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i - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
İngiltere'de vukubulan müessif uçak kazası 

dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin iz
har ,etmi§ olduğu hissiyat ve aldığı karardan 
dolayı Başvekil Adnan Menderes'in teşekkür 
ve minnettarlıklarını bildiren cevabi telgrafı 
okundu. 

Bütçe müzakereleri dolayısiyle Cumartesi ve 
Pazar günleri de dâhil olmak üzere her gün öğle
den evvel ve sonra toplanılması kabul edildi 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde görü
şüldü.- , 

inikada ara verildi. 
İkinci Celse 

195ST malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesinin müzakeresine 
devam olundu. 

21 . I I . 1959 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
Trabzon Mebusu Kırklareli Mebusu 
Mahmut Goloğlu Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attüâ Konuk 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1. —• Adana Mebusu Kasım Gülek 'in teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/366) (Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

2. — Adana Mebusu Kasım Gülek ve Ha
tay Mebusu îhsan Ada'nm teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/367) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümenlerinden mürekkep MuhteKt Encü
mene) 

3. — Niğde Mebusu ismail Güven'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/368) (Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

Mazbatalar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Kon-

fedarasyonu arasında Ticari mübadelelere ve 
tediyelerin tanzimine mütaallik 12 Eylül 1945 
tarihli Anlaşmaya zeylen 6 Ocak 1958 tarihinde 
imzalanan Lahikanın tasdikine dair kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri maz
bataları (1/189) (Ruznameye) 

,2. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasında münakit 15 Nisan 
1955 tarihli Ticaret ve ödeme Protokolüne 
zeylen 20 Haziran 1957 tarihinde imzalanmış 
olan Lahika ve Eki mektuplarla, 2 Aralık 
1948 tarihli ödeme Anlaşmasının sonradan 
vâki tadillerle birlikte meriyet müddetlerinin 
uzatılması zımnında teati edilen mektupların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/256) 
(Ruznameye) 
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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati-: 10,15 

REİS — Reisveküi Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Trabzon mebuslarına kadar yoklama ya 

pildi.) 
REÎS Celseyi açıyorum efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

i. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair Türkiye Büğük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi (3/364) 

REÎS — Tezkereler var, okuyoruz. 

Umumi Heyete 
Aşağıda adlan yazılı Sayın Mebusların hi

zalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Riya
set Divanının 16 . II . 1959 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Ankara Mebusu Faik Ahmed Barutçu, 2 ay 
hasta olduğu için, 24 .1.1959 tarihinden itibaren, 

Çanakkale Mebusu Halim Alyot, 3 ay, has
ta olduğu için, 22 . XII . 1958 den itibaren, 

İstanbul Mebusu Nuri Yamut, 3 ay, hasta ol
duğu için, 2 . II . 1959 dan itibaren, 

İzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç, 3 ay, hasta 
olduğu için, 20 . I . 1959 dan itibaren. 

REÎS — İsimleri tekrar * okumak suretiyle 
reylerinize arz edeceğiz efendim. 

Ankara Mebusu Faik Ahmed Barutçu : 2 ay, 
hasta olduğu için, 24 . I . 1959 tarihinden iti
baren. 

REİS — Mezuniyetini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Çanakkale Mebusu Halim Alyot : 3 &y, has
ta olduğu için, 22 . XII . 1958 tarihinden iti
baren. 

REİS — Reyinize arz ediyorum : Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
İstanbul Mebusu Nuri Yamut : 3 ay, hasta 

olduğu için, 2 . II . 1959 tarihinden itibaren. 
REÎS — Reyinize arz ediyorum : Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
îzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç : 3 ay, has

ta olduğu için, 20 . I . 1959 tarihinden itibaren. 
REÎS — Reyinize arz ediyorum : Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Bu arkadaşlarımızın mezuniyet müddetleri 

2 aydan fazla olması dolayısiyle •tahsisatlarını 
alabilmeleri hususu ayrıca reyinize arz edile
cektir. 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Ankara Mebusu Faik Ahmed Barutçu'-
nun tahsisatına dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi (3/369) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

Umumi Heyete 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Ankara Mebusu Faik 
Ahmet Barutçu'ya tahsisatının verilebilmesi, 
Dahilî Nizamnamenin 197 nci maddesi gereğince, 
Umumi Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfi
yet yüce tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

REÎS — Reylerinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

3. — Bu 'toplantı yılı İçinde iki aydan fazla 
izin alan Çanakkale Mebusu Halim Alyot'un} 
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tahsisatım dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/370) 

Umumi Heyete 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Çanakkale Mebusu Ha
lim Alyot 'a tahsisatının verilebilmesi, Dahilî Ni
zamnamenin 197 nci maddesi gereğince, Umumi 
Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüc; 
tasviplerine raz olunur. , 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

REİS — Reylerinize. arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
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izin alan İzmir Mebusu Selim Rayıp Emeç'in tah
sisatına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi (3/37) 

Umumi Heyete 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı, yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan İzmir Mebusu Selim 
Rag'.p Emeç'e tahsisatının verilebilmesi, Dahilî Ni
zamnamenin 197 nci maddesi gereğince, Umum» 
Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

REİS — Reylerinize azr ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1959 malî yık Muvazenei Umumine 

kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatan 
(1/258) 

REİS — 1959 mali yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki 
müzakereye devam ediyoruz. Söz, Zeyyat Man-
dalinci'nindir. Buyurun. 

ZEYYAT MANDALİNCİ (Muğla) — Aziz 
arkadaşlarım; 1959 malî yılı bütçesi üzerinde 
şahsi görüşlerimi arz ediyorum. 

Arkadaşlarım; bütçeler hükümetlerin ve bu 
hükümetlerin mensuboldukları siyasi topluluk
ların malî, iktisadi ve sosyal anlayışlarını akset
tiren mühim bir vesikadır. Bu vesikanın gelir 
ve giderleri arasındaki münasebetleri, vergilerin 
tertibi ve imkânların dağılışı bakımından tahlili 
bizlere hükümetlerin konjonktür üzerine ne su 
retle tesir etmek istediklerini kolaylıkla göste 
rebilir. Hükümetler bu yoldan iktisadi sektör
lerin faaliyetlerini hızlandırabilmekte ve dizginli-
yebilmekte ve aynı zamanda sosyal hareketlere ve 
kapital hareketlerine kumanda edebilmekte ve 
hattâ memleketin ekonomik ve sosyal veçhesini is
tedikleri istikamete imale edebilmektedirler. 

19 ncu asır başlarında zirai hüviyeti malûm 
olan Almanyada, bu yoldan zirai sektörünün de
vamlı olarak vergilere ve külfetlere muhatap 
tutulması ve sanayi sektörünün muafiyet sektörü 
haline getirilmesi, disponibilitenin mütemadi
yen sanayi sektörüne kaymasını ve uzunca bir 

zaman içinde olmakla beraber Alman ekonomik 
bünyesini zirai ekonomik bünyeden sınai ekono
mik bünye haline getirmek imkânını sağlamıştı. 
Bu şöyle olmaktadır: Mürettep vergiler ve mua
fiyetler, madde ve para üzerine tesir etmekte 
ve istihsal üzerine inikas ederek tesirlerini ticaret 
muvazenesine aksettirmektedir. Görülüyor ki, 
bütçe, hayır ve şer işleme imkânı muazzam olan 
bir kudretti. Ve bunun karşısında memleketin 
ekonomik ve sosyal hayatı bu büyük kudretin 
tesirlerine tamamen açıktır. Sosyal ve ekonomik 
bünyede istikrar ve muvazenenin devamı için 
buna tesir eden kudret üzerinde istikrar ve mu 
vaezne de elbette ki, esaslı bir ehemmiyet kazan
mış olmaktadır. 

İşte bu esasa bağlı olarak, bu anlayış içinde
dir ki, Demokrat Parti muvazeneli bütçe pren
sibini, fikrini benimsemiş ve bu prensib : prog
ramına almış, bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; arz ettiğim gibi, bütçe muh
tevasını teşkil eden vergilerin tertipleri ve im
kânların dağılışları gösterir ki, Demokrat Parti 
iktidarı bir taraftan muvazenelilik fikrine sadık 
kalmak suretiyle memleketin bünyesi üzerine te
sir icra etmek istemiş ve gayretlerinin hedefi
ni şu noktalara tevcih etmiştir. Evvelâ memle
kette insicamlı bir ekonomik ünite hâli yaratmak; 
Millî gelirin tezayüdünü sağlıyacak bütün men 
baları harekete getirmek ve zirai ekonomiden 
karma ekonomi hüviyetine geçmek gayretleri
nin mahsulü"' envestismanlarmın neticesi olarak 
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millî gelirde, temin edeceği tezayütlerle daha 
geniş çapta ve daha ileri ihtiyaçları karşılıyacak 
envestismanlar yoluna gitmektedir. 

Bu gayelerin tahakuku. için bütçenin kom
pozisyonunda büyük değişiklikler meydana 
gelmiştir. Evvelâ x yatırım kısımları her sene 
muntazaman denilecek bir şekilde artırılmışj-
tır. Bu arada dün sayın arkadaşım ismail Rüş
tü Beyin izah ettiği gibi yılların imkânlarına 
göre ufak tefek inişler, çıkışlar olmuş* fakat isti
kamet, daima inkişaf seyrini takibetmiştir. Me
selâ; 1950 senesinde 1 milyar 554 milyonluk 
bütçede, küsuratını söylemiyorum, 279 milyon
luk yatırım yapıldığı ve bu miktar bütçenin 
% 17 sini teşkil ettiği halde 1959 da 6 milyar 
247 milyon liralık bir bütçe içinde bu yatı
rımlar 2 milyar küsuru, yani bütçenin % 32,8 
nispetini bulmuştur. Binaenaleyh tezayüt de
vamlıdır. 

1957 senesine kadar 5 milyar 642 milyona 
baliğ olan yatırımlar millî gelir üzerinde te
sirler icra etmekten geri kalmamıştır. Diğer 
sahalarda alman tedbirlerle beraber millî hâ
sıla üzerinde bu faaliyetlerin tesiri şöyle ol
muştur : 1950 de 10 milyar 384 milyon lira 
olan gayrisâfi millî hâsıla 1957 de 31 milyar 
473 milyona yükselmiştir. Sınai istihsal kısa 
zamanda beş misli bir artış göstermek sure
tiyle 2 milyar 386 milyon lira4an millî hâsıla 
içinde 12 milyar 225 milyon liralık bir yer. 
işgal edecek seviyeye ulaşmıştır. 

Arkadaşlar, vergiler üzerinde de esaslı bir 
istikamet değişikliği vâkıdır. Dün ismail Rüş
tü Bey Vasıtalı-vergilerin hacım itibariyle artı
şından. bahsettiler. Kendi tabiriyle bu bir ger
çektir. Ancak bahsetmedikleri bir nokta var. 
O da bu arada Vasıtasız vergilerin de arttığı
dır. Ve vergilerde adalet mânasını taşıyan nis 
petler arasında da bir muvazene teessüsüne 
doğru inkişaf olduğudur. 

1951 senesinde Vasıtalı vergiler umumi 
vergi yekûnunun % 68 ini teşkil ettiği halde, 
1957 de bu nispet % 51,5 e düjşmüş bulun
maktadır. Demek ki, hacım yükselmiş fakat 
umumi vergi yekûnu içinde nispet düşmüştür. 
Vasıtalı yergiler ise, % 3 2 nispetinden % 48,5 
nispetine yükselmiştir. Demek oluyor ki, ver
gi adaletine doğru bir ilerleyiş vardır. Böy
lece 1951 senesinden itibaren yapılan gay- j 
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retlerin neticeleri, ekonomik hareketlerin bir 
nevi grafiğini teşkil eden rakamlar üzerinde 
bulunabilmektedir. Kaldı ki, memlekette ya
pılacak küçük bir geziyle dahi hakîkaten bu 
gayretlerin neticesi olatn eserleri yer yer gör
mek mümkündür. Ancak bunun iki şartı var
dır, muhterem arkadaşlarım. Gözlerini kapa
mak ve büyük gerçek megalomanisi içinde bi
zim yaptığımız eserleri küçülte küçülte mik-
roskopik hacımlara düşürmemektir. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Bunu yapmamak kayıt ve şartiyle memleke
tin köyünde, kasabasında, kırında yapılain hiz
metleri görmemeye imkân yaktur. 

Görüyoruz ki, arkadaşlarım, bütçelerimizde 
muvazene fikri esas olmakla beraber envestis-
man kısımlarına her sene mümkün mertebe 
büyük gayretlerle ilâveler yapmak mümkün 
olmuş ve bütçeyi pasif bir bütçe değil, yapıcı 
bir bütçe karakterine ulaştırmaya çalışmış 
bulunmaktayız. Ancak arkadaşlarım bütçe mu
vazene fikri üzerinde bir müddet tevakkuf et
mek istiyorum. 

Bütçe muvazenesi arz ettiğim esbabı mucibe 
tahtında büyük ehemmiyet taşımaktadır. Yalnız 
bir memlekette bütçenin kazara muvazeneli olma
yışı veya hesabı katî neticelerinin açık olarak 
neticelenmesi o memlekette büyük felâketler 
olmuş mânâsım tazammun etmez. Çünkü büt
çe muvâzeneliliği esastır, fakat mutlak değil
dir. Mutlak ^"olamaz. çünkü bütçe memlekette 
hayat seviyesinin yükseltilmesi geyesinin niha
yet vasıtalarından birisidir. Elbetteki bu va
sıtaların en mühimidir, ama netice itibariyle 
gayenin kendisi olmaktan uzaktır. Esas gaye, 
hayat seviyesini yükseltmek ve nifhayet milli 
gelire tesir etmektir. Bunun içinde bir va
sıta olarak kullanılan bütçe mümkün olduğu 
kadar muvazeneli bir halde tutulmaya çalışıl
maktadır ki, bizim de yaptığımız bundan başka 
bir şey değildir. 

Arkadaşlar, öyle bir memleket tasavvur 
ediniz ki, bu memlekette iktisadi hayat büyük 
bir durgunluk içinde olsun ve bu memlekette 
istihsal o memleketin en asgari ihtiyaçlarına 
dahi cevap vermekten uzak bulunsun ve o mem
lekette işsizlik en müzmin şekli ile gizli bir şe
kilde kangren halinde cemiyeti maddi ve mâ
nevi bir şekilde kemirmekte olsun. Böyle bir 
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memlekette, böyle bir halin iktisadi kriz hüvi
yetini ihraz ettiği bir memlekette envestisman-
lar yapabilmek, kalkınma hareketlerine başlı-
yabilmek için büyük imkânlar olmadığı ve mil
lî tasarrufun kifayetsiz olacağı gayet tabiidir. 
Bu âfet halimdeki iktisadi inkıraz ve işsizliği 
önlemek için büyük ve mücbir sebeplerin icabı 
halinde bütçenin muvazeneli olması fikrini aşan 
bir ehemmiyet arz etmesi bizi icabında emis
yon yoluna dahi sevk edebilir. 

Arkadaşlar, bütçede denklik zaruretini aşan 
sebepler şu rüblikler altında toplanabilir: Sos
yal sebepler, ekonomik sebepler, ve her ikisi 
bir de, ekonomiko - sosyal sebepler. Dünyanın 
birçok yerlerinde iktisaden çok ilerlemiş, hatta 
sosyal dâvaları kemale ulaşmış memleketlerde 
daM zaman zaman para temevvüçlerinden sa
kınmak değil, bu temevvüçleri meydana getir
mek zaruretiyle karşı karşıya kalınmıştır. 1934 
de Amerika'da yapılan Ruzvelt tecrübesi (nev -
deal) denilen tedbirler manzumesinin neyi is
tihdaf ettiğini hepiniz gayet iyi bilirsiniz. Ame
rika'da doğan istihsalde darlık ve büyük işsiz
lik karşısında sosyal bir tehlike meydana çı
kınca Ruzvelt fiyatlarda istikrarı değil, müm
kün mertebe inkişafı temin etmek için birbirini 
tamamlıyan büyük tedbirler manzumesi içeri
sinde ortaya çıkmış ve bu tedbirlerini alırken 
Amerika'da ne muhalifi, ne muvafıkı hiç kimse 
bunun aleyhinde çalışmamıştır. Ruzvelt'in mu-

, vaffakiyetinin sırrı burada idi. Fiyatları mu
ayyen bir miktara kadar çıkardıktan, istihsali 
bu kanaldan tahrik ettikten ve işsizliğe niha
yet verdikten sonra istikrarı tesis etmekte yine 
alman kararların bütün milletçe benimsenmek, 
ne Demokrat Parti, ne Ruzvelt 'in meselesi ola
rak telâkki edilmemek suretiyle tatbika konul
du ve muvaffak oldu arkadaşlarım. (Soldan; 
bravo sesleri) Fakat görülüyor ki, bazan sosyal 
meseleler memleketleri fiyat temevvüçlerini 
kendiliklerinden yaratmak mecburiyeti ile kar
şı karşıya bırakırlar. Birçok memleketlerde 
bu yüzden bütçe açıkları olur, emisyon olur. Fa
kat bütün bunlar meydana,gelen istikrar içeri
sinde munzam istihsalle karşılanmak suretiyle 
piyasaya intikal eden fazla, para miktarını 
masseder ve nihayet piyasaya intikal etmiş olan 
bu fazla para bidayette icra ettiği tahrik hare-
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keti yerine tam mânasiyle stabilizatör bir va
zife icra eder. 

Arkadaşlar, bunun yanında ekonomik «sebep
ler de vardır ki, memleketleri hakikaten umu
mi nizamı teşjkil eden kaideler dışında hareket. 
etmek yoluna sevk edebilir. Bu da arkadaşlar, 
umumiyetle büyük harb felâketleri geçirmiş 
memleketlerin başına ıgelen haldir. 'Tasavvur 
ediniz ki, bir memleket Iharb felâketi geçirmiş 
ve ekipmanının mühim bir kısmını kaybetmiş, 
küçük tasarrufu tamamen erimiş Ibir halde 'bu
lunsun. (Bunun misalleri pek çoktur. Misal ola-
rak Fransa'yı -almak istiyorum: 

1945 senesinde Fransa bu vaziyette bulunu
yordu. Tasarrufları tamamen erimiş, ekipmanı 
mahvolmuş, bütün Fransa gerek sosyal, gerekse 
ekonomik sahada çok büyülk müşküllerle karşı 
karşıya kalmıştır. Bu takdirde yapılacak şey ne 
olurdu? Meydana gelmiş bulunan Ibu yoksul ve 
perişan hali müzminleştirmeyi göze alıp da za
manla yavaş yavaş kalkınma yapılsın diye işleri 
kendi haline bırakmak mı? Yoksa emisyonu, 
hayat pahalılığını ıgöze alıp bütün varlığı ile, 
harbden yıkılmış köprülerini tamir etmek, ha-
labolmuş fabrikalarını tekrar yerine koymak 
yoluna mı gitmek lâzımgelirdi? Ben de dâhil ol
mak üzere burada hepiniz kaaniiz ki, elbette is
tihlâkten mümkün olduğu kadar 'kısmak ve bü
tün varlığı ile ekipmanı tamamlamak yolunda. 
hareket etmek lâzımgelirdi. işte 'arkadaşlar 
Fransa da bunu yaptı. Bunu yaptığı zaman millî 
tasarrufların kendisine temin ettiği imkanlarla 
yapmadı, icabı halinde büyük emisyon hareket
lerine dahi girme zorunda 'kaldı ve arkaarkaya 
devalüasyon yapmaya 'kadar gitti. Bu ekipma
nını, bütün varlığının temelini teşkil eden ekip
manının teçhizatını tamamladı ve hattâ rakip 
memleketlerin dalhi ileri sanayilerinin bareket-
lerini takibetmek için, mevcut sanayiini mo-
dernize etmek ve yeni sanayi şubeleri kurma 
yoluna kadar gitti. Bu harelket Fransa'ya* ne 
getirdi? 1950 senesinde Fransa'da bütçeye nis
petle emisyon hacmi % 20 ye kadar çıktı. Bu
nun neticesinde elbette (ki, fiyatlarda bir ta'hav-
vül oldu... Arkadaşlar, elbette bu memlekette 
ufak tefek sıkıntılar oldu. Şimdi sorarım size, 
harbden çıkmış bir memleket, teçhizatını kay
betmiş bir memleketle, asırlar boyunca hiç heç-
hizatı olmıyan bir memleket arasında ne fark 
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fV ardır t Dün İsmail Rüştü Aksal ifade ettiler, 
büyük çapta memnuniyet duyduğumu ifade et
mek isterim. Envestismanlar, yalnız 'bizim için 
değil, ileri memleketler için de bir beka mese
lesidir. İleride arz ettiğim zaman göreceksiniz 
ki, bu bir zaruret değil, hayati ıbir icap haline 
girmiş "bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, 1958 senesi Fransız bütçesinde 
Hükümet 892 milyar franklık bir yatırım tah
sisatı teklifi ile Meclis huzuruna geldiği zaman 
Fransız Meclisinde kıyamet kopmuştu. Hükü
mete Fransız milletini ekonomik asfiksiye duçar 
ftttinız diye hücumlar yapılmış ve bunu Hükü
met de kabul etmişti. Ancak bunu çok geçici 
bir tedbir olarak, arızi bir ted'bir olarak kabul 
ettiğini ve hakikaten yapılan hücumların yerin
de olduğunu ve envesti'smanların kifayetsiz ol
duğunu itiraf etmişti. Nitekim 1959 senesinde 
Fransız Hükümeti, Fransız Meclisi huzuruna 
892 milyarlık bir tahsisatla değil % 27,5 fark
la 1 137 milyarlık bir envestisman teklifi ile 
gelmiş oljctu. 

Arkadaşlar, bu nispet Fransız gayrisâfi millî 
hasılasının % 17 sine tekabül etmektedir. Biz
de 1959 senesinin rakamı % 11,94 tür. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, envestisman ihti
yacı bize nispetle daha dûn olan bir memlekette 
dahi bu gayret gösterilmektedir. Bir noktayı, 
İsmail Büstü Beyi tekzibetmek için değil, tama
men haklı olduğunu ifade etmek için söyjiye-
ceğim. Görülüyor ki, yalnız İsrail değil, daha az 
yatırım ihtiyacı olan memleketlerde dahi en
vestisman miktarları millî hâsılaya nispetle bi
zim nispetlerimizi aşmaktadır. Arkadaşlar, bu
nun üzerinde hafif durmak değil, bizim derin
den düşünmemiz icabeden bir netice tevlidet-
mesi lâzımgelir. Arkadaşımız ifadelerinde bu
yurdular iki; bizim envestisman mevzuunda si
zinle aramızda hiçbir ihtilâfımız yoktur. İste
diğimiz şey şudur; temposunu yanlış tuttunuz, 
demek istiyorlar "ki; memleketin imkânlarının, 
takatlerinin üstünde bir envestisman yoluna 
gittiniz. Bilâhara kendi beyanları ile tekzibede-
rek derler ki: İsrail'de envestismanlar millî hâ
sılanın % ,17,5 nispetinde yapılmıştır, halbuki 
bizde bu nispet şu senelerde şu kadar düşüş 
kaydetmiştir ve netice itibariyle % 11,94 tür. 

Arkadailar; bir taraftan bizim yaptığımız 
enves%ismanları haklı olarak az göstermektedir
ler. Bia de kâfi bulmamaktayız. (Soldan, alkış-

ım Ö : ı 
lar) Daha fazla yapmaya mecburuz, diğer ta
raftan da tempoyu beğenmiyorlar, bu tempo 
içinde memleket büyük\ sıkıntılara duçar ol
maktadır, iddialarını serd etmektedirler. 

Arkadaşlar, bir noktayı ifade etmek isterim 
ki; bizde iktisadi kalkınma gayretleri yalnız 
bizim tarafımızdan bugün bir ilâhi vahiy ne
ticesi duyulmuş bir şey değildir. 

Arkadaşlar; Osmanlı tarihinde daha 1841 
den itibaren devletin iktisadi kalkınma yoluna 
girmemesi takdirinde İmparatorluğun tehlike
ye düşeceği hususu gözden kaçmamıştır. Da
ha o zaman memleketin münevverleri bu mev
zu üzerinde endişe duymaya başlamışlardır. 
Size sırf bu devrin düşünüşünü ifade eden iki 
rapordan birkaç cümle okuyacağım. 

1908 senesinde İktisat ve Nafıa Nazırı Gab-
riel Nurdangiyan veziriazama bir rapor tak
dim etmiştir. Bu rapor şöyle diyor : 

«İktisadi kalkınmanın icabettirdiği faali
yetler her türlü masrafa lâyıktır. Yollar, liman
lar ve toprak ıslahı şeklindeki faaliyetlerimiz 
sanayi kollarımızın kurulmasına müncer ola
cak ve Böylelikle dışardan temin edilen ecnebi 
maddeler yerine yerli maddeler ikame edile
bilecektir.» Arkadaşlar, bizim gayretlerimizin 
istikametini kısaltacak olursanız bunların bü
yük çapta yollar, HmanlaT^. s. ihtiva ettiğini 
pekâlâ görmek mümkündür. Demek ki, bu mev
zu üzerinde bizden evvel de duranlar olmuş
tur. 1908 de Belçika Konsolosumuz, - maalesef 
o da bir ecnebi hükümetin talebi üzerine-bir 
rapor takdim ediyor ve şöyle diyor : 

(Memleketimiz müzmin bir fakirliğe doğru 
gitmektedir. Bu fakirleşmenin devamını önle
mek, millî sanayii kurmakla mümkündür. 
Memleketi, zaruri ihtiyaçlarını temin ettiği 
ecnebilere muhtacolmaktan kurtarmak lâzım
dır. Bu şekilde ihtiyaç içinde kıvranan mem
leketler peyk durumuna düşmekten kendileri
ni kurtaramayacakları gibi orduları da ruhsuz 
ve güçsüz geçit orduları haline düşmeye mah
kûmdur. Kaldı ki, bu memleket ticari, sınai ve 
zirai inkişaf ile bir taraftan refahını, diğer 
taraftan iktisadi ve siyasi istiklâlini tahkim 
etmiş olur. (Soldan, bravo sesleri ) 

İşte arkadaşlar sizlere ifade ettiğim gibi, 
bizden çok daha evvelde bu ihtiyaçları duyan
lar olmuştur, ancak niçin muvaffak olamamış-
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lardır sualini kendi kendimize sormak lâzım-
gelir. Muvaffak olmamalarının sebebi şu idi; 
cemiyetimizde ekonomik ve siyasi bir zemin 
hazırlanmış değildir. Bu fikirler nihayet mah
dut bir zümrenin inhisarında kalmış bulunuyor
du ve memleketin idaresini elinde tutan bu 
şahsiyetler de milletlerinin hakiki hüviyeti ile 
sosyal ve psikolojik cepheden muhtacoldukları 
kalkınma hareketlerinin nereden başlamak lâ-
zımgeldiğini ve nerede bitirmek lâzımgeldi-
ğini tefrik edecek durumda değillerdi, yani 
memleketlerini mutlak surette tanımamakta idi
ler. 

Arkadaşlar, bugün iktisaden geri kalmış 
memleket yalnız Türkiye'den ibaret değildir. Fi
ilen 57 memleket iktisaden geri kalmış memle
ketler listesi içinde yer almış bulunmaktadır. Bu 
memleketlerde 1 milyar 150 milyon insan yaşa
maktadır. Amerikalılar bu memleketlerin hep
sine yardım etmektedirler ve yapılan yardımla
rın 11 senelik yekûnu 57 milyar dolara baliğ ol
muştur. Bu memleketlere Amerika'nın yaptığı 
yardımlar bu memleketlerin savunmak güçle
rini ayakta tutmaJf gayretine matuftur. Bu 
memleketlerin savunma güçlerinin ayakta tu
tulabilmesi mevzuunda Birleşmiş Milletler ve 
Avrupa İktisadi iş Birliği gibi beynelmilel mü
esseseler tarafındzfn bu yardımların ne şekilde 
kullanılması icabettiğini gösteren birçok cra-
vaylar, çalışmalar vardır. Bunların bilaistisna 
müncer olduğu netice şudur: iktisaden geri 
kalmış memleketlerde merkantilist bir zihni
yetle mevcut imkânların veya dışardan temin 
edilen imkânların bir bölgenin veya bir ziimre-
nin kalkınması ve büyük gelirlere mazhar ol
ması yolunda değil, memleketin tümüne şâmil 
bir kalkınmayı temin edecek şekilde sarf edil
mesi gibi bir zarurete dayanmaktadır. Bütün 
çalışmaların, muhassalasım, tavsif bakımından, 
bu cümlenin içine sığdırmak mümkündür. 

Arkadaşlar, bizim aldığımız ve kalkınma
mız yolunda sarf etmek için giriştiğimiz gay
ret de bundan başka nedir? Memleketin her 
tarafına dağılan ve bütün milletin kalkınma 
kudretine faydalar temin etmekte olan bu da
ğılışın sosyal ve ekonomik safhaları üzerinde 
aşağıda konuşacağım için bu noktayı burada 
kesiyorum. 

Arkadaşlar, iktisaden geri kalmış memle-
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ketlerde bir hakikattir ki, muayyen bir refah 
seviyesine ulaşmış bir akalliyet daima mevcut
tur. Ve bunun yanında yekûnu daima çok ka
barık ve vasatın çok üstünde bulunan bit* züm
rede de kendi kabına çekilmiştir. Bu para eko
nomisi Peripherie dışında kalan bir züm
redir. Ve bu zümre gizli işsizlik gibi müzmin 
bir hastalığa müptelâdır. 

Arkadaşlar; bir noktada arkadaşlarımı ikaz 
etmek isterim. Kendinizde deneyebilirsiniz, iki 
aylık, üç aylık bir tatil rehavetinin ruhunuz
da yaptığı tesirleri düşünecek olursanız yıllar 
boyunca bütün meşgalesi yalnız iki üç dönüm
lük toprağını sürmek, oradan aldığını işsiz 
güçsüz geçirdiği bir seneye serpiştirmek ve 
munzam gıdasını da evinin önündeki keçisinin, 
ineğinin sütü ile tamamlamak suretiyle sene
nin on iki ayı içinde çalıştığı günler bir ayı 
bulmıyan bir insanın ruhundaki, ataletin tesi
rini ve derecesini ölçmek kabil olur. (Soldan; 
bravo, sesleri) 

Arkadaşlar; memleketimizde, bütün iktisa
den geri kalmış memleketlerde olduğu gibi, en 
büyük âfeti burada aramak lâzımgelirdi. Yüzde 
50 nin çok üzerinde bulunan bir kitle, para eko
nomisinin tamamen dışında ve en asgari hayat 
şartları içinde işsizliğe müptelâ durumda idi. 
Bu kütleyi efoonomi'k (hayatın dinamik bir un
suru haline getirmek için yapılacak hamlenin 
zorluğunu kabul etmek lâzımdır. Müşkül ve 
çok taraflı bir çalışmanın ieabettiren bu husus
ta kütleyi, evvelemirde bir esrar tesiri yapan 
uzun atalet devirlerinin içinden söküp almak, 
şahsi ihtiyaçlarını kabartmak suretiyle onları 
harekete getirmekle mümkündü. Yapılacak 
<$ey elbette bu şahsı büyük merkezlere ulaştıra
cak yollara kavuşturmak ve nihayet istihsal 
ettiği metağı kıymetlendirebilmek ve kendisine 
istihsal hayatında meşgul olabilecek bir iş temin 
etmekti. 

Arkadaşlar, memleketimiz filhakika 770 bin 
kilometre kare bir araziye sahiptir, fakat iş
lenebilecek arazinin yanlız 24,5 milyon hektar
dan ibaret bulunduğunu, bunun da yarısının 
aneak düz arazi teşkil ettiğini, bunun da an
cak 2,5 milyon hektarının sulanacak arazi oldu
ğunu, bugünkü durumu ile yansının dahi su
lanacak durumda olmadığına nazaran dikkate 
alacak olursanız her sene ziraat sahasına surp-

i 



t : 41 21.2.1959 C : 1 
lus olarak 80 bin ziraatçi aile veren nüfusumu
zun bu munzam kısmını ziraatin olduğu şekli 
ile kalması takdirinde barmdıramıyacağı bir rea
litedir. Bu nüfusun büyük şehirlere akını ise 
memleketimizde başlı başına problemler mey
dana getirmektedir. 

Arkadaşlar, her şeyden evvel iskân faali-
. yet ve teşebbüslerinde muvaf f akiyetsizliğe gö
türen husus işte memleketin en büyük kısmını 
teşkil eden kitlelerin atalet içinde yaşaması ve 
ihtiyaç duygusu içinde bulunmaması idi. Biz 
ihtiyaçları yaratmak bakımından, arkadaşlar 
kendimizi gururla muvaffak olmuş addedebili' 
riz. Bu noktada bir hususu belirtmek isterim; 
Muhterem İsmail Rüştü Aksal Bey dediler ki, 
«Memlekette istikrarı temelinden sarstınız» 
Eğer muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin büyük 
bir ekseriyetinin içinde yaşadığı sefaleti, asırların 
bize miras bıraktığı bu istikrarı bozmak mev-
zuubahis idiyse, bunu yaptık ve bundan dolayı 
da gurur duymaktayız. (Soldan; sürekli've şid
detli, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, ihtiyaçlar mütemevviç-
tir, inşan oğlu inkişaf ettikçe, ihtiyaçları art
makta ve çeşitlenmektedir. Ve kendisini ihti
yaçlarının muayyen bir kısmında tatmin edebil
diği ve bu tatminin teminatını bulduğu anda da
ha yukarı ihtiyaçlar kendiliğinden meydana 
çıkmaktadır. Bu takdirde vatandaş dünkü ih
tiyacını haklı olarak tamamen beşerî, humain 
bir şekilde unutmakta ve dün kendisi için hayal 
olan bir seviyede yaşadığı halde bir ileri ihti
yacının tatmin edilmemesi anından itibaren iz-
dırap çekmektedir, inkisara uğramaktadır. Bu 
realitedir. Bugün bu memleketteki uf ak-te
fek sıkıntılar ise bizim kendi gayretlerimizle te
min ettiğimiz bir ihtiyaçlar seviyesi üzerine sı
ğınmak suretiyle daha ileri hamlelerimizin 
icabettirdiği bâzı tasarruflar ve feragatlarm 
meydana getirdiği sıkıntılar, izdiraplardır, bu
nu kabul etmeğe imkân ve ihtimal yoktur. Mu-
hakkakki bizler hangi partiden seçilmiş olur
sak olalım, muhalifiyle, muvafıkiyle hepimizin 
bir tek arzumuz, bir tek gayemiz vardır. Mem
leketimizin terakkisi. Aramızdaki ufak-tefek 
söz düelloları, münakaşalar hiçbir suretle biri-
birdmize karşı mevcut bir hissi münaferetten 
değil, memleketimizin tealisi yolunda takibedi-
len yol mevzuundaki görüşlerimizin ayrılığın
dan doğan kardeşâne bir çatışmadır. Binaen

aleyh, hiçbir arkadaşımı, buradaki konuşmala
rından ve münakaşalarımızdan dolayı töhmet 

\ altında bulundurmak düşüncelerimin haricin-
\ dedir. 
| Ancak, muhterem arkadaşlarım, bize bugün 
j kendimizi muayyen bir ihtiyaçlar seviyesinin 
j üstünde sığınmak suretiyle, imkân olduğu ka-
j dar istihlâk çarkından ne kopartabilirsek kopar

mak ve dış yardımlardan ve kendi imkânl&Ei-
mızdan temin edebileceğimiz bütün varlığımız
la müstakbel nesilleri bizden daha mesut bir 
hayat seviyesine ulaştırmak, onlara daha iyi 
bir Türkiye hazırlamak düşmektedir. (Soldaa.; 
bravo, sesleri) 

Ancak arkadaşlarım, burada bir nokta te
bellür etmektedir. Çok defa arkadaşla.rlmız, 
muhalif arkadaşlarımızı kasdetmiyörum,. parti
li arkadaşlarımız, hattâ ben zaman zaman ken
di kendimize; «O (halde, istikbalde muzaf olarak, 

I memleketin bütün yükünü bu nesil üzerine mi 
yükleyenim?» diye sormaktayız. Bizim gayemiz 
bir nesil üzerine bütün yükü yüklemek değil, 
günün ihtiyaçları ve istikbalin ^talepleri arasın
da bir muvazene kurmaktır. Gayemiz günün ih
tiyaçları içinde bir vasatı bulup bunun üzerinde
ki ihtiyaçları bir dereceye kadar tatmin işinin 
temininden ibarettir. Ataletten kurtulamıyan 
nesiller, müstakbel nesillere daima bir zail; mi-

I ras bırakmışlardır. Türk Milleti olarak zannedi-
I yorum ki, biz bu kakikatı bütün milletlerden 

daha iyi takdir edecek durumdayız. 1699 Kar-
I lofça Muahedesinden itibaren İmparatorluğun 

yıkılışına kadar memleketin duçar olduğu bütün 
I felâketlerin mahiyetim aramak lâzım gelirse, ha-
I kikaten bir neslin bir nesle miras olarak bırak

tığı zaıf içinde görülür arkadaşlarım. Binaena
leyh, bizim için tarihin bunca dersleri karşısında 
yapılacak şey, hakikaten büyük bir feragatle ih
tiyaçlarımızdan kısabildiğimiz kadar kısmak, 
bütün imkânlarımızı kullanmak ve harbcteû çık
mış milletlere nispetle daha geriden afof&gînaz 
bir sefaleti devam ettirmek değildir. Onu kök-

I leyip atmak yolunda daha çok ceht ve gayret 
sarf etmek yolunda harekete geçmemiz icabeder. 
(Soldan, bravo sesleri) Arkadaşlar, burada yi
ne mühim bir nokta üzerinde konuşmak istiyo
rum : Aramızda çok mühim bir görüş farkı var-

I dır. Ekonomik muvazene, ekonomik Sstitaear 
I anlayışı... Sık sık muhalif kardeşlerimiz de bah-
I sediyor, biz de bahsediyoruz. Ve bizi dısardaa 
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dinliyen ve müdekkik olmıyan bir şahsiyet için 
bunlar ne diye birbiri arasında çekişiyorlar. 
Mademki gayeleri envestisman yapmak, madem
ki gayeleri bu memlekete hizmet etmektir, deni
lebilecek bir şekilde bir vaziyetle karşıkarşıya 
geliyoruz. Arkadaşlar, zannediyorum ki; asıl 
ayrılığımız ekonomik muvazene fikrindedir. 
Ekonomik muvazene ve istikrar nedir? Bir mem
lekette istihsal ve iştira gücü arasındaki muade
let mi? Ekonomik muvazene istihsal ve ihtiyaç
lar arasındaki muadelet midir? Eğer bunlara 

, ayrı ayrı cevap vermek lazımsa bunların her 
ikisini de müdafaa etmek mümkündür. İsmail 
Eüştü Bey âdeta Amerika veya İsviçre gibi 
surplusler içerisinde boğulmuş ve parasını ne 
yapacağını bilemiyecek kadar zengin ve nihayet 
sosyal adaleti kurmuş ve ekonomik varlığın en 
yüksek seviyesine ulaşmış bir memleketin Ma
liye Vekili edası içinde konuşmuştur. 

Kendisinin bütün konuşmalarını şu noktaya 
irca ettim; acaba İsmail Eüştü Bey ekonomik mu
vazenede istihsal ve ihtiyaçlar arasındaki muade
leti mi görmektedir? Bu, bahsettiğim memleketler 
için caridir. Çünkü onlar, öyle bir seviyeye ulaş
mışlardır ki, hakikaten bu seviyede bulunan in
sanlar için hedef, bulunduğu sağlam mevkii tut
mak ve muhafaza etmektir. Bizim için ise hedef 
bu değildir. Bizim için hedef, ihtiyaçlara karşı 
cevap vermek değil, ihtiyaçları kabartmak ve 
kabaran ihtiyaçların arkasından istihsalimizi ye
tiştirmektir. Bu ise, çok zor bir iştir. Bilhassa 

• bizim memleketlerimiz gibi senede nüfusu % 3 
nispetinde artan bir memleket için bu iş, çok da
ha güçtür. Arkadaşlar, bir memlekette nüfusun 
senede % 3 nispetinde artması, o memleket için, 
o yıllar içinde olmazsa dahi, yeni doğanlarını 
hakiki müstehlik duruma geçtikleri devrelerden 
itibaren millî gelirde % 3 nispetinde bir envestis
man yapıldığı takdirde munzam ihtiyaç ancak 
karşılanmaca ve o seviye üzerinde bir muvazene 
kurulmakta demek olabilir. Ancak, bu da ihtiyaç
ların statik olarak yerinde durduğunu kabul eden 
bir anlayış içinde mümkün olabilir. Halbuki bir 
taraftan ihtiyaçlar da artmaktadır. Demek ki, 
nispet artması ihtiyaçların normal olarak yüksel
mesi suretiyle meydana gelen bir marjinalin ilâ
vesi suretiyle hiç olmazsa % 4 - 5 bir envestisman 
ancak ve ancak cemiyetin bulunduğu yerde say
masını mümkün kılabilir. Binaenaleyh, yapılacak 
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envestisman hududu bunun üstüne çıkmak lâ
zımdır ki, müstakbel nesiller için bir küçük gay-

. ret sarf etmiş olalım. 
Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketimiz 

uzvi, bünyevi bir değişiklik geçirmektedir. Bu 
değişiklik ihtiyaçların büyük çapta artmasını ve 
bu ihtiyaçlara karşı cevap vermeyi müşküllendir-
mek suretiyle tezahür etmektedir. Ve bu yüzden
dir ki, zaman zaman metotlarımızda değişiklik 
yapmak zarureti hâsıl olmaktadır. 

Arkadaşım İsmail Eüştü Bey hatalarınız var
dır, dediler. Dünyada hiçbir insan hatadan salim 
değildir ve hiçbir insanın yüzde yüz gerçekler 
içinde yaşaması mümkün değildir. 

Arkadaşlar bütün dünyanın tanıdığı büyük 
Devlet adamlarından Teodor Euzvelt'e sormuşlar, 
hiç hata ettiniz mi diye. Verdiği cevap şu olmuş
tur: «Eğer hareketlerimde % 75 nispetinde isa
bet kaydettiğim günler olduysa - ki, pek az olmuş
tur. - o günlerde bir çocuk gibi sevindim ve ta-
tasavvurlarımm zirvesine ulaştığımı hissettim.» 
demiştir. Yüzde yüz her şeyi haklı olarak telâk
ki etmek, yüzde yüz hakikatler içinde dolaşmak 
bence beşerin, hattâ İsmail Eüştü Aksal #rkada-
şımız bile dâhil olmak üzere, kârı olan bir şey de
ğildir. (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlar; insanların dünyaya sığmayıp fe
zaya taşmak durumuna girdiği, ve bugün çıkan 
atom enerjisinin kudretinin ertesi günü hidrojen 
bombası ile demode hale geldiğini gördüğümüz 
bir âlemde süratle değişmenin, iktisadi, sosyal ve 
teknoloji alanında büyük*değişiklikler meydana ge
tirdiği bir zamanda, esasen korkunç olan şey de
ğişmek değil değişmemektir. Mütehavvil bir ze
min üzerinde düşmemenin şartı hareketlere ve 
bu hareketlerin ahengine kendini uydurmaktır 
bünyevi, uzvi değişikliklerin meydana getirdiği 
tahavvüller elbette bize bâzı metot değişiklikleri
ne gitmeyi icabettirecektir. 

Arkadaşlar; 
En basit bir tahlille şu noktayı tebarüz ettir

mek mümkündür: 
Muhterem arkadaşımı İsmail Eüştü Bey 

memleketteki büyük fiyat tereffülerini yalnız ve 
yalnız emisyon politikasının bir neticesi olarak 
göstermeye ve krediler mevzuunda ve nihayet 
bütçe mevzuunda hükümetin - kendi tabiriyle -
basiretsiz hareketlerine atfettüer. Ben kendile
rine şu noktayı söyliyeyim ve tamamlamış ola-
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yım ki; hakikaten fiyat temevvuçleri olmuştur 
fakat bu fiyat temevvüçlerinin tek sebebi bun
lar değildir. Bir uzvi değişiklik geçiren bir ce
miyette bunu normal olarak kabul etmek ve şu 
suretle izah etmek lâzımdır; en basit bir tah
lille meydana çıkar ki; bir memlekette nüfus ke
safet peyda ettiği zaman ve bu nüfus kesafeti 
istihsal bölgelerinden ziyade istihlâk bölgelerin
de vâki olduğu zaman ve bir memlekette nakli
yat imkânları geliştiği zaman ve bu münase
betle madde sirkülasyonu hazırlandığı cihetle 
ve bir memlekette gayet mahdut mikyasta bulu
nan bir zümrenin işgal' ettiği para ekonomisinin 
PiSriphĞrie'si içine bir anda milyonlarca insan gir
diği zaman bizatihi fiyatların yükselmesi için 
kâfi bir sebep ortaya çıkmış olur. Arkadaşlar; 
ihtiyaçlar, itiyatlarda o kadar süratle kökleşmek
tedirler ki bunlara karşı yapılan en küçük bir 
baraj hakikaten büyük reaksiyonlara sebep ol
maktadır. Hüner oradadır ki bu reaksiyoanları 
istismar etmemek lâzımdır. Çünkü bunlar ekono
minin dinamizminin bir icabı olarak ve D. P. 
olsada C. H. P. olsa da normal olarak bir zaruri 
hal olarak tezahür edecektir. Çünkü tabiî kanun
ların icabıdır. 

işte arkadaşlar Hükümetin 4 Ağustos karar
ları bu espirinin ve bu gerçeklerin ışığı altında 
millî bünyemizin, cemiyetimizin hususiyetlerinin 
nazarı itibara alınarak imkânlarımız ve hedefi
mizin fonksiyonları dâhilinde alınmış kararlar
dır. Bunların muvaffak olması, olmaması keyfi
yeti ise yalnız Demokrat Partinin işi değildir, 
bütün Türk milletinin işidir. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Muhterem aradşalraım; bu* yolda şu muhak
kaktır ki Anayasa vazifelerimizi, teşriî ve icrai 
olarak ayırmış durumdadır. Ama bu noktada 
memleketin muhalif ve muvafığı Meclisi ve Hü
kümeti bir arada hareket etmek mecburiyetin
dedir. Ancak, bu takdirdedir ki, müspet netice
ler almak mümkün olur. Eğer biz mütemadi 
olarak, alınacak kararların şu veya bu istika
mette dejenere olacağı müjdesini bu kürsüden 
vermek durumuna düşersek, bu muvaffakiyetin 
teminatını daha şimdiden ortadan kaldırmış ola
biliriz. 

Arkadaşlarım, Allah bizi memleket olarak, 
kendisini atalete sevk etmemesi lâzımgelen bir 
yere yerleştirmiş bulunmaktadır. Kem gözler 
üzerimizdedir. Bu arada dost eller de bize uzan-
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mış bulunmaktadır. Fakat ne kem gözlerden 
kokrkmamız ve ne de dost ellerin bizi teshir et
mesi lâzımdır. İleri memleket ve geri memleket 
münasebetlerinin tehlikelerini hepiniz takdir 
edersiniz. İleri memleket demek, hayat seviyesi 
yüksek, prodüktivitesi kuvvetli, kültür seviyesi 
üstün olan memleket ve bunların muhassalası 
olan potansiyeli fevkalâde kuvvetli qlan bir 
memleket demektir. İktisaden geri kalmış mem
leket ise bütün bu nimetlerden mahrum olan 
memleket demektir. Bu memleketler arasındaki 
münasebetler kimin lehine, kimin aleyhine ve 
tesir bakımından hangi istikamette tecelli ede
bileceğini biz, millet olarak, bütün milletlerden 
daha iyi biliriz. Mazimiz bu dersi bize sarih ola
rak vermiş bulunmaktadır. (Bravo, sesleri) Bi
naenaleyh, yapılacak şey elde ettiğimiz yardım
ları bu memlekette meveut bulunan geriliği 
idame ettirecek şekilde tamamen istihlâke ye
dirmek değil, bilâkis bunlara kendi imkânları
mızı katmak suretiyle bir an evvel gelişmek ve 
bu memleketlerle münasebetlerimizi geri mem
leket, ileri memleket münasebetlerinden çıkarıp 
ileri memleketten ileri memleket münasebeti 
haline getirmektir. Binaenaleyh, arkadaşlarım 
bu nokta bizi düşündürmeli ve aldığımız yar
dımları memleketin yatırımlarına sarf ettiğimiz,* 
hattâ ufak tefek sıkıntılar bahasına da olsa 
çok görülmemelidir. 

Zannediyorum ki, yine arada yatırım mef
humu üzerinde bir küçük frak olsa gerek. Bâzı 
arkadaşlarım yatırımları bizatihi bir maddeyi 
imal eden bir fabrika, bir tezgâhtan yukarı çı
karmamak iddiasındadırlar. Halbuki yatırımlar; 
meselâ bir tanesini söyliyeyim; memlekette çift
çinin istihsal hayatına intibakını temin edebil
mek için girişilecek bir vulgarisationda kullanı
lacak şu kadar memura vereceğimiz ücret, cari 
masraflar içinde görülmektedir. Ama netice 
itibariyle rantabilitesi en mükemmel bir fabri
kanın rantabilite seviyesinde bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, masrafın istihsal sektörüne sarf 
edilip edilmemesi keyfiyetini dikkatle tahlil et
mek ve bâzı hatalara düşmekten kendini kur
tarmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, dün Vekil Beyin izah 
ettikleri şekilde Avrupa'nın ve hattâ dünyanın 
veçhesini değiştirmek istidadında olan iki bü
yük teşebbüs kuvveden fiile girmek durumun-
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dadır. Bu teşebbüs, bizim coğrafi olarak bulun
duğumuz Avrupa'da olmaktadır, müşterek pa
zar ve serbest bölge. ) 

Muhterem arkadaşlarım müşterek pazar he
pinizin bildiği gibi 6 devletin integrasyon yo- S 
lünda, siyasi birlik yolunda attıkları bir adım- : 
dır. Müşterek pazar memleketleri 165 milyon 
nüfusu barındırmakta ve istihsal ve istihlâk ka- • 
pasitesi çok yüksek olan memleketlerdir. Tür
kiye'nin bu camiayı teşkil eden memleketlerle -
yaptığı' ticaret - ihracat ve ithalâtta - umumi 
ticaretimizin yüzde 25 ini çok zaman tecavüz ; 
etmektedir ve bu memleketlerin çoğu tradis- ] 
yonel pazarlarımızdır. Bugün bu memleketler- • 
den bâzılarının sahip bulunduğu büyük Afrika 
ülkeleri, Afrika müstemlekeleri de tamamiyle , 
ortaya konulmuş ve umumun istifadesine arz 
edilmiştir. Birçok maddeler üzerinde düne ka- ; 
dar bizden iptidai madde alan memleketlerin * 
çoğu daha hesaplı olarak nihayet kendi paza- ; 
rından almak imkânlarına .kavuşacak duruma { 
geçmek üzeredir. Bunun bizi düşündürmesi ica- ! 
beder. I 

ı 
Bunun yanında serbest bölge... Daha büyük 

çapta bir teşekküldür.. Burada da yine gayret
ler tek bir pazar ünitesi meydana getirmek için 
bu memleketler arasında gümrük muameleleri
ni , ve kontenjantmanlan kaldırmak ve bir pa
ra convertibilitesine varmaktır. Kaldı ki, ser
best xbölge teşkil edecek memleketler arasında 
convertibilite daha şimdiden fiilen tahakkuk 
etmiştir. 

Arkadaşlar; bu memleketlerle olan ticaret 
durumumuz şudur: Münasebetlerimiz hem ti
caret hacmimizin - ithalâtta ve ihracatta - % 
45 i tecavüz etmektedir. Ve bizim için sağlam 
para ile memleketimizden mal alan en büyük 
kütleyi teşkil etmektedir. Ticari bakımdan en 
hayati bölgeyi teşkil etmektedir. Arkadaşlar, 
bu memleketlerin meydana getirdikleri birlik 
10- - 12 sene gibi kısa bir zamanda hakiki bir 
ekonomik entergasyona vâsıl olmak durumun
dadır. Netice bizler için şöyle hulâsa edilebilir: 
Bir taraftan Amerika, bir fVraftan Rusya, bir 
taraftan da esasen mevcut bulunan İngiltere 
yeni teşekkülün içinde arzı endam eylemek su
retiyle, düne kadar .ithalât ve ihracat için bi
zim hakiki bir pazarımızı teşkil eden bu mem
leketler de kendi kendilerine yetebilecek bir 
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ünite haline gelmek durumuna geçecek ve bi
zim karşımızda muhatabolarak üç ekonomik 
dev teşekkül etmiş olacaktır. Bizim için bu te 
şekküllerden en faydalı olanı serbest bölgedir. 
Serbest bölge içinde yer almak bir zaruret de
ğil, hayati bir icabolarak karşımıza dikilmiş 
bulunmaktadır. Bunun için ziraatimizde, sana-
yiimizde istihsalimizi bu memleketlerin pazar
larına aynı evsaf ve aynı fiyatlar içinde mal 
sürebilecek bir seviyeye çıkarmak zorundayız. 
'Aksi halde koskoca bir ekonomik dünya için
de hiçbir kulun kabul etmediği bir küçük ada
cık haline düşmek mukadderdir. Bunun için de 
yine ufaktefek acılar ve sızılara bakmadan 
10 - 12 sene için konan muafiyet devresinde 
koskoca bir ekonomik dünya içinde bir küçü
cük adacık halinde kalmamak için kendimizi 
toplayıp bu teşebbüsler içine girecek bir hüvi
yete kavuşmamız hayatın icabıdır. (Soldan; 
bravo, sesleri) Arkadaşlar; nokta olarak şura
ya dokunmak isterim. Bir memlekette ekono
mik bakımdan gerek sanayi, gerek zirai kal
kınmanın tevezzüü fevkalâde büyük bir ehem
miyet arz etmektedir. 

Bu tevezzü şu neticeyi vermektedir. Her 
hangi bir atalet içerisinde yaşıyan bölgede 
kurulmuş bir fabrika, bir müessese evvel emir
de burada bulunan halkın bir kısmını dinamik 
bir unsur haline getirmektedir. Bu müessese
lerin getirdiği görgü ve yeniliklerle civara; te
sirler icra etmekte ve bilhassa bu topluluğun 
meydanaj getirdiği istihlâk nüvesi civarda bu 
ihtiyaçları karşılamak durumunda bulunan 
çiftçiyi harekete geçirmektedir. Ve bu suretle 
sınai ekspansiyon kendisini zirai, ve entellek-
tüel ekspansiyon halinde göstermektedir. Bu 
suretle sanayi tevezzüü muhtelif kollardan ya
pılması lâzımgelen hareketi tek başına yap
mak imkânına sahibolmakta ve aynı zamanda sos
yal bir adaletin meydanaj gelmesine hizmet et
mektedir. Çünkü bu suretle memleket niniet-
lerini her tarafa yaymakta ve kalkınma mem-
leketşümul bir hale gelmektedir. 

Arkadaşlar, bütün bu izahlarımdan sonra bir 
noktayı daha arz etmek isterim. O da bir mem
lekette zirai, sınai sahada mevcut kalkınma
nın yalnız büyük para yatırımları ile değil, 
ancak ve aynı zamanda o memlekette prodük-

360 



I : 41 21. İ 
tivitenin büyük bir ciddiyetle ele alınmasiyle 
mümkündür. 

İkinci Cihan Harbinden ı&nra harabolan 
Avrupa ekonomisinin tekrar ihyası için pro-
düktiviteye bir can kurtaran simidi gibi yapış
mışlardır. Elde ettikleri netice de fevkalâde 
olmuştur. Arkadaşlarım; prodüktivite bir ke
lime ile insan gücü teçhizat, hammadde, enerji 
ve sermayeyi en bol olarak istihsal yapabilecek 
bir şekilde organize etmek metoduna bağla
mak keyfiyetidir. Bu sihirli bir kuvvet taşı
maktadır. Bizim memleketimizde de bu yoîda 
atılmış kuvvetli bir adım vardır^ Bugün halen 
memleketimizde Mudi Fonu tarafından kurul
muş bulunan Vekâletlerarası prodüktivite mer
kezinin çok kıymetli ve çalışkan müdürünün 
idaresinde müspet hizmetler görmektedir. Ve 
büyük bir zevkle öğrendiğimize göre, Hükü
met bu müesseseyi memleketin geniş çapta ih
tiyaçlarına cevap verebilecek bir hüviyete so
kabilmek için bir kajnun teklifi hazırlanmış 
ve Büyük Meclise arz etmek üzere bulunmakta 
imiş. 

Arkadaşlar; prodüktivite sanayide, ziraatte 
fevkalâde müspet neticeler vermiştir. Ancak 
prodüktivitenin tatbik edilmesi için de yine 
muayyen bir zeminin hazırlanması icabetmek-, 
tedir. Malûm olduğu üzere fiziki ve coğrafi, 
insan ve teknoloji elemanlarından terekkübe-
den prodüktivitenin tatbikatı bizim hızla çalış
mamız ve ekonomik strüktürümüzü bu meto
dunu tatbik edilebileceği bir seviyeye ulaş
tırmayı lüzumlu kılmaktadır. 

Arkadaşlar, zirai sahada prodüktivite, bil-
~ hassa toprak ıslahı mevzuunda çok büyük ça
lışmalara ihtiyaç göstermektedir. Amerika'da 
1850 senesinde birkaç yüz hektardan ibaret bu
lunan sulanan arazi miktarı, bugün 800 milyon 
hektara çıkmıştır. Eğer Amerika ziraatte pro
düktiviteyi tatbik edebiliyorsa, bu, ancak ken
disini tabiat kuvvetlerinin esaretinden kurtar
mış ve insan gücüne prodüktivitenin ilâvesiyle 
rantabl olabilecek bir zemin yaratmasiyle 
mümkün olmuştur. Bizim memleketimizde de 
arkadaşlarım bu yolda bir tatbikatın temini 
için girişilen hamle oldukça mühimdir. Fakat 
biz Demokratlar olarak bunu kâfi görmemek
teyiz. 

Arkadaşlar, Sardunya adası iki buçuk mil-
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yon hektar araziden ibarettir ve arazinin an
cak % 18 i kabili zeridir. Sardunya adasında 
prodüktivite tatbik edilebilmektedir. Çünkü 
bu küçük adada 17 aded baraj vardır. Tür
kiye'de çok mahdut ve nâçiz imkânlarla büyük 
gayretler neticesinde meydana getirdiğimiz ba
rajların âdeta bir lüks telâkki edilmesinin bu 
izahatımla ne kadar mesnetsiz olduğu meydana 
çıkmış olur kanaatindeyim. Prodüktivitenin zi-
raate tatbikinde mühim bir eleman da insan ele
manıdır. Bu hususta iki yoldan eğitim yapmak 
zarureti vardır. Birisi doğrudan doğruya müs
tahsili yetiştirmek ve ikincisi de müstahsili ye
tiştireni yetiştirmek. Müstahsili yetiştirmek ve 
fiziki zemini hazırlamak, toprak ıslahı yapmak 
suretiyle fevkalâde müspet neticeler almak müm
kün olmaktadır. Memlekette bu şekildeki çalış
maların çok müspet neticeleri, çok küçük çap
ta da olsa, tezahür etmektedir. Bütün temenni
miz bu yoldaki çalışmaların daha geniş imkân
lar sarfjyle, daha büyük çapta bir genişliğe vâ
sıl olmasıdır. 

Arkadaşlar; vulgarizasyon namını taşıyan ve 
halkın eğitimini tazammun eden, bu hususta 
halkı yetiştirenleri yetiştirmek bizim memleketi-

, miz için bilhassa bugün karşı karşıya kaldığımız 
bir hâdisedir. Bugün artık diplomalar devrinin 
geçtiğini ve mekteplerden çıkan şahısların ha
yatın realiteleri içerisinde her gün inkişâf et
melerinin bir zaruret olduğunu görmemeye im
kân yoktur. Bunun için de bir taraftan perso
nel miktarını artırmak diğer taraftan kalitesini 
yükseltebilmemiz için kurslar göstermek, büyük 
masraflar pahasına da olsa yapılması lâzımgelen 
bir şeydir. Bu hakiki bir envestismandır, hü
kümetin bu yolda göstermiş olduğu gayretleri 
yalnız memnuniyetle karşılamayıp devamda bü
tün samimiyetimle teşvik etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki, milleti
miz dinamik bir millettir, nüfusumuz rekor bir 
süratle artmaktadır. Memleketimizin bünyesi 
henüz oturmamış olup büyük bir seyyaliyet arz 
etmektedir. Bu vaziyet karşısında ekonomik ha
yatımızı statik esaslara bağlamamıza fiilen im
kân yoktur. Biz iktidarda kaldıkça bünyevi, ro-
ganik tahavvülâta göre lüzumlu müesseseleri 
kurmakta, memleketi insicamlı bir ekonomik üni
te haline getirmekte ve millî geliri artırmak gay
retlerimizde devam edecek ve memleketimize ya-
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kışmıyan gerilik yaftasını muhakkak söküp ata
cağız, arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; her şeyden önce 'bir vazifeyi' 
yerine getirmek istiyorum. 1959 'bütçesi müna
sebetiyle bâzı-icraatını, münhasıran bir prensip 
ve sistem içinde kalarak, tenkide itina edeceğim. 
Muhterem (Başvekil Adnan Menderes'i iyi dille 
anar ve bir an evvel afiyet ve selâmetle memle
kete dönmesini dilerim. (Alkışlar, ibravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müsaadenizle mevzua kısa bir başlangıçla 

gireceğim : BaşkaırEisenhower'in iktisat müşa
viri Randall 'Türkiye'yi ziyaretinden dönüşünde 
Amerika'da bir ma'kale neşretmişti. Bu makale
nin bizimle alâkalı olan bir pasajını 'okuyaca
ğını : 

«Fakat onlar, tenkid karşısında fevkalâde 
hassastırlar. Onlar (yani Türkler) insanların 
siyasi ve iktisadi meselelerde kuvvetli görüş 
farklarına sahibolup, yine de bir arada ve ahenk 
içinde yaşayabilecekleri bir hale ulaşmamışlar
dır.» 

Bu bütçe ımüzakerelrinde, şu ana kadarki an- f 
layış, Meclis olarak bizim çoktan (buna ulaştığı
mızı göstermektedir. Hükümetin de bizi ve 
Randall'r te'kzibetmesini temenni ederim. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; benden önce konu
şan Muhterem Zeyyat Mandalinci arkadaşımın 
bütün konuşmalarını iki noktada, basite irca 
ederek, hulâsa eylemek mümkündür : Birincisi, 
memleketteki fiyat nizamının yavaş yavaş hangi1 

istikamete bizi götürdüğünü izah ettiler. İkincisi 
de 4 Ağustos kararlarının isabetine ve muvaf
fak geleceğine ait temennileri müdafaa ettiler. 
(Bütçe münasebetiyle tenlkidlerime başlamadan 
evvel, bu iki noktaya cevap verebilirsem konuş
mam. daha çok vuzuh kesbedecektir. 

Bir siyaset, bîr Hükümetin, sonuna kadar 
kontrolü altında olursa varılan noktalar sürpriz 
değil; önceden takib edilen, adım adım tahakkuk 
ettirilen neticeler demektir. Eğer bir iktisadi ve 
malî siyaset 'Hükümetin (kontrolü altında değil 
veya yanlışlıklar İçinde ise, ısonunun müdafaa
sında güçlük çekilir. Mandalinci 'nin çektiği sı
kıntıyı takdir ediyor ve 'kendisini mazur görü

yorum. Bu itibarla işaret ettiğim İM Ibaıkîmdian 
(kendisine kısaca cevap verirken, bütün konuş
malarımı mesnetlere istinadettirerek arz edece
ğim ve her hangi bir şekilde parlak söz söylemi-
yeceğim : 

Sayın Mandalinci, fiyatla alâkalı «olarak mü
temadiyen diyorlar ki : «Memleketimizdeki fi
yat tereffüleri, iktisadi hayatın ve dünya rayiç
lerinin tabiî bir neticesi olatfak tahadd/üs et
mektedir.» 

Aynı Muhterem Mandalinci, İktisat Vekili 
iken, Millî Korunma Kanununun şiddetli müey
yidelerine bağlanacak tedbirleri müdafaa ettiği 
zaman ise : «Memleketimizde fiyat tereffüleri 
muhalefetin ihdas ettiği suni bir buhrandır» de
mişlerdi. Şimdi 4 Ağustosta alman kararların 
her bakımdan hakikaten dikkatli olmakla bera
ber, müdafaasını teşkil eden Ikısmımn ise ceva
bını, her hangi bir vekilin beyanından değil, 
hattâ Meclis huzurundaki bir konuşmasından da 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibi
ne iktiran eden Hükümetin programından ala
cağım bir pasajla cevaplıyacağım : 

Üçüncü Menderes Hükümeti programı : T Za
bıt Ceridesi, Devre 10, cilt 1, içtima F, sayfa 27.] 
Bu cümleleri Hükümet programından aynen 
naklediyorum, (benim ilâve ettiğim tek kelime 
yok : 

«Paramızın kıymetinin muhafazası mevzuun
da (katiyetle ifade edeceğimiz kararımız şudur ki, 
her türlü menfi propagandaların hilâfına para
mızın kıymetinde hiçbir değişiklik asla hatırı
mıza ıgelemez. İktidara geldiğimiz günden beri, 
milletçe ve Hükümet olarak iktisadi ve malî 
sahada azimli ve dikkatli çalışmaları icabettiren 
büyük bir kalkınma hamlesine girişmiş bulunu
yoruz. Memleketi hakiki ve devamlı bir refaha 
götürecek tek yolun bu vadideki çalışmalar ol
duğuna kaaniiz. Bu kanaatle çalışan ve çalış
maların müspet ve fiilî neticelerini daha şimdi
den elde etmeye başlamış bulunan bir iktidarın 
para kıymetinde değişiklik' yapmak gibi suni 
usullere müracaat etmesi katiyen foahis mevzuu 
olamaz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

«Zira para kıymetinde yapılacak değişiklik
ler memlekette istihsale yatırılacak sermaye 'ma
liyetlerini yükseltmek, iç piyasada suni bir su
rette fiyatları zorlamak, millî emeğin değerini 
düşürmek, istihsal ımallarımızın ve ihracaJtımı-
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zın satınalma (kudretini, azaltmak, dış memleket-
lere karşı vecibelerimizi a^ğırlaştırmalk ve (külfet
lerimizi 'artırmalk demek olur; Binaenaleyh para 
kıymetinde yapılacak ayarlamajyeya düşürme
lerin ,süratli inşa ve inkişaf safhasında ıbulunan 
millî elkonomimizi ve millî 'kalkınma hamleleri
mizi sekteye uğratmaktan başka *bir netice ver-
miyeceğine kaaniiz. Görülüyor ki, memleketin 
iktisadi ve -malî durumunda bizi bu neviden 
ameliyelere zoıiıyan hiçbir sefbep mevcut değil
dir.» 

Arkadaşlarını, bunu ben söylemiyorum. Bu
nu Demokrat Parti İktidarının ^Hükümeti söy
lüyor. Nesinde? Tasvibinize dktiran eden Hü
kümet programında. O halde, Muhterem Man-
dalinci'nin buradaki konuşmalarını kendi sözle
ri ve Hükümetjn programiyle tekzibettikten son
ra sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, önce bütün dünya par
lâmentolarında mütearife haline gelmiş bulunan 
bir hakikati burada tesbft ve tescil etmeliyiz : Bir 
iktidar partisi, iktidara gelmeden önce, progra
mını millete arz eder. İktidar, milletin o progra
ma rey vermesi tarzında tecelli eyler. Hükü
metler, iktidar partilerinin programlarını esas 
almak üzere, onun bir tatbikat programı demek 
olan kendi Hükümet programına istinadederler. 
Meclis çoğunluğunun itimadı o Hükümet pro
gramı üzerinde toplandığına göre hükümetler 
programlan dışında icraatta bulunamazlar. Şu 
halde vekillerin, Meclis huzurundaki ve millet 
huzurundaki beyanları bu programlardaki ta
ahhütlerinin tatbikatla alâkalı olan izahları de
mektir. Şimdi bu suretle müşterek bir ölçüye 
sahiboluyoruz : Eğer bir Hükümetin icraatı Ana
yasaya, kanunlara, iktidar partisi ve kendi Hü
kümet programına mutabıksa Meclis, Parlâ
mento ekseriyetinin kendisine itimat reyi ver
mesi tabiîdir. Ve fakat bir Hükümetin icraatı, 
Meclisin tasvibettiği programına aykırı ise bu 
takdirde Hükümet salâhiyetsiz tasarrufta bulun
muş olur M» bu siyasi mesuliyeti muciptir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten nasıl ağır
lığı ölçmek için kilo^ uzunluğu ölçmek için met
re kullanmak icabettiğinde hiç kimsenin tered
düdü yoksa, Meclis murakabesinde de bu haki
ki ölçü üzerinde de hiçbir kimsenin tereddüdet-
mesine mahal yoktur. Şu halde bir Hükümet ic
raatı, her hangi bir kimse tarafından iyi, baş
kası tarafından kötü demekle kıymetlendirilemez. 

Bu icraatı, prensiplere vurmak, taahhüde uy
gun olup olmadığı; reyinize iktiran etmiş bulu
nan programın tatbik edilip edilmediği ile kıy
metlendirmek ve hükmdr buna göre vermek mec
buriyetindeyiz. Aksi halde demokrat dünyanın 
kabul ettiği müşterek bir teamülü çiğnemiş, mu
rakabede kıstasımızın neye istinadedeceğini bi
lememiş hale geliriz. Bu itibarla bendeniz De
mokrat Parti hükümetlerinin icraatını; parti 
programına, Hükümet programlarına ve Büyük 
Meclis huzurundaki taahhütlerine göre tenMd 
edeceğim. 

Burada, geçmişle de mevzuun bir rabıtasını 
kurabilmek için, Muhterem bevlet Reisi Celâl 
Bayar'm vaktiyle D. P. adına, millete vermiş 
bulunduğu bir sözü Yüksek Heyetinize hatırlata
cağım : 

«Biz olmıyacak şeyleri vâdetmiyoruz, fakat 
yaptığımız va'di muhakkak tutarız.» 

Mevzularımı dağıtmak istemediğim için, 
bu prensibe uygun olarak, şimdi Hükümetin 
son icraatını bu ölçülerle tartacağım ve Yük
sek Huzurunuzda, birlikte değerlendirmek im
kânını bulacağız. 

Demokrat Partinin hükümetleri, millî ge
lire nazaran nispetsiz bir şekilde masraf ya
parak, maliyemizi sıkıntıya kokmuş ve iktisadi 
buhranı kendisi davet etmiştir. 'Emisyonla, 
enflâsyonla yeni kıymetler kazanılamıyacaği; yal
nız fiyatların yükseleceği hakikatini nazara alma
mıştır. İstikrazların istihsali artırmıyan faydasız 
veya az verimli sahalarda plânsız kullanıl
ması suretiyle, borçlanan ve yardım gören bir 
memleketin iktisadi hayatının asla düzelerai-
yeceğine inanmamıştır. Para kıymetinin muhafa
zası şartını çiğnemiştir. İşte bu ve benzeri 
sebeplerle malî ve iktisadi mütearifelere itina 
etmiyen Hükümet, milletin tasarrufunda-millî 
bir değer olan paramızı da bugünkü hale ge
tirmiştir. Hükümet, muhalefetin ikazlarını ve 
haklı tenMdlerini nazarı itibara alniamış; beynel
milel ikazları da dinlememiştir. Bunlara bir 
iki misal vereceğim : Daha 1952 yılı Ağusto
sunda Hükümet Avrupa İktisadi İş Birliğine 
müracaat ederek 30 milyon liralık istikraz 
talebinde bulunmuştu. Aldığı resmi eevap şu 
olmuştur : «Siz yüksek fiyat politikası takibe-
ıdiyorsunuz. Yabancı kaynaklara müracâat et-
pneden evvel millî kaynaklarınızı serbesçe ha-
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rekete geçiriniz.» Hükümet bu ikazı da ciddi
ye almamış ve şu avutucu beyanda bulunmuş
tur : «Milyonluk istihgal stoklarımızın paraya 
kalbi ile milletçe hiçbir sarsıntı lıissolunmadan 
altın ve döviz darlığı da pek yakında mu
hakkak surette giderilecektir.» 

Bu darlık giderilememiş, içten ve dıştan ikaz
lar devam etmiştir. Ve nihayet memleket dı
şında şu umumi kanaat raporlara geçen müş
terek bîr teşhis oldu : «Türk parası bütün dünya
nın en fazla enfilâsyon geçiren ve düşen parala
rından biri halini almıştır.» 

j Şimdi arkadaşlarım; bu mevzuun Meclise 
akseden kısmını da arz edeyim : 

1. Sayın Devlet Reisi 1 Kasım 1952 de 
Meclisi açış nutuklarında aynen şöyle dediler : 
«Ne de olsa haricî ticaret açığının tediye mu
vazenesine tesir ederek dış iştira gücünü azal
tacağı şüphesizdir.» Hükümetin 8 Ocak 1953 
tarihinde buna verdiği cevap ise şöyledir : «Dış 
ticaret açığının ciddiyet arzeden mahiyeti yok
tur.» 

Keza hükümet bu dı§ ticaret açığının haki
ki mahiyetinde de tezada düşmüş; kâh bün-
yevidir, kâh ârizidir diye teşhis koyarak, neye 
göre Ihareket etmek icabettiğine dair tedbirle
rini alamadı. Bakınız, 6258 sayılı Kanunun Hü
kümet gerekçesinde aynen : «Türlü iktisadi se
beplerle memleketimizin bünyevi tediye muva
zenesi açıklarına mâruz bulunduğu bir haki
kattir» diye yazılıdır. 1953 bütçesi gerekçesin
de ise, aynı Hükümet şu tezada düşmekte ve : 
«Tediye muvazenesi açıklarını bünyevi sebep
lerle değil; arızi ve muvakkat olarak görmek
teyiz.» demektedir. (Sağdan; gülüşmeler) Bü
tün bu hatalı, ümitsiz gidişe ve ciddî bir deva 
ile meselelerin ele alınmaması hakikatine rağ
men,. 1955 bütçesi münasebetiyle Hükümet, 
Bütçe Komisyonunda, Türk milletine şu müj
deyi cesaretle verdi : «Amerika'da biz, hür 
dünya müdafaasında mühim rol alan Türki
ye'nin 1958 yılma kadar ordularını, kendisine 
ağır bir yük olmaksızın beslemesini ve geliştiril
mesinin çarelerini görüştük.» Şimdi dikkat Du
yurulmasını rica ediyorum, «müjde asıl şu cüm
lededir : 1958 yılma kadar diyorum; çünkü o 
zamana kadar Türkiye kendi kuvvetini tama
men kendi kaynaklarından istifade ederek ya
şatacak ve geliştirecektir.» Demek ki, Hükümet 
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1955 bütçesi başında, 3 - 4 sene sonra, 1958 de 
Türkiye'nin tamamen kendi kaynaklarından is
tifade ederek, gelişmiş bir halde yaşıyacak du
ruma geleceğine inanıyordu. Halbuki o 1958 
yılı gelince bunun tahakkuku şöyle dursun ay
nı Hükümetin çaresizlikten ve memleketin içine 
girdiği buhrandan iki eli yanma düşmüş olarak, 
büsbütün yardıma talip ve muhtacolduğunu 
dünyaya ifade etmek durumunda kaldı. Fil
hakika, Amerika Hariciyesinin 3 Ağustos 1958 
de, bizdeki devalüasyonundan birgün evvel, 
neşrettiği 442 numaralı tebliğini huzurunuzda 
okuyorum : # 

«Bu görüşmeler esnasında Türk Hükümeti 
Birleşik Amerika Hükümetine şu haberi ver
miştir : Türkiye Hükümetinin enflâsyonu orta
dan kaldırmak ve malî istikrarı tekrar kurmak 
maksadiyle anlayışlı ve isabetli bir malî prog
ramı tatbik etmeye karar verdiğini Avrupa İk
tisadi iş Birliği Teşkilâtına ve Milletlerarası 
Para Fonuna bildirmiş bulunuyoruz.» Nitekim, 
son kredi - de Türk Hükümetinin bu teminatı 
üzerine bize verilmiştir. Ve fakat bu son dış 
kredinin bir şartı olarak, Amerika Hükümeti
nin Avrupa Istişari İş Birliğinin ve Milletler
arası Para Fonunun huzurunda, millî paramız, 
vücudunun üçte ikisinin kesilip atılmasiyle ne
ticelenen ağır bir ameliyat geçirmiştir. Halbuki 
arkadaşlar, bir millî paranın değeri, harb gibi 
büyük bir hâdise, fevkalâde bir hâdise olma
dıkça, bu nispette bir devalüasyona tâbi tutu
lamaz. Şimdi bu para operasyonu yüzünden, 
bir yılda bütçe içi ve dışı olarak, Türk halkı 
2 milyar 500 milyonu geçen yeni bir vergi öde
mek zorunda kalmış bulunuyor. Keza yaban
cılara olan dış borçlarımız, yine bu ameliye yü
zünden, iki buçuk milyardan fazla artmış bu
lunmaktadır. Memleketin/bütün malî ve ikti
sadi (hayatının içine girdiği büyük sıkıntı ise, 
hepimizin günlük hayatımızdaki müşahedelerle 
sabittir. Bu para ameliyatının yapılmasından 
önce ameliyat esnasında ve ameliyattan sonra 
alınacak her türlü zaruri tedbirler daha evvel 
düşünülüp alınmadığı içindir ki, bundan bek
lediğimiz neticelere bir an evvel ulaşmakta 
güçlük çektiğimiz de malûmdur. 

Şimdi bir meseleyi, huzurunuzda müşterek 
teşhis koymak üzere, belirteceğim : 4 Ağustos 
kararları bir prim sistemi midir, yoksa bir de-
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valüasyon mudur? Bunu gözden geçirelim : 

Şimdi arkadaşlarım, 4 Ağustos 1958 tarihli 
Resmî Gazetede (Türk Parasının kıymetini ko
ruma kararlarından) birisi olarak »4/10618 sa
yılı bir karar neşredilir. Bu kararda yazıları 
işin kademeli prim sistemi olduğu yazılmakta 
ve ilân edilmektedir. Aslında ise bu bir deva
lüasyondur. Filhakika devalüasyon şöyle tarif 
edilir : «Ecnebi dövizlerin rayiçlerini toptan yük
seltmek, fiilî ve umumi sahada memleket para
sının kıymetini toptan düşürmek» devalüasyon
dur. Millî paramızın kıymetinde 4 Ağustos -1953 
de yapılan düşürme hareketi, bu tarife tıpatıp 
uygun bir devalüasyondur. Bunu tatbikat vo 
resmî vesikalar da gösteriyor: 

Nitekim aynı 4 Ağustos 1958 günü sayın Mali
ye Vekili millete şu beyanatı yayınladı : «Şimdi 
tediye muvazenemizle ve binnetice Türk parasının 
değeri ile alâkalı olarak aldığımız diğer bir ka
rarı izah edeyim» dedi ve Türk parasının de
ğerinin ecnebi parası olan dolara nazaran üçte 
iki düşürüldüğünü resmen ilân etti. Bu ifadeye 
göre yapılan iş bir devalüasyondur. 

Şimdi, resmî vesikalara geçiyorum: 5 Ağustos 
1958 de resmî Gazetede bu hususda çıkan Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletinin tebliğini okuyo
rum: 

«Fatura ve menşe şehadetnamelerinde yazılı 
paraların Türk parasına çevrilmesinde 4 Ağus
tos 1958 tarihinden itibaren nazara alınması lâ-
zımgelen kurlar aşağıda gösterilmiştir» deniliyor. 
Ve muhtelif para kurları bildiriliyor. Meselâ 
bu arada dolar; «900 kuruş 45 santim» olarak 
ilân ediliyor. 

Görülüyor ki bu resmî tebliğde ecnebi döviz 
rayici yükseltilmiş ve paramızın değeri düşürül
müş, yani devalüasyona gidilmiştir. 

Şimdi bizzat Maliye Vekâletinin 28 Ocak 
1959 tarihli Resmî Gazetede çıkan [Vergi Usul 
Kanunu Genel tebliği] ni okuyorum, sıra numa
rası 37 diı\ 

Bu tebliğde de aynen şöyle deniyor: «Borsada 
rayici olmıyan yabancı paralara ait kurlar hak
kında «Borsada rayici olmıyan yabancı paraların 
değerlendirilmesinde esas olmak üzere, Vekâle
tim izce tesbit olunan kurlar aşağıda gösterilmiş 
ve Maliye Vekâletince tesbit edilmiş olan kurlar 
bir liste halinde neşrediliyor. Ve listede yeni 
kurlar okununca görülüyor ki, ecnebi dövizlerin 
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rayiçleri toptan yükseltilmiş ve memleket para
sının kıymeti toptan düşürülmüştür. Meselâ 1 
dolar 902,47 kuruş, 1 sterlin 25,27 kuruş olarak 
ilân edilmiştir. Maliye Vekâleti de bu suretle 
devalüasyonu resmen kabul ve bizzat tesbit ve 
tescil etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, beynelmilel bir iki vesika okuyacağım: 

Milletlerarası Para Fonu'nun 3 Ağustos 1958 
tarih ve 286 numaralı bülteninde şunlar yazı
lıdır : 

«Türkiye Hükümeti enflâsyon baskılarını ön
lemek; tediye muvazenesi durumunu kuvvetlen
dirmek; ve kaynaklarının ilerdeki tediye muva
zenesine zemin hazırlamak maksatlariyle geniş 
bir iktisadi ve malî istikrar programı kabul et
miştir. Türk parasının mübadele kıymetinde 
yapılacak ve 4 Ağustos'ta tatbik mevkiine kona
cak olan değişiklikler hakkında Türkiye Hükü
meti Milletlerarası Para Fonu ile danışmıştır. 
«Yeni sistem, doların karşılığı olan Türk parası 
280 kuruşu 900 kuruşa çıkarmak suretiyle ayar
lamıştır.» 

Görülüyor ki, tevile imkân yok. Bu beynel
milel bültende Türk parasının kıymetindeki dü
şüklüğün adının prim değil, devalüasyon oldu
ğu açıkça ifade ediliyor. 

Bunu bir de ilmî mutaya dayamakta isabet 
görüyorum : Meşhur profesör Gaston Jeze, 
«Maliye ilmi» adlı kitabında aynen şöyle diyor: 
(Muayyen bir millî paranın satmalma değeri, 
idare edenler tarafından tağşişler neticesinde 
çok azalmış olabilir. Para değerinin bu azalma
sı keyfiyeti, âmme masraflarının muhakkak su
rette zahiren artmasını tevlideder.) O halde bu
günkü bütçemize bir bakmamız icabediyor. Âm
me masraflarının zahiren artması mevcut mu
dur? 1958 bütçesiyle 1959 bütçesini yeni hiçbir 
hizmet ilâve etmeden, birçok pasajlarda karşı
laştırdığımız zaman bu zahirî artışı görüyoruz. 
Bunun umumi neticesi de şudur : (A/ l ) cari 
masraflar ve (A/2) yatırımlar yekûnu 1958 de 
4 469 542 400 dür. 

1959 bütçesi, ki görüşmelerimizin mevzuu
dur; aynı yekûn : 5 980 630 000 liradır, İkisi
nin arasında, hizmetlerde yeni bir artış olma
dan veyahut belli büyük bir artış olmadan, ma
liye ilminde tesbit edilen esasa uygun olarak 
1 511 087 600 lira zahirî artış farkı mevcuttur, 
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Demek ki, para değerinin düşürüldüğü ilmî mu
talarla da sabit oluyor. 

Şimdi arkadaşlarım, görülüyor ki, hüküme
tin beyanı ile, resmî vesikalarla, beynelmilel 
vesikalarla ilmî mutalar ve bunların tezahürle-
riyle ve nihayet hakikatte yapılan da bu olduğu 
içindir ki, Türk parasının kıymeti hükümet ta
rafından üçte iki nispetinde düşürülmüştür. Ve 
bunun adı devalüasyondur. Bunu teyit için, 
Maliye Vekilinin, Hazine Hissesi Kanunu mü
nasebetiyle Meclisteki 27 . II . 1957 konuşmasını 
da gösterebilirim. 

Şimdi bu vaziyette bana bir sual sorabilirsi
niz; niçin hükümet buna devalüasyon demiyor? 
Çünkü; devalüasyon, eğer bir hükümetin kusur
larından ileri gelmemiş Ve lıarb gibi bir fevka
lâde sebepten neşet etmiş ise, hükümet cesaretle 
onun adını kor ve bjı bir devalüasyondur, der. 
Fakat devalüasyon hükümetin arkası almmıyan 
bir sürü hatalarının neticesi olarak gelmişse, bu 
ismin zikredilmesinden hükümetler kaçarlar ve 
meselâ bizde olduğu gibi onun ismine (prim sis
temi) derler. Devalüasyon adını ifadeden çeki
nirler, çünkü bunun mesuliyetleri olduğunu bi
lirler. 

Arkadaşlarım, şimdi mühim bir noktaya ge
liyorum. Bu noktayı sadece teşhis ve tesbit için 
değil, eğer isabet edersem hükümete yardımcı 
olurum ve onun beynelmilel sahada bu mevzuda 
bir hatası varsa tashihine yardnncı olurum diye 
arz ediyorum. Mevzuatı tetkik ettim, hüküme
tin Türk parasını düşürmeye salâhiyeti yoktur. 
Hiçbir kanun kendisine bu hakkı tanımıyor ve 
hiçbir zaman böyle bir salâhiyet hükümetlere ve
rilmemiştir. Bu ağır?bir iddiadır ve ihtiyatlı,ol
maya çalışıyorum ama, böyle bir sözü söylerken 
bunu bâzı mesnetlere istinadettirmeye mecbu
rum. Hükümet bu kararları 4 Ağustosta tathi-
ka koyarken, (Türk parasının kıymetini konuna 
kararlan) diye neşretmiştir. 

Türk parasının kıymetini koruma Kanunun
daki hüküm birinci maddesinin son fıkrasında 
şudur: «Türk parasının kıymetinin korunması 
zımnında kararlar ittihazına icra Vekilleri He
yeti salahiyetlidir.» Ve bu kanunun ikinci mad
desinde de; «Alınacak kararlar, Türk Parasının 
kıymetini koruma, başlığı altında Resmî Gaze
tede ilân edilir.» deniyor. Görülüyor ki, 4 Ağus
tos kararlan bu ikinci maddeye istinaden «Türk 
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parasının kıymetini koruma» başlığı altında 
Resmî Gazetede 4/10618 No. ile neşredilmiştir. 

, Halbuki kanun tetkik edilince görülüyor ki, 
bu kanun Hükümete böyle bir hak ve salâhiyet 
vennemektedir. Kanunun numarası 1567 dir. Bu 
kanunu Meclise getiren Hükümetin esbabı muci-
besini okuyorum: 

(Para kıymetini düşünııeye çalışanların ağır 
şekilde tecziyelerine, alınacak tedbirlerin hüsnü 
tatbikine müessir olmak üzere bâzı ahkâmı cezai
ye ilâvesine lüzum görülmüş ve bu sebeple hazır
lanan kanun lâyihası müstacelen müzakeresi zım
nında takdim kılınmıştır.) 

Bu esbabı mucibe de sarahaten göstermekte
dir ki, Hükümet, para kıymetini düşürmek için 
salâhiyet istemiyor; bilâkis para kıymetini düşü
receklerin ağır şekilde tecziyesi için müeyyide is
tiyor. 

Kanunun Muvakkat Encümen mazbatasını 
^ okuyorum : 

(Nafıa işlerine sarf edilmek üzere hariçten 
malzeme ve eşya satmalmması, yeni gümrük ta
rife Kanunu dolayısiyle tüccann vâsi mikyasta 
stok yapmaları, Osmanlı düyunu umumiyesinin 
tesviyesine başlamak gibi âmiller paramızın bir
den bire sukutunu mucibolmuştur. Buna karşı 
bir taraftan iktisadi tedbirlere devanı edil
mekle beraber, diğer taraftan menfi tesir
lerin derece ve şiddeti nispetinde idari ve 
zecrî tedbirler almak salâhiyeti istenilmek
tedir. Kim istiyor? Hükümet, Gayet açık, 
encümen mazbatası da Hükümete para de
ğerinin muhafazası maksadiyle idari ve zecrî 
tedbirler alabilmek için bu kanunun getirildiğini 
söylemiş bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 
Büyük Meclise o zaman bu kanunu Başvekil tak
dim ediyor. Sözleri aynen şu: 

«Millî paranın kıymetini korumak için Bü
yük Meclise bir kanun lâyihası takdim ettim. 
Millî parayı korumak için vereceğiniz salâhiyet
ler ciddiyetle, itina ile, isabetle ve çok takdir vo 
temyiz ile yerinde kullanılacaktır. 

Paranın kıymetini düşürmek istiyenlerle, bu
gün bize vereceğiniz kanunun salâlıiyetleriyle mü
cehhez olarak, şuurlu, ciddî bir surette mücadele 
edeceğiz.» 

Demek ki, Hükümet Reisi para kıymetini bu 
kanunla düşüraıeyi asla düşünmemiş, tam aksini 
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düşürmek istiyenlerle mücadele için müeyyide ve 
salâhiyet istemiştir. 

Kanun lâyihası üzerinde Meclis müzakerele
rinde geçen Maliye Vekilinin sözlerini de okuyo
rum : 

«Para kıymetini düşürmek için yalnız iktisadi 
tedbirler yönünden mücadele etmek kabil olmadı
ğından, münhasıran paramızın değerini korumak 
için bu kanunun getirildiği»... Maliye Vekili de 
bu suretle beyan etmiştir. Bu da gösteriyor ki, 
Hükümetin elindeki o günün yetkileri ve iktisa
di tedbirler yetmiyor. Münhasıran para kıymeti
nin düşmesine mâni olmak için müeyyide ve salâ
hiyet kanunu olarak Hükümet bunu getirmiştir. 
Nitekim, Meclis müzakereleri sonunda Hüküme
tin, (Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hak
kında kanun lâyihası) başlığı ile getirilen lâyiha 
Mecliste de para kıymetinin düşürülmemesi fikri
nin hâkim olması, dolayısiyle Meclisin bu mevzu 
üzerindeki hassasiyetinin bir ifadesi olmak üzere 
kanunun adı değiştirilmiş ve «Türk parası kıy
metinin korunması hakkında Kanun» adı ile çıka
rılmıştır. 6 

Bakalım kanunun bu işle alâkalı fıkrası ne 
diyor : «Türk parası kıymetinin korunması zım
nında kararla* ittihazına tcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir.» 

Bütün bunlar açık olarak gösteriyor ki, 
Türk parası kıymetinin korunması hakkındaki 
Kanun, Hükümete para kıymetinin düşürülmesi 
salâhiyetini vermez. Kanunun Meclise getiril
mesinde de böyle bir fikir ve talebin ne Başve
kilden, ne Maliye Vekilinden ve ne de Meclis 
encümenlerinden gelmediği tesbit edilmiş bulu
nuyor. Şimdi arkadaşlar, siz geçmişteki müza
kereyi tekrarlıyorsunuz. «1950 den sonra da 
böyle bir misal verilebilir mi?» diye sorabilir
siniz. Ben böyle bir vesikayı da vermek duru
mundayım. Nitekim, bu kanun 20 Şubat 1954 te 
6258 sayılı Kanunla tadil edilmiş ve bu hüküm 
aynen teyit ve yeniden tescil olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15.11.1954 
Pazartesi 43 ncü İnikadından okuyorum : (Say
fa : 310, 311, 312) : 

A. Fahri Ağaoğlu (Konya) — Bu mevzu 
üzerinde son derece isabetle durmuş ve Bü
yük Mecliste şu beyanatta bulunmuştur : «Hal
buki Kanunun maksadı Türk parasının kıyme
tini korumaktır. Kanunun bu maksadına göve 
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paramızın kıymetinin asla düşürülmemesi lâzım-
gelir.» 

Buna karşılık; Maliye Vekili Hasan Polat-
kan (Eskişehir), — Şu cevabı veriyor : «Asıl 
cevap arz etmek istediğim nokta, arkadaşımızın 
sonuncu cümlesidir. Sanki Türk parasının kıy
metinin değiştirilmesi düşünülüyormuş da bu
nun üzerinde arkadaşımız kanaat izhar ediyor
muş, gibi konuştular. Hükümetiniz, paramızın 
kıymetinin değiştirilmesini düşünmemiştir. Pa
ramızın kıymetinin değiştirilmiyeceğini beya
natla, tebliğlerle umumi efkâra mükerreren arz 
ettik. Paramızın kıymetinin değiştirileceğine 
dair bundan 5 - 6 ay önce çıkarılan şayialar 
üzerin* bu hususu mükerreren beyan ettik, teb
liğ neşrettik. Böyle bir şey yoktur! Bunu bil
hassa arz etmek isterim.» 

Demek, Büyük Millet Meclisinden 1954 sene
sinde 6258 sayılı Kanunun tedvini ile de, alâ
kalı hükmü istihsal edilirken, Büyük Meclisin 
Hükümete verdiği yetki; (Paranın kıymetini 
korumak) tır. Düşürülmemesi hususu burada 
konuşulmuş, teminata bağlanmış ve kanun bu 
teminatla çıkarılmış bulunmaktadır. (Sağdan, 
«Bravo» sesleri) 

Şimdi, her hangi bir tereddüde meydan ver
memek için 1954 senesinde bu kanunun encü-
menlerdeki seyrine birer cümle ile göz atalım : 

Ticaret Komisyonu raporu : «Hükümete para 
kıymetini korumak maksadiyle Kararname çı
karmak hususunda salâhiyet vermektedir.» 

Adalet Komisyonu raporu : «Hükümeti, Türk 
parasının kıymetini korumak bakımından ala
cağı kararlarla takviye etmektedir.» 

Bütçe Komisyonu raporunda da : «Lâyiha
nın birinci maddesi, Türk parasının kıymetini 
korumak maksadiyle Hükümete her türlü tediye 
vasıtalarının, kolaylıkla paraya çevrilebilecek 
kıymetlerin transferini tanzim ve tahdidetmek 
hususunda salâhiyet vermektedir.» denilmekte
dir. Yani * encümenler safahatında hiçbir encü
mende (Hükümetin bu kanuna istinaden para 
düşürme salâhiyeti) telâffuz dahi edilmemiştir. 
Şu halde tekrar edeyim : Bu kanunun başında 
ve tadilinde, gerek Meclis müzakeratmda, ge
rekse encümen safahatında Hükümete paramı
zın kıymetini indirme salâhiyeti verilmiş değil; 
telâffuz. dahi edilmemiştir. Aksi, Heyeti Umu-
miyenizin tasvibine mazhar olan kanunların. 
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tatbikine ışık tutan, Meclis müzakeratı ve ko
misyon raporlarının aydınlığında hüküm böy
lece kabul ve tescil edilmiştir. Bu cihet böylece 
sabittir. Haklı olarak hatırımıza şöyle bir iki 
sual gelmektedir : 

1. Şu hale göre 7 Eylül kararları neye is
tinaden alınmıştır? diye soracaksınız. 

Cevabı : Türk parasının kıymetinin korun
ması hakkındaki Kanun bu salâhiyeti vermediği 
için, Merkez Bankası Kanununa istinaden alın
mıştır. 

2. öyle ise ithalâttan alınan tevzi fonu ne
ye dayanılarak kullanılmıştır? 

Cevabı : Millî Korunma Kanununa dayanıla
rak Hükümete verilmiş olan salâhiyet kullanıl
mıştır. 

Şimdi son suale geliyorum, 
3. Demek oluyor ki, Türk paracının kıyme

tini koruma Kanunu, Hükümete prim salâhiye-
tiini veriyor da, Hükümet buna istinaden 4 
Ağustos kararlarını aldı? 

Cevabı : Hayır, Türk parasının kıymetinin 
korunması hakkındaki Kanun Hükümete para 
değerini düşürme salâhiyeti vermediği gibi, 
prim almak salâhiyetini de veremez. 

Şimdi arkadaşlar, bu arz ve izahatım, Mr ne
ticeye gelir ve orada düğümlenir : 

Demek ki, (Hükümet 4 Ağustos kararlarını 
hiçbir kanunla veya kanuna dayanan Hükümet 
salâhiyetine istinadetmeden almıştır.) hükmüne 
varabiliriz. Şimdi, bu hükmün aksinin kabili 
müdafaa olabilmesi için elbette Hükümetin iza
hatını- biz de bekliyeceğiz. Çünkü, eğer Hükü
metin cevabı kanuni mesnetlere dayanmıyorsa 
ve bu takdirde Büyük Millet Meclisi, tatmin 
edilmezse, Hükümet kanunsuz tasarruflariyle 
vatandaşı bir vergi yükü altına sokmuş olacak, 
Anayasaya, diğer kanunlara aykırı hareket et
miş duruma düşecek, bugüne kadar çıkarılan 
kararnameler, kanuni mesnetlerden mahrum ol
duğu ifade edilmiş bulunacak ve para değerinin 
salâhiyetsiz düşürülmesi yüzünden çıkacak hu
kuki bir ihtilâfta Devletin, zarar ve ziyanla 
mahkûm edilmesi • ihtimaliyle de karşıkarşıya 
bulunacaktır. Hükümetin bu ağır durumdan, sa
rih kanuni mesnetler bularak cevap vermesini 
ve kurtulmasını ve bizleri de bu ciddî endişeden 
kurtarmasını samimî olarak arzuluyorum ve te
menni ediyorum, 
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| Şimdi arkadaşlarım, bunun bir de ikinci ta

rafı var : Hükümete, hukuki tarafını arz ettim, 
kanunen böyle bir karar veremez ama, acaba 
siyesi salâhiyeti var mı? Acaba Büyük Millet 
Meclisi ile bu cins bir mutabakatı var mı? 

Şimdi, onu da tamamen Hükümet programı
na bağlı kalmak üzere kısaca birer cümle ile 
gözden geçireceğim. Demin okudum bir cümle
sini; 3 ncü Hükümet programında : «Para kıy-

j metinin muhafazası mevzuunda katiyetle ifade 
edeceğimiz kararımız şudur ki; her türlü menfi 
propagandalar hilâfına para değerinde hiçbir 
değişiklik asla mevzuubahis değildir.» diye temi
nat vermiştir. 

Yenilerine doğru geliyorum. 1957 de 5 nci 
Hükümet programından okuyorum : 

«Görülüyor ki, para nizamının mâkul ve 
tabiî hadlerde muhafazası ve paramızın kıyme
tinin değişmesi hususu bu suretle çok veçheli 
tedbirlerle temin edilmek yolundadır.» 

Şimdi, son Hükümet programını okuyor anı: 
«Ayr>ca alınacak türlü veçheli iktisadi tet-

| birlerle mâkul ve tabiî para nizamını devam 
j ettirmek ve Türk parasının kıymetini korumak 

ve hattâ artırmak gayesiyle hareket edeceğiz.» 
I Hükümetin bu hususdaki en son teminatla-
! rını .da arz edeyim: 
I 4 Şubat 1958 de bütçe Komisyonu huzurun-
j da Maliye Vekili şu sözü vermişti: «Paramızın 
l değeri üzerinde bir değişiklik yapılması mev-
| zımbaJhis değildir.» 
| Hükümet, 27 Şubat 1958 de Büyük Millet 

Meclisi huzurunda şu taahhütte bulunmuş ve
ya söz vermiştir. 

«Ondan sonra bana doların 20 lira olduğu
nu söylüyorlar, hayır, dolar 20 lira değil, on 
lira da değil; doların resmî kuru malûmdur, 

j yani 282 kuruştur.» 
Görülüyor ki, Hükümetin Türk parasının 

değeri ile oynamaya siyasi salâhiyeti de yok
tur. Tam aksine, para değerini düşürücü hare
ketlerde bulunmıyacağma dair katî program 
ve Meclis taahhütleri vardır. Hükümeti bu 
mevzuu a hukuki ve siyasi mesuliyetiyle başbaşa 
bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir noktayı huzuru
nuzda tesbit ve tescil etmek mecburiyetinde
yim: 

Bir Hükümet Büyük Millet Meclisinin kar
şısında Hükümet programına yazdığı vo ona 
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göre itimat reyini aldığı program taahhüdünün 
prensiplerini tek başına tadil edemez, değişti
remez, aksini yapamaz. Halbuki bizim Hükü
metimiz bütün bu resmî beyanlarına, Meclis 
huzurundaki teminatlarına. Hükümet progra-
miyle Büyük Millet Meclisine ve millete karşı 
olan taahhütlerine ve nihayet kanuni salâhi
yetsizliğine rağmen kendi hatalarının kefareti 
olarak Türk parasını bir anda kurban etmek
ten çekinmemiştir. • . 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki Hü
kümet bütün bu icraatından dahi ciddî endişe 
duymamakta ve kendisini tesirli bir murakabe
den azade saymaktadır. Şu halde Türk Milleti
nin hakiki mümessili Büyük Millet Meclisinin 
ağırlığını ve murakabesini Hükümet hissetmi
yor demektir. Bütün devlet, millet ve Hükümet 
işlerinin iyi gitmesi için arzuladığımız ve de
mokratik rejimin gerçekleşmesinde başta gelen 
meselemiz işte budur. 

Geçenlerde Londra'da toplanan Parlâmen-
tolararası Birliğine Churchill şu veciz mesajı 
göndermişti: (Parlamento rejimimiz kendisini 
Hükümetin değil, fakat milletin sözcüsü yap
tığı için hayatta kalabilmiştir.) Türk milleti
nin şerefli mümessili Büyük Millet Meclisi de, 
Hükümetin değil; fakat ancak milletin sözcü
sü olarak hayatta kalacak; bu aziz halkı, yüz
yıllardır hasretini çektiği hakiki demokrasi re
jimine kavuşturacak ve Hükümet üzerinde mil
lî murakabeyi mutlaka hâkim kılacaktır. 

Kendisini demokratik bir zihniyetin dışında 
gören, Meclis murakabesinin mesuliyeti pren
sibine bir türlü intibak ettiremiyen, partisinin 
ve Hükümetin program taahhütlerine bağlı 
kalmıyan, kanunlara riayetsizlik ve salâhiyet
lerini tehlikeli surette tecavüz eden bir Hükü
mete itimad reyi vermekte mazuruz. Büyük 
Meclisi hürmetle salamlarım. (Sağdan; bravo, 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Mükerrem sarol. 

MÜKERREM SAROL (Edirne) — Muh
terem arkadaşlar, 

Haftalardan beri devam eden encümen ça
lışmalarından sonra Büyük Meclise takdim 
edilen 1959 bütçesinin, yapısı, hacmi ve getir
diği rakamlar itibariyle taksimat ve teferruatı 
hakkında esasalı ve etraflı malûmat edinmiş 
bulunuyorue. 
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Bu itibarla, bilhassa Maliye Vekilimizi de 

dinledikten sonra, yeni bütçenin izahlara kaç
madan daha ziyade, iktidarın iktisadi telâk
kileri ve takibettiği siyaset bakımından ifade 
ettiği vasıflar üzerinde durmaya çalışacağım. 

1959 bütçemizin iktisadi politikamız cephe
sinden bariz karakteri onun (prensiplere) da
yanması ve prensiplerde devamlılık vasfıdır. 

Çünkü bu bütçe, istikrarlı bir Hükümetin, 
evvelden tesbit edilmiş telif ve tedvin olun
muş ve daha sonra da icra yetkilerini aldığı 
Büyük Millet Meclisinin tetkikine arz oluna
rak tasvibedilmiş bir iktisadi programa dayan
maktadır. Bu program, Hükümetin geçen sene 
4Arâlık 1957 de Meclis huzurunda Türk milleti
ne ve onun muhterem mümessillerine, iktisadi 
prensiplerini, karar ve taahhütlerini, ifade 
ettiği programdır. 

Filhakika bütçe politikamızın ve millî eko
nomimizde varılması derpiş edilen hedefler da
ha o tarihte Hükümet programında yer almış 
ve Hükümet bu programa sadaketle bağlı ka
larak sarsılmak istenen millî emniyet ve itima
dı yeniden tesise muvaffak olmuştur. 

Müsaade ederseniz, 4 Aralık 1957 Hükümet 
programının, bütçe siyasetine ve dolayısiyle ik
tisadi politikamızın temel mevzularma istika
met veren prensipleri üzerinde bir nebze dur
mak isterim. 

Bunları şu suretle hülâsa etmek mümkündür : 
1. Bütçelerin iktisadi bünyemize uygun 

tasurrufa, riayetkar ve muvazeneli olarak tak
dimi, 

2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve mü
esseselerinin kendilerini kendi imkân ve kay-
naklariyle idare edebilir hale getirilmeleri, 

3. Banka kredilerinin, spekülatif maksat
lara tahsisini önliyecek murakabenin takviyesi, 

4. Mâkul ve tabiî bir fiyat nizamının tan
zim ve ifadesi, 

5. Dış tediye imkânlarının artırılması ve 
madde bolluğunun temini, 

Son olarak bu prensipleri, her vesile ile be-
litmeye çalıştığımız, inşa ve kalkınma heyeca
nımızı, yatırım azmimizi ve nihayet bütün bu 
büyük dâvaları başarmak yolundaki . karar 
almak cesareti ve nefse itimadımızı ilâve ve 
ve kaydetmek isterim. 1957 seçimlerini mütaa-
kıp menfi telkin ve propagandalarla içeride ve 
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dışarıda, batta en iyimser insanları bile sarsmak 
istidadı gösteren bu bedbinlik havasına rağmen, 
Hükümet, sessiz sedasız, fakat sistemli ve azim
li mesaisi sayesinde elde ettiği neticeleri, şim
di huzurunuza vadedilen programın bütün ta
hakkuku şartlarını sağlıyan bir imkânlar man
zumesi halinde getirmiş bulunuyor. . 

Kaldı ki, bütçemizin dktisadi politikasına 
hâkim olan prensipler ve devamlılık vasıfları 
yanlız 4 Aralık 1957 programına istinadetmek-
le kalmaz bu vasıf ve prensipler iktidar yılla
rını aşarak çok gerilere muhalefet yıllarına ka
dar uzanır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Muhaliflerimizin zaman zaman iktidarımızı 

mahrum saydıkları, prensiplere sadakat ve 
programlılık bakımından, hakikatin lâyikiyle 
anlaşılması için birkaç noktayı işaret etmekle 
iktifa edeceğim* Sene 1950, Halk Partisi ikti
darda, buna seçim bütçeleri demek de mümkün, 
partimiz adına bütçeyi tenkid eden Sayın Men
deres, Halk Partisi iktidarının son bütçesini 
mütalâa ederken memleketin iktisadi durumu
nu şu tarihî sözlerle telhis etmişti : 

«Bütçesi her bakımdan işba haline gelen, 
takatten düşmüş ve uzun bir duraklama haya
tına sürüklenmiş bir memleket...» 

Muhterem arkadaşlar, o tarihte söylenen bu 
sözlerin unutulmasına imkân yoktur. Bu söz
ler, acı bir hakikatin maalesef hazin bir ifade
sidir. Bu sözler, bugünkü iktidarın ve onun 
bugün tatbik ve müdafaa ettiği iktisadi siya
setin hikmeti vücudunu ifade ve teyideden söz
lerdir, 

Evet, o safhada, bugün muhalefet safhını 
işgal eden Halk Partisi iktidarı, artık uzun sü
ren ve şüphe yokki, birçok sebeplere dayanan 
bir iktidar yorgunluğunun za'fı içinde çırpmı
yordu. İktisadi ve sosyal faaliyetlerinde oldu
ğu gibi bütçesinde de esaslı bir işba vardı. Ge
rek iktidarın müessese ve cihaz olarak , gerek 
getirdiği bütçe fikirlerinde artık millete vadede-
cekleri bir husus kalmamıştı. 

Menderes'in o zamanki tenkidlerinde ifade 
ettiği gibi, 1950 bütçesinin meselâ bütün ya
tırım rakamları 245 milyondan ibaret bulunu
yordu. Bu miktarın ise mütevazin olmıyan büt
çede teminatı da yoktu. îpin ucu kaçmış bütçe 
delik deşik olmuştu. Hariçten temin edilen, 
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maksadı tahsisi bambaşka olan Marshalİ yardım
larının bir kısmı bile, cari masraflara gidiyor
du. 

İkinci Dünya Harbinin getirdiği devrin mâ
nâsı ve nasıl bir çağın başladığı bir türlü idrak 
edilememişti. Bu harb sonunda bütün dünyayı 
saran ve bizim gibi bir memleketi haydi haydi 
içine alması lâzımgelen muazzam kalkınma ham
lesinden, tatta kararından ortalarda eser bile 
yoktu. Esasen böyle bir hamlenin teminatı 
meşkûk 245 milyon lira ile başarılması elbette 
imkânsız olacaktı. 

Bütün Dünya memleketleri ̂ «ölmek, yahut 
ne bahasına olursa olsun yatırım yapmak» 
prensiplerini savunurken, Türkiye hareketsiz, 
ümitsiz, iptidai ve her bakımdan geri kalmış, 
uyuşmuş görünüyordu, 

Geniş, kifayetli ve memleketi baştanbaşa ye
niden kuran ve onu Batılı manâsında cihazlandır-
mak için bir yardım pplitikası takibeden Demok
rat iktidarın, son derece asımist bir iktisadi siya
set takibeden Halk Partisiyle esaslı görüş farkları 
vardı. Muhterem Menderes'in 1950 bütçe tenkidin
de işaret ettiği gibi, Halk Partisi bütçesi hem işba 
halinde, hem akim, hem de kifayetsizdi. Dikkat 
edilirse, kifayetsizlik Halk Partisi iktidarının 
yalnız 1950 bütçesinin vâsfı değildi. Kifayet
sizlik onun baştan beri devam eden bir za'fı, 
müzmin ve tedavi kabul etmez bir Ihastalığı idi. 

Bir bütçe ki, medeni mânasında, yolların ya
pılmasına, suların nizamlanmasma, sağlığın ko
runmasına milletin okumasına, hulâsa yiyece
ğimizin, içeceğimizin, giyeceğimizin, barınacağı
mızın elde edilme şartlarının sağlanmasına im
kân vermez.. Böyle bir bütçe hattâ mütevazin 
bile olsa ne ifade eder? Umumi halsizlik ve ki-
fayetsizlik, ve hele yatırımların ehemmiyetini 
lâyikiyle idrak edememiş olmak Halk Partisi 
iktidarını iktidar dışı bırakmakta mühim rol 
oynamıştır. 

Genç Halk Partili arkadaşlarımı henüz bu 
tecrübe safhalarında cesaretsizlendirmek aklım
dan geçmez, fakat nasıl bir iktisadi zihniyete 
mensubolduklarmı ve memleketi hangi kısır 
sistem ve metotlarla idare ettiklerini bilmelerin
de bugün için fayda mülâhaza ederim. Müsaade 
ederseniz ,bu hususu biraz daha derinleştire
lim. 

370 



i : 41 2İ.2 
Halk Partisi bütçeleri niçin yatırım imkân

larından mahrum ve niçin kifayetsizdi? Demok
rat iktidar, milletin önüne birçok hizmet ihti
yaçlarını karşıladıktan sonra, geniş yatırımlara 
imkân veren kifayetli bir bütçeyi nasıl oj»yor 
da getirebiliyordu'? Bunun yüzlerce sebebini 
bulmak mümkündür. Fakat kanaatimizce en 
mühim sebep Halk Partisinin millî ekonomide 
ve para sisteminde kısır bir deflasyon poli
tikasına dayanmış olmasıdır. Ve maalesef bu 
politika Halk Partisinin bütün iktidar tarihine 
hâkim olmuştur. Yüksek malûmunuzdur ki, 
deflasyon, enflâsyon kadar, hattâ ondan daha 
fazla zararlıdır. Deflasyon, bir nevi akametten, 
bir nevi iktisadi kararsızlıktan gelen bir para 
ve kredi tıkanıklığıdır. Her çeşit istihsal te
şebbüsünün dondurulmasını, müstahsili vasıta
sız, müstehlikin ihtiyaçlarını karşılıksız bıra
kan bir atalet halidir. Millî kaynakları işlenme
den uyutan, milletin ruhu ve iktisadi şevkini 
hulâsa, millî potansiyeli mefluç bir hale sürük-
liyen bir uyuşukluk halidir. 

Halk Partisinin iktidarı boyunca icraat ve 
zihniyetine hâkim olan, onun âdeta el, ayağını 
bağlıyan, onu hareket imkânından, ve inşa kud
retinden alıkoyan, hulâsa onu Demokrat ikti
darın dinamizminden mahrum kılan diğer bir 
fârika işte budur. 

Bu farika gıdasını Halk Partisi iktidarının 
bilihassa son devrine damgasını vuran fark ka
rarsızlıktan âdeta bir nevi letarji halinden almış
tır. Muhaliflerimiz, millî paraya ve bütçeye 
daima bir nevi korkma haliyle bakmışlardır. 
Halbuki bunlar milletin refahı için ve iyi kul
lanılmak şartiyle mesut neticeler veren vasıta
lardır. 

Bu mevzu ile sıkı sıkıya ilgili diğer bir nok
taya da temas etmek isterim : Bu da, paranın 
devir süratidir. 

Ortaçağda paranın devir sürati hemen he
men yok denecek kadar azdı. Modern ve ileri 
bir ekonomi ise, paranın devir sürati fazla olan 
bir ekonomidir. Bu ise ancak, müsahsıl kuvvet
lerin harekete gelmesi, istihsalin artması itha
lât ve ihracatın genişlemesi, münakale sistemi
nin kuruluşu, 'kredi cihazlarının tevsii ve işle
mesi, ve nihayet ihtiyaçların çeşitlenmesi takdi
rinde mümkün olur. Hulâsa bu sürat normal 
olarak ne kadar artarsa, millî ekonomi, deflâs-
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yon tıkanıklığından o kadar kolay kurtuluruz. 
Ve emisyon müessesesi o kadar rahat, ferah ve 
sıhhatli çalışır. Böylelikle de her türlü enflâsyon 
aşırılığından azade kalır. 

Halbuki muihterem arkadaşlarım, Halk Par^ 
tisi, 'bütün iktidarı boyunea, paranın devir sü
ratini gerek para, gerek fiyatlar ve «gerek kredi 
sikıntılariyle alabildiğine sıkmıştır. Paranın de* 
vir süratinin hem enflâsyon, hem de deflasyona 
karşı, millî ekonomide 'bir nevi müdafaa fonksi
yonu olacağını düşünmemiştir. 

Paranın devir sürati, millî gelir ile para hac
mi arasında öyle ibir .münasebettir M, 'hem millî 
gelir «genişlesin, 'hem para kacmı enflâsyonist İbir 
yer almasın.. îşte aranılan budur. 1959 bütçesi 
arz edilen prensip (bakımından da Hükümetin, 
şartlarını uzun zamandan beri hazırlamıya ça
lıştığı yeni bir muvazene merhalesidir. 

Türk parasına kem millî gelirin inkişafına 
imkân verecek, hem aşırı enfljsyon seyirlerine 
mâni olacak bir devir sürati sağlamak gayreti, 
bizi eski devrin tıkanıklık ve durgun 'ekonomi 
hayatından ayıran farikaların İbir diğeridir. Bu 
keyfiyet, 4 Aralık 1957 Hükümet programında 
yer alan ve banka kıredilerinin, spekülatif mak
satlara tahsisini önliyecek tmurakalbenin tesisini 
hedef tutan prensiplerin de, tahakkuk safhasına 
•getirdiğini ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son zamanlarda haksız tenkidîere mâruz bı

rakılan kredi politikamızın esasları üzerinde de 
durmak isterim. 

Kan mesabesinde olan ve millî ekonominin 
damarlarını besliyen kredinin, arterlerde tıka
nıklık yapmaması ne kadar zaruri ise, uzviyeti 
ibesliyeeek miktarın da az olmaması o derece lâ
zım ve ehemmiyetlidir. Yani [birincisi kredi enf
lâsyonu ise ikincisi de 'kredi kifayetsizliğidir. 
Her ikisi de 'zararlıdır. Kredi alkışının normal 
bir iktisadi tansiyon yaratmasını mümkün kıla
cak tedbirlerin en mıühimi, kredilerin spekülatif 
maksatlara tahsisini önlemektir. Hiçbir zaman 
kredi ekspansiyon, kredi enflâsyonu 'haline var-
anamalıdır. Halk Partisi devrinde memlekette 
kredi «açlığı vardı. Ziraat uyuşmuştu. Bu saha, 
yeni ve modern vasıtalar, makinalar, ve trak-

.törler bekliyordu. Sınai ise sinmiş, hanlarda» 
(bodrumlarda sefil bir Ortaçağ perişanlığı için
de çalışmaya uğraşıyordu. Göze çarpan sınai sa* 
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itaları ve tesisleri için ise envesıtisman kay- j 
naldan yoktu. 

'Bu endilkasyonla, bitfkin havayı değişltiraıeik 
ve (memleketi havalandırmak için, (kredi enflâs
yonunu hatırlatan ve kredilerin hattâ spekülatif 
sahalara akmasını müm'kün ıkılan bir malî müsa
mahaya vardığımız doğrudur. Fakat bu politika 
bilerek ve dikkatle takibedi'l erek yürütülmüştür. 
Filhakika 1950 yi mütaakıp alınan tedbirler sa
yesinde memlekette meknuz bütün kuvvet ve te
şebbüsler harekete getirilmiş, her sahada bilhassa 
ziraat sahasında hakikaten iftihar edilecek istih
sal rakamları elde edilmiştir. Ekim sahası 9 
milyon hektardan 14 milyon hektara ve alman 
mahsul de 10 milyon tondan 20 milyon tona 
baliğ olmuştur. Buna mukabil Halk Partisi 
devrinin kaydettiği terakki rakamları 16 se
nede «1934 - 1950» ekilen saha 7 milyon hek
tardan 9 milyon hektara yükselmiş ve alman 
mahsul ise 8 milyon ton yerine 10 milyon tona 
çıkarılmıştır. Halk Partisi iktidarının don
muş iktisadi siyasetini bu neticeler kadar beliğ 
hiç bir rakam ifade edemez. Toprak aynı va
tan toprağıdır ve üstünde aynı kabiliyetli mil
let yaşamaktadır. 

Sanayi sektöründe de kaydedilen başarılar 
muazzamdır. 1950 - 1957 arasında millî gelir
de sanayi hissesi 1 milyardan 4 milyar 200 mil
yona yükselmiştir. Keza .ticaretimiz aynı dev
rede 1950 milyondan 3 milyar 87 milyona 
ulaşmış, hülâsa, millî gelir, istihsal âmilleri 
itibariyle safi millî hâsıla 8 milyar 900 milyon
dan 27 milyar 425 milyona baliğ olmuştur. 

Bugün çok şükür ticari ve envestisman kre
disi seyri artık hızını almıştır. Spekülatif 
maiksatlara akış durdurulmuştur. 30 Haziran 
1958 seviyesinde tutulan kredi hacmma 400 
milyon lira eklenerek bu miktar 9 milyar 600 
milyona yükseltilmiştir. Aradan spekülatif 
unsurlar çekileceği için bu krediler piyasanın 
muhtacolduğu sirkülasyonu karşılamaya kâfi 
gelecektir. Kalki ki, mensucat sanayii saha
sında olduğu gibi, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin borçlarım kısmen kapatmak suretiyle bu 
teşekkülde sağlanan ferahlıklar, kredi sahasın
da her hangi bir tıkanıklığa meydan vermeden 
ve ithalât^ kotalarının Türk parası talebi ilk 
kotada tamamen karşılanmıştır. Biraz evvel | 
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ilân edilen ikinci talebin de karşılanacağından 
şüphe etmemekteyiz. 

Tesbit edilen bu kredi haıcmınm bir Çin 
Şeddi gibi ilelebet kalmıyaeağını söylemeye 
bilmem ihtiyaç var mıdır? Hiç şüphe edilemez 
ki, normal iktisadi münasebetlerimiz geliştik
çe, yeni envestismanlar tazyik ve icbar ettikçe, 
millî ekonomi, normal gıdasını yeni ve rahat kay
naklarımızdan alacaktır. 

Muhterem arkadaşlar. 
İktisadi ve sosyal hayatımızda ağırlığını ve 

ehemmiyetini gittikçe mütezayit bir şekilde 
hissettiren ve bütçemiz üzerinde haklı tesirler 
icra eden, İktisadi Devlet Teşekkülleri mev
zuunda da düşündüklerimi arz etmek isterim. 

Bu teşekküller, millî ekonomimizin umumi 
bütçe muvazenesi ve mülhak bütçeler • dışında 
kalaiı büyük bir iktisadi faaliyet sahasıdır. 
Bu müesseselerin murakabesi 3460 numaralı 
kanun hükümlerine tâbidir. Yani raporları 
içinde Yüksek Meclise mensubolau ve olmı-
yan azaları bulunan, İktisadi Devlet Teşekkül
leri heyeti umumiyesine arz olunur ve rapor
ların ibrası göze çarpmayan bir formalite ile 
temin olunur. Yani bütçe yeter bir kontrola 
tâbi değildir. 

Halbuki bu teşekküller artık iktisadi dev
let takatine ulaşmıştır. İş hacmi, mal istihsali 
ve imal kudreti, kreditörlük imkânları ve ni
hayet mîllî bünyedeki azametli ehemmiyetleri 
ile, hattâ Devlet bütçesi seviyesinde bir sıklet 
iktisabetmişlerdir. Kanaatimizce, sadece bu 
zaviyeden mütaılâa edilirse, bu teşekküllerin, 
sevk idare ve murakabesi artık daha genifş bir 
teşriî faaliyeti istilzam etmektedir. 

Bünyelerinde âmme hizmeti gören müesse
seler yer almasına rağmen bu teşekküllerin he
men hepsi, kendilerinden beklediğimiz verimli ve 
faydalı hizmetleri başarmışlardır. 

Devlet teşebbüsleri oldukları için, mutlaka 
pahalı ve hattâ zararlı çalışacakları hakkında bir 
tem muhalif arkadşalarda hâkim oln kanaat 
doğru değildir. Bâzı tesislerde ve teşekküllerde 
zaman zaman meydana gelen zararlar, bunların 
bünyevi bir kifayetsizliğinden ziyade, ara sıra 
tatbikine lüzum görülen tenzilâtlı fiyat tatbi
katı gibi müdahale tedbirlerinden ileri gelmiştir. 
Bugünkü konjonktürler muvacehesinde bu mü
esseselerin, maliyetleri nazarı itibara alınarak 
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rantabl hale getirilmeleri temin edilmiş, fiyat j 
ayarlamaları yapılmış ve büyük yekûnlara ba
liğ olan mühim borçları ödemek yoluyla kendi
lerine yeni envestismanlar için imkânlar sağlan
mıştır. 

Kaldı ki bu teşekkülleri mütalâa ederken 
1950 - 1958 seneleri arasında yüklendikleri kül
fetleri, ve başardıkları hamleleri de göz önünde 
tutmak insaflı olur. Meselâ, Sanayi Vekâletine 
bağlı olan teşekküller (ki, iktisadi devlet teşek
küllerinin ancak bir kısmıdır) bu müddet zar
fında 3 milyar 209 milyonluk yatırım yapmış
lardır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 3 milyar 550 
milyonluk bir yatırım daha yapacaklardır. Me
selâ Karabük kapasitesini 1960 yılında 600 bin 
tona çıkaracaktır. Diğer sanayi sahasında nele
rin mevcudolduğunu ve inkişaflarla nelere ulaşa
cağını Muhterem Maliye Vekilinden bir kere daha 
dinledik. Muhaliflerimizin bile ezberlediklerini 
tahmin ettiğim rakamları tekrar etmek istemem. 

Şu kadar ki, yalnız İktisadi Devlet teşekkül
leri sahasında değil, bütün sahalarda, bilhassa 
hususi sektörde bir sermaye terakümüne imkân 
vermek, zaten iktidarımızın asli prensiplerinden 
biridir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Halk Partisi iktidarının Cumhuriyetin ilânın

dan sonra bel bağladığı sermaye terakümü ümidi, 
1929 - 1933 dünya iktisadi buhraniyle hiçbir ne
tice vermeden ortadan kaybolmuştu, bu ümit, 
bilhassa serbest rekabet ve hususi teşebbüs ba- j 
şansına dayanıyordu. Onu takibeden devre ile, i 
ikinci Dünya Harbinin kapalı ekonomisi ve müs- | 
tahsıla kajrşı güdülen fiyat kıskançlığı hepini- j 
zin malûmudur. Bilhassa ikinci dünya harbi son
rasındaki yorgunluk, plansızlık ve kararsızlık 
ise herkesin bildiği bir şeydir. J 

Bizim devrimize gelince, sermaye terakümü, 
hususi teşebbüs, devlet teşebbüsü, ve yabancı ser- j 
mayenin, mâkul, dürüst ve emniyet telkin edici 
iş birliğine dayanmaktadır. Mesut bir iş birliği
nin tahakkuku için ieabeden bütün şartlar ha- ! 
zırlanmıştır. tarihimiz maalesef, ecnebi serma
yesi ve iş birliği mevzuunda, samimî olarak söy
lemek lâzımgelirse karanlık ve ümit kırıcı mi
sallerle doludur. Fakat o devir, Türkiyemizin 
geri ve iptidai bir yarı müstemleke olduğu de
virdir, dostsuz, müttefikiz, âciz, mecalsiz ve her 
bakımdan 'hasta bir memleket... Bugünkü Tür-
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j kiye sağlam ve dostluğu aranan bir memleket

tir. Devlet ve hususi teşebbüslerin baş döndürü
cü inkişafiyle beraber, yabancı sermaye akını; 
büyük bir kuvvet halinde devam etmektedir. 
Siyasi istikrar, memleketin zengin ve tükenmez 
kaynakları ve ekonomik siyaseti, bu akma ce
saret ve emniyet vermektedir. 

İkinci Dünya Harbinden sonra meydana ge
len insanlık ideali gibi ulvi fikirler iktisaden 
geri kalmış memleketlere yardımı ön plâna al
mış, ve yabancı sermaye âdeta bünye değiştirerek-
kâr gayesini arkada bırakmıştır. Şimdi bu akın, 
hibeler, iktisadi yardımlar, uzun vadeli krediler, 
kefaletler ve nihayet teşebbüs sermayesi veya: 
iştirakleri şeklinde gelmeye başlamıştır. 4 Ağus
tos 1958 kredi ve yardımlarının memlekete sağ
ladığı imkânlar, yeni bir istikrar ve exspansi-
yon devresine girdiğimizin alâmetlerindendir. 
450 milyon dolarlık müterakim borçlarımızın 
konsülidasyonu ve itfası uzun vadeli olan 359 
milyon dolarlık kredilerin teferruatına girmiye-
eeğim. Bu- arada sürpülüs maddeler bedelinden 
bize hibe edilen birinci partideki 220 milyon 
Türk lirasiyle bilâhara, yeniden aynı kaynak
lardan verilen 840 milyon Türk lirasının da te
ferruatı üzerinde durmıyacağim. Yalnız şurası-

J m teessürle ifade etmek isterim ki, sağlanılan 
bu imkânları Abdülhamid Devletinin, 1881 mah
rem kararnamesiyle ilân edilen iflâsına benzet
mek sadece insafsızlıktır. Tenkidlerinin dozunu 
ayarlamıyan bâzı muhalif arkadaşlar, memleke
te mal olmuş büyük eserleri (barajlar, limanlar, 
fabrikalar gibi tesisleri) Mısır'daki ehramlara, 
Firavunların mezarlarına benzetmek garabetine 
düştüler. En iptidai şartlar ve vasıtalarla esir
lere, kölelere yaptırılan ve insanlık için utandı
rıcı olan bu taş yığınlarına, Türk vatandaşları
nın emek, fedakârlık, zekâ ve kabiliyetlerinin bi
rer âbidesi olan medeniyet cihazlarını taş yığın
larına benzetmek oldukça büyük bir günahtır. 

Bu mevzuun üzerinde fazla durmadan onla-
k rı kendi vicdanlariyle başbaşa bırakacağım. 

Muhterem arkadaşlar; son hükümet progra-
miyle vadedilen ve şimdi tahakkuk safhasında 
olan diğer bir mevzua temas edeceğim. Bu da 
memlekette tabiî, mâkul bir fiyat nizamının te
sisidir. Bu yalnız bir kararname meselesi değil
dir. Bu nizamın birinci şartı nispî istikrarlık 
vasfıdır. Bu nizam, ancak, dâhilden ve hariçten 

I temin olunan ihtiyaç maddelerinin, ne sıkıntı, 

m 
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ile de fazlalık yaratmadan, aralıksız ve arızasız 
devamını sağlamakla elde edilir. 

Bugün alman tedbirler sayesinde dâhilde arı
zi müdahaleler kısmen bertaraf edilmiş, gerek 
yatırım gerekse istihlâk maddeleri daha geniş 
ölçüde temine başlanmıştır. 

Şurasını göz önünde tutmak lâzımdır. Ham : 

düsena olsun Türkiye'mizde her sene 7 - 8 yüz 
bin nüfus artışı vardır. Buna muvazi olarak hal
kın daha medenî bir hayata yönelişi neticesinde 
meydana gelen ihtiyaç, artışım da hesaplamak 
mecburiyetindeyiz. 

Memleketin, zirai istihsali, sınai üretimi, dış 
ticaret ve münakale işleri artan nüfusa ve ihti
yaçlara' ayak uydurmazsa birtakım zorlukların, 
baş göstermesi tabiîdir. Bunun en emin çaresi 
zirai ve sınai istihsali artırmak daha açık mâna
sı ile mütemadiyen yatırım yapmaktır. 

Bir kere buna inanmak lâzımdır, memleketi
miz haddizatında çeşitli ziraat kollarında kendi 
iç ihtiyacını karşılıyacak kadar zengindir. Aynı 
şeyleri, sanayiimizi çeşitlendirerek temin yolun
dayız. 

Halk Partisinin son safhasında, resmî ve hu
susi sanayi sektöründeki yatırımlar yekûnu 960 
milyon lira olduğu halde, 1957 sonunda bu mik
tar 5 milyar 642 milyona varmıştır. 1958 başın
da elde bulunan ve inşa halinde olanların ihma
liyle bu rakam 8 milyara yükselecektir. 

Şimdi resmî sektör için ele alman 3 milyar 
522 milyonluk yatırımdan gayrı hususi teşebbüs 
için de 728 milyon değerinde 191 proje eldedir. 

Sadece mukayese için arz ediyorum. Halk 
Partisi iktidarını devralırken 3 milyar 705 mil
yon liralık sınai istihsal kapasitesi, 1957 sonunda 
18 milyar olmuştur. Bunun elde bulunan ve ye
niden yapılacak yatırımlarla nerelere varacağını 
tahmin etmek mümkündür. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Artık bugün dünyada, az - çok güdümlü olmı-

yan bir ekonomi mevcut değildir. Devlete veya 
halka ait birçok cihazlar ve tesisler, kredi ve üc
retler politikası, iç ve dış ticaret anlaşmaları 
ile her memlekette ekonomik spekülâsyon birta
kım kaytılar altına alınmıştır. Bu tedbirleri, 
bir harb ekonomisi tedbiri olarak alman Millî Ko
runma Kanuniyle mukayese etmek doğru değil
dir. 
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Binaenaleyh bizde de evveİâ istihsali artırma

ya müteveccih olmak üzere, hem müstahsili, hem 
müstehliki koruyacak tabiî ve mâkul bir fiyat ni
zamının tesisi, şimdi konularımızdan biridir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Modern mânasiyle her iktisadi gelişme ve 

ilerleme cemiyetin bünyesinde, hizmetlerin çeşit
lenmesi neticesini vermektedir. Bu suretle âmme 
hizmetleri ile, iktisadi hizmetlerin değerlendiril
mesi işi, Devletin iktisadi siyasetinin mühim bir 
konusu olmaktadır. Daha doğrusu bu mevzu Dev
letin maaş ve ücret politikasını teşkil etmektedir. 
Gerek âmme sektöründe ve gerekse hususi teşeb
büslerde işin korunması için almagelmekte olan, 
ekonomik ve sosyal tedbirler, alâkalı vekâletlerin 
mütehassısları tarafından işlenmektedir. Yalnız 
şu kadarım ifade edeyim ki, memleketimizde ar
tık, esasları tebellür etmiş, hayat şartlarına göre 
işliyen bir maaş ve ücret politikası mevcuttur. 
Son defa olarak bütün Devlet memurlariyle, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, bunlarla emekli, dul ve 
yetimleri ve keza son sektörle ilgili bankalar hak
kında alman tedbirler, şümullü ve ehemmiyetli 
bir tedbirler manzumesidir. Kabul etmek lâzım
dır ki, modern Devlet, artık pahalı çalışan bir ci
haz olmuştur. 

İstihsali artırmak, günden güne artan ihtiyaç
ları tedarik etmek, ve diğer taraftan mâkul ve is
tikrarlı bir rejime giderek ve nihayet bu şartları 
taraamlıyan bir de maaş ve ücret seviyesi tesis 
ederek giriştiğimiz hizmet ayarlaması 1959 bütçe 
devrimizin, şuurla ve sistemle ele alınmış, icraa
tı olarak, güvenle tebarüz ettirebileceğimiz husus-

I tur. 
Muhterem arkadaşlar, 
İktidarımız bütçelerini ve bilhassa 1959 bütçe-

I mizi, mütalâa ederken, iktidarı devraldığımız 
Halk Partisi Hükümetiyle gerek iktisadi politika, 
gerek politikanın icraatı ve tatbikatını mukayese
ye çalıştım. Bu dar zaman çerçevesi içinde bu 
mukayesenin arz edeceği müşkülâtı takdir eder
siniz. Çünkü evvelâ, zihniyet, prensipler ve key
fiyetler bakımından eski ve yeni iktidar arasında
ki mukayese kabul etmez ayrılık aşikârdır. Yani 

I, iki iktidar arasında müşterek ölçüler bulmak 
I mümkün değildir. 

İktidarımız, 1950 de takatten düşmüş, mecal
siz ve bütün enerji kaynaklariyle mefluç bir 

I hale gelmiş bir iktidarı devralmış bulunuyordu. 
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İtinamızın, kendimize ve nefsimize inanış ve I 

istediğimiz yani varacağımız hedefleri aydınlık 
olarak tâyin ediş gibi vasıflarımız maalesef se
leflerimizde mevcut değildi. 

Millî kaynakları harekete getirmek, kararla
rımızı millî imkânların âtıl haline göre değil, 
hareketli haline göre hesaplamak bizim başlıca 
farikalarımızdır. Bu ana vasıfların hangisinde 
muarızlarımızla, mukayeseye zemin olabilecek, 
müşterek taraflarımız vardır. Bundan başka, 
iki tarafın iktisadi icraatmı da mukayese etmek 
adeta imkânsız bir hal alıyor. 

Çok kere, 1950 den evvelki devre ile Demok
rat İktidar Devresi arasında yapılan rakam mu
kayeselerine, Halk Partili arkadaşlarımızın 
sinirlendiklerini görüyoruz. 

Vakıa, biz bu rakamları Yüksek Meclise ve 
büyük milletimize icraatımızın bir hesabını ver
mek için arz ediyor ve mukayese yapıyoruz. Fa
kat bu rakam mukayeselerinin, gittikçe mâna
larını kaybettiklerini de itiraf etmek lâzımdır. 
Çünkü, artık değişen, yalnız rakamlar değil, öl
çüler ve üniteler de değişmektedir. 

Meselâ, yol mevzuu üzerinde duralım : 1950 
de 19 000 kilometre Devlet yolu vardı. Bugün 
45 000 kilometre oldu, diyoruz. Vaktiyle her 
mevsimde geçit veren 15 000 kilometre yol var
dı. Bugün 40 000 kilometre, diye mukayese ya
pıyoruz. Unutulan bir cihet var. Bugünkü yol
ların dünkü yollarla hangi benzerliği vardır? 
Bir sene yapılan ertesi sene bozulan iğri büğrü 
birtakım izler... Bugünün 35 - 50 metrelik istim
lâk sahaları ortasında dağları, dereleri aşıp gi
den, dümdüz âbide gibi yolları, dünkü 5 metre- | 
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lik sathi dolgularla ikide bir «riyen izlerle na
sıl mukayese edebiliriz? Arkadaşlarımız kızma
sınlar, bizi mazur görsünler, eserlerimizi müda
faaya ve korumaya mecburuz. 

Liman gibi, baraj ve silo gibi fabrika ve 
kombina gibi mefhumlar da böyledir. Daha sa
mimî olmak lâzımgelirse hattâ bugünkü ölçü
leriyle bu eserler, seleflerimiz için meçhul şey
lerdir. Limanlarımız dünyanın kabul ettiği öl
çülerle yapılmaktadır. 60 000 tonluk, 100 000 
tonluk silolarımız ufuklarda o esatiri saraylar 
gibi parlıyorlar. Santraller, barajlar ve diğer te
sisler de isimlerine yakışan eserlerdir. Gelişme
lerini her gün dikkatle takibettiğimiz ve muha
lif arkadaşlarımıza tekrar ede ede artık ezber
letmiş olacağımıza inandığımız bu güzel eserle
rin sayısını, takatini, hacmini, kudretini yeni
den anlatmıyacağım. Arkadaşlarımız bilme-
mezliğe gelseler bile, millet, onların aksine ola-% 
rak ve bizimle beraber her birinin yerini, aza
metini, hizmetim bilmekte ve ezberlemektedir
ler. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
konuşma yazılıdır, yarım saat geçti dikkatinize 
arz ederim. 

REİS — Ferid Melen Bey, hatip yazılı de(-
ğil, notlarına bakarak konuşmaktadır. 

Efendim, saat 13 e gelmiştir. Evvelce Riya
setçe alman kararda, öğleden evvel ve sonra 
müzakere kaydı vardır. Saat birde tatile gidil
mesi âdet halindedir. Saat 15 te toplanılmak 
üzere Celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

* • 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Beisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapaeağız efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. Buyurun Müker-

rem Sarol. 
MÜKERREM SAROL (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, öğleden evvelki celsede arz 
ettiğim gibi, işlerimizin her sahasında artık mil
letin hafızasına intikal eden teferruat rakamla-
riyle vaktinizi almadan iktidarımızı Halk Par
tisi iktidarından ayıran bâzı prensip fariklannı 
hulâsa etmeye çalıştım. îki iktidar arasındaki 
prensip» zihniyet ve görüş farkları hakikaten 
büyüktür. Nitekim bu keyfiyet dün konuşan 
Sayın İsmail Rüştü Aksal'm, hâdiseleri müta
lâa ediş tarzından da anlaşılıyor. Meselâ, Sayın 
Aksal, iktidarımızın icraat safhalarını tetkik 
ederken birbirini takibeden Adnan Menderes 
hükümetleri arasında benzersizlik müşahede* et
mektedir. Halbuki daha evvel tebarüz ettirdiği
miz gibi hedeflerimiz ve icraatımız, hattâ daha 
iktidara gelmeden ifade edilen ve sonra bütün 
Hükümet programlarımıza mevzu olan ana pren
siplere dayanmaktadır. Bunların arasında tezat 
yoktur. Stratejik hedeflerle, günlük, ve taktik 
hareketleri birbirinden ayırmak lâzımdır. Men
deres kabineleri, donmuş kudretler değildir. İk
tidar icapların seyrine göre, fakat ana hedefle
rinde inhiraf etmeden, şartların, iç ve dış hâ
diselerin icaplarına uyarak politikasını yürüt
müştür. Bu, iktidarımızın dinamizminden gelen 
bir hayatiyettir. Hükümet programlarının esas
larında daima vahdet ve necat vardır. 

Sayın Aksal bir tetkik raporu üzerinde lâa-
lettâyin bir tecrübe yaparak bizi, «Haddinden 
fazla çabuk ve hacimli yatırımlar» yapmakla suç
landırdı. Bizim bu hareketimiz, Halk Partisi 
iktidarının maziden devraldığı geri ve perişan 
Türk topraklarında, kısa zamanda yapmak gay
retine düştüğü, fakat çeşitli sebeplerle başara
madığı kalkınma hamlesinin bizim tarafımızdan 

başarılmakta olmasından başka bir şey değildir. 
Biz bu kalkınma hamlemize girişirken hesap
larımızı, millî kabiliyetin ve millî membaların 
âtıl haline göre değil, hareketli haline göre yap
tık. Neticeler, isabet ettiğimizi teyidetmektedir. 
Ziraatte istihsal, sanayide kapasite, münakale, 
yol ve vasıtalarında nakil hacmi artmış ve millî 
gelir gelişmiştir. Keza İsmail Rüştü Aksal'a gö
re, yatırımlar, millete yüklenmiş bir borç hamu-
lesidir. Halbuki bize göre bunlar, istihsal kud
retini artıran vasıtalardır. Yatırımlar, dondu
rulmuş sermayeler değil, millî sâyi harekete 
getiren muharrik kuvvetlerdir. Aksal'a göre is
tikrar sarsılmıştır. Halbuki bozulan şey, don
muş ve verimsiz bir atalettir. İstikrar sarsılma
mış bilâkis yeni ve daha yüksek seviyede istik
rarlara doğru devamlı hareketlere geçilmiştir. 
Kendilerine göre politikamız gerek muhteva ve 
gerekse hedefleri bakımından çok pahalıya mal 
olmuştur. Aksine, varılan hedefler kendiken-
dilerini ve süratle her bakımdan amorti etmekte
dirler. Şimdi istediğimiz kadar şeker yiyor ve 
istediğimiz kadar çimento kullanıyoruz. Küçük 
sanayi ve atelye sanayii mamullerinden her is
tediğimizi buluyorsak, bu ancak yapılan feda
kârlıkların millete iadesinden başka bir şey de
ğildir. 

Borçlarımız vardır. Elverişli şartlarla yeni 
borçlanmalardan da çekinmiyeceğiz. Çünkü bu 
borçları, saltanat devrinin yaptığı gibi saray
lar yapmakta veya tedahülde kalmış maaşları 
ödemekte kullanmıyoruz. Her borç hamulesi, 
millî ekonominin bir çarkına hareket vermekte
dir. C. H. P. iktidarının bütün imtidadmca, 
dünyanın her memleketinde bir tarakki âmili 
sayılan yabancı sermaye iş birliğinden, bir im
kân sağlıyamaması, Türkiye'yi, haricî âleme ka
palı, tecridedilmiş ve unutulmuş bir ülke halin
de bırakması onun tarih bakımından işlediği en 
büyük hatalardan biridir, 
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Borçlarımızı ödeme bahsine gelince, bu öde

melerin en büyük zamini ziraat ve sanayi saba
sında artacak istihsal kudretimizle, bu artışın 
tediye muvazenesinde lehimize sağlıyacağı ta
sarruflardır. Borçlanma şartlarımız, ba§ka mem
leketlerin mümasil taahhütlerine göre gayrika-
bili tahammül külfetler değildir. Bu şartların 
tetkiki ve bu sahada sağlanılan vâdelerde men
faatlerimizin korunduğunun delillerini verirler. 
Nihayet bugün içinde bulunduğumuz borçlan
ma sistemi, bütün menbalarımızı kontrol aitına 
alan ve sadece istismar gayesiyle işliyen bir 
düyunu umumiye rejimi değildir. Biz borçlan
mada, müttefiklerimizle bir karşılıklı yardım 
anlaşması yaptık, işin esası budur ve her za-

v man bu zaviyeden mütalâa edilecektir. 
Sayın Aksal'a nihayet şunu katiyetle ifade 

edelim ki, biz kendilerinin tevehhüm ve beyan 
ettikleri gibi bir hayal âleminde değiliz. Mem
leketin süratle ve kül halinde kalkınması, 
yani bir iktisadi kurtuluş olan bir mefkurenin 
tahakkuku için mücadele halindeyiz. Bu mef
kurenin azameti, Sayın Aksal'm idrak ufkunu 
ve temsil hududunu aştığı için kendilerine, 
«hayal» gibi görünüyorsa bu bizim suçumuz 
değildir. 

Fakat biz, mefkuremizin, tahakkuk eden 
merhalelerini, her gün yeni yeni eser halinde 
idrak ediyoruz. Bunlar öyle eserlerdir ki, bun
ları görmek, benimsemek ve onlarla bu büyük 
milletin evlâdı olarak iftihar etmek için evvelâ 
bir şart lâzımdır, bu şart ise bunları nihayet 
bir hayal eseri, yahut bir serap olarak kabul 
etmiyerek onların hakikat olduğuna inanmak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tek tek saydığımız farikalarla da görülü

yor ki, bütün iktisadî politika ve icraatımız, 
tesis ve yatırımlarımız gibi 1959 bütçemizde, 
daha iktidara gelmeden ortaya konmuş görüş
lerin, devamlı ve istikrarlı bir Hükümet prog
ramının ve nihayet aziz milletimize karşı, bu 
kürsüden taahhüt ve tekeffül edilen icraat ve 
prensiplerin bir muhassalası olarak Yüksek 
Huzurunuza arz edilmiş bulunuyor. 

Çok çetin olan bu iktisadi istiklâl savaşın
dan mutlaka muzaffer olarak çıkacağız. En 
ümitsiz günlerde, en zor şartlar altında her 
türlü zorlukları yenmesini bilen mîlletimize, 
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mesut, müreffeh, medenî ve güzel bir vatan ha-
zırlamayj Allah bizden esirgemesin, sözleriyle 
nihayet verirken 1959 bütçesinin memleket ve 
milletimize uğurlu olmasını niyaz ederim. (Sol
dan, alkışlar) 

REÎS — Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; 1959 yılı malî bütçesi münasebe
tiyle iktidarm malî, siyasi ve sosyal icraatını 
tenkid etmekteyiz. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım ve bu 
arada grupumuz adına söz alan Sayın Aksal, 
1959 bütçesi münasebetiyle takdim edilen gelir 
ve gider cetvelleri ve bu cetvellerin iktisadi ve 
malî sahada taşıdığı mânayı Yüksek Huzuru
nuzda arz ettiler. Senede ancak bir defa Türk 
Milleti önünde iktidarın icraatını müzakere et-
mak fırsatını bulduğumuz bir zamanda bende
niz, bunun dışında kalan sahalarda sizlere ikti
darın tutumu ve bütçeye hâkim olan zihniyet 
üzerinde duracağım. Bu arada rakamları bir 
araya getiren düşünüşü' anlatacak ve nihayet 
bütçenin tatbik edildiği zaman hangi şartlar 
altında ne kadar muvaffak olma şansı bulun
duğunu arz edeceğim. 

Ümüdediyorum ki; o zaman yatırım diye 
Sayın Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın ve di
ğer Demokrat Partili arkadaşlarımın burada 
mübalâğa edercesine söyledikleri sözleri bizim
kilerle mukayese ederek hakikatleri bulmaya 
fırsat bulacaksınız. 

Arkadaşlarım; şu kadarını hemen ifade ' et
mek isterim ki; ben sayın grup arkadaşım Be-
kata'nm yaptığı gibi Demokrat Parti hükümet
lerinin Demokrat Partinin programını ve kendi 
programlarını nakzeden icraatından da bahse
decek değilim, hattâ muhalefet yıllarında ya-
plımış olan ve hâlâ vatandaşın zihninden silin
memiş parlak vaitleri de burada ayrıca dile ge
tirmeye lüzum görmüyorum. Sebep şudur; ar
tık bütün millet bütün siyasi teşekküller ve 
umumi efkâr çok iyi biiyor ki; bugün memle
ketimizin kaderine hâkim olan siyasi teşekkü-

İ 1ün programiyle, vaitleriyle bir münasebeti kal
mamıştır. (Soldan gülüşmeler, «Allah Allah» 
sesleri.) Bu bakımdan sadece maddi olarak 
eserlerimizi ele alacağım ve bunları yaratan 

i zihniyetin iç yüzünü ve ele geçmiş olan imkân-
1 larm nasıl değerlendirilmiş olduğunu, misalle-
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riyle, huzurunuza arz edeceğim. Bunda, zanne
derim D. P. li arkadaşlarım tatmin olacaklar
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şu noktayı beraberce kabul edeceğimizi 

zannetmekteyim : İmkânları az fakat işleri çok 
bir memleketin çocuklarıyız. Sabahleyin Zey-
yat Mandalinci arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, dünya, atom asrını da geçmiş, füze dev
rine doğru gitmektedir. Biz bu dünyanm or
tasında kendi hayatımızı bu ilerleyişe adapte 
edebilmek için vazifeli bulunuyoruz. Şimdi 
Türk milletinin muasır medeniyet seviyesine 
uyan bir millet haline getirmek için acaba na
sıl hareket etmelidir? Mesuliyeti omuzlarında 
taşıyanlar acaba bu vazifeyi yerine getirmiş
ler midir? Bugün içinde bulunduğumuz çalış
ma temposu bu gayeye hizmet edecek midir? 
Zannetmiyorum. Bunun iki şartı vardır. Biri
si : Elimize geçmiş olan iç ve dış imkânları en 
faydalı en bilgili şekilde kullanmak. Diğeri * 
milletçe hummalı bir çalışma içine girmek su
retiyle kendi gücümüzü memleketi yükselt
mek için bütün varlığımızla seferber etmek : 
Bunları kullanmak durumunda olanlara itima-
dedip etmemek meselesi de sıkı sıkıya bu mese
le ile alâkalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu halde biz yal
nız rakamlarla, yalnız bu rakamların bir araya 
gelmesinden terekkübeden cetvellerle övünmek 
imkânına sahip değiliz. Çünkü, yine bir arka-
şımızın söylediği gibi, nihayet bunları şahıslar 
tatbik edeceklerdir. [Bütün bir milletin seferber 
olara'k bunların neticesini alması lâzımdır. Bu
run da birçok şartları (bulunmaktadır. 

Şimdi yüksek huzurunuzda kısaca bu şart
lara ıgoz gezdirmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarını, biraz evvel iki nok
tada topladığım konuşmamın detaylarını dile (ge
tirmeden önce memleketin 1950 den "şu âna ka
dar ,ııe hale getirildiğini, memleketin siyasi ve 
sosyal durumunu birkaç kelime ile huzurunuza 
sermek istiyorum. (Soldan, ^gürültüler) Arka
daşlarım bu hususlara itiraz ediyorlar. Eğer 
biraz evvel burada konuşan arkadaşlarımız 1950 
den evvelki devreye »ağır 'kelimelerle temas et
memiş olsalardı, Iben de bu noktaya dönmiye-
cektim. (Soldan, «etmediler» sesleri) Misal ve
receğim. 
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I 1950 den >eweM Cumhuriyet Halk Partisi 

iktidarı bilhassa Mükerrem Sarol'un ifadelerin
de, tasvir edilmek istenmiştir. Deniyor iki: «Es
ki iktidar, zaıf ve yorgunluk içinde çırpmıyor
du, iktisadi (hamleden eser yoktu» (Soldan, 

! «doğru!» sesleri) «Memleket her bakımdan 
uyuşmuş bir halde idi» (Soldan, «doğrul» ses
leri) '«Umumi halsizlik, kifayetsizlik ortada idi» 
(Soldan, «doğru!» sesleri) «Yatırımların değeri 
bilinmiyordu» (Soldan, (Biliniyor mu idi?» ses
leri) «Malî potansiyel mefluç hale (gelmişti» 
(Soldan, «Gayet taibiî» sesleri) «Sanayi Ortaçağ 
şartları içinde, otel, han lodalarında çalışıyordu» 
(Soldan, «doğru!» sesleri) 

Pekâlâ arkadaşlar, salbredin, baSkalım doğru
luğunu biraz sonra da tasdik edecek misiniz? 

Dava nedir? Karşılıklı konuşacağız, 'hakiki 
yolu bulacağız ve o yoldan ıgideceğiz. Niçin böy
le yapıyorsunuz?.. 

Bu şekilde hücumlar yapılmasaydı, birkaç 
ıgün evvel meydana ıgelmiş olan müessif İkam 
dolayı'siyle Ibiz de konuşmalarımızı çok daha 
aşağı bir dozda yapacaktık. Yine bepimizi üzen 

. bu kazada bayatını kaybeden veya şu anda mi
rada bulunmayanlara hürmeten onların şahısla
rını istihdaf eden hiçbir şeyi konuşmamıza koy
mak kararında değiliz. 

Mubterem arkadaşlar, O. H. Partisinin eski 
devirde durumu ne idi, 1950 den sonra ne hale 
geldi? (Bunun üzerinde ayrıca zamanınızı işgal 
etmek istemiyorum. Sayın Sarol arkadaşıma ge
çen sene yine burada yapılmış olan konuşmamızı 
okumasını rica ederim. 1923 te nasıl bir vatan 
aldık, 1950 de nasıl bir vatanı Demokrat Parti 
iktidarına teslim ettik? Bunun muhasebesini ev
velce yaptık. Kendilerine zannediyorum ki, doğ
rudan doğruya Demokrat Partinin bugün içinde 
bulunduğu bataları tebarüz eıttirirsetm bu yolda 
söylenecek sözlere daba müessir şekilde cevap 
vermiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ memleketin 
çehresini, Büyük Millet Meclisinden başlıyarak, 
ne hale getirdiğinizi, kısa kısa arz edeceğim, 1949 
da Sayın Koraltan «Türk Milletinin yegâne soz 
söylenecek yeri, Büyük Millet Meclisidir. Bura
da söz hiçbir zaman kayıt altına alınamaz» de
diği şu müessese Demokrat Parti iktidarı tara
fından ne hale getirilmiştir, hepiniz biliyorsunuz. 
(Soldan, gürültüler) 
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'Muhterem arkadaşlarım, itkazlarmiiza mahal 

yok. Size İçtüzük değişikliği ile yapılanları ha
tırlatmak isterim. Tahkikat önergesi getirdik, 
konuşturdunuz mu? Gensoru talepleri getirdik, 
hiçbirini 'konuşturdunuz mu? Soru (müessesesini 
ne hale getirdiğinizi unuttunuz mu? Meclisi 
olağanüstü bir toplantıca çağırdık, bize «'Niçin 
çağırdınız?» dahi demediniz. Senenin sadece 
bir haftası içinde bütçe münasebetiyle iktidarın 
icraatını kontrol 've tetkik edebilir hale geldik. 
fBüyÜ!k Millet Meclisinin vazifeleri kısılmış, -mu
rakabe haddi asgariye indirilmiştir. Vakıaları 
(kaydediyorum. Büyük Millet Meclisi "böyle! 

Anayasa organları dışında kalan önemli de
mokratik müesseselerden biri olarak, basın ay
nı şekilde demokrat iktidar tarafından tahrib-
dunmuştur. (Hafızai beşer nisyan ile malûldür) 
sözü sizce doğru olabilir, fakat hâdiseler tekrar 
hatırlatıldığı uzaman hafızalara yeniden nakşedi
lir. İşini doğru dürüst görecek olanların matbu
at hürriyetinden korkacakları hiçjbir şey yoktur. 
O halde korkacak hiçbir şeyleri yofesa, doğru dü
rüst bir işte basın hürriyetinden kaçınacak hiç
bir şeyleri olmamaları lâzımdır. Acalba neden 
basın kâğıt tahditleriyle tazyik altında tutul
muştur? Bir kısım basın Demokrat Partiyi met
hettiği takdirde kâğıt ve ilân yağmuruna tutu
lurken, öte yandan muhalefet yapıyor diye, bir 
kısım gazetelere neden kâğıt ve ilân verilmez? 
Bunun izahı var mıdır sizde? Sebebini söyle
yin! Sebebi, muhalefete ait gazetelerin kapa
tılması tarafınızdan istenmiştir. Ve buna mu
vaffak da olunmuştur. (Soldan: «Ne münase
bet, hangi gazete kapanmış?» sesleri) Evet ar
kadaşlar muhalefet yapan basın birçok yerler
de kapanmak durumundadır veya kapanmıştır. 
Bu arada kapanmıyan varsa onlar da, güçlük
lerle pençeleşmektedirler. Size şimdi misalini 
vereceğim: İşte şu gazete gibi, sarı ambalaj 
kâğıdına basmak suretiyle hayatlarını idame 
ettiren gazetelerimiz mevcuttur. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım; maddi 
bakımdan Demokrat Parti iktidarı tarafından 
basın tazyik altında tutulmuştur. Bunun yanı-
sıra ceza tehditleri ne hale gelmiştir, biliyor
sunuz. Basın Kanununun tadili ile meydana 
gelen ağır havadan dolayı hapishaneler basın 
mensupları ile dolmaktadır. (Soldan; «Bizden 
de var* sesleri) Size göre bütün bunlar kötü 
insanlardır. Çünkü bunlar sizi, iktidarı, tenkid-
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etmişlerdir. Halbuki basın suçlularının hepsi 
hakikatleri müdafaa ettikleri için, hapse girmiş
lerdir. (Sağdan; bravo, sesleri) (Soldan; gü
rültüler) Halbuki hatırlarsınız, basın suçlula
rının affı münasebetiyle yaptığım konuşmam
da bahsettiğim şekilde, bütün dünya ölçüsünde 
Türkiye'nin itibarı çıkardığımız Basın Kanunu 
ile ağır bir şekilde darbelenmiştir arkadaşlar. 
Eğer tahammülünüz varsa, o gün okutmadığı
nız, sonuna kadar dinlemek lûtfunda bulunmağı
nız yabancı basının neler yazdığını şimdi sizle
re okumaya hazırım. Ama, dinlemek dahi ha
kikaten insanın tüylerini ürpertecek merkezde
dir. 

Basın Kanununda bu, kâğıt ve ilân tazyik
lerinde bu! Ayrıca, her ağzım açan iktidar 
ileri geleni, basma ağır hücumlar yapmaktan 
çekinmiyor. Bütçe Encümeninden, dışarıdaki 
miting meydanlarına' kadar hep böyle. 

Sizlere yine ben söylemiyeyiın, liderlerini
zin sözlerinden birkaç cümle okuyayım, bakı
nız matbuat hürriyeti için neler söylemişler, 
dinleyiniz: «Matbuat hürriyeti sadece birkaç 
gazetecinin hürriyeti değildir, matbuat hürri
yeti bütün, millet fertlerinin malı olan bir hür
riyettir. Matbuat hürriyetinin daraltılması ve 
kaldırılması, ile, milletin bütün fertleri kendi 
hürriyetlerinden mahrum, edilmiş olduklarını 
hisseder.» O halde muhterem arkadaşlarım De
mokrat Parti, basın hürriyetini hiçbir demok
ratik memlekette emsaline rastlanmıyacak şe
kilde daraltmak ve tazyik altında tutmakla ne 
yapmış olmaktadır? Yalnız matbuatı değil, fa
kat bütün bir milletin fertlerinin hürriyetlerini 
kısmış olmaktadır.» Bu, Demokrat Part i liderle
rinin kanaatidir. Elbette bu; memleketin her 
vatanperver münevverinin kanaati olmakta de
vam edecektir. Bunu bir kere daha belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar; misaller pek çoktur; 
mazide bu yönden yapılmış edebiyatın hakika
ten çok fazla olduğunu sizler de biliyorsunuz, 
zamanınızı bunlarla işgal edecek değilim. An
cak basın kadar ve hattâ ondan daha çok va
tandaşı alâkadar eden radyo mevzuunda da 
birkaç kelime söylemek isterim. 

Eadyonun kendilerine ram olması için ikti
dar ileri gelenleri bu yolda tertipler almışlar
dır. 
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Arkadaşlarım, 1950 den önce neler söylen- j 

mistir? Hepsini yine tekrar etmiyeyim, zaman i 
zaman anlatıyoruz. Bir zamanlar, seçim vakti j 
muhalefete on dakika söz hakkı verildi diye en i 
ağır sözler söyliyen, kıyametler koparan De- j 
mokrat Parti liderleri iktidara geldikten son- | 
ra onu da geri aldılar. | 

Hepsinden vaz geçin, .1957 den önceki va- \ 
ziyeti hatırlamanızı rica ederim. Demokrat Par- j 
tinin özel bir organı haline getirilmedi mi rad ! 
yo? Buna hayır diyebilir misiniz? Diyemezsi- j 
niz. Demokrat Parti ileri gelenlerinin kongre- | 
lerde söyledikleri nutuklar, altı aylık devre j 
içinde, radyoda aynen okunmadı mı? 1957 de j 
son seçim gününü tutumunu hatırlamaz misi- j 
mz? O gün seçim neticesi belli olmadan.. (Sol j 
dan «BelM oldu idi» sesleri) Hayır arkadaşlar, j 
durum belli olmadan saat 12 yi daha geçmedi- I 
ği halde, radyo, iktidarda Demokrat Parti j 
nin kaldığını ilân etmedi ini? (Soldan «Yalan j 
mı, iktidarda kalmadı mı?» sesleri) j 

Arkadaşlarım her şeyi söylemeğe bizi mec
bur etmeyiniz, saat 12 de Demokrat Parti ik
tidarda kaldığı sözü sandıklar açılmadan, üs
telik rey atma müddetinin bitmesine beş saat I 
varken yayınlanırsa elbetteki yalandı. Bunun 
yegâne maksadı sandık başına gelen vatandaş! 
tazyik altında tutmaktı. Onun için önceden 
ilân ettiniz. (Sağdan, bravo sesleri) ( 

Halk arasında bir söz vardır : «Allah bu. 
acıyı unutturmasın» derler. Biz radyonun bu- j 
günkü haline bakıyoruz da, bu ata sözünün i 
acı ve üzüntüsünü içimizde hissediyoruz. Ar
kadaşlar, siz bana söylıiyebilir misiniz? Bü
tün vatandaşların verdiği para ile işliyen Dev
let radyosunun sabah akşam Vatan cephesine j 
iltihak edenler diye telgraf okumasını vicdan | 
larınızda kabul ediyor musunuz? (Soldan «edi
yoruz» sesleri) (Sağdan «Bir daha sor» sos- ! 
leri) j 

REİS — Suphi Bey, sual tarzında idare! ke- j 
lâm etmeyiniz. 

• SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
lar, kanaatimiz şudur. (Demokrat Partinin ic-
raatı) diye başlıyan üstelik yalan olan neşri- j 
yat herkesi bıktırmıştır. Vatandaşın radyoda 
ismi okunuyor, aslı yok, hayali şahısları De- ı 
mokrat Partiye iltihak ettiriyorsunuz. Öte yan -
da aranızdan mebuslar istifa edip hürriyet cep- j 
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kesine, aramıza geçiyorlar, kindardan ı'adyo 
ııun haberi yok. Bu, olur mu? (Soldan, gü
rültüler) 

REÎS Sual tarzında idare! kelâm etme
yin . 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) - P e k i , sual 
tarzında konuşmıyayım. 

Ancak size şunu ifade edeyim ki, arıaıdaş-
lar, bu radyoyu artık millet radyosu olmak 
şuuruna iade edelim. Halk Partisinin faaliyet
lerinden. hiçbirisini anlatmazken; bilmem har.-
gi köyde Mehmet ağa Demokrat Partiye geç
ti diye radyo ismini okur. Arkasından başka 
bir şey daha oluyor. 'Yayınlarda muhalefete 
hücumlar ve tahkirler var, bunları da okuyor
lar. Ve nihayet arkadaşlarım bu şartlar dâhi
linde tecavüze uğrıyan vatandaşlar ne tekzip 
gönderebiliyor ne de dâva edebiliyor radyoyu. 
Bunu sizler kendi şahıslarınızda düşününüz. 
Kendinizi radyoda tevavüze uğramış insanlar 
olarak bir an düşününüz ve bana deyiniz ki, 
bu tecavüzlere rağmen rahatız. Bu vaziyette hu
zur içinde olurduk diyebilirmisiniz? Elbette di
yemezsiniz. 

Hulâsa edeyim arkadaşlar, Büyük Millet 
Meclisi sahasında durum budur, basın saha
sında durum budur, radyo sahasında, durun* 
budur. Bilhassa radyo sahasında kanun dışına 
çıkılmıştır. Yaklaşılmıştır, demiyorum, Dikkat 
buyurmanızı rica ederim. Çıkılmıştır, diyorum. 
Çünkü radyo, statüsüne istinadederek son neş-> 
riyatı mubah göstermek imkânı yoktur. 

İleride (Vatan cephesi) ne belki gene döne
rini. Bir karikatürden aldığım ilhamla sizlere 
Sayın Meclis önünde sormak istiyorum. Sizle 
rin ilân ettiğiniz Vatan cephesidir de, Mehmed'-
ciğin hudutta beklediği cephe.ne cephesidir'». 
(Soldan gürültüler) (Soldan, «teşbih zayıf» ses
leri). 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaşlar. 

başka mevzua geçiyorum. - Zayıf veya şişman. 
Takdir vatandaşındır. 

Yukarıda, arz ettiğim müesseseler yanındn 
aynı şekilde demokrasinin kendine has olan idare 
mekanizması 1). P. nin elinde hakikaten hiçbi
rimize sevinç vermiyecek ve fakat hepimizi üzün
tüye sürükliyeeck bir veçhe arz etmektedir. 
Arkadaşlarım, seçimlerde olsun seçimlerden 
sonra olsun, idare âmirlerinin uğradığı tazyikleri 
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hepiniz biliyorsunuz. îdare âmirlerinin, vatan- I 
daşlar üzerinde, Demokrat Parti lehine nasıl 
tazyik yaptırmak için hangi şartlarla karşıkar-
şıya kaldıklarını biliyorsunuz. Bu arada banka 
kredileri ve daha birtakım devletin tesiri olan 
İktisadi Devîfet teşekküllerinin imkânlarına nasıl 
tesir edildiğini biliyorsunuz. 

Halk partililerle Demokrat partililerin birbi
rinden nasıl ayrıldıklarını hep biliyorsunuz. Tah
sislerde cereyan eden facialardan bahsetmiyece-
ğim, bunları da biliyorsunuz. Bu arada Halk 
partili muhtarlara yapılan tazyikleri de hep 
biliyorsunuz. Mühürü elinden alman binlerce 
Halk partili muhtar vardır, arkadaşlar. Aynı 
şekilde birçok yerde belediye seçimini Halk par
tililer kazanmıştır, buralarda reis seçtirmemek-
tesiniz. Hâlâ da seçtirmiyorsunuz, Bigadic'inden, 
ivrindi'sinden, Sındırgı'sına... kadar, aynı şekil
de muamele gören, 20 tane belediye sayarım. 
(Soldan, «say say» sesleri, gürültüler) 

REİS — Efendim, hatip ister sayar, ister 
saymaz, muhtardır. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Müsaade 
edin sayayım. 

REİS —- Suphi Bey, vekâlet bütçelerine ait 
tenkidlerinizi o bütçeler geldikçe yapsanız daha 
iyi olmaz mı? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bir yazılı 
soruya cevap veren Dahiliye Vekili 37 belediye
ye ait muameleleri itiraf etmiştir. Bu hususta 
bir de sözlü sorum vardı, bugüne kadar hâlâ 
Yüksek Meclise gelmemiştir. 

İdarenin tazyikleri babında yeni bir marifet 
keşfedilmiştir (Soldan, ^ «ne imiş oh sesleri, 
gülüşmeler). İktisadi Devlet teşekküllerinde çalı
şan işçi ve memurlar halen D. P. ye girmeye 
zorlanmaktadırlar. Bunun itirazı yoktur. Buna 
«hayır» diyemezsiniz arkadaşlar. Ankara'daki 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, Bahçeler Müdür
lüğü ve belediye müesseselerinde çalışanların 
her gün ne şekilde tazyik altında kaldıklarını 
gidin, gözlerinizle görün. Bu usul maalesef Tür
kiye'nin her tarafında tatbik edilmektedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; biz Demokrat I 
Partinin idare cihazlarını bu şekilde ağır tazyik 
altında bulundurma meselesini hakikaten elemle 
takibetmekteyiz. Partiye kaydetmek için vâki 
zorlamalar en hafif tâbiri ile insan haklarına 
aykırıdır. Bu hareketlerin demokratik nizam j 
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ile bir alâkası var mıdır? Bunun adını siz koyun, 
buna ne rejimi derler? Bir vatandaşı, ekmeği 
ile oynıyarak, ^>ir partiye girmeye zorlamak 
hiçbir vicdanın kabul edemiyeceği bir hareket
tir. 

Muhterem arkadaşlarını; 1950 de Demokrat 
Parti liderlerinin vatandaş ile idare cihazı ara
sındaki münasebetleri hakkında Sayın Celâl 
Bayar bakınız ne diyordu : «Devlet ve Hükü
met, hangi siyasi kanaatte olursa olsun, vatan
daşlara tarafsız muamele yapmaya mecburdur.» 
(Soldan, «Doğru» sesleri) Ben de, tekrar edi
yorum, arkadaşlar : Mecburdur. Bu yapılmazsa 
memleket için vahîm neticeler doğabilir.. 

Arkadaşlarım, memleketimizde demokratik 
idarenin bulunduğu hiçbir memlekette tarihte 
misline raslanmamış bir şekilde yapılan tazyik
leri «vahîm» kelimesinin ötesinde hangi kelime 
ile dile getirelim? Bunu muhterem arkadaşları
mın iz'ahlarına terk ediyorum. Yine Sayın Ba-
yar'm bir sözünü hatırlatarak bu mevzuu kapa
tacağım : «Bu memlekette hürriyeti kaldıran, 
vatandaşı tebaa haline indiren, parti hayatını 
tehlikeli bir macera haline getiren kanunlara 
itaat edeceksiniz, demek, istibdadın tâ kendisi
dir !» 

Evet arkadaşlarım, Sayın Bayar o zamanki 
kanunları kasdederek vatandaşa diyordu k i ; 
haklarını, hürriyetlerini kaldırdığını hissettiğin 
kanuna itaat etmiyeceksin... Ya 1950 den sonra 
birbiri peşisıra çıkartılan antidemokratik ka
nunlar karşısında vatandaşa ne tavsiye etmeli? 
Çıkarılmakta olan kanunlar karşısında memle
ket atmosferinin ne hale geldiğini düşünmek 
bile ürperticidir. 1950 den sonra yapılan Basın 
Kanunu, Üniversite ve Seçim kanunları tadil
leri ve buna benzer diğer kanunlar ve tadilleri 
silsilesi, hürriyet musluklarını sonuna kadar 
kısmıştır. Bugün vatandaşa gidip; «Bunlar si-' 
zin hürriyetinizi kısan kanunlardır, itaat etmi-
yeceksiniz» gibi bir mantığı telkine imkân var 
mıdır? Bunu diyebilir misiniz? 1950 den evvel 
muhalefet bunu söylüyordu. Bugün söyliyen 
kim bilir, soluğu nerede alır? Biz, bu hususta 
1950 den evvelki hürriyetlerin onda birine razı
yız, nerede o günler arkadaşlar? 

Bu arada bir de Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nu çıkarılmıştır ki, bu kanuna şaşırmamak elde 
değildir, bu kanun hâlâ nasıl yürürlükte tutu
labilmektedir, arkadaşlarım? Gösteri Yürüyüş-
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leri Kanunu, hani ilk yıktığı zaman ruhu itiba
riyle el sıkınayı yasak eden, G-enel Sekreterimizi 
altı ay mahkûm ettiren meşhu* kanun! Arka
daşlar, bu kainin artık tatbik edilmez hale gel
miştir. 

NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — Saye
nizde. 

SUPHİ BAYRAM (Devamla) — Dolayısiyle 
vatandaşın kanuna karşı olan saygısı da bu su
retle ayaklar altına alınmıştır. 

Arkadaşlar; kanun umumilik vasfını da ta
şır, ama bu kanun iktidara bir türlü, muhale
fete bir türlü tatbik edilmektedir. Bunun mi
salleri artık benim buradan dile getirmeme lü
zum kalmıyacakjjadar çoktur. Bir taraftan De
mokrat Parti liderleri, ileri gelenleri dolaşırken, 
memurlar, mektep çocukları tarafından istikbal 
edilsin, diye toplanıyor. (Bu hususta sözlü soru
larımız vardır, bunun misallerini orada göster
dik.) ö te yandan; tarih yapmış ve bugün bü
yük bir muhalefet partisinin başında, vatandaş 
reylerinin çoğunluğunu alan lider gezerken, va
tandaşın onu görmek hakkına tecavüz ediliyor. 
Burdur hâdiseleri, Zile hâdiseleri hatınmzdadır. 
Gazîanteb hâdiseleri hatırınızda arkadaşlar! 
Biz eğer bu memlekette kanun hâkimiyetini ku-
racaksak ve eğer rejimimizin adını (Demokrasi) 
olarak muhafaza edeceksek, hepinizin önünde 
bir kere daha söylüyorum ki, bu tipteki tatbi
kattan ve bu tatbikatı mecburi kılan kanunlar
dan mutlak surette bir an evvel kurtulmaya 
mecburuz. Ne olursa bu cemiyete oluyor, arka
daşlar. Unutmayınız k i ; tazyik gören kayma
kam da ona emir veren de ezilen vatandaş da 
muztariptir... Dipçik, cop yiyen, üzerine su sıkı-

6 lan vatandaşı düşünün! Arkadaşlarım, Demok
rat Part i icraatın?, bir tek insaf sahibinin mü
dafaa etmeye kudreti kalmamıştır. Burada bu
nu tesbit edeyim. 

Üniversite aynı şekildedir : îlira adamı mem
leket meseleleri üzerinde konuşamıyor. Ku-
balı'nm basma gelenleri hatırlarsınız. 

Adalet müessesesine gelince : Vatandaşın 
haksızlığa, gadre, uğradığı zaman son ilticagâ-
hı olan adalet müessesesi hakikaten ağır dere
cede tahribedilmiştir. O şekilde ki, artık yük
sek bir hâkim de yerinden emin değildir. (Gö
rülen lüzum üzerine) kaydiyle sen biraz istira
hat et, diyebilmekte, tekaüt etmektesiniz. Yük-
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sek , maJhkemelerin, Temyiz Mahkemesinin ka
rarları önceden iktidar ileri gelenleri tarafın
dan öğrenilmektedir. Adalet denilen müessese 
bu kadar tazyik altında kalırsa bu memleketi 
idare edenlere, vatandaşın artık emniyeti kaili
mi? Saygısı kalır mı? Ve her hangi bir tehlike 
anında vatandaşlar iktidarın etrafına toplana
bilir mi? (Soldan; gürültüler) 

REÎS — Arkadaşlar sükunetle dinliyelim, 
rica ederim! Devanı buyurun. 

SUPHİ BAYRAM (Devamla) — Siyasi tu
tumunuzun neticesi bu. Bunun yanında tatbi
kat da maalesef daha kötüdür. Faka,t, bundan 
bahsedecek değilim, ancak tekrar edeyim. Mec
lisinden, basınına, radyosuna kadar memleketin 
siyasi çehresi budur. Sosyal sahadaki ilgisizlik 
budur. D. P. sadece muhalefetle uğraşmak ve 
ne pahasına olursa olsun iktidardan ayrılma
mak uğrunda, içine girmiş olduğu çıkmazdan 
kendini kurtaramamış ve her şeyi yüzüstü bı
rakarak, işlerle ilgilenmez bir hale gelmiştir. 
(Soldan; «söyle! Ne varsa söyle» sesleri) im
kânlar nispetinde, hepsinden balhsedeeeğim, ye
ri gelince hepsini söyliyeceğim. Dün Sayın 
Polatkan'm konuşmasına dikkat ettim, mesken 
politikası diye bir şeyden bahsetti ve bununla 
övündü. Yalnız bu beyanla alâkalı sosyal saha
daki ilgisizliğimizin bir misalim vereyim : 

Demokrat Parti iktidara geldiğinden bugü
ne kadar öyle bir kredi politikası takibetmiş
tir ki, kredi ile, bir apartman sahibi olan. işini 
yürütebilirse bir apartman daha, bir han daha 
yapabilmektedir. Ama D. P. nin politikası ile; 
dar gelirli, az gelirli bir vatandaşın ömrü bo
yunca mütevazı bir meskene sahibolabibıesi 
mümkün değildir. (Soldan; «Yenimahalle mey
danda» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bugün uzaklara 
gitmiyerek, Ankara'ya gözlerinizi dikiniz. Lüks 
inşaatların hemen yakınında gecekondular, 
onun az daha ilerisinde ortaçağ hayatı hâlâ de
vam eder. Kiralar da aynı vaziyettedir, bugün 
vasat para alan bir vatandaş en az maaşının 
yarısını vermedikçe en mütevazi, en küçük bir 
evde dahi kira ile oturması mümkün değildir. 
Kavaklıdere'de % 90 Devletin verdiği kredi
lerle yapılmış apartmanlarda kira 1 000, .1 500 
liradan başlıyor. Memleketin seviyesi, vatan
daşın iştira gücü, aylık geliri nedir? Soruyo-
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rum size, aylık geliri 200, 300 lira olan bir me- I 
mur vatandaş ev sahibi olmak bir yana, kira 
ödeme imkânını nasıl sağlıyacaktır? Bununla 
kimse meşgul değil. Başka memleketlerde ma
aşın ancak yedide biri, Ihattâ on dörtte biri ki
raya ayrılmaktadır. Avusturya'dan, İtalya'
dan, Almanya'dan ve Cezair'den size misaller 
vermek imkânındayım. Buralarda yüzde bir fa
iz ile ye en azından 60 - 70 sene vadeli ve ön
celikle bir, iki odalı inşaata sarf edilmek için 
kredi verilir. 

Arkadaşlarım, bu sosyal güvenliği yakından 
ilgilendiren bir meseledir, bir tek meseledir. 
Ama siz bütün bunlara kulak tıkamışsınız. Yi
ne şömineli, kartonpiyerli apartmanlar yapa
cak olanlara kredinin çoğunu vermektesiniz. 

Cumhuriyet Halk Partisi devrini misal ola
rak veren arkadaşlara, umumi olarak diğer sa
halarda verdiğimiz cevapları hatırlatırım, ma
zinin hesaplarını rahatlıkla verebiliriz. Mazide 
yapılmış olanları tekrar edebiliriz ama lüzum yok
tur. Eskiden bu lüks, bu ihtişam ve öte yanda sı
kıntılar, kovuklarda, mağaralarda, gece kondu-
larda yaşıyan insanlar bu kadar yanyana gelme
mişti. (Soldan, gürültüler, «vatandaş çarık bula
mazdı», sesleri) Bir tek mesken politikasını al
dım, görüyorsunuz ne kadar bakımsız ve ihmal 
edilmiştir. Bunun yanında, imar diyorsunuz, is
tanbul'da, Ankara'da, Bursa'da imar hareketleri 
yapıyorsunuz. Memleket yalnız bu üç vilâyet mi? 
Yalnız İstanbul'a bir buçuk milyara yaklaşan pa
rayı sarf edersiniz, öte yanda 10 kilometre uza-
ğmdaki bir kaza bakımsızlıktan yokluktan kırıl
maktadır. Orta - çağ hayatı yaşar. Eğer bu mem
leket iktidar tarafından bir bütün olarak düşü-
nülecekse bu nimetlerin düşünülerek, adaletle 
tevzi edilmesinde zaruret vardır. Ama bizde imar 
deyince, insanın aldma yıkım geliyor, Anayasa 
da çiğnenerek vatandaşın evi yıkılıyor ve parası 
dahi ödenmiyor, bugün. Belki hiçbir mevzuda bu j 
kadar aşkâr olarak Demokrat Parti, Anayasayı 
çiğnememiştir. Bir vatandaşın meskeni yıkılır ve 
çok zaman, değerinden aşağı para verilirse veya 
parası ödenmezse, o vatandaşın ıstırabı ne olur, 
Devlete karşı saygısı ne olur? Bunu düşünmek 
lâzımdır arkadaşlar. 

Hulâsa arkadaşlarım, siyasi ve sosyal cephe
miz, işte sizlere kısmen arz ettiğim şekildedir. 
Memleket bugün son derece gergin bir tansiyon 
içindedir, İktidar sabah akşam muhalefete sövme ' 
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kampanyasına devam ederek, memleketin ana me
selelerini ele almamakta ve memleket hizmetleri 
ihmal edilmektedir. 

İBRAHİM GÜRGEN (İçel) — Yalan soyu
yorsun, iktidarınız zamanında memlekette sefalet 
paçadan akıyordu... Demokrat Parti iktidarı za
manında yapılan Yenimahalle'yi, Yenidoğan'ı, 
Subay Evlerini unutuyor musun? (Sağdan ve 
soldan, şiddetli gürültüler) 

REİS — İbrahim Bey, size birinci ihtarı ve
riyorum. 

İBRAHİM GÜRGEN (İçel) — Yalan söylü
yor, polemik yapıyor! (Şiddetli gürültüler) 

REİS — İbrahim Bey, yerinize oturun. Mü
dahale etmeyin, size ikinci ihtarı veriyorum. Sü
kûneti muhafaza edin. 

SELAMİ DİNÇER (Sakarya) — Utan be!.. 
Müzakereyi ne hale getirdin. 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, niye 
müdahale etmiyorsun? (Gürültüler) 

REİS — Hasan Bey, yerinize oturun, sükû
neti muhafaza edin, size de birinci ihtarı veriyo
rum. 

Devam buyurun, Suphi Bey. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Görülüyor-

ki, arkadaşlar memleketteki... (Şiddetli gürültü
ler) 

REİS — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
Çok güzel devam etmekte olan bütçe müzakerele
rini bu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yok
tur. (Sağdan, «öbür tarafa hitabedin» sesleri) 

Ben Heyeti Umumiyeye hitabediyorum. Sü
kûneti muhafaza edin. 

Devam edin, Suphi Bey. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Görüyor

sunuz ki, muhterem arkadaşlarım; memleketi bu 
hale getirenlere göz yumuyorsunuz. Fakat bu 
hale geldi diye söylenmesine tahammül edemiyor
sunuz. (Soldan gürültüler) 

REİS — Suphi Bey, çok rica ederim, Heyeti 
Celileyi tahrik edici beyanda bulunmayınız. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; sözcünüz buraya çıkar; basın öy
le değil böyledir der, radyo öyle değil böyledir 
der, anti-demokratik kanunlar öyle değil böyle
dir der ve müdafaasını yapar. Neden sinirleniyor
sunuz? Acı da olsa birbirimizi dinlemeye alışma
lıyız arkadaşlarım. 

3 -



î : 41 21.2. 
Aziz arkadaşlarım, sözlerimin başına dönü

yorum. Dünden beri sayın Polatkan, sayın Man-
dalinci ve sayın Sarol arkadaşlarımız memleke
tin içinde bulunduğu hummalı kalkınma hamle
sinden ve eserlerden bahsettiler. Bu arada yok 
envestisimvri yapılmasını bizim istemediğimizi ve 
bunu tenkid ettiğimizi anlattılar. 

Evvelâ bir noktayı tesbit edelim arkadaşlar; 
(soldan gürültüler) C. II. P. si sözcüleri ne dün 
ve ne de bugün hiçbir vakit çok yatırım yapıl
masından şikâyet etmiş değillerdir. Bu memle
ketin bugün yapılan yatırımdan daha birkaç 
misli yatırıma ihtiyacı vardır. Bunu evvelâ tes
bit edelim ve şunu da belirteyim, ki, biz yakın 
bir geleceğin iktidarı olarak (soldan gülüşmeler, 
«hayal, hayal» sesleri), (sağdan, alkışlar), (sol
dan «çıkar aklından onu» sesleri) Evet arkadaş
lar , çok yakm bir geleceğin iktidarı olarak yatı
rımlara devam edeceğiz. Bu memleketin hakiki 
ihtiyacına göre : Bilgi ve programla bu yatırım
ları yapacağız. (Soldan gülüşmeler) 

Tenkidimiz hangi istikamettedir, arz edeyim. 
Biz diyoruz ki; Demokrat Partinin eline geçen 
imkânlar yerinde kullanılmamıştır. Bilgili ola
rak sarf edilmemiştir. Ve birçok maddi mânevi 
imkânlar Demokrat Parti liderlerinin ve idareci
lerinin elinde heder edilmiştir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Hangisi?. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arz edece
ğim Murad Âli Bey. 

REÎS — Hatibe sual sormayınız. Devam bu
yurunuz Suphi Bey. 

SUPHİ BAYKAM' (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Demokrat Partinin; eline geçen im
kânları heder ettiğini, gösterişi ön plâna aldığı
nı, vatandaş reyi avlama uğruna, hesaplarını ön
ceden yapma imkânını bulamıyacak şekilde ya
tırım yaptığını misallerle arz edeceğim. Müna
kaşaları belki biraz daha sakin hale getirir diye 
önce barajlardan bahsetmek istiyorum. Barajlar, 
D. P. Edebiyatının başsayfasmdadır. Barajlar 
mevzuunda diğer mevzularda olduğu1 gibi şu 
hükmü peşin olarak söyliyeyim ki, önceden ,, 
vadedildiği tarihte ve önceden hesaplanan pa
ra ile bitirilmiş hiçbir baraj yoktur : (Soldan 
gürültüler.) Misal vereceğim. Demirköprü Ba
rajı. (Soldan : «Seyhan, Seyhan!» sesleri.) On
dan da bahsedeceğim. Demirköprü Barajı ilk 
zamanlarda 140 milyon 654 bin lira ile çıkacağı 
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tahmin edilmiş... 1958 başındaki tahmin; 4 
Ağustos kararları filân mevzuubahis değil. Es
ki kur üzerinden 199 milyon 239 bin lira. Dö
viz ihtiyaçları farkları 11 milyon olmak üze
re Demirköprü Barajındaki hesap hatası 60 mil
yon 964 bin liradır. 4 Ağustos kararlarından 
sonra muhtemelen bu hata bir misli artacak
tır. 

Kemer Barajı; ilk tahmin 127 517 000 lira. 
1958 başındaki tahmin 182 865 000 lira. Dö
viz ihtiyaçları farkı, 9 milyon lira. Tahmin ha
tası, 64 milyon 666 bin lira. 

REÎS — Suphi Bey; bu teferruatlı rakam
ları Nafıa Vekâleti bütçesinde zikretmenizi, 
şimdi umumi mahiyette malûmat vermenizi ri
ca edeceğim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Benden 
evvel konuşan hatip arkadaşlarım, başta Sa
yın Maliye Vekili olmak üzere bütün rakam
ları dile getirdiler. Reis Beyden istirham edi
yorum; bana da müsaade etsinler, bütçenin 
tümü üzerinde konuşuyorum, lüzumlu gördü
ğüm malûmatı, elbette arz edeceğim. Seyhan, 
Sarıyar, Hirfanlı barajları için ilk tahmini 
656 milyon lira, 1958 başında 856 617 000 lira. 
Aradaki fark 200 milyon liradır. Hesap hata
sıdır, bunlar arkadaşlarım. (Soldan : «Teşhis 
hatası» sesleri.) Evet teşhis hatası,.bunlar gör
düğünüz gibi % 50 - 60 nispetindedir ve bu ara
da İsparta'da Kovada Santralinde olduğu gi
bi tahmin hatası % 200 - 400 nispetine kadar 
çıkabiliyor. Kovada Santraline bilhassa işaret 
edeyim. 1954 te Demokrat Parti bir beyaz ki
tap çıkardı. Bu beyaz kitapta Kovada Hid-
ro - Elektrik Santralinin 4 milyon lira ile hemen 
o sene, yani 1954 te bitirileceği yazılmıştı. Se
ne 1959 ve harcanan para 20 milyona çıkmış, 
Kovada hâlâ işliyecek.. 

Misalleri diğer sahalara intikal ettirebilirim. 
Meselâ bir Kayseri Şeker Fabrikası 21 milyona 
kurulacaktı, 48 milyon liraya malolmuştur. Hata 
% 200 ün üstündedir. (Soldan : «Ne hatası?» 
sesleri) Efendim bu hata şudur. Biz yatırım
ların hesapsız ve önceden düşünülmeden ya-
plıdığmı , daima tenkidediyoruz. Yapılan ya
tırımların priyorite sırası ve, lüzumlu olup 
olmadığı, faydalı olup olmadığı üzerinde dur
madan yalnız yatırımların hesapsızlığı, ma
liyet unsurunun bu kadar belli olduğu bir mev-
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zuda büyük hataların yapılması üzerinde du
ruyoruz. Bunlar her halde bilgili bir çalış ma
nın ve iyi etüdlerin mahsûlü olarak müdafaa 
edilemez, arkadaşlarım. Baraj siyasetinden bah
sederken, artık dünyada Nükleer enerjisinin 
istihsale başlandığını da dikkat nazarımıza arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısmı böylece 
bitirelim. Bunlar iktidar mensubu. Arkadaşla
rımın propaganda mevzuları olan fakat bizim 
ısrarla üzerinde durduğumuz, tenkid ettiğimiz, 
hesapsız yatırımlardır. Memleketin birçok ye
rinde, eserlere başlanmıştır. Fakat çok yerde 
bunlar bitirilmemiştir. Bir yere gidersiniz 
eser temelde, diğerine gidersiniz birinci katta, 
öbüründe ise ancak ikinci kata çıkmış, öylece 
beklemektedir. 3 sene, beş sene, altı senedir 
millî servetin âtıl yattığını çok yerde, üzüntü 
ile müşahede edersiniz. (Soldan «Hiç bitmişi 
yok mu?» sesleri.) Bu kadar fazla imkânlar 
elde edildikten sonra tabiî birkaç tanesi de ik
mal edilmiştir. Ama tenkidimiz şudur 20 esere 
birden başlanacağına, yahut eserin çatısını 
örtüp de makinasız bırakmak ve depo olarak 
kullanmaktansas temelden bir kat çıkıp âtıl 
halde yarıda bırakmaktansa, daha az esere 
başlayıp bitirmek gücünün yettiği kadar ge
rektir. Esere başlanıp bu başlananlar ikmal 
edilebilse daha iyi olmaz mı? Seçim bölgele
rindeki örnekleri hepiniz bilirsiniz. (Soldan, 
«Adana'dan örnek ver» sesleri) Adana'da 1957 
seçiminden önce sayın Cumhurbaşkanı ve Baş
vekil tarafından temeli törenle atılan Devlet 
hastanesinden mi bahsedeyim1? Temelini otlar 
örtüyor şimdi, Size beğendiğiniz bir yerden 
bahsedeceğim. 

Erzurum'u misal vereceğim. Erzurum; 
Şark' ta Demokrat Part i propagandacılarına 
göre az - çok ikram görmüş vilâyetlerimizden 
birisidir. Fakat yatırımların içyüzünü bu
rada şimdi siae arz edeceğim. «Gitmemiş, gör
memişsiniz.» dediniz. Sabahleyin Zeyyat Man
darine! söyledi; «Gidin görün, ne büyük eser
ler yapılmıştır» dedi. Biz gittik, gezdik, gördük 
ve görmiyen arkadaşlara resimlerini, getirdik. 

HİLMİ ÇELTÎKÇÎOĞLU (Artvin) — Han
gi- yollarla gittin? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — C. H. Par-
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tisinin yaptırdığı yollardan, demiryolları vâ» 
sıtasiyle gittim. 

Arkadaşlar, 1953 te Erzurum'da turistik 
otel yapılmaya başlanmıştı. Bu otel beş sene
den beri şu resimde gördüğünüz viziyette bu
lunmaktadır. Yarım milyon lira sarf edildiği 
halde karkas vaziyette durmaktadır. Erzu
rum'da rivayet edildiğine göre, camiin karşı
sına inşa edilmiş de yıkılması lazımmış. Sebe
bini bilmiyorum ama beş senedir bu vaziyette 
duruyor. 

Erzurum'da; 1954 te bir hastane inşası 
için harekete geçilmiştir; ihalesi yapılmıştır. 
İşte senelerden beri şurada gördüğünüz gibi 
bir kat karkas vaziyettedir. Parası yatmış don
muş' vaziyette görünmektedir. (Soldan, «kaç 
hastane?» Sesleri) Size başka vilâyetlerdeki 
hastanelerden de bahsedeyim. Malatya'da ya
pılan ye birinci hattâ 6 seneden beri bekliyen 
şu hastane resmine de lütfen ba)kmız. Adapa-
pazarı'nda başlanan ve böylece kalan bir baş
ka hastanenin resmi de şudur, onu da gönde
riyorum. Arzu eden arkadaşlarım görsün belki 
memnun olurlar. 

HİLMİ ÇELTlKÇÎOĞLU (Artvin) — Ne 
münasebeti var bu resimlerin? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Misal iste
diniz, resimleriyle beraber veriyorum. 

"REİS — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Lütfen devam edin sözünüze. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Yine Er
zurum'da 13 . XII . 1956 da bir ceza evi inşa
atına başlanmıştır. İnşaatın ne halde olduğunu 
bilen arkadaşlar varsa anlatsınlar. Gene Erzu
rum'da bir üniversite kurulması için karar 
verilmiştir. 

HİLMİ ÇELTlKÇÎOĞLU (Artvin) — Basit 
bir şey değil mi? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Basit de
ğil, üniversite inşaatı üzerinde dikkatle dur-

* maya mecburuz. Bu üniversite binasının 
ilk kısmı ihaleye çıkarılmıştır. Bir türlü ilerle-
miyen bu üniversite inşaatının son vaziyetini 
de size resmiyle göstereyim. Arkadaşlarımdan 
istiyenler »görebilirler. (Bu vaziyette olan üniver
site (binasının inşaatı için müitaahhide ibirinüi 
tahsisat olarak 2 400 000 lirabik foir tahsisat ve
rilmiş, fakat bize verilen bilgiye ıgöre mütaah'hit 
şimdiye kad&r ancak 890 'bin liralık Ibir iş yap-
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mıştır. Arkadaşlar, bu üniversite için ikide bin 
d'önümlük arazi istimlâk edilmiştir. (Senelerdir, 
burası ekilememektedir. ©ir arkadaşım «Kolay 
iş mi, küçük iş mi?» diyor. Halk Partisi devrin
de yapılmış üniversitelerle küçük bir mukayese 
yapayım; Sıhhiyeye (giderken Dil ve' Tarih - Coğ
rafya Fakültesi vardır. Üzerinde (Hayatta en 
hakiki mürşit ilimdir) diye yazılıdır. Bu (bina
nın etlüd, projeleri, arsası ve binası dâhil, o muh
teşem hina kaça çıktı biliyor musunuz? 900 bin 
liraya... Erzurum'da yapılmakta olan Atatürk 
Üniversitesinin temel atma açış merasimi için 
oradaki orta mektebin tamir /nasrafı 'olarak bir 
milyon lira sarf edilmiştir. 

Yine Halk Paçtisi devrinde bir Ziraat Fakül
tesi kurulmuştur. Bu bina kurulmaya karar ve
rildiği zaman, daha beş sene evvelinden hocaları 
Avrupa'ya gönderildi, doktoralarını verdiler, 
hoca olarak yetiştirildiler. Döndükleri zaman bi
na bitmişti, geldiler tedrisata başladılar. Biz, ise 
şimdi Erzurum'da kurduğumuz üniversitenin 
tedrisata başladığı şu üçüncü ayda, üç rektör 
değiştirdik, bocaların büyük bir kısmını, Anka
ra'daki kadrolarını muhafaza etmek suretiyle 
muvakkaten oraya göndermekteyiz ve eski bir 
kız ortaokulu binasında üniversite açtık diye 
dünya önünde övünüyoruz. Bir üniversite lâ-
boratuvarı, tedrisat malzemesi, hoca ve «site de
mektir. Bunların hiçbirisi yapılmadan Atatürk 
Üniversitesi açıyoruz diye ve önceden vait edi
len zamanda açmış olmak hevesiyle, olacak böy
le bir teşebbüse 'geçilmiş bulunuyor. Arkadaşlar, 
bir tek kültür yuvası açanın eli dert ıgörmesin. 
Ancak tekrar ifade edeyim ki, her yerde oldu
ğu gibi bu üniversite işinde de, maalesef plan
sızlık ve program sizliğin yeni bir örneği veril
miştir. 

Bir başka misal arz edeyim: Erzurum'da bir 
eimento şirketi vardır. Hatırlar Erzurum mebus
larımız. Bu çimento şirketi 1953 yılında teşekkül 
et mistir. îdare Meclisi Reisi de eski (bir Demok* 
rat Partili mebus arkadaşımızdır. İsmi lâızım de
ğil. (Soldan, «tsmi, ismi» sesleri) Mademki, is
mini istiyorsunuz; ismi eski Van Mebusu Kemal 
Yörükoğlu'dur. (Sağdan, gülüşmeler) Bilmiyo
rum zannetmeyin arkadaşlar, bâzı bilgileri bile
rek söylemeden geçiyorum. 

Bu durumda 6 seneden beri îdare Meclisi ve 
reisleri maaş almaktadırlar. Nerede çimento 
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fabrikası? (Sağdan, «Erzurum'da, Erzurum'da» 
sesleri, gülüşmeler) Biz böyle bir fabrikanın izi
ne bile rastlamadık arkadaşlaçım. 

Bir şeker fabrikasının kurulmuş olması ilk 
nazarda şayanı memnuniyet faaliyetlerden biri
si olarak kabul edilebilir. Ama, yine arz ediyo
rum, kaç gün kampanya yapabildiğini sizler da
ha iyi biliyorsunuz. Vagonların tarih ve numa
raları yanındadır. Alpulllu Şeker Fabrikasının 
sevlk ettiği şeker, Erzurum Fabrikasının amba
lajı ile satışa arz ediliyor. (Sağdan, bravo ses
leri) 

MÜNİP ÖZER (Erzurum) — Yok öyle bir 
şey... öyle bir şey yok. (Soldan ve sağdan gü
rültüler) 

RElS — Müsaade buyurun efendim; karşı
lıklı konuşmayın. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
larım bunların tarihlerini, numaralarını ve va
gon numaralarını bize verdiler. Ama D.P. li ar
kadaşlar yok diyorsa biz de onları memnun et
mek için yok olarak kabul edelim. Bu yönden 
münakaşaya devam etmiyorum. 

Benden önce konuşan muhterem arkadaş
larım misal istediler, verdim. Sizlere bütün yurt 
ölçüsünde misal vermedim, bunu yapmama za
man da müsait değildir. Esasen, bir muhalefet 
mebusunun her yerde adım adım bu tetkikleri 
yapmasına ve vesika toplamasına imkân yok
tur. Ancak herkes seçim bölgesinden bilir ki, 
misaller çoktur. 

Hülâsa olarak, arz ediyorum: Türkiye'de 
yatırımlar; işte bu şekilde maalesef verimsiz 
ve muayyen zamanda netice alınır olmaktan 
uzak şekilde yapılmıştır birçok yerlerde millî 
servet dondurulmuştur. Bunu kimse reddede
mez. Misalleriyle sizlere bir kısmını arz etmiş 
bulunuyorum. 

Şimdi, arkadaşlarım, size yine iktisadi kal
kınma hayatımızda yabancı firmalarla yaptığı
mız anlaşmalarda vâki hataları tebarüz ettire
yim. Bu mevzuda da; verimsiz çalışmalar ve 
insanı hayrette bırakan teşebbüsler içinde ol
duğumuzu bir misal ile arz etmek isteri m. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 de burada 
Minneapolis - Moline adlı bir şirketin... (Sol
dan «Onu evvelce söylemiştiniz» sesi) Evet 
geçen sene bunu hatırlatmıştım, ama bu sene 
müddeti 1958 de dolduğu için, bunun içyüzü-
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nü ve fecaatlerini arz edeceğim, lütfen dinle
meye tahammül ediniz. Memleketin servetinin 
nasıl heder edildiğini görmüş olacaksınız. Millî 
servetlerin dışarıya sebepsiz yere nasıl akıtıl
mış olduğunu göreceksiniz. 

REÎS — Suphi Bey, bunlara lüzum yok, 
lütfen devam buyurun. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
larım, 1958 senesinde bu şirketin ilgilileri tarafın
dan iddia ediliyordu' ki, Minneapolis - Moline 
Firması, % yüz yerli imalâtla traktör yapacak
tır. Sene 1958 değil, 1959 olmuştur % 100 ü bir 
tarafa bıraktık, % 5 - 10 u yapan fabrika ne
rede1? Şimdi size esas mühim olan bu işin ma
cerasını arz edeyim. Ben, traktör yapılıp ya
pılmadığı üzerinde değilim, asıl olan bu şirke
tin bünyesindeki kanunsuzluklardır. 

Muhterem arkadaşlar; öteden beri traktör 
fabrikasının, Türkiye'de kurulması için etüdler 
yapılır. Bu münasebetle ilk olarak, Türkiye'nin 
iklim şartlarına uygun her akar yakıtla çalışa
bilen Alman Lanz Firması ile temasa geçiliyor. 
Ayrıca Masey - Haris, înter, Humbold - Deutz 
v.s. gibi firmalarla mütabassıslarrmız temasa 
geçiyor. Fakat, bir sabah uyandıklarında ga
zetelerde bir haber, öğreniyorlar ki, Minnea
polis - Moline Türk Traktör Fabrikası Anonim 
şirketi namı altında bir şirket kurulmuş ve bu
na Makina ve Kimya Endüstrisinin Ankara Mo
tor Fabrikası ortak olmuştur. Daha bununla 
beraber diğer firmalar da ortaklığa ithal edil
mişlerdir. isterseniz bunların listesini verebili
rim. 3 milyon lira ile Tariş, bir milyon lira ile 
Ziraat Bankası, 3 milyon lira ile Zirai Donatım, 
1 milyon lira ile Çukobirlik; hulâsa 20 milyon 
lira sermaye ile bir anonim şirket kuruluyor. 
Buraya kadar normal. Ama bu normal gibi 
görünen muamele içinde bir anormale işaret 
edeyim : Traktör Fabrikasına bizim tayyare 
fabrikası tesisleri 6 - 6,5 milyon lira mukabili 
şirkete ithal ediliyor. Yabancı firma da 6 mil
yon liraya ortak ediliyor. Ne mukabilinde 1 Es
kimiş patentler mukabilinde... 

Şu noktayı da geçiştiremiyeceğim : Bu firma 
ile anlaştığımız güne kadar bu firmaya ait Tür
kiye'ye ne bir traktör ve ne de traktöre ait yar
dımcı alet Türkiye'ye sokulmuş, ithal edilme
miştir. Amerika'da, 1955 te bu firma 1 330 000 
dolar civarında zarar etmiş, (îlk altı ayda) sa- . 
tış tehlikesi geçirmiş Wall Street Jurnalda buna 
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ait yazı çıkmıştır. Biz o zaman firmayı kurta
racak bir şey yapıyoruz, 8 bin traktörü dolar 
mukabilinde getirmek üzere bu firma ile derhal 
bir anlaşma yapılıyor. Mütehassıslar bu anlaş
ma yapıldığı zaman feryadettiler : «Hatalıdır, 
Türkiye'de traktör fabrikası kurmak hayaldir, 
bilhassa Minneapolis Firmasının bunu kurma
sına imkân yoktur. Çünkü, Amerika'da dahi bu 
firma kendi imal etiği traktörlerin ancak % 40 
parçasını yapmaktadır. Nerede kaldı ki, Türki
ye gibi bir memlekette yüzde yüzünü yapsın.» 
dediler. 

Bekledik, belki bilmediğimiz vardır, diye. 
Geçen sene bu' işi sadece hatırlatmıştım. Şimdi 
ise hâdiseler inkişaf etti, Yüksek Heyetinize 
bâzı hususları arz etmek mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar, hatalı iş yapılmıştır. Millî ser
vetin üçte birine ortak olan Minneapolis'in, yap
tığı anlaşma gereğince, şirket feshedilirse, bu
gün 30 - 40 milyon tutarındaki fabrika serma
yesinin üçte birini döviz olarak harice götüre
bilecektir. v 

Burada aldıkları para hariç, ayda beş altı, 
senede 100 bin dolar personele ödenmekte, bun
lar dışarıya dolar olarak transfer edilmektedir. 
Bu arada gene bu firma 90 bin dolar mukabi
linde bir dökümhane projesi Ismarlamış, kuru
lacağını vadettiği bu dökümhane de bugüne 
kadar kurulmamıştır. Zannediyorum 400 bin 
dolar civarında bize traktör malzemesi yolla
mıştır. Fakat bu malzemenin büyük bir kısmı 
depolarımızda durmaktadır. Çünkü, işe yaramı-
yan, ihtiyacımız olmıyan yedek parçaları bir 
mahreç bulduğu bize satmıştır. Şirketin senelik 
zararı 1956 dan beri 1 800 000 lira civarında
dır. 

Bu arada hemen yine bir noktayı kaydede
yim, Minneapolis'e tanınan imtiyaz dolayısiyle 
diğer firmalar dolarla traktör getirme hakla
rını alamamışlar. Traktörlerini takasla getir
mişlerdir. 

Getirilen Minneapolis - Moline traktörleri
nin fiyat bakımından karşılfğı şudur : Bir Min
neapolis - Moline traktörünün fiyatı; iki aded 
Fergüson ve 2.2 aded Fordson traktörüne mua
dildir. 

Şimdi arkadaşlarım; bu şartlar altında bir 
taraftan dolarlarımız dışarıya akıyor, bir tarafa 
tan da biz traktör yapamıyoruz. Eskiden bâzı 
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işler gören bir fabrika ise muattal hale getiril
miş, tesisleri satılmış ve sonunda biz her sene 
şu kadar lira zarar eden bir şirketle karşı karşı
ya bırakılmışız. Arkadaşlar; lütfen bilmek, öğ
renmek istemez misiniz, böyle bir millî servete 
ortak ettiğimiz bir firma neden çalışamıyor, ne
den traktör yapmıyor? Bugün firmaya yol ver
mek isteseniz en az 10 - 15 milyon lirayı beraber 
götürecek; senede tekrarlıyayım yüz bin dolar 
personel parası dışarıya akıyor. Bunların hesa
bını sormıyacak mısınız? 

Şirkete ait şu hâdiseyi de nakledeyim: Kro-
mit Şirketi hikâyesi.. Düşük tenörlü krom ihracı
na bir vakit müsaade edildi. Tarih numarası si
zi alâkadar eder, onun için vereyim. 

SOLDAN BİR MEBUS — Bu malûmatı ne
reden topluyor? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Evet; bu 
malûmatı nereden topladığımı arkadaşım hay
retle soruyor, bu malûmat bizde mevcut arka
daşlar. 

4 . IX . 1956 tarihli Resmî Gazetede ilân edil
miştir. Buna göre memleketin muhtacolduğu 
birtakım yedek parça ve buna mümasil lüzumlu 
eşya getirmek, mukabili düşük tenörlü krom ih
racı serbest bırakılıyor. İşte bu arada Kromit 
Şirketi müracaat ediyor; Minneapolis - Moline 
Şirketine diyor ki, «ben düşük tenörlü krom ih-
racedeceğim, bana üç milyon lira kredi veriniz, 
ben bu parayı size dolar olarak ödeyeceğim.» 
Ancak şirket teminat göstermediği için, idari ve 
teknik işlerin mesulü olan Amerikalı zat teklifi 
kabul etmiyor ve bu anlaşmayı imzalamıyor. Bi
zim İdare Meclisinde vazifeli olan vatandaşımız 
ise bunu imzalıyor ve 3 milyon lira Kromit'e ve
riliyor. Arkadaşlar; aradan 3 seneye yakın bir 
zaman geçmiştir. Kromit kendi namına lisans 
çıkartmıyor, başka firmalar namına çıkartıyor. 
Ve dolayısiyle 37 bin dolar mukabilinde malze
me hariç halen 3 milyon lira Minneapolis - Mo
line Şirketine ödenmemiştir. Buna mukabil şir
ket her sene bunu ödiyen Beyoğlu'ndaki Ziraat 
Bankası şubesine 2İ0 bin liralık faiz ödemekte
dir. Buna mukabil Kromit Şirketi mahkemeye de 
verilmemiştir. 

Sizlerin huzurunuzda bir tek iktisadi teşeb
büsün iç yüzünü özet olarak anlattım şu anda, 
Bana söyler misiniz, hangisine yanayım? Trak
tör yapamadığımıza mı, her sene dışarıya akan. 
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dolarlara mı? Tayyare motoru yapan bozduğu
nuz Türk Motor fabrikasına mı? Bu şirketin 
her sene iki milyon civarında ettiği zarara mı? 
Yoksa sermayesinin, biraz evvel sizlere arz etti
ğim gibi, başka şirketler tarafından tehlikeli bir 
şekilde kullanıldığına mı? 

MUHLİS ERDENER (İstanbul) — Niçhı 
ihbar etmiyorsunuz, mademki bir şey biliyorsu
nuz? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — En yük
sek makam olarak Büyük Millet Meclisine ihbar 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, belki eksik malûmat 
olur diye size hesabın No. sini da vereyim: 
Ziraat Bankası Beyoğlu şubesi 10 '038 No. lu 
hesaptır, oradan araştırabilirsiniz. (Soldan «ihbar 
edeydin» sesleri). 

İhbar edin diyorlar, işte Büyük Millet Mec
lisine ihbar ediyorum, ve D. P. li arkadaşları
mın ısrarı üzerine şunu da ilâve ediyorum, me
rak ediyorlar. Bu muamelenin yapıldığı zaman 
Sanayi Vekilliğini, bilhassa son muamelenin 
cereyan ettiği tarihte biraz sonra Demokrat Par
tinin Sözcülüğünü yapacak olan Sayın Samet 
Ağaoğlu işgal etmekte idiler. 

Muhterem arkadaşlarım, yine misal istiyen 
arkadaşlarıma bir başka gayrikanuni ve hakika
ten sizlerin de dinlediğiniz zaman hayretler 
içinde kalacağınız bir başka hâdiseyi daha nak
letmeme müsaade etmenizi rica ederim: (Sağ
dan, «Bravo Suphi» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, SEKA'dan bahsede
ceğim. 

1. C. A. Türkiye'ye 750 bin dolarlık bir tah
sil yapmış. Bunun 550 bin doları selülozluk 
odun için, 200 bin doları esmer graft selüloz 
içindir. Bunların ihale edilmesini istiyor. 

İhale şartlarını kısaca arz edeyim: 
Durum evvelâ Avrupa - Amerika İktisadi İş 

Birlği tarafından bütün frmalara bildirilir. 
Türkiye'de ayni şeyi yapar. Ve sonra firmalar, 
gelirler, müracaat ederler; teminat yatırırlar. Bu
raya bilhassa basmak isterim; teminat yatırırlar. 
En ucuz teklif yapana bu ihale yapılır. 

Bu, Milletlerarası kabul edilmiş, 1. C. A. nın 
mevcut şartlardır. 

Birinci ihale, ikinci ihale nasıl olmuş, arz 
edeyim. 

EMÎN SOYSAL (Maras) — Vekü kimdi? 
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SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arz ede

ceğim. 
550 bin dolarlık selülozluk odun hikâyesi. 
Muhterem arkadaşlarım, ilân mucibince fir

malar müracaat ediyorlar. Bu arada birçok mü
racaat yapılıyor ve bu müracaatlar arasından o 
zaman teşekkül eden ihale Komisyonunda bir 
olay cereyan ediyor: Firmalardan birisi, (X) 
firması teminat yatırmamı ştır. Fakat buna rağ
men bu ihalenin ona yapılması için SEKA Umum 
Müdürü tarafından tazyik yapılıyor, buna ko
misyon başkanı ve üyelerden birisi itiraz edi
yorlar. İhaleyi imzalamıyorlar. Bunun üzerine 
komisyon yeni baştan başka türlü kuruluyor 
ve bu ihale teminat yatırmıyan (X) firmasına 
veriliyor. Bilâhara müfettişler gelmiş, durumu 
tahkik etmiş, bu söylediklerimiz raporlara geç
miş ve teminat, yatırılmadığı meselesi sabit ol
muştur. 

ikinci ihaleye geçiyorum. Yine bu arada 
birçok firmalar müracaat ediyorlar (x) firma
sı yine müracaat ediyor, komisyon toplanıyor 
ve Trans - Türk Firmasına ihale etmeğe karar 
veriyor. Fakat umum müdürün, (O zamanki 
Sanayi Vekilimiz tarafından 21 . VI . 1955 ta
rihli telgrafla oraya konmuştur) Kendisinin 
tahsili müsaidolmadığı için halen asil olarak 
tâyini çıkmamaktadır. Bende sirkülerler mev
cuttur. Maalesef bu genel müdür (genel mü
dür yerine veya muavini) diye kayıt koymadan 
doğrudan doğruya umum müdür olarak imza 
etmektedir. Bu arkadaşımızın tazyiki ile yeni
den komisyon kuruluyor. Komisyona diyorlar-
ki (x) firmasına vereceksin. (x) firması bu 
arada yüksek fiat teklif etmiştir. Komisyon 
tekrar reddediyor, tekrar Trans - Türk'e veri
yor. Tarihleriyle hepsini sizlere arz edeceğim. 
Trans - Türk Firması Kanada'dan getireceği ma
lın tonunu 131 dolardan taahhüt ediyor. Hal
buki (x) firması daha yüksek fiattan 137 do
lardan ve Trans - Türk'ün hemen hemen yarı
sı kadar miktarda taahhüt ve teklif ediyor. Fa
kat yine İsrar ediliyor, (x) firmasına verilecek
tir, deniyor. Fakat ikinci defa Trans - Türk'e 
verilince, yeniden umum müdür müdahale ede
rek (x) firmasına bu ihaleyi yaptırıyor. 

Şunu da hemen ifade edeyim; ikinci iha
leyi (x) firması yerine getirememiştir. Temi
natı bu yüzden irat kaydedilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, belki bir tesadüftür 
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amma, hepsini bir arada dfade etmeğe mecbu
rum, bu hâdiseler cereyan ederken komisyon 
üyesi ve reisi olarak bulunan umum müdür mu
avini dâhil başka bir vazifeye geçirilerek 13 ar
kadaşı ile beraber SEKA'dan uzaklaştırmış-
tır. Bende hepsinin isimleri vardır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — İsimlerini 
söyle de kurtulalım. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Tahsil de
receleri ve mevcut durumları itibariyle bu fab
rikaya on sene, yirmi sene emek veren ve bu 
işin başında bulunan mütehassıs elemanların 
her biri ayrı bir yere tâyin ediliyor ve bu ara
da komisyon başkanı (x) firması ile yapılan 
bu ihaleyi imzalamak istemiyen umum müdür 
muavini yerine bir başkası tâyin ediliyor. 

Orta Reis başta olmak üzere (x) firmasının 
kim olduğu sorulmaktadır. Firma : Verner -
Taşen Breker Firmasıdır, Sayın Ağaoğlu'nun 
enişteleridir. (Sağdan «bravo» sesleri, alkışlar) 
Umum müdür muavinliğine getirilen zat da yi
ne Sayın Ağaoğlu ile akrabalığı olan bir arka
daşımızdır. Bu bir tesadüf olabilir. Fakat ben 
size durumu naklediyorum. Yine ben bunları 
burada kaydetmeye mecburum. 

Muhterem arkadaşlar, sizlere verilecek başka 
misallerim mevcuttur. Ancak sözlerimin başında 
da arz ettiğim gibi, bâzı bilgileri bir başka top- ' 
lantıya aktarmış bulunmaktayım. Bunun zama
nını tâyin etmek, müsaade edin de, bana aidol-
sun. 

Demek ki, sözlerimin başında ifade ettiğim 
iki, prensipten birincisi yani memleketçe elimi
ze geçmiş olan iç ve dış imkânlar, iddia edildiği 
gibi, en iyi şekilde kullanılmamıştır. Ben kul
lanılmadığının sadece birkaç misalini verdim. 
Hiç şüphe etmiyorum ki, sizler en küçük bir 
emekle bunları daha çok fazlasiyle temin imkân
larına sahipsiniz. 

Sayın Aksal arkadaşım da ifade ettiler; bir 
muhalefet mebusunun vesika temin etmesi haki
katen son derece güç bir hal aldı. (Soldan: «Bel
li, belli» sesleri) Demek ki, biz başından beri ya
tırım politikasını tenkid ederken birtakım esas
lara istinadettiğimizi ifade etmiş bulunuyoruz. 
Bu memleketin eline geçen imkânlar yalnız mad
de olarak iyi kullanılmış olsaydı, yapılan yatı
rımlar birkaç misli daha artacaktı. Çünkü, 
1950 den bugüne kadar bu milletin eline geçen 
imkânlar, tarihimizin hiçbir devrine nasibolma-
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iniştir arkadaşlarım. Bu imkânlan elbette de
ğerlendirmesini bilmeliydik. Fırsat her zaman 
kapıyı çalmaz. 

İkinci prensibe geçiyorum. Vatandaş bütün 
gücüyle çalışıyor mu? Bütün gücüyle ik'tidarın 
yardımcısı mıdır? Bu işleri tatbik eden insanla
ra yardımcı mıdır? Bunları incelemeliyiz. Çün
kü tam ve mutlak bir çalışma ancak bizleri mu
vaffakiyete götürebilecektir. 

Sizlere arz ediyorum; bugün hakikaten biz
leri düşündüren vatandaşın ıztırapları, vatanda
şın endişeleri, vatandaşın şüpheleri tamamen ça
lışma gücüne tesir etmektedir. Bugün vatandaş
ta şu kanaat vardır ki, arkadaşlarım; iktidar 
kanunsuz olarak, plânsız olarak nasıl işine gelir
se, ekseriyete dayanarak işlerini yapabilmektedir. 
(Soldan, «o sizin telâkkiniz», sesleri) Hâdiseler 
bunu ispat etmiştir arkadaşlarım. 

Anayasayı çiğniyen kanunların çıkışı tarzını, 
İçtüzüğün değiştirilme tarzını, demokratik mües
seselerin teker teker nasıl tahribedildiğini misal 
olarak arkadaşlara hatırlatmak isterim. 

Bu icraatın tesiri altında olan vatandaş gayet 
tabiî endişe içindedir, üzüntü içindedir. Halbuki 
biz vatandaşı şu psikoloji altında yaşatmaya ve 
o kanaati taşıtmaya mecbur olan insanlarız. Mem
leketin birtakım müesseseleri vardır ki, iktidar 
bunlara dokunamaz. Vatandaş bilmelidir ki, han
gi iktidar gelirse gelsin adalete kimse el süremez. 
Vatandaş bilmelidir ki, seçim emniyetine kimse 
el süremez. İnsan hak ve hürriyetlerine aykırı 
kanunlar çıkarılamaz. Vatandaş, bundan emin 
olmak ister. Ama bugün bu emniyet kaybolmuş
tur. Şu halde çıkarılmış olan kanunların ve bu 
kanunların arkasından meydana gelen tatbikat, 
iktidarın övünmesine asla fırsat bırakmıyacak 
kadar hatalıdır, vatandaşta şu zehap uyanıyor, 
D. P. memleketin menfaati için değil, ama ken
dini iktidarda tutmak için her şeyi yapılabilir, 
her türlü karar alınabilir, her türlü tatbikata gi
rişilebilir. 

Yine arz ediyorum, sözlerimin başında çizme
ye çalıştığım memleketin tablosunu muhterem ar
kadaşlarımın düşünmesini burada tekrar rica ede
rim. O zaman, D. P. li arkadaşlarımız da hâdise
lere bizim gözümüzle bakacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, size ancak bir kıs
mından bahsettiğim kanuni birtakım tasarrufları, 
israfları gösterdim. İşe başlanmış yatırımlarla il-
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gili suiistimal dedikoduları o hale gelmiştir İd, 
ispat hakkının bulunmaması yüzünden temiz ik
tidar mensupları da itham altındadır. Vatandaş 
sabah, akşam bunların münakaşasını yapmakta
dır. Bunun memleket için ne kadar tahribedici 
bir duruma geldiğini herkes, yana yakıla anlat
maktadır. 

Arkadaşlarım, Sayın Sarol'un Bütçe Encüme
ninde yaptığı konuşmayı size hatırlatırım. «Yal
varıyorum size, diyordu. Birtakım namuslu in
sanları, dürüst insanları şaibeden kurtaralım, 
basma ispat hakkı verelim!» Evet bende tek
rar ediyonım, verelim arkadaşlar. Verilmediği 
zaman ne oluyor biliyormusunuz, birçok na
muslu vatandaş, birçok dürüst vatandaş, ispat 
hakkının verilmemesi yüzünden; şaibe altında
dır. Sarol arkadaşımın da encümende belirttiği 
gibi, basına ispat hakkı verelim, bu iş bitsin, 
kendisi ile yüzde yüz beraberim. Vazife suiisti
mali yapan vatandaşlarla beraber tertemiz ar
kadaşlar da, şaibe altında bulundurulmakta, 
lekelenmekte ve damgalanmaktadırlar. 

Arkadaşlar, bir Devletin, bir milletin haya
tını tahribeden hakiki durum; bugün sizin için, 
yarın başka bir iktidar için, budur. 

Siyasetle uğraşan adamlar için mal beyanı 
olmalıdır, bu arada ispat hakkı mutlaka veril
melidir. Çünkü o zaman kolay kolay suiistimal 
yapılmaz. Yapanlar olursa en ağır cezayı göre
rek cemiyet içinde teşhir edilecektir. (Sağdan; 
«bravo» sesleri) 

Şimdi bir noktayı arz edeceğim, fakat ar
kadaşlar yine vesika isterler. Yalnız bir vekâ
letin başında bulunan bir vekilin tasarrufları 
hakkında çok söz söylenebilir. Bir misal vere
yim. Ziraat Vekâletinin çalışma şartlarını bili
yorsunuz. Bütçe Encümeninde Devlet Üretme 
Çiftliklerinin, kanunsuz olarak verilmiş, dağı
tılmış paralarının kısmen münakaşası yapıldı. 
Ziraat Vekâleti bütçesi geldiği zaman burada 
da bunu bütün detayları ile görüşeceğiz. Ama 
bu arada meselâ, İslâhiye - Kilis yolu vardır, 
ormanla alâkası yoktur, Orman Umum Müdür
lüğü bütçesinden bu yolu yaptırmıştır. Vekilin 
seçim bölgesi olduğu için yapılmış. 

Kilis'te sabunculuk şirketi var. Malî sıkın
tıya düşen bu firmaya; Devlet Üretme Çiftlik
leri, Zirai Donatım ve diğerleri gibi para sıkın
tısı çeken Orman Çiftliği 4,5 milyon liraya or-

390 — 



1 : 4 1 41 2 
tak edilmişlerdir. Bizim mütehassıslarımıza göre 
bu kanunsuzdur, bu satış seçmenlerine belki 
hoş görünmek içindir. Ama durum şudur ki, 
yapılan iştirak mevzuat dışında bir zorlamadır. 
Gene kısmen Bütçe Encümeninde, bahsedildi, 
Muş'da Üretme Çiftliği arazisi bulunduğu hal
de, - beni isim vermeye mecbur etmemenizi rica 
edeceğim - Demokrat Partili bir arkadaşımızın 
arazisi satmalmmıştır! Denir ki, bu arazinin 
satmalmması için Amerika'nın, Devlet Üretme 
Çiftlikleri için ayırdığı 9 milyonluk yardım fo
nundan ayrılan yüksek bir para ayrılmıştır. 

Yine Çukurova'da bizim iktidarımız devre
sinde satmalman Üretme Çiftliği için alınmış 
olan arazi Vekâletçe Zirai Donatım Kurumu 
araya konulmak suretiyle, Paşabahçe Cam Fab
rikasına satılmıştır. Bu arada ismini ifade et
mek istemiyorum, (Soldan; «söyle, söyle» ses
leri.) Bir başka satış muamelesinden daha bah
sedilmektedir. Alâkası yoktur. 

YAKUP KARABULUT (içel) — Böyle, 
Menfaat temin eden var mı? 

RElS — Hatibi takibedelim arkadaşlar.. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
lar, Ziraat Vekâleti bütçesinde bunun üzerinde 
ayrıca durulacaktır... 

Sizlere şu kadarını sorayım : Bu, sizin ho
şunuza gidiyor mu? Benim hoşuma gitmiyor. 
Bu cemiyetin içinde en yüksek mevkileri işgal 
eden arkadaşlarımız hakkında birtakım dediko
dular, asıllı asılsız birtakım ithamlar yapılması 
tahribedici olmamakta mıdır? Belki arkadaşları
mız katiyen suçsuzdurlar. Ama bunu ortaya çıkar
mak için neden imkân vermiyelim? Niçin ba
sına bu mevzularda murakabe hakkı tanıyarak 
murakabeye memur etmiyoruz? Okudum biraz 
evvel, bir zamanlar Demokrat Parti liderleri 
basın hürriyetini bütün bir memleket fertleri
nin hürriyeti olarak bunun için mi benimsemiş
lerdi? Çıkmaz bir yoldayız. Bunun için artık 
vatandaşa emniyet sağlıyan, vatandaşa gönül 
huzuru veren bir rejimi getirmek mecburiye
tindeyiz, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; iktidarın hataları 
bunlarla bitmiyor. Vatandaş iktidardan şüphe 
eder durumdadır. 

Vatandaşın iktidarın gücüne kendisini kap-
tırmıyan tuutmunun başka sebepleri de var. 
iktidarı elinde tutan siyasi otorite ve bunun 
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emrindeki vasıtalar kötüye kullanılmaktadır. 
Bunun misallerini vatandaş her gün görüyor. 
Bunu, biraz evvel idari baskı ve idare cihazımı
zın içinde bulunduğu şartları naklederken arz 
etmiştim. Bu bir yana, 1957 seçimlerinde radyo 
dâhil Devlet vasıtalarını partinin emrinde kul
lanmak meselesi de göz önüne alınmaya değer. 
Bunun gibi, Devlet olarak istimlâk ediyoruz, fa
kat vatandaşa hakkını vermiyoruz; Devlet kre
disini bu kadar hata ile, bu kadar kötü şekilde 
bir istikamete sürüklerlerse vatandaştan da des
tek beklemeye hakları olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz önce size yalnız bir kısmını arz etti

ğim şekilde, yatırımların, en lüzumlu yerlere 
değil, seçmenin arzularına uygun veya ona ho§ 
görünmek istikametinde yapıldığını vatandaş 
görürse, elbette iktidara saygısı azalır. Hükü
metin bi^ dediği diğerini tutmazsa, bugünün 
gidişini yarınki hâdiseler nakzederse elbette 
ki, vatandaşta tereddütler hâsıl olur. 

4 Ağustos kararlarından doğan misalleri ar
kadaşlarımız verdiler. Aksi rejimi müdafaa 
ederken, enfilâsyona gitmiyeceğim, fiyatları ar-
tırmıyacağım, derken, sonunda bunların aksi 
zuhur etmiştir. Bu vaziyette elbette ki, vatan
daş emniyeti zail olur. 

Meclisin yaz fevkalâde toplantısında ifade 
ettiğimizi bugün tekrar edeceğiz, diyeceğiz ki; 
icraatını yanlış şekilde hesabetmiş olan hükü
metler istifa edip yerlerini başka ekiplere terk 
etmelidirler. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
Bundan başka usul yoktur. Vatandaş o zaman 
yeni gelenin yeni şartlar icabı olarak öne süre
ceği birtakım yeni fikirleri, benimsiyebilir ve 
Devlete yardım edebilir. 

Bu kadarla da kalmıyor. Kanunlar böyle, tu
tum böyle, tatbikat böyle, bir de iktidar lider
leri her tarafta ne yapıyorlar? idam sehpaların
dan tutunuz, bilmem nelere kadar önüne geldiği 
yerde muhalefeti tehdidediyorlar. Buna kimse
nin hakkı yoktur. Esasen bu yoldan netice alı-
namıyaeağmı hâdiseler göstermiştir. 

Müsaadenizi istirham ederek, bu arada na
zik bir mevzuu, katiyen ölçülerimi bozmamaya 
gayret ederek, arz edeceğim. Devletin en yük
sek mevkiinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanı
mız da, maalesef bir taraftan muhalefeti karın
calar gibi ezmekten bahsedecek ve elinde De-
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mokrat Parti bastonu olduğu halde dolaşacak | 
kadar kendisini bu gidişe kaptırmıştır. Sorarım I 
arkadaşlar : Vatandaş bu kadar ağır bir hava- I 
mn içinde kalırsa, kendisinden türlü feragati 
beklemiye hakkımız var mıdır? 

Yeri gelmişken söyliyeyim, sabahleyin Sa- I 
ym Zeyyat Mandalinici'nin fbir sözüne cevap arz I 
edeyim..('Soldan ,bir ses : «O efendice konuştu, 
sen havayı bozdun») Ne yapayım?.. Hâdiseler I 
ağır, meseleler ağır, keşke 'bunlar olmasaydı da I 
ıben daha hafif Ibir tonda konuşsaydım. Günah, I 
memleket işlerini berbat edenlerde, foende değil! I 
(Soldan, gürültüler) 

REİS — Rica ederim, karişılıklı konuşmıya- I 
hm, 'gürültü oluyor, hatibin sözleri işitilmiyor, I 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Dediler ki, 
«Bütün bir yükü bir neslin «muzuna mı yıkacak- I 
smız diye tenkid ediyorlar.» 

Bu, elbette sorulmaya değer Ibir sualdir. Bir I 
nesil, diğer bir neisilden daha fazla yük taşıya
bilir. Ancak -kendilerine sormak isterim, vatan- I 
daşı muayyen bir yükü taşımakla vazifeli kılı
yoruz, mahrumiyete katlanacaksın diyoruz. Ama 
biz, istirham ediyorum milletvekili ©larak, vekil I 
alarak buna iştirak etmiyoruz, daha dün burada I 
ıbüyük bir kütlenin, ayda 200^300 lira ile geçin
menin en ağır şartları içinde kıvrandığını unu- I 
tarak mebus maaşlarına zam yaptınız. Buna hak- I 
kınız yoktu. (Soldan, »gürültüler) I 

BEİS — Suphi Bey, rica ederim, mevzuları I 
dağıtmıyalım. (Soldan, ıgürültüler) Müsaade I 
ibuyurun efendim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Elibette fe
dakârlık ve 'kemer sıkma olacak. Ama ıherkes I 
'kemerini sıkacaktır. Ben sırça köşkte oturaca- I 
ğ]m, rahat 'edeceğim, sonra da vatandaşın omu-
zuna her türlü ağırlığı yıkacağım.. Yok öyle 
şey arkadaşlar. 

İçinde 'bulunduğumuz iktisadi gidiş, içinde I 
'bulunduğumuz enflâsyonun tahribatı, o seviye- I 
dedir ki, orta sınıf 'bugün kayibolmüştur. Bir ta- I 
rafta fakir, evine ekmek: ıgöltüremiyen insan, ibir 
tarafta naksız iktisapların zengini... Şimdi biz I 
rahat koltuklarda oturmaya azimli insanlar du
rumuna gelince ne oluyor? İtimat ve karşılıMı I 
sevgi kayboluyor, arkadaşlar.. Kimse bu tavsi- j 
yeye itibar etmiyor. I 

SELİM AKİS (Manisa) — İğrenç, çjok iğ
renç !. I 
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•SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Hakikaten 

çok iğrenç, ibâzı hâdiselerden bahsettim, yapan
lar utanmalıdır. (Soldan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Meclis kür
süsünden murakabe haklarımız hakikaten (kısıl
mıştır. (Gürültüler) 

REİS — Beyler, sıralar arasında konuşma
yınız.. 

SUPHİ (BAYKAM (Devamla) — Senede an
cak:, 'bir defa yakaladığımız bu fırsatta 'elbette 
bâzı hâdiseleri ve hakikatleri buraya getireceğiz, 
bu (bizim vaızifemizdir. Siz madem 'ki, bu bütçe 
konuşmalarında (başka bir hava yaratılmasını 
istemiyorsunuz, karar alabiliyor musunuz ver
diğimiz ıgensorular görüşülsün, 'burada sual aça
lım? İstediğimiz zaman Hükümeti murâkalbe 'öt
mek imkânını 'bulamıyoruz, arkada'şlar. Buna 
hakkınız yoktur. Ekseriyet grupu olarak muh
terem arkadaşlarım sizlerin bu haksızlığı gi
dereceğinize hâlâ inanıyorum; bunlar üzerine 
eğileceksiniz, bunun tedbirlerini alacaksınız. 
Buna inanıyorum. İnanıyorum, inanmaya mec
burum; aksi halde insanın memleket istikba
linden ümidi kalmaz. Sözlerimin sonuna gel
dim. Bitirmeden önce Demokrat Patililerin hür
riyet mücadelesini, murakabe ve kanunları bir 
zamanlar nasıl millete anlatmışlardır, arz et
mek istiyorum. «Memlekette hürriyeti kaldı
ran, vatandaşı tebaa haline indiren, parti ha
yatını tehlikeli bir macera haline getiren, ka
nunlara itaat edeceksiniz demek istibdatm tâ 
kendisi olur.» 

Bir diğeri : «Anayasanın ruhuna ve metni
ne ve demokratik esaslara uygun olup olma
dığına bakmadan (kanun) kelimesinin siperi 
arkasına çekilerek dar parti menfaatlerini mü
dafaaya muvaffak olunacağını sanmak ağır 
bir hata olur.» Yine 1946 da Sayın Başvekil 
söylüyor : «Demokrasi teminatlar ' rejimidir, 
Anayasanın vatandaşlara verdiği hak ve hür
riyetler teminat altında bulunmadıkça mem
lekette demokrasiden, hak ve hürriyetlerden 
bahsedilemez.» Istıraplarımızın menşeini bu söz
ler zaviyesinden düşünmenizi rica ederim. 

Yine Başvekil Menderes söylüyor : «hakiki 
hürriyetin hasretini çeken bu memlekete..» nerede 
o 50 nin hakiki hürriyeti? (Soldan : «inanarak 
söylemiyorsun» sesleri) «... bu memlekette mil
letin çektiği hürriyetten veya hürriyetin suüs-

— 3»a — 



î : 41 21 .2 . 
timalinden ileri gelmiş değildir, binaenaleyh 
hürriyetleri vermekten korkmaymız, paralo bu
dur.» 

Arkadaşlar, hepsini anlatmıya imkân yok. 
bunu da Koraltan söylemiş : «Yalnız fikir, 
kanaat ve söz hürriyetleriyle esası adalet olan 
bitaraf bir idare ile, hür seçimle, bir kelime 
ile demokrasi ile, yani halk idaresinin kayıt
sız şartsız işlemesiyle doğabilir, millî birlik!» 
Şu halde biz vatandaşın millî birlik ölçüleri 
içinde kendisini memleket hizmetine vakfet
miş insanların enerjisini kullanmak istiyor
sak, ayırıcı zihniyete son vermeliyiz. Ancak o 
zaman vatandaş haklarını koruyan müessese
ler ayakta tutulacak ve sonunda memleket 
mesut olacaktır. 

Arkadaşlarım, hepimiz bu memleketin ço
cuklarıyız, ayrı siyasi kanaatlerimiz vardır. 

SOLDAN BÎR MÎLLETVEKÎLÎ — Sen ha
riç!... 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Hayır 
arkadaşım; vazifesini suiistimal edenler hariç, 
(Sağdan, bravo sesleri), kanunları suiistimal 
edenler hariç (Sağdan, bravo sesleri), bu mem
leketin huzurunu bozanlar, insan haklarını çiğ-
niyen insanlar hariç!.. Arkadaşlarım : Bu mem
leketin sevinçleri de ıstırapları da hepimiz 
için müşterektir. Bize 1957 seçimleri de gös
termiştir ki, şu sizlere dile getirmiye çalıştığım 
dâvaları millet benimsemiştir. Yakında iktidar 
partisi olarak bunları yapmak huzuruna biz 
ereceğiz. (Soldan: Gülüşmeler, «hayal!» ses
leri) Size bunu defalarca tekrar ediyorum. Se
bebi şu: Alıştırınız kendinizi, milletin yakla
şan kararma bugünden uymıya kendinizi ha
zırlayınız. 

Binaenaleyh arkadaşlarım; biz, millet ola
rak bu memleketin yükselmesi için milletve
killiği sıfatını en iyi şartlar içinde kullan
maya mecburuz, iktidarda isek iktidara hiz
met etmek için, iktidarın nimetlerinden değil, 
salâhiyetlerinden istifade ederek bu memlekete 
huzur verici bir rejim getirmek için çalışaca
ğız/Muhalefette isek hiç bir şeyden yılmadan 
millet menfaatlerine uygun görmediğimiz hu
susları tenkid ve düzeltilmesini teminine gayret 
edeceğiz. 

Siyasi kanaatlerimizin ayrı olması demok
ratik rejiminin tabiî icabıdır. Ama bu icapları 
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yerine getirirken birbirimize karşı saygı duy
maya da mecburuz, ikt idara geliyoruz dedik
çe görüyorum ki ; Demokrat Partili arkadaş
larımdan bir kısmı harekete geliyorlar. De
mokrasi rejiminin, Hürriyet rejiminin, serbest 
olduğu hiç bir ülkede iktidar sandalyesi, kim
se için payidar olmamıştır. Mutlaka düşe
ceksiniz. Mutlaka! siz düşeceksiniz, biz ve-̂ . 
ya bir başka siyasi parti iktidara gelecektir. 
Bunun çaresi yoktur. 

Ancak arkadaşlarım, doğru yola girmek, 
hürriyet rejimini getirmek, haksızlıkları tah
kik etmek, şu inandığımız insan haklarına 
kavuşturmak mevzularında daha fazla lâkayit 
davranmamalıyız, iktidardan düşeceksiniz, sade
ce o kadar... Ama, düşerseniz ne olur? Hiç! C. H. 
P. iktidardan düştü de ne oldu? işte bugün 
milletin sevgilisi olarak yine Büyük Meclisin 
içinde bulunmaktadır.* (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) O halde iktidardan düşmekten değil, 
iktidarda kötü • icraata devam etmekten kor
kunuz ! Korkulacak olan budur. 

Muhterem arkadaşlarım, icabediyorsa 1959 
jûî bir faziletli mücadelenin başlangıcı olsun. 
Biz iktidarla memleketin hayrına • olan tutumu 
desteklemek ve en iyi kararları almaya hazırız. 
Bundan kimse şüphe etmesin. Elverir ki iktida
rın normal bir rejime girmeye kararlı olduğunu 
bilelim. Onun için muhterem arkadaşlarım, her 
şeyin esası, biraz evvel sizlere okuduğum Demok
rat Part i liderlerinin ifade ettiği murakabe 
sizlik rejimidir. Demokrasinin fazilet ifade et
mesinin önemli sebebi murakabedir. Murakabe 
rejimini daraltmaktan korkalım. öyle davranma
lıyız ki halk yalnız kalmış olmanın zehabına ken
dini kaptırmasın, iyi tedbirler için gerekirse hükü
metle elele vereceğiz. Millet bu memleketin yüksel
mesi için bu dâvaya inanan kimseler olarak bizi bu-, 
raya gönderdi. Millet iyi idare edemiyen kimselerin 
elindeki iktidar gemisini, saplandığı çıkmazdan 
kurtarmak için, muhalif ve muvafık çalışabiliriz. 
Elverir ki bu kötü gidişten vazgeçiniz. 

Sözlerimi Zeyyat Mandalinci arkadaşımın 
sözleriyle bitireceğim, bu milletin boynunda asılı 
olan gerilik yaftasını söküp atalım. D. P. ikti
darının 1950 den sonra giriştiği hürriyetleri kı
san, murakabeyi kısan, insan haklarını bu mem
lekette yok eden gidişi durduralım. Bırakalım. 
Arkadaşlar, bunun için icabediyorsa, hükümeti 
değiştiriniz.. (Soldan gürültüler), icabediyorsa 
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hükümeti değiştiriniz, siz değiştirmezseniz millet 
topyekûn D. P. iktidarını değiştirecektir. (Sağ
dan şiddetli alkışlar). 

REİS — Demokrat Parti Gurupu adına Sa-
met Ağaoğlu (Soldan şiddetli alkışlar) 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Söz istiyorum. 

REİS — Samet Bey bir dakika. bu vurun Ce
lâl Bey. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlarım, bütçenin he
yeti umumiyesinin müzakeresi sırasında Suphi 
Baykam Maarif Vekâleti bütçesi görüşü lüyormuş 
gibi, üniversitelere ait bâzı mütalâalar serd etmi§. 
Vekâlette çalışıyordum, haber aldım, derhal gel
dim. Maarif Vekâleti bütçesi görüşülmesi sıra
sına geldiğimiz zaman, Bütçe Encümeninde aldı
ğı cevap gibi, bu sözlerinden dolayı ela Suphi 
Baykam yine mesnetsiz ve kulaktan dolma malû
matının cevabını elbette alacaktır. (Soldan alkış
lar) (Sağdan gürültüler) 

REİS — Parti Meclis Grupu adına Samet 
Ağaoğlu. (Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA SAMET 
AĞAOĞLU (Manisa) — Çok muhterem ve aziz 
arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Demokrat Parti Grupu adına 1959 bütçesi üze
rinde görüşlerimi arz etmeden evvel yüksek 
müsaadenizle yalnız iki dakika için C. H. P. 
milletvekillerinden Suphi Beyin beyanları ara
sında işaret ettiği birtakım imaları muhtevi, 
maalesef arkadaşları tarafından, ismim zikredi
lince alkışlanmış olan iki noktaya işaret edece
ğim. 

Bunlardan birisi İzmit Selilöz Fabrikasında 
cereyan eden bir ihaleye aittir. Bu ihaleye ab
lam Süreyya Ağaoğlu'nun kocası bir ticaret fir
ması sıfatiyle girmiş. Hâdise, ben vekil iken 
bana bildirildi. Tahkikat icra ettim. Neticede 
kendisinin itiraf etmiş olduğu gibi galiba ihale
den istifade etmemiş olduğu anlaşıldı. 

Sonra, bu firma her hangi bir ihaleye girmiş 
olsaydı benim ne kusurum vardı? İçinizde kar
deşi, akrabası tüccar olan yok mu? Ehemmiyetli 
olan, benim tazyik yapmış olmamdır. Bunun 
için ispat vesikası lâzımdır; buna ait delil lâzım
dır arkadaşlar. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Meclis 
tahkikatı açın, ispat edelim. 
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REİS — Rica ederim, sükûnetle dinliyelim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ne kadar 

sükûnetle başladım, bilhassa sizlerden bir va
tandaş olarak istirham ediyorum, sükûnetle din
lemenizi rica ediyorum. Çünkü şahsımdan bah
sedildi, vatandaş olarak, Milletvekili bir arka
daşınız olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin bir âzası olarak ağır bir itham altındayım. 
Bir kelime ile vereceğim cevabı lütfen tahammül 
buyurarak dinleyini|:. 

Bir ardakaşımız yakın bir istikbalin iktidarı 
olacağınızdan bahsettiler. İnşallah. Türk Mil
leti kime nasibederse o gelir. Şahsıma ait delil
siz, mesnetsiz ve durup dururken ve belki de 
bir Parlâmento azasının kürsüye çıkarken asa
bını bozmak için bir tertip, bir obstrüksiyon 
eseri olarak ağır ithamlara mâruz kalmış bir 
insanın, asabi olmamaya çalışarak söyliyeceği 
sözleri sükûnetle dinleyin. Şahsım mevzuubahs-
oldu. 

Sükûnetle ben dinledim. Asla asabi değilim. 
Müdür Enveri oraya ben tâyin etmedim. Onu 

orada buldum. 
Gelelim öteki birinci meseleye. Kromit Şir

keti Mineapolis Moline'dcn para aldığı zaman ben 
Vekil imiğim. Bunu söylemeseydi Mineapolis 
Molino Şirketini müdafaa edecektim. Şimdi et-
miyeceğim. Yalnız şunu söyliyeyim ki, o şirketi 
kuran aranızdadır. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Asla. Yok, 
Beyefendi. 

REİS — Alınmayın Beyefendi. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Meclis tah

kikatı açalım bu mevzuda. (Soldan, şiddetli gü
rültüler, karşılıklı münakaşalar, yuh sesleri, 
Hasan Tez ayağa kalkarak iktidar mebuslarına 
hitaben anlaşılamıyan sert hitabı) 

REİS — Kesiniz beyler. Hasan Bey ihtar 
ediyorum; oturunuz. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Arkadaş 
aranızdadır, derken asla şeref ve haysiyetinizi 
ima etmedim. Asla. Arkadaş aramızdadır, der
ken asla şeref ve haysiyete dokunacak bir .şey 
söylemek istemedim. Benden evvelki vekil ara
mızdadır, demek istedim. Asıl sözlerimi söyleme
den evvel, Suphi Baykam 'm bir metoduna işa
ret edeceğim. Büyük Meclise ihbardan bahsedi
yor. Neyi? Yani T. B. M. M. her vatandaş 
«filân yerde şöyle bir şey oldu» dediği zaman 
T. B. M. M. harekete mi gelecek? İhbarın yolla-
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rı, mesnetleri ve vesikaları var. Bir kere daha 
geçti, 5 - 6 ay evvel, o zaman daha asabi idim. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Terak
ki var Samet Bey. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Namus 
ve haysiyete bir taarruz vâki olduğu zaman ruh
ların ve asabın kendilerini müdafaa edebilmek 
için dünyanın bütün hâdiselerinde olduğundan 
daha fazla sükûnetli bulunması mecburiyetinde 
olduklarım anladım, arkadaşlar. Ancak şeref ve 
haysiyetleri hücuma mâruz kalan insanların ya
pacağı aksülâmeldir. Bu. Ben Yüksek Meclise di
yenini. ki, ispat hakkı, milletvekilini alâkadar et
mez. (Sağdan, eder sesleri) Bir saniye... Bitme
di... Ellerindeki bütün delil ve vesikaları alırlar, 
gelirler bu kürsüye. Ben şahsan samimî olarak 
kendilerine diyorum ki, tesbit edeceğimiz bir ga
zetede bunları neşrederler. Bu sözümü roman
tik addetmeyiniz, söylediğim realitedir. Realist 
bir görüşle söylüyorum, asla dâva açmıyaeağım ; 
çünkü dâva açmadığım müddetçe mahkûm olmı-
yacaklarclır. Tekrar ediyorum, asla dâva açmı
yaeağım. Ağır kelimeler kullanmıyarak yazsın
lar, vesika getirsinler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden seçeceğimiz bir heyette, ekseriyet de siz
de olacak bir heyette tetkik edilsin. Bunun neti
cesinde bana «Sen Devlet işlerini görürken ken
di lehine, çocuklarının boğazına ve midesine, mad
di ve mânevi varlığına şu kadarcık bir şey geçir
mişsin» diye ispat etsinler. (Soldan, bravo sesleri 
ve şiddetli alkışlar.) Fakat aziz kardeşlerim, bu
nu isbat edemedikleri takdirde ister doğrudan 
doğruya, ister ima yol iyi e bunu söyliyenler na
mussuz, alçak insanlardır. İşte söyliyeceğim bu 
kadar. (Soldan, şiddetli alkışlar), (Sağdan, şid
detli gürültüler) 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Söz istiyo
rum, 

REİS — Kaydettim efendim. (Sağdan, gürül
tüler) Rica ederim, gürültü etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Samet Bey sen 
böyle konuşamazsın. Hiç kimsenin böyle konuş
maya hakkı yoktur. (Sağdan, şiddetli gürültü
ler) 

REİS — Sırrı Bey rica ederim oturun, beni 
dinleyin. (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. Bunda bir faide 
yok. 

Buyurun beyefendi, devam buyurun. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Çok muh-
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terem arkadaşlar, yüksek huzurunuzda... (Sağ
dan, gürültüler) 

REİS — İbrahim Bey, rica ederim... 
Devam buyurun efendim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Aziz ve 

muhterem arkadaşlarım T. B. M. M. nin cok yük
sek huzurunda... 

REİS — Esat Mahmut Bey, rica ederim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — T. B. M. 

M. nin çok yüksek huzurunu böyle bir mesele 
için beş dakika işgal ettiğimden dolayı affmızı 
istirham ederim. Şimdi yine Demokrat Parti 
Meclis Grupu Sözcüsü hüviyetini iktisabetmek 
suretiyle bütçe tasarısı üzerinde konuşmalarıma 
başlıyorum. 

Bu konuşmalara başlarken bir noktaya çok 
ehemmiyet verdiğimi arz etmek isterim. B. M. 
M. ne arz edilmiş ve Bütçe Encümeninde ariz ve 
amik ve birçok defa çetin müzakereler ve müna
kaşalardan sonra yüksek huzurunuza gelmiş bulu
nan tasarının üzerine çok soğukkanlı olarak küs
künlüklerin, iğbirarların esiri olmadan, bunların 
yarattığı sizi akli selimin rüzgârı ile dağıtarak 
büyük bir sükûnetle eğilelim, çünkü önümüzdeki 
vesikanın ifade ettiği bütün gerçeklere ancak bu 
yolda varabiliriz. Bu şekilde varabiliriz, Devleti
mizin bir senelik işlerinin iyi gidip gitmediğini, 
memleketimizin maddi ve manevi kuvvetlerinin 
yükselip yükselmediğini artıp, artmadığını ve is
tikbalin iyi veya fena olacağını anlıyabilmek için 
bu şarttır. Biz milletin işlerini ve milletin mu
kadderatım idare etmek için hakikaten her hissi 
bir tarafa bırakarak büyük bir sükûnetle tetkik
lerimizi yapmalıyız. Buna işaret etmeyi fjtfdeli 
buluyorum. 

Dün başlamış olan müzakerelerde İsmail Rüş
tü Aksal arkadaşımız biraz tavır ve edasında 
ve kullandığı kelimelerdeki sertliğe rağmen iyi 
başladı. 

Hıfzı Oğuz arkadaşımız muhalefet adına ya
hut kendi adına konuştu ve bir iki cümlesi müs
tesna iyi bir yolda yürüdü. Fakat ne yazık ki, 
Suphi Baykam buna riayet etmedi. Dediklerinin 
hepsini yine söyliyebilirdi. Fakat o kelimeleri 
kullanmaya lüzum olmadan da söyliyebilirdi. 
Meclisin havası da bu hale gelmezdi. Bunun 
içindir ki, ben evvelâ Suphi Baykam'm mütalâa
larına dört cümle ile cevap vereceğim. Ondan 
sonra asıl cevap verilmesini lüzumlu gördüğüm 
diğer arkadaşlarm mütalâalarına geçeceğim. 
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Suphi Baykam iyi bir hitabetle başladı fena J 

bitirdi. Parlamenter olmak istidadı belki mev- j 
euttur. Bu şekilde giderlerse kaybeder. Kendi- j 
sine vereceğim nasihat budur. j 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Nasihati ken- | 
dinize verin, Beyefendi. j 

SAMET AĞAOÖLU (Devamla) — Suphi | 
Baykam'm söylediği sözler arasında biri var ki, ! 
onun üstünde duracağım. Zaten ehemmiyetli I 
olan diğer iki arkadaşın sözleridir. Hattâ Hıfzı ! 
Bey de îsmail Rüştü AksaPın beyanlarının mu- ' 
ayyen noktalarını ayrı üslûpla anlatmaktan iba- ı 
ret kaldığı için yalnız îsmail Rüştü'nün beya- J 
miti üstünde durmak kâfidir. 

Suphi Baykam diyor ki : «B. M. Meclisini 
ne hale getirdiniz!» j 

Muhterem, arkadaşlarım, Türkiye Büyük [ 
Millet Meclisi kurulduğu günden bu ana kadar 
bu memlekette en buhranlı zamanlarda, en müş- j 
kül zamanlarda meşruiyetin en son iltica ettiği ! 
yer olmuştur. Kanuniyetin en son iltica ettiği 
yer olmuştur. Onun içindir ki, onun haysiyetine, I 
dokunacak, onun kudsiyetine dokunacak en kü
çük imalardan bile içtinabedelim. Muhalifi, mu- J 
vafıkı kim olursa olsun, onun tarihine dikkat ! 
edin, aramızda ihtiyar simalar var, onlar bunun j 
kuruluş havasını çok. daha iyi bilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu memleket- | 
ten en ücra köydeki köylüye kadar herkesin i 
kalbindeki padişahlık ve hilâfet mefhumunun 
yerine geçin ek üzere kurulmuştur. j 

Arkadaşlar, o günden bugüne kadar da kud- i 
siyetini muhafaza etmiştir. Atatürk buna çok 
dikkat etti ve ettirtti. Tarihi okuyun bu haki
kati göreceksiniz, Meclisin kadrü kıymetini boz
mamaya çalışalım. Kim onun kadrü kıymetini 
bozmak isterse kayıtsız şartsız söylüyorum, kim 
Büyük Millet Meclisini Türk Milletini en büyük j 
ilticagâhı olan bu müesseseyi şeref ve haysiye
tinden düşürmek isterse büyük cinayet yapmış 
olur. (Suphi Baykam'a hitaben) Senin de günün 
birinde, haksızlığa uğraman mümkündür. Hak
sızlığa uğramış insanların son istinatgahı, son 
sığınacağı yer yine Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. (Soldan : Bravo sesleri, şiddetli alkış-
lar) I 

Şimdi asıl mevzua geçiyorum; itiraf edeyim 
ki, Demokrat Parti görüşlerini arz etmek isterse 
evvelden zihni ve tahrirî bir hazırlık yapmış
tım. Fakat konuşmalar öyle bir inkişaf göster- < 
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di ki, bu hazırlığımın muhtevasını yapılmış ten-
kidlerin muayyen noktaları ile birleştirerek ko
nuşmak ve hattâ bunun içinde de bâzı noktalar
dan vazgeçmek münasibolacaktır. 

Şimdi îsmail Rüştü arkadaşımızın konuşma
larından başlıyacağım ve diyeceğim ki, niçin 
madalyonun bir tarafına bakıyor da diğer tara
fını ihmal ediyor? Bir şirketin bile bilançosu 
tetkik edilirken onun aktif ve pasifini beraber 
mütalâa etmek zaruridir. Ve ancak, bu şekilde 
o şirketin durumu hakkında bir neticeye var
mak mümkün olur. îsmail Rüştü Öyle yapmıyor. 
îsmail Rüştü yalnız bütçenin pasifi üzerinde 
duruyor. Hem de istediği gibi değiştirerek, ra
kamlara istediği mânaları vererek konuşuyor. 
Sonra aktife kısaca geçiyor ve sadece dışardan 
şu kadar borç alınarak yapılmıştır, diyor. Böy
le tetkik olmaz. Maliye Vekili ve bir zamanlar 
Ticaret Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi sıf atiyle 
bir şirket hakkında böyle bir tetkik yapan bir 
müfettişe çok ağır muamele edeceğine kaani 
bulunmaktayım. Yani'bir müfettişin dahi böyle 
bir teftiş yapmasına asla mesağ yoktur. Bütçeyi 
alacaksınız karşınıza, diyeceksiniz ki, .1959 önü
müzde, 1958 arkamızda.. «.Pasifinde enfilâsyon 
vardır.» Sizin iddialarınıza göre millî geliri 
düşünmüştür. Para değerinde yüzde 220, dü
şüş eşya fiyatlarında % 196 nispetinde yüksel
me olmuş aşağı - yukarı yarı yarıya, fakat bu
nun aktifinde de bir şeyler vardır. Bakalım 
onlar nedir? onları da aramaya başlıya''aksı
nız. Halbuki siz böyle yapmıyorsunuz hepsini 
iki cümle ile geçiyorsunuz. Bunlar sizin dediği
niz gibi iki cümle ile anlatılacak şeyler değil
dir. Koyun rakamları karşınıza, burada yollar 
vardır, barajlar vardır, genişliyen ziraat var
dır, limanlar vardır, vardır bunları niye almı
yorsunuz? Bunları karşınıza alıp gelsenize? 

Sonra îsmail Rüştü Aksal hakikaten böyle 
değildi, eski bir arkadaşımdı, gayet nikbin gö
rüşlü bir arkadaş bilirdim, niçin bu kadar ka
ra görüyor, bu rakamları? Bu rakamlar bu ka
dar kara değildir. Bu rakamlar çok aydınlık 
rakamlardır. Bunları size söyliyeceğim, yalnız 
ruhunda o kadar kararmış bir nokta görüyo
rum ki, sebebini birazdan tahlil edeceğim, bunu 
asla kendisine yakıştıramadım, yakın arkada
şımdır, bu hal kendisini yanlış hareketlere sevk 
ediyor. Meselâ diyor ki ; «Ecnebilerden yardım 
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alındı, şimdiye kadar gördüğünüz yardımlar 1 
milyar 550 milyon dolar kadardır. Bunu bugün
kü fiyatla hesabedersek 15 milyar eder, 5 mil
yar civarında da borç yapılmıştır. Etti 20 mil
yar işte bu para ile de bir şeyler yapıldı.» 
halbuki yaptığımız envestismanları söylemiyor. 
Şöyle derleyip toplıyacak olursak bu 20 - 22 
milyar eder. O halde siz ne yaptınız ;^enventis-
manları ecnebilerden aldığımız para ile yap
tırdınız demek istiyor. 

Bu asla doğru değildir. Evvelâ metot ola
rak doğru değildir. Şayet doları dış mübadele 
bakımından 9 lira diye tutmuşsak bu yedi ay
dan beridir. 1950 yılından bu yana dolar muh
telif rayiçler geçirdi, bunun büyük kısmı 280 
üzerinden oldu. Ontftı için sizin 1,5 milyar di
ye yaptığınız hesabin. %70 - 75 ini 280 üzerin
den hesaplamak mecburiyetindesiniz, niye öy
le yapmıyorsunuz1? 

Envestismanlarımız 20 milyarı aşmıştır. Ya- ' 
bancı yardımına minnettarız, dostlarımızın 
müttefiklerimizin bu yardımına minnettarız 
fakat yaptığımız envestismanlarm yekûnları
nın % 25 i .belki yabancı yardımlarla olmuş
tur. Kalan kendi gücümüzün eseridir. Türk 
milletinin yaratıcı kudretini asla inkâr etmiye-
lim, bunu edebiyat addetmiyelim, sizin dediği
nizi bir an için kabul edecek olursak bu Türk 
milletinin varlığını inkâr etmek demek olur 
ki hakikatle alâkası yoktur. 

Sözlerime buradan mahsus başladım. Çün
kü, ismail Rüştü Beyin bilançosunun aktifin
den bahsetmemiş olmasını demin söylediğim bir 
ruh kararması bir de zihniyet menfiliği diye 
alıyorum. Ve bu hali bütün bütçe tenkidlerin-
de görüyorum. Mütemadiyen rakamların mahi
yetini değiştirmekte, karartmakta ve bedbin tef
sirlere gitmektedir. 

Şimdi bakınız ismail Rüştü Aksal rakam
ları nasıl tefsir ediyor. 1950 senesinde Millî 
gelirden envestismana ayrılmış olan yüzde 9,5 
muayyen bir yükselmeden sonra bugün % 11,7; 
en çok yükseldiği sene 14,2 arasındadır. O hal
de bu nispet düşüyor diyor: 

ismail Rüştü Aksal Beyin çok iyi bilmesi 
lâzımgelir ki, millî gelir hesaplarını bu şekilde * 
tefsir etmek aşla doğru değildir. Millî gelir he
sapları senelik olarak ele alınmaz arkadaşlar. 
Ben bunlara lirik hesaplar diyorum. Çünkü bu 

.1959 C : 2 
memleketin potansiyelini ifade etmezler. Memle
ketin muayyen bir devre zarfında çalışmasının 
muhassalasım anlatırlar. Fakat bu muayyen dev
re içerisinde bir gece zelzele olur, bir yaz günü 
sam yeli eser, o seneye kadar zirai mahsul şu 
mertebeye gelmiştir, siler götürür, 4 sene evve
linin yanma getirip bırakır. 1953 ten sonraki 
kuraklıkta olduğu gibi. O halde devreyi bütün 
alacaksınız, bütün aldıktan sonra diyeceksiniz 
ki, şu seneler arasında eksiklikler mevcuttur. Fa
kat umumiyetle muntazam bir şekilde yükseliyor. 

1948 de fiyatları sabit tutmak suretiyle 1950 
de 10,5 milyar şu kadar milyon millî gelirimiz 
1958 de 15 milyar şu kadar olmuştu. Ve bu 1948 
sabit fiyatlarına' göre gözüken muntazam artış 
arasında 1954 senesinde sükut, .1955 te kendini 
toplama, ondan sonra 1957 ve 1958 de yine art
ma göze çarpıyor. O halde millî gelirin enves-
tismanlara tahsis edilen nispetinde gördüğünüz 
düşmeye karşılık umumi seyrinde artma vardır. 
Bunları ilim metodu ile telif etmek icabeder. 
Bu takdirde varacağımız netice başka olacaktır. 

Sözlerime başlarken İsmail Rüştü arkadaşımı
zın nutkunun sonunda bâzı şeyler gördüğümü^ 
söylemiştim. Affetsinler beni, konuşmalarında 
senelerden beri kendilerini dinlerim, ilk defa 
olarak % yüz benimki doğrudur şeklinde yük
sek bir eda var. Ben asıl hatasını bu iddialı ha
leti ruhiyesinde görüyorum. Pervasızca konu
şuyor. Arz ettim. Ke'ndileri beyhude hata yap-
mıyacak kadar bilgiye sahiptirler, bunun için
dir ki, bence bu hataların hepsi kasıtlıdır ve 
maksat manzarayı karartmaktır. Bakın İsmail 
Rüştü arkadaşımın millî gelir rakamlarına da
yanarak beyanatını bir başka noktasında da şu 
tezada düşüyor : Diyor ki; israil'de, Suriye'de, 
Lübnan'da millî gelirin envestismana yatırılmış 
olan, tahsis edilen kısmı bizimkinden fazladır. 
Fakat bu mukayeseyi yaparken bu memleketlerin 
iktisadi ve malî şartlarını içtimai seviyelerini 
asla nazarı itibara almıyor. Ben millî gelirimi
zin büyük kısmını istihlâke harcıyorum. O mem
leketlerde bu kısım daha azdır. Meselâ Suriye'
nin büyük kısmı çölden ibarettir, daracık bir 
şerit üzerinde yaşıyan, Lübnan'ı hiç kaale almı
yorum. O, bütün membalariyle bir şehirden iba-
rettir. Bunun içindir ki, envestismana daha faz
la ayırabiliyorlar. O halde bu mukayeseyi nasıl 
yaparsınız? yerinde değildir. 

• 
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İsmail Rüştü arkadaşımızın bütün bu gay

retleri hükümetin basiretsiz olduğunu gösteımek 
için; bunlara gitmeye hacet yok. Diğer arkadaş
ları gibi «biz hükümeti beğenmiyoruz» diyebi
lirdi ve bu daha kolay olurdu, çünkü bir hükü
met ne zaman basiretli, ne zaman basiretsizdir? 
Bunu tesbit etmek lâzım gelir. Misal vereyim : 
Ankara şehrinin nüfusunun '250 binden ileri geç-
miyeeeğini düşünerek su baıajmın plânlarını ya
parı hükümet mi basiretlidir, yoksa memleketin 
ihtiyaçlarını 50 sene öteye kadar düşünen ve nü
fusun artarak 40 milyonu bulacağı 1965 - 1970 
senelerini hesaplıyan bir hükümet mi diye sor
sam ne diyeceksiniz! Basiret, hükümeti teşkil 
eden insanların şahsi kabiliyetleri kadar Devle
tin içinde bulunduğu diğer şartlarla, dünyanın 
içkide bulunduğu bütün meselelerle çok alâkalı 
bir mefhumdur. Üç saat devanı eden konuşma
sında İsmail Rüştü Aksal şunu demek istiyor; 
hükümetin icraatı hatalıdır. Bunu ispat etııjek 
bu neticeyi çıkarabilmek için de kendisini işte 
bu yollara düşürüyor. Bu suretle de bana ve 
bize kendilerine istediğimiz gibi cevap vermek 
imkânını bahşediyor. 

ismail Rüştü bütün iddialarını 3 noktada top-
. luyor; enflâsyon var, millî gelir düşüyor, borç-/ 

lamyoruz. Enflâsyon var mı, yok mu; millî gelir 
düşüyor mu, düşmüyor mu; borçlanıyor muyuz, 
borçlanmıyor muyuz. Bunların da cevabını vere
ceğim. Fakat- arkadaşım bütün bunları söyler
ken iddialarını bir esasa bağlamak idi. Millî ge
lir neden düşüyor? Şayet böyle ise bunu tetkik 
etmesi, hakiki sebeplerini bulması lâzımgelir. 
Enflâsyondan bahsediyor. Enflâsyon, nazariyesi
ni çok iyi bilir. Enflâsyon var demek için şu üç 
halin birden gözükmesi lâzımdır ; Fiyat yüksele
cek, istihsal azalacak, işsizlik doğacak, müsaade 
buyurursanız teknik 'konuşuyorum. Evet fjyat 
yükselmesi var. Fakat istihsal azalması yok. İş
sizlik yok. işsizlik ne demektir? îlmî bir tarifi 
vardır. Kabaca ifade ediyorum, işi olup da fab
rikası kapatıldığı için işsiz kalan adama işsiz de
nir. Esasen işi olmıyaıı bir adama işsiz ve bu hâ
diseye de işsizlik' denemez. Bizim Cumhuriyet 
iktisat tarihimizde çok meşhur bir parola var
dır : Uzun kış gecelerinde işsiz kalan köylüye 
iş bulmak... Burada da işsizlik kelimesi geçi
yor amma zaten işi yok ki, işsizlik olsun, il
mi manâda ve enflâsyon hâdiseleri ile beraber 
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etüd edeceğimiz işsizlik yoktur, Türkiye'de. 
(Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

istihsal azalıyor mu ? Oraya geliyorum. Ar
kadaşlar rakamlar istihsalin çoğaldığını göste
riyor. 1927 - 1949 - H>58 rakamlarını istatistik 
Umum Müdürlüğünün ve Sanayi Vekâletinin 
yapmış olduğu anketleri beraber okuyalım. Yal
nız vekâletin sanayi anketini söylersem, yine 
Samet. Ağaoğlu'nun anketidir diyeceksiniz, bi
lirim. (Soldan, gülüşmeler) ikisini birden arz 
ediyorum. Ayrıldığı bâzı noktalar var, ama 
müşterek noktaları da çoktur. Her iki istatis-
tikin birleştiği nokta şudur : Kapasite yüksel
miştir, istihsal artmıştır ve artmaktadır. Yal
nız kapasite ile fiilî istihsal arasında fark var
dır. Fiilî istihsal kapasitelin altındadır. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz kitaplardan 
okuduk, mekteplerde okuduk. Bunun için de
rin bir malûmata lüzum yoktur. Sanayi kuru
lurken her sanayi için, her fabrika için bir 
arazlar devri vardır. Buna mikna hastalığı der
ler. Bu sanayiin mahiyetine göre iki ay devam 
eder, üç ay, dört ay devam eder, bu bir. ikin
cisi 1957 senesi sonundaki kapasite hesapları 
içinde 1957 senesinin beşinci ayında açılan, ba
şında, sonunda istihsal başlamış fabrikalar var. 
Bunlar aynı zamanda faaliyete girmiş değiller
dir. 

Üçüncüsü : Bâzı sanayi, işçisini yetiştir
meye mecburdur, çalıştığı meselâ üç aylık mah
sûlünü almaya mecburdur. İsmail Rüştü bun
ların hesaplarını da yapsa ya. O zaman fiilî is
tihsâlin kapasitenin % 50 sinin üstünde oldu
ğunu görecekti. Fakat ehemmiyetli nokta bu 
değil, asıl ehemmiyetli olan nokta istihsalin 
artmış olmasıdır. Demek ki enflâsyonun var ol
ması için lâzumlu ikinci unsur da yok, o halde 
geriye ne kalıyor? Fiat yükselmesi! Dünya 
konjonktürünün dikkate şayan bir hâdisesi de 
50 - 60 seneden beri bütün memleketlerde ehem
miyetli fiat yükseklikleri müşahede edilmesi
dir. 

Neden bu fiatlar değişiyor? Sosyal psiko
loji bunu bir mevzu diye ele alır. Fakat yük
sekliğini psikolojik edüdlerle anlamaya çalışan 
yarı iktisatçı yarı filozof insanların bulundu
ğunu ismail Rüştü bilir. 

Birinci Dünya Harbinden sonra Dünyanın 
her tarafında başlıyan büyük yatırım hareket
leri. yüksekliğin bellibaşlı âmillerinden biridir. 
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Bizde de aynı sebep büyük rol oynamaktadır. 
Buna ismail Rüştü Bey diyebilir ki yaptığımız 
envestismanlar neticesinde şu kadar yüksel
mesi icabederken şu kadar yükselmiştir. Sebep
lerini ararız. Ama o böyle sormuyor. Fiatlar 
enflâsyon olduğu için yükseldi, diyor., Kaldı-
ki enflâsyonun mevcudiyetini de ispat edemi
yor! Kendisi maliyecidir. Asli meslekidir. Bu 
benim asli meslekim değil, o maliyeci olarak te
ferruatı ile üzerinde durulması lâzımgelen mev
zuları kaale almıyor, buna mukabil çok plâto
nik mevzulara giriyor, plân üzerinde duruyor. 
Şimdi Suphi Baykam'm yaptığı gibi 8 seneden 
beri ilk defa, yalan yanlış, eksikte olsa, şu 
yapılmalı idi, şeklinde söylediği gibi bir şeye 
Taslamadım. Bütçe Komisyonu müzakerelerin
de, Heyeti Umumiyede, hususi sohbetlerimizde 
sordum kendilerinden, asla söylemediler. Yal
nız rasyonel ve mâkul plân lâzım dediler. Ras
yonel ve mâkul iktisadi bir plândan kasdınız 
nedir? Bunu ortaya kayunuz, evvelâ plândan 
kasdınız ne? Totaliter memleketlerde mûtad-
olan 5 senelik, 10 senelik plân mı? Buna Tür
kiye de heveslendi, fakat yapamadı. Çünkü de
mokrasilerde milletler iktidarları başkalarına 
devrettikleri zaman onların yaptığı plânlar da 
ortada kalmıyabiliyor. Plândan maksat yoksa 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına memlekette bulu
nan iptidai maddelere göre öne alınması lâzım
gelen envestismanlarm, arkaya alınması lâ
zımgelen envestismanlarm, üçüncü sıraya alın
ması lâzmigelen envestismanlarm tâyin ve tes-
biti midir? Arkadaşlarımızdan sorduk, yaptık
larımızdan hangisi , bu esaslara uygun değil
dir? Hangi sanayii, geç ele aldık? Hangi fabri
kayı öne almalı idik? Bütün bunları Sanayi Ve
killiğim sırasında dört bütçe konuşmasında ben 
kendilerinden ayrı ayrı Umumi Heyette sordum. 
Asla cevap alamadım. 

Demek ki, tUrlü plân mefhumu vardır. Bi
rimcisi totaliter memleketlerin plânıdır ki, tat
bik şeklini hepiniz bilirsiniz. Bu bize göre de
ğildir, ikincisi memleketin ihtyaçmrına ve şart
larına göre sıraya koymak işidir. Aziz arka
daşlarım, asla eski devir yeni devir mukaye
sesi yapmıyacağım. Evvelâ bir milletin hayatı 
istismar halindedir. Bizim yaptığımızın elbette 
kökleri vardır. Onların yaptıkları da daha 
evvelki zamanlara dayanmaktadır. -Cemiyet ha
yatının her cephesinde bu böyledir, meselâ 
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inkılâpları ele alırsak "kökleri tâ Sultan Mah
mut devrine kadar gider, ikinci sebep; 8 sene
de Demokrat Parti iktidarının yaptığı eser
ler artık eskilerle mukayese edilemiyecek de
recede muazzam bir hale gelmiştir. Artık biz 
kendi senelirimiz arasında mukayese yapmak 
durumundayız. Onun içindir ki, eskiye gitrni-
yeceğim. 

Plân meselesi üzerinde durdular, plân ne
dir dersiniz; bir türlü eevap veremezler, siz 
bir plân yapın da söyleyin deriz, yapamazlar. 
Ben bir realiteyi söylemiyorum. Yolu az olan 
bir memlekette köylerinin ancak dörtte birin
de içme suyu olan bir memlekette, limanı ol-
mıyan bir memlekette teknik medeni hayatın 
bütün icaplarından geniş nispette mahrum olan 
bir memlekette plân. nedir? Plân yoldur, plân 
ziraat sahalarıdır, plân limanlardır, traktör ge
tirilmesidir. Plân taşkınların esiri olan toprak 
ve köylünün taşkınlardan kurtarılması, plân 
karanlıkta kalmış olan memleketin ışıklara 
kavuşturulması, enerjiden mahrum olan sana
yie enerji bulunması, asgari kendimize yete
cek derecede sanayiin geliştirilmesidir. Bunla
rın hepsi plândır. (Soldan, bravo sesleri.) 

Arkadaşlarım. Bunların hiçbiri geri bırakılır 
mı? # 

ismail Rüştü Aksal arkadaşımızın beyana
tından göze çarpan garip bir başka tezada daha 
temas etmek istiyorum. 

Demokrat Parti iktidarı doğrudan doğruya 
istihsale matuf olan envestismanlara âzami 
% 27,5 derecesinde yer vermiş, istihsale matuf 
olmıyan işleri ön plâna almıştır, diyor. Bunları 
tetkik »ediyorum. Görüyorum ki, münakale 
enerji, mesken, ticaret, liman ve saireyi doğru
dan doğruya istihsale matuf addetmiyor ve doğ
rudan doğruya istihsale matuf yatırımları ise 
imalât, sanayi, madenler, ziraat olarak kabul 
ediyor, öyle ise zirai istihsalini, madenleri ve 
sanayi istihsalini ne ile nakledeceksiniz? Yol 
yapacaksınız, liman yapacaksızm, bunları müs
tehlik pazarlara götürecek vasıtaları çoğalta
caksınız. Münakalenin doğrudan doğruya istih
sale matuf envestisman meyamna girmediğini 
kim söyliyebilir ? 20 bin motorlu kara nakil va
sıtası 84 bine çıkmıştır. Bunun mânası ne de
mektir? Eşyalar taşmıyor, istihsali yapan 
insanlar taşımıyor demektir. Rakamlara ba-
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km, eşya ve insan nakliyatı, eski ile mu
kayesesi mümkün olmıyacak derecede art
mıştır. Bunlar istihsali artırmaya matuf de
ğil midir? Zeyyat Mandalinei arkadaşım 
etraflı anlattı, çok güzel konuştu, mesnetler 
verdi, memurlara bile verdiğimiz istihsali artır
maya matuftur. Ben oraya girmiyorum. Diyo
rum ki, ticarete yatırdıklarımızın büyük bir 
kısmı dahi istihsale matuftur. Meselâ, ticari 
kredilerin bir kısmı, yine bir istihsal yaratmaya 
matuf krediler meyanmda mütalâa edilebilir. 

Asıl hayretimi mueibolan şey enerjinin doğ
rudan doğruya istihsale matuf olan bir enves-
tisman sahası olarak kabul edilmesidir. Yalnız, 
barajların yarısını lütfen bu hükümden istisna 
etmişler. Tahmin ediyorum ki, ziraat ile alâkalı 
görmediğiniz için hidro -* elektrik santralleri 
olmıyan ve olanların yalnız aynı zamanda sula
ma ve taşkınları önlemeye matuf olarak yapıl
mış bulunanları barajlar kısmma alıyorsunuz, 
yalnız enerji istihsaline matuf em^estismanları 
nasıl olur da doğrudan doğruya is^Jısali artır
maya matuf değildir, dersiniz. Çatalağzı istan
bul sanayiine elektrik veriyor, Sarıyar Ankara 
sanayiine elektrik veriyor, bunlara yapılan en-
vestismanlar doğrudan doğruya istihsali artır
maya matuf değil midir? Kömür de bir maden
dir ve bir enerji membaıdır, o halde onu istih
sal için yapılan yatırımları doğrudan doğruya 
istihsale matuf saymamalı! 

Görülüyoı\ ki, ismail Rüştü Aksal arkadaşı
mızın çok cazip görüşü ve verdiği uzun beya
natı şöyle 3 - 5 noktadan ele alınıp mantık 
neşterine vurulursa paramparça olmaktadır. 

Hıfzı Oğuz Bekata, Zeyyat Mandalinei arka
daşımızın ismail Rüştü'nün beyanatlarının bü
yük realite ifade etmesi karşısında sıkıntı duy
duğumu ifade etmektir. Halbuki kolay cevap 
verebiliyor; görüyorsunuz, ismail Rüştü beya
natında bir merkezi siklet buldu. Bu merkezi 
siklet bundan 7 ay evvel Hükümetin vermiş ol
duğu kararlardır. Muhalefet sözcüsü bu karar
lar dolayısiyle 5 seneden beri muhalefetin ikaz
larına riayet etmiyerek, memleketi bu hale ge
tirmiş olan Hükümetin nihayet hakikatleri gör
düğünü, fakat maalesef tam iflâsa mahkûm bir 
vaziyete girdikten sonra gördüğünü söylemekte 
ve bize yardım yapılmış olmasını, iflâsın, katî 
bir delili olarak kabul etmektedir. 
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Evvelâ arkadaşlar, hislerden ayrılarak bir 

bankacı gözü ile bir bankanın müdürü gözü ile 
kendi kendimize soralım, kime kredi verilir? 
Cevap basit, krediyi ödiyebilecek kimseye veri
lir. Kredi verilen adam, krediyi ödeme kabili
yeti mevcut kimse demektir. Bu bakımdan 
kredi, bir aczin ifadesi değil; bir kabiliyetin 
ifadesi olarak mütalâa edilmek lâzımgelir. Hıfzı 
Oğuz ve C. H. P. Sözcüsü olarak İsmail Rüştü 
arkadaşlarımız, H. P. arkadaşlarımız bizim kredi 
almış olmaklığımızı bir -nevi kusur adde
der gibi konuştular. Aksi, biz'im kredi 
almaklığımız millî meziyetlerimizin kabul 
edilmiş olduğunun bir ifadesidir. Bizim çalış
kanlığımızın, bizim zekâmızın Türk milletinin ya-
râttıeı kudretinin kabul edilmiş olduğunun bir 
delilidir. (Soldan alkışlar). Görüyorsunuz ne ka
dar zihniyet ayrılıkları var aramızda. Ama ha
ber vereyim, Amerikan kredisinden istifade et-
miyen millet yok, ingiltere başta ve bundan is
tifade edememiş milletler istifade edelim diye 
can atıyorlar. İngiltere dâhil bütün milletler 
kendi millî haysiyetlerini ayaklar altına mı alı
yorlar? Yanlış telâkki keşke daha fazla alsak. 
B,u vesile ile İsmail Rüştü arkadaşımızın haki
katleri ifade etmekten kaçınan zihniyetine bir 
misal daha vereceğim... Diyor ki; «Sayın Devlet 
Reisimizin resmî beyanlarına kadar, krediyi ha
kiki rakamından çok yukarı gösterdiler.» «150 
milyonluk bir krediyi 700 milyon diye ifade. 
ettiler». Bu, doğru değildir arkadaşlar. Bir kere 
başka arkadaşlarım da aynı şeyi yaptılar, Sayın 
Cumhur Reisinin isimlerinin burada zikrine ta
raftar deçilim. Burada, kendisini müdafaa ede
bilecek kimselerden bahsetmek lâzımgelir. Cum
hur Reisi gelip bu kürsüde konuşamaz, evet, 
kendilerinden hürmetle bahsediyorlar. Fakat ben 
ondan bahsedilmemesinin bir prensip haline gel
mesi noktası üzerinde duruyorum. Bu her şey
den evvel devletimizin dayandığı hukuk siste
minin icabıdır. # 

Bu hususu böyle tesbit ettikten sonra Reisi
cumhurumuzun krediler hakkındaki beyanları
nın yerinde olduğunu söylemek isterim. Neden 
Yine basit bir misalle arz edeceğim. 

Benim ismail Rüştü Beye 1 000 lira borcum 
var, vâdesi bugün, fakat ödeyemiyorum. ismail 
Rüştü Beye diyorum ki, sen bana bin lira daha 
ver, sana yeniden, bu günün tarihi ve yeni vâde « 
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ile 2 bin lira'lık senet vereyim, İsmail Rüştü Bey . 
bu suretle yeniden 2 bin lira borç vermiş olur. j 
Şimdi bu çok basit hesabı Amerika'dan yaptığı
mız borçlara tatbik edelim 150 milyon veriyor, j 
Ödeyemediğimiz borçları tecil ediyor. Ve bu pa 
raları başka yerlere harcama imkânları bize sağ- i 
lıyor. Bu kredi Aİeğil mi arkadaşlar? Koyun bu 
rakamları yan yana/700 milyon etmez mi? Bxva- j 
lan siz de biliyorsunuz. 

İsmail Rüştü Bey kredi hacminin artmış bu
lunmasını emisyon miktarının yükseklik derece
sini ele alıyor ve bunları enflâsyonun sebebi 
addediyor. Fakat beyanatının bâzı yerlerinde, 
bunların muayyen bir dereceye kadar gelmesinin 
lâzım olduğunu da kabul ediyor. Yani para pi- ı 
yasamızda 12 milyar banknot-mevcut ise bunun 
esasen bir kısmının olması lâzımdır diyor. l'a j 
kat ne kadar lâzım olduğunu söylemiyor. Teknik i 
bir kimsenin, bütçenin teknik kısımları içinde j 
kalacağını ifade eden bir kimsenin bunların 
cevabını vermesi icabederdi. Bu şu demekti: I 

Türkiyenin bütün iktisadi ve ticari muame
lesi kaç milyonluk bir emisyona müsaittir? Bunu I 
ölçüp ona göre konuşmak lâzımgelir. Bunu tes-
bit etmedikçe emisyonun 12 milyar olmasını kredi 
hacmini enflâsyonun delili olarak ileri sürmek 
mümkün .değildir. Hükümet kredi hacmi huşu 
sunda da diyor ki, ben 9 milyar liran] n üstüm; 
çıkmamak şartiyle bu miktarı muvafık görüyo
rum. Siz şayet bunu muvafık görmüyorsanız ne 
kadar olması lâzımgeldiği üzerinde durmanız lâ
zımdır, duramazsanız sözleriniz alelade bir kon- . 
l'erans mahiyetinden ileri geçemez; Büyük Millet 
Meclisini ikna edemezsiniz. 

Hıfzı Oğuz Bekata bu noktada ısrarla dur
dular. Devalüasyon ve dış mübadele bakı
mından ecnebi paralarının kıymetine teması 
ettiler Türkiye'de paranın devalüe edilmiş 
olduğunu ispat etmek istiyorlar fakat bizim 
yaptığımız parayi devalüe etmek değil geniş 
bir prim sistemi getirmektir. Kendileri de çok 

. iyi bilirler ki, prim sistemi birçok yerde mev
cuttur. Meselâ Amerika'da, Kanada'da zaman 
zaman Fransa'da, Almanya'da prim sistem
leri tatbik olunmuştur. Mahdudolarak, geniş 
olarak tatbik etmişlerdir. Bizimki daha geniş 
bir prim sistemidir. Hıfzı Oğuz'un verdiği 

• tarif yanlıştır. Zira devalüasyonda dış rayiç
ler kadar iç rayiçler de hedef tutulur. Vak- j 
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tiyle merhum Recep Peker'in yaptığı gibi, o 
hikiki bir devalüasyon idi. Bizim yaptığımız 
bir prim verme hâdisesinden ibarettir. 

Şimdi buna dayanarak İsmail Rüştü ve 
Hıfzı Oğuz diyorlar ki ; Türk parası üçte iki 
nispetinde değerini kaybetti. Hıfzı Oğuz tek
niğe uymıyan bir şekilde ameliyat kelime
sini kullanıyor. Ameliye deseydi daha iyi olur
du. Teknik bakımdan bu ameliyatlar şöyle 
oldu diyor, öyle değil bunu bir an için doğru 
farz edelim ve İsmail Rüştü'nün rakamlarını 
alalım. Ona göre yüzde 220 para değerinde 
düşme ve % 196 eşya değerinde yükselme oldu 
1950 deki bütçe 1 milyar 300 küsur milyon 
lira, bugünün 1969 bütçesi ise 6 milyar lira
dan fazla olarak takdim edilmiştir. İsmail 
Rüştü'nün hesabını doğru kabul edersek 1950 
ve değer fiyatlarına nazaran bütçeyi 3 mil
yar indirmek lâzımdır. Yani 6 milyar olarak 
getirilmiş olan bütçeyi 3 milyar 300 milyona 
indirmek lâzım, hesabını yaptım bu kadar 
oldu hani şişirme diyorsunuz ya sırf bu iddia
nızın yanlışlığını ispat edeyim diye hesapla
dım. O halde hükümetin bir sene içinde yapa
cağını söylediği işler bu para ile yapılabilmesi 
mümkün mü, değil mi? Bunu tetkik etmek 
lâzımdır. Hükümet öyle bir program getiri
yor ki, bunun 1950 de para değeri ve fiyatları 
ile 3 milyar 300 milyonla gerçekleşmesi lâzım
dır. Şayet bu programın gerçekleşmesine bu 
miktar para yetmiyorsa iddianız doğru değil 
demektir. İşte bu hesapları yapmadan gelişi
güzel, yalnız para değerinde düşüklük, eşya 
fiyatlarında yükselme ve şişirme bütçeden 
bahsediyorsunuz. Sonra para değerindeki düş
meyi, bu hâdise sanki bir anda rolmuş gibi 
bir tasavvur ederek hesabınızı yapıyorsunuz. 
1950 den bu yana 96 ay geçti, bu 96 ayın her 
biri için ayrı bir hesap yapmak mevkiindesi-
niz. Fiyatları yükselme nispetini tâyinde de 
aynı yanlış yola gidiyorsunuz. Halbuki enves-
tismanlar yıldan yıla, aydan aya değişen bu 
muhtelif fiyatlardan yapılmıştır. Böylece de 
beyanatınızın dayandığı esaslar memleketin 
hakiki vaziyetini göstermekten uzak kalmış 
bulunmaktadırlar. 

M,uhterem arkadaşlar; burada bir noktaya 
daha işaret etmekte fayda görüyorum. C. H. P. 
sinin konuşan üç arkadaşı da kendi a'rala-
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mıyan âmillerle yükselirler. Ne yapacaksınız? 
Ben bu kadar tahmin etmiştim, aşıyor, işi dur
duruyorum mu diyeceksiniz? 

Büyük iş biraz da israfil olacaktır. Ama bu 
israf nispetini hesabettiniz mi, nispeti nedir? 
Nispet göstermiyorsunuz. Bakam göstermiyor-' 
sunuz. Böyle ekonomik münakaşa olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; «¥ükü bir neslin 
omuzuna yüklemek meselesine» geliyorum. Ben
den evvel konuşan arkadaşım bunun cevabını 
verdi. Bu söz demagojik ve çok romantik bir 
sözdür. Hattâ biraz da fazla politik bir sözdür. 
Bizim neslimiz mi kasdediliyor ? Bizim çocukla
rımız ve torunlarımızın nesli mi kasdediliyor? 
Hayatta bir kere üç dört nesil vardır.. Babadan 
toruna gitmek üzere! Elbette biz de çalışacağız, 
onlar da çalışacaklardır. Yeri gelmişken arz 
edeyim; bizim neslimizin yaptığı temelin atıl
masından ibarettir. Daha memleketimiz nüfuz ba
kımından bomboştur. Daha çok yol yapılacaktır, 
fabrika yapılacaktır. Bizim yaptığımız temelleri
nin atılmasından ibarettir. Asıl sanayi gelecek ne
sillerin elinde yükselecektir. (Soldan, alkışlar> 
Muhterem arkadaşlarım; cumhuriyet tarihini ikti
sadi ve içtimai bakımdan üç devreye ayırabili
riz; biri; inkılâpların temellerinin atılması, 1930 
a kadar, ikincisi; kıpırdamalar devri, hazırlık
lar devri, 1938 e kadar, ondan sonra harb se
bebi, şu bu sebeple bir gerileme devri vardır. 
Üçüncü devre 1950 de başlar ve bir hamle dev
ridir. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Romantik. 
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rmda tezat halinde kaldılar. Hıfzı Oğuz ya
tırımlar için «Takatin üstünde yaptınız» Suphi 
Baykam «Az yapıtınız», İsmail Rüştü de «İsraf 
ettiniz;» dediler. Bilmiyorum hangisi partileri
nin görüşüdür. Ben yine İsmail Rüştü'nün 
görüşünü esas alayım diğerlerine de teferruat 
kabilinden temas edeceğim. Suphi Baykam, 
az yaptınız dedi. Az mı yaptık, bunun cevafbı 
çok kolay «Allah size daha fazlasını yapmayı 
nasibeder inşaallah» fa'kat az yaptığımızı olsun 
kabul etmek, yaptıklarımızın tasvibi demek
tir. Az yaptığımızı iddia edenlerin falan filân 
şeyi yapmak mümkün iken yapamadınız de
meleri ieaıbeder. Mevcut imkânlar ile yapılan
ların karşılaştırılması icabeder. Şimdi de «İs
raf edildi, millî servet yok edildi.» Sözlerinizi 
ele alıyorum. 

İsraf ettiniz diyorsunuz. Peki yaptığımız is- i 
rafın mahiyeti nedir? Nispeti nedir? Suphi Bay
kam imalar yapıyor Hıfzı Oğuz ise gelişigüzel ve 
yalnız milyarları harcadınız, millet ıstırap çekti, 
demekle iktifa ediyor; ne rakam var, ne bir ölçü, 
ben söyliyeyim. Kendilerinin de zikrettikleri şe
kilde 8 sene içinde bu kadar milyarları harcadık 
koca bir yokuşu tırmanıyorsunuz, bir uçurumu j 
atlıyorsunuz, sonra ayağım ağrımasın, elbisem 1 
yırtılmasın diyorsunuz. Elbette olacaktır. Elbet
te yorgunluk da, ıstırap da olacaktır. Fakat bu 
yorgunluklar, bu ıstıraplar sayesinde 30 seneyi 
8 seneye indirimsizdir. İşleri belki de 20 senede, 
30 senede yapmak mümkündü. Ama bu memle
ketin daha bu kadar seneyi beklemeye takati var 
mıydı? Asla yoktu. 

Büyük hareketlerde, işlerde küçük hesap ha
taları olur. Askerlikte de böyledir. İktisadi hayat
ta da böyledir. Falan baraj yapılıyor, tahmin
lerden 40 milyondan fazlaya çıkıyor. Fakat ben | 
bu 40 milyonu kurtarayım derken (hırsızlıklar 
falan müstesna bunlar üzerinde durmak lâzım) 
işi geciktirmem asla caiz ^değildir. Tahminler 
bakımından bunu 3 sene evvel yapmam halinde 
bunların bize kazandıracaklarını, sulama ve ener
ji bakımından kazandıracaklarını bir hesaba vur
dunuz mu? Bunu yaparsanız göreceksiniz ki, ka
zançlar kayıpların kat kat üstündedir. Sonra ne
ticelerde tahminlerin üstünde rakamlar bulundu
ğu zaman bunun teknik ve iktisadi sebeplerini 
de aramak lâzım. Bir baraj, bir fabrika 3 sene
de, 5 senede biter. Başlarken hesaplara aldığı- j 
mız malzeme fiyatları, işçi ücretleri elimizde ol-' | 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Elbette 
romantik. Müsaade ediniz. Rakamların üç de
virde bu kadar büyük farklar gösterdiği bu 
memlekette bu rakamlara bakıp mesut hisler 
içinde romantik olmak iyi bir şeydir. Bu roman
tizmi siz niçin kaybettiniz? Kaybetmeyiniz. İçi
nizden bağıracak birisi edebiyat, diye, geçen 
sefer öyle yaptı. O zaman verdiğim cevabı söy
liyeyim. Çelikbaş siz de bu rakamların heyeca
nını, edibolmadığmız halde hattâ romantik ol
maktan kaçındığınız halde, benim kadar heye
canla, benim kadar titrek sesle, benim kadar 
terliyerek burada müdafaa etmiştiniz. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar), (Göçebe, sesleri), (Par-

I tiler arasında turist, sesleri) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 1952 de 
I 1957 de değil, vatandaşın % 58 reyini aldık. 
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SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Sonra I 

bir noktaya daha temas edeceğim, ismail Rüştü 
Aksal arkadaşım İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin borçları üzerinde durdu. Hakkı var. ikti
sadı Devlet Teşekküllerinin borçlarını hakika
ten tasfiye etmek lâzımdır. Kendisiyle berabe-
rim. Bu tasfiyeye bir hal yolu bulmak icabeder. 
Bunun teknik yolları vardır. Konsolide edile
bilir, şu edilebilir, bu edilebilir... Ama Dev
letimizin ilerleyişi bakımından .ehemmiyet
li bir iş değildir. O halde bu mesele
de de karanlık bir havayı davet etmeye asla 
lüzum yoktu, ismail Bey borçlar hususunda da 
bir tezada düştüler. Ona da işaret edeyim; «Büt- I 
çe daima açık veriyor, üç senede yarım milyarı 
buldu, diyor. Yani 8 senelik bütçeyi 20 milyar 
kabul edersek, % 2 nispetinde bir şey, bunu ele 
alıyor ve Hazine bonosu namı altında perdelen
mek suretiyle, sanki denk bütçe varmış gibi gös
teriliyor, diyorsunuz. 

Ben burada bir kere daha nazari olarak şu
nu söyliyeceğim ve diyeceğim ki; % 2 nispeti
ni açık diye ifade etmekten çekinirim, bunu 
açık diye kabul etmem. 

Yalnız perdeleme kelimesi üzerinde duraca
ğım, diyeceğim ki, ismail Rüştü Bey bu perde
lemenin vaktiyle nasıl yapıldığını bilirsiniz, 
hattâ dört sene gibi kısa bir müddet içinde 
bütçe açıkları yekûnunu bunun 1 milyar 200 
milyon liraya çıkmış olduğunu da bilirsiniz. 
Tekel bonolarını," demiryolu bonolarını, kısa 
vadeli senetleri, avansları gayet iyi bilirsiniz. 
Gayet iyi bildiğiniz başka bir şey daha var: Bun
ların ne kadar anormal yollarla, Varlık Vergisi 
yollariyle tasfiye edilmiş olduğu... O halde, is
mail Rüştünün beyanatında bâzı noktalara temas 
etmemesi ihtiyaten yerinde olurdu. 

Burada bırakıyorum İsmail Rüştü'yü. Yok
sa düştüğü tezatlara daha çok misaller verebi
lirim. 

Hıfzı Oğuz Bekata'ya bir nebze gelelim. 
Hıfzı Oğuz Bekata güzel başladığı konuşması
nın sonunu fena^ bir cümle ile bitirdi, hukukçu 
ve vaktiyle T. B. M. M. de 7 sene mebusluk 
etmiş bir arkadaşımız şu cümleyi kullandı. 

«Kendisini demokratik zihniyetin dışında 
gören, meclis murakabesinin mesuliyet prensi
bine bir türlü intibak ettirmiyen... Kanunlara ri
ayetsizlik eden, selâhiyetlerini tehlikeli suret- I 
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I te tecavüz eden bir Hükümet»! Böyle bir eüm-
[ le asla caiz değildi. 

B. M. M. karşısında ve onun tasvibini almış 
itimadını haiz bir Hükümet, selâhiyetlerini te
cavüz etmekle, kanunlara riayet etmenıeklfe, 
murakabenin dışında bulunmakla itham edile
mez. 

T. B. M. M. bir bütün olarak içinde muva-
fıkı ve muhalifi ile 8 seneden beri D. P. ikti
darının beş Adnan Menderes kabinesini kur
dukları zamanlarda, bütçe konuşmalarında, di
ğer bir Meclis çalışmalarında binlerce sualleri 
ile durmadan murakabe ve tasvibetmiştir. O 
halde kimi itham ediyorsunuz? Suphi Baykam'a / 
da soruyorum. Kimi itham ediyorsunuz? Bu 
sözlerin sonu Meclisin itham edilmesine gelir 
dayanır. Bundan içtinabediniz siz de Hıfzı Oğuz 

vBey. 
Hıfzı Oğuz'un metodu hakikaten kendisinin 

tamayüllerine uygun bir metoddur. O da arka
daşımdır. Hayatında rakamlara vermemiş ken
disini, iktisadi plân mevzulanna falan verme
miş kendisini. Bunun içindir ki, israf edildi, 

ı memleketin manzarası şudur, budur, gibi ra-
kamsız, mesnetsiz cümleler var, konuşmaların
da. Belki de bu sözler kendisinin değil. Arka
daşımızın asıl maksadı, kuvvetli mantığına gü
venmek suretiyle bizim Hükümet Reisi ve âza
larının ı söyledikleri sözlerle program ve icra
atları arasında tezat olduğunu meydana çıkar
mıştır. Fakat mevzuu yanlış seçmiş: 

Muhterem arkadaşlar hükümetlerin prog
ramlarının iki büyük mevzuu vardır. Bir kıs
mı, mensuboldukları parti programı ile alâka
lıdır. Meselâ sosyalisttir, liberaldir, kralcıdır, 
koministtir.... Diğer bir kısmı ise, devleti ve 
cemiyeti idare etmek mesuliyetini üzerine alan 
Hükümetin, bu idareyi yaparken tutacağı yol
lara aittir. Hükümetin Meclis huzurunda oku
nan programı işte daha çok bu ikinci hususlara 
taallûk eder. 

Bunlar da elbette ki, daima değişirler. Bir 
Hükümet bizim anayasamıza göre 4 sene ikti
darda kalabilir. Programını ilk okuduğu gün
kü hayat, donar kalır mı? O günkü dununu o 
noktada tutmak mümkün müdür? Memleket 
içinde" hâdiseler «olmaz mı? Ekonomik hayat 
seyyaldir, haftadan haftaya, hattâ günden gü
ne değişir, temevvüçletr gösterir. Dünyada as-
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ibret alınız öyle ise iktidara geldiğiniz zaman 

- jsiz de diyemiyeceksiniz demektir. (Gülüşmeler.) 
Hıfzı Oğuz arkadaşım uzun beyanatına, 

İsmail Rüştüye verdiğim cevaplar içerisinde 
cevap almıştır. Yalnız kendisini ortaya attığı 
Mr mesele daha vardır. Onun üzerinde dur
mak isterim. O mesele şudur, Hıfzı Oğuz diyor 
ki, «iktisadi siyaset bir hükümetin sonuna ka
dar kontrolü altında olsa bu neticeler sürpriz 
olmaz.» 

Doğru., fakat siz bizim sürprizlerle karşı 
karşıya yaşadığımızı mı zannediyorsunuz? Bir 
kumandana sorun, içinizde Sayın İsmet İnönü 
var sorun, harbte nasıl hareket eder? îleri-

*ye doğru askeri sürer, yeni vaziyetler alır," 
sonra geriye çekilir, cenah değiştirir. Askerî 

j meselelerde olduğu gibi elbette ki, iktisadi kal
kınma mücadelelerinde de şevki idareyi elinde 
bulunduranlar ve mesuliyet almış insanlarda 

j muayyen bir noktaya kadar gelirler ve burada 
dururlar. Kendilerini kontrol ederler, yeni is
tikametler alırlar. Cenah değiştirir, bu suret-

j le de hedeflerine doğru yürürler. Sizin sürp
riz diye kabul ettiğiniz hâdiseleri biz sürpriz 
kabul etmiyoruz. 
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la müstakar kalmamaktadır, dünya hâdisele- ; 
ri birtakım iktisadi değişikliklere sebebolmak- .; 
tadır. Biz değişen dünya şartlariyle sıkı sıkı
ya alâkalıyız. Hiç haberimiz olmadığı halde 
bir sabah kalkarsınız, meselâ Fransa'da birta
kım' "iktisadi değişiklikler olmuştur. Bu ikti
sadi değişikliklerin tesirleri bize kadar ak-

' seder. Memleket idare etmek, mesuliyetini üze
rinde taşıyan insanlar elbette ki, memleketin 
istikametinde buna -göre de birtakım deği
şiklikler yapacaklardır. Hayat bir seviyede 
gitmez, elbet değişir. Bir Churchill kabinesi, 
bir Macmillan kabinesi kaç defa politika değiş
tirdi. Bir Fransız kabinesi kaç defa politika 
değiştirdi. Bunlar içinde ehemmiyetlileri bu
lunabilir. Maliye Vekili veya Ticaret Vekili 
gidebilir.; Fakat hükümetler gitmiş midir? Dış 
ticaret rejimleri, iç ticarete ait kararlar sık 
sık değişebilir. Çünçü iktisadi hayatta seyyali-
yet vardır. Sizin icraatla beyanlar arasında 
tezat diye ileri sürdüğünüz noktalar, nihayet 
iktisadi hayatın tabiî bir icabıdır. Meselâ şe
ker. buhranı var, bir memlekette bir hükümet 
reisi çıkar, bir daha şeker buhranı olmrya-
caktır, der. Ertesi sene yine olur. Olacaktır 
mı desin? Olacaktır demesinin iktisadi ve içti
mai hayattaki neticelerini tasavvur edebilir 
misiniz? Hakiki isyanlar olupta henüz vaha
met kesbetmediği zamanlarda isyan yoktur. 
demek basiretli bir harekettir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Yeni ye
ni öğreniyoruz. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Öğren
meye lüzum yok isterseniz bunun aksini size 
söyliyeyim ben. İsyan olan . bir yerde isyanın 
bastırıldığı günün hemen ertesi günü, isyan 
bastırıldı, dükkânlarınızı açınız diye hükümet
ler beyanname neşrederler. Neden? Bunun 
sebebi gayet açık. Muayyen hâdiselerin te- | 
kevvününe mâni olmak için çok katî konu
şabilirler. Sizin zamanı hükümetinizde de bu 
nevi beyanlarınız olmadı değil ki. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hıfzı Oğuz 
arkadaşımız eğer prensip noktalarında tezat 

, görerek takılmış olsa idi ben kendileriyle 
beraber olurdum. Kendisine iştirak ederek i 
Adnan Menderes Hükümeti değişsin derdim. 
(Sağdan, diyemezsin sesleri) farzedelim ki, di
yemem ama bundan ibret alınız arkadaşlar. ,| 

Sonra burada Hıfzı Oğuz'un bir tezadına 
daha işaret edeceğim. Bekata D. P. iktidarı 
İsmail Rüştü Aaksal'm çok beğendiği devirler
de, yani 1952 de, millî gelirin arttığı ve saade
tin geldiği devirlerde, 30 milyon lira borç için 
İktisadi İş Birliğine başvurdu, yüksek fiyat po
litikası tutuyorsunuz, bu parayı kendi meDi
balarınızdan temin edin cevabı ile bizi reddet
tiler diyerek bunu da politikamızın aleyhin
de bir delil gibi ortaya atıyor. O zaman bize 
verilen cevabı yanlış anlamışsanız onlar ziraat-
ten vergi alın, demek istemişlerdi. Siz, bunu 
reddetmek mânasına alıyorsunuz, fakat biz de 
sizin gibi kabul edelim. Sonra ne oldu? İsmail 
Rüştü'nün dediği karanlık seneler geliyor. 6 
sene sonra, 1957 nin sonu 1958 in başı geliyor. 
O zaman bize 30 milyon değil, milyarlarca lira 
veriyorlar, (Sağdan : «Ne şartlarla veriyorlar?» 
sesleri) demek ki, 30 milyonu ^reddetme, diye 
bir hâdise yoktur. Ama şimdi gülmekte olan ar
kadaşımızın 1952 senesinde (Fethi Çelikbaşı 
işaretle aranızda olması dolayısiyle neden red
dettiklerinizi daha iyi anlatacağı hakkında ka
naatim de vardır. (Soldan, alkışlar) 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhtırayı 

neşre var mısınız? 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Aziz ve 

^ muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı bitirmek 
istiyorum. Türkiye'mizin bugünkü manzarasını 
3 - 5 cümle ile çizmek lâzım. Üzerine eğildiği
miz bütçenin teknik vasıfları üstünde çok dur
duk, şu iki gün yalnız bunu konuşmakla geçti. 
Fakat onun iki vasfı daha var. Türk Milleti 
hangi hayat seviyesinden hangi hayat seviyesine 
gelmiştir? Ve Türk Milleti iktisadi istiklâl ba
kımından hangi seviyeye gelmiş bulunmakta
ndır? Bunları da bütçelerde görmek mümkündür. 
Birkaç cümle ile izah etmek lâzım. 

1959 bütçesini 1950 bütçesi ile yanyana ko
nulduğu zaman 1950 den bu yana memleketin 
Tıer sahasında husule gelmiş olan değişiklik ne
ticelerini bir memleket tablosu olarak temaşa 
edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, yollar yapılmıştır, zi
raat inkişaf etmiştir, mahsul, insan ve eşya bu 
yollardan, yapılmış yeni limanlara akmaktadır. 
Motorlu nakil vasıtası hayvan arabalarının ye
rini almış ve misli görülmemiş bir suretle faz
lalaşmaktadır. Memleketin muhtelif yerlerinde 
sanayi siteleri kurulmuştur, bu siteler bu mem
leketin semalarına sanayiin kokusunu, duman 
ve buharlarını tabiî manzaralar haline işlemiş 
"bulunmaktadır. Bu memleketin bugünkü man
zarası, daha şimdiden, Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
İsmail Rüştü Aksal'm ve benim, çocukluk «ağ
lığımızda coğrafya kitaplarında görüp de has
retini çektiğimiz garp memleketlerinin manza-
rasıdır. Önümüzdeki Türkiye'nin manzarasının 
ne olacağını bu pencereden görüyoruz, 40 - 50 
milyonluk Türkiye... Türkiye iktisadi cihazlan-
masını tamamlamış, Türkiye artık muhalifinin, 

. muvafıkının kalkınma münakaşasını yapmıyacağı 
bir Türkiye, önümüzdeki bütçeler işte bunu gös
teriyor. Sonra bu bütçeler parasızlığa, fakirliğe 
esir olmaktan kurtulmuş, her mânasiyle hür va
tandaşlardan mürekkep hakikî Türkiye'nin 
lıızla meydana geldiğini müjdeliyor. 

O halde, bu Büyük Türkiye'yi yaratan heye
can dolu hamlenin küçük israfları üstünde nis
pet tâyin etmeden, gelişigüzel, birtakım nazari 
hesaplarla ve tezatlara düşmek suretiyle beyhu
de yere kafanızı ve asabınızı yormayın. 

Bu bütçe Türk Milletinin bütçesidir. İddia 
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ettiğiniz hatalarına, israflarına rağmen, Türk 
vatanının bir noktadan kalkıp, diğer bir nok
taya, yani geri bir hayat seviyesinden çok ileri 
medeniyet seviyelerine nasıl muazzam bir hamle 
halinde atladığını gösteren bir vesikadır. De
mokrat Parti Grupu, onun içindir, bu bütçeye 
tam itimadını izhar edecektir, aziz arkadaşla
rım. (Soldan, çok şiddetli ve sürekli alkışlar, 
bravo, sesleri) 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Reis Bey, söz 
istiyorum. Zira Samet Bey, konuşmalarındaki 
ifadeleri itibariyle beni ispata davet etti. Ben, 
kendilerinin bu münasebetle ağır kelimeler kul
lanmasına, namus ve saire ile alâkalı sözlerine 
cevap, vereceğim. Bir sataşma karşısında kendi
mi müdafaa edeceğim. (Soldan gürültüler) 

REİS — Beyler, müsaade buyurunuz. Riya
set bütün dikkati ile konuşmaları takibetmekte-
dir. Karşılıklı olarak şahıslar arasında bir sa
taşma, bir tecavüz yoktur. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — İspat ede-
mezsen namussuzsun diyor. İspat edeceğim, Reis 
Bey lütfen. (Sağdan ve soldan şiddetli gürültü
ler) 

REİS —• Müsaade buyurunuz efendim. Riya
set, buranın bu mevzuun ispat kürsüsü olmadığı
nı ve müzakerelere devama mecbur olduğumuzu 
hatırlatır. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Reis Bey, 
o halde sözünü geri alsın. (Sağdan «reye, reye» 
sesleri) Söz vermezseniz, (namussuz) kelimesini 
kendisine iade ediyorum. (Soldan şiddetli gürül
tüler) 

REİS —•Fethi Çelikbaş arkadaşımız da'sa- . 
taşmadan bahsetmektedir. Zabıtlara baktım bir 
sataşmanın mevcudolmadığmı tesbit ettim. (Sağ
dan gürültüler, reye koyunuz sesleri) 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Meclis tah
kikatı talebediyorum, sözlerimi ispat edeceğim. 

REİS — Efendim, Riyaset konuşmaları dik
katle takibetmiş olarak her hangi bir arkadaşı
mıza bir sataşma olmadığı kanaatindedir. Arka
daşımız ısrar etmektedir. O itibarla söz verilip 
verilmemesi reyinize vabestedir. (Sağdan, ispat 
edecek sesleri) Nizamnameye göre kendisi söz 
sırasına kaydedilmiştir. 

Sataşmaya Riyaset kaani değildir. Suphi 
Baykam'm konuşmasını reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. (Sağdan yuüuh sesleri ve gürültüler) 
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SUPHÎ BAYKAM (Adana) — O hakle na- ; 

mussuzluğu kendisine iade ediyorum. (Soldan 
gürültüler) 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurun ar
kadaşlar.. Fethi Çelikbaş arkadaşımız. (Sağdan 
gürültüler) Beyefendiler, rica ediyorum, bura
da bir Riyaset var, vazife görecektir, ayağa kalk
mamanızı, sıralar arasında konuşmamanızı rica 
ediyorum. 

Efendim, Fethi Çelikbaş arkadaşımız kendisi
ne sataşıldığından bahsederek söz istemektedir. 
Riyaset zabıtları tetkik etmiştir. Sam et Bey ken
disine bir sataşmada bulunmamıştır ve sataşma I 
olduğuna kaani değildir. Bununla beraber, ken
disi ısrar etmektedir. Söz verilip verilmemesi 
kararınıza bağlıdır. Fethi Çelikbaş'a söz veril
mesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Buyurun, Behzat Bilgin. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - - Usul hak

kında söz istiyorum. 
REİS —• Reyle bu meseleyi hallettik, usul 

meselesi yoktur. 
Beyefendiler, çok rica ederim. Müzakerelere 

devam ediyoruz. Heyeti Celilenizin yorulduğunu 
Riyaset farketmektedir. Encümen sözcüsünden 
sonra Meclisi tatil edeceğim. Müzakereleri takib-
etmek üzere lütfen yerlerinize oturun. Buyurun 
Behzat Bey. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) —• Muhterem arkadaşlar, bütçe 
hakkındaki görüşlerimizi, bütçe raporumuzda 
mücmelen ve objektif kalmak karariyle arz et
miş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarımızın kıymetli mütalâalarım din
ledikten sonra, ayni objektivite şartları dâhi
linde raporumuza bâzı mâruzât ilâve de etmiş 
ve bâzı görüşlere de cevap varnıiş olacağım. 

Bütçe, Devletin vatandaşlardan temin ettiği 
gelirle yine onların hizmetine arz olunan bir 
vasıtadır. Şümulü içine aldığı hizmet sahaları 
vatan ve millet olarak istiklâlimizin ve bütün^ 
lüğümüzün korunmasından başlıyarak, halkı
mızı ilgilendiren bütün sosyal, idari, adlî ve 
nihayet iktisadi meseleleri ihata etmektedir. 
Bu rada iktisadi mesele - ki biz buna iktisadi 
kalkınma dâvası diyoruz - bütün diğer hizmet
lerin zaruri vasıtası, temeli mahiyetini arz edi
yor. 
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Bu istikametteki çalışmalarımızın hedefi ne

dir? Asırlarca, mevcudiyetini muhafaza ede
bilmek için hemen hemen fasılasız harbler için
de çırpınıp durmuş, devamlı kötü bir idarenin. 
ihmâlleri yüzünden, dünyanın umumi gidişine 
ayak uyduramamış, maddi varlığı eriyip git
miş olan milletimiz, muazzez Atamızın sevk ve 
idaresi altında tükenmiyen mânevi değerlerini 
harekete geçirip nihayet gerçek istiklâle kavuş
tuktan ve kaderine hâkim olduktan sonra, me
deniyet dünyasında kendisine lâyik mevkii bir 
an evvel ihraz etmek, ileri memleketlerle ara
sında açılmış olan mesafeyi daraltmak, hattâ 
tamamen ortadan kaldırmak, millet olarak ve 
fert olarak mümkün olan en yüksek seviyeye 
ulaşmak azmindedir. Atatürk'ün bize göster
diği yol budur. Hükümetlerimizin hedefi de hiç 
şüphesiz bundan ibaret olmuştur. 

1950, den beri süratle ele alman bu işi biz 
bu gaye ile yürütüyoruz. Bütün Türk vatandaşla
rının emeli de bundan ibaretir. Milletçe şeref ve 
emniyetimiz ferdolarak refah ve saadetimiz el
bette buna bağlıdır. Muhalefette bulunan arkadaş
larımızın da aynı kanaatte olduklarından şüp
hemiz yoktur. 

Nitekim dün, İsmail Rüştü Aksal arkadaşı
mız, mensubolduğu grup adına şöyle demiştir: 

«Bizim gibi, nüfusu yılda '% 3 nispetinde ar
tan, hayat seviyesi düşük bir memlekette ferdin 
terfihinin ve Garp memleketleriyle aramızdaki far
kın süratle azalmasının hedef olduğu hususunda 
birleşmekteyiz.» Böyle bir mevzuda, tabiî olan 
görüş birliğinin ifadesinden hiç şüphesiz mem
nun olmakla beraber, konuşmalarının devamı 
müddetince bu maksatla 1950' den bu yana sarf 
edilen devamlı gayretleri ve istihsal olunan ne
ticeleri ret ve inkâr ettiklerini görmek cidden 
üzücü olmuştur. 

Meseleyi ele alalım: 
Türkiye'de halkın hayat seviyesi neden dü

şük kalmıştır? 
Cumhuriyetin kuruluşuna geri dönerek görü

yoruz ki, asırlarca süren bir hayat memat mü
cadelesi içinde, saltanat idaresi., kısa. süreli 
uyanışlar hariç - malletin varlığını kemire kemire 
onu maddeten ve manen en zayıf ve en geri bir 
duruma düşürmüştür. Millî bir devlet olarak 
yeniden hayata kavuştuğumuzda, halkımızın bü
yük çoğunluğu sefalet içindedir. Ziraat en ipti-
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dai ve verimsiz bir hal almıştır. Türklerin tica
retle alâkaları yeniden kurulmağa muhtaçtır. 
Sanayi, yabancılar elindeki nadir müeseseler 
hariç, yok gibidir. Halk okutulmamıştır. Ge
niş vatan sathı yollardan mahrumdur. Halkımı
zın % 85 i köylerinde âdeta mahsur, dünyadan 
olduğu kadar piyasadan da uzaktır. O ana ka
dar elinden tutanı, yol göstereni yoktur. 

Bunu -her şeyi olduğu gibi- en iyi teşhis 
eden büyük Atatürk oldu. Askerî zafer, ikti
sadi zaferle tamamlanmadıkça bütün emeklerin bo
şuna sarf edilmiş olacağını millete öğretti, ik
tisadi kalkınma parolasını ilk olarak o verdi. 

Gayretler o andan, Atatürk'ün malletimizin 
başına geçtiği andan itibaren başlamıştır. Bu 
bizim için yepyeni bir saha, yepyeni bir mese
leydi. Hükümetler birbirini takibetti. İmkân
lar, görüşler gayretlerin istikameti, pek tabiî 
olarak neticeler değişik oldu. Fakat dâva ele 
alındı. 

Neler yapıldığını, nasıl yapıldığını, ne neti
celer alındığını gözden geçirelim. Hattâ - müsa-
de ederseniz- sözü Birleşmiş Milletler iktisadi 
ve Sosyal işleri Deiresine bırakalım. «Mısır, 
israil ve Türkiye'de imalât sanayiinin gelişmesi» 
adı altında, asamble karariyle hazırlanan bir 
etüdden bâzı pasajlar okuyacağım. Bunlara 
Türkiye'nin iktisadi inkişafı Birinci Dünya Har
bi sonrasından 1930 yılma, bu tarihten 2 nci Dün
ya Harbine, Dünya Harbinden 1950' ye, nihayet 
1950 den şimdiye kadar olmak üzere dört safha
da mütalâa ediliyor: 

«Nazara alman bu devrede Hükümet hususi 
teşebbüsü teşvik etmek ve kendi yatırımlarını sos
yal sahayla münakalâta ve bilhassa demiryolu 
inşaatına inhisar ettirmek prensibini takibet-
miştir.» 

Atatürk'ün çok isabetli görüşleri bu kısa 
ifadede mündemiçtir. Hususi teşebbüs her sa
hada, ziraat, sanayi ve ticarette teşvik edilecek, 
ferdin ve fertlerin istihsal kabiliyeti yükselti
lecek, xefah imkânları himaye olunacaktır. 

1. Ziraatin teşviki için : 1925 te aşar ilga 
edilmiştir. Bu, Türk köylüsünün, Türkiye halkı
nı kalkındırma yolunda ilk radikal tedbirdir. 
Nitekim Türkiye ekmeği için hariçten buğday ve 
un ithalinden bu sayede kurtulmuştur. Demir-
yollarımızın inşası da buna geniş ölçüde yardım 
etmiştir. Bâzı -her zaman olduğu gibi- müna

kalât politikası ziraat politikasınla yardımcısı-
dır. 

2. Sanayiin teşviki için : 1927 de teşvik 
Sanayi Kanunu kabul edilmiş, 1929 dan itibaren 
de, kazanılan gümrük muhtariyetinden istifade 
edilerek sanayi mamulleri lehine gümrük hi
maye sisteminin tatbikine başlanmıştır. 

3. Ticaretin teşviki : Kredi politikasının 
ticareti yürütecek manevelâ olduğu nazara alın
mış, iş Bankasının kurulmasiyle esaslı bir adım 
atılmıştır. 

Aynı kaynaktan buna ait mütalâayı okuya
lım. 

«Hususi teşebbüsü teşvik tedbirleri, sanayi in
kişafı için zaruri diğer birçok şartlar yerine 
getirilmediğinden, pek az müessir olmuştur. Ec
nebi sermaye gelişi ehemmiyetsiz kalmıştır. Hü
kümet bunları teşvik hususunda mütereddit dav
ranıyordu.» 

Bu terddüdün sebebi malûm, Osmanlı im
paratorluğu devrinde ecnebi sermayesinin ka
zandığı imtiyazlar ve kapitülâsyonlar. 

Ve Şunu ilâve ediyorlar. 
«Kurulmuş birkaç hususi teşebbüs, ekseriyeti 

itibariyle küçük ve fena teçhizatlı olduğundan iş 
hacmini arttıramadıkları gibi, memleketin itha
lâtında da harice mahkumiyetini azaltamadılar.» 

Bu izahat, öyle sanıyorum ki, Atatürk tara
fından düşünülen, fakat tam manâsıyla tatbik 
imkânları maalesef - o günkü şartlar içinde - bu-
lunamıyan iktisadi kalkınma esaslarıyla bizim 
tatbik ettiğimiz ve imkânlarını çok daha geniş 
ölçüde temin etiğimiz iktisadi kalkınma politi
kası arasındaki görüş benzerliğini ortaya koyu
yor. Bunun yanıbaşmda, yine Atatürk zamanın
da başlıyan bir yatırım politikası vardır. Bu, bil
hassa demiryollarının inşasına tevcih olmuştur. 

Raporumuzda belirttiğimiz gibi, 1924-1938 
arasında, yani 15 senede bu uğurda harcanan pa
ra 331.481.807 liradır. Bunun o devre göre, mu
azzam bir yatırım olduğu gözden kaçamaz. Top
rak mahsullerine biryandan biryana taşınmak 
imkânını vererek ziraata temin etiği fayda da 
aşikârdır. 

Bu para ile 3.186 kilometre demiryolu inşa 
edilmiştir. 

1951 rayiciyle hesabedilecek olursa, harca
nan para 1.598 milyona muadildir. 1958 rayi
ciyle ise, 3.315 milyon liradır. Bu eserin ve sarf 
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edilen muazzam gayretin değerini asla küçümse
meden bunu bizim karayolları yatırımlarımızla 
mukayese edersek,' 1950 -1958 arasında 2.444 mil
yon lira sarf ettiğimiz görülür. Bu suretle mem
leketin her köşesi demiryollarının temin edemedi
ği nispette, birbirine bağlanmış, stabilize ve as
falt yollariyle Türkiye'de münakale meselesi 
temelinden halledilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu beyanatımda bir mukayese hevesi aranma

sın, esasen buna imkân da yok. Demiryolu inşaatı, 
bir devrin hemen hemen bütün yatırımlarını tem
sil ettiği halde bizim karayollarımız 1951 -1958 
yatırımlarının küçük bir kısmıdır. Nafıa cami
ası içinde bile bundan çok daha mühim olan su j 
işleri sektörü, ayrıca limanlar, demiryolları sek
törü vardır. 

Biz bunu taktir ediyor ve onlarla ilk adımla
rımız olarak iftihar ediyoruz. Fakat muarızla
rımız karayollarımız hakkında, barajlarımız, su
lama şebekelerimiz, limanlarımız; bunun ötesin
de yapılan ve işliyen, mahsullerini veren bunca 
fabrikalarımız hakkında ziraat ve sanayimizde el
de ettiğimiz büyük ve gerçek kalkınma hakkında 
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bir kelime-i taktirde bulunmuyorlar. Sayın Aksal '-
m ağzından bile böyle birtek kelime duymadım. 
Bundan üzülmeğe hakkımız var. 'Nihayet bun
lar birbirinin devamıdır. Sonra gelen önce ge
lenden daha çok muvaffak olmuşsa bununla da 
iftihar etmek lâzımdır. Bu Türk Milletinin na
sibidir. Bugün dünden ileri, yarın bugünden 
ileri! 

Şimdi iktisadi kalkınmamızın ikinci safhasına 
geçelim. 

BEİS —• Behzat Bilgin Beyefendi, konuşma
nızın uzıyaeâğmı tahmin ediyorum. Filvaki Mec
lisi Âlinin kapanma hakkında nihai bir saat tak
diri yoktur. Şu anda Meclisi Âlinin yorgun ol
duğunu müşahede etmekteyim. Sizce de bir 
mahzur yoksa ımünasip göreceğiniz bir bahis ba
şında beyanatınıza yarın sabah devam etmek 
üzere kesiniz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bence he
men kesmekte hiçbir mahzur yok. 

REİS — Şu halde 22 Şubat pazar günü saat 
10 da toplanmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 

T. B. M. M. Matbaası 


