ayrılan miktardır. Mamafih bu miktar tah-
didedilmiş değildir, artması imkân dahilindedir. 
Ayrıca Türkiye'nin ödemek mecburiyetinde ol
duğu 44 milyon dolarlık borç taksiti ele tecil 
edilmiş bulunmaktadır. Bu hususta Maliye Ve
kili arkadaşım şüphesiz sizlere daha etraflı ma
lûmat verecektir. 

Ayrıca para fonundan aldığımız 25 milyon 
dolar da serbest olarak dilediğimiz yerde, te
diye muvazenesi açığımızı kapatabilmek üzere 
serbestçe kullanılacaktır. Yani bu para ister
sek Amerika'da, istersek Avrupa veya hür 
dünyaya mensup diğer memleketlerde serbest
çe kullanabileceğimiz bir paradır. Bunun ya
nında Avrupa İktisadi İş Birliği teşkilâtı bizim 
için şu hususu kabul etmiş bulunmaktadır: Ev
velce arz ettiğim gibi Türkiye birtakım enves-
tismanlarını kısa vadeli kredilerle yapmak mec
buriyetinde kalmıştı ve bu Türkiye için elbette 
ki müsait bir kredi şekli değildi. Şimdi, Avru
pa İktisadi İş Birliğine dâhil devletler bu kısa 
vadeli kredileri bir müddet için ödememe ve 
ondan sonra daha uzun bir zaman üzerine yay
ma imkânının Türkiye'ye verilmesini kabul et
miş bulunmaktadırlar. Bu suretle müterakim 
ticari borçlarımızla kısa vadeli borçlarımız uzun 
vadeli borçlar haline inkilâbedecektir. 

Türkiye'nin elde ettiği bu neticeler, tama-
miyle Avrupa İktisadi İş Birlilinin, Türkiye'
nin bu iş birliği zihniyeti içinde nasıl ilerliye-
bileceğini ve Avrupa'nın doğusunda az gelişmiş 
bir memleketin nasıl yardım görebileceğini 
göstermesi bakımından daha evvelce arz etti
ğim gibi, fevkalâde, şayanı dikkat, şayanı ib
ret bir neticedir. Bu yardımın sağlanması hu
susunda başta büyük dostumuz Birleşik Ame
rika Devletleri olmak üzere Almanya, İngiltere 
ve Fransa ve İktisadi İş Birliğine dâhil diğer 
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bütün devletlerin göstermiş olduğu anlayış 
zihniyeti hususunda, burada, şükranlarımızı be
lirtirsek, zannederim ki, bütün Türk milletinin 
düşüncesine tercüman olmuş oluruz. (Soldan 
alkışlar) 

Bu şükranlarımızı aynı zamanda Avrupa İk
tisadi iş Birliği teşkilâtı sekretaryası ile Avru
pa Tediye Birliği idare Komitesine ve beynel
milel para fonuna da teşmil etmek yerinde 
olur. 

Bu husustaki mâruzâtımı bitirmeden önce 
şunu da arz etmek interim ki, Avrupa iktisadi 
iş Birliğinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye yapı
lan yardımla ilk defa tatbikat sahasında teza
hür eden ve Avrupa'nın iktisaden çok gelişmiş 
memleketlerinin az gelişmiş memleketleri ile 
arasındaki bu tesanüt fikri, serbest mübadele 
fikri tahakkuk ettiği anda, Avrupa'nın az ge
lişmiş memleketleri için derpiş edilen, Türki
ye'nin de istifade edeceği yeni envestisman fo
nu ile ikinci bir mey vasini da verecektir. 

Sevgili arkadaşlarım; yardım meselesinden 
bu şekilde bahsettikten sonra müsaadenizle 
Orta - Doğu hâdiselerine geçeceğim. 

Son Irak hâdiseleri ve Ürdün ve Lübnan'a 
yapılan Amerikan ve ingiliz çıkarmaları hak
kında sayın arkadaşım Namık Gedik geqen top
lantıda gereken izahatı vermek imkânını bul
muştu. Bendeniz yine aynı mevzulara dokuna
rak sizleri de tekrar tatmin etmiş olmak için 
son safhalardan bahsedeceğim. 

Hepimiz biliyoruz ki, son hâdiseler Orta - Do
ğu'da cereyan etmiştir. Elbette ki, bu son hâdi
seler en ziyade Orta - Doğu memleketlerini ilgi
lendirmektedir. Zannediyorum hepimizin ka
naati odur ki, bu meseleler Orta - Doğu'yu çok 
aşarak bütün hür cepheyi ilgilendirmektedir ve 
dünya harbinin bitmesinden beri sulh cephesiy
le mütearrız cephe arasında devam edegelmekte 
olan mücadelenin yeni bir safhasından ve bu 
mücadelenin Orta - Doğuya intikal etmiş bir 
merhalesinden başka bir şey değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye NATO'ya 
girmeden evvel ve girdikten sonra kendi Şark 
ve Cenubi - Şarki cenahının korunması için 
Amerika Birleşik Devletlerinden ve diğer dünya 
çapında mesuliyet almış memleketlerden sağla
dığı garanti ve emniyetin bulunduğu bölgede 
kendisinin Şark ve Cenubi - Şarki cenahını teş
kil eden memleketlere ulaşmasını arzu etmekte 
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idi. Türkiye NATO'ya girdiği andan itibaren 
bu dâva ile Türkiye'nin müdafaa mesuliyetini 
üzerine alan otoriteler ve dünya çapında mesu
liyetler deruhde etmiş olan devletler de elbette 
a 1 âka 1 atı m a kta idiler. 

Yine muhakkak olan nokta şudur ki, Türki
ye'nin müdafaa cephesinde en zayıf noktası ge
rek jeofizik, gerek jeopolitik bakımdan hiç şüp
hesiz Cenup ve Cenubi - Şarki yönleridir. Bu 
sebepledir ki, Bâğdad Paktını büyük müttefik
lerimiz Amerika ve Igiltere'nin de yardımı ile 
kurmak imkânını bulduk. Böylece dünya çapın
da mesuliyetler deruhde etmiş bulunan devlet
lerin İran, Türkiye ve Pakistan üzerinde de me
suliyet alması imkânı hâsıl oldu. 

Hepimiz biliyoruz ki, son seneler zarfında 
Orta - Doğu memleketlerinin bir kısmını teşkil 
eden arap devletleri üzerinde beynelmilel ko
münizmin sızma faaliyeti çok kuvvetli olmuştur. 
Orta - Doğu'da bulunan ve bizim kendilerine 
daima kardeş gözüyle baktığımız bu arap dev
letleri yakın tarihte istiklâllerine kavuşmuş 
memleketlerdir. Bunların henüz bünyeleri ta-
mamiyle teşekkül etmemiş ve millî arzuları ta-
mamiyle tahakkuk etmemiştir. Bunların birta
kım arzuları ve birtakım ihtiyaçları Vardır ve 
onların tahakkukuna çalışmaktadırlar. Türkiye, 
Orta - Doğu'da arap devletlerinden başka mil
letlerin de mevcudolduğunu ve arap milliyetçi
liğinin ancak bu devletlerin huzur ve sükûnunu 
ve onların emniyetini haleldar etmediği müd
detçe sempatiyle karşılaması lâzımgeldiğini ka
bul eden ve tanıyan bir devlettir. 

Sevgili arkadaşlarım, milliyetçilik cereyanı 
elbette ki, bizim gibi istiklâlini, hürriyetini mu
hafaza edebilmek için .uzun asırlar mücadele et
miş bir memleket için sempati ile karşılanacak 
bir cereyandır. Biz elbette ki, arap milletinin bu 
hareketini sempati ile karşılarız. Fakat, bu ha
reketin hiçbir zaman bölgedeki diğer memleketle
rin emniyetini, selâmetini ve huzurunu bozma
ması en büyük ve her şeyden evvel gelen bir 
şarttır. 

Bu devletlerin bu iddialarını tahakkuk etti
rebilmek için sarf ettikleri gayretlerin daima 
bugünkü ahvalden istifade etmek istiyen bey
nelmilel komünizm tarafından istismar edilmek 
istendiği de ikinci bir hakikattir. Biz, Orta - Do
ğu'da bu sızma hareketiyle karşı karşıya bulun
maktayız. Türk dış politikasının başlıca amacı 
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bu mmtakadaki bir sızma hareketim önlemeyi 
temin etmektir. İşte bu sebepledir ki, son hâ
diseler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin politikası bu gibi hareketlere seyirci 
kalmama politikası olmuştur. Bu mıntakada 
beynelmilel komünizmin sızma hareketlerini, hü
kümetleri .devirme hareketlerini önlemek için 
iharekete geçen Amerika ve ingiltere'yi bizim 
de desteklememiz bu prensiplerden mülhem ol
muştur ve bu pek tabiî idi. 

Sevgili arkadaşlarım, elbette ki, hiç kimse 
Türkiye'nin, âzami yüz kilometre ötesindeki 
devletlerde cereyan eden yıkıcı faaliyetlere, 
anarşik hareketlere lakayt kalacağını bekliye-
mezdi. Biz daha Mayıs ayından itibaren mütte
fikimiz Birleşik Amerika Devletlerini ve İngil
tere Hükümetini Orta-Doğu 'da cereyan etmek
te olan bu yıkıcı faaliyetler karşısında gereken 
tedbirleri almaları hususunda ikaz etmiş bulu
nuyorduk. Bu ikaz keyfiyeti sadece orada teca
vüze mâruz kalan iki küçük devletin müdafaası 
bakımından değil, fakat bilhassa Türk Anava
tanının emniyeti bakımından büyük bir ehem
miyet arz etmesi dolayısiyle idi. 

Karşılaştığımız meselenin üzerine eğilelim. 
Bu mesele nedir? Müstakil iki küçük devlet bil
vasıta bir taarruz karşısmdadırlar. Hudutla
rından sivil kiyafete bürünmüş askerler, silâh
lar sokulmaktadır. Yabancı radyolar, mütema
diyen halkı devlet adamlarını öldürmeye teşvik 
etmektedir. İçerde, hariçten beslenen isyanlar 
çıkarılmaktadır. Bu devletlerin bütün darbe
lere rağmen ayakta kalmak imkânını bulmuş 
olan meşru hükümetleri, yardım talebinde bu
lunuyorlar. Bu yardım yapılacak mı, yapılmı-
yacak mı? Bütün dünyanın zihnen sorduğu sual 
budur. Hattâ daha açığı: Acaba bu yardım ya
pılmayacak mı"? 

Biliyorsunuz ki, bilvasıta Birleşmiş Milletler, 
NATO ve diğer sulhsever cephe, bir taarruz kar
şısında hür dünyanın hareketi ne olacaktır diye, 
endişe ile bu mesele üzerinde durmakta ve me
seleye çareler aramaktadır, Birleşmiş Milletler
de bu hususta faaliyetler vardır. Bu vaziyet kar
şısında endişe ile bekleniyor, bu yardım talebi 
karşılanacak mı? Müttefikimiz Birleşik Ameri
ka eivanmerdane bir (hareketle, dünya çapın
daki mesuliyetinin kendisine yüklediği vecibe
leri müdrik bir celâdetle derhal harekete geçi
yor ve böylece bizim inancımız yani, küçük dev-
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letlerin istiklâline ve emniyetine ve onlann her 
ne şekilde olursa olsun, tahrikler, bilvasıta ta
arruzlar karşısında müdafaa edileceğine dair 
olan inancımız, bir anda evci balâsını buluyor. 

Bu hareket karşısında Türkiye'ye düşen va
zife ne idi? Elbette ki, bu eivanmerdane hare
keti ve belki bizim de teşvik ettiğimiz bu eivan
merdane hareketi desteklemekti. 

(C. H. P. li bir mebusa hitaben) Gülme î Bi
zim vazifemiz Amerika'yı küçük devletlerin yar
dımına gitmeye teşvik etmektir. Sen gülüyor
sun. Bu hareketinle vatana ihanet ediyorsun. 

KÂMİL TABAK (Çankırı) — Kime söylü
yorsun? 

FATİN KÜSTÜ ZORLU (Devamla) — Gü
lüşünüze cevap verdim, zatı âlinize cevap ver
dim. (Sağdan, gürültüler), («Sözünü geri al», 
sesleri) 

KÂMİL TABAK (Çankırı) — Sözlerinizi 
aynen iade ediyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Senin hareketin beni bu söz
leri söylemeye mecbur etti. (Soldan, «Ehemmi
yet verme», sesleri.) Zaten ehemmiyet'vermiyo
rum. Böyle bir durum karşısında gülen insana 
ehemmiyet vermem. 

KÂMİL TABAK (Çankırı) — Ben gülmüyo
rum. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Güürnüyorsanız mesele yok. 
(Sağdan, gürültüler) 

Sevgili arkadaşlarım, 
Hepinizin bildiği gibi bu pek mütecellidane 

ve insaniyetperveraııe hareket karşısında gocu
nan beynelmilel komünizmdir. İstilâ arzusun
da bulunanlardır. Tecavüzü yapanlar ve onu 
teşvik edenler ve destekliyenlerdir. Onlar teh
ditler savurdular, ama hürriyet ve istiklâllerine 
âşık ve istiklâl ve emniyetlerini muhafaza için 
tesanüt halinde bulunan devletler bundan zerre
ce yılmadılar. Birleşik Amerika ve İngiltere, 
«Biz oradayız, ve bizi davet eden devletler is
tediği müddetçe orada kalacağız» diye cevap 
verdiler. .Bu suretle küçük bir milletin imdat ta-
lebetnıek hakkının mevcudolduğunu ve o imdat 
talebine yetişmeyi - bir tecavüz değil - fakat 
bir vecibe addettiklerini dünyaya göstermiş ol
dular. (Soldan, alkışlar) 
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Sevgili arkadaşlarım, 
Birleşmiş Milletlere gittiğimiz zaman savun

duğumuz Türk tezi işte bu idi. Çünkü bu hâdi
sede her şeyden evvel ne Orta - Doğu, ne Uzak -
Doğu, ne Avrupa, ne Amerika meselesi mevzu
bahis değil, bir tek mesele görüyorduk: Küçük 
bir devletin yardım talebi karşılanacak mı kar-
şılanmıyacak ma? Bugün dünyada kuvvet mu
vazenesi, o hale. gelmiştir ki, bilaistisna her 
devlet içinde mahallî bir harb çıkarılabilir. Her 
devlet içinde 2 - 3 bin sergüzeştçi elde edilerek 
ihtilâl yaratılabilir ve onlar hariçten beslenmek 
suretiyle sene'Ieree harb idame edilebilir. 

Bütün mesele bu gibi mahallî hareketler 
karşısında sulh cephesinin tesanüt ve tedbirinin 
meveudolup olmadığının görülüp görülmemesi 
idi. Bugün Türkiye tarafından da desteklenmiş 
olan Birleşik Amerika ve ingiltere'nin Birleşmiş 
Milletler Anayasasına ve Devletler Hukuku 
prensiplerine uygun olarak asker göndermek 
hususundaki mütecellidane kararları bu tedbi
rin ve tesanüdün mevcudolduğunu göstermiş
tir. Ancak, bu manzaradır ki, müstakbel ve muh
temel mütecavizleri yeni yeni taarruzlardan 
alıkoyacağı gibi, Orta - Şark'ta bağlamış olan 
hadiselerin tevessüüno de mâni olmuştur. (Sol
dan, alkışlar) 

Birleşmiş Milletlerde konuşulan başlıca me
sele işte bu idi. Bir yandan Sovyet Rusya'nın 
Amerikan ve ingiliz askerlerinin derhal çekil
mesi talebi var. Derhal çekilsinler ki, mesele 
beynelmilel komünizmin ve şuriş çıkarmak isti-
yenlerin lehine hallolunsun ve bir daim İngilte
re ve Amerika'nın yardım talebeden başka bir 
devletin yardımına gitme cesareti kırılsın. Di
ğer taraftan da, sulh cephesinin yani bizim 
mensup bulunduğumuz sulh cephesinin, bu ha
reketin meşru bir hareket olduğunu, küçük dev
letlerin imdat talebetmesinin ve onların imdadı
na gidilmesinin bir tecavüz değil, fakat meşru 
bir vazife olduğunu ileri süren iddiasıdır. Size 
derhal şunu söyliy e bilirim ki, bu ikinci tez 
Sovyet bloku ve onunla teşriki mesai eden bâ
zı devletler müstesna, ta.mam.iyle kabul olun
muştur. Bu sebeple bu hareket muhakkak ki, 
bulunduğumuz mmtakada bir akis yaratmıştır. 
Aynı zamanda küçük devletlerin huzur içinde 
yaşamaları sağlanmıştır. Yakında Birleşmiş 
Milletler kararını göreceğiz ve bundan inşirah 
duyacağımızı ümidetmek isterim. 
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Şimdi sözlerimi burada bitirmeden evvel şu 

hususu da sizlere arz etmek isterim: 
Bizim bu hareketlerimiz, - biz derken mütte

fiklerimizi de kastederek söylüyorum - bâzı kim
seler tarafından mütecasirane hareketler olarak 
tavsif ediliyor. Bu düşünce acaba yerinde mi? 
Bunlar neye mütecasirane hareketler oluyor? 
Bunun izahına çalışalım. 

iki küçük devlet muayyen bir mmtakada 
kuvvetli bir tecavüz karşısında kalıyor. Bu te
cavüzü yapanlar, o memleketlerde mevcut had 
bir milliyetçilik cereyanından veya bir muhale
fetin tatmin olunmamış hırsından istifadeye ça
lışıyorlar. Yardım ediyorlar, asker gönderiyor
lar. Hattâ daha evvelinden oraya adam sokuyor
lar, talim ve terbiye ettiriyorlar. Hududun bir 
kısmını ele geçiriyorlar ve oraya bazokalar, ma
kineli tüfekler gönderiyorlar. Yani taarruz ol
madan içerden bir imkân bularak sızıntı yap
mak, meşru hükümeti devirmek ve ondan son
ra bir oldu bittiyle, bütün dünyayı karşı karşı
ya bırakmak istiyorlar. Bu gibi tecavüzler her 
yerde olabilir, bunda herkes mutabıktır. Bizim 
hattâ batılı müttefiklerimizde de böyle bir te
cavüz vukua gelebilir. Yalnız böyle bir tecavüz 
vukua gelmemesi için bir tek şart vardır : O da, 
bu gibi fiillerin bir tecavüz olarak ilân edilmesi 
ve bu devletler arasında mevcut tesanüdün ha
rekete geçmesidir, işte bu maksadın temini için, 
yani bilvasıta tecavüz karşısında meşru hükü
mete davet üzerine yapılan bir yardım ve bu 
yardımı yapanları desteklemek bir macera mı
dır, yoksa macera peşinde koşanları ve müteca
viz emeller besliyenleri inkisara uğratacak bir 
hareket midir? Elbetteki, macera peşinde ko
şanları inkisara uğratacak bir harekettir. 

Eğer dünyada ikinci Cihan Harbinden evvel 
bu gibi hareketler yapılmış olsaydı, muhakkak 
ki, 2 nci Dünya Harbi çıkmazdı. Mr. Dulles'in, 
iki gün evvel dediği gibi, bu kabil hareketler 
bugün yapılmazsa yarın 3 ncü Dünya Harbinin 
çıkması muhakkak bir emrivaki olacaktır. 

Binaenaleyh, bu gibi hareketlerle tesanüt 
cephesini takviye etmek, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti için en büyük vatani vazifedir. (Sol
dan, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — Re
is Bey, usul hakkında söz istiyorum, takdimen 
söz vermeniz lâzım. 
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REİS — Acele etmeyin söz vereceğini. (Sağ

dan, gürültüler) 
•Maliye Vekili, buyurun. 

2. — Maliye Vekili Hasan Polatkan'm, tahak
kuk ettirilen dış yardımlarla alınan iktisadi ted
birler hakkındaki beyanatı 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — (Jok muhterem arkadaşlarım, biraz 
önce Hariciye Vekili Muhterem Fatin Rüştü 
Zorlu arkadaşımın temas ettiği gibi, Meclisimi
zin bu fevkalâde toplantısından faydalanarak 
sön günlerde tahakkuk ettirilmiş olan büyük dış. 
yardım ve alınan tedbirler hakkında Yüksek 
Meclisinize malûmat arz etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar, 
Temmuz ayının son günlerinde, memleketi

miz ekonomisinin hal ye istikbali bakımından 
fevkalâde ehemmiyetli iktisadi ve malî anlaş
malar yapıldığı yüksek malûmunuzdur. 

I 

Bu anlaşmaların, memleketimiz ekonomisi
nin ve halk refahının bugün vâsıl olduğu seviye
den daha ileri ve daha yüksek seviyelere ka
vuşması, iktisadi kudret ve kuvvetimizin kat 
kat artması, çiftçi, esnaf, işçi, tüccar ve bütün 
vatandaşlarımızın hem işlerinde ve hem maişet
lerinde yeni bir ferahlığa vâsıl olmaları yolun
da büyük faydalar sağlı yacağı şüphesizdir. 
(Soldan, alkışlar) 

Yine bu anlaşmalar, memleketimiz ekono
misi bakımından olduğu kadar, dost ve mütte
fik memleketler arasmda müşterek bir yardım
laşma zihniyetini temsil etmesi bakımından da 
fevkalâde ehemmiyetli ve üzerinde durulmaya 
değer mahiyet taşımaktadır. 

Hükümetimizin iktisadi ve malî münasebet
lerimizin memleket hayrına yararlı bir istika
mette inkişafı bakımından, Amerika Birleşik 
Devletleri, Federal Almanya Hükümeti gibi 
dost ve müttefik memleketlerle ve keza Avru
pa İktisadi İş Birliği, Milletlerarası Para Fonu 
ve benzeri beynelmilel iktisadi ve malî teşek
küllerle temasları öteden beri devam etmekte 
idi. 

Yardım mevzuunda da daha yakın müzake
relere birkaç ay evvel girişilmişti. 

önce, Birleşik Amerika Devletleri ve Fede
ral Almanya Hükümeti ile temaslara başlan
mış, bilâhara Avrupa İktisadi İş Birliği ve 
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Milletlerarası Para Fonu heyetleriyle Paris'te, 
Washington'da. ve Ankara'da müzakereler ya
pılmıştır. 

Bu müzakereler neticesinde, Avrupa İktisadi 
İş Birliği Mütehassıslar Heyeti, raporlarında 
«Misyonun üyeleri, Türkiye'nin son yıllarda 
ihraz ettiği muazzam inkişafı kabul ve hattâ 
sitayişle kayda müsaraat ederler» demekte ve 
yine bu mütehassıslar heyeti arz edeceğim şu 
hususları da tesbit ve kabul etmiş bulunmakta
dırlar : 

«Türk iktisadi siyasetinin birinci gayesini, 
daimî surette yükselen bir hayat standardının 
tahakkuk ettirilmesi teşkil eyler. Türkiye'nin 
nüfusu senede, % 3 nispetinde yani 800 000 ci
varında artmaktadır. Hayat standardı ve pro
düktivite OEEC memleketlerinin yani Avrupa 
İktisadi İş Birliği camiasına mensup memleket
lerin birçoğuna nazaran düşüktür ve Türkiye'
nin Avrupa eamiasmdaki rolünü tam olarak ifa 
edebilmesini mümkün kılmak için ehemmiyetli 
nispetle yükseltilmesi lâzımdır. Bu iki âmil 
mütaakıp 10 yıl içinde iktisadi faaliyetin bü
yük ölçüde inkişafını istilzam ettirmektedir, ve 
bu inkişafın mühim miktarda yatırımlar yapıl
maksızın tahakkuku da mümkün değildir. 

Türk Hükümetinin iktisadi siyaseti, müsta
kar fiyatlarla dahilî ve haricî tecavüzü muha
faza etmek ve Avrapa İktisadi İş Birliği Teşki
lâtı ile beynelmilel para fonunun bir âzası sıfa-
tiyle. Milletlerarası ticaret ve tediye sahaların
da kabul eylediği prensipleri tedricî şekilde 
mevkii tatbika koymak suretiyle bu gayeyi te
mine matuftur.» 

Görüşmeler ve müzakereler sırasında, mem
leketimiz iktisadiyatının bundan böyle de, arı
zasız ve istikrarlı olarak devamını temin etmek 
üzere hazırladığımız program izah edilmiş ve 
bu programın tatbikinin gerektirdiği dış yar
dım mevzuları üzerinde mutabakata varılmış
tır. 

Müzakerelerin ikmalinden kısa bir zaman 
sonra, 29 Temmuz 1958 tarihinde Avrupa İkti- • 
sadi İş Birliği Teşkilâtı Konseyinin Paris'te Ve
killer seviyesinde akdetmiş olduğu içtimada, 30 
Temmuz 1958 tarihinde de Washington'da Mil
letlerarası Para Fonu İdare Meclisinde, Türki-

J ye'ye yapılacak yardımlar karara bağlanmış ve 
i Türkiye'nin tatbikini derpiş eylediği tedbirlerin 
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şümullü, mütecanis ve ahenkli bir program teş
kil eylediği tesbit olunmuştur. 

Bunlara muvazi olarak, yine Paris'te ol. Tem
muz 1958 tarihinde Amerika .Birleşik Devletleri 
Hükümeti ile Hükümetimiz arasında ayrı bir 
yardım anlaşması imza edilmiştir. 

Şimdi, evvelâ yardımların mütaakıben de 
programJaştırılmış bulunan tcdbirlerin mahiyet 
ve şümulü .ve bunlardan beklenen neticeler hak
kında, teknik teferruata girmeksizin, izahat arz 
edeceğim : 

Yardımları iki kategoride mütalâa etmek lâ
zımdır. Bunlardan birincisi kredi ve hibe yolla-
riyle temin edilen nakdî yardımlar, diğeri ise 
halen ödenmesi gereken veya 1961 yılma kadar 
vadeleri gelecek olan borç taksitlerinin 1961 den 
itibaren ileriki yıllara tevzii suretiyle mükel
lefiyetlerimizin tecili ve bu yoldan dış tediye 
imkânlarımızın artırılmasıdır. 

Birinci kategoriyi teşkil eden yardımlar : 
Başta büyük müttefikimiz Amerika'elan ol

mak üzere Batı-Almanya, İngiltere ve Avrupa 
İktisadi İş Birliğine âza olan diğer memleketler
den ve nihayet Milletlerarası Para Fonundan 
temin edilen yardımın yekûnu, E. P. U. mem
leketlerine olan dış borçlarımızın tanzimi ve 
ödeme müddetlerinin ileriki yıllara tevziinden. 
elde edilecek dış iştirak gücü Iharic, 359 milyon 
dolara baliğ olmaktadır.. Bu miktarın, 

1. 234 milyon doları Amerika Birleşik Dev
letlerinden bir yıl içinde muhtelif şekil ve ter
tiplerde alınacak yardımdır ki, müfredatını şöy
lece arz edebilirim : 

25 milyon dolar Amerika Cumhurreisinin hu
susi yardım fonundan. 

37,5 milyon dolar Developınan Lon fondan. 
37,5 milyon dolar Eksim - Banktan. 
15 milyon dolar Surplü'den. 
75 milyon dolar I C A yardımından. 
44 milyon dolar da 1948, 1949 ve 1952 yılla

rında Amerika'dan alınmış olan kredilerin va
deleri gelmiş taksitleriyle 1965 yılma kadar 
ödenmesi gerekecek taksit tutarlarının 1965 ten 
sonra başlamak üzere uzun vadeli bir tecile tâbi 
tutulmasından temin olunmaktadır. Bu 44 mil
yon dolarlık kısmı da, iktisadi neticeleri itiba
riyle, yeni bir kredi telâkki etmek yerinde olur. 

2. Yine birinci kategoriye dâhil olmak üze
re, O, E, E. C, yani Avrupa İktisadi İş Birliği 
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Teşkilâtından 100 milyon dolar verilmektedir. 
Bunun 25 milyon doları kredi kotasının artırıl
ması suretiyle 75 milyon doları da bu teşkilâta 
dâhil dost memleketler tarafından temin, olun
maktadır. 

Bu 75 milyon doların 50 milyon doları doğ
rudan. doğruya Federal Almanya Hükümeti, 10 
milyon doları İngiltere ve 15 milyon doları da 
diğer âza memleketler tarafından verilmektedir. 

3. Milletlerarası Para Fonundan da, statü
süne göre verebileceği âzami miktar olan 25 mil
yon dolar alınmıştır. 

Arz ettiğim bu kalemlerin yekûnu, biraz ev
vel işaret ettiğim veçhile, E. P. U. camiasına olan 
borçların tehiri hariç, önümüzdeki bir yıl içinde 
359 milyon dolara baliğ olmaktadır. 

İkinci kategori yardımları teşkil edan dış 
borç taksitlerimizin yeni baştan tanzimine ge
lince : 

Arz ettiğim 359 milyon dolarlık nakdî yar
dımın yanı başında, 196.1. yılı sonuna kadar 
vâdeleri gelecek olan taksitlerin ileriki yılla
ra tevzii suretiyle uzun vadeli bir tediyeye tâbi-
tutulması hususunda varılan mutabakatı da 
bilhassa tebarüz ettirmek lâzımdır. Uzun va
deli bir tediyeye tâbi tutulacak bu miktarın 
400 milyon doların fevkinde olduğunu lıilhassa 
ifade etmeliyim. 

Bu mutabakatın fiilî anlaşmalara çevril
mesi için yine iktisadi iş birliği camiası içeri
sinde, alâkalı devletlerle müzakereler yapıl
ması bu kararlar cümlesindendir. Bu husustaki 
mütehassıs temasları başlamıştır. Önümüzdeki 
ay içinde müzakerelere bağlıyacaktır. Ancak 
şu ciheti memnuniyetle açıklamak isterim ki, 
Avrupa iktisadi iş birliği misyonunun, iyi bir 
telkini ile, anlaşmalar tahakkuk edinceye ka
dar, mevcut tasfiye anlaşmalarının tatbik olun
maması yani ihracat bedellerimizden kesini ile- / 
rin yapılmaması hususu da derpiş olunmuştur. 

Bu suretle yılda takriben 70 - 80 milyon do
larlık bir dış tediye imkânı da emrimizde kalmış 
bulunacaktır. Böylece varılan anlaşma ve muta
bakatların hacmini 430 - 440 milyon dolar ola
rak düşünmek, gerekmektedir. 

Almakta olduğumuz tedbirlerin ihracatımız 
üzerinde müspet tesirleri gözÖnüne almak su
retiyle, önümüzdeki ithalât yılı için, yabancı 
sermaye şeklinde gelecek mal ve dövizlerle 
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NATO enfrastrüktür tesisleri karşılıkları ha-
ricolmak üzere bir yıllık ithalât imkânımız 
630 milyon dolar olarak programlaştırılmıştır. 

Arkadaşlar, 
ŞİHMİİ, iktisadi iş birliği eksperlerince, şü

mullü mütecanis ve mâkul olarak tavsif edi
len tedbirler manzumesine mütaallik izahatı
ma geçmeden önce varılan anlaşma ve temin 
edilen yardımlar hususunda Hükümetimizin el
de ettiği müspet neticelerin mahiyetlerine de 
bir nebze temas etmek isterim. 

Anlşmalarm bilhassa iki mühim hususiyeti 
kalplerinize inşirah verecek hüviyettedir. 

1. Elde ettiğimiz mutabakatların hiçbi
rinde tarafların ittifak ve tesanüt duyguların
dan mülhem olmıyan tek bir hüküm yoktur. 

2. Milletlerarası münasebetlerde Hüküme
timizin müfrit bir titizlikle daima mahfuz bu
lundurduğu hususlara en küçük bir gölge dü
şürecek, bir mânaya, bir cümleye hattâ bir 
kelimeye dahi yer verilmemiştir. 

Bu mutabakatlerin para ile ifade edilen 
hacmma baktığınız zaman görülür ki, memle
ket tarihinde bu Ölçüde bir dış imkân anlaşma
sının misali yoktur. 

Yine şu cihet üzerinde İsrarla durmak is
terim ki, bu anlaşmalar bâzı ithal zorluklarını 
muvakkaten giderecek, buna mukabil gelecek 
yılların yükünü daha da artıracak mutat ti
cari mülâhazalarla kabul edilmiş dış tediye 
kolaylıkları şeklinde asla mütalâa edilemez. 

Bu ölçüde ve bu mahiyette bir yardım te
mininin en başta gelen âmili, son senelerde 
Türkiye'de tahakkuk ettirildiği yalnız kabul 
ve teslim edilmekle değil, aynı zamanda tak
dirle karşılandığı bir vakıa olarak tescil ve 
ifade edilmiş bulunan muazzam ilerlemedir. 
işte bu muazzam ilerlemeyi tahakkuk ettirme 
yolunda milletçe sarf etmekte bulunduğumuz 
eşine ender rastlanan gayretlerin hâsılası ola
rak ortaya çıkan neticeler ve eserlerdir ki, 
dost ve müttefik memleketleri, iktisadi kudreti
ni tem nıânasiyle kazanmak yolunda bulunan 
memleketimize bu yardımların yapılması husu
sunda teşvik etmiştir. 

Sekiz yıllık bir çalışma devresi zarfında sarf 
edilen emeklerin, bizi iktisadi hedeflerimize ne 
kadar yaklaştırdığını isabetle tetkik eden müt
tefik ve dostlarımız bu durumda, yolun kalan 
kısmını süratle ve kolaylıkla almamızı temin 
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için arz ettiğim kredi ve yardımları vermeyi bü
yük bir anlayışla kabul etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin malî ve iktisadi hayatını çok 

yakından alâkadar eden istikrar, muvazene ve 
tahkim tedbirlerinin esaslarına, yüksek tasvibi
nize iktiran etmiş bulunan 5 nei Menderes Hü
kümetinin programında gayet sarih olarak yer 
verilmiş ve şöylece ifade edilmişti : 

1. «Bütçelerimizin iktisadi bünyemize uy
gun, tasarrufa riayetkar ve muvazeneli olarak 
tanzim ve tatbiki, 

2.. «İktisadi Devlet Teşekkülleri ve mües
seselerinin programlarının sıkıca ve yeniden 
gözden geçirilerek kendi kendilerini idare ede
bilir hale getirilmeleri, 

3. «Devlet borçlarının ekonomik nizama 
menfi tesirler yapmıyacak şekilde tanzimi, 

4. «Banka kredilerinin spekülatif maksat
lara tahsisini önleyicek murakabenin takviyesi, 

5. «Dış tediye imkânlarımızın artırılması, 
yabancı kaynaklardan daha fazla istifadeler 
sağlanması, 

6. «Madde bolluğu temini, 
gibi tedbirler iktisadi ve malî politikamızın 

esasını teşkil edecektir. 
Bu programın henüz tatbika konulmamış 

olan kısımlarının gereği gibi yürütülmesi için, 
teşebbüslerimizi eksik etmediğimiz birtakım dış 
imkânların teminine intizar olunmakta idi. 

Şimdi temin olunan imkânları mesnet ittihaz 
ederek, programın diğer esaslarının da rasyonel 
bir şekilde, tam bir emniyetle tatbiki zamanı 
gelmiş bulunmaktadır. 

Malî ve iktisadi istikran temin, tediye muva
zenesini ıslâh, fiyat tereffülerini ve spekülatif 
hareketleri önlemek, millî tasarrufu ve âmme 
gelirlerini artırmak, tatminkâr bir yatırım, is
tihsâl ve ticaret seviyesi ile Türkiye'nin dünya 
iktisadiyatında, fuzuli ticaret ve tediye tahdit
lerine müracaat mecburiyetinde kalmaksızın, 
kendisine terettübeden mevkii almasına matuf 
bulunan bu şümullü ve mütecanis programın 
tatbik şekli hakkında mütemmim kararlar Mil
letlerarası Para Fonu ve Avrupa iktisadi iş Bir
liği Teşkilâtına mensup mütehassısların da mü
talâaları alınmak suretiyle ittihaz ve tesbit edil
miş bulunmaktadır. ( 
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Bu program, başka bir tâbirle «Tedbirler 

manzumesi» 3 prensibe dayanmaktadır ki, bun
lar da, 

A) iştira gücünün kontrolü, 
B) Piyasaya mal ve hizmet arzının süratle 

çoğaltılması, 
C) Yatırımların dış tediye güçlüklerini iza

le edecek istikametlerde icrasıdır. 
A) iştira gücünün kontrolüne matuf poli

tikanın hedefini, 
I - Amme sektörüne ait açıkların bertaraf 

edilmesi, 
I I - Hususi sektörde enflâsyon temayülleri

nin önlenmesi için bankalar üzerinde tatminkâr 
bir murakabe sistemi tesisi, 

teşkil etmektedir. 
1) Amme sektörüne ait açıkların bertaraf 

edilmesi için alman tedbirle t* şöylece tadadolu-
nabilir : 

1. Umumi ve mülhak bütçeler denk olacak
tır. Milî varidat ve masraflar bütçe tahminleri
ne tevafuk etmediği takdirde vergi hâsılatını 
artırmak veya masrafta kısıntı yapmak ve böy
lece Merkez Bankasına müracaate mahal ver
memek esastır. Bunun için gerekli bilcümle ted
birlere tevessül olunacaktır. 

2. İhraeatımızdaki bilûmum sübyansiyon 
şekillerine, yeni kambiyo prim sisteminin tat
biki ile birlikte son verilecektir. Ancak bu 
kaidenin istisnasını teşkil eden şeker ihra
catından mütevellit zarar, gelecek, malî yıl
dan itibaren bütçeden ödenecektir. 

3. Devlet teşebbüslerinin işletme açıkları 
vermelerine müsaade edümiyeeektir. Câri ge
lirlerin, normal amortisman masrafları da 
dâhil olmak üzere, işletme masraflarını kar
şılaması, ve hususi hallerde kullanılmak yo 
yatırımlarda, bir miktar kendi kendine finans
manı mümkün kılmak üzere, küçük bir kâr 
sağlanması maksadiyle gerekli tedbirler alın
mış ve 1958 Haziranında icabeden fiyat yük
seltmeleri yapılmıştır. 

4. Devlet teşebbüslerine ait. yatırımların 
finansmanında ancak enflâsyon yaratmıyaeak 
membalardan istifade olunacaktır. Temin edi
len yardım neticesi tekevvün edecek karşılık 
paralar, intikal devresinde bu yolda kulla
nılabilecektir. 
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5. Belediyelerce yapılan masraflar ve hu

susiyle mahallî hizmetleri geliştirmek için 
ihtiyaç görülen yatırımlar belediyelerin, Hü
kümet bütçesinden yapılacak yardımlar ile 
bankalardan «Merkez Bankasına müracaat 
etmemeleri şartiyle» temin edebilecekleri kre
diler. de dâhil olmak üzere, kendi âdi ve fev
kalâde gelirleriyle karşılanacaktır. 

6. 1958'in nihayetine kadar devam ede
cek intikal devresi zarfında Hükümet, 250 
milyon lirası Toprak Mahsulleri Ofisine, 150 
milyon lirası diğer teşeküllere aidolmak üze
re Merkez Bankasına 400 milyon liradan fazla 
bir miktar için müracaat etmemek kararın
dadır. 

Bu miktarlar hububat satışı ve kambiyo ra
yiçlerinden mütevellit fark ile 1959 Hazira
nına kadar ödenmiş olacaktır. 

ii) Hususi sektörde enflâsyon temayülle
rinin önlenmesi için bankalar üzerinde tat
minkâr bir murakabe sistemi tesis, âmme sek
törü açıkları Merkez Bankası tarafından fi
nanse edilmediği cihetle, bir hayli! kolaylaşmış 
olacaktır. 

Hükümet, bankaların Türk ekonomisine vere
bilecekleri kredilerin umumi yekûnunun, 1958 in 
2 nci nısfı zarfında 30 Haziran seviyesini aşma
masını temin kararındadır. 

Banka kredileri mevzuuna nihayet vermeden 
evvel şu ciheti açıklamak isterim : 

Demokrat Parti iktidara .geldiği günden beri 
takibettiği iştisadi siyasetin bütün hedef ve eme
li, mazide kaybedilen zaman fırsatlarını süratle 
telâfi etmek, ziraat, sanayi, ulaştırma hulâsa bü
tün istihsal branşlarında durgun ve kifayetsiz 
bir cihazı süratle harekete getirmekti. 

Memleketimizde, kalkınmış memleketlerin 
maddî imkânları, birikmiş sermayeleri, teknik 
tecrübeleri, ihraç piyasalarında güzelce yer tut
muş, sarsıntılara mukavim bir ihraç potansiyeli 
mevcut değildi. 

Bu mahrumiyetlere rağmen, tevarüs ettiği
miz iktisaçti verimsizlikle mücadel'eye girişmek
te bir an bilfe tereddüt etmedik. ElitmiizdJe kul
lanılabilecek imkânların başında hlalki'mızın te
şebbüs fikri, kredi mekanizmasının müe'ssir yar
dımı ve niihayet Yüksek Medl'isin büyük ekseıu-
yet'inin teşvikkâr muzaheTCtii'niden başka mes
net yoktu. 
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Arz <ettiğim teşebbüs fikrini meydana geti

recek, geliştirecek, ve bu teşebbüslerin/ hayat 
vereceği .müesseseleri, yaşatacak imkân ve vası
taların başında hiç şüphesiz kredi geliyordu. 

Binaenaleyh, banka kredilerini ve Merkez 
Bankası kredilerini bu prensipten mülhem ola
rak süratle geliştirdik. 

Bu çalışmaların ve bu kredilerin semereleri 
her iki sektörde de ınıemlekete büyük bir istih
sal kapasitesi temin etmiş bulumımaiktadır. 

Bu itibarla, geçen 7 - 8 s'ene içinde iktisadi 
hayatımızda her iki kredi nev'i tesir ve semere
lerini meydana getirmişler ve fonksiyonlarını 
kifayetle ifa edecek seviyeye ulaşmışlardır. 

Bu vakıa üzerinde duruşumun sebebi şudur : 
Kredi mlleri ve finansman met odları kifa

yet haddJine geldikten sonra, ekonomi cihazın
dan semlere alınmasını, inkişaf ve ittisada de
ğil, istikrarda aramak lâzım Ur. Binaenaleyh 
aldığımız tedbirler, meydana getirilen eserlerin 
semerelerini taim ve kâmil bir şekilde verebilme
sini temin etmek içindir. 

Merkez Bankasının memleketimize mahsus 
birtakım şartlar yüzünden, geniş bir Sektör teş
kil eden âmme müesseselerine temin ettiği kre
di yekûnu 28.VT.1958 tarihi itibariyle 3 milyar 
918,8 milyon liradır. Hiç şüphesiz ki, bu kredi 
yekûnu içinde 1950 senesinden önce aıeılmış ve 
idame edilmiş çok mühim meblâğlar da dâhil
dir. 

Memleketin iktisadi gelişmesinde müsmiriyet 
ve tasarruf lâzütmelerine riayet edilmek şartiyle 
bu hacım, âmme sektörü için kifayetsiz bir ha
cım değildir. 

Merkez Bankası kredilerinin hiç şüphesiz ki, 
İstihsal mevsimlerine nazaran bir elastikiyet arz 
etmesi lâzımdır. Yani bunlar vakit vakit azalıp 
genişlemek vasıf ve kabiliyetimi haiz olmalıdır. 

Başta hububat olmak üzıere birçok maddele
rimiz î ç'in istihsal ve idrâk mevsimi başlamış ve 
başlamak üzere bulunmuştur. Bu itibarla biraz 
evvel arz .ettiğim veçhile, nnevcut yekûna 250 
milyon lirası Toprak mahsullerine aildolınak 
üzere 400 milyon liralık ıbir miktar ilâvesi hu
susunda, müzakereye dâhil eksperler arasında 
tam bir ımutabakat telsis edilmiştir. 

Banka kredilerine gelince : 
Bankalarımız bir taraftan kendi1 teş'ebbüs ve 

gayretleriyle, diğer taraftan aldığımız teşvik-
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kâr kararlarla bu devredte geHek teşkilât gerek 
tevdiat ve plasman olarak büyük îmıkişa'f göster-
m'işler ve tereddütsüzce söyliyebilirim ki, kısa 
zamanda kâfi derecede boy atmışlardır. Bundan 
sonra iktisadi fonksiyonlarını, kudretlerini ve 
faaliyetlerini artırarak, ifa edeceklerdir. Bamka 
kredilerimde ifade ettiğim bu ana fikir, tedbir
lerimizin tanı anımın. ilham kaynağı olmuştur. 

Binaenleyh, bu durumda bünyelerini takvi
ye, tedavül müessesemizde tatbik edeceğimiz 
yeni politikaya uygun ve ahenktar bir plasman 
politikası takibetmelerini teminen, yüksek ma
lûmunuz olduğu veçhile, bir ay kadar evvel ye
ni Bankalar Kanunu meriyete girmiş ve bu de
fa da pek müsait bir plasman seviyesi olan 
80 Haziran 1958 seviyesini her Mri için bir aza
na had. olarak tesbit eden karar neşredilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu âzami had teshilinden beklediğimiz baş
kaca faydalar da vardır. Bankalar, faaliyetle
rini tevsi hususunu geçmişte olduğu gibi hacim 
tezyidinde değil, vâsıl olduğumuz merhalede, 
memleket ekonomisine çok daha faydalı olan bu 
tahditli hacım içerisinde sürat ve seyyaliyette 
arayacaklardır. 

Bu suretle, banka nıenfaatleriylr birlikte 
bu menfaatlerin devamlı olmasını ve teminatını 
teşkil eden, millî ekonominin gelişmesine yeni 
yeni hizmetler ifa edeceklerdir. 

Ayrıca bu ciheti de kemali ehemmiyetle be
lirteyim ki, bankalarımız memlekette çok daha 
büyük hizmetler ifasına namzettirler. Aldığı
mız istikrar tedbirleri, tediye muvazenesinin 
takviyesine matuf tedbirler, ayrıca müessir dış 
yardımlar Türk parası kıymetini takviye ve îlâ 
ettikçe, bankalarımıza yapılan tevdiat miktar
ları genişliyecek, vadeli tevdiat lehine inkişaf
lar kaydedilecek ve sermaye piyasasının sürat 
ve suhuletle inkişafına ve kredi mevzuunda ih
tisaslaşmaya çok müsait zeminler vücut bula
caktır. 

B) Piyasaya mal ve hizmet arzının çoğal
tılması : 

Türkiye'de son sekiz yıl zarfında, sosyal 
mevzularda ve enfrastrüktür sahalarında 
yapılan yatırımlar, memleketin iktisadi kalkın
ması için mühim bir zemin sağlamış ve memle
ket yeni yollar, limanlar, elektrik ve sulama te
sisleriyle cihazlandırılmıştır. Bu yatırımlar mera-
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lekette gerek âmme sektöründe gerek hususi sek
törde daha geniş surette sanayileşmeyi mümkün 
kılmış ve istihsal kapasitesini büyük ölçüde ar
tırmıştır. 

Bu kapasiteden tam olarak istifade için, 
âmme sektörü ile hususi sektör arasında hiçbir 
fark gözetilmeksizin, her iki sektörün muhtaç 
bulunduğu hammadde, yedek parça, işletme 
malzemesi ve tâli teçhizat için döviz tahsisi esas
tır. 

Bunun yanmasında memleketimizin m^ıhtaç 
bulunduğu istihlâk maddelerinin de devamlı ve 
kifayetli tahsislerle beslenmesi lüzumlu görül
mektedir. 

Hükümetiniz mevcut döviz kaynaklarının en 
iktisadi bir şekilde istimalini sağlamak için 6 ilâ 
12 aylık fasılalarla dikkatle hazırlanacak ithalât 
programları ihzarını kararlaştırmıştır. 

İthalât bu programlar dairesinde yapılacak
tır. 

C) Yatırımların dış tediye güçlüklerini iza
le edecek istikametlerde icrası: 

Hükümet, tediye muvazenesi üzerinde kısa 
zamanda müspet tesirler yapabilecek ve istikbal
de Türkiye'nin, iktisadi kalkınmasını kendi kay
nak! ariyl e yürütebilmesini mümkün kılacak yatı
rım politikasını esas saymaktadır. Fiyatları dün
ya fiyatlarına uygun olan, dünya piyasasında 
kolaylıkla satılabilecek ve artan dahilî talepten 
büyük ölçüde müteessir olmıyacak malların is
tihsalini tezyidedici yatırımlara priyorite verile
cektir. 

Doğrudan doğruya ihracaatm artırılmasını 
istihdaf eden. yatırımlar yanında, Türk ekonomi
sinin, hâlâ enfranstrüktüre ve ithalâta kar
şı talebi azaltacak dahilî sanayie, yeni yatı
rımlar yapılmasına ihtiyacı vardır. Bu nevi ya
tırımların iktisaden en verimli şekilde yapılma
sını temin için çeşitli sanayi kollarında iktisadi 
tetkiklerde bulunulmuştur. Bu tetkikler, sanayi
in hali hazır mevkii, istihsal metotları, istihsal 
kapasitesi, cari istihsal, tâli maddeler imkânları, 
hammadde ve tâli teçhizat ihtiyaçları, idareci ve 
işçi vaziyeti, enerji ve su durumu, maliyet ve sa
tış fiyatları, piyasa istihlâki, istihlâk maddeleri
nin ithalât ve ihracatına taallûk etmektedir. 
Türkiye'nin önümüzdeki on yıl zarfında yapaca
ğı yatırımların plânlarının koordinasyonu ve ras-
yonalizasyonu bu tetkikler neticesine istinadey-
liyecektir. 
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Hükümet yatırım programı ile ithalât prog

ramının birbirine çok yakın surette koordine edil
mesini ve bilhassa yatırım programının mevcut 
istihsal imkânlarını engellememesini temin için 
gerekli tedbirleri almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, ' 
Şimdi tedbirlerimizin mihrak noktasını teşkil 

eden prim sistemine geçiyorum: 
Bilindiği üzere ihraç mallarımızın çoğunun 

iç fiyatlariyle dünya fiyatları arasında ehemmi-
vetli farklar mevcut bulunmaktadır. 

Dünya piyasalarında umumi konjonktürün 
hammadde ve gıda maddeleri aleyhine döndüğü 
tarihten beri, mallarımız dünya piyasalarına 
müşkülâtla ve sübvansiyonlarla sevk edilebilmek
te, dâhil bulunduğumuz Avrupa İktisadi İş Bir
liği camiası ile olan ticaretimiz gereği gibi inki
şaf etmemekte ve (arzu olunmadığı halde) tica
retimizin küçümsenmiyecek bir kısmı anlaşmalı 
memleketlere kaymakta idi. 

Tatbik edilmekte olan sübvansiyon usuller, ne 
kadar çeşit arz ederlerse etsin, eninde sonunda 
mevcut fiyat farklarının giderilmesiyle yeni 
emisyonlara müncer olmaktadır. 

Bunu önlemek üzere, 4 Ağustos 1958 tarihin
den itibaren tatbik mevkiine konulan yeni siste
me girmiş bulunuyoruz. Bu sistem ithalâttan 
ve her türlü döviz satışlarından prim alınması 
ve bu kaynaktan faydalanarak, ihracata prim ve
rilmek suretiyle ihraç mallarımızın fiyatlarının 
dünya fiyatlarına intibakını sağlamak şeklinde 
hülâsa edilebilir. 

Bu suretle meydana gelen prim sistemi Türk 
parası kıymeti koruma hakkında 15 sayılı Ka
rarın mevzuunu teşkil etmiştir. Bu karara gö
re birinci grupu teşkil eden ihraç mallarında do
lar başına 210 kuruş, ikinci grupu teşkil eden 
ihraç mallarında dolar başına 280 kuruş, üçün
cü grupu teşkil eden ihraç mallarında ve muh
telif yollardan bankalara döviz satmak istiyen-
lere beher dolar başına 620 kuruş pirim tediye 
olunacaktır. 

Bu tediyatm karşılıkları, bankalardan her 
ne suretle olursa olsun döviz satmala.nlardan 
tahsil edilecek primlerle temin olunacaktır. Dö
viz satışlarında dolar başına tahsil edilecek prim, 
malûmunuz olduğu veçhile 620 kuruştur. 

ihraç primlerinin tesbitinde ihraç malları
mızın iç fiyatlarının dünya fiyatlariyle mukaye-
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sesinden hareket edilmiş ve büyük kütlelerin iş
tigal mevzuu olan hububat, pamuk, tiftik, üzüm 
canlı hayvan, Anteb fıstığı, tütün gibi 18 ka
lem maddenin fiyat ve maliyetlerine istinadedil-
miştir. Bu maddeler umumi ihracatımızın c/r 92 
sini teşkil etmektedir. 

İçerde ve dinarda cari serbest fiyatlara, yapı
lan hesaplara göre ihracatımızın % 35,5 ni teş
kil eden tütün, krom ve bakımı yabancı piyasala
ra suhuletle plase edilmesi için resmî kura ilâve 
edilmesi lâzımgelen prim miktarı % 75 dir. Bu da 
dolar basma 210 kuruşa tekabül etmektedir. 

İhracatımızın % 15,4 ünü temsil eden üzüm, 
incir ve fındık mutavassıt bir kategori teşkil et
mektedir. Bunların % 100 bir primle ihracının ka
bil olduğu hesap edilmiştir ki, dolar başına 280 
kuruş prim verilecektir. 

İhracatımızın % 41,1 ini teşkil eden malları
mızdan buğday, arpa, tiftik, canlı hayvan, taze 
balık, Anteb fıstığı, narenciye ve diğer bir kısım 
mallarımızın ihracı için % 221 bir prime ihti
yaç vardır. 

işte arz ettiğim prim miktarları bu hesap ve 
nispetler göz önüne alınmak suretiyle 1567 sayılı 
Kanuna müsteniden ve milletlerarası para fonu 
ile tam bir mutabakat tesisi suretiyle yürürlüğe 
koyduğumuz 15 sayılı kararla tesbit ve ilân edil
miştir. 

Buraya kadar arz ve izah ettiğim bütün bu 
tedbirlerden beklenen hayırlı neticelere de kı
saca temas etmek isterim : 

Bu hayırlı neticeler şöylece telhis edilebilir; 
1. 7 yıldan beri sarf edilen gayretler neti

cesinde zirai ve sınai istihsal sahasında, gerek 
hususi sektör, gerek âmme sektörü tarafından 
elde edilen yüksek kapasitenin, hammadde, yarı 

mamul madde, yardımcı madde, yedek parça 
ve işletme malzemesi ile bol bol beslenerek yük
sek verimle çalıştırılabilmesi, 

2. Yurdun her tarafında vüeude getirilen 
ana ve tâli bütün tesislerin, her çeşit vasıta ve 
işletme malzemesi ile teejhiz ve beslenmesi sure
tiyle yüksek randımanla işletilerek istihsal, iç 
ve dış ticaret, münakale ve muvasala hizmetle
rine tam mânasiyle sokulabilmesi, 

3. Tediye muvazenesine süratle müessir ola
cak yatırımlarımızın yeni imkânlarla teçhizi ve 
bunlara istikrarlı bir şekilde devam imkânının 
sağlanması mevcut kapasitenin yüksek verimle 

. 195$ Ö : 1 
çalıştırılması, yalnız istihsal ve binnetice millî 
gelir ve memleket servetinin çoğalması bakımın
dan doğrudan doğruya vâki tesisleri ile değil, 
aynı zamanda maliyetlerimizin düşürülmesi, ye
ni yeni yardımcı ve ana istihsal tesislerinin Arü-
cut bulması ve böylece memleket iş hacminin 
dünyanın ileri memleketleriyle ölçülebilir sevi
yelere ulaşması bakımından da birinci derecede 
ehemmiyeti haizdir. 

Ana ve tâli tesislerimizin yüksek randımanla 
işletilmesi, satış ve ihraç maliyetlerimizin ve 
icabı halinde ihraç fiyatlarımızın düşürülmesi 
imkânı ile birlikte yeni yeni istihsal, ticaret ve 
iş sahaları meydana getirecek ve yükselen iş hac
mi memleket refahına hadim olurken, o seviye
den de daha yukarılara doğru devamlı bir yük
selme seyri takibedecek ve kendi kendine mü
şevvik olacaktır. 

Vatandaşlarımızın geçim problemlerinin hal
linin de en doğru ve en emin yolunun bu oldu
ğundan şüplhe etmemek lâzımdır. 

Filhakika yeni istihsal, ticaret ve iş saha
ları vücut buldukça vatandaşlarımızın kazanç
ları yükselecek, geçim problemleri yavaş yavaş 
ortadan kaybolacak, refahları ve yaşama sevi
yeleri lâyık oldukları yüksek hadlere erişecektir. 

Bu yoldan gayrı bir yolla hayat pahalılığı ve 
geçim meselelerini halledebilmiş ve vatandaşla
rını hakiki refaha eriştirmiş bir memleket de 
mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İzahatıma son vermeden evvel, muhterem ar

kadaşlarıma, birkaç söz datha söylemek isterim. 
Demokrat Partinin iktidara geldiği günden 

beri azim ve ısrar ile sarf edilen gayretler saye
sinde, memleketimiz, çeşitli istihsal kollarında 
büyük bir verim kabiliyeti gösterecek şekilde te-
cehhüz etmiş bulunmaktadır. Maruzatımın bir, 
iki yerinde (vâsıl olduğumuz merhale) sözleriy
le kısaca ifade etmek istediğim bu vakıa ve bu 
hâdisedir. Şimdi meydana getirdiğimiz yeni 
sistem, primleri, plâfonları dış kredi ve yardım-
lariyle bu genişlikte bir iktisadi tecehhüzün şart 
ve icaplarıdır. Koyduğumuz yeni esaslar ara
sında kesin bir bağlılık ve bir ahenk mevcut
tur. Bu tedbirler, bizi paramızın salâbet ve is
tikrarını, dahilî ve harici ticaretimizin terakki 
ve tealisini, ziraat ve sanayiimizin eihazlanma 
derecesine lâyık bir verim seviyesine ulaşmasını, 
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malî kaynaklarımızın günden güne gelişmesini j 
kavrıyacaktır. 

Hükümetimiz, memleketin iktisadi hayatın
da tahakkuk ettirdiğimiz büyük gelişmenin mah
sul ve madde olarak fiilî semerelerini muazzam 
nispetlere isal edecek olan ve memleket tarihin
de bir benzeri daha bulunmıyan bu büyük ve 
müessir dış kredi ve yardımları azimkar teşeb
büsleriyle tahakkuk ettirerek içerde ve dışarda 
mülhim akisler yapan yeni ve büyük bir muvaf
fakiyet daha kazanmıştır. 

Hükümet, bu mesut neticeyi, Yüksek Huzu
runuzda ifade etmekten de büyük bir haz duy
maktadır. (Soldan, sürekli alkışlar) 

REİS — Muhterem arkadaşlar, Faik Ahmed 
Barutçu arkadaşımız tarafından usul hakkın
da söz talebini ihtiva eden bir takrir verilmiş
tir. Bu meseleye dair mâruzâtta bulunmadan 
evvel toplantıyı açarken, tahattur buyuru! acağı 
üzere, şu şekilde maruzatta bulunmuştum : (Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 19 ncu maddesinin 
verdiği salâhiyete istinaden, Malatya Mebusu 
İsmet İnönü'nün 157 arkadaşı ile ve Bursa Me
busu Halûk Şam an'm 877 arkadaşı ile verdik
leri talepnameleri üzerine Türkiye Büyük Mil
let Meclisini içtimaa davet etmiş bulunuyorum. 

Ekseriyetimiz vardır, Meclisi açıyorum.) 
Bu mâruzâtımla şu ciheti tasrih etmiş bulu

nuyorum : Verilen talepnameler Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 19 ncu maddesinin hükmünü 
yerine getirmeyi tazammun eden talepnamedir. 
Bu hüküm tamamiyle yerine getirilmiştir. Yük
sek Meclisiniz toplanmış ve celse açılmıştır. 

Nizamnameye göre, Hükümet, muayyen top
lantılarda olduğu gibi, fevkalâde "toplantılarda 
isterse re'sen konuşmak arzusunda bulunur ve 
konuşur. Nitekim, ilk önce Hariciye Vekilimiz, 
mütaakıben Maliye Vekilimiz Yüksek Heyeti
nize mâruzâtta bulundular. Re'sen konuşulduğu 
için Nizamname ve Nizamnameyi izah eden bir 
not üzerine Muhalif Parti Sözcüsüne söz vere
ceğim. 

Muhalif parti, yeni nizamnamenin hükmüne 
göre C. H. P. dir. (Sağdan, «Niye?» sözleri) 
Çünkü, tadil edilen nizamnamenin bir madde
sine göre muhalif partiler Meclis âzası adedi 
mürettebinin % 5 inden fazla, yani 610 a göre 
30 dan fazla âza ile temsil edilirse grup olur. 
Bunun mânası, grup olduğu takdirde grup söz-
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j eülerinin söz söylemek hakkı rüçhan kazanır, 

tercihan grup sözcüsüne söz verilir. îşte buna 
nazaran burada Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde Nizamnamenin sarih hükmüne göre grup 
olarak, muhalif partiyi temsil eden Cumhuriyet 
Halk Partisidir. Bu itibarla onun sözcüsüne, 
söz istiyorsa, söz vereceğim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Arkadaşlar; hepinizden rica ede
rim; konuşulanları gayet sükûnetle takibede-
lim. Sükûnet dışına çıktığınız takdirde o zaman 
ne konuşulan, ne de düşünülen meseleler hak
kında vuzuha varmak imkânı kalmaz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şerefli tarihi burada 
tarihî mefceleler görüşülürken daima vakar ve 
haysiyet dâhilinde söz söylemeyi âmir bulun
maktadır. Şimdi bir defa gündemimiz yok; usul 
meselesi mevzuubahsolamaz. Binaenaleyh, C. H. 
P. Meclis Grupu Sözcüsüne usul hakkında söz 
vermiyorum. (Sağdan, gürültüler) Müsaade bu
yurun, efendim. (Sağdan gürültüler) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Reis Btey; bu Meclislin hukukuna riayet ancak 
Tüzük hükümlerine riayetle mümkündür. Bu 
'itibarla Tüzüğün sarih olarn ve <bu hususta Riya
sete niçjbir takdir hakkı yenmiiyien İçtüzüğün 89 
rn.cn ım'addesl mucibin'ce, usul hiakkmd'a Söz is
tendiği takdirde Riyaset söz vermek mecburiye -
tindedir. (iSağdaın, alkışlar) 

REİS — Müsaade buyurun Ida !bir defa, dalho, 
tekrar edeyim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Bir de ben izah edeyim, müsaad'e buyurun. 
(GürüMlter) 

REİS — Herkes 'böyüte oturduğu yerden ko
nuşursa bu şekilde maksada vâsıl olünıaanaz. 
Eğer .gündem m'eveudofeaydı ulsul hakkında si
ze söz verirdim. Gündem. mevcudol'duğu takdir
de İçtüzüğün 89 ncu mıaldldesi mJevzuubahsola-
'bdlir. Fakat gündemimiz yoktur, onun için Faik 
Ahınied Beye usul hakkında söz viermİlyoruım. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Beyefendi', bir kere dinleyin de ond'aıı sonra 
hükme bağlayın. Bir kere dÜtıfleyii'rt de.. (Gürül-
tülıer)1 

REİS — Usul hakkında söz vermiyorum. 
Çünkü müzakeremiz güınd'eme müstenit değil
dir. (Sağdan, gürültüler) 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 

Usul mevzuu gündemle ilgiüii değildir. 89 neu 
m'aıdde sarihtir. Benim ne konuşacağımı bilme
den. nasıl dersiniz «Söz veıtmiyorum» diye.. 
(Soldan, gürültüler) 

' REİS — Müsaade .buyurun, ben şimdi Faik 
Ahımled Barutçu'nun usul hakkında söz talebini 
kabul etmiyorum. 

Reis »olarak, takdir hiaikkı benimdir. (Sağdan, 
«Nasıl olur?» »esleri, şiddetli gürültüler) 

Hükümetçe temas edilen hususlarda söz söy
lemek istiyorsanız buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI '(Kırşehir) — Telgraf 
çektik:, söz istedik. Söz veriyor musunuz, Reis 
Bey? 

REİS — CELP. Meclis G-rupu adına İsmet 
inönü. ('Sağdan, sürekli alkışlar ve bravo ses
leri) 

C H P . MECLİS ÖRUPU ADINA İSMET 
İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, 
bir 'aydan fazla bir zamandan beri Büyük Millet 

/Meclislinde dış politika üzerinde müzaikere açıl
masını istiyoruz. Hissettiğimiz ihtiyacın sebebi 
Orta - Doğu olaylarının tetkik edilmesi lüzumu 
idi. 

Orta - Doğu olayları dünya ölçüsünde bir 
buhran yaratmış idi ve 'bu buhran blizim nıem-
leketimiizi yakından ilgilendiriyordu. Bunların 
Büyük Millet Meclisinde konuşulması ve (mem
leketimiz için muhtemel zararlı ihtimallerin 
Büyük Millet Meclisinim nüfuz ve kudreti vo
liyle ıbertaraf edilmesi imkânını aramış idik. 
Bir ay evvel Büyük Mecliste görüşmemiz müm
kün olmadı. Şimdi bu toplamlıda aynı mevzu
ları konuşacağız. 

Talbiî bu geçen bir ay zarfında bâzı hâdise
ler eskimiş ve bâzı yeni meseleler zuhur et/nıiş-
tür. Eskiyen hâdisielerin tabiatına göre kendile
rine temas edeceğiz. Ve yeni mevzular üzerinde 
ffikürierimi'zi söyliyeeieğiz. 

Hariciye VeMi Bey, evvelâ dış yardımlar 
üzerinde söz açtılar. Müsaade (buyururlarsa dış 
yardumlarm siyasi mahiyette tetkiki daiha kısa 
bir 'mevzudur. İcabederse onlara İd a temas ede
bilirim, ama büyük ımikyasta iktisadi yardımlar 
•mevzuuna - iktisadi ve malî mes'eleleıre - Urup 
Sözcüsü olarak bir diğer arkadaşım tafsüMtiyle 
öovap Tierecetoi'r. 
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Dış meseleler : 
Muhterem arkadaşlar, geçen Orta - Doğu 

buhranı ciddî bir tehlike idi. Bir aralık bütün 
dünyada, sulhun bozulması ihtimali Ikarşısmda 
heyecan içinde kalmıştı. İşiin ehemmiyetli, ,bu 
tehlikelerin hususiyle bfüzftm etraflımızda, hattâ 
bizim başımızda toplanması Mi. Bu esnada bi
zim dış politikamız tehlike müşahedesinden 
uzalk bulunuyordu. İhtilâtlan artırıcı hareket
lerden salkınmıyordu. 

Son' Orta- - Doğu buhranının zahiri sebep
leri Lübnan'daki ihtilâl Ve Bağdad'daM ihtilâl
dir. Tabiî Bağdad. ihtilâli ehemmiyetçe bizim 
emniyetimizi yakından büyük mikyasta alâka
landırdığı İçin ön plâna 'geçjmiştlir. 

Lübnan ihtilâli ise eski dahilî mesele halinden 
çıkmış Birleşik Amerika'nın ve İngiltere'nin 
iştirakiyle Birleşmiş Milletlere yeni bir safhada 
intikal etmiştir. 

Şimdi İrak meselesi üzerinde fikirlerimi 
söyliyeceğim, Bâğdad ihtilâlinin artık geçmiş 
olan kendi içindeki safhasına dokuıımıyacağım. 
Yalnız belitmeye mecburuz ki, bizim askerî 
müdahalemiz ihtimali üzerinde ardı arası ke-
silmiyen haberler çok zararlı olmuştur. İrak'a 
bir askerî müdahalenin mutlaka daha büyük 
askeri hareketleri davet edeceği her memle-
lekette söyleniyordu. Buna da Türkiye'nin se-
bebolabileeeğini, yine de her memleket gör
düğünü söylüyordu. Bizim Hariciye Vekilimiz 
bu esnada meydan okumakta devam ediyordu. 
Amerika hariciyesinin Türkleri seferden alı
koymak için son derece çalıştığı Amerika'nın 
en büyük gazeteleri tarafından ısrarla ve 
günlerce söylenmiştir. 20 Temmuzda neşriya
ta başlandı. Amerika'nın New - York Times ve 
New - York Herald Tribün'e gazeteleri neşriyat 
yapmışlar. 20, 21 ve 22 Temmuzda bu neşri
yatları devam etmiştir. Hattâ Büyük Millet Mec
lisinde bu mesele konuşulduktan sonra 27 Tem
muzda dahi neşriyat olmuştur. Neşriyata gö
re Türkiye'nin yalnız basma İrak 'a karşı bir 
askerî harekâta girişmesinin doğru olmadığını 
Türklere anlatmak için büyük devletler mü
temadi gayretler sarf etmişlerdir. 

Buhranlar esnasında Hariciye Vekilimizin 
gönüllü göndermek hususunda son derece za
rarlı beyanı olmuştur. Bunun daha garibi Ha-
rieive Vekilimiz bu bevanatını tashih etmekv 
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için yeni bir beyan yapmış ve bunun resmî 
beyanat değil, bir hasbihalden ibaret olduğu
nu ve firiklerinin, hakikatin anlaşılması için 
falan içtimada, falan tarihte söylenmiş olan 
sözlerinin tetkik edilmesi lâzımgeldiğini ileri 
sürmüştür. Halbuki beyanatın özü, Türkiye'nin 
bu İrak hareketlerine gönüllü göndermek su
retiyle müdahale etmek fikrinde olup olma
dığının anlaşılması idi. Eğer tekzibedilmek 
isteniyorsa yalnız gönüllü göndermek husu
sunun aslı yoktur demek, bütün şüpheleri iza
leye kâfi idi. 

Bir taktik meselesini Büyük Millet Mecli
sine arz etmek isterim. 

Deniliyor ki, Hariciye Vekilimizin, bugün
kü beyanatında da işaret ettiğini zannediyo
rum, biz Lübnan'a küçük devletlerin hima
ye edilmesi nazariyesinde ısrar ettiğimiz için, 
büyük devletlerin alâkasını celbetmek üzere, 
âzami edrecede hareketli ve tertipli görün
meye çalıştık! Bu bir taktiktir deniliyor. Hat
tâ rivayetler doğru ise bu zaruretin Demokrat 
Parti Grupunda da hükümet tarafından ileri 
sürüldüğüne ihtimal verenler vardır. Eğer ha
riciyemizin anlayışı bu ise, eğer bu fikirler ha
kikaten itibar görüyorsa, dış politikamızın gidi
şinden daha ziyade endişe etmek lâzımdır. Ha
riciye Vekilimiz bugün, Irak vaziyetine askerî 
müdahale teşebbüsünün dünyada uyandırdığı 
heyecan ve bizim başımıza getirmek ihtimali bu
lunan tehlikeleri bir tarafa bırakarak bundan 
hiç bahsetmiyerek konuşmasını, Amerika'nın 
ve İngiltere'nin Lübnan ve Ürdün'e asker çı
karmasının müdafaasına hasretmiştir. Ameri
kanın Lübnan'a ve İngiltere'nin Ürdün'e asker 
çıkarması meselesi Birleşmiş Milletlerde büyük 
devletlerce izah edilmiştir ve buna göre rey 
toplanmaya başlanmıştır veya, başlanacaktır. 
Bizim hükümetin, müttefiklerimizin hareketleri
ni tesanütle karşılaması, onların teklif ettikleri 
sulh plânlarım benimsemesi bir vazife ve çok 
mâkul bir harekettir. Fakat bunun ifadesi hü
kümetin buhran sırasında İrak 'a askerî müda- „ 
hale icabettiğini söyliyerek Türkiye'nin başına 
dünyanın binbir belâsını davet eleeek şekilde 
gösterdiği teeasürü mazur gösteremez. (Sağdan 
bravo nesleri) 

Muhterem arkdaşlar; bu hâdiselerde NATO 
vaziyeti hususi bir dikkati celbetmiştir. NATO 
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içinde bizim vaziyetimiz; NATO'dan biz âzami 
derecede nasıl istifade edebiliriz? Bu hususta 
bâzı dersler aldığımızı zannediyorum. İrak 
sergüzeşti yüzünden Türkiye'nin tecavüze uğ
raması-ihtimalinin NATO devletlerini vazifeye 
çağırmasını intacetmesinden en büyük NATO 
devletleri heyecan göstermişlerdir. 

Biz Amerika ve İngiltere'yi hareketlerinden 
dolayı desteklemek vazifemiz olduğunu söylü
yoruz. İrak'a askerî müdahale yüzünden başı
mıza bir zarar gelirse bu, NATO devletlerini 
vazifeye davet eder diye Amerika başta olmak 
üzere, heyecan göstermişlerdir. İlk defadır ki, 
bir NATO devleti doğrudan doğruya tecavüze 
uğramadığı halde NATO dışı bir sebep dolayısiy-
le müttefiklerinin tereddüt ve heyecanına sebeb-
olmuştur. Bu sebebi Türkiye'nin yaratması esef 
verici olmuştur. Bu teşebbüs memlekete mânevi 
zarar getirmiştir ve çok vahim felâket getirebile
cek bir teşebbüstür. Bunu bir misalle zihinleri
nizde canlandırmak isterim: 

1957 seçimlerinden önce Suriye'ye tecavüz is-
nadiyle tehdide uğramıştık. Geçen sene, bu haber 
çıkar çıkmaz Birleşik Amerika derhal vaziyeti
ni ilân etmişti. Bizim lehimize tesanüt gösteren 
vaziyetini derhal ilân etmişti. Bu kadar değil, 
NATO Genel Sekreteri de derhal Türk dâvası 
için tesanüt ilân etmiştir. 1958 Temmuzunda 
aynı tehdide uğradığımız vakit büyük müttefik
lerimiz bize nasihat verdiler, NATO Genel Sek
reteri hiç sesini çıkarmadı. (Soldan, «Allah, 
Allah» sesleri) Hariciyemizin bizi mâruz bırak
tığı acı dersten kendisinin istifade etmesini bek
leriz. NATO'nun tedafüi bir sistem olduğu ger
çeği bütün politika hareketlerimizde bize kılavuz 
olmalıdır. Hariciyemiz şu noktaları gözünden 
avırmamalıdır: NATO sistemi yalnız Birleşik 
Amerika'nın beraberliği şeklinde mütalâa edilme
melidir. NATO bütün âzalariyle ihtiyaç zamanı 
yanımızda bulunursa, ihtiyaç zamanı güçlükle
rine ancak o zaman tahammül edilebilir. Biz de
niz aşırı devlet değiliz, biz Birleşik Amerika gi
bi küre üzerinde doğrudan doğruya vazifeler ve 
kudretler içinde bulunanlayız. 

NATO'nun hususi meselelerimiz için vasıta 
olarak kullanılabileceği gibi muhal bir hayale 
kendimizi asla kaptırmamalıyız. 

Bağdad Paktını Âkıdlerden birinin kendi 
emelleri için kullanmak hevesi NATO içinde he-
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düşünülmemelidir. 

ve bizim Avrupa 

le bizim tarafımızdan asla 
(Sağdan, bravo, sesleri) 

Hariciyemizin, NATO'yu 
Konseyi içinde üye olmamız durumunu iyi kav
ramasını isteriz. 

Üçüncü Cihan Harbinin Türkiye için, gecen 
iki cihan harbinden çok başka şartlar arz ettiği
ni hariciyemize hatırlatmak isterim. Biz iki ci
han harbinin ikisinde de ilk devrede tutuşmadık. 
Bizim hacmimizdeki devletlerin' ilk yangın dev
rinde tutuşmaları katmerli felâkete sebebolur. 
ittifak vecibeleri icabettirirse vazifelerin şerefle 
yapılması mecburiyeti tereddüt götürmez. Ancak 
ilk tutuşmayı kendimizin tahrik etmemiz siyase
tin yapabileceği en ağır hata olacaktır. (Sağ
dan, alkışlar) 

Kıbrıs meselesine temas ediyorum: 
Kıbrıs dâvasında Hükümetin reddettiği İn

giliz plânından daha geri bir plân tatbika kon
muştur. Hükümet birinci plânda kazanılan mu
vaffakiyetlerin kadrini bilmemiş, plânı müzake
re için esas kabul ettiğini beyan ederek ıslaha 
çalışmamış, Hariciye Vekilimiz uzlaşma bilmiyen 
aşırı taktik zihniyetini marifet sanmıştır. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) Memlekete çok şey 
kaybettirmiştir. Bu hususta daha fazla bir şey 
söylemiyeceğim ; Hariciye Vekilinin bu mevzuda 
söylemeyi arzu ettikleriyle iktifa ederim; daha 
fazla bir şey istemem. İlk İngiliz plânı ile ondan 
sonraki plân arasındaki farkı da duymak, işit
mek kabilinden biliyoruz. Esaslı farkları bilmi
yoruz. 

Birleşmiş milletlerin son müzakereleri: Or
ta - Doğu'da huzur ve istikrarı temin edecek 
çareler aranıyor. Dünya sulhu için müttefikle
rimiz; büyük bir mücadele içindedir. Bu esnada 
sulh namına müttefiklerle tesanüt halinde bu
lunmak ilk vazifemizdir. Müttefiklerarası her 
münakaşayı tehir etmek fikrindeyim. 

Orta - Doğu'da, komşularımız, siyasetinde 
her memleket için sulh istemekten başka eme
limiz olmadığına, sabırlı ve isabetli bir siya
setle inançlımı alıyız. Türkiye ile emniyetli 
dostluk münasebetlerinin Orta - Doğu milletleri 
için ne kadar kıymetli olduğunu zamanla ken
dileri de anlıyaeaklardır. 

Orta - Doğu hâdiselerinin bir kıymetli der
sini daha iyi öğrenmiş olacağımızı ümidederim. 

Bölgemizdeki memleketlerin demokratik re-
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jim içinde insan haklarından istifade eden ce
miyetler halinde bulunmalarının her bakımdan 
kuvvet ve itibar kaynağı olduğu bir kere daha 
anlaşılmıştır. Bu hususta memleketimizin iyi 
bir örnek olması lâzımdır. 

Orta - Doğu'daki hususi meselelerden sonra, 
şimdi umumi ve esaslı olarak, kendi düşünce
mize göre dış politikayı hulâsa etmek istiyoruz. 
Birleşmiş Milletler Anayasası prensiplerine sa
dakatle bağlıyız. 

Bölge müdafaası sistemi olarak NATO veci
belerine riayet bizim için esastır. Bizim diğer 
bütün vecibelerimiz NATO vecibeleriyle sınır
lıdır. NATO'nun kuvvetli olması, iyi işlemesi 
bizim için hayati ehemmiyettedir. 

Avrupa Konseyi üyesinin demokratik ka
rakteri içinde Avrupalı devlet münasebeti ta-
kibetmeliyiz. Buhranlı zamanlarda gösteriş ve 
tahrik hevesine katiyen kapılmamalıyız. Bu 
umumi politika çerçevesi içinde her dostluk ve 
iyi münasebet imkânını ve her vesilede sulha 
hizmeti kıymetli saymalıyız. 

Son Orta - Doğu meseleleri için mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

Bugünkü ruznameye girmiş olan iktisadi 
yardımlar meselesi için fikirlerimizi söylememiz 
tabiîdir. Bizim Meclisi fevkalâde toplantıya ça
ğırmamızda iç politika meselelerini konuşma 
talebi de vardır. Onun için tabiatiyle iktisadi 
meselelerden sonra iç politika meselelerini ko
nuşmak davetin talebine ve hedefine uygun 
düşecektir. 

İktisadi yardım meselelerinde siyasi nokta 
şudur : 

Gerek Hariciye Vekilimizin, gerek Maliye 
Vekilimizin beyanlarından anlaşılıyor ki, biz 
bu yardım işinde uzun zamandan beri zengin 
devletlerle müzakere halindeyiz. 

HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) —- Zamanı devletinizden beri. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — 1954 ten beri 
başlamış. Hattâ bu sene evvelâ Almanya ile, 
Birleşik Amerika ile konuşulmuş, ve dikkatimi 
celbetti, Birleşik Amerika ve Almanya, mesele
nin Avrupa İktisadi İş Birliği devletleriyle bir
likte görüşülmesini ve bu suretle bir karara 
bağlanmasını tavsiye etmişler. Bu iktisadi iş 
birliği yardımları meselesinin uzun zamandan 
beri görüşülmesi neticesi olarak karşılıklı an-
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laşmalar, yani karşılıklı hareketler üzerinde 
anlaşmalar suretiyle tecelli ettiğini kabul et
mek mümkündür. Buna, bizim takibedilen ik
tisadi politikanın, sekiz sene nihayetinde mem
leketin içine düştüğü büyük sıkıntının mâna
sını gözden kaçırmıyarak mâna vermek lâzım
dır. 

Şimdi meselenin siyasi noktası şu : 
İktidar ricali, vekiller, bilhassa iktisadi ve 

malî işlerde çalışmış olan vekiller, bu yardım
ların temini ve onunla aynı zamanda birtakım 
fevkalâde tedbirlerin tatbikini telif etmekte 
müşkülât çekiyorlar. «Bu şimdiye kadar tatbik 
olunan iktisadi politikamızın tam muvaffaki
yete vardırıldığı neticesidir ki, bu muvaffaki
yet dışarda müşahede edilmiş ve bu yardıma 
karar verilmiştir.» deniliyor. (Sağdan, alkışlar.) 

Mesele bu kadar da değildir; mesele uzun 
müddetten beri görüşülerek bu yardımlardan 
istifade etmek için birtakım tedbirlerin alın
ması şart koşulmuştur. Eğer o tedbirler alınırsa 
bu yardımlardan istifade olunur, denmiştir. 
Kendileri söylüyorlar. Uzun müddetten beri gö
rüşmüşler, anlaşamamışlar. Neden anlaşamamış
lardır? 

Şimdi (şartnamelerde, anlaşmalarda bizim 
memleketin öteden beri titiz davrandığı nokta
lardan hiçbiri gölgelenmemiştir) deniliyor. İna
nıyorum ve böyle olması da lâzımdır. Ancak bu 
takdir kendilerine kalmamalı, bu anlaşmalar me
tin halinde ilân olunmalıdır. 

HARİCİYE VEKtLÎ PATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Olundu. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Şartlar baş
kadır, 188.1. de olan müeyyideler başka, bugünkü 
müeyyideler başkadır. Hiçbir münasebetimiz ol-
mıyan devletlerle yapılacak muamelenin ifadesi 
başka, büyük kısmı mütefiklerimiz, dostlarımız 
olan devletlerle yapılacak muamele başkadır. Bir 
noktayı hafife alamayız; bu yardımlar birtakım 
tedbirler almaya bağlanmıştır, bu tedbirler alı
nacaktır ve bu tedbirlerin alınması bugünkü ha
yat şartlarını daha da ağırlaştıracaktır. (Sağ
dan, «çok doğru» sesleri) Vatandaşa, hakikati 
ancak olduğu gibi söylemek suretiyle ve vaziye
timizin bu tedbirleri almaya lüzum gösterdiğine 
ikna etmek suretiyle onun yardımını ve taham
mülünü beraber almak mümkündür. 

Sonra anlaşılıyor ki, senelerden beri kabul 
edilmiyen tedbirler şimdi kabul ediliyor. Niçin 

söylenmez? Biz şimdiye kadar kabul ettiğimiz 
iktisadi, malî politikada esaslı olarak şu şu de
ğişmelere karar verdik demeli! Halbuki aksi 
söyleniyor : Şimdiye kadar hiçbir şey aksama 
mış, her şey doğru yürümüş, hiçbir hata olma
mıştır. 1958 de büyük bir iktisadi muvaffakiyet 
kazanmışız! "Böyle bir muvaffakiyet daha kaza
nırsak millet olarak yaşamamıza, imkân kalını-
yacaktır. (Sağdan, alkışlar) 

Şimdi mesele bu. Büyük bir iktisadi ve malî 
hareket yapılırken hata olmamış, eksik olmamış; 
bunu iddia etmek güçtür. Ve böyle bir isnadı 
kusur addetmek de güçtür. Bu kadar uzun bir 
devrede büyük malî ve iktisadi hareketler olur
ken elbette hatalar olacaktır. Bu, beşeridir, ka
bili içtinap değildir. Ama hatayı hata olarak ka
bul etmek lâzımdır. Bütün dünya neşriyatını, 
bu bizim anlaşmalar için yapılan neşriyatı, söy
lemeye dilim varmaz. Nihayet insaf ile düşünün 
bu, ıztırar halinde bulunan bir memlekete dost
ların alâka gösterip yardım etmesidir. Mesele 
bu ; Bu, tekrarı temenni olunacak bir vaziyet de
ğildir. Bu kadar söylem'm. (Sağdan, bravo ses
leri") 

Şimdi arkaadaşlarım, yardım eden milletle
re, gösterdikleıi dostluklarından dolayı çok te
şekkür ederiz. Yardım eden devlet ve milletler 
emin olsunlar ki, Türkiye, bütün bir millet ola
rak, gösterdikleri yardımın verimli neticeler 
vermesini, kalkınmış, ilerlemiş, mesut bir mille
tin vasıflarını kazanmak için milletçe hep bera
ber çalışmayı vazifemiz sayarız. (Bravo sesleri) 
Bu yardımların boşa gitmemesi için elimizden 
gelen her şeyi yapacağız; elimizden gelen şeyle
rin başında murakabe vazifesi vardır. Arkadaş
larımız bunu beğensinler veya beğenmesinler, 
bunların karşılarında daimi surette vazifemizi 
yapmakta bulunacağız. 

Şimdi eğer Reis Bey müsaade ederlerse, ikti
sadi meseleler üzerinde cevap vermek, ancak 
benden daha mütehassıs bir arkadaşım tarafın
dan mümkün olacaktır. (Soldan, «doğru, doğru 
sesleri) (Sağdan, sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

REİ'S — 'Hariciye Vekili, buyurun. 
HARİCİYE VEKİLİ E ATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) -~- Muhterem arkadaşlar; bi
raz evvel Halk PaıLisi Başkanı ve Sözcüsü İnö
nü'yü dinlediniz. Kendisi, dış si.yasct mese
lelerinden parça parça behsetti, bir netice çı« 
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karmaya çalıştı. Kendi görüşlerini izaha gay
ret etti. İnönü'nün söylediğine göre kendile
rini Meclisi Fevkalâde tovlantıya çağırdıkları 
zamandaki mevcut olan tehlike bugün dağıl
mış. Yanlış anlamadımsa böyle söylediler. 
Şimdi sevgili arkadaşlarım, bakınız bütün bu 
dış politika meselelerinde rizikonun taktiri ve 
uzak görüşlülük ne kadar mühimdir, bir kere daha 
meydana çıkıyor. (Sağdan gülüşmeler) Bazan 
ateşin içine düşüyormuşuz gibi görünen hâ
diseler hakikatte ancak tedbir alınmadığı za
man tehlike irae ederler. Ve tedbir alındığı 
zaman, bugün olduğu gibi, Şnıdi İnönü'nün 
söylemiş olduğu gibi, zail olurlar ve tehlike 
bertaraf olur. Ama bu bir takdir meseleyidir. 
Umumiyetle bugün ortaya çıkan bir vaziet, 
bilhassa şu son hâdiselerde olduğu bibi. İstik
bal bakımından yani bir emsal teşkil etmesi 
bakımından büyük ehemmiyet arz eder. Bugün 
çıkan bir tehlike karşısında almakta ihmal 
ettiğimiz bir tedbir veya destekleyemediğimiz 
bir önleyici hareket- akamete uğramış olursa, 
yarın aynı hâdise bizim için daha mühim bir 
şekilde meydana çıkar ve teessüs etmiş böyle 
bir menfi misal önünde, zamanında alınmasın
da ve müdafaasında kusur edilmiş olan o ted
birin alınmamasını icabettirecek sebeplerin hü-
duşuna âmil olur ve asıl o zaman ateşin içine 
düşülür. (Soldan alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım. 
Dış politikada bu takdir meseleleri, yani 

bir rizikoyu takdir meseleleri mühim rol oy
nar. İnönü bunların takdirinde daima aklan
mıştır ve-bu sebepten büyük Atatürk'le sık 
sık ihtilâfa düşmüştür. (Soldan, şiddetli alkışlar 
ve bravo sesleri) (Sağdan, «ayıp ayıp» sesleri) 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Atatürk düş
manları kimdir, onu millet biliyor. (Sağdan, 
«ayıp ayıp» sesleri) 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Nyon meselesi bunun bir 
misalidir. O zaman avrupanın sulhperver mem
leketleri ile birlikte beynelmilel korsanlığın 
önlenmesi için bir anlaşma imzalamak üzere 
idik. İnönü bu anlaşmanın imzalanması ile bi
zim ateşe düşeceğimizi zannediyordu ve anlaş
mayı imzalıyacak olan delegasyonumuza ten-
bihler göndermeye kalktı. Ve munzam teminat 
mektupları elde etmek istedi. Atatürk ise bu 
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fikirde cleğüdi. İnönü vakıa sonunda bu Anlaş
mayı kabul etti. Fakat Atatürk'ün arzusuna 
ram olarak kabul etti. Bu ihtilâf İnönü'nün 
Başvekâletten uzaklaştırılmasına müncer oldu. 
Ama sonunda ne oldu"? O anlaşmayı imzalarsak 

r bize taarruz edeceğini zannettiği devlet bu müt-
I tehit cephe karşısında müteamz siyasete de-
j vam edemiyeceğini anladı ve İnönü'nün imza-
! lamak istemediği anlaşmaya geldi imzasını 
j koydu. Bugün de tıpkı böyle olmaktadır: İki 
i küçük devlet üzerinde bilvasıta bir tecavüz 
I hareketi oluyor, bu devletler yardım talebedi-
I yor, Amerika ve İngiltere derhal yardıma şitab-
I ediyorlar, Almanya, İtalya, Türkiye ve hattâ 

İsrail yardıma giden bu devletlere muhtelif 
tayyare meydanlarından istifade etmek imkân-
larını vermek veya arazisi üzerinden geçirmek 
suretiyle yardım ediyorlar, bu iki küçük clev-

j let içinde şurişin çıkmasında, her ne sebebe 
I mebııi ise, fayda gören devlet tehditler savu-
! rııyor, fakat müttehit cephe karşısında, hak ve 

adalet prensipleri karşısında, hüsnüniyet kar
şısında şimdi Birleşmiş Milletlerde bu işi gö
rüşmeyi kabul ediyor. Muhtemelen yarın bu 
hususta bir uzlaşmaya varılacaktır. 

İnönü Nyon'da Anlaşmaya İmza koymak 
suretiyle harbin kucağına, ateşin içine dü-

! şeceğini zannediyordu. Halbuki bu tahak
kuk etmedi. Bilâkis o devletle anlaşıldı. Bu
gün de vaziyet aynıdır. Ama bugün gere-

j ken tedbirler alınmasa idi, hem Orta - Do
ğu'da başlamış olan bu hareket muhteme
len tevessü edecek, hem de biz İnönü'nün 
o korktuğu ateşe çok daha fazla yaklaşacak ve 
hattâ belki de onun içine düşecek idik. Bugün za-

j inanında tedbir alınmış olduğu için harb ihtimali 
i yaklaşmış değil, bilâkis mevcut şerait içerisinde 

uzaklaşmıştır. (Soldan, alkışlar, bravo, sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım; 
I İnönü bu sefer bir makale yazdı : «Niye Lüb

nan'a Amerikan askerlerinin gitmesini teşvik et
tik? Bundan başımıza belâ çıkacak» dedi. Bugün 

[ o belâyı çıkaracak olan veyahut korktuğu manzu
me Birleşmiş Milletlerde uyuşmak yolunu ara
maktadır. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — İkinci 
Dünya Harbini sen mi idare ettin? Siz mi idare 
ettiniz? Onu da anlat! 
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FATİN KÜSTÜ ZORLU (Devamla) — İkin

ci Dünya Harbinden bahsedin, diyorlar. Harb 
daha bağlamadan Arnavutluk hâdiseleri karşı
sında müşterek beyannameyi imzalatan İnönü de
ğil mi? İkinci Dünya Harbinde Hariciye Vekilini 
haftalarca Sovyet Rusya'da bekleten ve ittifak pe
şinde koşturtan ve sonra, harbin bidayetinde hiç
bir cephe ve kuvvet muvazenesi belli olmadan it
tifak anlaşmasını imzalattıran İnönü değil mi?. 
(Soldan, bravo, sesleri) 

Almanlar Fransa'ya girmek üzere iken me
buslarımızın eline «harbe gireceğiz» diye nutuk
lar gönderen ve Paris Büyükelçiliğimizden, bu na
çiz arkadaşınızın elde ettiği bir malûmata istina
den, pek muhterem Behiç Erkin'in Fransızların 
Almanlarla mütareke yapmaya çalıştıklarını bildi
ren bir telgrafı üzerine son anda harbe girmekten 
vazgeçen İnönü değil midir? Nelerden bahseyiyor-
sunuz? (Sağdan, «ayıp ayıp!» sesleri) (Soldan, 
bravo, sesleri, «devam devam» sesleri) 

HALİL SEZAİ ERKUT (Ankara) — Tekni-
siyen olarak siz o zaman bunları tasvibetıniştiniz. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ayıp, ayıp. 
REİS — Hasan Tez, size birinci ihtarı yapı

yorum. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Mü

nakaşalara girmeyin. Bu mevzuları muhakkak ki 
çok iyi bilen bir arkadaşınız var karşınızda. (Sol
dan, (bravo, sesleri) 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Hiçbir şey 
bilmiyorsunuz. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — inö
nü bir ay evvel bizim dış politikamızın ihtilâf
lar doğuracak bir manzara arz ettiğini söyledi. 
Politikamız neden ihtilâflar doğuruyormuş? İh-
til âtlar doğuran meseleler ne imiş? Bu hususta 
bir de makale yazdı. Onu biliyorsunuz. Burada 
tekrar etıııiyeceğiın. Yalnız bizim politikamız, 
yukarda da arz ettiğim gibi Orta - Doğu hâdi
seleri karşısında davet üzerine yardıma giden 
bir memleketin bu yardım sevkiyatma yardım 
etmekten ibarettir. Aynı mahiyette yardım, Or
ta - Doğu meseleleri ile bizden çok az ilgisi ol
ması lâzımgelen Almanya, İtalya ve hattâ Yu
nanistan tarafından da yapılmıştır. 

Bizim frak'a asker göndermemizden bahse
diyorlar. Hangi askeri göndermişiz Irak'a? 
(Sağdan «gönderemediniz, bıraksalardı gönde
recektiniz» sesleri) 
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NİHAT SARG1NALP (Gümüşane) — Irak'a 

asker gönderecektin, Amerika bıraksa idi. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Pek 

heyecanlandınız görüyorum. 
ALİ RIZA AKBIYIKOOLU (Uşak) —- İsti

fa et, istifa et. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Sen 

benim yerime gel de istifa et. Önce yerime gel, 
sonra istifa edersin. Çok şart lâzımdır onun için. 

Savgili arkadaşlarım, 
Bizim dış politikamızdaki mütecasir dedik

leri bir hareketin mevcudiyetini bir İngiliz ga
zetesinde çıkmış olan bir beyanatımda bulmak 
istiyorlar ve aynı zamanda bâzı Amerikan ga
zetelerinin neşriyatını işhadetmek istiyorlar. 
Amerikan gazetelerine bu kadar meraklıdırlar 
da yine o gazetelerdeki Eisenhowcr'in hâdiseler 
karşısında Türkiye'nin gösterdiği temkinli, so
ğukkanlı hareketten dolayı teşekkür eden ve Ce
lâl Bayar'a hitabeden mesajından neden bah
setmiyorlar? Neden bunu okumamışlar? Mes
net olarak aldıkları beyanata gelince, bildiği
niz gibi bu beyanat çıktığının ertesi günü tek-
zibedilmiş bir beyanattır. Eğer onun muharri
rini ınenaje ettikse bunun sebebi Kıbrıs'ta bir 
Türk mahallesinde doğmuş olan bu zatın da da
ima bizini Kıbrıs dâvamızı tutmuş olmasıdır. 
Ben aynı gün 40 a yakın Türk gazetecisinin ve 
ondan sonra da, bu zat dâhil, 5 gazetecinin hu
zurunda konuştum. Neden onlar böyle yazılar 
yazmadılar? Sonra gazetede çıkan her yazıya 
inanılır ını? Ben size burada Sayın İnönü'nün 
bir beyanatını okuyayım: La Bourse Eqyptienne 
şöyle yazıyor: Muharrir Sayın İnönü'ne soru
yor: «İstikbal için ne düşünüyorsunuz"?» «Yeni 
intihabatta Reisicumhur sarayına avdetimi.» 
Kendisi her halde böyle dememişlerdir. 

Muhabir; «Peki diye soruyor, bu ümidiniz 
nereden geliyor, bunu nasıl ümidediyorsunuz!» 
İnönü cevap veriyor: «Mecliste 190 tane mebu
sum var, eski Başvekilim, eski Reisicumhurum, 
Atatürk'ün halifesiyim, elbette ki döneceğim.» 
diyor. Bunu dememiştir, ben eminim bunu de
memiştir. 

«Nasır'ı nasıl buluyorsunuz'?» diye soruyor
lar, buna cevap olarak: «İskenderun hakkında 
henüz beyanatta bulunmadı.» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz, ben buna 
bina, ederek İnönü için bâzı fikirler serdeclebi-
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lir miyim? Edemem ve hattâ biz bunun neşrine 
de mâni olduk. Çünkü içinde millî menfaatlere 
mugayir hususlar vardı, iskenderun meselesi 
v. s. gibi. 

Sayın İnönü diyor ki : «Ben Lübnan ve Ür
dün meselelerinden bahsetmişim. Irak meselesin
den balhsetmemişim.>\ İnönü Lübnan meselesin
den bir dahilî mesele imiş gibi bahsediyor ve bu 
dahilî mesele Birleşmiş Milletlere intikal etmiş
tir, diyor. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Neye müste
niden söylüyorsun ? 

FATİN KÜSTÜ ZORLU (Devamla) — Bir
leşmiş Milletler müşahitlerinin ve Amerika Bir
leşik Devletlerinin- görüşüne ve hâdiselere müs
teniden.... 

HAMZA EROÜLU (Adana) '— Dahilî mese
ledir. 

KATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Onu 
bir Sovyetler, bir de zatiâliniz söylüyorsunuz. 
Suriye'den gelen bazokalar, uçaklar ve sivil ki-
yafette kuvvetler müşahitlerce de tesbit edil
miştir. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Reis Bey, ha
karet ediyor, reddederim. Birleşmiş Milletler de 
dahilî mesele olarak kabul etmiştir. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Ara-
kıayı reddedemezsiniz. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Hakaret edi
yor Reis Bey, rica ederim. 

REİS —• Hatibe müdahale ediyorsunuz, bi
rinci defa ihtar ediyorum, rica ederim müdahale 
etmeyiniz. 

REİS —Susmazsanız ikinci ihtarı vereceğim 
Ifaımza Bey. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — İhtar yersiz
dir. Kendimi müdafaa ediyorum. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Bi
naenaleyh, bu bizim asker göndeirtmemliz, Trakya 
•girmemiz ve saire hususundaki 'bütün haberler 
her hangi bir asıl Ve esastan âridir. 

Tekrar ediyorum : Lübnan m'eselesinin bir 
dahilî mesele olduğunu iddia edenler Sovyet 
blokuua mensup veya nötralist memleketlerdir. 
Bizi'm, müt/teffiderimiznı kaniaâti ise taimaımiyle 
aklidir. Biz ve mültteıfikleniımiz hariçten ihdas 
edilmiş ve be silenim ekte olan yıkıcı bir faaliyet 
karşısında, bilvasıta bir tecavüz .karşısında bu-
lunduğuımuz kanaatindeyiz. Yukarda söylediğini 
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gibi, Türkiye'min asker gönderme ve saire gibi 
hareketleri mevzuubah'is değildir. Böyle bîr va
ziyet mevzuubahsolsa idi elbette M, seferberlik, 
fevkalâde tedbir hali alın'malk icabe'derdi. Böy
le haller ailınnıış imidir? Hayır. Ama Türkiye 
Üümhuriyetii Hüküm elti bu hâdise 'karşısında 
ımüteyakkız bulunmadı mı v;e do'stlarmı İkaz et
medi ım'i? Elbette ki, etti. Bizim politikamız hâ
diseler karşısında miskinane kabuğuna çekilmek 
değiklir. Bütün ihtiyati tedbirferi almaktır. 
Eğer bunun aksi'nli tatbik etmek istiyorlarsa biz 
kendileriyle hiçbir zaman beraber değiliz. Kar-
şmızda müteyaikfkız bir Hükümet, bir iktidar 
var. (Sağdan, gürültül'er) 

AHMET FIRAT (Malatya) — Onlara, cani 
dedin. 

NİHAT SAROİNALP (Gümüşane) _ Çete
ler, kaatiller, dedin onlara. (Sağdan ve soldan, 
a ya ğa kalkmala r) 

REİS — Arkadaşlar, lütfen yerinize oturun, 
ayakta kalmayın. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ceza ver, Reis 
Bey. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devaımla) — İnö
nü -makalesinde Adana üssünün verlilmdş olma
sını tenkid etmekte idi. Ama şimdi bunu 'ele al
ım ıyor. Çünkü biz Adana üsisünü Verdik, mütte
fiklerimiz tedbir a'ldılar ve bir harb çıkimadı. 
Şimdi kendisi bu harekete iltihak ediyor. Ana
lda yalnız bir aylık bir tereddüt var. İnönü'nün 
âdetidir, kaydı ihtiraza dermeyan eder. Bir şey 
çıkmadı mı, ben de öyle düşünüyordum der, il
tihak eder. Bu hareket doğru değildir. Arkadaş
lar, mesuliyet 'mevkiinde olanlar hâdiseleri za
manında görmek, onun rizikosunu zamanında 
ölçmek, zamanında kanaır almak mecburiyetin
dedirler. 

Biz ihtilâlin ikinci günü sabahı, ihtilâl hü
kümeti ile derhal Büyükelçimizi temasa geçir
dik. «Sizi bir hükümet olarak tanımıyoruz ama, 
burada iktidarı elinde bulunduran otorite ola
rak size hitabedi'yoruz. Burada, bir Türk şehit
liği tahribedilımİştir. Musul'dan haber alamıyo
ruz, bu hususlarda tedbir almanızı ve bizi ha
berdar etmenizi istiyoruz,» dedik. Bize cevap 
dostane oldu, özür dilendi, şehitliğimizin derhal 
tamirine başlandı. Musul'daki konsolosluğumu
zun yerinde olduğu, arkadaşların sağ - salim bu
lunduğu ve kıllarına dahi dokunulmadığı husu
sunda teminat verildi, 
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Sevgili arkadaşlarım, bunu yapmıyaeak mı 

idik, mütecasirane lıareketler bunlar nadir? 
(Sağdan, gürültüler) 

NATO telâşa düşmüş, Amerikan hariciyesi 
telâşa düşmüş, bunlar tamamiyle mesnetsiz, her 
türlü hakikatlerden uzak iddialardır. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Adana'ya asker 
çıkarma müsaadesini kim verdi? 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) - .Biz 
verdik. Bu müsaade 14 Temmuz günü istenmiş
tir. (Sağdan: «Neye müsteniden verdiniz?» ses
leri, gürültüler.) 

Ondan sonra, İnönü buraya geldi: «Biz iki 
dünya harbine girdik, fakat bu harblere bida
yetinde girmedik» dedi. Burada bu hâdiseler 
karşısında Türkiye'nin harbe girmesi veya Tür
kiye'nin teşvik edilmesi mevzımbahis değildir. 

İnönü meseleyi yanlış vaz'ediyor. Yapılan 
hareket bir yardıma gidiş hareketidir. Bir teca
vüz veya, harb hareketi değildir. Bizim mütte
fiklerimiz harekete başladıkları zaman, tarihlere 
dikkat buyurunuz, Temmuzun 14 ünde İrak hâ
diseleri oluyor, ertesi günü Amerika Büyük El
ciliği marifetiyle bize Lübnan'da harekete geçe
ceklerini haber veriyorlar. 

Demin sayın.İnönü yazdığı makaleden bahs
etti, Adana meselesinden bahsetmedi. Aynı za
manda, müttefiklerimizle tesanüt halinde kala
cağız, Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde, NATO 
sınırları içinde kalacağız, dedi. Ye Adana me
selesinden bahsetmedi. Tıpkı Kore meselesinde 
olduğu gibi. Amerika yardım talebinde bulunan 
iki küçük devlefce yardıma gidiyor. İnönü Kore 
meselesine bidaytte itiraz ettikten sonra iş bu 
neticeye? ..gidince bir Amerikan gazetesinde de
mişti. ki : «Kore'ye yardım edilmesi küçük dev
letleri memnun etmiştir. Çünkü onlar acaba 
yardım edecekler- mi, etmiyccekler mi? Diye 
endişe içinde idiler. Şimdi feraha çıktılar,» di
yor, bakın vaziyet aynı, bugünkü korku, bütün 
NATO cephesinin, sulh sever cephenin korktuğu 
tecavüzler endirekt, içeriden şu veya bu şekilde1 

ihdas edilen hareketlerle müterafik tecavüzler
dir ve bu her memlekette kabil addedildiği gi
bi, bunlar karşısında tedbirler düşünülüyor. Ya
ni Kore'ye benzer bir hâdise karşısındayız. Ame
rikalılar kalkıyor, Avrupa'ya değil Asya'ya gi
diyor. Lübnan'a, Orta - Şark'a, gidiyor. Bir kü
çük devletin yardımına şitabediyor. Nereden? 
Almaya.'dan, Frankfurt ' tan, Napoli'den, (ririt'-
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fen, İsrail'den geçerek. Sovyetler kimlere nota 
veriyor? Almanlar'a. îngilizler'e, Türklere, İsra
il'e de, veriyor. 

Şimdi o memleketler bizim burnumuzun di
bindeki. bir memlekete yardım yapılması için, 
İnönü'nün riziko dediği, yahut bir arkadaşımın 
riziko dediği şeyi kabul ettikleri halde biz etmi-
yecekmişiz NATO varmış, bizi alâkadar etmez 
diyecekmişiz. Tıpkı bidayette Kore hâdiselerin
de rizikoyu takdir edemeden yaptığı gibi, o za
man nasıl Halk Partisi ileri gelenleri, tütün ve
relim, üzüm gönderelim gibi dahiyane fikirler 
ileri sürdüler. Hatırlarsınız, tecavüze başlamış 
olduğu ve süratle ilerlediği bir sırada asker gön
dermeye karar vermeden evvel genel kur
maylar toplansın, bakalım asker mi, gönder
mek lâzım, ne, şekilde göndermek lâzım, dü
şünsünler, ondan sonra karar verelim, dediği, 
ve ancak Demokrat Parti Hükümeti kararını 
verip, asker gönderip büyük nıuzafferiyetler 
kazandıktan sonra ben de beraberdim deme
si gibi.. Bugüne kadar İnönü Adana üssün
den bizim memleketi ateşe attığımızdan bah
sedip durdu. Bugün ise Adana üssünden bah
setmedi. Ve ısrarımız üzerine bahsemeye mec
bur oldu. Ama sarih olarak değil. Evvelce 
de söylediğim gibi İnönü meseleyi yanlış vaz'-
ediyor. Bir kere bu Lübnan'a yapılan Ame
rikan yardımı bir tecavüz veya bir harbe gi
diş değildir. Amerika mütecaviz midir? Hayır. 
Amerika orada bilvasıta tecavüze uğramış 
bir memlekete yardıma gidiyor. Türkiye'de 
bu yardıma giden memlekete yardım ediyor. 
Bu devlet tek bir mehmetçik benimle beraber 
gelsin demiyor. Dikkat buyurun, harbe gi
recek bir devlet ne yapar? Onun yapacağı 
ilk iş seferberlik işidir, böyle âcil hallerde 
ilk yapacağı şey fevkalâde tedbir ilânıdır. 
Bunlar yapılmış mıdır? Bunlar yapılmadan 
nasıl ve kim Türkiye'yi mütecavizane bir ha
reketle itham edebilir? Bunlar ancak uydurma 
haber ve mugalâtaya istinadettirilebilir. Bi
zim hareketimizden NATO endişeye düşmüş. 
Bu kabil midir? Biz harekete geçirdiğimiz her 
birlikten onu haberdar ederiz. Bütün bunlar 
bilgisizliğe, yanlış haberlere istinadeden id
dialardan başka, bir şey değildir.. (Soldan, 
bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar.) Mil
let kürsüsünden, muhalefet namına muraka
beyi temsil ediyorum diyerek bu kadar iddialı 
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kanuşan bir zatın, bütün bunları daha ön
ceden öğrenmesi icabeder, Kaldı ki, muraka
be Meclisindir, şahısların değildir. (Soldan, 
alkışlar) (Sağdan, gürültüler) 

inönü, ikinci bir iddiada daha bulunu
yor, diyor ki, Orta - Şark bizi en yakından 
alâkadar eden ve tehlikeyi bizim başımıza 
getiren bir mevzudur. Bunu söylüyor ve on- j 
dan sonra da diyor ki ; ben mesuliyetlerimi 
NATO sınırları ' ile çerçeveledim. Bu ne de
mektir arkadaşlar? Yani demek ki, benim Şark 
kanadımdan gelsinler, girsinler, nasıl 12 ada
yı aldıkları zaman ses çıkarmadımsa onlara 
da ses çıkarmam. (Soldan, alkışlar) 

(Sağdan, Kıbrıs'tan da konuş, sesleri), (Sağ
dan, gürültüler) 

HARİCÎYE VEKİL! . FATİN RÜŞTÜ 
ZORLU (Devamla) — Gelinde burada söyle
yin. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Kıbrıs'ı ala
lını, Kıbrıs'ı aldınız mı? 

HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) —• Bıyıkların büyük ama, sen
de t] korkmam ben! 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin arkadaş
lar. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Kıbrıs'ı aldı
nız mı, Kıbrıs'ı alalım. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ 
ZORLU (Devamla) — Kıbrıs'ı alalım diyor, 
işte bunda tamamiyle mutabıkız, alalım. 

Sevgili arkadaşlarım; işte Demokrat Parti 
iktiçları Türkiye Cumhuriyetinin eski ananevi 
politikasından ilham alarak kendi çevresinde 
bir emniyet sistemi, NATO çevresinden başka 
bir emniyet sistemi kurulmasını; arzu ettiği za
man, tıpkı İnönü'nün dediği gibi, NATO dev
letlerinin bâzılarının mahdut çerçeve içinde me
suliyet aldıklarını bildiği ve düşündüğü için bu 
yola girmiş bulunmaktadır. 

Bize kendisi ders vermek istiyor, «NATO 
Amerika değildir» diyor. Biz de bunu bildiği
miz içindir ki, bidayette arz etmiş olduğum gi
bi, Amerika'nın mesuliyetinin, müdafaa mesu
liyetinin Orta - Şark'a gelmesine gayret sarf 
ettik ve bunda da muvaffak olduk. 

Sonra, sayın İnönü diyor ki, âkıdler NATO '-
yu kendi emelleri için kullanamazlar. Hayır, 
âkıdler kendi emelleri için NATO'yu hiçbir va-
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kit kullanamazlar. NATO'nuıı muayyen hu
dutları vardır, NATO'nun muayyen müdafaa 
cephesi vardır. Ama NATO içinde, demin de 
arz ettiğim gibi, dünya çapında mesuliyet al
mış memleketler vardır ki. başka müdafaa top
lulukları kurmuşlardır. Bunlar da Seato paktı, 
Bağdad Paktı gibi paktlardır. Bunlar içinde 
yer almışlardır. Bana kalırsa Orta - Doğu hâ
diselerinden alınacak ders, sulh cephesinin dai
ma mütecanis olmasını temine çalışmaktır, 
sulh cephesi âzalarının birbirine yardıma git
mesini teşvik etmektir, bu devletlerin bu uğur
da yaptıkları gayretleri desteklemektir. Aksi 
istikameti takip, neme lâzım demek, Orta -
Doğu'nun çok çabuk zamanda düşmanın eline 
düşmesine sebebolur. 

Sevgili arkadaşlarım; İkinci Dünya Harbi
nin evveli, yanlış hareket, eksik hareketlerle 
malâmaldır. 

Bir kere, o zamanın büyük devletlerini ve 
şimdiki müttefiklerimizi düşünelim. O devrin 
büyük devletleri birtakım küçük devletler üze
rinde müdafaa mesuliyeti almışlardı. Bu büyük 
devletler, zaman zaman bir kaypak siyaset ta-
kibediyorlardı, uyuşmalar, kompromiler peşin
de koşuyorlardı. Günün birinde kapılarında 
tehlike çanı çaldığı zaman küçük devletlerden 
birinin reisine sen büyük bir Avrupa 'hsın gel 
memleketinin bir parçasını veriver, dünya sul
hunu kurtar dediler. Arkasından ikinci tehdit 
karşısında da, hepsini veriver dediler. Bunlar 
tevali etti, sonunda ne oldu ? ikinci Dünya Har
bi oldu. Demek ki, düşmanın önünde tavizle, 

ricatle, kaypak siyasetle durulmaz. Pek iyi bi
liyorsunuz Cemiyeti Akvamın bir 16 ncı mad
desi vardı. (Responsabilite" collective) mesuli
yeti müştereke maddesi vardı. O zamanki dü
veli muazzamadau biri silâhlanır silâhlanmaz, 
birtakım küçük devletler derhal biz karışmayız, 
biz müşterek mesuliyetten beriyiz diye başlar
lardı. Ama ilk istilâya uğrayan da o devletler 
oldu. Kaypak siyasetle harbden korunulamaz. 
Bizi harbden ancak cesur, mütesanit bir politi
ka koruyacaktır, işte D. P. nin politikası bu 
prensipten mülhem olmaktadır. Türk milleti
nin mukadderatını bıı politika kurtaracaktır. 

inönü Kıbrıs meselesinden de bahsetti. «Es
ki plân iyi idi, şimdi değişti.. Şimdi sulh ve sü
kûn içinde yaşamalıyız» dedi. «Hariciye Veki-
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linin iddialı ve daha fazlasını koparmak politi- I 
kası, işte bu neticeyi verdi» dedi. Yani bütün 
kabahat Hariciye Vekilinde. Eğer Kıbrıs mev
zuunda daha fazla bir şey elde edemediysek bu
nun sebebi Hariciye Vekilinin daima daha faz
lasını istemiş olması ve illâ taksim olsun deme
si imiş. Biz, bugün de taksimi istiyoruz arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Taksim 
olmuştu ama elden kaçırdın. (Soldan, «devam 
devam» sesleri) 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım; gizli celsede bu meseleyi 
izah ettim ve bijhassa sayın İnönü'ye izaha ça
lıştım. Üçlü müzakerelerin müşkülâtım, bunla
rın ne mahiyet arz ettiğini söyledim. Bu plân 
bizi tatmin etmiyordu. Nihai bir netice getir-
miyen bir plânı kabul edemezdik. Çünkü Ada 
içinde şûrişin, katliâmın devamının önlenmesi 
lâzımdı. Teklif edilen plân işimize gelmedi. 
Biz âzami hüsnü niyet gösterdik, ingiliz plâ
nını istemiyoruz, demedik. İngiliz plânı karşı
sında dedik ki : Bu, taksimle kabili teliftir, 
bir konferans toplansın, görüşelim. Yani üçlü 
bir konfer^iıs y.-nuıhm dedik. 

Sonra bu plân bizim kabul etmemizle tat
bik edilecek mi idi? O zaman İnönü'ye onu da 
anlattım. Bu bir politika deklerasyonu. Bakın 
geldiler, bâzı değişiklikler yaptılar, değişiklik
lerle tatbik ediyorlar. Bu değişiklikler nedir? 
Mahiyetini arz edeyim arkadaşlar, diyorlardı ki, 
iki devlet de, yani Türkiye ve Yunanistan bi^ 
rer mümessil tâyin edecekler, bu mümessiller 
vali ile istişarede bulunacaklar bu mümessiller
le vali cemaatlere ait meselelerde, dış siyaset, 
müdafaa, emniyet işlerinde görüşecek, mümessil
ler aynı zamanda dört Yunan, iki Türk nâzın 
ile beraber valinin riyasetinde toplanacak ve 
bu mecliste umumi işlerin idaresinde sayü gay
ret edeceklerdir. i 

Şimdi söylediklerine gelelim: Ne diyorlar? 
Diyorlar k i : «Bunlar müstakil devlet mümessi
lidir. Valinin idaresi altında bulunamazlar. Ama 
istişari vazifeleri berdevamdır. Ancak meclis
te oturmıyacaklardır». Arkadaşlara soruyorum, 
aradaki fark mühim midir? Müşterek idare de
vam ediyor. Çünkü devletlerin hakiki istişari 
salâhiyeti aynı nispette kalıyor. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Siz I 
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I burada değil, ancak parti kongresinde konuşur

sunuz. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Zatı-

âliniz hiçbir yerde konuşamazsınız, çünkü dinle
mezler. (Soldan, gülüşmeler) 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Hari
ciye Vekiline böyle konuşma yakışmıyor. 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Zatı-
âliniz Hariciye Vekili olduğunuz zaman müna
sip konuşursunuz. 

'" RElS — Nihat Bey, hatibin konuşmasını kes
meyin, size ihtar ediyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Bundan başka, diyorlar ki, 
çifte tabiiyet meselesi bizim kanunlarımızda bâ
zı formalitelerin ikmalini icabettirdiğinden der
hal tatbik edilmiyecektir. Mühim mi? Ben size 
soruyorum, mühim mi? Kıbrıs meselesi üzerinde 
mâruzâtım bundan ibaret olacaktır. Bu mevzuu 
isterseniz bundan sonra gizli bir celse yapıp ko
nuşuruz. 

Şimdi .geliyorum iktisadi yardım meselesine : 
Sayın inönü diyor ki; «Uzun zamandan beri 

uğraşmışız. 1954 ten beri.» Ben, kendilerine söy
lüyorum, kendilerinin zamanından beri uğraşı
yoruz... Marshall Plânı çıkmadan evvelden beri 
uğraşıyoruz. Türkiye'nin istikbalini, kalkınması
nı temin etmek uğraşılmıyacak bir mevzu mudur? 
(Soldan, bravo sesleri) 

HAMDI ÖNER (Adana) — Tahrik eder ma
hiyette konuşmayın. (Sağdan, gürültüler) 

RElS — Bu şekilde müzakereye devam im
kânı kalır mı? Sükûnetle hatibi takibedelim. . 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ha
tip sebeboluyor. 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Biz 
hakikaten uzun zamandır bu miktarda bir yâr
dım almaya çalıştık. Hepiniz biliyorsunuz, her 
sene 100 -120 milyon civarında yardımlar alıyor
duk. Fakat bu çapta bir yardım almaya uzun za
mandır çalıştık ve' muvaffak olduk, inönü «Allah 
böyle yardımları tekrar etmesin» diyor. Ben di
yeceğim ki : «Allah, bu gibi yardımları daima 
Türkiye'ye müyesser eylesin, bizim dâvamız, bu
günün dâvası değildir. Türkiye Cumhuriyetinin 
dâvası, bugünün dâvası, 359 milyonluk, 759 mil
yonluk bir dâva değildir. Bu memleketin dâvası 
gereken seviyeden görülürse muazzamdır. Meşe* 

I leleri o seviyede görmemiz ve memleketimizi mu-
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asır medeniyet seviyesine çıkarmamız için o sevi- ı 
yede gayret sarf etmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlar, bugünkü 620 milyon dolarlık it
halât seviyesi düne nazaran muazzamdır. Ama 
biraz da etrafımıza bakalım, etrafımızdaki dev
letlere nazaran bu nedir? Bizim gönlümüzde 50 
milyonluk Türkiye'nin ithalât seviyesinin 1,5 mil
yar dolara yükselmesi arzusu vardır. Başka tür
lü bu vatanda dilediğimiz hayat seviyesine, kud
rete ulaşamayız. (Soldan, bravo sesleri) 

Bunu böyle mütalâa etmeliyiz. Demokrat Par
tinin anlayışına madem ki, iştirak etmiyorlar, bu 
bir kale yarma, bir çember yarma hareketidir. 
Kendileri söylüyorlar : «Niye muvaffak olmadı
nız? Şimdiye kadar taleplerimizi anlatamadık, 
mesele enflâsyonist, deflâsyonist temayül dâvası 
değildir, mesele, Türkiye'nin kalkınması için en-
vestismanlar yapmaya devam etmesini temin et
mektir. Bu envestismanların nizam içinde, nor
mal yollardan krediler kullanarak idame ettiril
mesinin teminidir. Bu dâvayı büyük bir hüsnü
niyetle anladıkları için kendilerine şükran hisle
rimizi ifade etik. Eskiden olduğu gibi «siz ke
merlerinizi kısınız, yorganınıza göre, ayağınızı 
uzatınız» demediler. «Siz yorganınızı büyütmek 
için başka envestismanlara muhtaçsınız, onları 
yapınız, tamamlayınız» dediler. Anlaşma bu esas
lar üzerinde oldu. 

Sayın înönü anlaşmaları ilân edin, diyorlar. 
Bunlar ilân olundu, şartları ilân olundu. Başkası 
yok, başka arıyorlarsa her halde bulamıyacaHar-
dır. 

Bizim, iktisadi iş birliği teşkilâtı çerçevesi 
içinde her devletin aldığı vecibelerden bir gram I 
fazla vecibe almamız mevzuubahis değildir ve 
alınmamıştır. 

Mâruzâtım bundan ibaretttir. (Soldan, şid
detli alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — îsmet înönü. 
(îsmet înönü, sağdan, alkışlar arasında kür

süye geldi) 
C. H. P. GRUPU ADINA ÎSMET İNÖNÜ 

(Malatya) — Bir iki noktaya kısaca cevap ve- • 
reyim. Benim Atatürk'le Nyon meselesi dolayı-
siyle ihtilâfa düştüğümü bugünkü münakaşada 
bir delil olarak Hariciye Vekili Bey ileri sürdü
ler. Ne münasebeti var, anlaşılmaz... (Soldan, 
«misal, misal», sesleri) Fakat bilmediği bir şey 
var: Nyon meselesinde Hükümet içinde bir ihti
lâf oldu; ben o zaman Başvekildim, ihtilâf be- | 
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nimle Atatürk arasında olmadı, benimle Harici
ye Vekili arasında oldu. Şimdiki Vekil, o Hari
ciye Vekilinin sözlerini söylüyor. îkinci Cihan 
Harbinde ve nihayet Nyon meselesinde ortaya 
koyduğu ihtilâfın İnönü'nün memleketin bir 
harbe sürüklenmesinden endişe göstermesi yü
zünden çıktığını, kendisi söylüyor. Bu benim 
için büyük bir kusur değildir!.. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Korkak siya
set! 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — İkinci mese
le şu: İkinci .Cihan Harbinde biz harbe girmek 
istemişiz de, kendisi hariçte Devletin bir sefa
retinde memurken buna mâni olmuş. Çok te
şekkür ederim! (Sağdan, alkışlar ve gülüşme
ler) Diğer mevzularda da İnönü'den "çok bah
settiler. 

Hariciye Vekili bugünkü münakaşayı bir 
noktada topluyor: «Amerika ve İngiltere kü
çük devletlere yardım etmek için Lübnan ve 
Ürdün'e asker çıkardılar, biz bunu tasvibettik, 
Birleşmiş Milletler Umumi Heyetinde de bunu 
tasvibettik», diyorlar. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sen ne 
diyorsun? Onu söyle. 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Umumi He
yette müttefiklerimizi tesanütle desteklemenin 
doğru olduğunu demin söyledim. Evvelce tas-
vibetmiyordunuz, dediler. Ben makale yazma
dım, beyanat verdim. Bana o hususta bâzı şey
ler sordular, cevap verdim. «Lübnan meselesin
den şikâyet ediyorsunuz; şikâyetiniz nedir?», 
dediler. Lübnan meselesinde bizim şikâyetimiz, 
Hükümetin, «Lübnan isterse oraya asker gönde
ririz.» yolundaki tutumunun şayi olması üzeri
nedir. Benim dâvam bu. (Soldan, gürültüler) 
Büyük devletler, müttefikimiz olan Amerika, 
İngiltere türlü sebeplerle şuraya buraya asker 
gönderirler. Biz, kendi teşebbüsümüzle, tehlike
lerin hududunda bulunurken, asker göndermek 
gayreti ile tehlikeleri üzerimize davet etmekten 
uzak bulunmalıyız. Ama bunun aksini, Harici
ye Vekili' gibi diplomatlar marifet sanırlar. 
(Sağdan, bravo, sesleri) Haricî meselelerde ka
za gelinciye kadar, hiçbir şey gelmiyecek zan-
nolunur ve geldiği zaman bir defa gelir. Mem
leketi bundan korumaya çalışıyoruz. Bu ikazla
rımızdan isterlerse istifade ederler. Anlamak 
istemezlerse, onu da kendileri bilirler. (Sağdan, 
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alkışlar) «Adana meselesinden inönü evvelce 
bahsetti, bugün bahsetmedi»,dediler. Evet bu
gün bahsetmemiştim. Adana işinde ben daima 
Hükümeti izaha davet ettim. Adana işi şundan 
ibarettir: «Adana'ya Amerikan kuvvetleri çık
mıştır, bunun sebebini Hükümetin izah etmesi 
lâzımdır.» dedim. Şimdi madem ki, kendisi me
seleyi tahrik etti, söyliyeyim. 

Adana'ya asker çıktı havadisini ilk aldığım 
zaman NATO vecibelerinin icabıdır diye, gayet 
tabiî buldum. Demek ki, vakit kaybedilmiye-
cek, birtakım tatbikata lüzum vardır, tedbirler 
almak lüzumu vardır, bunu görmüşlerdir ve ha
rekete geçmişlerdir, dedim ve hiç sesimi çıkar
madım. (Soldan, gülüşmeler) Yani her vatan
daş gibi, her milletvekili gibi, belki sizin gibi 
düşündüm, sesimi çıkarmadım. 

Şimdi, arkadaşlar, anlaşıldı ki, bu mesele 
NATO icabı değildir, bunu İzmir'deki kuman
dan söyledi : Bu hareket NATO tatbikatından de* 
ğildir, dedi. O esnada İstanbul'da bulunan NATO 
Genel Sekreter Yardımcısı da aynı şeyi söyledi. 
Hariciye Vekiline gazeteciler toplantısında sor
dular; «haberim yok» dedi. (Sağdan, gülüşme
ler) Lübnan'a ihraç yapan Amerikan kumandanı 
basın toplantısı yaptı, dünyaya ilân etti : «Ada
na'ya gidiş NATO üssüne gidiş değildir» dedi. Şu 
halde nedir?. Şu halde ayrı bir anlaşma var. Bu
nu Hükümetin mutlaka Büyük Meclise bildirme
si lâzımdır. Bize hâkim olan mülâhaza budur. 
Kendisi bugün de işin esasını söylemiyor. Zama
nında söyliyeceğim dese ona da razıyım. Ama 
Adana meselesini böyle ciddî olmıyan, mugalâta 
havası içinde gürültüye getirmek mümkün değil
dir. (Soldan, gürültüler), (Sağdan, alkışlar) 

İktisadi meselelere gelince... Eski nazariyeler 
ve çekişmeler bugünkü toplantıda halledilecek de
ğildir. İktisadi kalkınmayı, bugünkü iktidar isti
yor, bütün memleket istiyor, biz de istiyoruz. Ha
yır, siz istemiyorsunuz, diyorlar. Bu iddianın 
mantıkla alâkası yoktur. 

Mesele iktisadi kalkınmanın nasıl gerçekleşe-
ceğindedir. 

Demokrat Partinin 8 seneden beri takibettiği 
iktisadi politika, iktisadi kalkınmayı kolaylaştır
mış mıdır, çabuklaştırmış mıdır? (Soldan, «evet, 
evet» sesleri) Yoksa hâdise bunun aksi midir? Me
sele bu. Sekiz senelik tatbikattan sonra takibedi-
len politikanın hatalı olduğu şimdi sabit olmuş 
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adı söylenmeksizin ve değiştirilmesi mecburiyeti 
doğmuştur. (Sağdan, sürekli alkışlar, bravo ses
leri) 

REİS —Hariciye Vekili!.. 
(Hariciye Vekili soldan şiddetli alkışlar ara

sında kürsüye geldi.) 
HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — İnönü yine bâzı noktalara 
temas etti. Kısaca ben de, aynı noktalara avdet 
ve onlara temas edeceğim : «Nyon meselesinde çı
kan ihtilâf o zamanki Hariciye Vekiliyle Başve
kil İnönü arasındaydı. Ama aslında kendisini 
tutmıyan... (Sağdan, «vay, vay sesleri, gülüşme
ler») Ve sevk ettiği kararı imzalamıyan ve Hari
ciye Vekiline «sen haklısın, İnönü haksızdır,» di
yen Atatürk'le kendisi arasında idi ve bu onun 
mucibi azli olmuştur, hakikat budur. 

İkincisi, harbe girip girmemek meselesi, harb 
içindeki politikamız, eğer ihtiyat hudutları mev-
zuubahsolursa, İnönü hakkında söylenecek çok 
sözler vardır. Eğer kendisi o kadar ihtiyatkârlık 
taraftarı idiyse daha ortada hiçbir şey yokken, 
Arnavutluk'un işgali üzerine acaba ne diye Fran
sız ve İngilizlerle müşterek beyanlarını imzaladı? 
Sonra, acaba Yunanistan'da ihtilâf çıktığı zaman 
daha kimin kazanacağı belli olmadan tayyare gön
dermek suretiyle o zmanki Hükümete Venizelos'a 
karşı nasıl yardım etti? Muhalefette iken konuş
mak kolay. (Soldan, bravo, sesleri) 

Acaba potemkin yoldaşın peşinde, demin 
de söylediğim gibi, Sovyet Rusya'ya Hariciye 
Vekilini yirmi beş gün bekletmek üzere niye 
gönderdi? Onun akabinde 180 derece inhiraf 
ederek niye ittifaklar imzaladı? Almanlar Bul
gar hududuna geldiği zaman onlara buraya ka
dar gelecek vaziyetler ihdas ettikten sonra ade
mi tecavüz paktlarını ne diye imzaladı? 

Dünün olaylarını böyle daima açıklamak iyi 
değildir. Ama mecbur ediyorlar. Bir sene evve
line kadar düşman diye tavsif ettiği Alman Hü
kümetine, birden dostluklarını ibzal eden ve 
hattâ bu dostluklarını harbin bitmesinden 
çok az evveline kadar yanlış hesaplara is-
tinadettiği için idame ettiren ve bu yüzden Al
man harb gemilerini boğazdan geçirtip hatayı 
Hariciye Vekiline yükleterek onu istifaya da
vet ettiren İnönü değil midir? 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Yalan söy
lüyorsun. 
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REİS — Bir defa daha açıklıyayım : Söz

cü înönü konuşurken müdahale ettirmedim. 
Harieiye Vekilinin konuşmasına da müdahale j 
etmemenizi rica ederim. Aksi halde konuşma
lardan bir netice alamıyacağız. 

.NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Sadet 
dışına çıkıyor. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Burada grupta harbe girme 
kararını alıp, mebusların eline beyannameler 
verip onları trenlerle memleketin 4 bucağına 
gönderen ve şimdi alay ettiği ve kendisinin de 
pek iyi dostu olan muhterem Behiç Erkin'in 
demin bahsettiğim telgrafı üzerine bu karardan 
nükûl eden İnönü değil midir? Çünkü bu tel
grafta bize 11 Haziranda harbe girmemizi tek
lif eden Fransızların aynı gün Almanlarla mü
tareke yapmayı düşündükleri bildirilmekte idi. 
Ve bu malûmat Fransız hariciyesi nezdinde ta
rafımdan tevsik ettirilmişti. 

Bu söylediklerime eski mebuslar şahittir. 
İçimizde hâlâ mevcudolanlar vardır. Nutukla
rını, beyannamelerini alıp Bursa'ya, Eskişehir'e 
gidenler mevcuttur. 

Sevgili arkadaşlarım, arz ettiğim bu gibi hâ
diseler muvacehesinde tedbirler her zaman kork
makla alınmaz. - Tedbirler bu gibi ahvalde ce
sareti icabtetirir ve bunlar bir memleketin ken
dini müdafaada azim ve cesaretini göstermeli
dir. Biz eğer 1940 - 1945 senelerinde harbe gir-
medikse bunun sebebini ve kökünü mütehavvil 
ve kaçak politikamızda değil, Türkiye Cumhu
riyetinin 1939 a kadar Atatürk'ün mütecceli-
dane, kararlı ve durendiş politikasının yaptığı 
büyük envestismanlarda aramalıdır. 

Lübnan - Ürdün meselesine, Adana üssünü 
kullanmak imkânını verip vermemek meselesine 
geçiyorum : 

Kendileri diyorlar ki, «Ben bu üssü NATO 
dolayısiyle verildiğini zannetmiştim ve onun 
için ses çıkarmadım. Sonradan bunun NATO 
dolayısiyle verilmediğini bir Amerikan genera
linin beyanatından öğrendim. Ve ilâve ediyor, 
öğrendim ki, bu üs NATO dolayısiyle alınma
mış ve Hariciye Vekilimiz de bilmiyordu.» Ha
yır arkadaşlar, Hariciye Vekiliniz ve Hüküme
tiniz bundan ilk dakikadan itibaren haberdar
dı. Bizden bu üsleri kullanmak istiyen mütte
fikimiz bunun NATO çerçevesi dışında olduğu
nu bize derhal haber vermişti. Kaldı ki, bunun 
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böyle olmıyacağmı bilmek elbette ki, lâzımdı. 
Çünkü, NATO vecibeleri Lübnan sahasını kav-
ramamaktadır. Sonra da, bizim düzenbaz müt
tefikimiz, hakikati gizliyecek müttefikimiz yok
tur. 

Bizden üslerden istifade etmeyi talebeden 
müttefiklerimiz, istifadelerini Lübnan'a gitmek 
için ve bunu NATO hareketi dışında istediler. 
Biz de kendilerine bu müsaadeyi verdik. Bunu 
milletten gizlemedik. (Sağdan, «Gizlediniz» ses
leri ) Siz millet değilsiniz. (Sağdan, şiddetil gü
rültüler.) Bütün millet, millettir. Bir parçası 
millet alamaz. » 

HASAN TEZ (Ankara) — Sen de millet de
ğilsin. 

KÂMİL TABAK (Çankırı) — Biz de mil
letiz, sen de milletsin, ayıp, ayıp! 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Bütün Türkiye olarak mil
letiz. (Gürültüler ) 

REİS — 1'fotar ediyorum Hasan Tez.. İhtar 
(ediyorum.. 

HASAN TEZ (Anıklara) — Sözünü geri al
sın. 

REİS — Fatin Bey.. Bif dakika.. (Sağdan, 
«B'izîe hakaret .etmeye halkkı yok» sesleri) 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) ^ - Sö
zümü geri al&aim dnymıyaıoaksın k i . iSalkim ol, 
sakin olun. (Sağdan, devamlı gürültüler) Sa-
Ikin olun efendim.. (Sağdan, «Sözünü geri al» 
seslerii) Alıaoağım, dur, sakin ol bakalım, dur 
canım, Ikonuşayım. (Sağdan, şiddetli gürültü
ler) Lâkındı dinliyen yok ımu tiçün'izde? (Sağ
dan, gürültüler) 

Sevgi'Hi arkadaşMrım, size Türk: Milletinden 
değilsiniz demedim. Her millet bir camiadır Ve 
fertlerden mürekkeptir. Bir tek Mşi Türk Mil-
l'etin'i teşkil edemez, ©en konuşan bir tek arka
daşa dedim ki : Sen ımdllet değilsin. Sen millet
ten değilsin demedim. Siz miH'ötitensMz amia, 
tek ib'aşmıza millet olamazsınız, ne yapayım. 
(Sağdan, gürültüler) 

Dahasmı söyliyeyiim; (muhakkak ki, Türk 
Milleti, içinde siizlıer gilbH' efradın bulunmasın
dan dolayı müf'tehir olabilir. Ne yapıayım ki, 
tek başınıza bir tek kişi millet olamaz. (Gürül
tüler) Türk MiUetmdensiniz aımu tek başınıza 
nriMet değiiMniiz. İşte bu kadar. (Sağdan, şid
detli gürültüter) 
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REÎS — (Aid Rıza Akbıyııkoğlu'na hitaben) I 

Ali Rıza Bey, birinci İhtan veriyorum. 
ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Doğ

ru konuşsun, ihtarı ona verin. 
REÎS — Ali Rıza Bey; söz kesmekte devam 

ettiğinizden size ikinci ihtarı veriyorum. 
FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Sim

idi Sayın înönü dedi ki : Adama üssünü NATO'-
ya veriyorlar, ses çıkarmadım. Bir kere böyle 
ifade etmelerine imikân oltmıaması lâzımgelir. 
Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
ve haricî işler sözcüsüdürler. NATO Acılaşması 
burada konuşuldu. Bu hususta NATO kararı ol
madan her hangi bir NATO memleketinin NA
TO namına Lübnan'da hareket yapmasına im
kân yoktur. Böyle bir şeye imkân olmayınca o 
memlekete NATO dolayısiyle üs vermek iımkânı 
da yoktur. Mesele bizim üs vermemiz keyfiyetini 
demin arz ve izah ettim. Biz yardıma giden bir 
memlekete yardım ediyoruz. (Sağdan, gürültü
ler) (Soldan, bravo sesleri) 

Bizim üs vermemiz keyfiyetini demin arz ve 
izah eittim. Biz yardıma giden bir memlekete I 
yardım ediyoruz. (Sağdan, gürültüler) 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Meclisten 
Sormadan mı? 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Biz 
verdik. Siz vermiyeibilirsiniz. (Sağdan, gürül
tüler) 

REÎS — Fahri Karakaya, size bir ihtar veri
yorum. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Sev-
ıgîli arkadaşlarım, biz bu üssü Vermeyi münasib 
'gördük. Bunun Birleşmiş Milletler prensipleri 
ve hukuku hükümraniımiz bakımından ıdoğru 
elduiğu kanaatindeyiz. Siz aksi kanaatte iseniz 
vermiyebdldrsiniz ve Sayın İnönü gelir burada 
müdafaasını yapar. 

îkinci bir husus, Sayın înönü diyor Od; «Bu 
üs NATO doliayıgiyle verildiyse ziyanı yok», 
sonra «Ben bir harb çıkmasından korkuyorum» 
diyor. Harb çıkaracak olan, bu üs NATO dola
yısiyle mi 'başka bir şey dolayısiyle mi verile
cek hususunu hiç düşünür mü? Binaenaleyh 
înf&nü'nün bu iddiasının bir mesnedi yoktur. 

Sevgili iarikadaşlarım, şümdi iktisadi mesele- .1 
lere geliyorum : 

İktisadi meselelerde înönü benlim kendisini 
yanlış, anladığımı söyledi : Dedi M; «Biz de I 
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(kendileri gibi yardım almak isteriz.» Kendisi 
nim düşüncelerinin böyle olduğunu biliyorduk. 
Kendisine teşekkür ederim. Bir Türk olup da 
başika türlü düşünmeye imkân yoktur, elbette.. 
Yalnız, bir hususta kendilerine iştirak edemiye-
ceğîm. «Kalkınana nasıl olacaktır» dediler. «Biz 
bunun münakaşasına girmek istemiyoruz» de
diler. Ben de girmiyeceğim. Fakat, her halde 
kendi zamanlarında yaptıkları gibi değil, bizim 
zamanlımızda yaptığımız gibidir. (Soldan, şiddet
li alkışlar ve bravo sesleri) Kendileri ikti
darı bıraktıkları zaman Türkiye 250 milyon do
larlık bir ithalât hacmi içinde ve 150 bin ton za
hireyi bir noktadan bir noktaya nakledemiyen 
bir memleket durumunda idi. Şimdi ise sadece 
yediği şeker 400 bin tondur. (Sağdan, gürültü
ler) İşte aramızdaki fark. 

Kendileriyle bir nokta üzerinde mutabık ola
bilirim. Bu da elde edilen neticelerin az olduğu 
ve Türk Milletinin çok daha büyük ve müreffeh 
bir istikbale lâyık olduğudur. Bunu da gerçek
leştirmek üzetfeyiz. Elde ettiğimiz yardım son 
yardım değildir. Türk Milleti bundan sonra ge
niş kredi imkânlarından istifade edecektir. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

(Soldan, alkışlar, bravo sesleri) 
REÎS — Muhalefet partisi söz istiyor mu? 

(Sağdan, istiyor sesleri) Buyurun. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA İSMET 

İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; Ha
riciye Vekilini müzakereyi götürmek istediği is
tikametlerden kurtarmak, onu taMbetmek bey
hude. 2 nci Cihan Harbinin başından sonuna ka
dar hataları bana izafe ederek öteden beriden 
tenkidediyor. Ben bunlara alışkınım. 2 nci Cihan 
Harbinin başından değil, Cumhuriyet ilânından 
beri İnönü'nün yaptığı fenalıkları^ Fatin Rüştü 
Zorlu gibi vatandaşlar sekiz senedir vatanın dört 
köşesine yaymaktadır. Neticesini biliyorsunuz. 
(Sağdan, alkışlar) 

MUHLİS ERDENER (İstanbul) — Yalan 
mı? 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi bir nok-
taya cevap vereyim. Adana'ya kuvvet gelmesini 
evvelâ NATO ile alâkalı zannetmişiz. (Soldan, 
öyle dediniz sesleri, siz söylediniz sesleri) 

Amerikan askeri için «Üs maksadiyle oraya 
gelmişlerse bunun NATO ile münasebeti nedir?» 
diyorlar. (Soldan, doğru sesleri) NATO'nun va-
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ziMerinde böyle bir atıf olmadığı bellidir, tnö- | 
nü'nün bunu bilmesi lâzımdır diyorlar, inönü'
nün ve kimsenin bilmediği şey bu... Adana'ya ge
len Amerikan askerlerinin, Lübnan'a çıkacak as
kerler için üs maksadiyle kullanılmak üzere gel
diğini ilk defa bugün işitiyoruz. (Soldan, «Allah I 
Allah» sesleri) Nereden bilelim, ilk defa bugün I 
işitiyoruz. Saflığımıza verin. îlk günden beri 
söylediğimiz gibi, memlekete müttefik askerleri
nin girmesi gibi bir hâdiseyi Hükümetin Büyük 
Meclise izah etmesi lâzımdır. Sebebi nedir, öğ
renelim, masum bir ihtiyaç. Kendisinin bir ay 
sonra başka vesileler içinde kaynatarak hâlâ izah 
etmemesi anlaşılmaz bir şeydir! (Soldan, gürül
tüler) şimdi, dinleyin. 

Arkadaşlar, bir memlekete müttefik askerleri 
bile gelecek olsa onların gelmesi Hükümetle bir 
anlaşmaya mütevakkıftır. 

Mevcut ittifak icabı olarak, bir buhran zama
nında, muharebe zamanında elbetteki müttefik 
askerleri birbirlerinin memleketlerinde çalışacak
lardır. 

Bu ihtiyaç haricinde askerlerin gelip gitmesi, 
her defasında Hükümetle bir anlaşmaya müte
vakkıftır. Bu anlaşmayı bilmek istiyoruz. Söyle
dikleri ile böyle bir anlaşmadan malûmat ver
mediler. Yaptıkları izahat bundan ibarettir. I 
(Sağdan, alkışlar) 

BEİS — Hariciye Vekili, Fatin Rüştü Zorlu, 
buyurun. 

HARİCÎYE VEKlLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Sevgili arkadaşlarım, bir ke
re her şeyden evvel şunu söyliyeyim ki; niyetim 
hiçbir zaman İnönü'nün şahsını kötülemek de
ğildir. (Sağdan, gülüşmeler) Ben dış politika 
hususunda Yüksek Heyetinizin ve halkımızın tıp
kı kendilerinin dediği gibi ibret alması için ma
ruzatta bulundum. Şahısları mevzuubahsoldu ise 
bunda kendilerinin şahsan alâkaları yoktur, ic
raatlarının alâkası vardır. 

Adana üssü meselesine yine temas ettiler. 
Kendileri bundan hiç haberimiz yok dediler. Ben 
görüyorum M; Amerikan gazetelerine çok merak
lılar, (Sağdan, elbette sesleri) bizim için Ameri
kan gazetelerinin neler yazmış olduklarını bili
yorlar. Bizim gazeteler haydi yazmadı, Ameri
kan gazeteleri de mi bunu yazmadı? 

Şimdi mesele, demin de arz ve izah ettiğim 
gibi, ne bir anlaşma mevzuudur, ne de yazılı bir | 
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esası vardır. Bu, doğrudan doğruya davet üzeri
ne yardıma giden bir kuvveti misafir etmekten 
başka bir şey değildir. (Sağdan, gürültüler); mi
safir etmek dediğim zaman bundan tevellüdede-
cek mesuliyetleri müdrik olmıyan bir misafirlik
ten bahsetmiyorum. Demin de söylediğim gibi, 
Türkiye, tıpkı Almanya, İtalya, Yunanistan ve 
İsrail nasıl hareket ettiyse aynı şekilde hareket 
etmiştir. Eğer siz bu üssü vermemize taraftar 
değilseniz İnönü gelsin burada söylesin. (Sağdan, 
şiddetli gürültüler) 

REİS — Arkadaşlar; görüyorsunuz ki, ne be
nim, ne de kürsüdeki hatibin selâmetle konuşma
sına bu gürültüler arasında imkân yok. (Soldan; 
o tarafa söyle, sesleri) 

O tarafı, bu tarafı yok. Her tarafa söylüyo
rum. (Sağdan, alkışlar) 

Malî mevzularda demin izahat veren Maliye 
Vekiline cevap vermek üzere Muhalefet Partisi 
Sözcüsü İsmail Rüştü Aksal'ı kürsüye davet edi
yorum. (Sağdan, alkışlar) 

(Riyaset Makamına Reisvekili Bursa Mebusu 
Agâh Erozan geçti.) 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım, bugünkü fevkalâde 
toplantıda müzakere ve tartışma konusu, dış 
meselelerle ve iktisadi, malî mevzular ve yi
ne bizim Meclis Grupu olarak takdim ettiğimiz 
önergede ileriye sürdüğümüz iç politika me
seleleri olmak lâzımgelir. 

Dış politika mevzuunda konuşmalar yapıl
dı. Şahsan bu mevzuda hiçbir yetkisi olmı
yan bir arkadaşınız olmakla beraber, ben 
sadece bir milletvekili olarak bu mevzuda grup 
adına değil, şahsım adına,. (Soldan gürültü
ler, «olmaz, olmaz» sesleri) Efendim müsaade 
buyurun, (gürültüler) müsaade edin beyefendi
ler. Biz memleket meselelerini sükûnetle tar
tışma mevzuu yaparsak birçok ihtilâflarımızı, 
birçok meselelerimizi halledebiliriz. Fikirler tatlı
lıkla söylenebilir, en sert fikirler ileri sürülebilir. 
Benib burada anlatmak istediğimi bir hususu, şah
sım adına kısaca ifade hakkımı kabul buyurunuz. 
Ben Harieiye vekillerinin konuşmalarında 
dikkat edecekleri bâzı hususlar olduğuna kaa-
niim. Dış meseleler, memleket güvenliği ile alâ
kalı meseleler, üzerinde dikkatle hassasiyet
le durulacak ve durulması lâzım meseleler
dir. Bu meseleleri sirayetlerini düşünmeden 
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bir polemik mevzu haline getirmek bilhassa 
Hariciye vekilleri için yerinde olmaz, zan
nederim. Benim bu memlekete büyük hizmet
ler yaptığına inandığım İsmet inönü'yü mü
dafaa haddim değildir. Ama dikkat buyur-
dunuzsa müzakerenin başında pekâlâ çok sert 
olabilecek her bakımdan sert olabilecek hâdisele
rin cereyanı gözden geçirilecek, sert olabilecek 
bir münakaşayı âzami dikkatle yaptı. İnsafınıza 
müracaat ediyorum. Ya Hariciye Vekili? (Soldan 
gürültüler) Müsaade edin, müsaade edin. 

REİS — Müsaade buyurun. 
İSMAİL KÜSTÜ AKSAL (Devamla) — 

Bu kürsüden arkadaşlar, (Soldan şahsınız 
adına konuşamazsın sesleri) 

Grup adma telâkki bıvyurun? Neden Grup 
adına konuşmuyorum. Çünkü bu mevzuda ar
kadaşlarımdan yetki almadım. (Sağdan ko
nuş sesleri, alkışlar) ' 

REİS —• Müsaade buyurunuz. 
O. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İSMAİL 

RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Peki şimdi 
arkadaşlarım lütfediyorlar; Grup adına ko
nuşuyorum. Tatmin edildiniz. Mesele yoktur. 

•Gayet sükûnetle konuşuyorum. Benim bu 
Meclis kürsüsünde esaslı şekilde, daha doğrusu 
uzun şekilde olan konuşmamın ikincisidir. De
mokrat Parti saflarında olan arkadaşlarım tak
dir buyururlar. En kuvvetli tenkidlerimi dahi 
mümkün mertebe dikkatle ve incitmiyecek şe
kilde ve bilhassa şahısları hedef tutmıyaeak şe
kilde yapmayı itiyat ttıaline getirdiğimi zanne
derim takdir edersiniz. Benim bu mevzuda - ar
kadaşlarımın da takdir edeceği gibi - Hariciye 
Vekiline karşı olan tarizim memleketin âli men
faatlerini ilgilendiren ve konusu itibariyle na
zik olan meselelerde bu kürsüyü şahısları hedef 
tutarak polemik mevzu yapmak bu memlekete 
hayır getirmez arkadaşlar. (Sağdan, bravo ses
leri) Biz fikirlere hücum edebiliriz. Ama şahıs
lara bu vesileyle, hele bilhassa bu memlekete 
hizmet etmiş ve fazla iddiası olmıyan... (Soldan, 
ooo sesleri) Arkadaşlar müsaade buyurun. Bu 
tarzda müzakere olmaz, salim bir istikamete 
gidemeyiz. Her insan iddialı olabilir. Ben hiz
metlerini, mazideki hizmetlerini kastettim. Bu
rada ifade etmek istedim ki, bugün Hariciye 
Vekilinin üslûp ve edası müzakerelerde şahsan 
beni müteessir etmiştir. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Beyefendi, mevzuunuza girmenizi 
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rica ederim. Devam buyurun. Söz alma mev-
zuunuz iktisadi ve malî mevzuda değil mi? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Re
is Bey, insaf edin. Evvelâ şahsını adına konu
şuyorum dedim, Tüzüğü karşıma çıkardınız. 
Arkadaşlarım lütfettiler beni bu kayıttan kur
tardılar. Grup adına konuşuyorum, dedim. 

Şimdi sadet haricinde konuşuyorsunuz dendi. 
REİS — Şahsınız adına konuşmanız şu anda 

imkânsızdır. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ko

nuşmadım. 
REİS — Müsaade buyurun. Arkadaşımızın 

şahsı adma konuşmasına şu anda imkân yoktur. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Bu 

bahsi kesiyorum. 
REİS — Müsaade buyurun İsmail Bey. Efen

dim, Anayasa gereğince Meclis müzakereleri, 
Dahilî Nizamname hükmüne uygun ola*rak ya
pılır. Aksi iddia edilirse Iher zaman söz verece
ğimi beyan ederim, lütfen dinleyiniz. Dahilî Ni
zamname grup adına sözcüleri diyor; bir mev
zuda beş grup sözcüsünü kabul etmiyor, tek 
grup sözcüsünü kabul ediyor. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Sizden iki kişi 
konuştu. 

REİS — Hayır efendim, Maliye Vekili ko
nuştu. Malî mevzuda arkadaşımıza söz veri
yorum . 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Bir 
noktayı tesbit etmek istiyordum, ettim. Şimdi 
iktisadi ve malî mevzulara geliyorum. Arka
daşlar, son defa başta Birleşik Amerika olmak 
üzere dost ve müttefiklerimizden elde edilen 
miktarı ve mahiyetleri gerek Sayın Hariciye Ve
kili ve gerek Saym Maliye Vekili tarafından 
açıklanan borçlar, yani kredi ve kolaylıklarla 
aynı zamanda bu kredi ve kolaylıklarla muvazi 
olarak alman birtakım iktisadi ve malî tedbir
lerdir. Bu mevzular hakkında görüşlerimi ifade 
etmek istiyorum. Kürsüye gelirken, daha doğ
rusu Meclis açıldığı zaman son defa alman kre
diler ve yardımlarda açıklamaya muhtaç gör
düğümüz hususlarla, bunlara muvazi olarak alı
nan tedbirler üzerindeki görüşlerimizi Yüksek 
Heyetinize arz. etmek istiyordum. Ancak şimdi 
mevzu değişmiştir, biraz daha genişlemiştir. 

Buraya gelen Sayın Hariciye Vekili ve Sa
yın Maliye Vekili bu kredi ve yardımları siyasi 
bakımdan büyük bir muvaffakiyet olarak tak-
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dim ettiler ve başta Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere dost ve müttefiklerimizin bizim fev
kalâde muvaffak olmuş kalkınma hamlelerimizi 
»örerek ve bize yardımla mütehalli olarak bu 
yardımları yaptıklarını ifade ettiler. Ama arka
daşlar hakikat bu değildir. Ve memlekete bu 
yardımlar dolayısiyle istikbal için, bundan ev
vel olduğu gibi birtakım temellere istinadetmi-
yeıı refah ve saadet propagandasına girişmek 
hem bu yardımların akıbeti, hem de alınan ted
birlerin akıbeti bakımından zararlıdır. Memle
ketimiz ve milletimiz bâzı hkikatleri olduğu gibi 
bilmelidir arkadaşlar. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Kaabız 
konuşuyorsun, daha vazıh konuş. 

ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Emin 
Kalafat Bey sabırsız, duramıyor. Daha vazıh ko
nuşacağım. 

Şimdi bu yardım ve krediler hangi şartlar 
dahilinde imdadımıza yetişmiştir ve tedbirler 
hangi zaruretler dahilinde alınıyor, bunların 
açıklanması zarureti vardır. 

Arkadaşlar, yardımlar mevzuunda ve bilhas
sa tedbirler mevzuunda Sayın Maliye Vekilini 
ve Sayın Hariciye Vekilini ben burada dinlerken 
adeta politikası muvaffakiyetsizliğe uğradığı 
için ademiitimat alıp düşen hükümetin yerine 
kurulan yeni bir hükümetin programı okunuyor 
zannettim. (Sağdan, alkışlar) samimi intibaını 
bu. Beni mazur görsünler bu ifadeleriyle 8 se
neden beri takibedilen ve bilhassa 1953 ten beri 
dört elle sarıldıkları hatalı ve isabetsiz bir poli
tikanın şampiyonlarını maalesef, maalesef demi-
yeyim bunun takdiri Yüksek Heyetinizin, bu 
tedbirleri müdafaa ederken görüyoruz. Arka
daşlar, benim siyasi anlayışım bu değildir. (Sağ
dan alkışlar) Hiç kimsenin iyi niyetinden şüp
he etmeye hakkımız yoktur. Hiç şüphesiz bir
birini takibeden Menderes hükümetlerinin halis 
niyetleri olabilir, memleketi bir an evvel kal
kındırmak, asırlarca ihmale uğramış memleketi 
kalkındırmak, vatandaşları refah ve saadete 
kavuşturmak yolunda birtakım çalışma ve iyi 
niyetleri olabilir. Ama o niyetler, basiretsiz, isa
betsiz bir politika netiesi olarak mahkûm ol
muştur. Şimdi buraya, mahkûm olmuş bir po
litikanın şampiyonları, tam tersi bu politika
nın müdafii olarak geliyorlar. (Sağdan, alkış
lar) . Doğru değildir. Eğer ben bu yeni tedbir- l 

leri alanlar yeni bir siyasi ekip olsa idi o za-
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man hakikaten mutmain olurdum. Arkadaşlar, 
tedbir derken; iktisadi hayat, yalnız maddi ha
yat değildir. İktisadi hayatta, iktisadi ve malî 
tedbirler kadar memlekette iş başında bulunan 
Hükümete, milletin hudutsuz bir güveni olması 
şarttır. (Sağdan, bravo sesleri-alkışlar). Hele 
bugün birtakım acı, biraz sonra izah edeceğim, 
acı, haşin sert tedbirler bizim iktisadi hayatı
mızda ilk anda ve muayyen bir devre çalkantı
lara sebep olacaktır vatandaşlar yeni, yeni fe
dakârlıklara katlanmak mecburiyetiyle karşı kar
şıya kalacaktır. Bu itibarla psikolojik bakım
dan vatandaşlarda, bu tedbirleri tetbik edecek
lere karşı büyük bir itimadın beslenmesi tedbir
lerin muvaffakiyeti için ilk şarttır. Binaenaleyh 
aynı siyasi ekip tarafından bu tedbirlerde mu
vaffakiyet, bizi haklı olarak tereddüt ve endi
şeye sevk eder. (Sağdan, alkışlar). 

Şimdi, arkadaşlar, diyorlar ki biz memleke
tin istikbalini yaratıyoruz, 50 milyonluk Tür
kiye hayali gözümüzün önündedir. (Soldan, 50 
milyon olacağız sesleri). Evet olacağız, her se
ne nüfusumuz % 3 artıyor, elbette 50 milyon 
da olacağız 60 milyon da olacağız, iddialarımız 
büyük, kalbimizde yatan arslanlar büyük. Mem
leketin geleceğini yaratıyoruz diyorlar... 

HARİCİYE VEKİLİ FATjjJ RÜŞTÜ ZOR
LU - (Çanakkale) —• İnancın küçük. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
İdrakin küçük diyor. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — İnancın küçük. 

REİS — İsmail Rüştü Bey; rica ederim kar
şılıklı konuşmayın. (Sağdan, gürültüler) Müsa
ade buyurun, Vekil Beyefendiden rica ettim, 
zatı âlinizden de rica ediyorum, karşılıklı ko
nuşmayın Heyeti Umumiyeye hitabedin. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Arkadaşlar; şimdi ifade ettikleri şu; bu memle
kette elli milyonluk bir Türkiye hayali vardır, 
emellerimiz büyüktür, memleketi parlak gelece
ğe biran elvvel kavuşturmak için takatinin üstün
de büyük envestisman yapmak durumu mevcut
tur, doğrudur. Hiçbir zaman biz imkânlarımızla 
ayarlanmış fazla envestisman yapmayı, fazla pa
ra ayırmayı tenkid etmedik. Bizim tenMd etti
ğimiz nokta şu; imkânlarla, mevcut imkânlarla, 
"elde edilebilecek, elde edilebilmesi mümkün im
kânlarla memleket ihtiyaçları arasında ahenkli 
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bir muvazene kurmak basiretini gösterecek ve 
kalkman, daima vatandaşı her gün refaha, bol-

• luğa kavuşturan bir politikadır. Sorarım size, 
istedikleri kadar rakam versinler, istedikleri ka
dar edebiyat yapsınlar, bugün Türkiye'nin ikti
sadi ve malî vaziyeti, içine sürüklendiği iktisadi 
ve malî vaziyet hattâ buhran, bu edebiyatı haklı 
gösterir mi? Kendileri kabul ediyor. Ne iddia et
miştir muhalefet? Yatırımlarınızı derhal netice 
verecek, ihracatınızı teşvik edecek, istihsali teş
vik edecek sahalara tevcih edin ve bu yatırımla
rı yaparken bugün şiimdi ret W inkâr etıtiğinfiz 
metotlar, menbalara müracaat etmeyiniz. (Sağ
dan, hangisini sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; şimdi bu kürsüden âdeta 
Cumhuriyet Halk Partisi ve belki diğer muhalif 
arkadaşlarımıza karşı biz fazla envestisman ya
pıyoruz, fakat siz bu envestismanın memleket 
için zararlı olduğunu iddia ediyorsunuz ve ha
yalinizde gelecek Türkiye'yi caınlandımnıyorsu-
nuz demek istiyorlar. (Sağdan, doğru sesleri) 
Yok böyle değil, yok böyle değil, iktisadi ger
çeklerden uzak bir iktisadi ve malî politikanın 
bugünü mahvetmek pahasına geleceği kazanması 
mümkün değildir. Düne kadar iddia ettiğimiz 
enflâsyonist para ve kredi politikasiyle, enflâs
yonist bütçe politikasiyle, maliye politikasiyle 
yatırımlarınızdan, iktisadi gayretlerinizden müs
pet netice alamazsınız. Bu nereden sabit, izah 
edeceğim... Birtakım barajlar, limanlar, şunlar 
bunüıar ve ıdiğer birtakım şeyleri saymak kâfi 
değildir. Bunlar, affınıza mağruren arz 'edece
ğim, iktisadi kalkınmanın miyarı, müş'iri arka
daşlar, olamazlar. Eğer böyle ise, böyle telâkki 
ediyorsanız 1950 seçim beyamıalmendze bakınız. 
Memleketin şurasında burasında yapılmış birta
kım' eserler bir iktisadi politikanın miyarı ola
maz. O halde ne olur? 

Arkadaşlar; 'ilmî metotlar bilr memleketin 
(millî geliışmeisindefci miyarın münıferilt eserler 
değil, gelirindeki artış olduğu hakikatlini söy
ler. 

SOLDAN BİR MEBUS — Artış yok mu? 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Din

leyin. Biz birtakım propaganda edebiyatının 
söylene söylene yıprtanımış malzemesini ortaya 
sürmemelîyi'z. Ortada ilmî bir metot vardır. Bu 
memleketin millî geliri 1950 den 1953 e kadar 
yükselmiş, fakat 1953 ten sonra duraklamıştır, 
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arkadaşlar. İktisadi kalkınmanın başlıca hedefi 
'kailkınımanın devamlı oluşu ve hıer gün vatan
daşın biraz daha refaha, boluğa kavuşmasıdır. 
1950 - 1953 arasında reel olarak yılda 'ortalama 
% 13 arttan millî gelirimiz 1953 ten 1956 ya 
kadar üç yıl zarfında sadece 5,4 artmıştır. 

HİMMET ÖLÇMEN* (Konya) — Artmış ya.. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ya

ni yılda sadece % 1,8 Himmet Bey. Görüyor 
musunuz 1,8. Demek M(; taMbedi'len iktisadi ve 
malî politika ile deminden sayın arkadaşların 
iddia ettikleri Türkiye'nin istikbalini kazan-
nııak hedefine yaklaşmıyoruz, 'bu hedeften uzak
laşıyoruz. Realite bu. 

Arkadaşımız yine ifade buyurdular, o zaman
ki ithalât ihtiyacımız 250 milyon lira idi. Zanne
derim dolar olacak. (Dolar, dolar sesleri) Evet 
250 milyon dolar. O da doğru. Ama o zaman 
Türkiye hangi şartlardan alınmış hangi şartlara 
ulaştırılabilmiştir? Şimdi hepimiz birleşiyoruz. 
Türkiye'nin iktisaden kalkınması ve vatandaşın 
hayat seviyesinin yükselmesi ithalât ve ihracatı
mızın yükselmesiyle alâkalıdır. Bu da doğru. 
1950, 1951, 1952, 1953 teki iktidarın iddiaları da 
bu idi. Doğrudur, tasdik ediyoruz. Sayın Ticaret 
Vekili de evet diyorlar. Elbetteki kalkınmanın 
devamı hattâ hızlı olarak devamı bizim ihracat ve 
ithalâtımızın artırılmasına bağlıdır. O zaman 7 
milyarlık, 8 milyarlık dış ticaretten bahsediliyor
du. Çünkü c ilk zamanlarda müsait şartlar, dış 
ve iç müsait şartlar ve imkânların verdiği netice 
devam edecek sanıyorlardı. Ama sonra ne oldu? 

Şimdi ben Sayın Hariciye Vekili arkadaşıma 
hatırlatayım. Ne oldu? 1952 de bir milyar - raka
mı hatırımda değil - beş yüz milyona, yani beş 
yüz milyon doları aşan ithalâtımız oldu. Çünkü 
o zaman bol bol liberasyonun serpintileri devam 
ediyordu. Herkes mal veriyordu. İmkân vardı. 
Bugün ise ithalâtımız iddia ettikleri gibi 450 -
550 milyon doların üstünde değil, çok aşağılara 
düşmüştür. 

HARİCİYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Nereye? (Soldan, nereye ses
leri) 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ra
kam mı vereyim? Siz bilirsiniz. İthalâtımız 1957 
yılında 1 milyar 100 milyon Türk lirası, yani 350 
milyon dolar civarındadır. Demek ki, hedefe bu 
bakımdan da vâsıl olamadınız. Her yıl ithalâtın 
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artması İâzımgelirken, bilâkis azalmıştır. Hede
finiz bu mu idi? 1 milyar 100 milyon liralık itha
lâtın arkadaşlar, aşağı - yukarı yarısı yardımlar 
sayesinde mümkün olabilmiştir. Türkiye'nin ih
racat gelirleri - 1957 de eline geçen - yüzde 60 
civarındadır. Yüzde 40 ı borçların itfasına tah
sis edilmiş durumdadır. Biz Sayın Bayar'ın bir 
sözünü hatırlıyoruz. «Ya Marshall yardımı olma
sa idi halimiz nice olurdu?.» demişlerdi. Edirne'
de söylemiştir. 

Arkadaşlarım sorarım : Marshall yardımı ol
masaydı ne olacaktı?.. Milletlerin hayatı, istik
bali meçhul, gayrimalûm birtakım bağışlara bağ
lanamaz. (Sağdan, alkışlar) Yarın bu şartlar de
ğişebilir, kalkabilir. Biz ihracatımızı artırabüir-
dik. Fatin Rüştü Bey bunları biliyor. 1950 yılın
da ihracat 790 milyon liradır. 1953 te bir milyarı 
aştık. Fakat o tarihten sonra gerilemeye başla
dık. Halen ihracat 800 - 900 milyon lira, arasın
da oynamalrtadır. Elde edilen müspet netice bu 
mudur? 

Ben memleketin iktisadi tablosunu canlandır
maya çalışıyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — (Ne de
diği anlaşılamamıştır;) 

REİS — Daim Bey, müdahale etmeyin, He
yeti Umumiyeye hitabedin Rüştü Bey.. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ben 
Heyeti Umumiyeye hitabediyorum. 

REİS — Müdahaleleri karşılıyorum beyefen
di... Devam buyurun. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Arkadaşlar, yanlış. Şimdi fiyatları, ve krediyi 
donduruyorlar. Politikaları o, ama yakın za
mana kadar para ve kredinin ne gibi mucize
ler yarattığım biz aynı hükümet âzasından öğ
renmiştik. Para ve kredi hacminin enflâsyon-
cu politika takibederek yıldan yıla genişlemesi 
iktisadi kalkınmamızın hem sebebi hem de en 
büyük şahidi ve delili olarak ortaya sürülüyor
du. (Sağdan : «Bravo» sesleri) 

Biz de diyorduk ki, para ve kredi mevzuu, 
politikası bizi enflâsyona sürüklüyor, bundan 
vazgeçiniz. Bunu kredinin meziyetini inkâr 
ettiğinizden değil, ölçülü olmasını ve iktisadi 
kalkınmamızı desteklemesini istediğimizden 
söylüyorduk. Şimdi bu noktaya geliyorlar, 
hem de nasıl geliyorlar, araba dörtnala koşar
ken sert bir fren yapılıyor. Araba birdenbire 
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duruyor. Ben şimdi soruyorum hükümet âza
sından. İlerde teferruatına gireceğim, ben so
ruyorum; kredinin bugüne kadar alabildiğine 
fazlalaşmasını, bunu iktisadi kalkınmamızın se
bebi olarak ileri sürerken birdenbire bu tedbi
re gidildi, ne oldu? Bu memlekette bu tedbir
ler dolayısiyle esaslı sıkıntı, ve vatandaşlar ça
resizlik içinde.. Bu birdenbire yapılan sert 
frenin piyasada yarattığı büyük tesiri inkâr 
edebilir misiniz? Bunu inkâra imkân var mı? 
Biraz sonra bunun ithalât ve ihracat finansma
nı bakımından arz ettiği neticeleri, ihtiva et
tiği mahzurlar bakımından belirtmeye çalışaca
ğım. Sayın Maliye Vekili bu mevzularda bizi 
tatmin ederse müteşekkir kalacağım. 

Arkadaşlar; yine bu hatalı malî politikanın 
neticesi olarak dış ticaretimizin usul ve metot 
itibariyle bir çıkmaza girdiğini bizzat kendileri 
söylüyor. Dış ticaret, bugün iç fiyatlarla dış 
fiyatlar arasındaki anormal açılış yüzünden iş
lemez hale gelmiştir. 1951 yılında dış ticareti
miz hemen hemen % 90 bugün bize yardım eli
ni uzatmış bulunan, bu memlekette serbest mü
badele rejiminin tahakkukunu hedef tutan Av
rupa İktisadi İş Birliği camiasına müteveccih 
iken, bugün bu, demirperde gerisine teveccüh 
etmiştİB. Niçin? Çünkü takibedilen enfilâs-
yonist politikanın neticesi olarak iç ve dış 
fiyatlar arasında beliren uçurum karşısında 
mallarımızı serbest rekabet piyasalarında sa
tamaz hale geldik. Bu mudur, isabetli dış ti
caret politikası? Bu mudur soruyorum? El
lerini vicdanlarına koysunlar.. Ne olmuştur? 
Memleketimizin dış ticaretinin bu yola tevec
cüh etmesinden biz malları pahalıya satıyo
ruz diye, pahalı almayı intacetmiş ve iktisa
di hayatımıza öylesine zararlı tesir ika et
miştir. Bilhassa dikkatimi çekti, Sayın Ma
liye Vekili «istikrar içinde gelişen bir. eko
nomi...» den bahsediyor. Hangi istikrar bunlar 
zaten varsa bunların yeniden tesisi için tedbir alı
nır mı, arkadaşlar? Bunu ıda mazur göstermek 
için, «esasen müstakar olan ekonomimize 
yeni bir hız vermek için» tedbirler alındığını 
ifade ediyorlar. Hastalık olmıyan yerde deva 
aranır mı? 1950 den bu yana toptan eşya fi
yatları 100 den 200 e, yaklaşmıştır. !Son ra
kamları bilmiyoruz. Geçinme endekslerinin 
bugün 200 olduğuna kaaniim. O geçinme en
deksleri ki, hiçbir hakikati ifade etmez. 

w ı -
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SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) - 560 j 

idi sizin zamanınızda. j 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — j 

Reis Bey, karşılıklı konuşmayı severim, müsaa
de buyurrularsa cevap vermeye amadeyim. 

REİS — Vekile de söyledim, devam buyu
run. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Fiyatlarımız bu nispette artmış, yüzde iki 
yüz. Bu mu, istikrar içinde inkişaf? Değil. 
Karaborsa iktisadi bünyemizi bir âfet gibi 
sarmış. İnkâr edebilir misiniz? Karaborsa han
gi muhitte tenebbüdeder? Karaborsa istik
rarsız ve günlük politika takibedilen iktisadi 
bir muhitte tenebbüdeder. Karaborsa bugün 
iktisadi hayatımızı istilâ etmiştir. Bir nevi 
şehirde eşkiya gibi, aramızda dolaşmakta
dır. Bunu inkâr edebilir miyiz? Bu mu, mu
vaffakiyetli iktisadi ve malî politikanın ne
ticesi? İktisadi kalkınma her şeyden evvel her 
geçen gün vatandaşın biraz daha bolluğa, biraz 
daha refaha kavuşmasını temin eder. Bizde öy
le mi ? Arkadaşlar kuyrukların altında saadet 
yatıyor iddiasına bu memlekette hiç kimseyi 
inandıramazsınız. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar) 

ÖMER CEBECİ (Kocaeli) — Sizin sözünüze 
inanan var mı ? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Be
nim sözlerime inanan var mı, yok mu bilmiyo- I 
rum, fakat sokağa çıkarsanız sizin sözlerinize 
mi, benim sözlerime mi inanıyorlar görürsünüz. 
(Sağdan, alkışlar) İktisadi ve malî enfilâsyo-
nist politikanın bizi götürdüğü bir çıkmaz var. 
Hakikaten bugün memleketin iktisadi bakımdan 
tablosu budur. Arkadaşlar, biz borçlarımızı 
eda edemez hale dügtük. 22 Eylül 1952 de libe
rasyon sistemine veda edince, kapatınca o yolu, 
muazzam miktarlara baliğ olan borçları ödiye- I 
mez hale düştük, malına getirdik, hizmeti kul- I 
landık, bedelini veremedik. Bu şartlar dâhilin- I 
de bizim hakkımızda yapılan neşriyatı hepiniz I 
hatırlarsınız, bunların malî itibarımız üzerinde I 
ne kadar menfi tesir yaptığını bilirsiniz. I 

Şimdi bana diyecekler ki, malî itibarımız- I 
dan bahsediyorsunuz, bu krediyi nasıl alıyorsu- I 
nuz. Ona da geleceğim. I 

Teşrinisani 1953 te borçlar birikmiş, fakat I 
miktarı söylenmiyor. Başvekil Adana'da çıkıyor I 
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diyor ki; «Bizim harice karşı hiç borcumuz yok
tur». (Sağdan, gülüşmeler) Neticesi ne oldu, bu
nu tüccarlar bilir. Mesul adam Başvekil, borcu
muz yoktur diyor, fakat Avrupa']ı tüccarlar pa
ralarını al amıyorlar. 

Burada, bu şartlar dairesinde malî itibardan, 
ticari itibardan bahsetdilebilir mi? (Sağdan, bra
vo, sesleri) ' 

. Tahrif etmiyorum, hakikatleri olduğu gibi 
ifade ediyorum. 

Mesul Hükümet Reisi 1953 yılı sonunda; «Bi
zim harice karşı bir kuruş borcumuz yoktur.» di
yor. 20 Ağustos 1954 te İzmir Fuarında aynı Hü
kümetin Sayın Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ödi-
yemediğimiz borçlarımız için alâkalılarla anlaş
mak için çalışmalarımız devam ediyor, diyor. 
(Sağdan, gülüşmeler) Realite bu arkadaşlar. 
Yanlış söylemiyorum. Yalan hiç söylemem. Fikir
lerimde yanılabilirim. Ama realiteleri yanlış söy
lemem. 

ÖMER CEBECİ (Kocaeli) — Bu sözde hik
met mi var? 

REİS — Müdahale etmeyiniz. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ar

kadaşlar, hepimiz bu memleketin evlâdı olarak, 
medeni insanlar olarak anlaşmamız mümkündür, 
bir noktaya gelmemiz mümkündür. Her sahada 
biz buna gayret ediyoruz. Memleketin içine girdi
ği çıkmaz karşısında iş başında olan Hükümetin 
her sahada iddiaları çürümüştür. Ve bugün mem
leket hakikaten dış ödeme bakımından, iç istikrar 
bakımından çıkmaza girmiştir. Realite budur. 
Bunlar birden bire meydana gelen, kaçınılmaz 
birtakım hadiseler, harb gibi, tabiî âfetler gibi, 
hadiseler yüzünden mi olmuştur? Hayır... Bu, 
şimdi kendilerinin bu* kürsüde ret ve inkâr ettik
leri veyahut tevile çalıştıkları hatalı, basiretsiz 
ve isabetsiz bir malî ve iktisadi politikanın eseri
dir. Bu hale düşmiyebilirdik. Bugün dostlarımız 
bize yardım ellerini uzatmışlardır. Fatin Rüştü 
Zorlun'un ve Maliye Vekilinin izah ettikleri üze
re yıllardan beri bu mevzu üzerinde çalışmışlar
dır. Bu doğrudur. Ama niçin bunu şimdiye ka
dar almadık diyorlar? «Partonerlerimizi yeni ik
na ettik». Hem bunu söylüyor, hem de verdiği 
stabilizasyon programında derpiş edildiği muhak
kak olan tedbirleri alıyor. Bu nasıl şey? Eğer 
sizin tutumunuz, politikanız doğru idi ise bunu 
daha evvel almak mümkündü. Bu bir. 

ı 
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İkincisi; bu politika doğru idi ise böyle birta

kım yeni tedbirler almaya lüzum yoktu. Bunun 
münakaşasını yapıyoruz arkadaşlar. Hakikat bu
dur. Bunu bütün memleket efradı bilmelidir. 

Evet; yardım peşinde koşuldu. Sürüklendi
ğimiz iktisadi güçlüklerden kurtulmak için 
yardım peşinde koşuldu. Realite şudur ki, bi
zim karşımızdakiler, evvelâ evinizin içini tan
zim ediniz, yani enflâsyonu durdurunuz, düş
müş olan paranızın kıymetini ayarlayınız, yatı
rımlarınızı bir tercih plânına göre yapınız, der
hal netice verecek istikametlere, istihsali artıra
cak, ihracatı teşvik edecek ve tediye muvazene
nizi düzeltecek istikametlere tevcih ediniz, di
yorlardı. Hayır, biz bunları kabul etmiyorduk. 
Biz enflâsyonla kalkınma olacağı hususuna ina
nıyorduk. Bundan dolayı yardım alamıyorduk 
arkadaşlar. Realite budur. Eğer bu müzakereler 
dolayısiyle vesikalar ortaya konursa birgün 
memlekette kimin yanlış kimin doğru söylediği, 
nâçiz İsmail Rüştü'nün mü, yoksa bugün Hükü
met mümessillerinin iddia ettikleri gibi ve bel
ki de bâlâ iddia edecekleri gibi, onların mı doğ
ru söyledikleri meydana çıkacaktır. Başımızı de
ve kuşu gibi kuma sokarak farkına varılmadı
ğını sanarak hiç kimsenin kabul etmediği bir 
fikri kabul edemeyiz. Bıçak kemiğe dayandı, ih
racatımızdan elimize geçen 500 milyon liradan 
ibaret. İthalât ihtiyaçlarımız çok. Kalkınma gay
retlerimiz yavaşladı. Sanayiimiz, bilhassa şimdi 
Hükümet sırasında bulunan Sayın Sebati Ata
man'm raporunda ve Sayın Ağaoğlu'nun meş
hur sanayi sayımında görülen rakamların neti
celerine göre kapasitelerinin % 42 noksaniyle 
çalışıyor. 

DEVLET VEKİLİ SAMET AĞA OĞLU (Ma
nisa) — Niçin meşhur, tahrik mi ediyorsunuz? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Meş
hur, izah edeyim niçin meşhur? Yalnız ben siya
si hayatımda, siyasi mücadelem diyeyim, daima 
hak ve nasafet kaidelerine riayetkar olmaya dik
kat ederim. Siz Samet Bey, 1957 Temmuz veya 
Ağustosunda İstanbul'da beyanat veriyorsunuz. 
1957 senesinde sınai istihsalin 14 milyar lira ol
duğundan bahsediyorsunuz. Hem de zannederim 
sadece hususi sektörün. 

FERİD MELEN (Van) — Daha neler söyle
medi. 

REİS — Ferid Melen Bey, müdahaleniz de
vam ediyor. 
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İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Sa

yın Maliye Vekili İnönü'ye cevabında 1957 de 
sanayi sayımından 11 'milyar lira olarak bahs
ediyor. İstatistik Umum Müdürlüğünün 49 No: 
lu bülteninde anketlere dayanılarak çıkarılan 
neticelere göre ise 1957 sınai istihsali 7 milyar 
işte bundan dolayı meşhur. 

O sanayi sayımları bundan meşhurdur. 1958 
Bütçe mazbatasında evvelâ 1957 sanayi sayımına 
dayanılarak sanayiimizin kapasitesinin % 42 du
nunda çalıştığı ifade edilmiştir. Her halde bu 
vaziyet biraz iyi karşılanmamış olacak ki, son
radan bir ek konmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — O senin 
h üsnükuruntun. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Mümkündür. Bu ekte 1957 yılında yeni tesisle
rin işlemiye açılması ve ham madde ve işletme 
malzemesi ithalâtın 1957 de artması sebebiyle 
sanayiimizin 1957 de birdenbire geliştiğini iddia 
etmektedir. Mucip sebep olarak gösterilen bu. 
Bütün kalkınma imkânlarının meydana getirdiği 
eserler 1957 senesinde kendisini gösterecek. İşte 
bundan dolayı meşhur bu. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — İthalât 
rakamlarından bahset. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Es
babı mucibesini biliyorsunuz. O sene hammadde, 
işletme malzemesi ithalâtı artmıştır, diyor. Sebati 
Bey, doğru ama onu bir tararsa içinde Amerika'
dan alman yekûnu zannederim yetmiş milyonu 
bulan arpa ve buğday da görecektir. (Sağdan, al
kışlar) 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — İşletme 
malzemesi içine buğday girmez. Arpa ham mad
de midir? Buğday yedek parça mıdır? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ar
kadaşlar, sözlerimle hiç kimseyi hedef tutmuyo
rum. Eski arkadaşım Samet Ağaoğlu «Sanayi sa
yımı niçin meşhurdur diye sordukları için izah 
ettim. Mesele ondan ibarettir. 

Arkadaşlarım, biliyorsunuz, birbirini takibe-
den Menderes Hükümetleri yakın zamana kadar 
para ve kredi, bütçe ve masraf politikası ile 
umumi mânada bizzat körükledikleri enflâsyonun 
bir mesulünü aramak peşinde idiler. Buna bir 
mesul bulmak. Bu mesul zaman zaman muhalefet
tir. Fiyatlar artıyor bunun başlıca teşvikçisi, tah
rikçisi muhalefetti. Zaman zaman matbuat idi. 
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Nitekim Burhan Belge hatırlıyacak. Millî Korun- j 
ma Kanunu kabul edildiği zaman Zaferde çıkan 
yazılarda işler yoluna kondu, düzelecek, denili
yordu. Çünkü mesuller arasında tüccar ve esnaf 
da vardı. Bütün bunlar fiyatların artmasının, 
darlığın zaman zaman da müsebbipleri olarak 
gösterilmiş ve bunlara hücum edilip dikkat çeki
lerek kendi hatalı enflâsyoncu politikalarına de
vam yolu tutulmuştur. 1956 da çıkarılan Millî 
Korunma Kanununun akabinde mesul şahsiyetler 
işler düzelecek diyordu. Biz o zaman, siz bu mem
lekette fiyatların yükselişini mal darlığını zabıta 
tedbirleriyle ıslah edemezsiniz, bunun köküne git
mek lâzımdır, iktisadi tedbirler almak lâzımdır 
derken, asıl müsebbibi olan, enflâsyonu körükli-
yen sebeplerin köküne gitmeksizin Millî Korunma 
Kanunu ile ve birtakım siyasi hürriyetleri tah-
dideden kanunlarla önliyeceğinizi zannediyordu
nuz. Muvaffak olundu mu? Bütçe konuşmasında 
söyledim. Sayın Başbakanın kanunun çıktığı ilk 
anlarda husule gelen panikten kuvvet alarak şun
ları söylediğini hatırlıyorum : «Fiyatlar düşe
cektir. Diğer alacağımız tedbirlerle daha da dü
şecektir. Fiyatlar düşmiyecektir, mal darlığı ya
ratacaktır diyen betbahtları mutlaka mahcup ede
ceğiz.» Bunu diyenler bugün mahcup oldu mu? 
Olmadı. 

TEVFIK İLERİ (Samsun) — Olmaklar, ol
mazlar. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ol
mazlarsa ona bir diyeceğim yok. Aksine olarak 
Millî Korunma Kanununu, ilk tatbikatmdaki pa
nikten sonra fiyatların kamçılanmasına sebebol-
muş, karaborsayı daha çok artırmış ve bu kanu
na bağlanan ümitler iflâs etmiştir. Realite değil [ 
mi bu? 

Sonra geliyoruz 1957 Sonbahar tatbikatına. 
İlk yaptığınız yanlışmış, (maliyet + kâr) formü
lü yanlış, fiyatları dondurmaya gidelim. 

TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 
(İzmir) — Zait kârdır Beyefendi. Ezbere söylen
memiş hesaba dayanmıştır. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ona 
şüphe yok elbette bir hesaba dayandınız. Ama 
eski politikanızı para değeri üzerine yaptığınız 
ameliye ve diğer tedbirler ile ret ve inkâr etmiş 
olmadınız mı? öyle değil mi?. 

ABDULLAH AKER (İzmir) — Hayır. Şart
lar değişti. I 
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İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle memleketin 
içinde bulunduğu iktisadi ve malî şartların ve 
hepimizin günlük hayâtımızda yaşadığımız hâdi
selerin şurasına, burasına dokunarak, arz ettiği 
manzarayı çizmeye çalıştım. 

Şimdi alınan kredilere muvazi olarak hükü
metçe ittihaz edilen iktisadi tedbirler haklanda 
kısaca görüşlerimizi arz etmek istiyorum ve bâzı 
tereddütlerimizi ifade etmek istiyorum. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Beğen
diniz mi? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Be
ğendim, memnun olman için beğendim, diye
yim mi? 

Arkadaşlar, tedbirleri Sayın Maliye Vekilinin 
de ifade buyurdukları gibi ana hatlariyle iki 
grupta mütalâa etmek mümkündür. Birinci grup, 
paranın dış değeri üzerinde yapılan ameliyedir. 

Yani bir nevi devalüasyon, şimdi bir arkada
şım hiçte değildir dedi, ben de buna dayanarak 
siyasi münakaşalarda sonradan bir sürpriz ha-
zırlamaktansa münakaşa ettiğim arkadaşa silâhı 
evvelden vermek gibi insaflı olmak için bu ame
liye, develüasyon mu değil mi? Sayın Maliye Ve
kilinin ifadesine dayanarak izah edeceğim. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) - - Değil deme
dim. Dış değeri dediniz ben de dış değeri dedim, 
yanlış anlıyorsunuz. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Me
sele yok öyle ise. Bugün paramızın dış değeri 
üzerinde ehemmiyetle ve netice itibariyle hakika
ten sert ve haşin bir operasyon yapılması mec
buriyeti ile karşı karşıya kalmışızdır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sen ol
saydın yapmazmıydın acaba? 

REİS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayınız. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Şim

di arkadaşlar, yeni prim tatbilkaıta ite görülür 
ıgörülmez İthalât için tahsis edilen dövizlerden 
dolar başına Seyyanen 620 kuruş prim alınıa-
calktır. Buna mukabil görülür ıgörülmez ihracat
tan elde edi'leoeik dövizlerden sırasiyle <nual gru-
puma göre 210, 280 ve 620 kuruş verHiecektir. 
Mefkaniama bu. Devalüasyon budur, topal deva
lüasyon budur. Bunun mânası ne ? Bunun mâna
sı, her devalüasyonda olduğu gibi şütodiye kıa-
dar istikrarını nıuhafa etttiği iddia edilen Türfe 
parasının, Türik lirasının değerinin üç*e iM 
'budanrmaisıdır. Bunun açıfe mânası bu. Bu isa-
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fo'etli iktisadi ve malî politikanın, daha çok ya
kın zamanlara kadar istikran muhafaza edil
diği iddia 'edilen Türk lirasının, Beşinci Mende
res Hükümetlinin programında kıyametinin mu
hafaza ve hattâ artırılacağı iddia edilen, bahse-
diüjen Türk lirasının akıbeti üçte iki budanmakla 
sona ermiştir. Bu anneliye arkadaşlar, hakikaten 
mühim bir aımelilyedlir, sert bir amelidedir; ap
açık hâdise bu. 

Bir zamanlar Sayın Menderes konuşmaların
da, kalkınma gayretlerinim Türk Milletine en 
ufak bir külfet tahmil edilmeden realize edine
ceğini tekrar eder dururdu. 

Arkadaşlar, bugün Türk Milleti tialMbtedilen 
hatalı ilktlîsadi ve malî politikanın neticesi ola
rak, lenflâsyonist politikanın neticesi olarak yıl
lardan beri katlandığı ıstırap Ve mahrumiyet
lere zamiımıeten parasının değerinden üçte iki-
sM kaybeitJmesiylie kefaretini ödüyor, açık ha- • 
(kikat işte budur. 

Şimdi bu aım'edliye ile hanigi hedef güdülmüş-
tür? 

Demlin de arz ettiğim gibi, dış fiyatlarla iç 
fiyatlar arasında dâhildeki enflâsyoncu politi
kanın neticesi olarak gittikçe açılan uçurum se
bebiyle biz ihracat yapamaz veya ihracatı türlü 
kombinezonlarla yapmak mecburiyetiyle karşı 
karşıya kalmıştık. Prim verilmiyordu. Birçok 
karışık kombinezonlarla ihracatımızı yapmaya 
mecbur kalıyorduk. Bu son anneliye ile evvelâ 
dış ticaretimizi bir nizama sokmıak, normal ka
nallara iade hedefi güdülmüştür, güdülüyor. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — iyi ani? 
ÎSMAÎL BÜSTÜ AKSAL (Devamla) — îyi 

mi, değil mi, sonunda geleceğim. Hemş'erâm mü
saade ederse o zaman söylerfflm. 

Yalnız yapılan operasyonun h'edefi bir de
valüasyonda olduğu gibi sadece iç ve Idış fiyat
lar arasındaki farkın izalesinden ibaret değil
dir. Hükümet bir taşla ilki kuş vurmak üstemiş-
tir. ithalâttan 620 'kuruş prSm alıyor, ihracatı
mızın yüzde 60 na yaklaşan kısmına 210 - 280 
veriyor, mütebakisine 620 veriyor. Bunun 
sebebi Mr kambiyo karşılık fonunun tesis edil-
anliş olmiasıdır. Şimdi, kambiyo .karşılık fonunda 
ihracatımızın hacmma ve bu yıl elde edeceği
miz kredilerin miktarına göre bdr 'karşılıOî biri
kecektir. Bunun ısarih rakamını Sayın Maliye 
Vekilinden rica edeceğim, her halde hesapları 
vardır. Bu, bir milyarı mütecaviz bir bakiye-

,1958 0 : 1 
den ibarettir. Yani kambiyo karşılığı fonunda 
her yıl bütçenin üçte biri, dörtte birime müsavi 
bir fon teşekkül etmektedir. Bunun mütehassıs
ların tavsiye ettikleri bir tertip olduğunu sanı
yorum. 

Şimdi evvelâ bu fonun, bir buçuk milyara 
varabilecek olan bir fonun üzerinde biz Cum
huriyet Halk PartıM olarak Büyük MeclMn dik
katini çekmek ist'eriz. Böyle muazzam bir fon 
Büyük Meclisin tasarruf ve murakabesi altında 
vaz'edilmelidir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Birinci talebimiz budur. Çünkü, fonun istik
rar ve sıhhatleştirme tedbirlerini destekliyecek 
sahalarda istimali, her şeyden evvel bu fon üze
rinde Büyük Meclisin tasarruf ve murakabesi 
ile mümkündür. 

Arkadaşlar, bu fonun istikrar tedbirlerinin 
takviyesi ve sıhhâtleştirilmesi bakımından fay
dası olmakla beraber, zararları da vardır. Zira 
ithalâttan büyük nispette prim alış ve ihracata 
prim veriş operasyonu, biraz sonra izah edece
ğim gibi operasyonu, sertleştiriyor, sivriltiyor. 
istikrar tedbirleri alınmaktadır. Bu tedbirler 
hakikaten bir istikrar temin ederse operasyo
nun sertliği ve şiddeti yüzünden umumi fiyat 
seviyesi bugünün çok üstünde takarrür edecek
tir. 

Şimdi arkadaşlar, (Soldan yemek tatili ya
palım, Eeis Bey sesleri) Yaparsanız ben de mem
nun olurum. 

REÎS — Devam buyurunuz, efendim. 
İSMAİL EÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 

Şimdi ithalât maddelerine, yani görünür görün
mez ithalâttan alman dövizlere 620 kuruş prim 
yani yüzde 200 e çıkan bir zam. Bununla iş bit
miyor. Ayrıca gümrüklerde alman Gümrük Ver
gisi ve diğer vergiler dolayısiyle dolarla ithal 

. edilen malların maliyeti bu dokuz liranın çok 
üstüne çıkacaktır. 

MUHLİS ERDENER (istanbul) — Gümrük 
dâhil. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
öyle bir tamim var. Başka mütehassıs arkada
şım o noktaya temas edecek. Bendeniz Sayın 
Fatin Rüştü gibi yeditulâ sahibi olduğumu 
iddia etmem. Bu bir varidat meselesi.. Bir baş
ka arkadaşın ihtisası ve tetkik sahası dâhiline 
girer. (Sağdan, alkışlar) 

Şimdi benim Maliye Vekili arkadaşımdan 
öğrenmek istediğim şudur : Demek ki, 620 ku-
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ruş prim; 9 lira; zait gümrük; zait gümrükler
de alman, gümrükler dolayısiyle alman diğer 
vergiler... Dolarla ithal edilen malların mali
yeti ne olacaktır? Bu mevzuda Büyük Meclise 
fikir vermesiı i rica ediyorum. 

İkincisi, bâzı ithalât dövizlerinden alman 
Hazine hissesi kalkacak mı, kalkmıyacak mı? 
Bu hususu da tavzih etmesini rica ediyorum. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Kalkacak. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) -

Mesele yok, memnun olurum. 
Arkadaşlar, ithalâta tahsis edilen dövizler

den bu nispette prim alınması. Demin arz etti
ğim faktörler de hesaba katılırsa ithalât fiyat
larım - karaborsayı bir tarafa bırakıyorum -
çok yükseltecektir. 
- MUHLİS ERDENLE (İstanbul) — Bir kıs
mı inecek, bir' kısmı yükselecek. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) 
Yükselmemesini temenni ederiz. 

MUHLİS ERDENER (İstanbul) — Yüksel
mez. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Yükselmez deniyor, benim tahminime göre it
halât fiyatlarında umumi fiyat yükselişi ola
caktır. Esasen daha şimdiden bu netice müşa
hede ediliyor. Akar yakıtta oldu. Olmadı mı? 
Kitapta, matbuada oldu. Olmadı mı? Bu gayri-
kabili içtinaptır. İthalât fiyatları yükselecektir. 
Teferruata girmiyorum. Bizi tatmin edici bir 
cevap verilirse memnun oluruz. 

İhracat maddelerine gelince: İhracat madde
lerinde esasen bir- fiyat artışının olacağı her hal
de derpiş edilmiştir. Saym Vekilin ifade ettiği 
gibi, bu tedbirler istihsali, ihracatı teşvik edici 
olacaktır. Peşinen söyliyeyim; istihsal, iihracat 
her şeyden evvel fiyat mekanizması ile teşvik 
edilir. Ne dereceye kadar olacaktır? İşte bunu 
kestiremeyiz, ama ihracat maddelerinde bir yük
seliş olacaktır. 

Arkadaşlar, ihracat ve ithalât maddelerinde 
yükseklik evvelâ doğrudan doğruya umumi fi
yat seviyesine tesir edecektir. Bugünkü fiyat 
seviyesine tesir edecek, onu yukarıya itecektir. 

İkincisi, vasıtalı tesirler şeklinde umumi fi
yat seviyesi yükselecektir, neden? Çünkü akar 
yakıta yapılan zam ulaştırmaya tesir edecektir. 
İç sanayide hammadde olarak kullanılan ithalât 
ve ihracat maddeleri fiyatlarındaki yükseliş, za
ruri olarak, sınai maliyetlere tesir edecektir ve 
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sınai maliyetler yükselecektir. Aynı zamanda 
fiyatlar ve hizmetler arasındaki solidalite deni
len irtibat dolayısiyle de umumi fiyat seviyesi 
yükselecektir. 

İthal ve ihraç malları fiyatlarındaki artışın 
şiddet ve derecesi; primlerin tesbitinde göz 
önünde tutulan kıstaslarla alâkalıdır. Bu hu
susun da açıklanmasını bekliyoruz. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Söyledi. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Şim

di umumi fiyat yükselişi ile ilgili diğer bir fak
tör de ihracat maddeleri müstahsillerinin ve 
umumiyetle diğer müstahsillerin mahsul fiyat
ları yükselince iştira gücünün artacağı ve bu
nun da umumi talebe tesir edeceğidir. Bu mev
zuda Sayın Maliye Vekili ne düşünüyor, bunu 
da tavzih etmelerini rica ederim. Bu da azım-' 
sanmıyacak olan yeni iştira gücü fiyat yüksel
mesine âmil olacaktır. Şimdi burada bir mev
zua temas etmek mecburiyeti vardır arkadaşlar. 
Buğday müstahsilinin durumu ne olacaktır? 
Çünkü buğday, bizim ziraatle iştigal eden nü
fusumuzun mühim kısmını teşkil eder. Bugün 
buğday âzami 40 kuruştur. Yanılmıyorsam ye
ni esaslara göre 60 - 70 kuruş olması lâzımge-
lir. Hükümet prim yolundan istihsali ve ihra
catı teşvik etmeyi derpiş ederek bugün müşkül 
mevkie düşen buğday müstahsili ve buğday fi
yatları hakkında ne düşünüyor? Bunun da tav
zihini rica ediyorum. (Sağdan alkışlar) 

Arkadaşlar, bu kademeli prim tatbikatının 
bizi birtakım meselelerle karşı karşıya bıraka
cağı muhakkaktır. Şimdi ihracat maddelerin
den bir kısmına 210, bir kısmına 280 ve bir kıs
ınma da 620 kuruş prim verilmesi takarrür et
miştir. Bu hal alt kademede prim alan müstah
silleri primlerini artırmak için siyasi kuvvet 
üzerinde tazyik yapmaya mecbur bırakacaktır. 
Gayet tabiî, kendisinin üvey evlât muamelesi 
gördüğünü sananlar bu fiyatları ileriye doğru 
itmek için zorluyacaklar ve eninde sonunda bu 
kademeli primler tek prim haline gelecektir ve 
o zaman bu topal devalüasyon tam bir devalü
asyon Ihalini alacaktır. 

Şmdi arkadaşlar, yıllardan beri takibedilen 
isabetsiz politikanın neticesi olarak yapılmaya 
mecbur kılman ameliye demin arz ettiğim se
beplerle umumi fiyat seviyesinin yeniden artır
masını intacedecek ve filvaki birtakım vatan
daşları çok güç durumlara düşürecektir. 
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Arkadaşlar, bugüne kadar enflâsyoncu poli-
tikanın ,ba§lıca kurbanı olan zümre yani, küçük 
çiftçi işej|* memur, müstahdem, emekli, dul ve 
yetimlerin hali ne olacaktır? (Sağdan, bravo 
sesleri). Bunları da öğrenmek istiyoruz. 

Arkadaşlar, enflâsyoncu politikanın şimdi
ye kadar ıstırabına katlanan bu zümre şimdi1 

Hükümetin istikrar maksadiyle aldığı tedbir
lerin de kurbanı olmasına göz yumulamaz. 
Bu müdafaasız zümreye artık istikrar tedbirle
rinin de ıstırabını çektirmeye hakkımız yoktur. 
Meclis olarak, istikrar tedbirlerine halel getir
meden, bunlara bir çare bulmak mecburiyetinde
yiz. 

Şimdi arkadaşlar, her para ameliyesi birta
kım gayrikabili içtinap neticeler doğurur. Yani 
bâzürına haksız kazançlar, bâzılarına haksız za
rarlara mal olur. (Soldan, 7 Eylül kararları ses
leri) Evet, ama 7 Eylül kararlarındaki nispet 
böyle % 220 değildir, 7 Eylül krarlarmdaki nispet 
% 48 dir, sanırım. (Soldan, % 500 sesleri) 
Şimdi bunlardan başlıcası, bir defa ihracat mad
deleri bakımından birtakım haksız kazanç, ope
rasyon çok keskin, sert olduğu için ihracat mad
deleri bakımından bir haksız kazanç var. Bir 
kısım mallar müstahsilin elinden çıkmış, tüc
carın, ihracat tacirinin eline geçmiştir. 

Bunlar durduğu yerde hiçbir emek ve gay
ret olmaksızın, tatbik edilen prim nispetine 
göre büyük ve haksız kazançlar elde edecek
lerdir. Bu mevzuda ikinci olarak, kredili itha
lât yapan tüccarların durumu var. Kararname
ye göre, ödenmemiş taksitler bundan sonra ye
ni kurlarla ödenecektir. Arkadaşlar, bu da 
bu gibi tüccarları büyük ve haksız zarara mâ
ruz bırakabilir. Kredili ithalâtla sabit tesis
ler getirenlerin durumu bir dereceye kadar 
izah edilebilir. Diğer taraftan bu tedbirlerin 
âmme sektöründeki inikasları ne olacaktır? 
Bunu da öğrenmeye muhtacız. Ama istihlâk 
maddesi gelmiş, tevzie tâbi tutulmuş bu vatan
daş haksız zarara uğrıyacaktır. 

Hükümet bu mevzularda ne gibi tedbirler 
düşünmüştür veya düşünmektedir? 

Arkadaşlar; ikinci tedbir manzumesi, bildi-
* ğiniz gibi para ve kredi üzerinde alman tedbir

lerdir. Sayın Maliye Vekilinin burada ifade et
tiği gibi krediler 30 Haziran 1958 seviyesinde 
domâarulmuştur. Bunun umumi piyasa ve va
tandaş bakımından ne kadar büyük sarsmtıla-
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raH maruz bırakacağım biraz evvel ar& etmiş
tim. Aynı şeylere şimdi avdet etmiyorum- Yal* 
nız iki hayati mevzua temas edeceğim. Elbette 
hükümet bunu düşünmüş olacaktır. 

Birisi, krediler 30 Haziran 1958 seviyesinde 
dondurulduğuna göre ithalât finansmanı bakı
mından karşılaşacağımız durum. 

Arkadaşlar; demin de arz ettim ki, bundan 
sonra aynı miktarda "ithalât yapabilmek içjn 
gerek Türk parası ihtiyacı bundan evvelkine 
nazaran çok yüksek olacaktır. Bir dolarlık it
halât için meselâ beş liraya ihtiyaç gösteriliyor
sa bugün 10, 15 lira belki daha fazla para ile 
mümkün olabilecektir. 280 veya bunun civarın
da dolarla ithalât yapılırken tüccarın muhtac-
olduğu kredi bugün bunun çok üstüne çıkmiş-
tır. Bu ölçüde bir kredi ihtiyacı ithalât imkân
larına rağmen krediler bakımından alman sert 
tedbirler yüzünden hükümetçe tesbit edilen it
halâtın yapılmaması neticesi ile bizi karşı kar
şıya bırakabilir, bu mümkündür. 

Bankaların kredi plâfonu tesbit edilirken 
her tüccarın ayrı ayrı kredi limitine bağlanma
dığını tahmin ederim. Bu takdirde muazzam1 

ithalât' finansmanı ihtiyacı bu plâfonlar dâhi
linde temin edilebilecek mi? Belki de ithalatla 
meşgul tüccarların ellerinde bulunması melhuz 
gayrimenkullerin ve altınların tasfiyesi de dü
şünülmüş olabilir. Fakat benim tahminlerime 
göre Maliye Vekilinin ifade ettiği 630 milyon 
dolarlık bir ithalâtın eğer, hususi sektöre 
ayrılacak kısmını bilmiyorum, meselâ 400 mil-
ydfc dolar farzedersek bunun icabettirdiği 
munzam ithalât finansmanı en az 1; 5 - 2 mil
yar civarında olmak lâzımdır. Bu ölçüde bir 
ithal finansmanı ihtiyacının, tesbit edilen plâ
fonlar dâhilinde ve hattâ gayrimenkullerin ve
ya altınların tasfiyesiyle mümkün olabilece
ğini sanmıyorum. Maliye Vekilinin bu husus
larda bizi aydınlatmasını rica ederim. Ken
dileri banka müdürleriyle bir konuşma yap
mışlardır. Orada vardıkları neticeyi açıklar
larsa sadece memnun olurum. Aynı finans
man ihtiyacı, daha az ölçüde olmak üzere ih
racat için mevzuubahistir. Daha şimdiden 
Ege'deki bâzı ihracatçılar ihracat kredisi mev
zuunda müşkülâtlarını ifade etmektedirler. 
Binaenaleyh, ihracat finansmanı güçlüğü yü
zünden ihraç imkânlarına rağmen biz arzu
lanan ihraeatı yapamıyabiliriz. 
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Bu mevzuda Hükümet ne düşünüyor, ne gi- I 

bi tedbirleri derpiş etmiştir; bu hususların
da açıklanmasını rica ediyoruz. 

Diğer taraftan banka kredilerinin dondu
rulması ve Merkez Bankasınca emisyonlara 
bir had tâyin edilmesi mevzuunda âmme sektö
rüne bir açık kapı bırakılmıştır. Finansman 
mevzuu tarif edilirken âmme sektörü için bir 
istisna konmuştur. Bunun da mahiyetinin açık
lanmasını rica ederim. 

. Arkadaşlar, bunu, sözlerimin bir başka ye
rinde de ifade ettim. Avrupa İktisadi îş Bir
liği tebliğinden anladığımıza göre Hükümet 
bu teşkilâta bir istikrar ve kalkınma progra
mı tevdi etmiştir. Bu programların açıklanma
sını da rica ediyoruz. 

Arkadaşlar, sözlerimin sonuna geliyorum. 
Çünkü sabrınızı çok suiistimal ettim. (Soldan: 
«Estağfurullah, istifade ettik», sesleri) Teşekkür 
ederim. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, bugün 
alınan tedbirler ve onun müdafaasını yapan Hü
kümet, yakın zamana kadar bugün önlemeye ça
lıştığı politikanın şampiyonu olarak ortaya çık
mıştır. (Soldan: «söylemiştiniz», sesleri) Söyle
dim, neticeye geliyorum. Hadise budur. 180 dere
celik bir dönüş mevcuttur. Benim anladığım, bi
zim anladığımız siyasi mesuliyet mefhumuna gö
re bir politikada muvaffak olamamış, muvaffak 
olamadığı şimdi aldığı tedbirlerle sabit olmuş 
olan bir siyasi ekibin bu yeni tedbirlerle de mu
vaffakiyet gösterebileceğine kaani değiliz, tered
düdümüz vardır, endişemiz vardır. 

Arkadaşlar bu tedbirler biraz evvel arz etti
ğim gibi geç kalınması, hatalı yolda ısrar edilme
si dolayısiyle bize büyük ıstıraplara, büyük acı
lara mal olmuştur, bunda hiç şüphe yoktur. Bun
dan sonra da tedbirler arızası geçmiyecek, bu se
beple de ıstırap büyük olacaktır. Bunun için 
Hüküümetin şimdiden memlekette bir ferahlık 
ve vatandaşları temelsiz bir nikbinliğe sevkede-
cek yoldaki görüşlerini muvaffakiyet bakımından 
tehlikeli görürüm. Buna da işaret etmeyi vazi
fe bilirim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan, alkış 
lar) 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — İsmail Rüştü Aksal'm konuşma- | 
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sini - saate bakmadım ama - epeyce dinledik. 
Aksal hem boş yere ter döktü, hem de bizi bo
şuna burada bekletti, niçin?...Sebebi şu... (Sağ
dan, gürültüler.) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. İsmail 
Rüştü Bey burada uzun, uzun konuştu ve arka
daşlar kendisini büyük bir sükûnetle dinledi. 
Şimdi Maliye Vekilinin konuşmasını da büyük 
bir sükûnetle dinlemesini rica ediyorum... Hasan 
Tez Bey lütfen yerinize oturun. Enver Bey ye
rinize oturun, size ihtar veriyorum. Devam bu
yurun, efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Sebebi şu, yani boş yere yorulmuş 
olmasının sebebi şu, İsmail Rüştü Beyin bu ko
nuşması, son kısmı müstesna, yani dörtte biri 
müstesna, geri kalan kısmı tıpatıp, noktası nok
tasına, virgülü virgülüne Bütçe Komisyımnda 
yapmış olduğu konuşmanın aynıdır. Bendeniz 
konuşulanları not ederim. Rüştü Aksal'm Büt
çe Komisyonundaki konuşması bendenizde mev
cut. Bendenize dese idi ki:Şu fevkalâde toplan
tıda vakti boşuna israf etmiyelim, ne söyliyece-
ğimi bilirsin. Ben de o eski konuşmasını açar, 
okur sonra cevap verirdim, olur biterdi. 

İkinci olarak tesbit ettiğim şey şudur: 

1. Muhterem arkadaşlarım... 359 milyon do
lar nakdî yardım, 400 küsur milyon dolarlık te
diye edilmemiş borcun tecili, uzun vâdeye kalbi, 
bütün memleketi sevindiren bir şeydir. İnönü 
ile Rüştü Aksal'a bunun ıstırap verdiğini açık
ça söylesinler. Bu yardımı kabul ediyorlar mı! 
Etmiyorlarmı 1 Bu yardımın temini iyi oldu, di
yorlar mı? Demiyorlar mı 1 

2. Bu alınan tedbirler yerindedir, bunlara 
memleketin ihtiyacı vardır, diyorlar mı, demi
yorlar mı? Bu iki noktayı söylemiyorlar. Arka
daşlar... Saatlerce konuşuyorlar, daldan dala ko
nuyorlar, temas etmedik mevzu bırakmıyor
lar ama, bu iyidir demiyorlar. İyidir demeye 
dilleri varmıyor. Bütün bir memleket, milleti
miz temin olunan bu yardımlara sevinirken 
İsmail Rüştü Aksal ve İnönü mevzuun etrafında 
dolaşıyor, dolaşıyor başları dönüyor, ama buna 
«iyidir» diyemiyorlar. 

Muhalefete mensup efendiler, sizler bu mil
letin hep sıkıntısı ile mi iftihar edeceksiniz? 
(Soldan: «Bravo» sesleri, çok şiddetli alkışlar.), 
(Sağdan: Gürültüler, bağrışmalar) 
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REÎS — Doktor Baykam Bey, sükûnetinizi 

muhafaza ediniz, size birinci ihtarı yapıyorum. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Sizler bu memleketin saadetin
den, halkuı memnun olmasından sevinmez misi
niz? Sizler bu memlekete iyilik getirecek olan 
hususlardan memnun olmaz mısınız? Bâzı saha
larda sıkıntı mevcut ise bu yardım alınarak sı
kıntı giderilecekse bunlar sizi sevindirmez mi? 
Bütün bir Türk Milleti buna seviniyor, iftihar 
ediyor; fakat burada bir avuç Halk Partili ar
kadaş bundan memnun olmuyor. (Soldan: «Bra
vo» sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar), (Sağ
dan, gürültüler, ilmî konuş, sesleri ) 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Bu ko
nuşman kürsüye yakışmıyor. 

NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Bir 
avuç Halk Partili sözünüzden ne kastediyorsu
nuz? 

REÎS — Hakaret nrevzuu değildir, efendim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — îsmaîl Rüştü Aksal bir cümleyi 
dönüp dönüp tekrar ediyor, mütemadiyen kul
landığı o cümle bizim patentimiz altındadır; 
ismail Rüştü Aksal müsaade etsin, bu cümle
nin patenti bizimdir. Muhalefette bu cümleyi 
ilk defa biz kullandık. Sebebi şu; iyi ki, kullan
mışız, siz de şimdi kullanmak imkânını bulu
yorsunuz. Bu memleketin iktisadî hayatını yıl
lar yılı dar bir görüşle, sakat bir politika ile, 
kızgın bir tavada kavurur gibi kavurdunuz, 
yaktınız. Bugün ise mütemadiyen envestisman-
ları tenkidediyorsunuz. Bu envestisman ihtiya
cı nereden doğdu? Bu yatırımlara bir lüks ola
rak mı başlandı? Hangi ihtiyaç ve zaruretler 
bizi buna zorladı? Bu memleketin yolunu, su
yunu, barajını, limanını, hastanesini, okulunu 
bu halde kim bıraktı? (Soldan: Bravo sesleri, 
alkışlar) 25 sene müddetle köyün yolunu yap
tırmamışsınız ; o da Demokrat Partinin omuz
larına yüklendi. îçmie suyunu getirmemişsiniz; 
onun yapılması da Demokrat Partinin omuz
larına yüklendi, bize nasiboldu. Hastane kur
mamışsınız; o vazifeyi de biz deruhde ettik. 
(Soldan: Bravo sesleri) 

Bu memleketin tediye muvazenesinin bün-
yevî olarak bozuk olmasına, tediye muvaze
nesinin böyle kalmasına sizler sebeboldunuz. 
(Soldan: Bravc sesleri, alkışlar) Çünkü; 25 se-
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ne bunun ıslahı yolunda esaslı hiçbir adım at
madınız. Tediye muvazenesinin bünyevi bozuk
luğu, bir seneden diğer seneye meydana gelive
ren bir şey değildir. Nitekim, bünyevî olarak 
bozulan tediye muvazenesini, bir seneden di
ğer seneye düzeltivermek de mümkün değildir. 
Uzun yıllar muayyen bir politikanın takibi lâ-
zımgelir, cihazlanmak, istihsali artıümak ister. 
(Sağdan; bravo sesleri, alkışlar) 

Bu memleketin hudutsuz ihtiyaçları karşısın
da, siz bu memleketi iktisaden cihazlandırma-
mak suretiyle, siz bu memlekette lüzumlu ya
tırımları yapmamak suretiyle, siz her sahada 
istihsal artışında tedbirler almamak suretiyle bu 
vatanı kendi kaderi ile baş başa bıraktınız, 
böyle kalmasına sebeboldunuz. Yarın tarih; 
Demokrat Parti iktidarının bu vatan üzerine 
dikmiş olduğu iktisadî âbideleri ne kadar tak
dir ederse, sizi ve atâletinizi de o derecede tec-
rim edecektir. (Soldan; bravo, sesleri ve şiddet
li alkışlar) (Sağdan; «Ocak kongresinde konu
şuyor», sesleri) 

NEVZAT ARMAN (Adana) — Sen Türk 
parasını kuşa benzettin; onu anlat. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — îsmail Rüştü Aksal arkadaşım 
şimdi çıkmış, yokluklardan ve kuyruklardan 
bahsediyor. Aaa... îsmail Aksal Bey, kulakların 
duymadı mı? Bu vatanı bir başından diğer ba
sma yokluk teraneleriyle, kuyruk teraneleri ile 
çınlattınız. Şehir şehir, kasaba kasaba dolaştı
nız, yokluklardan ve yokluk olacağından, şu 
veya bu malın ortadan kaybolacağından bah
settiniz. Sabahtan akşama vatandaşın vicdanı
na ve ruhuna kapkara haberlerle telkinde bu
lundunuz. İktisadi hayatı alt üst etmeye çalış
tınız. Bu memlekette yokluk mevcutsa sizin bu 
hareketlerinizin de tesiri, bunda çok büyük rolü 
vardır. Buna vicdanen emin olunuz, bunu biliniz. 

îsmail Rüştü Bey diyor ki, sanki yeni bir hü
kümet programı okundu. îsmail Rüştü Bey, ben 
konuşurken her halde iyi dinlememişler. Zaten 
biraz tuhaf konuştular bugün. Bir tutukluk 
vardı üzerinde. (Sağdan, gülmeler) Sebebi şu : 
Rakam söylüyorlar, arkasından «Böyle mi, de
ğil mi bilmem.» diyorlar. Bir fikir söylüyorlar. 
«Böyle midir?» diyorlar. Sebati Ataman oradan, 
«Hayır.» deyince «Hah, tamam» diyorlar. Ma
dem ki, bu kadar şüpheniz var, ne diye söylersi
niz, ne diye konuşursunuz bunları?... 
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Beşinci Menderes Hükümeti programında ne 

demişiz? Şimdi değil, yardımlar alındı da, bu 
tedbirler şimdi aklımıza geldi veya bu yardım 
anlaşmasının şartı idi, zorlandık, onun için bu 
tedbirler almıyor değil... İsmail Rüştü Aksal 
dinle bunları. Bak hükümet programında ne de
mişiz : 

1. Bütçelerimizin iktisadi bünyemize uy
gun, tasarrufa riayetkar ve muvazeneli olarak 
tanzim ve tatbiki, 

2. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesse
selerinin programlarının sıkıca ve yeniden göz
den geçirilerek kendi kendilerini idare edebilir 
hale getirilmeleri, 

3. Devlet borçlarının ekonomik nizama 
menfi tesirler yapmıyacak şekilde tanzimi, 

4. Banka kredilerinin spekülatif maksatlara 
tahsisini önliyecek murakabenin takviyesi, 

5. Dış tediye imkânlarımızın artırılması, ya
bancı kaynaklardan daha fazla istifadeler sağ
lanması, 

6. Madde bolluğu teminine gidilmesi.. Bun
lar Beşinci Menderes Hükümetinin programın
da mevcuttur. Bu tedbirler, bugün akla gelmiş 
de alınmış olan tedbirler değildir. Şimdi almak
ta olduğumuz bütün tedbirler, Hükümet progra
mına madde madde konulmuş olup bu maddele
rin tatbikinden ibarettir. 

NEVZAT ARMAN (Adana) — Paranın dü
şürülmesi yok onun içinde. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Onu da mı Hükümet programına 
koymamızı istiyordunuz. Bu, hata değil, gaflet 
olurdu. Hükümetimizden böyle bir gaflet bekle
nemez. Arkadaşlar, yeni teşebbüs edilmiş, eski 
teşebbüsmüş, bunun üzerinde İnönü konuşurken 
bir münakaşa geçti. Şunu kabul ediniz, siz de bu 
vatanın evlâtlarısınız, eğer bu yardımın alınma
sında biraz zaman kaybedilmişse, bu yardım geç 
tahakkuk etmişse bunda Cumhuriyet Halk Par
tisinin menfi rolü çok büyük olmuştur. (Sağdan, 
gürültüler) Niçin mi diyeceksiniz, bakınız, bu
raya çıkardım, tarih tarih, satır satır. Ulus ga
zetesinde bu mevzu etrafında yazılan yazıları çı
karttım. İl hatiplerinizin konuşmalarını da, çı
karttım. Nerede kim ne konuştu, gazeteniz ne 
yazdı hepsi burada vardır. 

Arkadaşlar, bu vatanı müflis halde göster
meye çalıştınız, itibarını, şeref ve haysiyetini 
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kırdınız. Sabahtan akşama... (Sağdan, gürültü
ler) 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Red
dediyoruz sana, yalan söylüyorsun. 

SOLDAN BİR MEBUS — Sen yalan söylü
yorsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Sabahtan akşama gazetelerinizde, 
Türkiye'nin itibarı kaybolmuştur, sıfıra inmiş
tir, müflis haldedir diye, Türkiye'yi yabancıla
ra jurnal ettiniz... (Sağdan, gürültüler) Kredi 
açacak devletlerin veya müesseselerin lehimizde 
ve aleyhimizde söylenecek sözlere kıymet ver
meleri elbette tabiî bir şeydir. Sabahtan akşama 
bu memleketin, bu milletin itibarını kaybettiği 
şeklindeki teraneleriniz karşısında, yabancılar, 
kredi açmakta elbette mümsik davranabilirler. 
Bunu böylece bilmeniz lâzımdır. 

Geçin eskilerini, şu anda dahi, bu yardım 
tahakkuk ettikten sonra, şu müzakerelerde, (ha
tipleriniz geldi, memleketin itibarının sıfır ol
duğunu, şu kürsüden ifade ettiler, bunu yap
makla elinize ne geçecek? Nasıl ve ne gibi bir 
maksatla bunu yapmaktasınız? Kötulediğin'iz 
memleket Türk vatanı, millet de Türk milletidir. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Öyle 
yaptınız. (Soldan gürültüler) 

REİS — Beyefendi, ricalarıma rağmen mü
dahalelerinize devam ediyorsunuz. Birinci ih
tarı yapmıştım, ikinci defa ihtar ediyorum. 
Takbih cezasına geçeceğimi de ifade ederim. Ha
tibi sükûnetle dinlemenizi rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Yapılmakta olan yardımlar kar
şısında bu tarzdaki konuşmalar, bu memlekete 
çok büyük zarar verir. Bunları vicdanlarda 
tesbit etmek lâzımdır. Türk milleti bunu tes-
bit etmiştir. İflâs etmiş bir memleket, itibarı sı
fıra gelmiş bir memleket, deniyor. Böyle söy
lemekle ne fayda temin ettiğinizi sormak lâzım
dır. 

Arkadaşlar, galiba ben konuşurken İsmail 
Rüştü Aksal Bey yoktu. Çünkü verilen izahatı 
dinledikten sonra gelip de burada tekrar bunun 
aksini iddia etmesi, beni acaba çok sıkışık bir 
zamana geldi de bütçe müzakerelerindeki not
larını şimdi yapacağı konuşmaya ait notlara mı 
karıştırdı diye düşündürdü. Bakınız İktisadi 
İş Birliği Heyeti raporunda ne diyor? Okudum; 

~ 870 



« 
t : 87 21.S. 

tekrar yine okuyorum: «Türkiye'nin son sene
lerde ihraz ettiği muazzam inkişafı kabul ve si
tayişle kayda musaraat ederler.» diyor. Bu sö
zü Türk heyeti değil, İktisadi I§ Birliği Heyeti 
mütehassısları söylüyor. Ama içimizdeki Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlara bunu anlatma
ya imkân yoktur. Sonra yine aynı misyon şu 
noktaları kayıt ve tesbit etti, dedim. Onu da 
okudum. Bîr defa daha okuyorum: «Türk ik
tisadi siyasetinin birinci gayesini daimî surette 
yükselen bir hayat standardının tahakkuk etti
rilmesi'teşkil eder. Türkiye'nin nüfusu senede 
% 3 nispetinde, yani (8(T0 000) civarında art
maktadır. Hayât standardı ve prodüktivite, 
O.E.C. yâni Avrupa İktisadi iş'Birliği Teşki
lâtına mensup memleketlerin birçoğuna naza
ran düşüktür. Ve "Türkiye'nin-''bunun Avrupa 
camiasmdaki rolünü tam olarak ifa edebilme
sini mümkün kılmak için ehemmiyetli nispette 
yükseltilmesi lâzımdır. Bu iki âmil mütaakıp 
©n yıl içinde iktisadi - faaliyetin büyük ölçüde 
inkişafını istilaam ettirmektedir....» diyor. Ve 
devam ediyor : «Türk Hükümetinin iktisadi 
siyaseti, müstakar fiyatlarla dahilî ve haricî 
tevazünü muhafaza etmek ve Avrupa iktisadi 
iş Birliği Teşkilâtı ile Beynelmilel Para Fonu
nun bir âzası sıfatiyle milletlerarası ticaret ve 
tediye sahalarında kabul eyleiâiği prensipleri 
tedrici şesMîde mevkii tatbika koymak suretiy
le bu gayeyi temine matuftur.» 

Bunları yazan yabancı mütehassısları mak
satlı cahil diye beyenmiyorlarsa buna bir diye
ceğim yok. Bunu açıkça söylesinler, cihan duy
sun. Bu misyonlar tetkiklerini yapıyorlar, tes
bit ediyorlar, okuduğum mütâlâaları yazıyor
lar. Sonra arkadaşlar çıkıyor, buraya rahmetli 
Recep Peker'in birtakım tâbirleri vardı; ka
ramsar, Irötüntser diye omun kullandiğı bu ke
limelerle öyle *bir tasvire girişiyorlar ki, zan
nedersiniz • muzlim''-'bir memleket, zulmette bir 
vatan... Arkadaşlar, biraz nttra çıkınız, nura... 
(Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Açık korraş/alim. Suali hep siz soracak de
ğilsiniz ya.. Biz de soralım.. 

Sual : 1. Alman yardımı beyeniyor musu
nuz, beyenmiyor musunuz? 

Sual: 2. Alman iktisadi tedbirleri beğeniyor 
musunuz? Beğenmiyor musunuz? Bir üçüncü suali 
soruyorum: Yatırımları mütemadiyen tenkid edi-
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yorsunuz: Bu yuvarlak, bu bulutlu, bu sisli tenkid-
ler içinde neyin ifade edilmek istendiği belli olmu
yor. Bana açıkça söyleyiniz. Şu barajı beğenmiyo
ruz, şu mektebi beğenmiyoruz, şu hastaneyi 
tasvibetmiyoruz, şu yolu yaptığınıza iyi etme
diniz, şu fabrikanın kuruluşu iyi olmadı deyi
niz. Çıkın bir tanesini söyleyiniz, bir*tek misal 
veriniz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

ismail Rüştü Aksal diyor ki; 1950 seçimi es
nasında Celâl Bayar şöyle demişti : "Şura
da , burada birkaç parça fabrika yapmakla 
kalkınma olmaz. Doğru ya. (Soldan bravo 
sesleri) Biz, bu tarz kısır ve gösterişçi bîr 
politikaya inanmadığımız için, bu memleke
tin ancak santim santim ilerlemesini arzu 
etmediğimiz için, bu memleketsin 'Medeni 
camiada işgal etmesi lâzımgelen yere İ5îr 
an önce ulaşmasını temin etmek içki" ;bü%teten-
kidlere, tezvirlere, iftiralara göğüs gerer^k1-^-
lıştık. Geceli gündüzlü her türlü hökâsfeten*fay
dalanarak, her türlü sıkıntıya katlanatsak-ıgateş-
tık. Şimdi ortaya çıkmış olan eserlerle, "bu^töp-
raklar üstünde yükselen iktisadi âMdel«t4e^e 
iktidarımızın başarıları ile vaıtan ve millet if
tihar ediyor. (Soldan bravo sesleri, şid*le*tlî al
kışlar) Diğer bir nokta da şu : îsnmil 3tüştütA&-
sal'ı tenkidediyor sanıyorsunuz, yatırmılar^-
pılmasın diyor zannediyorsunuz. Bir de bakı
yorsunuz, dönüyor, yatırım yapmak lâzımdır, 
istihsalin artırılması icabeder, diyor. îşnaâl 
Rüştü Aksal daima böyledir, aynı mev-zu da'Mr 
evet, bir* hayır. 

Bu memleketin, istihsali artırmaya, iter cep
heden eihazlanmaya büyük ihtiyacı vardır.-i^er 
biz şu 8 sene zarfında sizin şu cüce iktisadi 
politikanızı takibetseydik, yani hiçbir şey yap-
masaydık esasen bir şey yapılmamış ve ten
kid mevzuu da bulunmamış olacaktı. Abidevi 
eserler vücuda getirmiş santraller, mektepler, 
barajlar, hastaneler kurmuş, yollar yapmışyistih-
sale müteveccih tesisler vücuda getirmiş steka-
mızdır M, bugün sizin tenkidinize mevzu olu
yor. Ama biz bunlarla iftihar ediyoruz. Bu mem
leketin ve bu milletin gelecek nesilleri de, biz
den sonra gelecekler de daima bu çalışmaları ve 
bu eserleri takdirle anacaklardır. Bir Demokrat 
Parti gelmiş, bu vatanı âbidevî eserlerle süs
lemiş ve yükseltmiştir diyeceklerdir. Bunu y&-
rm sizler de kabul edeceksiniz. Zira sizler de 
bu vatanın evlâtlarısınız. 



t : 67 21.8 
ENVER KAYA (İstanbul) — Allah razi 

odsun demeniz lâzımdır. 
RElS — Enver Bey, Enver Bey.. 
HASAN POLATKAN (Devamla) — İsmail 

Rüştü Aksal diyor ki, iktisadi politika kötü iş
ledi. Niçin?. Diyor ki, iç fiyatlarla dış fiyat
lar arasında büyük uçurumlar açıldı. Nedir 
bu mesele? Yani buğday şu kadar kuruşa iken şu 
fiyata yükseltilmiş. Arpa şu kadara iken şuna 
çıkmış, pamuk, imdik şu kadarken şu olmuş. 
Neden?. Demek istiyor ki, buğdayı hükümet 
40 kuruşa alıyor, dünyada buğday 18 kuruştur. 
pamuğu siz dört liraya alıyorsunuz, dünyada 
pamuk fiyatı iki liradır. 

Arkadaşla* biz bu politikayı bilerek takib-
ettik. 

Zirai mahsullerde yüksek fiyat politikasını 
bilerek takibettik, İsmail Rüştü Aksal.. Bu böy
le kendiliğinden, kazara olmuş bir mesele de
ğildir. Memleketin büyük ekseriyetini teşkil eden 
köylü zümresini kalkındırmak için ve onu yüksek 
bir istihsal seviyesine ulaştırmak için mahsulünü 
kıymetlendirmek mecburiyetinde idik. Şimdi ih
raç mallarımızın fiyatı yüksek, dünya fiyatların
dan ayrıldık, mal satamıyoruz diye bizi tenkid 
edenler seçim zamanı ne yaptılar acaba? Seçim za
manında ve seçimlerden sonra, gerek Ulus Gaze
tesi, gerek Halk Partisi hatipleri pamuk şu kada
ra çıkmalı, fındık 5 lira olmalı diye basbas bağır
dılar. Satır satır çıkardım, elimde duruyor. İsmail 
Rüştü Bey, burada tenkid ettiğiniz mevzuu bakı
nız nasıl istisnar etmişsiniz. Seçim zamanı geldi 
mi işi âzami istismara götürüyor, alabildiğine ko
nuşuyorsunuz. Zirai mahsul fiyatları yükselmeli
dir. Fındık 5 lira olmalı diye tenkid ediyorsunuz. 
Sonra da, bu tenkidleri yapmamış gibi kürsüye çı
kıyor, ihraç mallarımızın fiyatları dünya fiyatla
rından ayrılmıştır, mal satamaz olduk, bu yüzden 
de Hükümet, bugün bu operasyonu yapmak mec
buriyetinde kalmıştır, diyorsunuz. İsmail Rüştü 
Aksal bu fikrinde ısrar etmektedir. Fakat, kürsü
den inerken de «... ya buğday fiyatı ne olacak
tır» diyerek indi. Yani, buğday fiyatları düşüktür 
demek istiyor. Bu yaptığınız basit bir politikadır. 
(Soldan, alkışlar) 

İsmail Rüştü AksaPm konuşmasında birçok 
hatalar var. Mamafih burada, sağdan soldan ses-
lenildikçe «mesele yok» diyor, geri çekiliyordu. 
Bir iki noktaya temas etmek istiyorum : Kendi- I 
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sini severim, yakın arkadaşımdır, onun için kafa
sında yanlış fikir kalmasını istemem. 

Dediler ki, bu sakîm politika yüzünden... (Sağ
dan sakat, sesleri) bu sakat politika yüzünden, dış 
ticaret demirperde arkasına kaymıştır. Yanlış ar
kadaşlar... Rakamları okuyayım. 

1955 yılında : 
E. P. U. memleketlerinden yapılan ithalât 

umumi ithalâtımızın % 43,3 dür. Dış ticaret hac-
mımızda (ithalât + ihracat) E. P. U. memleket
lerinin yeri ise % 46,4 tür. Dolar sahasiyle olan 
ticari münasebetlerimiz umumi ticaretimizin % 
19 unu teşkil etmekte bu suretle dış ticaretimizin 
% 65,4 ünü E. P. U. ve dolar sahası memleketleri 
teşkil etmiş bulunmaktadır. Aynı yıl içinde demir 
perde gerisi memleketleri ise dış ticaretimizin % 
20 sine baliğ olmaktadır. 

1956 yılında : 
E. P. U. memleketleriyle olan ticaretimiz % 

51, dolar bölgesi ile olan ticaretimiz % 20,6 ki E. 
P. U. ve dolar memlşketleri yekûna geçen dev
reye nazaran % 6 bir artışla % 72 ye baliğ ol
maktadır. Demir perde gerisi memleketleri ile 
olan ticaretimiz ise % 17 ye düşmüştür. 

1957 yılında : 
E. P. U. memleketleri ile olan ticaretimiz umu

mi ticaretimizin % 44,3 ü dolar bölgesi ile olan 
ticaretimizin % 28,5 i ki yekûn olarak bu memle
ketlerle olan ticaretimiz % 73 üne baliğ olmakta
dır. Demirperde gerisi memleketleri umumi tica
retimizin % 19,3 ünü teşkil etmektedir. 

Bu devre içinde (1955, 1956, 1957) E. P. U. 
ve dolar bölgesi ile olan ticaretimizin demir per
de gerisi memleketlerinin aleyhine olarak devamlı 
surette arttığı müşahade edilmektedir. 

İsmail Rüştü Aksal bilmeden konuşuyor, İs
mail Rüştü Aksal Maliye Vekilliği yapmış bir ar
kadaştır. Rakamlardan anlaması lâzımdır. Tetkik-
siz konuşmaması lâzımdır. 

Sonra Aksal'm şu fikrini hiç beğenmedim. 
«Krediyi icazkâr bir rnetod olarak tatbik ede
mezsiniz, ama birden kestiniz» diyor. Bunu 
söylemekten maksadı şu; önce bizim kredi politika
mızı tenkid ediyor, 10 dakika sonra bir sıç
rama yapıyor, tenkidini unutuyor, krediler 
kesilmekle tüccar müşkül duruma düşmüştür, 
ithalât ve ihracat yapılmıyacaktır diyor. Ko-

I nuşmaları bir tezatlar örneğidir. Krediler ye-
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kûnu 1950 senesinde bir milyar üç yüz kü
sur milyon lira iken 1958 senesinde sekiz mil
yar altı yüz küsur milyon liraya baliğ olmuş
tur. Bundan sonra elbette istikrar lâzımdır. 
Kredi artırılmasına ilânihaye devam olunamaz. 
Banka plasmanlarını muayyen bir tarih itiba
riyle dondurmuş olmamızı da istismar edenler 
oldu. Plasmanların 30 Haziran 1958 tarihi1 

itibariyle dondurulmuş olmasını, «kredilerin 
kesilmesi» şeklinde umumi efkâra takdime 
kalktılar. Biz kredileri kesmedik. Biz kredi
leri 30 Haziran 1958 tarihli plasman yekûnu 
üzerinden tesbit ettik. Yani bankalara dedik 
ki, sizin 30 Haziran 1958 tarihinde plasman 
yekûnunuz faraza 200 milyon lira ise kredile
ri istimalde, bu 200 milyonun üstüne çıkmı-
yacaksınız. Yoksa, bir firmaya kredi açılma-
mışsa ona yeni kredi açmıyacaksm, hiç kim
seye yeniden kredi vermiyeceksin demedik. 
Bu mevzuda banka umum müdürlerini de top
ladım ve kendileriyle konuştum. Bu kredi
leri alanların bir kısmı ne yaptı*? Bunları spe
külatif maksatlar için kullandı. Bankalar bu 
kararın tatbikatında aldığı krediyi speküla
tif maksatlar için kullanmış ve dondurmuş 
olanlarla kendi ticari ve malî takati üstünde 
kredi almış olanları dikkatle göz önünde bu
lunduracaklardır. Bu suretle bunların kredi
leri haddi lâyıkıne inmiş olacaktır. 

Bir banka bir firmaya yeni kredi de aça
bilir, mevcut kredisini iyi kullanan bir firma 
ise kredisini de artırabilir. Plasmanların 
30 . VI . 1958 tarihi itibariyle dondurulmuş 
olması firmaların kredilerinin dondurulmuş ol
ması demek değildir. 

ihracat tüccarına temas ettiler. İhracat tücca
rı kredisizlik yüzünden ihracatını yapamıyacak, 
dediler. Halbuki bankaların şimdi, spekülatif 
maksatlar için kullanılmış olan kredileri tasfiye 
etmesi, ihracat tüccarına kifayetli kredi vermesi 
lâzımdır. Bu nokta da bir bankanın sevk ve ida
resine bağlı bir şeydir. İsmail Eüştü Beyefendi, 
bir milyar üç yüz milyonluk kredi hacmini dokuz 
milyar civarına yükseltmişiz, dediler. Her şeyin 
bir hududu vardır kadri mâruf u aşmamak lâzım
dır. Krediyi artık bir istikrar içerisinde faydalı 
bir şekilde istimal zamanı gelmiştir. Seviyenin bir 
milyar üç yüz milyondan 31 . I I I . 1958 tarihi 
itibariyle 8 milyar 779 milyona yükseldiğini dü
şünecek olursak bugün için bunu haddi lâyık di-
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ye kabul etmenin zamanı geldiğine samimî ola
rak inanmalıyız. Bunda politika yapılmamalıdır. 
Bunu istismar memleketin iktisadi hayatına za
rar verir. Buradan yapacağınız her menfi tel
kin, «Büyük Millet Meclisinde mebuslarımız var 
onlar daha iyi düşünür ve doğru konuşur», diye 
düşünen birtakım vatandaşlar sizin bu yanlış ve 
maksatlı telkinlerinize kapılabilirler ve yanlış bir 
istikamet takibederler ve bundan da memleket 
zarar görür. Yapmamalı böyle şeyleri. 

İsmail Rüştü Aksal, o kadar çok hataya düş
tü ki, bilmem hangisini sayayım. 

Diyor ki, doların resmî kuru dokuz lira. Bu
na Gümrük Vergisi ve Hazine hissesi ilâve edilir
se doların kuru 15 lira olur, diyor. Bu ne demek
tir arkadaşlar? Böyle hesap olur mu? Kurlar böy
le mi hesaplanır? Resmî kura Gümrük Vergisinin 
ve Hazine hissesinin ilâve edilip para kurlarının 
hesabedildiği nerede görülmüştür? İsmail Rüştü 
bu derece hatalı bir şeyi istismar etmemeliydi. 
Dünyada böyle bir hesap tarzı, böyle bir kur he
sabı yoktur. Ne Habeşistan'da, ne de Almanya'
da, bir hesap yoktur. 

Sonra İsmail Rüştü Aksal bir hata daha ya
pıyor. Hata çok efendim, hangisini söyliyeyim. 
(Sağdan, gülmeler.) 

Diyorlar ki, anladık, anladık, şurada yol, bu
rada baraj, ne getiriyor millî gelire? 

A İsmail Rüştü Aksal, seninle biz düşünce 
tarzınızı, bu mevzuu Bütçe Komisyonunda keli
me kelime, cümle cümle konuşmadık mı, didik di
dik etmedik mi? Pek çok yanıldığınız bu mevzuu 
izah etmiştik. Sevgili arkadaşım, bizim yatırım
larımızdan millî gelire henüz çok az şey aksetmiş
tir. 300 milyon lira sarf ediyoruz bir baraj ya
pıyoruz. Bu baraj ya henüz ikmal edilmemiştir, 
yahut çok kısa bir zaman önce ikmal edilmiştir. 
Soruyorum, bu 300 milyonluk barajdan millî 
gelire henüz akseden nedir? Hiçbir şey. Zira ifti
ra j bitecek... Havai hatlar yapılacak, enerji sa
nayiin kapısından içeri girecek, o sahada istihsal 
başlıyacak, bu suretle-millî gelire ilâveler olacak. 

Kalkarsınız, milyonlar, yüzlerce milyonlar, 
milyarlar sarf eder, yol, köprü yaparsanız, sarf 
ettiğiniz anda millî gelire ilâvesi nedir? Yüzler
ce milyon lira sarf eder, çimento fabrikaları ya
parsınız millî gelire ancak ceste ceste, damla dam
la ve uzun yıllar zarfında bir kıymet ilâve eder, 
yüzlerce milyon sarfiyle okul, hastane yaparsınız. 
Mülî kültüre, millî sağlığa ölçülemiyecek nispette 

873 — 



t : 87 21.8 
kıymetler ilâve etmesine rağmen millî gelire ne 
ilâve eder, onu size söyledim. Sizin mukayeseniz 
yanlıştır, hatalıdır, sathi görüştür. Siz, uzun se
neler Maliye Vekilliği yaptınız, bu tarz mütalâa
lar size uygun düşmez. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar.), (Sağdan, gülüşmeler.) Bu mevzu üzerin
de uzun münakaşalar yaptık. Millî gelirin mu
vakkat tahminini, katî tahminini, 1956 - 1957 
tahminini didik didik ettik. O zaman zannettim 
ki, îsmail Rüştü Aksal artık tatmin olmuştur, 
meseleyi anlamıştır, bu hatalara, bu yanlış görüş
lere bir daha düşmiyecektir. Fakat gördüm ki, 
elinde notlarla gelmiş buraya çıktı şimdi aynı ha
talı noktai nazarı bir defa daha söyledi. 

İsmet înönü gayet kurnazca bir cümle kul
landı. Zannediyorum, Halk Partisinin Kadıköy 
İlce Kongresinde kapitülâsyondan bahsetmişti. 
İnönü'nün bu konuşmasına cevaben demiştim 
ki, böyle kurt masalını genç'dimağlara telkin 
ederek tedai yoliyle onlara yanlış düşünceler 
•zerk etmeyiniz, demiştim. İnönü, 1881 de mü
eyyide başka, bugünkü başka, diyor. Boşuna 
kullanmıyor İnönü bunu... Getirip, getirip de
mek istiyor ki, siz birtakım taahhütlerde bulun
dunuz. Bir şey var Paşam, bizim gizli anlaşma 
yapmak âdetimiz değildir. (Soldan, bravo, ses
leri) Bunun içinde gizli vesika yoktur. Millî 
menfaatlere aykırı bir nokta yoktur. Gizli ve
sika, açıklanmıyan bir vesika yoktur. Anlaşma 
anlattığımız gibidir. (Soldan, alkışlar) Alman 
yardım için, İnönü diyor k i ; bunu bir muvaf
fakiyet olarak gösteriyorsunuz, böyle bir mu
vaffakiyet bir daha kazanırsanız, millet olarak 
yaşamak imkânı yoktur. 

Paşam, bu pek vahîm bir cümledir. Böyle 
bir cümle zannederim, Kartaca meydan muha
rebesinin kazanılması için, galiba Anibal olacak. 
Bu tarihî eümlenin bir kelimesini yerinden oy
natarak İnönü, cümleyi buraya getirdi. Hükü
met, böyle bir muvaffakiyet daha kazanırsa 
•millet olarak yaşamak imkânı kalmıyacaktır, 
dedi. Onun için soruyorum : İnönü, siz bu yar
dımın lehinde misiniz, aleyhinde misiniz1? Türk 
milleti bunu bilmek istiyor. Siz bu yardıma evet 
mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? Açıkça 
ifade ediniz, tasvip mi ediyorsunuz, ret mi edi
yorsunuz? Söyleyiniz. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) 
etmezseniz, evet. 

Çarçur 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — İsmail Rüştü Aksal bir noktaya 
daha temas ediyor; bu fonda para toplanacak. 
Bu paranın biz millî murakıp olarak muraka
besini yapmak isteriz, diyor. A canım bundan 
kaçman kim? Bu para toplanacak sonra da or
tadan sır olacak değil ya. Millî murakabeyi 
asıl temsil eden iktidar, ekseriyet mebusları bu
rada oturuyor. Size iş düşmez. (Sağdan, o 
sesleri) 

Sonra, İsmail Rüştü Aksal, primler nasıl he
saplanmıştır, diyor. Bunu bilmediğini zannede
rim. İhracatımıza prim verdiğimize göre ithalâ
tımızdan alınacak primlerin ihracatımıza veri
lecek primlerden az olmaması lâzımdır. Her 
maddeye verilecek prim, yani her ihraç malı
mıza verilecek prim teker teker hesaplanmıştır. 
Bu maddenin istihsali ne kadardır; bu madde
den ihracat ne kadardır? Bütün bunlar teker 
teker hesaplanmıştır. Aynı zamanda muayyen 
bir fonun da terakümü, elbetteki lâzımdır. Bun
lar hep düşünülmüştür. Bir mal az ihracedili-
yor, buna verilecek primin pek o kadar kiymeti 
yoktur. Çünkü, bu mal için ayrılacak para pek 
azdır. Asıl nokta, ihracolunan bir malın bugün 
memleektimizde fiyatı nedir? Dünya piyasala
rında kaça satılmaktadır? İhracatı teşvik etmek 
mümkün kılmak, fiyat farkını izale etmek sure
tiyle olur. Buna göre hesaplar yaptık. Yani 
dört başı mamurdur, hiç merak etmeyiniz. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — Bu bir 
teselli... 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Teselli değil, sonra devam ediyor; 
milletlerin hayatı bağışlara bağlanamaz, diyor. 
Vecize olacak bir cümle doğrusu. Ben demin de 
söyledim; her halde arkadaşımız yoktu. Bütün 
bu gayretlerimizin, bu cihazlanmamızm hedefi 
istihsali artırmak, kendi kendimizi idare edebi
lir hale gelmek, hayat seviyemizi yükseltmek ve 
medeni dünya içinde lâyık olduğumuz mevkii 
elde edebilmek içindir. Biz demedik ki, ömrü
müzün sonuna kadar yardımlarla bağışlarla ya-
şıyacağız. Bunu, kendilerince vecize diye alına
bilecek bu sözü söylemelerine ne lüzum vardır. 

Arkadaşlar işin esası ve neticesi şudur; bu 
memlekette 1950 senesinde büyük, çok büyük 
bir hâdise oldu; Demokrat Parti iktidara geldi, 
Türkiye'ye yeni bir ruh, yeni bir anlayış, yeni 
bir düşünüş tarzı, yeni iktidar ile beraber -geldi. 
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Dar bir çember içinde hapsedilmiş olan, her sa
hada durgunlaşmış, kredisiyle, istihsaliyle, te
şebbüs fikir ve. kabiliyetiyle her sahada,, ama her 
sahada durgunlaşmış olan bu memlekete yeni bir 
ufuk açıldı. Hükümet her sahada hamle yaptı, 
teşvik etti. Envestismanı teşvik etti, yaptı. Kre
diyi teşvik etti, buldu, verdi, istihsali teşvik et
ti, zirai, sınai, her sahada muazzam seviyelere, 
eski ile kabili mukayese olmıyaeak, seviyelere 
çıkarttı. 

Ben eminim ki, Halk Partililer, sizler, bun
ları politika olarak kullanmaktasınız. Niçin? 
Çünkü ister muhalif olsun, ister tarafsız olsun, 
bir insanın bu derecelerde yanılmasına, bu dere
celerde inkâr politikasına sapmasına maddeten 
ve manen imkân yoktur. Sizler her halde evleri
nize döndüğünüz zaman, vicdanlarınızla başba-
şa kaldığınız zaman, büyük bir samimiyetle De
mokrat Partinin bu memlekete çok büyük işler 
yaptığını kabul etmektesinizdir. (Sağdan, ede
miyoruz, sesleri) Sizler, kendi kendinize kaldı
ğınız zaman, medeni memleketlerden çok geri 
kalrtt-ış olan bu memleketin her karış toprağında 
bir âbide doğdu, yeni bir vatan doğdu diyorsu-
nufcdur. Niçin diyorsunuz ? Çünkü bizim yaptı-
ğttmz yollardan sizler de geçiyorsunuz, kurdu
ğumuz tesislerden sizler de faydalanıyorsunuz, 
çocuklarınız bizim yaptığımız okullarda okuyor. 
Bunu kabul ediyorsunuz, kalben ve vicdanen 
tasdik ; etmemenize de imkân yoktur. (Soldan, 
ferafo -sesleri alkışlar) Ama samimî olamıyorsu
nuz, vicdanızın söylediğini ifade edemiyorsunuz. 
Geliniz, Türk milleti sizi, yükselmeye karşı me
deni öhnayakarşı cephe almış görmesin, politi
k a her şeyi ret ve inkâr değildir, doğru olanı 
kabul ve tasdik demektir. (Bravo sesleri alkış
lar) 

Bugün yaptıklarımızı, başarılarımızı yarın 
Türk milleti iftiharla ve hayırla yâd edecektir. 
Ama siz ne yaptınız? Günlerce matbuatta neşri
yat yaptınız, Meclis fevkalâde toplantı yapma
lıdır, söyliyeceki erimiz var dediniz. Geldik bu
raya ne oldu ? Ne söylediniz, ne ortaya koydu
nuz. Dağ, doğura doğura bir ceviz doğurdu. 
(Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo ses
leri) 

Bizleri boş yere işgal etmeyiniz, çalışmaları-
*aj»a mâni oknayınız. (Soldan, şiddetli ve -sürek
li :-«feşlar) 
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REİS — ismail Rüştü Bey, buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Takri

rimiz var Reis Bey. 

RElS — ismail Rüştü Bey söz istediği için 
ona söz vermeye mecburum. Takririniz hakkın
da gereken ifade yapılacaktır efendim, müsaa
de buyurun. Nizamname ne ise o olacak Osman 
Bey. 

Efendim, müzakereler devam ediyor, salonu 
terk etmemenizi rica ediyorum. Devam buyurun, 
efendim. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, şimdi görüyorum ki, vakit 
hakkaten gecikti ve Büyük Meclisin konuşmaları 
dinleme takati azaldı. (Soldan, yalan dinlemeye 
takatimiz kalmadı, sesleri) Ben yalan söylemem. 

Şimdi muhterem Maliye Vlekili arkadaşımın 
bugün fazla heyecanlı olduğunu ve hattâ benim 
söylemediğim fikirleri bana atfederek hücuma 
kalktığını gördüm. Şimdi öyle sanıyorum ki, 
kendilerini bu yolda heyecana sevk eden sebep 
bugüne kadar takibettiği - sakim demiyeyim -
sakat politikanın mesulü olarak bugünkü yeni 
tedbirlerle bu isabetsiz politikayı bizzat mahkûm 
etmelerine rağmıen hâlâ iş başında kaldıklarını 
ifade ettiğim için heyecana kapıldılar. (Sağdan, 
bravo sesleri ve sürekli alkışlar) Kendisini ben 
de severim. Ben, bu Meclis kürsüsünden mütleanz 
olmaksızın fikirlere hitabeden konuşmanın hem 
zevkli ve hem de memlekete faydalı olacağına 
kaaniim. Kendilerinden birtakım açıklamalar ri
ca 'ettim. Kendileri, beni kurnazca bir konuşma 
ile itham ettiler. Bende bir kurnazlık yoktur. 
Primlerin nasıl tesbit edildiğini sordum. Bunda 
'kurnazca bir taraf yoktur. Anlaşılıyor ki, iktidar 
ricali 'kendilerini dev aynasında görmekte ve 
arkadaşlarını hiçe sayimalk yolunda haikükaten 
eninde sonumda zararlı olalbilecek (bir itiyada 
»âplanmaktadırlıar. Benim hiçfbir iddiam yoktur. 
Bir ^milletvekili1 isıfatiyle aklımın erdiği gücü
mün yöttiği Ikadar vazifemi yapmaya çalışıyo
rum. insandır, haıta eder. Fakat hata etaniyen 
Hütkümet Sayın Celâl Bayar 'm hu memlekete 
ÜHüO deıi evvel vadettiği Hükümettir. Bu mem-
'Teket arttfk hata etmiyen Hükümet istiyor, di
yordu. Halhuki son 8 senede ımemlekeit iki ıgünde 
Ikarar değiştiren, hata üstüne hata işliyen Hü-
(kümetlere kavuştu. (Sağdan, «Ibravio» (sesleri al
kışlar) 
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Arkadaşım Bütçe Komisyonundaki fikirleri

ni aynen ifade etti, diyor. Ben irticalen 'konuş
tum, çolk mümikündür ki, meseleler aynı oldu
ğuna göre onları tekrar 'etmiş olayım. Ve bun
lar tekrar edilecektir. Sayın Menderes'in, Sayın 
Polatkan'ın bütçe gerekçelerinin 4 - 5 seneden 
beri aynı 'olduğunu ıgöstereibilirilm. Demek ki, 
ibenim Bütçe 'Komisyonundaki fikrim bu, bunu 
burada da ifade ediyorum. Eğer ıo fikirleri da
ha renkli, daha başka sekilide ifade etmemişsem 
ıbenilm kusurum. Fikirler değişmediğine göre 
onun ifade tarzı da değişmiyebilir. Ben kendi
sinden (bâzı sualler sordum, tenevvür için sor
dum. Primlerin hesabını sordum. Hiç ide kendi
sine yaraştıramadığıım, yahut !bir sürcü lisan te-
liâkfki ettiğim şekilde cevap aldım. Benim (bunun 
üzerinde durmam, milletvekili olarak (öğrenmeni 
talbiî 'hakkımdır, zannederim, sizin de Ihakkınız-
dır. Primlerin teslbiti, fiyata müesssiriyeti bakı
mından ehemmiyeti vardır. 

Dalar 13 - 15 liradır demedim. Eğer ifademe 
dikkat buyurduysanız dedim ki, iç finansman 
ihtiyacına yani hususi sektöre tahsis edilecek 
dolarla ithal yapılırken bahis konusu olacak iç 
finansman bakımından bir dolarlık malın ma
liyeti şuna baliğ olur dedim, tnsaf etsinler, be
nim 62Ö kur primi ile 9 liraya baliğ olan dolara 
15 lira dememe imkân yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Hiç öyle şey olur mu? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Mesele, hususi sektör 400 milyon dolarlık bir 
ithalât yapacağına göre bir ithalât bahis konu 
sudur. Böyle bir ithalât bahis konusu olurken 
dolar (9 + bâzı vergiler) malın ithal değeri şu 
olur dedim ve bununla iç finansman ihtiyacı
nın ehemmiyetini belirtmek istedim. 

Arkadaşlar, yardım alınmasında geç kal
mış ise, bunda mesul Halk Partisidir, dediler. 'Sol 
dan, «Doğru, doğru» sesleri) Şimdi müsaade edin 
arkadaşlar, bizimle siyasi balomdan kader birli
ği yapmış memleketler, iktisadi partonerler, 
C. H. P. si söyle dedi, böyle dedi diye kredi verın?-
meziik etmezler. Böyle bir şey olmaz, bu gayri-
ciddîdir. Ben sayın arkadaşımın bu kürsüde bu 
şekilde bir ifadede bulunmasını hakikaten yerin
de bulmadım. 

Arkadaşlar, ifade ettim. Kredi ve yardımla
rın geç istihsal edilmesinde, alâkalıların o tarih-
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te bize yaptıkları birtakım tavsiyelerin ve telkin
lerin son zamana kadar kabul edilmemesi sebep 
olmuştur. 

Bugün bu yardım ve kredileri elde etmemiz 
aynı zamanda istikrar tedbirleri almakla müm
kün olmuştur. Demek ki, kabahat bizde değil, 
sizdedir. Eğer enflâsyonist politikaya son ver
mek için bu kadar gecikmemiş olsaydınız hem 
daha evvel hem de daha çok yardım alırdınız. 
Kendi hatanızı başkalarına niye yüklemek ister
siniz? Demin bilhassa arz ettim. Avrupa İktisadi 
İş Birliği tebliğinde Türkiyenin teşkilâta bir Sta-
bilisation ve Redressement plânı tevdi ettiği ya
zılıdır. Ben bunların açıklanmasını rica ettim. 

Bunlar nelerdir, öğrenelim dedim. Bilmiyo
rum. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Hükü
met programı.. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, bir başka meselenin üzerinde du
rulması lâzım. İktisadi partonerlerimizin bir 
tereddüdünü belirtmek lâzım. Altı ayda bir it
halât listesini, programını teşkilâta vereceğiz, 
bunu ifade buyurdular. Demekki bizim ithalâtı
mızın yerine masruf olması mevzuunda müşte
rek bir anlayış esası kabul edilmiştir. Şu halde 
biz bu kredi ve yardımları elde ederken, onların 
öteden beri ısrar ettiği ve bizim kabul etme
mekte direndiğimiz birtakım tedbirleri almayı 
peşinen taahhüdetmiş bulunuyoruz. Bu açık. 

Şimdi arkadaşlar, diyor ki, arkadaşım, İs
mail Rüştü politika yapıyor, bir taraftan seçim
lerde şöyle söylediler, böyle söylediler, şimdi 
böyle söylüyorlar. Ben ortaya ehemmiyetli bir 
mevzu koydum. Para değerinde bir operasyon 
yapılmaktadır. Büyük bir operasyondur bu ya
pılan ameliye. Bunda ihracatı teşvik gayesi mev
cuttur. Kendileri de bunu ifade ettiler. 

Toprajk Mahsulleri Ofisi buğday mubayaa et
mektedir. Ve Hükümetin tesbit ettiği bir fiyat 
vardır. Bu fiyat diğer ihraç maddeleri müstah-
sıllarma nazaran bu madde müstahsıllarını müş
kül duruma düşürecektir. Isteristemez bunlar 
talepte bulunacaklardır. Bu hususta Hükümetin 
ne düşündüğünü sormak elbette hakkımızdır. 
Açıklamasını rica ediyorum. İstikrar tedbirle
rini haleldar etmeksizin büyük kütleyi alâkadar 
eden bu mevzu üzerinde durulmalıdır. 

Sonra, bir fiyat yükselişi olacağını arz ettim. 
Bana bu mevzuda mukni cevap verdiklerine 
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kaani değilim. Gerek ithalât ve gerek ihracatta l 
fiyat seviyemiz, umumi fiyat seviyemizde son 
ameliyeler neticesinde esaslı bir yükseliş olaca
ğım, söyledim ve akabinde dedim ki, bugüne 
kadar enfilâsyonist politikanın ıstırabını ve acı
sını çekmiş olan dar ve sabit gelirli vatandaş- I 
lanmız için ne düşünüyorsunuz? Şimdi bana I 
diyor ki, politika yapıyorsun. Yapmıyorum ar- I 
kadaşlar. istikrar tedbirleri haleldar edilmek- I 
gizin milyonlara varan, yuvaları, insanları dü
şünmek mevkiinde değil miyiz; Milletvekili I 
olarak? (Sağdan alkışlar) Beraber düşünelim, 
ama düşünelim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Söy
leyin bakalım ne yapalım. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Mevzuu ortaya koyarsanız konuşur, bir ka- I 
rara varırız. I 

Yatırımlar mevzuunda, arkadaşımız sabit I 
bir fikre saplanmıştır, diyor. 

Bütçe Komisyonunda ve bütçedeki görüş
lerini, burada tekrar etti diyor, hattâ dörtte 
üçünü tekrar etti diyor. 

Ben hafızamın bu kadar kuvvetli olduğu
nu, irticalen yaptığım konuşmayı burada ay
nen tekrar edebileceğimi sanmıyorum. Ben 
rakamlara dayandım. Bir memlekette, ken
dileri de kabul buyururlar ki, iktisadi ge
lişmenin miyarı, millî gelir hesaplarıdır. Bu
nu teyidetmek için 1954 yılma kadar Saym 
Menderes'in muhtelif yerlerdeki, sözlerini si
ze misal verebilirim. Ama vaktinizi almak 
istemiyorum. Dün iktisadi gelişme mevzuun
da millî gelir rakamlarıma sıkı sıkı sarılı
yordunuz. Son zamanlarda bu rakamlar neye 
itibarlarını kaybettiler? Sebebi basit, ifade 
ettim, rakam ortada. 1950 - 1953 yılda orta
lama % 13, 1954 - 1956 artış 1,8 dir Hâdise 
ortada. Ben rakama dayanıyorum. Benim ra-
kamsız konuştuğumu ifade edemez. 

Şimdi arkadaşlar; evvelki konuşmamda da 
ifade etmiştim. Böyle birtakım münferit iş
ler, tesisler işhadedilerek bir memleketin ik-
tisaden geliştiğini iddia ilmî ve metodik ba
kımdan mümkün değildir. Ancak külli bir
takım mutalardan hareket ederek bir hük
me, neticeye varabiliriz. Dün makbul olan 
bir şey bugün değildir. Neden? Çünkü dün 
işimize geliyordu, bugün gelmiyor. Böyle şey 
olmaz arkadaşlar. I 
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ENVER KAYA (İstanbul) — Suallere 

cevap; Üç suale cevap... 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 

Zannederim, milletvekilleri suale cevap vermek 
mecburiyetinde değildir. (Soldan gürültüler); 

Şimdi arkadaşlar yine yatırımlar mevzuuna 
geliyorum. insafınıza müracaat ederim. Ben 
artan ölçüde bu memleketin gayrisâü hâsıla
tımda yatırımlara büyük pay ayrılmasını ten-
kid etmedim. Muhalefet olarak yatırımların faz
la olduğu yolunda bir iddia serd edilmedi. 
(Soldan; a, a, sesleri) 

Müsaade edin de dinleyin. Efendim bu ya
tırımların iktisadi kaynakları mahdut, serma
ye teşekkülleri az bir memlekette bizzat, ken
dilerinin verdiği hakikati aksettirmekten uzak 
rakamlara göre, bir sanayi kapasitelerinin 
yüzde 42 dûnunda çalışırsa sermaye mefluç de
ğil midir? Boşuna yatırım değil midir? Bizim 
tenkid ettiğimiz bu. Bu memleketin kıt serma-
ytesi'nin her santiminin, her lirasının yerine sarf 
edilmesi lâzımdır, arkadaşlar Bir taraftan biz, 
iktisadi sıkıntılarımıza deva bulmak için ser
maye ararken, elimizdeki .sermayeyi işletmesini 
bilmeliyiz. Bunlar bir yatırım programı ve plâ
nı meselesidir. Nitekim arkadaşlar, bu hususta 
kendileri d)e nihayet itirafta bulundular, bu 
noktaya geldiler, iktisadi partonerlerin telkin
leri neticesinde olacak her halde, yatırım poli
tikasında değişikliği kabul ediyorlar. Yani ya
tırımların müsmir, derhal netice verecek, istih
sali artıracak, ihracatı teşvik edecek istikamet
lerde olmasını kabul ediyorlar. Demek M, mu
halefetin tenkidleri yerinde imiş. Muhalefetin 
iddiası »da bu idi 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Hangi yatı
rımlar zamansız oldu? 

RElS — Rica ederim, Cemal Bey Mebusa 
sual sorulmaz. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ar
kadaşlar,- bu memleket her bakımdan bir ikti
sadi sıkıntı içinde iken, dilim varmıyor nasıl 
söyliyeyim, (Söyle söyle, sesleri) imar hareket
lerinden bahsetmek istiyorum, (Sağdan; bravo, 
sesleri, alkışlar) evinde akşam çoluk çocuğuna 
yedirecek ekmeği almıya kudreti olmıyan bir 
baba ingiliz kumaşından elbise giyer mi? (Sağ
dan; alkışlar) Bir enflâsyonist politika içindıe 
fiyatlar başı boş giderken, birtakım imar hare-
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ketlerine girişmek ne dereceye kadar doğrudur? 
Size istemlisiniz bu mevzuda Sayın Başbakanın 
kendi nutuklarından misaller vereyim. 

Bakınız Amerika'da üç dört ay evvel bir ge
rileme hareketi başladı. Ne yaptı1? Yeni anla
yışa, iktisadi hayatın zikzaklarına göre Devle
tin müdahalesine göre tanzime geçti. 

Ne yaptı? Derhal imar ve nafıa hareketleri
me hız verdi. Yeni iş gücü meydana getirdi. 

Bu memlekette fiyatlar yükselirken, bir 
memleket enflâsiyonist bir politika içinde iken 
böyle sarf edilecek paralara dikkat etmek lâ
zımdır. îmar.. Sırası gelince... 

Arkadaşlar; bakın ne diyor, Sayın Başbakan. 
«Bir taraftan köylüler çamurlu su içerken, mem
leketin birçok ihtiyaçları ortada dururken Anka
ra'da yeni Meclis binası gibi yüz milyon liraya 
bina yapılır mı?» (Soldan, doğru doğru sesleri 
ve gürültüler) Müsaade edin. Ben Sayın Başbaka
na şimdi soruyorum, bir tarafta memleketin geniş 
bir zümresi iktisadi bir sıkıntı ve mahrumiyet al
tında inlerken İstanbul'da Beyazıt Meydanını in
dirip bindirmek için milyonlar sarf edilir mi?.. 
(Sağdan, bravo sesleri ve sürekli alkışlar) Arka
daşlar, gerçekleri olduğu gibi görelim. 

Memleketin bugünkü iktisadi ve malî şartları 
içinde, benim anlayışıma göre, zamanı değildir. 
O imkânlara biz sahip değiliz. Zamanı gelecektir, 
olacaktır. Üç, beş günde biz gönlümüzün istediği 
şeyi yapamayız. Mesul Hükümet âmme fonlarını 
tasarruf etmektedir. O fonları ihtiyaçlarımıza en 
iyi şekilde tevzi etmekle mükellefiz. Evvelâ tezgâ
hı kurmak bu memleketin hayat şartlarını yük
seltmek, iktisadi hayatı tanzim ettikten sonra di
ğer noktalara gelmek lâzımdır. (Soldan, gürül
tüler) 

Arkadaşlar, notları kâfi derecede takibede-
miyorum, bu da benim kusurum. Ancak burada 
rica ettiğim bâzı hususlara Maliye Vekili cevap 
vermedi. Düne kadar şampiyonu oldukları malî ve 
iktisadi politikadan bugün 180 derecede bir dö
nüş yapan ekibin memleketteki pisikolojik hava 
bakımından muvaffak olması güçtür. Çünkü bu 
teşebbüslerin muvaffak olması halkın elbirliği ile 
fedakârlığına bağlıdır. İddiaları ve taahhütleri 
daima realitelerle tekzibe uğramış ve daima iddia
larının -aksini yapmış bir Hükümetle karşı kar
şıya bulunuyoruz. Hatırlayınız 1956 Ocak'mda Sa-

,yın Başvekilin radyo konuşmasını, Randallîn ge
lişine- takaddüm eden devrede aynı tedbirler ora-
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dadataahhüdedi lmekte idi. Bütçenin tevazünü, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri açıklarının normal 
yollardan finansmanı ve ilâhiri... Ama rakaimlar 
göstermektedir • ki, o tarihten sonra enfilâsyonist 
politikaya ondan evvel olduğundan çok daha hız
la .devam edilmiştir. Binaenaleyh benim ortaya 
koyduğum mevzu şudur : Tedbirler acıdır, sert
tir, haşindir, hepimize büyük ıstıraba mal olacak
tır. Fakat asıl tereddüt ve endişemiz, bu tedbirle
rin politikası başarısızlığa uğramış aynı ekip ta
rafından getirilmesidir. Bu sebeple tereddüt ve 
endişemizi ifade ediyoruz ve bunda ısrar ediyo
ruz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) (Soldan, üç 
sual, sesleri) 

REİS — Maliye Vekili. (Soldan, alkışlar, 
bravo, sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Açıkça sorduğumuz düşünce ve 
fikirlerinizi milletimizin ve Hükümetin bilmesi 
lâzımgelen üç nokta için yine cevap alamadık. 
Konuşmalarınızda yine orada burada dolaştınız, 
fakat cevap vermediniz. Yani bu iktisadi yar
dıma evet mi diyorsunuz, hayır mi? Milletimiz 
bunu bilmek istiyor. İkincisi; aldığımız bu ted
birlere evet mi diyorsunuz, hayır mi? Buna ada 
cevap alamadık. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Grup adına 
ben cevap vereceğim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — İsmail Rüştü Aksal dönüyor, dö
nüyor bu diyor, bu politika, eski politikanın 
aksi bir istikamettedir; bu ekip, bu hükümet 
bunu yapmamalıdır. Bereket versin ki, Hükü
meti indirip bindirecek olan Halk Partisi me
busları değildir. Burada onun muMeşem bir 
grupu mevcut. Biz bu politikamızla her zaman 
iftihar edeceğiz, İsmail Rüştü Aksal Bey. Bunu 
böylece bilesiniz. Bunu siz anlıyamazsımz, niçin 
anlıyamazsmız, biliyor musunuz? Çünkü, sizin 
nazarınızda, sizin politikanızda ya bir şey oldu
ğu yerde kalır, yahut ilânihaye bir istikamette 
gider... Banka kredilerini, iktidara gelince bir 
milyar 300 milyondan almışız, 30 . IV . 1958 
tarihi itibariyle 8 milyar 856 milyona getirmi
şiz. Bir zamanlar ve hattâ bugüne gelinceye ka
dar bu kredi politikasını tenkid edenler, sizler, 
şimdi dönüp bize kredileri neden tcsbit ettiniz, 

; neden 30 Haziran 1958 tarihi itibariyle plasman 
yekûnunu tesbit ettiniz, diye, tenkid etmekte-

—>.*S8 
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siniz. Kredinin de bir ittisa zamanı vardı. Don
muş bir iktisadi bünyeyi harekete getirme mec-
buriyetinde idik. Kredi mekanizmasına genişlik 
vererek, bu memlekette teşebbüs fikrini hare
kete getirdik ve kredi yekûnunu bir milyar 
300 milyondan alarak, 8 milyar 856 milyona 
getirdik. Sizler, bu kredi genişletilmesini* en-
flâsyonist gidiş, diye tenkid ederdiniz. Şimdi, 
kredilerin bu genişletilmesini artık kâfi göre
rek 30 . VI . 1958 tarihi itibariyle umumi kre
di yekûnunu tesbit edelim, artık muayyen bir 
seviyede tutalım, dedik. İstikrar deyince. İsmail 
Rüştü Aksal 1 milyar 300 milyonda donup kal
mayı anlıyor. Bu anlayış, sizin politikanızın 
anlayışıdır. Eğer bu politikayı tatbik etseydik, 
8 senede bir santimetre ilerliycmezdik. Vatanın 
her tarafında gördüğünüz muazzam eserler 
meydana gelmez, istihsal artmazdı. Bugün al
makta olduğumuz - tedbirler bir hata değildir. 
Bu bir politikanın ret ve inkârı değildir. Siz 
bunu anlamakta müşkülât sekiyorsunuz. Ben 
size hak veriyorum İsmail Rüştü Aksal. Çünkü, 
sizin politika yoğruluşımuz, sizin partinizin 
havası, sizin içinde bulunduğunuz atmosfer bu
nu anlryamaz. (Soldan, alkışlar) 

İsmail Rüştü Aksal diyor ki, bütçe gerekçe
leri de aynı. İsmail Rüştü, cihetteki, muayyen 
bir politikanın bir izah tarzı vardır. Masraf kı
sımlarının izahında ben her sene icat mı yapa
cağım. Gelirlerin tarzı tasvirinde, geçen sene 
şöyle demiştik, geçen seneki gelirlerin izahına 
benzemesin, diye, başka başka mevzulardan mı 
bahsedeceğim"? Elbetteki, aynen bahsedilecek kı
sımlar vardır, değiştirilecek kısımlar vardır. 

Sonra dolar fiyatını ben kredi zaviyesinden 
kullandım, diyor : Eskiden de böyle idi. İsmail 
Aksal mademki, Gümrük Vergisini, Hazine His
sesini dövizin üzerine ilâve etmek suretiyle he-
sabediyorsunuz, o halde eskiden de dolar 280, 
bunun üzerine Hazine Hissesi ve Gümrük 
Vergisi 140 kuruş, 280 + 140 — 420 ederdi. 
mademki dokuz liranın üzerine 400 ilâve edi
yorsunuz, bu, eskiden de böyle idi. Yanlış 
olmakla beraber belki bu da bir izah tarzıdır. 
Fakat siz böyle demiyorsunuz. Diyorsunuz ki, 
dolârm üzerine mevcut hazine hissesini, Güm
rük Vergisini ilâve edersek dolârm fiyatı on 
beş liraya geliyor, diyorsunuz. Bu kürsüden 
efkârı umumiyeye dolârm kurunu on beş li-
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ra olarak gösterme gayreti var. Bunu bu şe
kilde söylemeniz doğru değildir. 

Sonra İktisadi İş Birliğine şöyle demiş, böy
le demiş... 

İktisadi İş Birliğine, Hükümet programın
da yazılı olanlar gösterildi. Geçen sene Hü
kümetin kuruluşu ânında Büyük Millet Mec
lisince tasvibedilmiş programımızda, sayılan 
şu tedbirlerin alınmasını esasen kabul etmiş
tik, şu şu tedbirleri aldık, fakat geri kalan
larının alınması da bâzı yardımların alınması
na bağlıdır, bu yardımları alacak olursak ge
ri kalan tedbirleri de alacağız, bu suretle is
tikrar programımız tatbik olunacaktır, dedik. 
Biz bu tedbirleri yardımın şartı olarak almış 
değiliz. Biz bu tedbirleri daha yardım ortada 
yokken, ne para fonu, ne de O. E. C. misyonu 
ne buraya gelmiş, ne müzakere açılmışken Hü
kümet programında derpiş etmiştik. Hükü
met programındaki kısmı tekrar tekrar oku
dum, birinci konuşmamda okudum, demin 
tekrar okudum. Hâlâ bunu anlamamazlıktan 
gelmek kasitten başka bir şey değildir. Üze
rinde daha fazla duramam. 

Sonra şartlar , şartlar deyip duruyor. Ar
kadaşlar... Fransa yardımı nasıl aldı bilir mi
siniz? İsmail Rüştü bilir mi bunları"? Kanun 
çıkardı Meclisinden, taahhüde girişti öyle ol
du. 

Aksalın teşhisi hatalı, izahı hatalı, görü
şü (hatalı... Diyor ki, iktisadi kaynaklarımız az
dır, sermaye terakümü azdır. Mademki böy
ledir onları bulunduğu yerde mi bırakalım? El
bette bütün sıkıntılara göğüs gereceğiz, bütün 
imkânlardan istifade edeceğiz, elimizde olanın hep
sini vereceğiz. Yardım lâzım olunca istiyeceğiz az 
bulursak yine istiyeceğiz. Bu suretle istihsali art
tırmaya, hayat seviyesini yükseltmeye çalışa
cağız. Memleketin kalkınması için lâzımgelen 
cıhazlanmanın temini için çalışacağız, yapaca
ğız. (Soldan, bravo sesleri) Mademki iktisadi 
kaynaklarımız azdır, bu kaynakları kurutmak 
değil, gür. bir hale getirmek için çalışmalıyız. 
Mademki sermaye terakümü azdır, bu serma
ye terakümünü yaratmak için bunu yapacağız. 
Halkımızı medenî seviyeye ulaştırmak için, 
halkın hayat standardını yükseltmek için bu
nu yapacağız, onu lâyık olduğu seviyeye ge
tirmek için yapacağız, bunları yapmaya mec
buruz. 
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Mesuliyetsiz insanlar için bunları konuşmak 

gayet kolaydır. Fakat mesuliyetsizlik duygu
su içinde yüzenler iş yapamazlar. 

Hükümet sabahtan akşama kadar alınteri 
döküyor, her türlü tarize, tezvire, iftiraya, 
tenkide göğüs gererek çalışmaktadır. (Soldan. 
bravo sesleri alkışlar) 

Diyorlar ki : sanayiin bir kısmı % 42 ka
pasite ile çalışıyor. Sanayi kurduk ama, bir 
kısmı % 42 kapasite ile çalışıyor, diyor. Arka
daşım; işte şimdi kapasitenin dununda çalışnu-
yaeak. Yardım aldık. Onun hammaddesini vere
ceğiz. Ya bu sanayii kurmamış olsa idik. O za
man gelecektiniz buraya, daha evvel sanayi kur
malıydınız, şimdi bu yardımı nerede kullanacak
sınız diyecektiniz. 1.951 de bunu yaptınız. 

İmara temas ediyor; bir defa şunu söyliye-
yim; bu İsmail Rüştü Aksal'm şahsi görüşü mü
dür, yoksa partisinin görüşü müdür bilmem. 
Bütçe müzakereleri sırasında şimdi aralarında 
oturan kendi arkadaşlarının imar işlerini tebcil 
ve takdir eden konuşmalarını dinledik. Diyor 
ki, Aksal; bunun da bir zamanı gelecektir. Halk 
Partisinin yirmi beş yılı zaman gözliyerek geçti. 
Halk Partisi çeyrek asrını boylecesine, zamanı 
bekliyerek yedi bitirdi. İktidardan uzaklaştı. 
hâlâ o sevdada, hâlâ münasip zamandan bahse
diyor, hâlâ zamanı bekliyor. Bu, muvaffak ola-
mıyacaklarınm en büyük delilidir. Harap kalmış 
olan bu memleketi, asırların ihmalini üzerinde 
taşıyan bu vatanı imar etmeyi hiç, düşünmez mi
siniz? Bu imarı dağ başında yapmıyoruz. Bu 
imar, tarihin hazinesi, tabiat güzelliğinin hazi
nesi olan İstanbul'da yapılıyor. Bu memleketin 
bu vatanın evlâdı olarak bununla iftihar etme
lisiniz. «Siz tenkid ettiniz» diyor. Evet ettik. 
Hangi şartlar içinde idik. Ve neyi tenkid ettik. 
Köyün yolu yok; köyün ve kasabanın içme suyu 
yok. Bugünkü medeni dünyada içme suyunun 
yokluğundan yol yokluğundan, okul yokluğun
dan bahsetmek hicap vericidir. 

Sizin iktidarda bulunduğunuz o yıllarda, as
gari maişet seviyesinde bulunan bir memlekette, 
Romakâri Büyük Millet Meclisi binasına başla
mak elbette ki, hata idi. O devirde 80 milyon 
liraya, mal olacak fakülte binalarına başlamak 
elbette ki, hata idi. O devirde bu kabil işlere gi
rişmek elbette ki, hatalı idi. Fakat sekiz sene 
içinde her sahada kaydedilen muazzam inkişaf
tan sonra, şimdi sıra, imara da gelmiş bulunuyor. 
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Medeni bir âlemde orta çağ şehir ve kasabaları 
ile yaşanamaz. 

Temas etmek istemezdim. Hakikaten hüzün 
vericidir, îsmail Rüştü yardımın gecikmesinde 
mesul Halk Partisi midir, diyor. Arkadaşlar, ben 
dedim ki; her gün kongrelerinizde, seçim nutuk
larınızda, Ulus gazetesinde bu memleket batmış
tır, bu memleketin itibarı sıfıra düşmüştür, bu 
memleket itibarını kaybetmiştir, bu memleket 
uçan kuşa borçludur, - Bu tâbiri aynen kullan
dınız. - Alacaklılar tahsilat için cemiyetler kur
dular diye sabahtan akşama yazarsınız, çizersi
niz, bağırırsınız da bunların para verecek insan
lar üzerinde hiç tesir yapmadığını mı zanneder
siniz? Eğer bu derecede sâfiyane bir düşünce ile 
bu yıkıcı tenkidleri ve tezvirleri yaptı iseniz ha
ta ettiniz, günah işlediniz, zira bu memlekete 
çok zararınız dokundu. (Sağdan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, yardımı aldığımız an 
dan itibaren dahi. bu politikanızı değiştirmedi
ğinizi esefle görmekteyiz. Ulus gazetenizde fık
ralar ve yazılarla, bu yardımı almakla milleti 
bor*;;, altına soktunuz, torununuzun torunu bile 
bu borcu ödiyenıez tarzında yazılarla zararlı ten-
kidlerinize, zararlı politikanıza, devam ettiniz. 
Yazıktır arkadaşlar bu millete, günahtır. Onun 
için sordum size; bu yardımı tasvibediyor musu
nuz, diye1? Türk Milletine büyük ve yeni imkân
lar verecek olan bu yardımlardan memnun değil 
misiniz? Vazıh olarak bunu öğrenmek istiyoruz. 

Son olarak şunu arz etmek istiyorum; Siz bun
ları anlamamakta mazursunuz...Zira, çeyrek asır 
müddetle doğruyu ve lüzumluyu göremiyenler. 
bunu tatbik edemiyenler, milleti istihsal vasıtala
rı ile teçhiz edemiyenler bugün bunu anlamakta 
müşkülât çekerler. Ama, Demokrat Parti iktidarı, 
milletin muhtacolduğu şeyleri görmüştür. Türk 
vatanını, Türk Milletini hangi seviyeye eriştir
mek istediğini biliyor. Bu uğurda büyük bir aşk 
ve imanla çalışıyor. Tezvirleriniz ne olursa ol
sun, biz bu yolda devam edeceğiz. Büyük Türk 
Milleti bunu takdir ve tebcil edecektir. (Soldan, 
şiddetli alkışlar.) 

REİS — Başvekil. 
(Başvekil Adnan Menderes, soldan şiddetli ve 

sürekli alkışlar arasında kürsüye geldi.) 
REİS — (Bu esnada konuşmak için kürsüye 

doğru gelen İsmet İnönü' (Malatya) ya hitaben), 
İsmet İnönü (Malatya) Müsaade buyurun, Hü
kümet söz istiyor... 

— 880 
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3. — Başvekü Adnan Menderes'in, takibedil- I 

mekte olan iktisadi politikaya dair beyanatı 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
b u l ) — Muhterem arkadaşlarım, I 

Hasan Polatkan'm konuşmalarını dikkatle din- I 
ledim. Hasan Polatkan döndü dolaştı konuşmala
rında bir sual üzerinde durdu. Bu sual; «Bu yar
dımı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz?» • 
suali idi. Müsaade ederseniz, ben buna bir sual da
ha ilâve edeceğim* (Soldan, gürültüler) 

ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — Cevap verece
ğim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, iktidara geldiği
miz günden beşlamak üzere, sekiz seneden beri 
Demokrat Partinin takibetmekte olduğu iktisadi I 
politikaya yapılan fasılasız ve mütemadi tenkid-
ler, şu ana kadar devam etmektedir. Bunun ya
nında, seçim sırasında da, şayet Halk Partisi ik
tidara gelirse kısa bir zamanda iktisadiyatımızın 
derhal düzeleceğini, muhalefet partisi reis ve mu
halefet partisinin ileri gelenleri mütaaddit defa
lar söylediler. Yani onlar iktidara geldikleri tak
dirde, memleketin iktisadiyatı bir anda, kısa bir 
zamanda düzelecek, hattâ Halk Partisi iktidara 
kademnihade olduğu anda Türk parasının kıyme
ti altına nazaran derhal yükselecek. Altın kıyme
tinden otuz, kırk lira kaybedecek. 1950 den m 
âna kadar devam eden tenkidlerin yanında, bir 
sır bu memleketten saklanmaktadır. Ben bu sır
rın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açıklan
masını, millet huzurunda ifade edilmesini taleb-
etmekteyim. Şu iktidara geldikleri anda derhal I 
altının otuz, kırk lira düşmesine sebep teşkil ede
cek olan tedbir nedir? İktisadiyatımızı kısa za
manda derhal düzenliyecek olan tedbir nedir? 
(Sağdan, gürültüler) 

: OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — İktisat 
demedim, imar dedim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — İktisat, bir umumi lâftır. Türk milletinin 
huzurunda yuvarlak ve beylik sözlerle ifade et
mek, sonra vicdan huzuru içinde köşesine çekilip 
çubuğunu çekmek ve mütemadiyen tenkidlere de
vam etmek mümkün değildir. Tedbir almak lâ
zımdır. Eğer bir muhalefet partisi şimdiye kadar 
olduğu gibi tenkidlerini birer tekerleme olarak 
teşbih gibi çekmesine mukabil, alınacak tedbirle
rin ne olabileceği hakkında iktisat kelimesinin I 
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müphemiyeti altında kalırsa, kendisi söyledik
leri sözlerinin kâzibi telâkki edilmek lâzımgelir. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi Hasan Polatkan'm sualine ilâve ede
ceğim suallerle sözlerime devam edeceğim: Ha
san Polatkan dedi ki: Bu yardımı kabul ediyor 
musunuz, etmiyor musunuz? Ben ilâve olarak 
soruyorum siz: Bu yardımı az mı buluyorsunuz, 
çok mu buluyorsunuz? siz olsaydınız, bu yardımı 
daha mı fazla alacaktınız? Bu yardımın yanın
da alınmış olan tedbirleri mütemadiyen tenkid 
ettiğinize göre, sizin tedbirleriniz ne olacaktır? 

Sabık Maliye Vekili burada saatlerce söz söyle
di, fakat tedbir bahsinde bir cümle dahi sarf 
etmedi. 

Fransızlar, yeni anayasalarının tadilinde şu 
hükmü koyuyorlar: Bir hükümet düşürülmek 
istendiği zaman, yerine gelecek hükümei nedir? 
Gelecek hükümetin düşme sebebi olan hâdise 
karşısında hangi tedbirleri tatbik edeceği tasrih 
edilmemişse, itimat reyine gidilememektedir. 

Hlak Partisi, seçimlerin devamı esnasında 
«bir kerre iktidarı ele geçirelim iki üç ay içeri
sinde iktisadiyatı derhal düzelteceğiz» dedi. Fa
kat bu düzeltmenin ne gibi tetbirlerle vukubula-
eağı hususunda değil yalnız seçimler esnasında, 
fakat H950 senesinde başlıyan iktisadi tendid-
lerin devamı boyunca, şu ana kadar bir tek ted
bir ileri sürmedi, arkadaşlar. Biz işte bunu is
tiyoruz. 350 - 360 milyon dolar kredili 700 - 800 
milyon dolar operasyon hacimli yardımlardan 
hiç bahsetmediklerine göre, bu yardımlardan 
mahrum bir halde dahi, mahir ve eski kurt ik
tisatçıların Türk iktisadiyatım düzeltecek olan 
tedbirlerinin ne olduğunu millet bilmek isti
yor. (Soldan, bravo sesleri). Vakit geçmemiştir, 
şimdi dahi söyliyebüirler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yapılan tenkidlerin yüzde 99 u, iki parti

nin iktisadi görüşü arasındaki farka taalluk 
etmektedir. Bunlar, iki parti arasında iktisadi 
mevzuların görüş ve mütalâasında ezelî ve ebedi 
mevcut olan farkın ifadesinden ibarettir. Bu
nun ötesinde, bu yardımın getirdiği yeni vazi
yet ve alman yeni tedbirler karşısında asıl yapıcı 
tenkidin yol gösterici tenkidin ne olduğunu henüz 
öğrenemedik. 

Eski Maliye' Vekili arkadaşım, dışı ticaret hac
minin ilerlemediğinden bahsetti. Bizim iktisadi 
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bir deprasyon içinde bulunduğumuzu ifade 
edebilmek için milli gelir reklâmlarına müracaat 
etti. Dış ticaret hacmimizin muayyen bir nok
tada hafif bir seyir takibettiğinin sebebini bil
mez mi? Nasıl bilmez, elbette bilir... Çünkü biz 
sanayi kurmaktayız. Çünkü biz eskiden 70 bin 
ton pamuğu dışarıya satardık, yerine dokuma 
getirtirdik. Bunun bedeli hem çıkarken hem gi
rerken gümrüğe yazılırdı. O zaman istihsal ettiği
miz 20 bin ton zeytin yağından, açlık ve sefalet pa
hasına 10: bin tonunu ihracederdik. Bugün,-80 bin 
ton istihsal ettiğimiz senelerde, bu memleket bu
nu yiyor ve yetmiyor. Dışardan yağ ve yağlı 
maddeler getiriyoruz. Bir bünyeyi iktisadi isti
hale yapan, bütün bünyesini temelinden değiş
tiren bir memlekette, rakamların mütalâasını sa
dece kemmî bakımdan ele almak doğru değildir. 
İsmail Rüştü Aksal gibi rakamların maverasında 
bulunan hakikatleri bilmekle vazifeli insanların 
aynı .rakamları bu görüşle buraya getirip tak
dim etmesini kendisine yakıştıramıyorum. Bil
mezini o, memleketin bir istihale içinde bulun
duğunu? Bilmezmi o, seneler ve seneler sürecek 
olan yatırımların millî iktisada tesir icra edebil
mesi, bunların bir kül halinde iştira kuvveti ola
rak memleket iktisadiyatında, mütalâa edilebil
mesi için, memlekette istihsali kuvvetlendirmek 
suretiyle dış iştira gücünü genişletilebilmesi için 
elbette bir zamanın geçmesine ihtiyacolduğunu...? 
Nasıl bilmez? Bir bataklık arazi satınalmırsa bu
nu kurutmak ismi senelere yayma suretiyle mu
ayyen bir zamanın geçmesi lâzımgeldiğini, fakat 
bir kere verim vermeye başlayınca aynı suretle 
yatırım yapmış, olanların feraha kavuşacağını, 
memleket iktisadiyatında da aynı hâdiselerin na
zarı itibara alınması lâzımgeldiğini İsmail Rüştü 
Aksal bilmez olur mu?... Bu memleketi geri mem
leket olarak bırakan, bu memleketi iktisaden geliş
memiş memleket olarak bırakan vakıanın şimdiye 
kadar bu memlekette iktisadi yatırımların yapıl
mamış olması hâdisesi teşkil ettiğini bilmez mi? 
Bunların hepsini bilir. Devası olmıyan hastalık, 
işte bu yatırımsızlıktır. Yatırmışız kalan bir mem
leketin âti için bir zerre ümit dahi beslemeye 
hakkı yoktur. (Soldan, alkışlar). 

Muhterem ve sevgili arkadaşlarını, 
Bu yatırımsızlıktan fakrüddeme uğrayan bu 

zavallı memleketin ne hallerde bulunduğu bir I 
zamanda Demokrat Partinin iktidara geldiğini | 
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tasvir etmek ve anlatmak kolaydır. Bugün bu 
memueketi, zavallı, biçare, iştira gücü yok, pe
rişan, fakrü sefalet içinde bir memleket olarak 
tasvir etmek istiyorlar. (Sağdan; doğru, sesleri) 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım; size mukayese 
için birtek misal vereceğim: Sene 1949, mem
lekette yalnız 4 şteker fabrikası var. 16 sene bir
tek fabrika yapılmamış, 16 sene. İstihsal 100 
bin ton, 110 bin ton. Nüfus artıyor, istihlâk da 
artıyor, istihlâki karşılamak lâzım, istihlâki 
karşılamak için fabrika yapmak lâzım, fabri
kayı yapmak için de çalışmak lâzım. Tedbirleri 
ne oluyor? Bir zihniyeti ifade ettiği için ve bun
dan başka neticelere intikal etmek mümkün ol
duğu için arz »ediyorum. Tedbir, iktisadi görüş
te iki parti arasındaki farkı izah etmeye kâfi
dir. Derhal şeker fiyatı yükseltiliyor. Şeker fi
yatını yükseltirken de esbabı mucibe ileri sü
rülüyor : 

Şeker istihlâki artmaktadır, ithal etmek için 
de döviz lâzımdır, memlekette daha yüksek is
tihsal yapmak için de fabrika yapmak lâzımdır. 
Bu da mümkün olmadığı için, şeker fiyatını 
yükseltmek suretiyle hem istihlâki daraltmak, 
hem de ele geçecek paralarla, artan millî mü
dafaa masraflarımızı karşılamak mümkün ola
caktır. 

Şeker fiyatının yükseltilmesinin mucip sebe
bi olarak yazılıp buraya getirilen işte budur. 

Danasını söyliyeyim: 1949 da, Ankara vilâ
yetine ve mezbahasına günde 11 ton et veril
mesi karar altına alınmıştır. O altın devrinde.. 
Bizim en veremediğimiz zaman, miktar 40 to
nun aşağısına düşmemiştir. Devamlı surette alt> 
mış ton et veriyoruz. 11 ton ve 60 ton... Zavallı 
memleket, zavallı memleket... Değil mi?... 100 
bin ton şeker 360 bin ton şeker. Hangisini is
lersiniz?... 

Aksal daima kalkar söyler, yine söyledi: 
Rakamları bir tarafa bırakalım, dedi. Bir Ma
liye Vekili rakamları nasıl bir tarafa bırakır? 
Ama rakamla konuşmak onun işine gelmez... 
Bana rakamlarla isbat etsin, bu memleketin her 
hangi bir» maddeyi 1950 seneyi mübarekesine 
nazaran daha az istihlâk etmekte olduğunu, 
hattâ toptan «le alınmak suretiyle istihlâkin 
1950 senei mübarekesine bire üç misli artma
mış olduğunu, dediklerini kabul edeceğim. 

Fakat hâdise böyle değildir, arkadaşlar. Şu 
memleketin buhran ve felâket içindıe olduğunu 
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İddia ettikleri günlerdeki, bir de onların zama
nındaki istihsalini ele alın ve bakın. Aradaki 

. muazzam farkı göreceksiniz. Ve o zaman mem
leketin içinde bulunduğu aşağı istihlâk seviye
sinin, acı ile müşahedesi mümkün olacaktır. 
Bir memlekette envestisman yapılmadıktan son
ra, ilerisi için ümit beslemeye imkân yoktur. 
Envestisnıanların ancak millî gelirden artan ki 
sunla yapılması lâzımdır, öyle mi? Yani borç
lanmamak... Keşke, bir milyar daha olsa... Böy
le asırlar boyunca geri kalmış bir memleketi 
kendi yağı ile kavrulacak diye bir bâtıl, geri. 
iptidai zihniyetin mahkûmu kılmak, en büyük 
künah olur. Bu nasıl bir düşüncedir!.. 

Bir milyon lira alırsınız, bir tesis vücuda ge
tirirsiniz, o tesis size senede yüz binler verir, 
üç sene sonra, dert sene sonra kendini amorti 
eder. Bugün bütün dünyada iktisadi hayat 
böyle cereyan etmektedir. Bu asır, bir kredi as
rıdır. Arkadaşlar, Anuerika, Avrupa sermayesiy
le inşa edilmiştir, Amerika, 1900 senesine kadar 
hâlâ borçlarını cdemeye devam etmekteydi. 
Bugün Amerika'da hâlâ Avrupa sermayesi var
dır. Ne konuşuyorsunuz?... 

Yine diyorlar k i : Millî iktisattan artan pa
ra ile yapın bu tesisleri... Millî iktisattan ne 
artıyor ki?... 1950 senesinde iş başına geldiği
miz zaman, hesapta 150 milyon liralık sözde 
bir envestisman vardı. Bunlar da onarımlara 
tahsis edilmişti. İşin doğrusu, ince bir tetkika 
tâbi tuttuğunuz takdirde 150 - 200 milyon... 
Bütçenin açığı ise 163 milyon lira idi ve bu 
açık Amerikan yardımı ile kapatılıyordu, yani 
kıtı kıtına, sefilâne yaşıyan bir memleket... Mu
vazeneyi, istikran biraz sonra anlatacağım ken
disine. Bütçesinden hakiki olarak bir lira dahi 
artırarak envestisman yapmaya imkân bulamı
yor. 1950 senesirin bütçesi tetkik edilirse, işte 
bunlar görülür. 

Şimdi, arkadaşlar: Tsmail Rüştü Aksal di
yor ki : Krediyi dondurdunuz, mahvettiniz. 
8 milyar G0O milyonda dondurdunuz ve mah
vettiniz. Ya siz, siz ne yaptınız? 1956 senesin
de, söylemesi ayıp, Ziraat Bankasının iktisadi 
kredileri 105 milyon lira idi. Siz neye dondur
dunuz bu memleketi, seneler senesi? Düşünün 
bir kere : 105 milyon lira.. Bunu. mütemadi 
zorlamalarımızla, 1950 senesinde 336 milyon 
lira kadar çıkardık. Eğer biz onların dediği 
statik, politikayı takihetmiş olsaydık, bu 336 
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milyonu 360 veya 400 milyon raddesine getir
mekle iktifa etmemiz lâzımgelirdi. Şimdi de, 
bankaların bir milyar 200 milyon olan umumi 
kredisini, 8 milyar 600 milyona getirdiğimiz 
zaman ise memleketin altını üstüne getirdiniz, 
diyorsunuz. Az mı 8 milyar 600 milyon lira, 
az mı? 

Biliyorsunuz ki : Bir zaman yükselttiniz, 
şimdi daraltıyorsunuz. Muhterem arkadaşlar; 
bir doktor hastasına evvelâ şu ilâcı verir, son
ra diğer birini tatbik eder, ondan sonra da 
bir üçüncü ilâçla tedavi eder. 1950 senesinde 
devraldığımız iktisadi bünye ile bugün vâsıl 
olduğumuz iktisadi bünye arasındaki fark aşi
kâr, ortadadır. Bizim ilk istikametimizle bugü
nümüz arasında asla bir fark yoktur. Halk Par
tisinin anlamadığı şu : Envestisman yapmadan 
istikraz yapılmaz. Yapılırsa, hemen arkasından 
sefalet gelir. Bu, 14 milyon, 12 milyon hubu
bat istihlâk edecek olan memleketi, yarı aç ya
rı tok bırakmak suretiyle 6 - 7 milyonluk is
tihlâke mahkûm etmek suretiyle ancak olur. 
Halk Partisinin devri kontenjanlar, kompansas-
yonlar ve takaslarla idare edildi. 

Enflâsyondan da bahsettiler. Fakat enflâs
yonun en muazzamını kendi zamanlarında; gör
dük. Devalüasyon diye tenkidediyorlar. Deva
lüasyonun ne olduğunu biz 1946 da görmedik 
mi? Devalüasyonla 100 ü 217 ye çıkarmadık mı? 

Tasavvur ediniz : 1.950 den bu yana, bu mem
leket sanki gitmiş ve yerine başka bir, memleket 
gelmişçesine muazzam tahavvülât olmuş ve bu 
arada bir para operasyonu yapılmış, para üze
rinde tedbir alınmıştır. Bunlar şimdi bizi güya 
ilzam için, kendi yaptıklarını, memlekete bü-
yülte büyülte 7 - 8 milyon dolarlık bir maddi 
imkân temin eden kendi hareketlerini, unutarak, 
bugün yapılanları memleketin başına sanki bir 
felâket gelmiş, boynuna bir lanet halkası geçi
rilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu ne bi
çim zihniyettir? 

Şimdiki onlara göre enflâsyon. Peki o zaman
ki ne idi? Açsınlar, kayıtlara baksınlar ve on
dan sonra söylesinler. Ben her şeye razıyım. 
1939 - 1940 dan 1943 e kadar patra hacmi beş 
misline çıktı. Hiçbir iktisadi sebebe istinadet-
meden fiyatlar beş misline yükseldi. Bu arada 
alman bütün tedbirin memur maaşlarına sade
ce yüzde yirmi beş zam olduğunu biliyor musu
nuz? Sadece yüzde 25. Bundan başka aileleri-
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no bir mantoluk kumaş ve 
ayakkabı vermek suretiyle, zannettiler ki, refah 
sağladılar. Şimdi de kalkmışlar, onların müda
faasını ya p ıy orl ar. 

Hatırlayınız : Fiyatlar beş misline çıkmıştı. 
Münakaşalar oluyordu .- Fiyatlar % 300 ü geç-
ti, memur maaşlarına hiç, olmazsa bir % 50 zam 
yapalım, deniyordu. Cevap şu oluyordu : Efen
dim, memurlara zam yaparsak bir fasit daire 
içine girilir, para piyasaya dökülür, [»aranın 
kıymeti düşer. O zaman mebus olanlar bilirler. 
Bir dairei t'âsidcye düşeriz, binaenaleyh stopaj 
lâzımdır, denmişti. Ondan sonra da fiyatlar 
beş misline çıkmıştı. 

Bugün, mucizevî bir çabuklukla Türkiye'nin 
bütün istikbalini temelinden değiştirmek, esaslı 
tesisleri vücuda getirmek ve sosyal ihtiyaçları 
sağlamak üzere vardığımız bir iktisadi ve malî 
noktada durumu konsolide etmek için bunun 
üzerinde oturup yeni hamleler yapmak için ieab-
eden tedbirleri, aldığımız bir zamanda, bizim 
iki ayağımızı bir pabuca sokmak için yapılanı 
gayretler, bu memleketin hayırıııa olmaz. Bunu 
söylemeye ihtiyaç var mı? 

Muhterem arkadaşlar; bu memleketin envcs-
tisnıan yapmadan acaba, nasıl kurtulacağını 
zannediyorlar? Fabrikaları yapma, sulama te
sislerini yapma. Hiçbir şey yapma. Yüklen yal
nız milletin istihlâkine, onu en aşağı istihlâk 
seviyesinde tut, ondam sonra da ben muvazeneyi 
tesis ettim de.. O muvazene, ne menhus muvaze
nedir, o .muvazene • içinde değil imidir 'ki, fblr pa
ket köylü sigarasını üç köylü bir araya gelip 
ancak alabil m ekte idi. 

Millî gelirden de bahsediyorlar. Millî gelir. 
1953 e kadar çıkm işmiş da, ondan sonra şöyle 
olmuişimuiş, <bÖyle olmuşınuş. Bunların ihepsi uy
durma... Bunların hepsi safsata.. Bilimez gibi gö
ründüğü bir noktayı kendisine sÖyliyeyiım: 

ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Siz 
kürsüden indiğiniz zaman cevap vereceğim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade (buyurun. Ben bir istatistik yap-
tırdııın. Nüfus sayımı ıgibi, sanayi sayımı yaptır
dım. (Balkın, hakikatlere 'balkın : Zahire istihsali: 
7 milyon, 14 milyon ton. Bu sene L5 milyon ton, 
'beîlki ile İti milyon ton olacak, 'İnşailalh... 

Sanayie geliniz: 1949 fiyatla riyl e vahide ir
ca suretiyle. 1949 da 2 385,000 liralık istihsal 
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kendilerine bir çift ı var. 1957 sonunda 12 milyar. (Sağdan, aynı para 

anı sesleri) 
1950 de millî gelir 8 - 9 ımilyar lira civarında 

idi. Yalnız sanayi kolundaki istihsalimizin 1.957 
sen esinde 2 milyar şu kadardan 12 milyar şu ka
dara, geçtiğini görüyorsunuz. Bunların üzerinde 
iiiTÜnakaşa etmek dıoğrıı mudur, eğri midir, diye 
Ibir fikir edinmek arzu ediyorlarsa, tâyin •ettik
leri ker hangi bir arkadaşı veya arkadaş züm
resini alâkadar makamlarla temasa memur et
sinler. 

FERİD MELEN (Van) — B«n talibim. 
REÎS — Ferid Bey, müsaade (buyurunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERS (Devam

la) — Muhterem arkadaşlarım, Tekstili mi sa
yalım, 'başka1 arını ımı sayalım1? Fakat bu, sizin 
işinize gelmez. Çimento 300 binden 1 milyon '800 
•bin. oldu, şeker 100 Ibin tondan 360 bin tona çık
tı. Demir 60. tondan 250 'bin tona cılktı.. Dalha ne 
LsÖyliyeyiım'? Hangisini arzu ediyorsanız onu söy-
liyeyim.. Siz bu rakamlarla buraya 'gelmezsiniz, 
gelemezsiniz. Çünkü bu rakamlar kamilen aley-
(hinizedir. Bu memleketi ortaçağ 'iktisadiyatın
dan bugünkü ileri memleketlerin iktisadiyatına 
eriştirmek için sarf edilen ımuazzam gayretleri, 
bir kalemde envestisnıanlar diye, hem de kötü 
enves'tis'manlar diye köt/ü'le. Ondan sıoııra da va
tandaşa git, istikbaldeki nesiller için bütün sı
kıntıyı ibiz mi çekeceğiz, diye konuş... Biz cekmî-
yeceğiz, 1961 den sonra ela 10 - 15 senelik vâde 
var. 10 - 15 seneye kad'emelik, dersiniz, onu da 
kabul .etmezler. Ondan da memnun değillerdir. 

Peki, neden memnun değiller? Efendim, ibir 
tarlayı sürmiyen, onu korumıyan, tohumunu ek-
fmiyen, 'hasadını yapmıya Ihazırlanmıyan (bir kim
senin, bir karman "beklemeye hakkı yoktur. Ne 
ektiniz ki ne biçeceksiniz? Elbette Romaikâri bi
nalardan bahsettik. Balkınız 'hâlâ Meclis Ihmasını 
Mtiremiyoruz. Lâzım mı idi >o Meclis binası? Sa
yın ismail Rüştü Aksal, barajlar iktisadi mak
satla yaptırılmamıştır, acaba barajlar ne ola-
calktı? diyor. Yani o atomdan elektrik istihsal 
edilecek, şöyle olacak, böyle olacak, demek is
tiyor... Peşin parayı görünce, bakınız nasıl gü
lerler.. Meşhur hikâyede, pamuk kervanlarının 
ıgeçtiği yola, satıp da borcunu ödiyeceği pamuğu 
toplamak için çalı dilken adam gibi... 

Muhterem arkadaşlar, 'hakikat şudur ki, <en-
vestisrnan yapılmadan hiçjbir şey [başarılamaz, 
Ihielbir sev 'beklenemez. Bizde de envestisman 
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yapmak için muayyen ımüşkilâta mâruz kalındığı 
iddiası olalbiıldr doğrudur. Fakat envestisman 
yapmasaydık, ne olacalktı? Halk Partisi içinde 
hesapçı arkadaşlar çoktur. Bir düşünsünler: 
1950 seviyesi •onlarca normal telâkki edildiğine 
göre, biz de sanayide, ziraatte, madencilikte ve 
ımünâkâlede 1950 seviyesmde kalsaydıik, diğ>er 
taraftan da istihlâk 'bugünkü seviyeye varsaydı, 
.o zaman bu memleketin hali ne olurdu? Onların 
söyliyemedikleri açıkça ifade etmedikleri 'bir 
şey var: öteden 'beri alışılmış bir şey: Bu ımem-
'leketin, bu milletin «boğazından kesmek, nafaka
sından ık esmek, -onu sefalete mahkûm, etmek su
retiyle muvazeneyi temin etmek.. Demokraside o 
geçti. Şekeri venmediğin, eti vermediğin gün 
derhal bağırırlar. Derhal bağırırsınız, siz »bağı
rırsınız... 

Bakınız, muhterem arkadaşlar, alınan (kredi
lerden daha .bir dolar sarf etmedik. Fakat yok
luk-durdıı, dikkat ediyor musunuz? Hani petrol 
yoktu, et yoktu? Tahrikatın derecesine bir bakı
nız, şu memleketin çektiğine bir bakınız. Petrol 
yok dendiği zaman, iki gün sonra yahut da he
men ertesi gün, normal olarak verilmekte olan 
petrol 5 misli oluyor, fakat ihtiyacı karşılamak 
imkânı bulunmuyordu. Biz bu devirleri de ya
şadık, ama bunlar şimdi geride kaldı. Bundan 
sonra ne gibi bir hareket tarzı kullanacaklarını 
bilmiyorum... 

Muhterem arkadaşlar; imar hareketine temas 
ettiler. Zannediyorlar ki, bu hareket bir fanta-
zidir. İstanbul'daki, İzmir'deki, Adana'daki, An-
kara'daki motorlu vasıtaların adedi 5 misli, 6 
misline varmıştır! Bu en dar bir zamanda. Şim
di muhalefetten bir muhterem münekkit, mev
cut vasıtalar yedek parça ve lâstik bulamıyor, 
dedi. Ben de diyorum ki : İstanbul sokakların
da otomobiller üstüste geçiyor. 500 metrelik, bir 
kilometrelik yeri gidebilmek için yarım saat .şı
ra bekliyor. Ya otomobillerin yedek parça ve lâs
tik bıüarak hepsinin tamamen işlediği zamanlar
da ne olacaktı? Şimdi imkânlarımız genişliyor, 
motorlu vasıta adedi birden bire çoğalacaktır. 
Yedek parçayı, lâstiği bulacaklar, fakat sokağı 
nerede bulacaklardı? (Soldan, alkışlar) İmarın 
nasıl bir zaruretten ileri geldiğini asla fark et
miyorlar. Zannediyorlar ki, Necati Caddesinden 
yarının trafiği geçebilir. Zannediyorlar ki, yarın 
tarlabaşmdan taksime gidilebilir. Bu olmaz, ola
maz. 
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TURGUT GÖLE (Kars) — Onlar daha 20 se

ne idare eder. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Bir muhalif arkadaş, onlar daha yirmi 
sene idare eder, diyor. Siz, yirmi sene olduğunuz 
yerde saydığınız için idare ettiniz.... 

Muhterem arkadaşlar; bugünkü meselemiz, öy
le zannediyorum ki, memleket meseleleri karşı
sında 1950 de, hattâ daha evvel başlıyan görüş 
farklarımızı şimdi burada döğüştürmek değildir. 
Bunu her zaman yaparız, Bütçe Komisyonunda 
Heyeti Umumiyedeki bütçe müzakereleri sırasın
da haftalarca münakaşa ederiz. Sizin görüşünüz 
başka, bizimki başka, birbirinizden ayrıyız. Onun 
için parti diye ayrılmışız. Onun için ayrı saflar
da oturuyoruz. Ama memleket hizmetinde aynı 
safta bulunmamız lâzımdır. İktisadi politikanın 
ta temellerine inmek suretiyle bütün ihtilâf
ları bu kürsüye getirerek saatleri mahdudo-
lan bu fevkalâde toplantıyı, su yeni girmekte 
olduğumuz iktisadi devrede, 800 milyon do
larlık muazzam bir para operasyonu imkâ
nını elde ettiğimiz bir devrede, bu kredinin 
nasıl en iyi şekilde kullanılabileceği müza
kerelerine hasretsek ve bu görüşmeleri, bu 
yardımları Türkiye 'ye lâyık görenleri daha da 
teşvik edecek bir müzakere usulüne sok
sak, acaba memlekete daha faydalı olmaz 
mıydı ? 

Muhterem arkadaşlar, onlar ne derlerse de
sinler, biz doğru bildiğimiz yolda yürüyece
ğiz. Aldığımız tedbirlerde son derece sami
miyiz ve aldığımız tedbirlerde harfiyen de
fanı edeceğiz. Türk Milletine ilân ediyoruz ki, 
alman yardımlar son dolarına kadar en ve
rimli yerlerde kullanılacaktır. Türkiye, vâsıl 
olHığu şimdiki iktisadi seviyeden, bu yar
dımlarla daha ileri ikitsat seviyelerine sü
ratle ulaşmanın hem yolunu bulmuş, hem im
kânlarım elde etmiş oluyor. Türkiye'nin ih
tiyaçları, Fatin Rüştü Zorlu arkadaşımın de
diği gibi, bunlardan da ibaret değildir, asır
lar boyunca geri kalmış olan bir memleket
te, 100 - 200 milyon dolar borç yaparak ka
rınca yürüyüşü ile ileri gitmekte fayda um
mak, hem bizim sosyal bünyemizi sarsar, hem 
iktisadımız fakrü zaruretten kurtulmaz, 
hem de nüfus artışımızı ihtiyaçlarımızın te-
i-evvü ve tezayüdünü karşılamamız bir yandan 
siyasi istikrarımızı da sağlayarak, çlısmak, 
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gene çalışmak ve bugün vâsıl olduğumuz mev- ı 
kiden çok daha ileri gitmek mecburiyetin- i 
deyiz içinde bulunduğumuz medeni camiada 
asırlarca geri kaldığımız mevkiden, ileri mem
leketlerin medeniyet ve refah seviyesine mut- j 
laka ulaşacağız, arkadaşlar; (Soldan şiddetli 
ve sürekli alkışlar, bravo ve yaşa sesleri) 

REİS — İsmet İnönü, Malatya, söz istemi
yor musunuz!. Pekâlâ. 

İsmail Rüştü Bey buyurun. I 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) -

(Sağdan, alkışlar) Muhterem arkadaşlarım, 
geç saatte huzurunuzu bir üçüncü defa işgal 
ettiğim için özür dilerim. Fakat Sayı ti Baş-
vekilin burada konuştuklarına ve hakikat
lerin ifadesi olmıyan mütalâalarına cevap ver
mek zaruretini hissettim. Bütçe konuşma! a- I 
rıııda hakkımda çok lütüfkâr sözler söylemedi J 
ama bugün baktım, fikirleri aynı uezahetle 
ifade etmeye çalıştığı halde diğer Hükümet 
azasına hâkim olan asabiyet hali kendisine de 
intikal etti. (Soldan, gürültüler, ne münase
bet sesleri) Neden? Sebep ne? (Soldan, gü
rültüler) Gürültü yapmayın. Neden? (Başve* 
kil bu esnada salonu terk etti.) (Sağdan gitme, j 
gitme sesleri) (Soldan, gürültüler) I 

REİS — Efendim hatibin sözü duyulmuyor. 
Müsaade buyurun. (Sağdan, soldan, gürül
tüler ve ayağa kalkmalar.) Arkadaşlar, lütfen 
sükûnetle dinleyin ve yerlerinize oturun. (Gü
rültüler.) Efendim, herkes yerine otursun.... 
Arkadaşlar, Riyaset vazife göremiyor. Bu hal 
devam ederse celseyi tatil etmek zorunda kala- I 
cağım... (Gürültüler.) Buyurun, İsmail Rüştü 
Bey... (Gürültüler.) Beyler hatibi sükûnetle | 
dinlemeye mecbursunuz. Konuşmalar işitilmiyor. | 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Şimdi Sayın Başvekili bu defa pek asabi gör- j 
düm. Anlaşılan Hükümet politikasının, bugüne | 
kadar takibedilen iktisadi Ve malî politikanın 
bir çıkmaza saplanması ve bugün, düne kadar | 
şampiyonu oldukları (Soldan, gürültüler) Evet, 
evet... Politikadan bugün 180 derece dönerek 
müdafaasını yapmak mevkiinde kalmaları kar- i 
şısında siyasi mesuliyeti mevzuubahsedirince 
neden gocundular? (Sağdan, alkışlar, soldan, 
gürültüler) Benim siyasi mesuliyet; anlayışım 
ve demokrasinin anane ve prensipleri iflâs eden 
ye bu iflâsı ikrar eden politikacı yeni tedbirle- | 
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•rin tatbikini başka bir ekibe verir. (Sağdan : 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Bugüne kadar her 
iddiası, her taahhüdü realitelerle tekzibedildi. 
Memleketin ne ıstıraplar içinde olduğunu, ne 
sıkıntılar çektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. 
Halkın içinden geliyorsunuz, realiteleri inkâr 
edemezsiniz. (Soldan : Gürültüler, yalan ses
leri) 

REİS — İsmail Rüştü Bey, bir dakika. 
Arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyiniz. Ri

yaset müzakereyi takibedememektedir, bu şe
kilde müzakerelere devam edemeyiz. Hatibi sü
kûnetle dinlemenizi tekrar rica ediyorum. 

Devam buyurun, İsmail Rüştü Bey. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) -~ 

Şimdi Sayın Başvekilin pek hassas olduğu imar 
mevzuuna dokununca Kristof Kolomp'ım yu
murtasına dokunmuş gibi. pek asa bileşti. Kris
tof Kolomp'un yumurtasının tesirlerini sade İs
tanbul değil, Türkiye'nin her bucağında her aile 
yuvası hissetmiştir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) - Senin bu
cağında.., 

ISMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Ben daha sakin, daha dikkatli konuşmasını bek
lerdim. Siyasi mesuliyet taşıyan insanlar ola
rak bilelim ki, bu alman tedbirler memlekete 
büyük ıstıraba, büyük acıya mal olacaktır. 
Vatandaşlara büyük külfetler tahmil etmekte
dir. Bu tedbirlerin, bu ekibin elinde muvaffak 
olacağından tereddüt ve endişemiz vardır. (Sağ
dan : Bravo sesleri, alkışlar) Politikası her ba
kımdan iflâs etmiş, realitelerle tekzibe uğramış 
bir siyasi ekip elinde bu tedbirlerin de muvaf
fak olacağında tereddüt ve endişemiz vardır. 
(Soldan : Gürültüler) 

Arkadaşlar, Sayın Başbakan buraya her çı
kışında ve memleketin sağında ve solunda 8 se
neden beri yaptığı konuşmalarda daima iki dev
lin mukayesesini bir tükenmez şerbeti gibi kul
lanmaktadır. Ama 1950 ye kadar bu tükenmez 
şerbet daha ziyade siyasi sahada idi. Çünkü, o 
zamana kadar demokrasinin henüz demokratik 
rejimin havariliği yapılıyordu. 1954 ten sonra 
bir hikmeti Huda si vasi edebi vatla si vasi mese-
leler ikinci plâna, iktisadi meseleler ön plâna 
geldi. Evet, o zaman matbuat hürriyetinin mü-
d af iliği sizde şöyle idi, bizde böyledir.. (Soldan, 
«gündem harici konuşuyor» sesleri) Çünkü, si-
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yasi meselelerde artık tutunacak tarafı kalma- ( 

mıştı. 1954 e kadar olan inkişaflar..., 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Bunların hesa

bını millet gördü, bunların hepsini seçimlerde 
söylediniz. 

REİS — Müsaade, buyurun. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Mil

let gördü.. 1957 seçimlerinde muhalefet olarak 
bizi ekseriyete getirdi. (Soldan, ayıp, ayıp ses
leri) (Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar) Tevfik 
Bey asabileşmeyin. 

REİS — Müsaade buyurun, çok gürültü olu
yor. Takibedemiyoruz. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Yeni ka
bineyi de bu bahsettiğiniz ekseriyetinizle mı 
kurmak istiyorsunuz İsmail Rüştü Bey?.. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Böy
le bir iddiamız yok. Siz ekalliyette bir ekseriyet
siniz. Kanuni bir ekseriyetsiniz. 1957 seçimlerin
de bu memlekette ekseriyet muhalefete tevec
cüh etti. Bu milletin çoğunluğu sizin politikanı
zı tasvibetmediğini bu seçimde beyan etti. (Sağ
dan, alkışlar ve bravo sesleri) Artık siyasi me
selelerde tutulacak taraf kaldı mı? Vaktiyle id
dia edilen bütün prensipler red ve inkâr edildi. 
Matbuat hürriyeti hakkında 1946 da bu kürsü
den konuşan Sayın Adnan Menderes nerelerde? 
(Soldan, gürültüler, esasa gel sesleri) 

REİS — İsmail Rüştü Bey, karşılıklı konuş
mayınız ve konuşanlara cevap vermeyiniz. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —Sü
kûtu muhafaza etmenizi rica ederim. 

Şimdi arkadaşlar, daima iki devrin mukaye
sesini yapar, sanki sadece siyasi maharet kendi
lerinde. 1950 ye kadar olan Türkiye hangi şart
lar altında bir Türkiye idi. 1950 den sonraki 
Türkiye hangi şartlar altında bir Türkiye idi. 
Bunu bilmez görünür. 

Arkadaşlar, bütçe müzakerelerinde. Sayın 
Hasan Polatkarı bu mevzua dolayısiyle temas et
ti, ben o zaman dedim ki, 1923 - 1950 ve 1950 den 
sonra ki, mukayeseler bize kazanç getirmez, bun
ları artık bırakalım. Ama yine aynı noktaya ge
liyor. Soıuyorıım Başbakana, benden yaşlıdır, 
1923 te nasıl bir vatan teslim aldık. (Soldan, gü
rültüler.) 

İnsafınıza müracaat ediyorum, nasıl bir va
tan aldık, Demokrat Partili arkadaşlarım. (Sol
dan, gürültüler) Müsaade buvurun, Balkan Har-
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bi, Umumi Harb, Millî Mücadele... Yıkılmış ve 
yakılmış bir vatan. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — Şim
diye kadar siz ne yaptınız! 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 11 
milyon nüfus, bütçesi 129 milyon lira. Ticaret fi
losu. 36 bin ton. Bütün işletmeleri ecnebiler ta
rafından sömürülen bir memleket. Milyonlar, 
yüz milyonlarca, zamanımızda, ödediğimiz borç. 
Memleket bu idi. (Soldan, gürültüler.) 

Bir 2 nei cihan harbi geçirdik. 1939 dan 
1945 e kadar bu memleketin mahsur bir kale 
olduğunu bilmez misiniz? Başbakan diyor ki, 
envestisman yapmadan, derdi kökünden tedavi 
etmeden bu memleketi refaha, saadete kavuş
turmak mümkün değildir. Doğru. Envestisman 
yapmak için ithalât zarureti vardır. Soruyorum, 
1939 ile 1945 arasında ufukta bize 2 - 3 kamyon 
getiren vapur gördüğümüz zaman ne kadar 
memnun oluyorduk. Bunu bilirsiniz, ithalât yap-
1 iğimiz endüstri memleketleri Garp memleketle
ri bütün imkânlarını harb sanayiine tahsis et
mişlerdi, ithalât yapamıyorduk. 210 ton altın 
birikti, ihtiyaç olmadığından değil, ithalât yapa
mamaktan. Siz neden bahsediyorsunuz. Bizim 
devrimizde ne marşa! yardımı, karşılıklı yardım, 
ne de başka bir yardım mevzuubahis değildi, 
yoktu. Bugünkü Milletlerarası dünya politika
sının temelleri ve anlayışı İkinci Cihan Harbin
den sonra, husul buldu. Teslihat kredisi olarak 
Millî Müdafaamız için İngiltere'den 25 milyon
luk bir krediyi faiziyle aldık. Ve derhal ödeme
ye başladık. Buna mukabil ya kendi devirleri... 
Türk Milleti hakikaten, yardımlar mevzuunda 
Maliye Vekilinin de ifade ettiği gibi, tarihinde 
misli görülmemiş yardımları bu devrede aldı. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — İtibarı 
yoktu da nasıl aldı? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Mar
şa 1 ve diğer yardımlardan bahsediyorum bey
efendi . Bu yardımların tutarı bir milyarın çok 
üstündedir. (Soldan anlaşılmadı sesleri) 

İvEİS — Bâzı arkadaşlar müzakerenin selâ
meti seyrini bozmakta devam ediyorlar. Enver 
Bey devam ediyor, tevbih cezasına geçeceğim. 
Bu son ihtardır. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) Ar
kadaşlar; realite bu... 1950 den bu yana Türkiye 
birçok yardımlara nail olmuştur. Ordumuzun 
müdafaa kuvvetini muhafaza, edebilmek içiu 
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Amerika'dan yardım alıyoruz. Yeni bir dünya 
anlayışı, kader birliği iki devreyi birbirinden 
ayırmıştır. 1950 ye kadarki devre ile ondan 
sonraki devreyi elbette birbiriyle mukayese öde
meyiz. '11 milyon nüfus, 25 milyonluk nüfus. 
Bunun karşısında 129 mliyonluk bütçe... Mem
lekette demiryollarının mevcudu ecnebilerin 
elinde. Yol yok, tesis yok. Türkiye bu şekilde 
ele alındı, iyi veya kötü... Noksanları çok ol
makla beraber yoktan bir memleket, kurulması
na çalıştık . 

Arkadaşlar Maliye Vekili bilir; 1927 sene
sinde Maliye Vekâletinde yüksek mekteb mezu
nunun adedi yedi, sekizin üstünde değildi. Bu
gün teşkilâtında Avrupa tahsili görmüş yüz
lerce kıymetli arkadaş vardır. 

Bu hâdiseler bizden evvelki nesillerde ol
muştur. Onun müdafaasını yapmak ancak ba
na şeref verir. (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar). 

Sayın Celâl Bayar, Adana konuşmalarında 
mazinin hasenatı ve seyyiatı müşterektir buyur
muşlardır. O devrin hizmetlerini çocuklarıma 
en güzel bir şeref olarak miras bırakırım diyor
lardı. Bunu nasıl inkâr edersiniz? İnsaflı ola
lım, munsif olalım. 

Şimdi Başbakan her zaman olduğu gibi da
ima yine iki devrin mukayesesini yaptılar. Ken
dileri bunu bir usul ittihaz etmişlerdir. İki devri 
karşılaştırırlar. Ve netice çıkarmağa çalışırlar 
Bunda ne isabet vardır, ne de hakikat vardır. 

Sonra arkadaşlar, Başbakana çok üzüldüm. 
Şahsan ben vaktiyle mesuliyet deruhde etmiş 
naçiz bir arkadaşınız olarak konuşmalarında 
elimden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışı
rım. Ama Başbakan, «millî gelir, şu bu, bunlar 
hep uydurma» nasıl der? Bu nasıl lâf? Ben ha
kikaten Sayın Başbakanı hoş görmedim. Millî 
gelir az çok artış gösterirken, Sayın Başbakan 
memleketin dört tarafında, mütemadiyen millî 
gelirimizden bahsediyordu. Bütçe gerekçeleri 
bundan bahsediyordu. Arkadaşlar bugün gös
terdiği sanayi ve zirai rakamlar millî gelirin 
birer sektörü değil midir? 

Şimdi bana birtakım rakamlar gösteriyor. 
Ben sadece burada sanayiin sayımına temas et
tim. Dedim ki, mesul şahsiyetlerle resmî rakam
lar arasında büyük farklar var. Ben İstatistik 
Umum Müdürlüğünün 49 No. lıı bültende neş
rettiği rakamlara dayanıyorum. 
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İstatistik Umum Müdürlüğü 1950 senesinde 

sanayi sayımı yapmıştır. Bu sayımdan çıkan ne
ticelere göre 10 beygir kuvvetinde ve 10 amele
den fazla çalıştıran müesseseler tesbit edilmiş. Bu 
kategoriye göre; sanayi umumi sanayiin % 75 
veya 78 i kadar olduğu tesbit edilmiş. Ben res
mî rakamlara dayanıyorum. Yani Devletin resmî 
rakamlarına göre sanayi istihsali 7 milyar lira
dır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 50 de 
ne idi, lütfen?... 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 2,5 
milyar... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — O halde 
3 misli.... 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ama 
o tarihten bu yana eşya fiyatları artışını hesap 
ederseniz... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sabit ra
kam.... 

İSMAL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Hayır 
efendim, İstatistik Umum Müdürlüğünün rakam
ları, o tarihten bu yana fiyatlardaki terei'fiiü de 
nazarı itibara alsınlar. Devletin resmî neşriyatı
na dayanarak rakamlar veriyorum. Buna karşı 
adam sende deniliyor. Bu nasıl olur?. 

Bütün memleketler iktisadi gelişme hakkında 
bu esaslara istinadederler de yalnız Türkiye'de 
Sayın Menderes etmez. Evet, kendisinin hudut
suz bir arzusu ve temennisi olabilir. Ama ümit ve 
hayal ile hakikat arasında mesafe çoktur. Ve biz 
burada bunun ıstırabını çekiyoruz; takibedileıı 
politikada. 

Şimdi kredi meselesinde beni bir çıkmaza 
sokmak istiyorlar. Ben kredi hususunda alman 
tedbirleri, istismara kalkmışım. Arkadaşlar, kredi
leri birden bire dondurduk; bunun zararları var
dır, dedim. Şimdi arkadaşlar, kredinin yalnız 
mucizelerine inanıp zararlarına inanmamaktan 
mü te veli t, bir anlayışın bizi bugüne getirdiği bir 
hakikattir. Nitekim bugün hatadan dönülüyor. 
Demek ki, para ve kredi politikasında tutulan 
yol, memleketin iktisadi hayatı için. hiç de hayır
lı olmamıştır. Bugünkü 180 derecelik dönüş bu
nun delilidir. Kredide süpekiilâtif maksatlar gü-
dülrnese idi bugünkü sarsıntılar bertaraf edile
bilirdi. Ben böyle bir fevrî hareketin iktisadi 
hayatımızda hâsıl ettiği sarsıntıya temas ettim. 
Me düşünüyorsunuz diye sordum. Diyorlar ki bir-
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takım şeyleri, teşbih tanesi gibi yuvarlaklar, I 
müspet şeyler söylemezler. Arkadaşlar, bizim 
Halk Partisi olarak, siyasi bir teşekkül olarak 
müspet tenkidlerimiz vardır. Esasen her tenki
din altında aynı zamanda bir tedbir mevzuuba-
histir. Açsınlar 1955 - 1956 bütçe konuşmaları
mızı... Hattâ orada bu mevzular teker teker bizim 
görüşümüze göre sıralanmıştır. Bizim tavsiye 
ettiğimiz tedbirleri bugün alman umumi hatları 
itibariyle, istikametleri itibariyle zamanında alın
masını teklif ettiğimiz tedbirlerdir. Biz ne diyor
duk! Açık bütçe yapmayın diyorduk. Bütçe açık
larını Merkez Bankası kaynaklariyle finanse et
meyiniz, diyorduk. Hükümet bugün bu tedbiri 
alacağım diyor. İktisadi Devlet Teşekkülleri ya
tırımları için Merkez Bankası kaynaklarına mü
racaat etmeyin, yani para basmayınız dedik. Hü
kümet bundan sonra iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ihtiyaçları için Merkez Bankası kaynaklarına 
müracaat etmiyeceğim, diyor. 

Biz dedik ki, yatırımlarınızı bir plâna bağla
yınız, derhal netice verecek istikametlere tevcih 
edin. Şimdi Hükümet geliyor, yatırımlarımı bir 
muayyen plân içinde istihsali teşvik edecek çabuk 
netice verecek şekilde ayarlıyacağım, diyor. j 

Biz çok memnun olurduk, bu tedbirler araba ] 
yolundan çıkmadan vatandaşlara çok ağıra mal 
olmadan alınsaydı, ve bu hafif geçmiş olsaydı. 
Teşbih gibi başka tekrarladığımız mevzular ne
lerdir? vaktinizi almaktan korkmasa'ydını şimdi 
bize yapıcı teknik tavsiye edenlerin yaptıkları 
tenkidlerden misaller verirdim. Fakat vaktinizi 
almak istemiyorum. (Soldan: «yeter yeter» ses- J 
leri). Başbakan her zaman yaptığı gibi söy
lemediğimiz fikirleri bize atfederek oradan hare
ket noktası alıyor ve hücuma çalışıyor, diyor ki. 
«envenstisman yapmadan bu memleket nasıl 
kurtulur?» Yatırım yapmayın diyen kim? (Soldan. 
gürültüler) Yatırımları biz enflâsyoncu kay- I 
naklarla değil bugün kabul ettikleri ve bundan 
3 sene evvel de hangi mülâhaza ile olduğunu 
bilmediğim şekilde Başbakanın radyo ile ilân 
ettiği üzere normal kaynaklarla yapınız dedik, j 
enflâsyoncu kaynaklara müracaat etmeyiniz de
dik. Bu bir. i 

İkincisi; yatırımları prodüktif sahalara, istih
sali artıracak, derhal netice verecek istikametlere 
tevcih ediniz, dedik. İşte bugün de Hükümet bu
nu kabul ediyor. Ama neden sonra. Memlekette I 
takibedilen bu isabetsiz ve hatalı politika meni- I 
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lekete büyük zararlar iras ve vatandaşlara büyük 
acılar ve mahrumiyetlere mal olduktan sonra. 
Ve bu hatalı yoldan dönüş için keskin, haşin ve 
sert tedbirler almak sureti\ i e. Hâdise bu. Arka
daşlar «yokluk devri, kredi haberleri çıkarcı k-
maz yokluk devrini arkada bıraktık. Bundan 
sonra ne konuşacaklar bilmem» diyor. Kendileri 
Adapazarı Fabrikasının açılışında da şeker veya 
kahve veya her hangi bir maddenin yokluğunu 
bu memlekette asla çekmiyeceğiz, diyordu. Ne
tice malûm. İtimadınız tezelzüle uğradı. Resmi 
beyan ve taahhütlerin müLuuadiyen fiilen tekzibe 
uğradığını, sizin de vicdanlarınızla kabul ettiği
niz bir siyasi ekibin bu tedbirlerde muvaffak da 
bileceği hususundaki tereddüt ve endişemizi mu
hafaza ediyoruz. (Sağdan, şiddetli alkışlar ve 
bıravo sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, bir hafta evvel söz istedik, rica ederim. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Ev
velâ arkadaşlarımızdan Hıfzı Oğuz Bekata ve 
Ferid Melen söz talebetmişlerdir. Şu anda Ni
zamnameye göre kendilerine söz verilmesi müm
kün değildir. 

Yakı olan müzakere şekline göre gerek muha
lif, gerek muvafık milletvekiline söz verilmesi 
gayrimümkündür. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ne mü
nasebet. 

REİS — Efendim, Dahilî Nizamnamenin hü
kümlerine göre Hükümet beyanda bulunduktan 
sonra ancak muhalefet sözcülerine söz verilebile
ceği tasrih edilmiştir. Mebus arkadaşlar bundau 
istifade edemez. (Sağdan yok öyle şey sesleri) 
Yok mu? O halde lütfen okuyun: Dahilî Nizam
name, madde 222 not 121. N 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Notlar 
hukukun kaynağı değildir. Ne ifade eder not? 

REİS — Arkadaşımız not ne ifade eder diyor. 
Arz edeyim: Evvelâ not, arkadaşlarımızın daima 
âdetler ve. teamüller diye bahsettikleri... (Sağdan, 
gürültüler) 

Mehmet Hazer Bey, Abdullah Bey çok rica 
ederim, sükûneti bozmıyalım. 

ABDULLAH AKIN (Zonguldak) — Orasını 
her işgal edende şeref yoktur, diyor. (Soldan, 
gürültüler) 

REİS — Müsaade buyuran efendim, Meh
met Hazer Bey, böyle bir ifadeniz var mı? 
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MEHMET HAZER (Kars) — Hayır, yok- ı 

tur. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, arka
daşımız, Riyasetin kendisine vâki suali kargı
sında böyle bir ifadesinin olmadığını beyan et
miştir, zabıtlara da böylece geçmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey... 

REİS — Müsaade buyurun efendim, not, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dahilî Nizam
namesinde sarahat olmryan hâdiseler üzerine 
muhtelif müzakerelerde alınmış ve mümasil 
hâdiseler dolayısiyle de teamül ve âdet ha
line gelmiş ve bir neticeye bağlanmış kararlar
dır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) Ne mü
nasebet? 

REÎS — Şimdi İni maddenin iki notu var. 
Bunlardan bir tanesi. Hükümet beyanda. 
burunu rna, ancak muhalefet sözcülerine sö'z 
verilir. Bu notunun ihtiva ettiği hâdise 
19 . XII . 1951 senesinde vâki olmuştur. Ve 
inikat 19, sayfa 234, Faik Ahmed Barutçu'darı 
başkası konuşmamıştır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir — O za
man ben müzakerenin talikini istemiştim. 

REİS — Müsaade buyuran efendim. Şimdi 
aksi halde yani Hükümetten gelmeyip de takrir 
verilecek olursa bunun karşısında dahi hiçbir 
arkadaşın konuşamıyacağı hakkında, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) Neden 
konuşamasın ? 

REÎS — Müsaade buyurun. Ben tesbit etmi-
yoiTim. T. B. M. M. tesbit ediyor. Sene 1948. 
Enver Kök, Suphi Batur, Yusuf Kemal Tcngir-
şenk'm takrirleri üzerine, Riyaset tarafından vâ
ki olan beyan şudur: «Hükümetten sonra başka
sına söz verilemez. Bu gensoru değildir, sual so
rulamaz, usul hakkında konuşulamaz.» kaydı o 
zaman konmuş. (Kemal Satır'a hitaben) Lütfen 
tesbit edin Kemal Bey; sene 1948, inikat 21, say
fa 153, sütun 2, satır 3. (Sağdan ve soldan, al
kışlar) Tesbit et, Kemal Bey. Aksi çıkarsa isti
fa ederim. Bunun üzerine Tengirşenk diyor ki; 
«Reis Bey teşekkür ederim» Sayfa 155, sütun 2, 
satır 29 - 30. Ve susuyor. 

HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) - Reis 
Bey, söyliyeceğim var. 
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RElS — Şimdi bu hâdiseyi böylece ifade... 

HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) Bu 
mevzuda söyliyeceğim, efendim, 

REİS — Söz vereceğim efendim, müsaade 
buyurun, 

Şimdi arkadaşımıza soruyorum.'? Nizamna
meye ademiriayet mi iddia ediyorsunuz? 

öyle ise buyurun, efendim. 

HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) - - Muh
terem arkadaşlar, Reis Beyefendi, yalnız muha
lefet sözcülerine söz verileceği hakkındaki nota 
işaret ederek, bu notlar Mecliste eskiden beri 
tatbik edilmiş, teamül halini almış hâdiselerden 
çıktığını ifade ettiler. 

Bendeniz, pek uzağa gitmiyeceğim. Ook ya
kın bir zamandan misal arz edeceğim. Bugün 
teamül olarak Meclisçe kabul , edildiği halde, 
bugün niçin teamül olarak kabul edilmiyor"? 
Lütfen bunu açıklasınlar. Geçenlerde bir tak
rir üzerine Kıbrıs mevzuunda bir-müzakere 

% açılmıştı. Bu müzakerede O. H. P. Sözcüsü, 
muhalefet sözcüsü konuştu, diğer hatiplere, 
bilhassa Bölükbaşı'ya söz verildi. Acaba İm 
teamül değil mi, bunu o gün kabul ediyor 
da bugün niye kabul etmiyorlar, lütfen izah et 
sinler. (Gürül tüle r.) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Her 
mebus arkadaşımızın beyanları muhteremdir. 
Bendeniz Nizamnameyi tatbikle mükellefim. 
Arkadaşımızı ikna. edeceğime de kaaniim. Kıb
rıs meselesinde karar talebedildi, karar. Şu arı
daki durum kararı tazammun edecek ahval de
ğildir. Gidilemez. O itibarla Dahilî Nizamname
mizin 85 nci maddesinin 4 ncü fıkrası grup söz
cüsü olarak tanılan arkadaşa ancak, söz veril
mesini âmirdir. Başka türlü olamaz. Eğer bu 
böyle olmasaydı, muhalafet sözcülerine değil, 
muhalefet mebuslarına, kaydı, olması lâzımge-
lirdi, ifadede. Muhalefet mebuslarına demiyor, 
muhalefet sözcülerine diyor. Nizamname sarih
tir, 

Buyuıınııız Ahmet Bey. 
REİS Beyefendiler, müsaade buyurun. 

UAÎK AHMKD BARUTÇU (Ankara) 
Efendim, arkadaşımıza usul hakkında söz ver
diniz; Bana da lütfeder' misiniz? Nizamname
ye ademiriayet sadedinde söz istiyorum. 
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REİS — Takririniz geldiği zaman ifade ede- j 

ceğim ve söz vereceğim. Efendim, Osman Bö-
lükbaşı, Hayri Çopuroğlu, Fazıl Yalçın ve 
Osman Canatan kendilerine söz verilmesi hu
susunda bir takrir veriyorlar... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Esba
bı mucibesi var, okuyunuz. 

REİS — Müsaade buyurunuz, bunu her za-
aıan ifade ediyorsunuz. Nizamnamenin sarih 
hükmü karşısında Riyaset, bu takriri reye 
vaz'edemez. Söz vermiyoruz. 

Adana Mebusu Hamza Eroğlu suâl sormak 
için söz istiyor. Bu mevzuda sual sormak gay
rim ümkündür. 

Arkadaşlar Nizamname, Anayasa ağzımız
dan düşmüyor. Nizamname hükümlerine ria
yet hepimiz için vazifedir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşelhir) — Ana
yasaya saygıyı Kırşehir'i kaza yaparken düşü
tteydiniz, Bölükbaşı'm Hilton koğuşuna gön
derirken düşütleydiniz. 

REİS — Müsaade buyuran, efendim. 
Adana Mebusu Suphi Baykam arkadaşımız, 

memur, emekli,, dul ve yetimlerle işçilerin ge
çim şartları hakkında ne gibi tedbirler alındığı 
hakkında Maliye Vekilinden cevap istemekte
dirler. Bu bir sualdir. Şimdi sual müessese
sinde değiliz. i 

(Sağdan, Grup sözcüsü sordu, cevap versin- i 
ler sesleri) . j 

Arkadaşlarımızın tetkiklerine imkân ve ko
laylık olmak üzere, Nizamnamenin maddesini i 
notunu, geçmiş misalleriyle satırına kadar ifa
de ediyoram. Aksini ifade ederlerse kendile
rine söz vermeğe hazırım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kanun
larla ağzımızı tıkadığınız kâfi gelmedi. Şimdi 
notlarla ağzımızı tıkıyor'sunıız, kortu ğunuz 
için kaçıyorsunuz. (Gürültüler) 

REÎS — İktisadi ve malî durumumuzu in-
celiyen misyon raporunu müzakere ve neticesi 
hakkında bir karar alınması isteniyor. Bu bir 
temennidir. Buna ait takrir verilemez, madde 
222. Bu karara Dahilî Nizamnamenin 222 nci I 
maddesinde temas edilmediği için böyle bir 
takrir verilemez. 

Ankara Milletvekili Hasan Tez arkadaşımız 
(Gülüşmeler) evvelce verilmiş bir sualinin bu
gün görüşülmesini istemektedir. Kendilerinden i 
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rica ediyorum, sual müessesesine taallûk eden 
bir hususun burada görüşülmesine imkân yok
tur. 

Efendim, Faik Ahmed Barutçu Beyefendi
nin bir takrirleri vardır. Bunun hakkında Ni
zamnameye ademi riayetten söz talebetmektedir. 
Nizamnameye ademi riayetten söz istenildiği 
takdirde - Madde 89 - t»reihan ve takdimen 
söz vermek mecburiyeti vardır. Kendilerine söz 
veriyorum, buyurun Beyefendi. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, evvelâ Riyasete teşek
kür ederim. Nizanmamıenin 89 ncu maddesi mu* 
cibince.... 

REİS — Beyefendi, nizamnameye riayet 
sadedinde bir noktaya işaret edeceğim; bu be
yanınız aynı maddenin ikinci fıkrasına göre 15 
dakikayı geçemez. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
O halde saatime bakayım. 

Tüzüğün 89 ncu maddesi mucibince nizam
nameye riayete davet sadedinde talebi vâki 
olunca, takdimen söz verilmesi icabeder. 

REİS — Faik Ahmed Beyefendi, nizamna
menin tatbiki noktasından iki reis arasında ay
rılık olamaz. Nizamnamenin tatbiki hususunda 
söz ancak celsede istenir ve derhal söz verilir. 
Halbuki «atıâliniz celse açılmadan nizamname 
hakkmda söz istemiş bulundunuz. Celse açılıp 
konuşmalar yapılmadan nizamnameye ademi 
riayet mevzuubahsolmaz İri. 

Celse açıldı, konuşmalar; yapıldı, ondan son
ra nizamnameye ademi riayet sadedinde söz is
tediniz, talebiniz yerindedir. O itibarla söz ver
di™, buyurunuz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) ~ 
Reis Beyefendi ikinci defa söz istediğim zaman 
Hariciye Vekili konuşmuştu. Talebimi, tekrar 
ileri sürdüm; Maliye Vekilinden evvel bana söz 
verilmesi lâzımdı. Çünkü; usul hakkında iste
nince takdimen söz verilmek zarureti vardır. 
Riyasete teveccüh eden vazife, tüzük hüküm
leri dâhilinde müzakereleri idare etmektir, ve 
Büyük Millet Meclisinin üstünlük prensibine 
bağlı kalmaktır. 

Efendim, gündemi tevzi edilmemiştir, bu 
toplantının. Riyaset bunu ifade etti; gündem 
yoktur, dediler. 

Halbuki gündıem davet takrirmıizdrr. 
Anayasanın 19 ncu maddesi, tatil esnasında 
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fteisicunıhur ve Meclis Reisi lüzum gördüğü ah
valde nasıl Meclisi fevkalâde içtimaa davet 
ederse üyenin beşte birinin talebi İle de Mecli-
sin toplanmasını âmirdir. Reisicumhur veya 
Meclis Reisi davet ettiği takdirde, onların 
lüzumlu gördüğü fevkalâde ahvalin görüşülme
si ne kadar tabiî ise 1/5 üyenin talebi ile yapı
lan toplantıda da o üyelerin derpiş ettiği fev
kalâde halin müzakere konusu olması ayni dere
cede tabiîdir. Bunu başka türlü mütalâa etmeye 
imkân yoktur. 19 ncu maddenin İkinci Büyük 
Millet Meclisinde müzakeresi sırasında Anayasa 
Komisyonu Reisi rahmetli Yunus Nâdi Beyle 
Encümenin Mazbata Muharriri merhum Celâl 
Nuri Bey sorulan sualleri cevaplandırırlarken 
bu noktayı da aydınlatan mütalâalarda bulun
muşlardır. Müsaade ederseniz, okuyayım. Bakı
nız Yunus Nâdi ne diyor, «Yalnız Heyeti İcraiye 
değil filân ve filân hâdisat muvacehesinde Mec
lis azaları dahi içtima halinde olmayı lüzumlu 
görebilir. Bu lüzum üzerine içtimain vâki ol
ması gayet tabiîdir. Meclisin beşte biri filân fa
lan meseleler için veya muhtelif meseleler için 
bittetkik gayrivârit görülse dabi elbette onlar 
mesalihi mühimmeyi derpiş ederek bu daveti ya
pacaklardır.» diyor. 

Komisyon Reisinin bu sözlerinden herkes an
lar ki, bu davet üzerine konuşulacak olan konu 
daveti derpiş eden mebusların konuşmak iste
dikleri mesalihi mühimmedir. Onların göz 
önünde tuttuğu mühim işler o fevkalâde içtimain 
gündemidir. Bittettkik varit görülmese bile. Ya
ni konuşmaları neticesinde Heyeti Umumiye va
rit görmiyebilir, fakat bir kere o meselelerin 
konuşulması zaruridir. Beşte birin talebettiği bu 
fevkalâde içtimada kendilerini davet sebebi ve 
konusu üzerinde konuşmaktan ne Riyaset ve ne 
de ekseriyet menedemez. Emsal de bu merkezde
dir. Nitekim 1944 senesinde 111 milletvekilinin 
talebi ile vukubulan fevkalâde içtimada toplan
tının sebebi ve konusu üzerinde Başbakan ko
nuşmuştur, Başbakandan sonra, o zaman müsta
kil grup vardı, müstakil grup namına konuşul
muştur, daha sonra,da mebuslar konuşmuşlar
dır. Hattâ bu arada Sayın Koraltan da konuş
muştur. 

Efendim bir defa görüşülür, konuşulur, ka
rar verilmesi icabedip etmiyeeeğini Heyeti Umu
miye takdir eder. Takdir meselesidir. Karar ma
halli değildir diyebilir, muamele icrasına lüzum 
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yoktur diyebilir, fevkalâde mühim olarak telâk
ki etıııiyebilir. Aksi de olabilir, fevkalâde bir hal 
sayar ve karar mevzuu yapabilir. Neticeden alı
nacak bu karardan evvel davet mevzuu ne olur
sa olsun, mebusların konuşturulmalarına imkân 
yoktur. Hiçbir esbabı mucibe dermeyan etmek
sizin Meclisin fevkalâde içtimaa davet edilmiş 
olduğunu farzediniz. Gündem yoktur diyerek 
görüşülecek mesele yoktur, siz de görüşemezsi
niz, daveti yapan mebuslar konuşturulmadan 
toplantıyı açıp kapamak düşünülebilir m i l Ge
çen toplantıda ise mebuslar koııuşturulnıamıştır. 

Şimdi arkadaşlar hata şuradadır; Tüzüğün 
sonundaki hikâye notlarının bu fevkalâde içti-
malarla ilgisi yoktur. Sebebi şudur; oradaki hi
kâye notları şunu ihtiva eder... 

REİS — Ahmed Bey, bu hikâye notları Cum
huriyet devrinden bugüne kadar mütemadiyen , 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatbikatına 
esas olmamış mıdır1? Buna nasıl hikâye denir. 

FAİK AHMED' BARUTÇU (Devamla) — 
Bunlar bir tatbikattır, notlar tatbikatın bir hi
kâyesidir. 

REtS --- Ahmed Bey, âdet muhakkenıdir. 
Bir âdetin muhakkem olabilmesi için muayyen 
şart lan vardır. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Notlar ne bir Anayasa hükmüdür, ne bir İçtü
zük hükmüdür ve ne de Büyük Millet Meclisinin 
serbest hareket ve serbest kararım takyideder. 

Şimdi izah edeyim. 1948 de mebuslardan bi
ri Hükümetten gündem dışı izahat istemiş. Hü
kümet izahat vermiş. Bundan sonra konuşmak 
istiyen mebuslara söz verilmemiş. Bu esasen gün
dem dışı bir konuşmaya aittir. Ve mebuslara 
söz verilmemiştir. 

1948 deki Büyük Millet. Meclisinin tatbikatı 
bu olmuş. (Soldan, «öyle gider», sesleri) 1951 
deki Büyük Millet Meclisinin tatbikatı başka 
olmuş. 1951 senesinde de Hükümet yine gündem 
dışı olarak Büyük Millet Meclisinde hikâye no
tuna nazaran re'sen izahat vermiş. Hâdise şu
dur. Teşebbüs benden vâki olmuştur. Başvekil
den randevu istedik. Hariciye Vekili de yanın
da olduğu halde Başvekâlette dış politika üze
rinde konuştuk. Anadolu Ajansında bir tebliğ 
intişar etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan 
Vekili Faik Ahmed Barutçu Başvekâlete gelmiş-
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tir ve Başvekâlette Başvekil ve Hariciye Vekili ile I 
dış politika hâdiseleri üzerinde iki saat konuşul
muştur. Anadolu Ajansı ilâve ediyor, haber aldı
ğımıza göre Hükümet dış politika olaylarını 
Meclisin önümüzdeki toplantısında izah edecek- I 
tir. Bu suretle aslnıda talep üzerine Hükümet 
dış politika olaylarını Mecliste izah etmiştir. Bu
nun üzerine söz alarak diyorum ki; «Tüzükte 
mâni hüküm yoktur. 1948 senesinde öyle olmuş. I 
Ama 1951 senesinde vâsıl olduğumuz demokra- I 
tik merhalenin gerektirdiği yeni karara varabi- I 
liriz.» (Soldan, haaa...,sesleri.) Hoşunuza gitti 
değil mi? Ya bugünkü merhale? O zaman Reisveki-
li Celâl Yardımcı idi. Mümasil ahvalde muhalefet I 
sözcülerinin konuşmasına imkân verecek bir ka
rar alındı. Akabinde söz aldım ve Hükümetin I 
ister kendiliğinden, ister vâki olan talep üzeri- i 
ne Mecliste yaptığı konuşmayı mütaakıp muha
lefet sözcülerine söz verilmesi demokratik ana- I 
nelerin teessüsüne doğru güzel bir adımdır, teb- I 
rik ederim, dedim. I 

Şimdi hâdise bu. I 
REÎS — Müddetiniz bitiyor, cümlenizi ta- J 

marnlayınız. I 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) 

Neticeyi getirmedikten sonra neye yarar... I 
REÎS — Dakikanızı hesabediyorum. 15 da- I 

kika konuşulacağını evvelce ifade ettim. Nizam- I 
nameye riayette benden ileri olduğunuz için ha- I 
tırlatıyorum. I 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) - -
Sözlerimin ikmali için müsaadenizi rica ederim. 

îşte oradaki notun aslı budur. Arz ettiğim I 
hâdiseye göre yarı bilgiye istinadeder şekildeki 
bu not 1958 deki -Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 'hareket serbestliğini ve karar ıserfbetftliği'ni 
t'afcyidedecek bir hüküm değilldir. Nasıl ki, 1948 I 
'senesinin tatbikatı 1951 senedindeki Meclisi tak- I 
yM etmemişse 1951 senesinin ıh er llıangi 'bir notu I 
da 1958 senesindeki Meclisi takyidetmez. Bina
enaleyh, usul îbakımm'dan yapılacak teklifin He
yeti Umuıniyenin tasvibine arz edilmesi zaruri- j 
dir. Kaklı ki, fevkalâde içtimain !bu notlarla il
gisi yoktur. Fevkalâde ilçtimıalarda ıgündem var
ılır. Gündem, daveti yapanların gözettiği mesa-
lihi müfhimmeldir. Gündem çağrıya ait takrirdir. 
Gündem olduğuna göre konuşma 'hakkındaki 
notların fevkalâde toplantılarla ilgisi yoktur. I 

Aziz arkadaşlar, Anayasa (bir salâhiyet der
piş etmiş mebuslar için. Meclisin hukuku bakı- I 
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I mnıdan söylüyorum, 'bugün muhalefette olan 

C.H.-P. dir, Yarın Demokrat Parti mukaleMte 
olacaktır. 

REİS — Sözünüzü tamamlayınız. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Meclisin hukuku bakımından mütalâa etmelisi
niz. Meclisin sade adı büyük değildir, hakları ve 
salâhiyetleri de üstündür. Büyük Mîllet Mecli
sini hiçbir not, hiçbir hikâye notu takyidetmez. 
Ve konuşmaktan alıkoyamaz. Bizim takririmiz 
bile okunmamıştır, Reis Bey. Fevkalâdle toplantı
ya davet takririmiz okunmalı ve görüşülmelidir. 
«MesalDıî mühim me» olarak gösteriyoruz, diyo
ruz ki... 

REİS — Sözünüzü bitirin Ahmed Bey. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Orada gösteriyoruz. (Gürültüler) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, Faik 

Ahmed Bey, lütfen cümlenizi tamamlayın. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) -

Davet takririmizde diyoruz ki; dış politikaya ait 
I meseleler görüşülsün. İç politikaya ait meseleler 

görüşülsün. Davet bu işler için. olmuştur. Onun 
I için bizim vermiş olduğumuz takririn burada 
I okunması ve görüşülmesi ilctiza edfer. Neticede 
I karar Umumi Heyetindir. 

Aziz arkadaşlarım; sizin hukukunuzu, Mecli
sin hukukunu müdafaa ediyorum. (Soldan, gü
rültüler) Müsaade buyurun, kendi haklarını mü-

I dafaa etmesini bilmiyen meclisler, kabul ediniz ki, 
neticede milletin hukukunu müdafaa edemez va-

I ziyete gelirler. 
REÎS - - Madde 89 a göre müzakere açılmış-

I tır, lehde ve aleyh d e ikişer arkadaşın konuşması 
icabet inektedir. Bu itibarla Osman Bölükbaşı'ya 
söz veriyorum. Lehde mi, aleyhde mi? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Elbette 
i aleyhinde. 

REÎS — Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım; 1951 yılının 12 nci ayı
nın 19 ncu günü dış politika ile alâkalı ola
rak Hükümet tarafından bir izahat verildi. 
O zaman arkadaşımız bir takrir verdi ve de
di ki ; Hükümet izahat verdiği zaman mu
halefetin konuşmasına mâni olacağına dair 
hiçbir tüzük hükmü yoktur. Tüzük bu husus
ta meskûttur. Alacağınız demokratik pren-

I siplere uygun kararlarla karanlık nokta]a-
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nn aydınlatılması yolu daima açıktır, dedi. 
Ve o zaman bu tek takrir kabul edildi. Cere
yan eden hâdiselere ait zabıt elimdedir. Mu
halefeti temsil edenlerin konuşması istendi 
Bendeniz usul hakkında söz aldım. Müsaade 
ederseniz kısa olan bu maruzatımı burada za
bıtlardan arz edeceğim. 

«OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Usul 
hakkında konuşacağım. Muhterem arkadaş
lar Sayın Dışişleri Bakanımız gündem dışı 
olarak bâzı dış politika meselelerini etraflı şe
kilde izah ettiler; muhalefete söz verilip ve
rilmemesi hususunda Tüzüğümüz meskût ol
duğu için Heyeti Aliyenizin şimdi aldığı bir 
kararı ile bu noktayı halletmiş bulunuyor; 
Yalnız meskûdolan bir cihet kalıyor, o da bu 
müzakerenin ne zaman yapılacağı meselesidir. 
Geçenlerde yine Dışişleri Bakanımız bir me
sele dolayısiyle pek haklı olarak Yüksek Mec
lis huzurunda konuşabil mesi için meseleyi 
etraflı şekilde tetkik etmek zaruretinde ol
duğunu tebarüz ettirmişti. Şimdiye kadar 
memleketimizde dış politika mevzuunda Hü
kümetin tahrikiyle Mecliste ciddî ve umumi 
bir müzakereye şahidolmuş değiliz. Bugün ay
lardan beri cereyan eden hâdiselerle ilgili 
uzun bir izahat veriliyor. Bu metin üzerinde 
muhalefet olarak, milletvekili, olarak esaslı 
bir tetkik yapıldıktan sonra konuşmanın da
ha isabetli ve daha iyi bir hareket olacağı ka
naatini taşıyoruz; Alelacele burada verilen 
uzun bir izahatın karşısında bir siyasi parti 
olarak fikirlerimizi serd etmemizin imkânsız
lığını ve yersizliğini elbette takdir edersi
niz; Eğer acele, derhal burada söz söylemeye 
mecbur edilecek olursak bu takdirde Meclis 
murakabesinin şeklî bir mahiyet alacağı en
dişesinden kendimizi kurtaramayız. Bu itibar
la müzakerenin başka bir güne tehirini rica 
ediyorum». 

O gün Reislik Makamını işgal eden Muh
terem Celâl Yardımcı bu önergemizi reye. 
vaz'etmediler Faik Ahmed Bey konuştu. Onu 
takiben o zaman Hariciye Vekili alan Fuad 
Köprülü konuştular. Bunu bu şekilde tesbit 
ediyorum. O zaman bir taamül mevcuttu. 
Diye bu Meclisin tahaddüs etmiş bir teamülü 
var idi. Buna rağmen bir kişi bir siyasi parti
yi temsil ediyor dfye bu mevzuda konuşmak 
imkânı verildi. O zaman veriliyor da bugün ve- ' 
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rilmiyor. Kateütiğimk merhaleyi dikkatinize 
arz ediyorum. (Sağdan alkışlar) 

REÎS — Lehte konuşacak arkadaş var mı? 
Olmadığına göre Bölükbaşı arkadaşımıza Riya
set bu mevzuda daha evvel cevap vermiş, olması 
itibariyle tekrar ifade etmiyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Vere
cek. cevabınız yok da onun için. 

REÎS — Cevap meydanda efendim. Zabıt
lardan okursunuz. 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımıza gelince; 
Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız buyuruyorlar 
ki, vermiş oldukları takrire göre gündem tan
zim edilmek suretiyle müzakereye devam edil
sin. Böyle mi Ahmed Bey! 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Evet efendim. 

REİS — Şimdi efendim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Anayasanın 19 ncu maddesine 
göre «Reisicumhur veya Meclis Reisi lüzum gö
rürse» kaydiyle ikinci fıkra olarak «mebuslar
dan 1/5 tarafından vâki talep» halinde «topla
nır» kaydını ihtiva etmektedir. 

Büyük Millet Meclisinin fevkalâde toplantı
larında konuşulan maddelerin muhtelif nevileri 
mevcuttur. Bugüne kadar 10 toplantı olmuştur. 
Bu fevkalâde toplantılar Anayasanın 26 ve 86 
ncı maddeleri gereğince bizzai Meclîs tarafın
dan karar altına alınacak maddeye taallûk eder
se umumi müzakere açılır. 26 ncı madde. Harb 
ilânı gibi. Umumi müzakere açılır. 

86 ncı madde; Anayasanın; idam örf iyenin 
temdidi veya kaldırılması gibi. Bu takdirde 
umumi müzakere açılması nizamidir. 

Ama bunun dışında Anayasa'n in eümlei 
vazaifmde dâhil olmıyan, âmir bir hükmü İh
tiva etmiyen her hangi bir madde hakkında ola
ğanüstü toplantıda görüşülecek hususatm tah
didi olduğuna dair mütaaddit olağanüstü top
lantılara ait misaller vardır. Bunlardan bir ta
nesi 18 Teşrinevvel 1940 da Musul meselesi dola
yısiyle vâki olmuştur. O zaman Reisicumhur ta
rafından yapılan vâki davet karşısında. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Mebuslar tarafından. 

REİS — Müsaade buyuru,. O zamanın Baş
vekili bulunan İsmet İnönü beyanda bulunmuş
lar, izahat kâfi görülmüştür. (Sağdan o zaman 

• tek parti devri idi, sesleri.) Nizamname tek par-
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ti çift parti devri diye bahsetmiyor. Bendeniz 
bugün bu Nizamnameyle amel etmek mecburiye
tindeyim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nasıl 
yanlış anlıyorsun. 

REİS — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run... 

İkinci madde yine gündem olmadığı için ko-
nuşulamamıştır. Yalnız Sayın İsmet İnönü'nün 
beyanı dinlenmiş ve kâfi görülmüştür. 

Şimdi bakınız gündem yok. Yalnz Kıbrıs 
meselesi pardon... Musul meselesi görüşülmüş 
arkasından 1930 senesinde 22 Eylûl'de vâki 
toplantıda.. Olağanüstü toplantıda yine Reisi
cumhur tarafından vâkıdır. Paramızın kıyme
tini koruma mevzuunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Bu 
takdirde dahi Reis Kâzım Paşa, Kâtip Ruşen 
Eşref, Kâtip Sayın Avni Doğan (Yozgad) dır. 
İnikat 81, celse 1, satır 31 - 32 İsmet Paşa, izahat 
veriyor ve arkasından kanun getirdik diyor. Ve 
kanun encümene havale edilmek suretiyle mü
zakere kesiliyor. 

3 gün sonra encümenden kanun geliyor, mü
zakeresi yapılıyor ve olağanüstü celse kapanı
yor. Tatbikat bu. 

Almanya ile olan siyasi münasebetin kesil
mesi hakkında milletvekilleri tarafından verilen 
111 imzalı takrir okunuyor, karar almıyor. Bu 
hal Anayasamızın 26 ncı maddesinde sarihtir. 
Büyük Millet Meclisinin vazifesi meyanmda-
dır. Bu mevzuda karar almak yetkisine sahiptir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Niçin 
toplanıyoruz bu çatı altında? Nizamnameyi ta
dil etmek için mi toplandık? 

REİS — Arkadaşlarımızın vermiş oldukları 
takrirle birçok şeyler talebedilmektedir. 

C : 1 
Fakat bunların bir kısmı kanun mevzuudur. 

Kanun mevzuu olduğuna göre, kanun teklifi ve 
müracaat şekli takrir değildir. Bu itibarla Hü
kümetin vermiş olduğu izahattan sonra Dahilî 
Nizamnamemize göre bugünkü müzakere burada 
biter. Bunun aksine ve umumi müzakere açıla
cağına dair Nizamnamede tek bir madde göste
remezsiniz. Bu sebeple müzakereye devama İçtü
zük ve Anayasa mucibince imkân yoktur. 

Bir takrir var okuyoruz efendim. 

YülsSek Reisliğe 
Görüşmeler kâfidir, evvelce alman karar ge

reğince 1 Kasım 1958 de toplanılmak üzere cel
seye nihayet verilmesini teklif ederim. 

İçel Mebusu 
Sami Göknar 

(Sağdan başka takrirler de var, Reis Bey ses
leri.) 

REİS — Adana Mebusu Kemal Satır arka
daşımızın bir takriri vardır. Maliye Vekilinden 
kredilere ait izahat istemektedir. Usul bakımın
dan bu takriri okutmuyorum, 

Adana Mebusu Nevzat Bey arkadaşımızın iç 
politika meselesine ait bir takriri vardır. Bunun 
da usul bakımından reye konmasına imkân yok
tur. (Sağdan, niye niye? Sesleri) 

Efendim, Nizamname sarihtir. Görüşmelerin 
kâfi olduğuna ve 1 Kasımda toplanılması hak
kındaki takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Alman karar gereğince 1 Kasım 1958 Cumar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikadı 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,45 

ı m • 

23 , V . 1958 tarihli 71 nci İhikat zaptihda aşağıdaki tashihler yapılmıştır : 

Sayfa Sütün Satir Yanlış Doğru 

183 
183 

187 

1 
1 

1 

18 
37 

34 

beşeriyet 
içinde hâkime 

memur bir güldür. 

beşeriyetin 
içinde hâkime tefsir salâhiye
tinin tanlnması 
memnu bir fiildir. . 
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2. — BU ÎNÎKADA AÎT ZABIT HÜLÂSASI 

SEKSEN YEDİNCİ İNİKAT 

21. V i n . 1958 Perşembe 

Hükümet adına Başvekil Adnan Menderes, 
Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu T e Maliye 
Vekili Hasan Polatkan, dış politika ve bilhas
sa Orta - Doğu hâdiseleri ile son günlerde ta
hakkuk ettirilmiş olan büyük dış yardım ve alı
nan tedbirlerle takibolunan iktisadi politika 
üzerinde geniş izahlarda bulundular. Bu mev
zular üzerinde C. H. P. Meclis Grupu adına 
Malatya Mebusu İsmet İnönü ve Ankara Mebu
su İsmail Rüştü Aksal'm mütalâaları dinlenildi. 

Müzakereler esnasında; 
Gümüşane Mebusu Nihat Sargmalp, 
Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğlu; 

İstanbul Mebusu Enver Kaya, Reisin biciıı-
ei ihtarına rağmen söz kesmek suretiyle müza
kerelerin selânuetini ihlâle devam ettiklerinden 
kendilerine ikişer ihtar cezası verildi. 

Alman karar gereğince 1 Kasım 1958 Cu
martesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
İnikada nihayet verildi. 

Reis Reisvekili 
îçel Mebusu Bursa Mebusu 

Refik Koraltan Agâh Eromn 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
îhsan Oüles: 

Antalya Mebusu 
Attilâ Konuk 

T, B. M. M. Matbaanı 


