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ÖNSÖZ 

Milli iradenin hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, açddığı 23 Nisan 1920 
tarihinden bu yana milletimizin kaderine yön vermektedir. 

Milletimizin önünde yeni ufuklar açan Meclisimiz, milli iradenin rehberliğinde bağım
sızlık mücadelemizi zafere taşımış, ordusunu, devletini kurmuş ve Cumhuriyetimizi tüm 
kurumlarıyla hayata geçirme başarısını göstermiştir. 

Dünyada kurtuluş mücadelesini yürüten, ülkesini bağımsızlığına kavuşturan ve 
cumhuriyet sistemine dayalı yeni bir devlet kuran başka bir Meclis yoktur. 

Bu özellikleri nedeniyle dünya parlamentoları arasında seçkin bir yere sahip olan 
TBMM tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşımaktadır. 

Meclisimizin geçmişte gerçekleştirdiği yasama ve denetleme faaliyetlerini kaynaklara 
dayalı olarak ortaya koyan bilimsel çalışmaların tarih bilincimiz ve demokrasimizin 
gelişmesine katkılarda bulunacağına inanıyorum. 

Bu amaçla hazırlanan ve daha önce 9 dönemi yayınlanan Türk Parlamento Tarihi 
çalışmasının 14 Mayıs 1954 - 1 Kasım 1957 tarihlerini kapsayan 10. Dönemini büyük bir 
gururla yayınlıyoruz. 

Meclisimizin açılışının 90. yıldönümüne denk gelen bu çalışmanın, ait olduğu döneme 
ışık tutacağı ve başta siyasetçiler, akademisyenler ve araştırmacılar olmak üzere herkes 
için önemli bir başvuru eseri olacağı kanaatindeyim. 

Türkiye'nin parlamenter demokrasi sürecini tüm yönleriyle ortaya koyan Türk 
Parlamento Tarihi çalışmasını başlatan ve devam ettiren tüm Meclis Başkanlarına şükran
larımı sunuyorum. 

Bu çalışma, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere demokrasimizin 
kalbi Meclisimizi kuranlara ve bugünlere taşıyanlara karşı tarihi sorumluluğumuzun bir 
gereğidir. 

Meclisimizin hafızası niteliğindeki bu eser nedeniyle Türk Parlamento Tarihi Grubu 
çalışanlarına, katkısı bulunan değerli yazar ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10. dönem faaliyetlerini belgeleriyle sunan bu kay
nak eserin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Türkiye Büyük Milleti Meclisi 

Başkanı 
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S UNUŞ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet irâdesinin yönettiği meclistir. 'Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'nin kararlarında temel dayanak olmuştur. Cumhuriyetimiz de, millî ege
menlik ilkesinin tabiî sonucudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin, Türk milletinin kolektif şuurunda çok ayrı 
ve özel bir yeri vardır. Yakın dönem Türk siyasî hayatında ve kültüründe, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk'ün Kurtuluş Savaşı, Türk inkılâbı, millî egemenlik 
ilkesi ve Cumhuriyetle özdeşleşmiştir. 

* 

Cumhuriyet döneminin, bilindiği gibi en eski partisi Cumhuriyet Halk 
Partisi'dir. Bu partinin kuruluşu, ilkeleri ve partideki gelişmeler, Atatürk'le, Millî 
Mücadele ve Cumhuriyet tarihimizle doğrudan bağlantılıdır. Cumhuriyet rejimi 
ile CHP bir noktaya kadar özdeştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet döneminin ilk siyasî partisidir. 1923-
1950 arasında aralıksız iktidarda kalmış ve 1946'ya kadar tek parti yönetimi 
ülkeyi idare etmiştir. 

Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde modernleşmeyi hedef alan Türk 
siyasî eliti, genelde birlik içinde hareket etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi 
saflarında toplanmıştır. 

Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde, vefatından bir gün sonra toplanan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanlığına ismet inönü'yü seçmiştir. 
Atatürk'ün vefatı ile boşalan parti genel başkanlığına tüzük gereğince seçim 
yapmak için, 26 Aralık 1938 tarihinde Ankara'da CHP Birinci Olağanüstü 
Kurultayı toplanmıştır. Bu kurultayda CHP Tüzüğünde yapılan değişikliklerle, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına 'Değişmez Başkan ' sıfatıyla ismet 
inönü getirilmiştir. 

Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlayan ve çok partili sisteme geçilme
sine kadar geçen bu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı İsmet inönü 'ye 'Millî Şef denilmiş ve bu döneme de genellikle 
'Millî Şef Dönemi' adı verilmiştir. İsmet İnönü'nün 'Cumhurbaşkanı' ve 'Millî 
Şef olmasından kısa bir süre sonra II. Dünya Savaşı başlamıştır Türkiye bu 
savaşa girmemeyi başarmış olmakla birlikte, II. Dünya Savaşı yıllarındaki 
ekonomik ve toplumsal sıkıntılar, dönemin unutulmayan mirası olarak kalmıştır. 
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II. Dünya Savaşı'ndan sonra pek çok totaliter sistemlerin yıkılması ve 
demokrasinin gündeme gelmesi, bütün bu değişiklikleri gören Türk halkının 
siyasî haklarını talep etmeye başlaması üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi, halkın 
bu isteklerini yerine getirmek mecburiyetinde kalmıştır. 

II. Dünya Savaşı yılları, dış siyasî olay ve etkilerin en yoğun olduğu yıllar 
olarak ayrı bir dönem özelliği göstermektedir. Bu dönem, geçmiş yılların 
birikimiyle kaçınılmaz sonuçlar doğuracak, ülkemizde çok partili hayata 
geçilmesini sağlayacaktır. 

Şüphesiz, Türkiye 'de çok partili hayata geçişimizde iç ve dış tesirlerin büyük 
rolü olmuştur. Gerek iç bünyedeki ekonomik, sosyal ve siyasî; gerekse dış politik 
gelişmelerin tesir ve baskısıyla çok partili hayata geçmede toplumun tercih ve 
kararının önceliği tartışılmaz. 

Türk parlamento tarihinde her dönemin kendine has bir görünümü ve 
hususiyeti vardır. Bu dönem, tek partili otoriter bir yönetimin hâkim olduğu bir 
devredir. 

* 

Türkiye 'nin tek partili bir yönetimden çok partili bir siyasî rejime geçişi, 
yakın dönem siyaset tarihimizin şüphesiz en önemli siyasî reformlarındandır. 

Ünlü tarihçi ve yakın doğu uzmanı Prof. Dr. Bernard Lewis 'in bu konudaki 
tespit ve değerlendirmesi dikkat çekicidir: 

"Atatürk sonrası Türkiye'nin demokratik gelişiminde belki en önemli tek 
olgu, 1950 Mayısında muhalefetin iktidara karşı ezici bir zaferiyle sonuçlanan 
gerçekten serbest ve dürüst bir seçimin yapılmasıdır. " 1 

Tarihçi, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, 1950'li yıllar ve Demokrat Parti'nin ikti
dar olmasını ve 1954-1957'li yılları değerlendirirken, şu tespiti yapar: 

"Demokrat Parti 'nin demokrasi hayatındaki yeri, merkez ağırlıklı siyasal bir 
düzenden, toplum ağırlıklı siyasal sürece geçişin en önemli kilometre taşı olarak 
anılmaktadır. Demokrat Parti'nin siyasal serüveni, halkçılığı seçkinci, hattâ 
jakoben diyebilir miyiz, bir tarihsel proje olmaktan çıkarıp, kitlelerin istek, özlem 
ve desteklerine yönelik ve halkın siyasal katılımından kaynaklanan popülist bir 
ideolojiye dönüştürme şeklinde özetlenebilir... Fakat, bu ... popülizm, 1957'den 
sonra ekonomik krizle beraber, 'otoriter bir popülarizme' doğru tırmanmıştır. 
Başka bir deyişle, Türkiye'yi Millî Şefin vesayetinden 'Yeter artık, söz mil
letindir!.. ' diyerek kurtaran DP, giderek 'millî irâdeyi tek başına ve doğrudan 
temsil ettiğine inanmaya başlamıştır. Sonuçta, siyaset bilimi terminolojisiyle, 
Demokrat Parti yoğunlaşan muhalefet ve siyasal bunalım içinde son çâre olarak 

1 Bernard Lewis: "Demokrasinin Gelişi" Modern Türkiye'nin Doğuşu. Ankara, 1970, 302. s. 
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anayasal hak ve özgürlükleri sınırlamaya; muhalefet, basın, üniversiteler ve 
bürokrasi üzerinde, popüler destekten aldığı güçle baskıyı artırmaya başlayınca, 
popülist demokrasi, 'plebisiter bir otoriterliğe' dönüşmüştür. " 2 

Demokrat Parti 'nin iktidara gelişinin sebeplerini, Cem Eroğul şu şekilde 
açıklar: 

DP 'nin doğuşuna yol açan en önemli sebep, CHP 'ye duyulan muhalefetin çok 
yaygın ve köklü bir duruma dönüşmesidir. Yazara göre bu muhalefet, başlıca iki 
kaynaktan besleniyordu: (a) Egemen sınıfların artan iktidar arzusu, (b) Halkın 
yaygın bıkkınlığı? 

Konuyla ilgili olarak, Doç. Dr. Cemil Koçak 'ın tespit ve değerlendirmesi de 
bundan farklı değildir: 

Koçak'a göre, ülkeyi savaşa sokmama konusunda büyük yetenek gösteren 
CHP yönetimi, 1945 yılında geniş halk yığınları ile ticaret ve tarım sermayesi 
açısından çoktan gözden düşmüştür.4 

14 Mayıs 1950 seçim sonuçlarını 'Beyaz İhtilâl' olarak değerlendirenler de 
bulunmaktadır. Buna göre, 14 Mayıs ihtilâli ile Türk milleti, kendisine 'hukuken' 
tanınmış olan 'egemenlik hakkını', bu hakkı kendisinden fiilen gasp etmiş olan
lardan geri almasıdır.5 

DP hareketini 'kitlelerin isyanı' olarak niteleyenler de olmuştur.6 

Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelmesi, tek parti döneminde ülkeyi 
yöneten kentli elitin iktidardan düşmesi sonucunu doğurdu; dolayısıyla 
bürokrasinin toplum üzerindeki gücü ve baskısı azalmaya başladı. Bu dönemde 
bürokrasi ikinci plâna itildi; siyaset ve siyasetçiler ön plâna çıktı. Toplum siyasete 
ağırlığını koydu.7 

Akademisyen Erdinç Yazıcı, bu dönemin demokratikleşme hayatı ile ilgili 
olarak şu tespitte bulunur: 

"1950-1960 arasında geçen yıllar, Türkiye'de altyapı çalışmalarının ve 
sanayileşme bakımından en köklü atılımların gerçekleştirildiği bir zaman periyo
du olarak hemen belirginleşmektedir. Bu periyot, diğer taraftan Türkiye 'de çok 
partili döneme geçiş ve demokratikleşme yönündeki gelişmeleri de içermektedir. 

2 Mim Kemal Öke-Erol Mütercimler: Yalnızlıktan Saygınlığa; Demokrat Partinin Dış Politikası. 
Ankara, 2000, 280-281.ss. 

3 Cem Eroğul: Demokrat Parti Tarihi ve İdeoloji. 4. bs. Ankara, 2003, 46. s. 
4 Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). Ankara, 1986, 379. s. 
5 Turgut Omay: Beyaz İhtilâl. Ankara, 1950, 15. s. 
6 H. Bayram Kaçmazoğlu: Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Tartışmaları. İstanbul, 1983, 

143-150. ss. 
7 Bilâl Eryılmaz: "Bürokrasi ve İktidar". Yeni Türkiye, 3, 14, Mart-Nisan 1997, 1360-1361. ss. 
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DP dönemi (1950-1960), sanayileşme çabaları ve asker-sivil bürokratlara 
karşı geleneksel yapıların kısmî bir inisiyatife sahip olabilmeleri bakımından 
Türk sosyo-kültürel sisteminde çok hızlı bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. "8 

Akademisyen Ömer Çaha, 1950'li yılların Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir 
dönemin başlangıcı olduğunu ifade ederek, cumhuriyet ve demokrasi konusunda 
şu tespit ve değerlendirmeyi yapar: 

"1950 yılına geldiğimizde Türk Cumhuriyeti için yeni bir dönem başlamak
taydı. Gerçekte modern dünyada cumhuriyete yüklenen 'tahakkümsüzlük, özgür
lük, anayasal hükümet, halka dayalı yönetim' gibi ilkeler ilk defa bu tarihten 
itibaren yürürlüğe girerek cumhuriyet gerçek manâda halka dayanmaya başla
maktaydı. Bundan önceki dönemde ne yönetim, ne de hukukun topluma dayan
ması gibi bir durum söz konusu değildi. CHP Türkiye'de herşeydi. Yasama, 
yürütme ve yargıyı elinde bulundurmanın yanı sıra, devletin elindeki ekonomik 
kaynakların tümüne de mutlak anlamda hükmetmekteydi. Demokrat Parti 'nin 
yönetime gelmesiyle birlikte cumhuriyet demokratik bir yöne doğru çevrilerek 
Türk cumhuriyeti için yeni bir milât başlamış oldu. "9 

G. Ü. öğretim üyelerinden Doç. Dr. Vedat Bilgin ise, Türkiye 'deki demokrasi 
ve toplumsal değişim konusunda şu tespit ve değerlendirmede bulunur: 

"Türkiye 1950 'ye doğru giderken âdeta siyasal manzara, değişme dinamizmi 
olmayan geri bir köylü toplumunun üzerine kurulu memurlar hegemonyasını yan
sıtmaktadır... 1950'li yıllarda süren dış konjonktürün getirdiği siyasî değişme... 
toplumsal, entelektüel kaynak ve dayanaklardan yoksun olsa da göreli bir siyasî 
farklılaşmanın, bir anlamda demokrasinin 'd'si diye adlandırdığımız olayın bile 
ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Türkiye 'nin bu on yılda başardıkları belki 
büyüklük ölçüleriyle çok fazla bir keyfiyet ifade etmeyebilirler, fakat çok önemli 
bir nitelik değişimini ifade etmektedirler. Türkiye, toplumun devletten farklı bir 
varoluşa sahip olduğunu, devletle arasında bir siyasî mesafe bulunduğunu öğren
miştir. "10 

Araştırmacı-Yazar Tevfik Çavdar, DP'nin iktidara gelmesini şöyle yorumlar: 

"1950-1960 dönemi, toplumbilimci Prof. Mübeccel Kıray'ın anlatımıyla, 
'Anadolu'nun bin yıllık durağan yaşamından uyandığı, devinmeye başladığı 

zaman aralığıdır." 11 

8 Erdinç Yazıcı: "Türk Sosyo-Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler: Karmaşık Bir Dönüşüm 
Hikâyesi". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (III), Eylül-Aralık 1998, 1843-1844. ss. 

9 Ömer Çaha: "Cumhuriyet ve Demokrasi". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (III), Eylül-Aralık, 1998, 
1078. s. 

10 Vedat Bilgin: "75 Yıl Sonra Bir Değişim Programı İhtiyacı". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (III), 
Eylül-Aralık 1998, 1818-1819. ss. 

11 Tevfik Çavdar: Türkiye'nin Demokrasi Tarihi, 1950-1995. Ankara, 1996, 55. s. 
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Bir başka akademisyen, Demokrat Parti 'nin iktidara gelmesi ile ilgili olarak, 
şu tespit ve değerlendirmeyi yapar: 

"Demokrat Parti'nin ortaya çıkışı, bürokrasi-halk ve siyasal iktidar ilişki
lerinde önemli farklılaşmalara yol açmıştır. Geçmişte, halktan kopuk, âdeta 
ondan tecrit edilmiş bir ortamda yaşayan seçkinler, artık halkın ayağına gitmeye 
başlamışlardır. 

Aslında Demokrat Parti, siyasî ve iktisadî görüşler bakımından, CHP'den çok 
farklı şeyler getirmekten çok, 'halktan gelen bir kuvvet yaratarak hükümeti ve 
idareyi denetim altına almayı' vadederek iktidara gelmiştir. "12 

Prof. Velidedeoğlu, DP 'nin iktidara gelişini şu tespit ve yorumla açıklar: 
"DP iktidarı, bir yandan CHP iktidarının özellikle ekonomi alanındaki 

statükoculuk ve durgunluk politikasına karşı, halk yığınlarına dönük bir kalkınma 
sloganı, öbür yandan da, evvelce aydınlara uygulanmış olan hürriyetsizlik ve 
baskıya karşı bir tepki görünümü ile ortaya çıktı. "13 

Akademisyen Suavi Tuncay, Demokrat Parti dönemine ait değerlendirmesini 
şu şekilde ifade eder: 

"1950-1960 dönemine damgasını vuran Demokrat Parti 'nin gerek ekonomik, 
gerekse siyaset anlayışı, parti içi demokrasi olgusu açısından oldukça önem taşı
maktadır. 

Demokrasinin gelişmesi, refah düzeyinin artırılması ve genel oy prensibinin 
uygulanmasıyla geniş kitlelerin benimsediği bir rejim olma sonucunu doğurduğu 
dikkate alındığında, Demokrat Parti'nin ekonomik ve siyasî anlayışının Türkiye 
demokrasisi açısından önemli bir yeri vardır. " 14 

Prof. Dr. Turan Güneş, DP 'nin iktidara gelmesini, şu tespit ve yorumu ile 
değerlendirir: 

"Türkiye çok partili hayata girerken, CHP'nin halkla bağlantısı çoktan 
kesilmiş bulunuyordu. Sonuç olarak, çok partili yaşama girmeye karar verdiğimiz 
dönemde Türkiye 'nin siyasal ve sosyal yapısı şöyle görünüyordu: 

İktisaden geri kalmış bir ülke, var olan tek siyasal partinin, devrimlerini 
başarmak için örgütlendirdiği kesimler yaşlanmış ve toplumu çerçeveleyemez bir 
duruma gelmiş; partinin halkla ilişkisi oldukça kesilmiş ve halkın gözünde bir 
çeşit 'devlet aristokrasisi' izlenimini bırakır duruma gelmiştir. "15 

12 Veysel Bozkurt: "Cumhuriyet Döneminde Bürokrasi-Siyasal Elit Halk İlişkileri". Yeni 
Türkiye, 4, 23-24 (V), Eylül-Aralık 1998, 3574-3575. ss. 

13 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu: Türkiye'de Üç Devir. I.C.: Eleştiriler-Uyarılar. İstanbul, 1972, 149. s. 
14 Suavi Tuncay: "Türkiye'de Parti İçi Demokrasinin Gelişimi ve Bu Gelişimi Engelleyen 

Faktörler". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (II), Eylül-Aralık 1998, 984. s. 
15 Turan Güneş: "CHP Halktan Nasıl Uzaklaştı". Türk Demokrasisinin Analizi, haz.: Hurşit 

Güneş. Ankara, 1996, 76-80. ss. 
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Bu dönem ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelere göre: 

"14 Mayıs 1950, Türk demokrasi tarihinde bir 'dönüm noktası'dır... 
Demokrat Parti 408 milletvekili ile ezici bir çoğunlukla Meclis 'e girecekti. Bu 
onlarca, 'Millî irâdenin zaferiydi'. 'Ak devrimdi".16 

2 Mayıs 1954 seçimlerinde, Demokrat Parti 1950'den çok daha büyük ve 
ezici bir çoğunlukla iktidara gelmiştir. 

Tevfık Çavdar, "1954 yenilgisi partide [CHP'de] tam bir çöküntü ve dağıl
ma yaratmıştı", der.17 

Şevket Süreyya Aydemir, DP iktidarının 1954-1957 devresini şöyle değer
lendirir: 

"1954-1957 arası DP iktidarının, hem zaferinin zirvesini, hem yenilgisinin 
başlangıcını verir. Yâni bu devrede Menderes ve arkadaşlarının kader diyagramı, 
hem son mertebesine yükselmişti, hem de inmeye başlamıştı. Öyle sanıyorum ki 
bu iktidarın çok sert bir şekilde ve pek çok hayal kırıklıkları ile göz yaşlarına mal 
olan tasfiyesi, bütün sebep ve unsurlarını bu devrede örmeye başladı. Ve iktidar 
bunu hiç de değerlendiremedi. Gene öyle sanıyorum ki Menderes ve arkadaşları, 
kendilerini asıl 1954 seçimlerinin Millet Meclisi çatısı altına getirdiği % 93 
çoğunlukla DP mebuslarının baş döndürücü kalabalığı ve alkışları karşısında 
kaybettiler. Ve bunun mânâsını, hiç de gereği gibi değerlendirmediler. "18 

Demokrat Parti'nin 1950-1960 iktidar dönemi ile ilgili bir başka değer
lendirmede, şu hususların altı çizilmiştir: 

"1950-1960 döneminde, DP iktidarına yöneltilen eleştirilere baktığımızda, 
bu eleştiriler, halkın çıkarlarına ve temel politikalarına yönelik değildir. 
Eleştirilerin içeriği, bir anlamda, devleti yöneten ve iktidar nimetlerinden pay 
alan grupların iktidar mücadelesidir. DP iktidarını eleştirenlerin kimliklerine 
baktığımızda, bunların önemli bir kısmı eski prestijlerini yitiren ve tekrar eski 
prestijlerini kazanma, iktidara ortak olma mücadelesi veren bürokrat ve seçkinci 
aydınlardan oluşmaktadır. Hattâ bu aydınların eleştirileriyle birlikte, önerdikleri 
yeni sistemin unsurlarına baktığımızda, kendi ayrıcalıklarını hukukîleştirmek 
istedikleri görülmektedir."19 

16 Mim Kemal Öke-Erol Mütercimler: a.g.e., 34. s. 
17 Tevfık Çavdar: a.g.e., 49. s. 
18 Şevket Süreyya Aydemir: İkinci Adam, III. c, (1950-1964). İstanbul, 1983, 155. s. 
19 H. Bayram Kaçmazoğlu: a.g.e., 167. s. 
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1957 seçimlerinden sonra muhalefet kuvvetlendi ve muhalefet partileri arasın
da iktidara karşı bir cephe birliği kuruldu. Bu durum, Demokrat Parti yönetici
lerini siyasî ve iktisadî alanda baskı tedbirlerine zorladı. İktidar ve muhalefet 
arasındaki anlaşmazlığın ağırlık merkezini siyasî rejim konuları teşkil ediyor, git
tikçe ağırlaşan iktisadî sıkıntılar muhalefete halkın desteğini kazandırıyordu. 
Basın da büyük kesimiyle muhalefet safında yer aldı. Bunun başlıca sebebi Basın 
Kanununda yapılan değişiklikti ve ispat hakkı tartışmaları devam etmekteydi. 
Siyasî havanın giderek ağırlaşması karşısında hükümet basın ve muhalefet hakkın
da soruşturma yapmak üzere bir Meclis Tahkikat Komisyonu kurmaya karar verdi 
ve 18 Nisan 1960 günü Meclis 'ten bu konuda bir karar çıkarttı. Komisyonun görev 
ve yetkilerine ait 27 Nisan 1960 tarihli ve 7468 sayılı Kanunun görüşülmesi 
sırasında muhalefet bunu anayasa dışına kayan bir teşebbüs olarak niteledi, basın 
bu görüşü geniş ölçüde destekledi. Kanunun çıkması neticesi, tepki sokağa intikal 
etti ve önce İstanbul Üniversitesi 'nde (28 Nisan 1960), arkasından Ankara Üniver
sitesi 'nde (29 Nisan 1960) geniş öğrenci gösterileri ve protestolar oldu. Bu şekilde 
iktidar ve muhalefet münasebetlerinde meydana gelen olaylar, yer yer tekrarlanan 
gösterilerle 27 Mayıs 1960'a kadar devam etti. Bu tarihte Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin müdahalesi ile Demokrat Parti iktidarı sona erdirildi. Bu hareket 
'Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir ikti
dara karşı milletin direnme hakkını kullanması' olarak belirtildi. 

* 

Bu çalışmanın hedefi, 14 Mayıs 1954 - 1 Kasım 1957 tarihleri arasındaki 
X. Dönem Türk Parlamento Tarihi 'ni noksansız olarak ele alıp, değerlendirmektir. 

Bu hedef doğrultusunda çalışma sürdürülürken, konuyu, bu dönem Türk 
siyaset ve toplum hayatına damgasını vurmuş olan iktidardaki Demokrat Parti ve 
ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi 'nin etkinlikleri çerçevesinde bir yak
laşımla değerlendirmek ve bunun ilk elden belge ve kaynaklarını ortaya koymak 
kaçınılmaz olmuştur. Aksi takdirde, çalışma noksan kalmış olurdu. 

Bu çalışma ile, T.B.M.M. 'nin X. Dönemi, bu dönem Meclis çalışmaları, Türk 
parlamento hayatı ve bu dönem Türk siyaseti, hükümet icraatları geniş bir 
çerçevede ve birbirini tamamlar şekilde ilgililerin dikkat ve yararlanmasına 
sunulmaktadır. 

Türk parlamento tarihi ile ilgili yayınlar, parlamenterlerimizin, konu ile 
yakından ilgilenenlerin ve Türk aydınının, siyaset tarihimiz ve kültürümüz 
konusundaki temel başvuru kaynaklarıdır. 

X. Dönem T.B.M.M. çalışmalarım ve Türk siyasî hayatını çeşitli yönleriyle dün
den bugüne aktaran ve özellikle birinci el kaynaklara dayandırılarak yapılan bu 
çalışma, araştırmacılara ve gelecek kuşaklara bu hususiyeti ile rehber olacaktır. 
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Şüphesiz bu çalışma, bu dönem üzerinde dikkat çekici yeni araştırmaların 
yapılmasına da yol açacak, Türk siyaset hayatına ve demokrasi tarihimize ışık 
tutacaktır. 

Türk Parlamento tarihimizle ilgili çalışmalar ve yayınlar, T.B.M.M. 'yi daha 
yakından tanıtacak, demokratikleşmeyi hızlandıracak, parlamento gelenekleri
mizin ve kültürümüzün kökleşmesini sağlayacaktır. 

Ortaya konan çalışmanın noksansız olduğunu söylemek şüphesiz mümkün 
değildir. Bununla birlikte, muhtemel eksikliklerine rağmen, bu dönem T.B.M.M. 
çalışmaları ve Türk siyasî hayatı konusunda kaynak eser olma özelliğini 
taşıdığını da rahatlıkla ifade edebiliriz. 

* 

Bu dört ciltlik eser, 6 Haziran 2005 tarihinde tamamlanmıştı. Ancak basımı 
2010 yılına kalmıştır. Çalışmamıza destek veren T.B.M.M. eski Başkanı Sayın 
Bülent Arınç'a ve çalışmamızı önsözleriyle değerlendirmiş olan T.B.M.M. 
Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin 'e teşekkürlerimizi sunmayı, yerine getirilmesi 
gereken zevkli bir görev bilmekteyiz. 

Türk Parlamento Tarihi üzerindeki çalışmalarımızı başından itibaren 
destekleyen T.B.M.M. eski Genel Sekreteri Sayın Rauf Bozkurt ve T.B.M.M. Genel 
Sekreteri Sayın Ali Osman Koca 'ya teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. 

Diğer taraftan, hazırlanan metinleri bilgisayar ortamında yazan ve fotokopi 
çekimlerini yapan Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu personeline, 
T.B.M.M. Kütüphane Müdürü ve personeline, T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu Müdürü ve personeline, kitabın en mükemmel şekilde basılması için 
gayret gösteren T.B.M.M. Basımevi çalışanlarının tamamına teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Eserin, Sayın Parlamenterlerimiz başta olmak üzere, parlamento tarihimiz 
üzerinde çalışacaklara ve ilgililere yararlı olması samimî dileğimizdir. 

12 Şubat 2010, Ankara 

İsmet BİNARK 
Araştırmacı - Yazar 
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KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA 

Bu çalışma, 14 Mayıs 1954 - 1 Kasım 1957 tarihleri arasındaki 'X. Dönem 
Türk Parlamento Tarihi 'ni noksansız olarak ele almayı amaçlamaktadır . 

Amacımız , X. Dönem Türk Parlamento çalışmalarını kaynağına inerek ince
lemek ve bunları belgelendirmektir. 

Bu çalışmanın bir amacı da, X. Dönem Türk parlamento çalışmalarını, bu 
dönem Türk siyaset ve toplum hayatına damgasını vurmuş olan Demokrat Parti 
ve Cumhuriyet Halk Part isi 'nin etkinlikleri çerçevesinde bir yaklaşımla değerlen
dirmek ve bununla ilgili doğru bilgi ve birinci el belgeleri ortaya koymaktır. 

Kitabın hazırlanması sırasında şu yol takip edilmiştir: 

1- Çalışmada özellikle ve ağırlıklı olarak, birinci el kaynaklara atfen tespit ve 
değerlendirme yapılmasına özen gösterilmiştir. 

2- Bu metot ve özen, çalışmanın sübjektif değerlendirmelere değil; objektif 
bir çerçeveye oturtulmasına imkân sağlamıştır. 

X. Dönem Türk parlamento çalışmaları, meclis müzakereleri , olaylar; sübjek
tif bir tespit, yorum ve değerlendirme yerine, birinci ve ikinci el kaynaklara 
doğrudan atıfta bulunma ve orijinal kaynaklardan iktibaslar yapma, kaynakları bu 
şekilde kullanma tarzında ortaya konmuştur. 

X. Dönem Türk parlamento tarihinin çeşitli kesit ve boyutları hakkında ilk 
elden bilgi edinmek isteyecek ilgililer için, ifade edildiği üzere, birinci el kaynak
lara ve belgelere doğrudan gönderme yapılmıştır. 

3 - Birinci el kaynaklarda yer alan bilgiler ve tarihî olaylar, meclis müzakere
leri, bu dönem üzerinde aynı şekilde birinci el kaynaklara dayanarak yapılmış 
akademik çalışmalarla desteklenmiştir. Dolayısıyla, bu çal ışmada ortaya konan 
tespit ve değerlendirmeler birinci ve ikinci el malzeme ile temellendirilmiş 
olmaktadır. 

X. Dönem Türk parlamento tarihi ile ilgilenenler, bu çal ışmada yer alan 
bilgilerin doğruluğunu ve geçmişini bu kaynaklar ışığında görmek imkânına 
sahip olacaklardır. Bu dönemle ilgili olarak verilen bilgiler, birinci el kaynaklar
dan aktarıldığı için güvenilirdir. 

4- Belge ağırlıklı metinde, bö lüm ve konularla ilgili olarak yer alan belgele
rin metinlerinde herhangi bir kısaltma ve yorumlama yoluna gidilmemiştir. 
X. Dönem Türk parlamento tarihinin belgeler ışığında tespit edildiği ve değerlen
dirildiği bu çalışma, kapsamlı ve ifade edildiği özelliği itibariyle de belgesel bir 
araştırmadır. 
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5- Çalışmada, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, T.B.M.M. Yıllığı ve T.B.M.M. Ka-
vanin Mecmuası gibi birinci el yayınlara doğrudan başvurulmuştur. Ayrıca, parti 
tüzük, program ve kongre zabıtları ile; bu dönem ve çalışmanın kapsamına giren 
konularla ilgili akademik çalışmalardan, hâtırat, kitap, makale ve tebliğlerden de 
yararlanılmıştır. Yararlanılan kaynakları gösteren toplu bir bibliyografya, çalış
manın sonunda müstakil bir bölümde verilmiştir. 

X. Dönemde T.B.M.M. 'ce yapılan yayınlar, bibliyografyada ayrıca gösteril
miştir. 

6- Çalışmanın başında, ' Ö n s ö z ' , ' Sunuş ' , 'Ki tap Hakkında Açık lama ' , 
'Kısal tmalar ' ve ' İçindekiler ' kısmı yer almıştır. 

7- Kitap XIV bölümden meydana gelmiştir: 

I. Bölümde; 

- "(14 Mayıs 1954 - 1 Kasım 1957) Türkiye 'deki ve Dünyadaki Olayların 
Kronolojisi ve Demokrat Parti İktidarının 1954 - 1957 Günlüğü", 

II. Bölümde; 

-"Türkiye 'de Demokrat ik Gel işme, Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat 
Part i 'nin Kurulması; 1950'li Yıllar ve Demokrat Part i 'nin İktidar Olması , 1954 
Genel Seçimi ve Seçim Sonuçları ve 1957 Genel Seçimi", 

III. Bölümde; 

- "X . Dönem T.B.M.M. 'nin Açılması , Meclis Reisi, Riyaset Divânı, Reisi
cumhur ve Encümen Seçimleri"; 

IV. Bölümde; 

- "Reis icumhur Celâl Bayar ' ın T.B.M.M. 'yi Açış Nutukları" , 

V. Bölümde; 

- "X. Dönemde Kurulan Menderes Hükümetleri , Hükümet Programları , Prog

ramların Meclis Görüşmeleri ve Güven Oylaması" , 

VI. Bölümde; 

- "Üçüncü Menderes Hükümetinin (17 Mayıs 1954 - 9 Aralık 1955) İç Poli

tikası", 

VII. Bölümde; 

- "Demokra t Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Demokrat Parti Dördüncü 

Büyük Kongresi" , 
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VIII. Bölümde; 

- "Dördüncü Menderes Hükümetinin (9 Aralık 1955 - 25 Kasım 1957) İç 

Politikası", 

IX. Bölümde; 

- "Üçüncü ve Dördüncü Menderes Hükümetlerinin (17 Mayıs 1954 - 9 Ara

lık 1955 / 9 Aralık 1955 - 25 Kasım 1957) Dış Politikası", 

X. Bölümde; 

- "Üçüncü ve Dördüncü Menderes Hükümetlerinin Ekonomi Politikaları ve 

Bütçe Kanunları" , 

XI. Bölümde; 

- "17 Mayıs 1954 - 25 Kasım 1957 Tarihleri Arasında Türkiye 'n in Eğit im, 

Kültür, Fikir ve Toplum Hayatı ve Bu Dönemde Türkiye 'n in Gündeminde Yer 

Alan Önemli Olaylar", 

XII. Bölümde; 

- "T.B.M.M. 'n in X. Dönem Yasama ve Denetim Faaliyetleri", 

XIII. Bölümde; 

- "T .B.M.M. 'n in X. Dönemdeki İdarî Yapısı, T.B.M.M. Memurlar ın ın 

Teşkilâtı Hakkında Kanun, Personel ve Kadro Durumu, Bu Dönemdeki Meclis 

Bütçeleri", 

XIV. Bölümde; 

- "Bibliyografya", 

yer almaktadır. 

8. Birinci ve ikinci el kaynaklardan yapılan iktibaslar " " içinde 

verilmiş, sayfaların altında iktibas yapılan kaynaklara dip not şeklinde atıfta bu

lunulmuştur. 

9. İktibaslarda, atlanılan kısımlar ( ) noktalama ile belirtilmiş; ayrıca, ikti

bas edilen metnin devamının olduğu da, bu noktalama işaretiyle ifade edilmiştir. 

10. Aynen yapılan iktibaslarda dil, üslup ve imlâ yönünden herhangi bir 

değiştirme ve müdahalede bulunulmadığı gibi, hükümet programlarının Mecliste 

okunması ve Meclis müzakereleri sırasında mebusların tasvip ve yerme ifadeleri 

de olduğu gibi alınmıştır. 
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Meclis müzakerelerinde yapılan konuşmaların, dilde sadeleşme sebebiyle 
günümüzde genç kuşaklarca anlaşılması ve değerlendirilmesi güç olabilir. Ancak, 
konuşmalardaki ve metinlerdeki ifade tarzının, üslûp zenginliği ve muhteva 
derinliğinin kaybolmasından endişe duyulduğu için sadeleştirme yoluna gidilme
miştir. 

İktibasların, hiçbir değişikliğe uğratılmadan aslî muhtevası içinde yorumsuz 
verilmesinin, ilmî olduğu kadar, Türk parlamento tarihinin yazılması bakımından 
da, kaynaklara bağlı kalınması yönünden daha doğru olacağı düşünülmüştür. 
Özellikle, başvurulan ve iktibas edilen birinci el kaynaklar, Türk parlamento, 
siyaset, idare, toplum ve kültür hayatımız ve yakın dönem tarihimizin dünden 
bugüne ve yarınlara kalacak otantik belgelerdir. 

11. Metinde yer alan terimler, deyimler, adlar ve unsurlar, kanun ve yönetme
lik adları da, alındığı kaynaktaki şekliyle aynen verilmiştir. 

12. Metinde ismi geçen mebusların biyografileri için, eserin bu dönem 
mebuslarının özgeçmişlerini ihtiva cildine bakılmalıdır. 

13. Yararlanılan ve iktibas edilen kaynaklar dışından temin edilen tamamlayı
cı bilgiler, metinde [ ] parantez içinde gösterilmiştir. 

14. Kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar listesinde gösterilmiştir. 

15. Bölüm, ara ve alt başlıklar altında verilen muhtevaya ait bilgiler, içinde
kiler tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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KISALTMALAR 

a.g.e. : adı geçen eser 

a.g.m. : adı geçen makale 

a.g.y. : adı geçen yer 

a.y. : aynı yer 

bkz. : bakınız 

bs. ~ bsm. : basım 

B.M. : Birleşmiş Milletler 

Bşk. : Başkan 

Bşk.V. : Başkanvekili 

C. : cilt 

C.H.P. : Cumhuriyet Halk Partisi 

C.M.P. : Cumhuriyetçi Millet Partisi 

C.K.M.P. : Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 

çev. : çeviren 

Ç.T.K. : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 

D.P. : Demokrat Parti 

deri. : derleyen 

Doç.Dr. : Doçent Doktor 

düzeni. : düzenleyen 

ed. : editör 

En. : encümen 

fask. : fasikül 

F. : fevkalâde 

G.Ü. : Gazi Üniversitesi 

genişi. : genişletilmiş 

haz. : hazırlayan, hazırlayanlar 

H.P. : Hürriyet Partisi 

ilv. : ilaveli 
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İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi 

ks. : kısım 

krl. : kurul 

neşr. : neşreden 

N o . ~ Nu. : numara 

ol .~ olğ. : olağanüstü 

Pş. : Paşa 

Prof. : Profesör 

sâdel. : sâdeleştirilen, sâdeleştirenler 

s. : sayfa 

ss. : sayfalar arası 

S.B.F. : Siyasal Bilgiler Fakültesi 

t.y. : tarih yok 

terc.ed. : tercüme eden 

topl. : toplayan 

T.B.M.M. : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti 

Üniv. : üniversite 

V V K : Varlık Vergisi Kanunu 

vd. : ve diğerleri; ve devamı 

vs. : vesair 

yay.krl. : yayın kurulu 

yay. : yayınlayan 

y.y. : yayın yeri yok 

yay.haz. : yayına hazırlayan 

y. : yaprak 

yaz. : yazan 
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Müteşebbis Zihniyetinin Gelişmesi 

İkinci dünya harbinden sonraki devrede, Hükümet in başarısında liberal bir 
ekonomi politika ve halkın işbirlikçi tutumu yanında, halkın zihniyetindeki ve 
eğitimindeki değişme de etkili olmuştu. Cumhuriyet in ilk 25 yılında Türkiye 'de 
bir müteşebbis sınıf yetişmeğe başlamıştı . > >

3 7 8 

Köln 'deki Alman Sanayi Enst i tüsü 'nün ilmî danışmanlığını yapmış ve Türk-
Alman Dostluk Cemiyet i 'n in de üyesi olan Hans-Eckhardt Konnapin, D.P. 'nin 
1950'li yıllardan sonra Türk ekonomisine kazandırdıklarını şöyle ifade eder: 

^1950-1960 yılları arasında Türkiye 'de iktisadî alanda yapılan bütün işler, 
Kemalist reformların devamından başka bir şey değildi. N e var ki, bu işlerin ya
pıldığı tarihlerde Türkiye, Doğu-Batı anlaşmazlığının tam ortasında bulunmakta 
idi ve Batıya doğru meydana gelen eğilimin sonuçlan nedeniyle bu açıdan bir et
ki altında kalmıştı. 

30 Mayıs 1950'de yeni Başbakan Adnan Menderes , Türkiye 'n in devletçi ik
tisadiyat sisteminden ayrılıp liberal bir iktisadi sisteme gideceğini açıklamıştır. 
Para kıymet politikasında ve dış ticarette kötü etkileri görülebilecek çok sayıda 
tenkitler yapılmasına rağmen, gerek devlet sektörü ve gerekse özel sektör bu ka
rardan aynı ölçüde yararlandılar. Bu gibi gelişmeler, hangi devlette olursa olsun, 
bazı hastalıkları da birlikte getirebilirdi. Türkiye 'n in iktisadî kalkınmasında "Al 
tın Yıllar" diye nitelendirebileceğimiz bu dönem içinde de, sanayileşme ve m o 
dernleşme hareketinin hızlı temposu bazı hastalıkları birlikte getirdi: İthalatı kıs
mak suretiyle dış ticarette denge sağlanmasına çalışıldı. Para kıymeti politikası 
icabı, enflasyonist eğilimleri frenlemek gerekti. Bütün bunların bir de, Türki
ye 'n in iktisadî gelişme içine girmiş bulunmasıyla kendiliğinden bazı rizikoların 
çıkmış olmasını da eklemek gerekir. Bu rizikolar bilhassa, hem modernleştiri l
mesi ve hem de makineleştirilmesi şart olan ve sanayileşme planlarında negatif 
neticeler yaratan tarım alanında kendini göstermişti. > >

3 7 9 

Bu bölümde, D.P. 'nin ekonomik politikaları ile ilgili olarak; değişik tesbit, 
görüş ve değerlendirmelere yer vereceğiz: 

Boratav, 1946-1953 arasını şöyle değerlendirir : 

^ 1946 yılı, Cumhuriyet Türkiye 's inin tarihinde hem siyasî, hem iktisadî ba
kımdan yeni bir dönüm noktası oluşturur. 

Siyasî bakımdan 1946 yılı, tek parti rejiminden çok partili parlamenter reji
me geçişin başlangıç tarihidir. 5 Eylül 1945' te Millî Kalkınma Partisi 'nin, 7 Ocak 

378 Zeyyat Hatiboğlu: Cumhuriyet Rejiminde Türkiye Ekonomisinin Gelişmesi, İstanbul, 1973, 
76-77. ss. 

379 Hans-Eckhardt Kannapin: Hilâl, Kırat, Altıok; Türkiye'nin Siyasî Gelişmesi (1950-1970) 
çev: Nihat Ülkekul. [y.y.J ft.y.J, 36-37. ss. 
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1946'da Demokrat Partinin kuruluşları ile başlayan ve 21 Temmuz 1946'da, bü
tün baskı ve yolsuzluklara rağmen ilk kez tek dereceli seçimlerin yapılabilmesi ile 
sürdürülen ve 14 Mayıs 1950'de yine seçim yoluyla iktidarın el değiştirmesine yol 
açan bu siyasî dönüşümün önemi hiçbir biçimde küçümsenemez. Bu süreç, siyasî 
iktidarın sınıfsal içeriğinde aşağıda inceleyeceğimiz (ve aslında niteliksel bir dö
nüşüm olmayan) değişmelere yol açmıştır. Ancak, daha da önemlisi, parlamenter 
rejimin gereği olarak geniş halk kitlelerinin toplum sahnesinde, artık seyirci değil, 
aktörler olarak yer alması sonucunu doğurmuştur. Siyasî iktidarlar, bu tarihten 
sonra, en azından seçimden seçime, işçi, köylü, esnaf gibi kalabalık halk kesimle
rinin ekonomik ve sosyal isteklerini dikkate almak, bunlara şu veya bu biçimde 
yanıt vermek zorunda kalacaklardır. Bu zorunluluk, iktisat politikalarında ve bö
lüşüm ilişkilerinde, varlıklı sınıfların kısa dönemli çıkarları ile çelişebilen unsur
ların sürekli olarak yer alması sonucunu doğuracaktı. Bazı çözümlemelerde "po
pülist" bir rejim olarak da nitelendirilen bu ortamın egemen sınıfların denetimin
den çıkmamasının, bunların uzun dönemli çıkarlarını zedelememesinin ön-koşu-
lu, doğrudan halk sınıflarını temsil etme ve/veya bunları örgütleme iddiasında sol
cu bir siyasî muhalefetin iktidar alternatifi olarak gelişmesine imkân veri lmeme-
sidir. Nitekim Türkiye 'de de böyle oldu. Kısa süren bir yaygın demokrasi dene
mesinden sonra 1946 yılı sonunda solcu partiler ve bunların paralelindeki sendi
kalar kapatılarak sosyalist hareket yasal siyasetin dışına itildi. 

1946 yılına salt iktisadî bakımdan da bir dönüm noktası niteliği kazandıran 
özellik, 16 yıldır kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dış dengeye dayalı ve 
içe dönük iktisat politikalarının adım adım gevşetildiği; ithalatın serbestleştirile-
rek büyük ölçüde artırıldığı; dış açıkların kronikleşmeye başladığı; dolayısıyla dış 
yardım, kredi ve yabancı sermaye yatırımları ile ayakta duran bir ekonomik yapı
nın yerleşmesi olmuştur. Bu dönemde, serbestleşmeye yönelen bir dış ticaret reji
minin sonucu olarak, iç pazara dayalı bir sanayileşme programı değil, dış pazara 
dönük bir tarıma, madenciliğe, alt yapı yatırımlarına ve inşaat sektörüne öncelik 
veren bir kalkınma anlayışı gündemdedir. Liberal dış ticaret politikaları bu döne
min bitiminde çok uzun bir süre için terkedilecektir. Ancak, kronik dış açıklar ka
nalıyla dışa bağımlı hale gelen ekonomik yapı, bu dönemin bir armağanı olarak 
Türkiye ekonomisinin kalıcı bir özelliği olma niteliğini kazanacaktır. İşte 1923-
1929 yıllarının serbest ticaretçi açık ekonomi özelliklerini farklı bir ortamda yeni
den gündeme getiren 1946-1953 dönemini, "dünya ekonomisi ile farklı bir eklem
lenme denemesi" olarak nitelendirmemizin ana gerekçeleri bunlardır. 

Siyasî ve iktisadî düzlemde meydana gelen bu önemli dönüşümlerin ardında 
yatan uçsel ve dışsal etkenleri de kısaca gözden geçirmekte yarar vardır. 

Önceki bölümde yapılan çözümlemelerin gösterdiği gibi, savaş yılları Türki
ye 'de ticaret burjuvazisinin ve piyasaya yönelik büyük toprak unsurlarının aşırı 
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güçlendiği, başıboş bir vurgun ve zenginleşme sürecinin dörtnala geliştiği bir dö
nem idi. Bu gelişmeye bağlı servet ve gelir temerküzünün iktisadî ve siyasî mey
veleri, 1945' i izleyen yıllarda elbette toplanacaktı. 

Vurgun ortamının oluşması ve süregelmesi, C.H.P. iktidarı altında ve büyük 
ölçüde onun sayesinde mümkün olmakla birlikte, savaş yıllarının bazı politikala
rı egemen sınıfların belli kanaatlarında önemli tepkiler de yaratmıştı . Savaş zen
ginlerinin dışa dönük İstanbullu ve gayri müslim kanadını Varlık Vergisi; büyük 
çiftçi kanadını ise Toprak Mahsulleri Vergisi, Köy Enstitüleri ve Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu derinden tedirgin etmişti. Buna karşılık, yüksek bürokrasi ve 
siyasî kadrolar ile içli dışlı olmuş çıkar grupları ve burjuva klikleri ile anadolu 
kökenli ticaret sermayesi , savaş ekonomisi uygulamalar ından şüphesiz ki 
şikâyetçi değillerdi. Ne var ki, bunlar dahi C.H.P. iktidarını ancak önemli bir bün
ye değişikliğine uğradığı takdirde desteklemeye devam edeceklerini belli ediyor
lardı: Parti içinde hâkim durumda olmamakla birlikte sık sık kontrolsuz ve he
sapsız hamlelerin patlak vermesine sebep olan ve küçük burjuva radikalizminden 
esinlenen reformcu kanadın etkisiz hale getirilmesi şartıyla... 

1945 sonrasının siyasî gelişmelerinde egemen sınıfların bu iki ana grubu, iki 
ayrı yol izledi. Birinci grup, esas olarak Demokrat Parti hareketini örgütlemeye 
ve desteklemeye yönelirken, kaderlerini C.H.P. iktidarlarına bağlayan ikinci 
grup, C.H.P. içinde topluma da yansıyan bir temizlik harekâtı başlattı ve başardı: 
Köy Enstitülerinin çökertilmesi, üniversitede tasfiye ve savaş sonunda filizlen
meye başlayan ilerici, solcu ve demokrat oluşumların ezilmesi böylece sağlandı. 
Bu operasyon 1947 C.H.P. Kurultayında Parti içindeki reformcu kanadın kesin 
yenilgisiyle mümkün kılındı. 

Toplumsal yapıda meydana gelen bu dönüşümler, savaş sonrasında kapitalist 
dünya sisteminde meydana gelen yeni dengelerden türeyen dışsal etkenlerle 
ahenkli bir uyum sağladı. Kapitalist sistemin yeni ve tartışmasız lideri A B D idi 
ve Türkiye 'n in bu sistemin içinde Amerikan nüfuz alanı içinde yer alması savaş 
bi tmeden kesinleşmişti. Uzun süreli bir genişleme dönemine giren kapitalist du
ya ekonomisinin merkezlerinde yeniden serbest ticaret doktrini egemen oluyor; 
sermaye hareketlerine konan engeller yıkılıyor ve Amerikan kaynaklı sermaye 
yatırımları, dış yardım ve krediler, bu genişleme sürecinin kritik araçlarını oluş
turuyordu. Peşipeşine ülkeye gelen Amerikan heyetlerine paralel olarak «Dış 
yardımsız kalkınmak imkânsızdır!" inancının yerleşmesi böyle gerçekleşti. İşte 
1930'dan beri dış ticaret açığı vermeden ayakta durabilmiş (ve savaş yılları dı
şında hızla büyüyebilmiş) bir ekonominin birdenbire (ve dış ticarette liberalizas-
yona paralel olarak) dış açık vermeden yaşayamaz bir yapıya dönüşmesi , büyük 
ölçüde kapitalist dünya ekonomisinin savaş sonu konjonktürü tarafından belirle
nen bir dönüşüm olarak görülmelidir. 
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1946-1953 döneminin ortalarında Demokrat Part i 'nin iktidara gelmesi , yay
gın bir kanının aksine, iktisat politikaları ve ekonominin genel yönelişi üzerinde 
belirgin bir değişiklik meydana getirmemiştir. Dönemin iktisadî icraatının ve 
başlıca uğrak noktalarının gözden geçirilmesi bu yargıyı doğrulayacaktır. 

C.H.P. açısından, yeni doğrultuya kesin olarak yönelme, yukarıda da belirtil
diği gibi, iktidar partisinin 1947 Kurultayı ile gerçekleşmiştir. 1946 yılının başla
rında hâlâ eski ve devletçi-korumacı alışkanlıkların izleri vardır. Bunun en açık 
belirtisi, 1945 yılında bakanlıklar arası bir komisyonca başlatılan; 1946'nın ilk 
yarısında tamamlanan ve hazırlıklarına Şevket Süreyya ve İsmail Hüsrev gibi es
ki Kadro 'cular ın aktif olarak katıldığı Beş Yıllık Sanayi Plam'dır . Kalkınma ve 
sanayileşme hamlelerinde devletin öncülüğünü zorunlu gören bu plan, dış ekono
mik ilişkilere de ekonomik bağımsızlık perspektifi ile bakmaktadır. İ. Tekeli ve 
S. İ lkin ' in bir çalışmasından nakledersek, 1946 planı, «bir taraftan yarı müstem
leke şeraiti içine düşmemek, diğer taraftan da millî tekâmülümüzün seyrini arı
zaya uğratacak her türlü tazyik ve tesirlerden korunmak ve bunun için hem sana
yii, hem ziraati ve ulaştırma işlerini genişleterek memleket i bir kül haline koya
cak çareler bulmak» amacını izliyor; farklı bir ifade ile, açık pazar koşullarının 
belirleyeceği bir ihtisaslaşma modeline değil, tüm sektörlerin ve öncelikle sana
yinin gelişmesinden türeyen yaygın ve dengeli bir kalkınma sürecine dayanmayı 
öngörüyordu. 

Ne var ki iç ve dış dengelerin bu türden bir gelişme modelini gündem dışı bı
raktığı kısa sürede anlaşılacaktı. 1946 planının hazırlanmasından birkaç ay son
ra, 7 Eylül 1946'da bir dolar karşılığı Türk lirası, 1,28'den 2,80 'e çıkarılarak 
Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu, ekonomiyi dünya ekonomisine en
tegre e tmeye yönelik liberalizasyon tedbirleri ile birlikte uygulamaya konuyor ve 
dış yardım arayışlarına girişiliyordu. Bu girişimlerde 1946 planının bir ayak ba
ğı olacağını farkeden iktidar, farklı ve daha liberal iktisatçılardan oluşan bir kad
roya 1947 yılında, özel teşebbüsün rolünün ve tarım, ulaştırma, enerji sektörleri
ne verilen önceliğin arttığı Türkiye Kalkınma Planı 'nı hazırlattı. Resmen uygu
lanmaya konmamasına rağmen bu plan, devletçi-korumacı bir sanayileşme anla
yışının artık kesinlikle gündem-dışı olduğunu kanıtlayan bir belge olarak görül
melidir. 

1947 C.H.P. Kurultayı bu doğrultudaki yeni yönelişin kesinleştiği bir uğrak 
olarak algılanabilir. Parti dışında solcu ve ilerici akımların tasfiyesinden, parti 
içinde de reformcu ve demokrat grupların etkisiz bırakılmasından sonra yapılan 
Kurultay, sermaye çevrelerinin ekonomik taleplerinin pekçoğunu benimsiyor ve 
devletçiliği esas olarak özel teşebbüse yardım etmeye dönük bir ilke olarak yeni 
baştan yorumluyordu. 1948 yılında bir Türkiye İktisat Kongresi düzenleyerek 
devletin ekonomik işlevlerinin tek tek sayılarak sınırlanmasını talep eden İstan-
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bul Tüccar Derneği 'n in önerileri ile C.H.P. ve D.P. 'nin bu yıllardaki iktisadî plat
formları arasında büyük bir paralellik vardır. Tek önemli fark, sayılan alanların 
dışında kurulmuş olan devlet işletmelerinin giderek özel teşebbüse devrini iste
yen İstanbul burjuvazisi ve D.P. yaklaşımına karşı, bu alanlarda yeni kamu yatı
rımlarına gir işmemeyi kabullenmekle birlikte varolan işletmelerin devrini be
n i m s e m e y e n C.H.P. tu tumu aras ında göz lenmektedi r . Ancak , bu konuda 
C.H.P. 'nin daha gerçekçi olduğunu zaman göstermiştir: D.P. 'nin kurduğu ilk hü
kümet programında yer almasına rağmen, hiçbir devlet işletmesinin özel sektör
ce doğrudan devralınması mümkün olamamış; işlevleri değişmiş olmasına rağ
men devlet kesimi varlığını D.P. iktidarları döneminde de sürdürmüş; kamu yatı
rımları da D.P. 'nin genişleme konjonktürünü sürükleyen etkenlerden biri olarak 
önemli rol oynamıştır. 

Sermaye çevrelerinin talepleri, kalkınma stratejisi ve devletin ekonomik rolü 
gibi konularda C.H.P. ve D.P. iktidarları arasında gözlenen süreklilik, dış ekono
mik ilişkilerde de vardır. Dış yardım, yabancı sermaye ve dış ticaret rejimi konu
larında, dünya ekonomisi ile piyasa ilişkilerini, göreli serbest ticarete ve açık 
ekonomi koşullarına dayalı bir eklemlenme eğilimi bütün dönem boyunca süre
gelmiştir. 

Savaş sonunda 250 milyon dolarlık, yani 1946 ithalat hacminin iki mislinden 
daha fazla bir döviz rezervi ile giren ve 1946 yılında da 100 milyon dolara yakın 
bir dış ticaret fazlası veren Türkiye 'nin , hiçbir ekonomik mantığa dayanmadığı 
halde yoğun bir dış yardım arama çabasına girmesi, önce Truman Doktrini, son
ra da Marshall Planı çerçevesi içinde yardım almaya başlaması , C.H.P. ve D.P. 
hükümetleri dönemlerinde kesintisiz olarak ve aynı yaklaşım içinde süregelmiş
tir. Keza, yabancı özel sermaye yatırımlarının olumlu etkileri, 1920'l i yılları an
dıran değerlendirmelerle abartılmış; yabancı sermayeye konulan sınırlamalarda-
ki ilk gevşetmeler C.H.P. tarafından Mayıs 1947 ve Mart 1950 'de yapılmış; D.P. 
iktidarı aynı yönelişi 1951 'de Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu, 
1954 başlarında ise Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Petrol Kanununu ka
bul ederek sürdürmüştür. 

Dış ticarette korumacılığın gevşeti lme sürecinin ilk adımı 1946 devalüasyo
nu ile birlikte, ithalatta miktar kontrollerinin (kotaların) uygulanmasını sınırlayan 
liberasyon listelerinin saptanmasıyla başlar. Bu başlangıç, D.P.'nin 1950 Hazira
nında 11704 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilân edilen ithalat rejimi ile olduk
ça ileri bir aşamaya getirilmiş ve üç yıl boyunca Türkiye, gümrük tarifeleri dışın
daki koruma önlemlerinin büyük ölçüde kaldırıldığı bir dış ticaret politikası izle
miştir. 

Bu gelişmeler, Türkiye 'nin, beynelmilel kapitalizmin savaş sonunda kurulan 
üst organlarına üye olması ve ülkenin Batılı (ve özellikle Amerikal ı) uzman ve 
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danışmanların sürekli bir uğrak yeri haline gelmesi ile birlikte gerçekleşmiştir. 
Türkiye, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa İktisadî İşbirliği Örgütü 'ne 1947'de, 
N A T O ' y a 1952 'de üye olmuştur. 1946 Nisanında Missouri zırhlısının İs tanbul 'u 
z iyaret iyle Türk iye -Amer ika yak ın laşmas ı , gösteriş l i bir b i ç imde , Türk 
kamuoyuna da benimsetildi. Bu yakınlaşma, Türkiye 'n in 1950 yılında Kore Sa
vaşına katı lma kararı ile pekişecektir. Çoğu Amerikalı olan ve sistemli bir biçim
de devletçi-korumacı politikalara son verilmesini, Türkiye üzerindeki inceleme, 
öneri ve raporları ile telkin eden yabancı danışmanlar, iktisat politikalarının bi
çimlenmesinde rol oynayan dışsal etkenlerin arasında sayılabilir. Belli bir süre 
sonra, Amerikan kurumlarında ve üniversitelerinde "yetiştiri len" Türk uzmanlar, 
aynı doğrultudaki önerilerin hararetli savunucuları ve uygulayıcıları olarak Tür
kiye Cumhuriyeti kamu yönetimine de egemen olacaklardır. 

1946-1953 döneminin ana ekonomik göstergeleri, hızlı bir büyüme sürecini 
yansıtmaktadır. Sabit fiyatlarla millî gelirdeki değişmelerin yıllık ortalaması 
% l l ' l i k bir artış oranı vermektedir. Ancak bu hızlı büyümenin bazı ilginç özel
likleri vardır. 

Bir kere, 1945 sonrasında gerçekleşen büyümenin, büyük ölçüde, savaş yıl
larını kapsayan altı yıllık bir gerilemenin telâfisi niteliğinde olduğu söylenmeli
dir. Sabit fiyatlarla gayri safı yurt içi hâsıla, 1939'daki düzeyinin üzerine önce 
1948 'de, sonra 1950'de çıkabilmiştir. Tarımsal hâsıla için de aynı gözlem yapı
labilir. Sınaî hâsıla ise, 1939'daki düzeyi ancak 1951'de aşabilmiştir. 

İkincisi, 1946-1953 yıllarının, esas olarak tarımsal gelişme yılları olduğu 
söylenebilir. Dönem boyunca tarımın ortalama büyüme hızı % 13,2'yi bulmuş ve 
% 9,2'lik sınaî büyüme hızını belirgin bir biçimde aşmıştır. Tarım kesiminin millî 
hâsıla içindeki payı 1946-47 ortalaması olarak % 43,6 iken, 1952-53' te bu oran 
% 44 ,7 'ye çıkmıştır. Aynı yıllar için sanayi sektörünün payı ise % 15,2'den 
% 13,4'e düşmüştür. Bu gelişme biçimi, bu dönemin dünya ekonomisi ile ham-
maddeci ihtisaslaşmaya dayanan bütünleşme eğiliminin bir yansımasıdır. 

Ekonominin dış hesapları da, dönemin önceki kesimde açıklanan ana eğilim
lerini yansıtmaktadır. 1930 yılından itibaren (1938 dışında) sürekli olarak sağla
nan dış ticaret fazlasının Cumhuriyet tarihi boyunca kaydedildiği son yıl 
1946'dır. Bu yıl ihracat yaklaşık % 30 artırılmış ve ithalatta % 20 'y i aşan yüksel
meye rağmen 100 milyon dolar civarında ticaret fazlası sağlanmıştır. Buna karşı
lık 1947 yılı, ekonominin dış ilişkiler bakımından yeni ve tamamen farklı bir 
doğrultuya yöneldiği yıldır: İthalat % 100'ü aşan bir sıçrama gösterirken ihracat 
sabit kalmış ve kronik dış açıklara dayalı ekonomik yapının ilk temel taşları bu 
yıl atılmıştır. 1946'daki büyük ticaret fazlasına rağmen, 1946-1953 yıllarında dış 
ticaret açığı toplam olarak 500 milyon dolan bulmuş ve bu açıklar A B D yardım
ları ve dış kredilerle kapatılmıştır. Sermaye birikim oranı, millî hâsılanın ortala
ma olarak % 10,5'ine -yani 1930' lu yılların göreli hacmine- yükselmiş; ancak bi
rikimin % 18'i dış açıklarla "f inanse" edilmiştir. 
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1946-1953 yılları, hızlı bir büyüme sürecini kapsadığı için bütün sosyal grup 
ve tabakaların reel gelir düzeylerinin yükselmesine imkân veren nesnel koşulları 
da içermekte idi. T ü m nicel göstergeler bu imkânın fiilen de gerçekleştiğini gös
termektedir. Savaş yıllarında mutlak hayat standartları belirgin bir biçimde düşen 
emekçi grupların, 1950 yılma gelindiğinde savaş öncesinin reel gelir düzeylerini 
aştıkları anlaşılmaktadır. Bu yıllar, bu nedenle geniş halk yığınlarının bilinçlerin
de bir refah artışı ve bolluk dönemi olarak yer edecektir ve doğal olarak bu bilinç 
bu "altın yıllar"ı, C.H.P. 'nin iktidardan uzaklaştırıldığı 1950 yılı ile başlatma eği
liminde olacaktır. 

Ancak, reel gelirlerdeki bu ilerlemeyi gelir dağılımındaki değişmelerden, 
farklı bir ifadeyle millî gelirden veya sektörel katma değerlerden alınan paylar
daki oynamalardan ayırmak gerekir. Olaya bölüşüm göstergeleri açısından baktı
ğımızda, tarım dışındaki ücretli-maaşlı grupların millî hâsıladan paylarının bu 
dönemde azaldığını tahmin edebiliyoruz. Memur maaşlarının GSYİH içindeki 
payı 1945' te % 8,3 iken, 1953' te % 6,6 'ya düşmüştür. Bu gerileme, kısmen de, 
tarım kesiminin diğer kesimlerden daha hızlı büyümüş olmasından doğan bir ol
gudur. Ni tekim, memur maaşlarının tarım-dışı kesim içindeki payı, 1945-53 ara
sında % 13'ün biraz üstünde ve aşağı yukarı sabit kalmaktadır. Ücretlere gelince, 
dönemin 1950-sonrasını kapsayan bir ücret serisi S. Za im ' in İstanbul mensucat 
sanayiindeki ücretler üzerindeki çalışmasında yer almaktadır. Zaim, ayrıca, aynı 
serinin 1943 yılına ait değerlerini de vermektedir. 1943'e ait Za im ' in saptadığı 
nominal ücretlerin, önceki bö lümde bizim kullandığımız 1944-45 yıllarındaki üc
ret hareketleri oranlarında arttığını varsayıyoruz. Böylece tahmin edilen 1944-45 
nominal ücretlerinden hareket ederek (ve yine Za im ' in kullandığı geçinme in
dekslerini indirgeyici olarak kullanarak) 1953 yılında reel ücretlerin savaşın son 
iki yılından itibaren % 73,3 artmış olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Bu bulgudan 
hareketle, aynı dönem boyunca sınaî hâsılanın yaklaşık % 100 arttığı dikkate alı
nırsa ve emek veriminde belirgin bir düşmenin meydana gelmediği kabul edilir
se, ücretlerin katma değer içindeki payının gerilemiş olduğunu tahmin edebiliriz. 
Ni tekim tarım-dışı kesim içindeki ücret payları ile ilgili bir çalışmamızın 1950-
53 yıllarına ait bulguları, bu süre boyunca sözü geçen payın % 22,2 'den % 18,8'e 
düştüğünü ortaya koyarak bunu doğruluyor. Bu değişmeleri tüm ücret ve maaş 
gelirleri için ifade edersek, 1950-53 yılları arasında bu gelir türlerinin millî hâsı
lada % 19,5' ten % 16,1'e, tarım-dışı hâsıla içinde ise % 38,9 'dan % 32 'ye düş
tüğü saptanmaktadır. 

Göreli durumları bozulan kentli emekçiler karşısında, göreli durumları düze
len gruplar hangileri olmuştur? Bir kere, tarım-dışı kesimin iç dağılımı açısından, 
hâsıladan payları azalan ücret-maaş gelirlerinin, sınaî-ticarî kârlar, kira ve faizler 
gibi emek-dışı gelirler ile karşıtlık ilişkisi içinde olması doğaldır. Emek-dışı ge
lirlerin iç dinamiği konusunda fazla bilgi o lmamakla birlikte, bu dönemin sınaî 
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kârlardan ziyade tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlamasını ve genel olarak ithala
tı örgütleyen ticaret sermayesi için altın yıllar olduğu kabul edilebilir. Küçük tüc
car ve esnafın da bu gelişmeden belli ölçülerde nemalandığı söylenebilir. 

Öte yandan tarım ile tarım-dışı kesimler arasındaki ilişkilerin bir hayli kar
maşık bir görüntü taşıdığı söylenebilir. Bu çerçeve içinde en saf bölüşüm göster
gesi olan iç ticaret hadlerinin, yani göreli fiyatların, bu dönem boyunca -yaygın 
kanının aksine- tarım kesiminin aleyhine döndüğünü saptayabiliyoruz. 1944-45 
ile 1952-53 yıllarının ortalamalarını karşılaştırırsak, tarımın ticaret hadleri millî 
gelir (zımni) sektör indirgeyicilerine göre % 18, toptan eşya fiyat indekslerinde-
ki tarım/sanayi fiyatlarına göre % 17 gerilemiştir. Önemli tarım ürünleri için çift
çinin eline geçen fiyatları sınaî fiyatlarla karşılaştırırsak, buğdayın göreli fiyatı 
1944-45' ten 1952 'ye kadar % 20, tütününki 1951'e kadar % 29,2 gerilemiştir. 
Ünlü "Kore Savaşı konjonktürü" nden yararlanan tek önemli ürünün pamuk ol
duğu anlaşılıyor. 1944-45' ten 1948'e kadar esasen % 26,9 oranında yükselen pa
muğun göreli fiyatı, 1949-52 yılları arasında yeni bir sıçrama ile % 43,2 ' l ik bir 
ilerleme daha kaydediyor. (Bu ürünler için 1953 yılı fiyatları saptanamamıştır.) 

Ancak bu dönem için tarım ticaret hadlerinde gözlenen gerilemelerin çiftçi
nin ekonomik durumunun diğer sosyo-ekonomik gruplara göre bozulduğu anla
mına geldiğini söylemek doğru değildir. Fiyat ilişkileri ile tarımdan tarım-dışına 
aktarılan artığın, özellikle 1950 sonrasına damgasını vuran bir dizi iktisat politi
kası aracılığıyla tekrar tarıma döndürülmüş olduğunu söylemek mümkün olabi
lir. Bununla, tarım-dışından kaynaklanan tarımsal yatırımları kastediyoruz. Bilin
diği gibi bu yıllar, traktör kullanımının yaygınlaşması sonunda ekilen alanın ve 
tarımsal hâsılanın hızla büyüdüğü bir zaman aralığıdır. Bu gelişme biçimine 
imkân veren yatırımların finansmanına, örneğin elverişli kredi koşullarıyla kamu 
politikalarının katkı yapması bu tür bir kaynak aktarımına örnektir. Belli bir nok
tadan sonra, tarım kesimi anlamlı bir iç birikimi bizzat sağlayacak bir d inamizm 
ve ivme kazanacak ve bütün bu etkilerin sonunda yüksek tempolu üretim artışla
rı gerçekleştirecektir. Bu dönem boyunca yıllık ortalama üretim artışlarının % 
13'ü bulduğunu ve N. Keyder ' in hesaplamalarına göre kırsal nüfus başına düşen 
reel gelirin de sekiz yıl içinde % 46,5 oranında artmış bulunduğunu dikkate alır
sak, yılda % 2-3 oranlarında gözlenen göreli fiyat bozulmalarının, üretim artışla
rı tarafından fazlasıyla telâfi edilmiş bulunduğunu ve böylece bir bütün olarak ta
rımcı nüfusun göreli durumunun ekonominin diğer kesimleri karşısında düzeldi
ğini söylemek mümkün oluyor. Ancak, 1946'yı izleyen yıllarda siyasî iktidarla
rın, özellikle D.P.'nin, sınıfsal konumları tarıma dönük politikalarda büyük top
rak sahipleri ile küçük çiftçi çıkarlarının çalıştığı her durumda birincilerin göze
tilmesi sonucunu da vermiştir. 
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1946-1953 yılları, böylece, tüm sosyal grupların mutlak durumlarının ve ya
şam koşullarının düzeldiği, reel gelirlerinin arttığı; buna karşılık ücretli-maaşlı 
grupların göreli durumlarının gerilediği; genel olarak mülk gelirlerinin ve özel
likle ticaret sermayesinin millî hâsıladan paylarının arttığı; geniş köylü kitleleri
nin ise fiyat hareketleri nedeniyle bozulan bölüşüm ilişkilerini, üretim dinamiz
mi içinde fazlasıyla telâfi edebildikleri bir dönem olma özelliği gösterir. y >

 3 8 0 

Gazeteci yazar Metin Toker, D.P. iktidarının ilk dört yılındaki ekonomiyi şu 
çerçevede değerlendirir: 

«... o dört yılın başında ve sonunda verilmiş son derece önemli iki rapor var
dır. Birincisinin sahibi Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının (Dünya Ban
kası) Türkiye Heyeti Başkanı Amerikalı James Barker'dir. Barker ve heyet ülke
ye 18 Haziran 1950'de geldi. Ziyaretin bütün hazırlıkları C.H.P. iktidarı tarafından 
yapılmıştı. Bankadan Türk ekonomisinin incelenmesini isteyen Günaltay Hükü
metiydi. Heyet burada üç ay kadar kaldı. Raporunu bankanın Washington'daki 
merkezine verecekti. Amaç "Türkiye 'nin ekonomik kalkınmasını hedef tutan 
uzun vadeli bir programı meydana çıkarmak için gerekli bilgilerin toplanması" 
idi. Barker, Amer ika 'ya dönerken düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: 

"Heyetin çalışmaları Türk Hükümetinin, bakanlarının ve memurlarının de
vamlı işbirliği ile çok kolaylaştırılmıştır. Bundan başka özel endüstri ve teşebbüs 
sahipleri ile meslek adamları verdikleri bilgiler ve gösterdikleri kolaylıklarla bü
yük katkıda bulunmuşlardır." 

Bu, 1950'nin başındaki ziyaret. 

1954'teki ziyaret gene bir Amerikalı iktisatçının, Max Thornburg 'un ziyare
tidir. Thornburg daha önceleri de gelmişti. Daha sonra da gelecektir. Amerikalı 
iktisatçı "Türkiye 'n in son altı yıldaki iktisadi ve sosyal atılımlarını incelemek 
üzere" buradaydı. 

"Altı yı l" süresi ilginçtir. Türkiye 'deki kalkınma hareketi Marshall planıyla, 
yani 1948'den başlatılıyordu. A m a gerçekleştirmeler "D.P. 'nin altın yılları"na 
düşmektedir. Thornburg 'un Amer ika 'ya dönerken söylediği bazı izlenimler bu 
yılların olumlu taraflarını objektif bir şekilde değerlendirme sayılmalıdır. ) >

3 8 1 

380 Korkut Boratav: Türkiye İktisat Tarihi, 1908-1985. İstanbul, 1988, 73-84 ss.; Korkut 
Boratav: "İktisat Tarihi (1908-1980). " Yakınçağ Türkiye Tarihi (1908-1980) 1. C, İstanbul, 
2005, 339-347. ss. 

381 Metin Toker: Demokrasimizin İsmet Paşa'lı Yılları, 1944-1973: D.P. 'nin Altın Yılları 1950-
1954. Ankara, 1990, 285-286. ss. 
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Burada, yeri gelmişken 'Barker Raporu ' 3 8 2 hakkındaki bir değerlendirmeye 
yer vermek istiyoruz. Ali Esen Minkari bu konuda şu görüşleri ifade etmektedir: 

< ( C.H.P.'nin 1949-1950 yıllarındaki son hükümeti sırasında büyük ümitlerle ve 
son çare olarak getirilen ve çalışmalarını D.P. iktidannın ilk yıllarında sona erdiren 
ve Barker Heyeti diye tanınan Dünya Bankası ekibinin, raporlanndan Türkiye eko
nomisini ne gözle gördüğüne, ona nasıl bir gelişme hızı ve nasıl bir model yakıştı-
rabildiğine dair pasajları aynen alıyoruz. 

' . . b u rapor... sağlam bir ekonomik kalkınma programının temelini vazeyle-
mektedir. ' 

' ... tavsiyelerin Türkiye için bir milli kalkınma programı haline inkilâp ede
bilmesi. . . ' 

'Yapılmasını temenni ettiğimiz tahsisler, harfiyen icra edilecek rejid bir prog
ram olmaktan ziyade, umumi yatırımlar için muvafık bir model o lduğumuz kani 
bulunduğumuz bir şekil gösteren umumi bir rehber halinde hazırlanmıştır. ' 

'Toprak barajlar veya yeraltı kaynaklarından alınan sular üzerinde müesses 
küçük ölçüdeki sulama projeleri, bilhassa üzerinde durulacak bir mevzudur. Bu 
kabil küçük projeler, teknik ve mali kaynakların müsaadesi nisbetinde, parça par
ça da tahakkuk ettirilebilir. Büyük ölçüdeki sulama projelerinin aksine olarak, 
bunların yükü daha az ve temiz edeceği neticeler, daha seri ve şümullü olur. 

Heyetimizin fikrine göre halen Türkiye 'de tetkik safhasında bulunan çok 
maksada yarayışlı sulama, enerji ve seylabları önleme projelerinden şimdilik hiç 
birisinin tatbikine girişilmemelidir. ' 

'Devlet zaman zaman çeşitli maddelerin (bilhassa hububatın ve keza, şeker 
ve çayın) istihsalini teşvik etmenin bir vasıtası olarak fıat desteklemeleri yapmış
tır. Heyetimizin fikrine göre bu, Türkiye 'de istihsalin canlandırılması bakımın
dan kararsız ve gayri müessir bir yoldur. ' 

'Her çeşit lüks maddeleri istihsal eden sanayi zümreleri ile ağır makine ve 
maden mamulleri , ağır kimya (muhtemelen kimyevi gübreler hariç) sellüloz ve 
kâğıt endüstrileri bugün için inkişaf ettirilmemelidir. ' 

Özet lemek gerekirse: Biçimsel ve kapsamlı bir kalkınma planından ziyade 
yapılacak yeni yatırımlar için bir rehber diye tevsif edilebilecek olan bu rapora 

382 Türkiye İktisadi Kalkınması Barker Misyonu Raporu (Hülasa) 1951. Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası. Washington D. C. 1951. 
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göre, büyük sulama, enerji ve seylap önleme projeleri yerine küçükleri yapılma
lıdır. Fiat desteklemeleri, iyi sonuç vermiyecek etkisi kısıtlı bir yoldur. Plan-ra-
por, daha ziyade çeşitli küçük ve hafif sanayi ile çömlekçilik ve köy el sanatları 
gibi konular üzerinde durmaktadır. Büyük ve ağır sanayi için geliştirilme şartla
rı oluşturulmalıdır. En ağırlıklı plan karayollarına aittir. Bu da iddialı ve masraf
lıdır. Banka, bu rapora dayanarak geliştirilecek uygulama programlarına yardım 
edecektir. 

C.H.P. 'nin son Hükümetince plan, program umutları ile getirilen Barker He
yetinin mahiyeti yukarıda açıklanan raporu ile iktidarının ilk aylarında karşılaşan 
D.P., iktidarı, kelimenin tam manası ile tutucu bir görüşle hazırlanmış bu raporu 
haklı olarak bir kenara itmiş ve kendi milli iktisadi politikasını tatbike koyulmuş, 
memleket ihtiyaçlarına uygun ekonomik kararlar ve yatırım stratejisi ile yurtta 
kalkınmayı başlatarak, çok olumlu ve başarılı neticeler almıştır. > >

3 8 3 

Demokrat Parti'nin Ekonomi Politikası 
{ < D.P. programında yer alan iktisat politikasının ana başlıkları özel girişimin 

esas alınması, sanayie dış yardımlarla ivme kazandırı lması, tarımda makineleş
me ve verim artışı biçiminde özetlenebilir. 

C.H.P. tarafından ortaya konulup, 1950'de iktidara gelen D.P. tarafından ge
nel ilkeleri benimsenerek uygulanan ve ekonomi siyasetini önemli ölçüde etkile
yen 1947 İktisadi Kalkınma Planı, ekonomik kalkınmayı özel girişime dayandı
rıyordu. Onun için D.P.'nin ekonomi politikasının özünde bu plan ile 1948 'de İs
tanbul Tüccar Kulübünün topladığı Türkiye İktisat Kongresinde ortaya konan fi
kirlerin bulunduğu söylenebilir . 3 8 4 

1947 planında yer alan konulardan özellikle iktisadi liberalizasyonla ilgili bö
lümü, D.P. tarafından daha da geliştirilerek uygulamaya çalışılacaktır. 1952 yılı 
bütçe görüşmelerine A. Menderes ' in 'şahsi teşebbüs ruhunun hâkim kılınması, iş 
hayatının canlandırılması, bütün sahalarda istihsal hacminin artırılması, dış tica
rette azami derecede serbestiye giden bir nizamın kabulü.. . 

Hükümetçe kabul olunan müspet politikanın mesnetlerini teşkil etmektedir. 
İktisadi hayatta ve iş hayatında takip ettiğimiz politika, hususi teşebbüsü destek
leyen, teşebbüs ve emeğin karşılığından mümkün olduğu kadar geniş ölçüde is
tifadeyi temin eder... ' biçimindeki sözleri 3 8 5 bu durumu ortaya koymaktadır. 

383 Ali Esen Minkari: "Barker Raporu, Talihsiz Bir Planlama Çabası" 1950-1960 yıllarında İkti
sadi Kalkınma ve Gelişme Ankara, [1993], 9-13 ss. 

384 Yılmaz Karakoyunlu: Liberalizmin Türkiye Promönadı. İstanbul, 1997, 148 s. vd.s. 

385 Ayın Tarihi: Sayı: 219, Şubat 1952, 46 s. 
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D.P., öngördüğü ekonomik modeli aşmalı olarak uygulamaya koymaya çalış
mış, yabancı sermayeyi teşvik ve benzeri yasal düzenlemeleri zaman içerisinde 
tamamlamaya çalışmıştır. Ülkemizin gelişmesinin sanayileşme ile gerçekleşece
ğini öngörmüş, devlet yatırımlarının özel sektörü tamamlayıcı olmasını esas al
mıştır. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 1954 yılında çıkartılmıştır. 3 8 6 

Yabancı sermaye ile ilişkiler o dönemde olduğu gibi, daha sonrada değişik tartış
maları getirmiştir. Örneğin Karpat 'a göre bu yasa, kârların dışarıya transferine 
izin vermek suretiyle yabancı sermayenin Türkiye 'de yatırım yapmasını teşvik 
amacını güdüyordu ve siyasî alanda gerçekleşen liberalizasyon Türkiye 'de yatı
rım yapmak isteyen sermayeye güven verdi . 3 8 7 

Tezel 'e göre ise, Türkiye 'nin yabancı kaynaklara dayanan politikası, II. Dün
ya Savaşı 'ndan sonra ortaya çıkan bir yenilik olmayıp, gelişmeler kapitalist dün
ya sisteminin büyük buhran ve savaş sırasındaki konjonktürünün getirdiği sonuç
lardı. Yoksa Kemalist kadronun iktisadi gelişme deneyi de başından beri yaban
cı kaynak kullanımına bağımlı olmak eğilimi taşımaktaydı . 3 8 8 

Başlangıçta lehte olan dünya koşulları ve iç gelişmeler özellikle 1954 sonra
sında tersine dönmeye baş layacak, ekonomide dışa kapanma yaşanacak, 
1958'deki devalüasyonla yeni bir döneme girilecektir. 

Bu dönemde Parti programında öngörülenin aksine sanayi yatırımlarında 
devlet ağırlık kazandı. Bunun da ötesinde, tartışmaları uzun süre bi tmeyecek olan 
siyasal tercihli yatırımlar dönemi yaşandı. Mantar gibi çoğalan bankaların oluş
turduğu sağlıksız fınans sektörü sıkıntı doğurdu. Yüksek faizli kredilerin geri 
dönmemesi sonucu pek çok banka iflas etti. 

D.P. iktidarı 1951'de Yabancı Sermaye Kanunu ve 1954 yılında da Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununu çıkartarak, [dış yardım ve yabancı sermayeyi des
teklemiştir.] 

1950 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilân edilen ithalat rejimi ile, 1953 yı
lına kadar sürecek bir dönemde dış ticaretteki korumaların büyük ölçüde kaldı
rıldığı görülmektedir. 

386 Resmî Gazete, 23.1.1954, Sayı: 8615 
387 Kemal Karpat: Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, İstanbul, 

1967, 353, 374. ss. 

388 Yahya S. Tezel: Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1929-1950) Ankara, 1982, 171-,.. ss; 
M. Şahin: Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları Ankara, 1975, 7. s. 
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Mevzuat düzenlemeleri ile teşvik edilen yabancı sermaye ve özellikle 
A B D ' n i n artan askeri ve ekonomik yardımları , 1950 ve 1951 yıllarında hasadın 
iyi olması, önceki dönemden intikal eden altın ve döviz yedeklerinin kullanılma
sı bir araya gelince 1950-1954 yıllarında hızlı bir ekonomik gelişme olmuştu. 

1954 yılından sonra bütün bu gelişmelerin tersine döndüğü gözlenmektedir . 3 8 9 

1953 yılı sonunda dış ticaret ve kambiyo rejimindeki serbesti kaldırılmış, 1954 
ortalarında ise yeni kontrol ve sınırlamalar getirilmişti. 

1950 'de iki yüz onbeş milyon lira açık veren bütçe 1954 yılında denkleşmiş-
ti. 1950'deki bir milyon üç yüz milyon liralık gelir 1954' te iki milyon iki yüz 
seksen sekiz milyon olmuş, 1955' te de üç milyar liranın üzerine çıkmış bulunu
yordu. 

1954-1957 döneminde ekonomide yeniden korumacılık, bir de liberalizasyon po
litikası uygulanmıştır. Bu kontroller, 1958 yılına gelindiğinde doların TL karşısında 
2,2 kat değer kazanması sonucu doğuran 4 Ağustos kararlarının alınmasıyla birlikte 
sınırlı ölçüde gevşetilecek, Millî Korunma Kanunu uygulamaları durdurulacak ve 
bütçe açığını azaltıcı önlemler alınacaktır. 

Türk ekonomisinde bu tarihten sonra serbest piyasa kurallarından çok defa-
lasyonist politikaların uygulandığı bir dönem başlamış, bu istikrar politikası ana 
hatlarıyla 27 Mayıs sonrası kurulan hükümetler tarafından da uygulanmıştır . 3 9 0 

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde 1954-1960 yılları arasında dış ticaret
teki liberalizasyon son bulmuş, ithalat sınırlamalarına gidilmiş ve ithal ikamesi 
politikasına yönelinmiştir. 1953 yılındaki dolar bazında ithalat ve ihracat değer
lerine, bu dönem boyunca ulaşı lamamış, ancak milli hâsılada buna paralel bir da
ralma olmadığı için ekonomi dışa kapanarak gelişmiştir. Kamu yatırımları bizzat 
'devlet işletmelerinin özele devr i ' sloganıyla iktidara gelen D.P. tarafından geniş
letilmek zorunda kalınmış, bunun bir sonucu olarak devlet kesiminin özel sektö
re destek çıktığı yeni bir karma ekonomi kurumsallaşmıştır. 

Bunlardan başka 1954-1961 arası, milli gelirdeki büyüme hızının belirgin bir 
biçimde düşüklüğü, tarımdaki büyümenin sanayiin içerisinde kaldığı, ücretlilerin 
durumunda göreli bir düzelme olduğu, sanayi burjuvazisinin çiftçi gruplar ile dış 
ticarete dönük ticaret sermayesinin aleyhine genişlediği bir dönem olmuştur. 3 9 1 

389 Osman Okyar: " İktisadî Duraklamanın Sebepleri". Cumhuriyet Gazetesi, 3 Şubat 1957, 2. s. 
390 Korkut Boratav: a.g.e, 88. s. vd.s. 
391 Korkut Boratav: a.g.e., 90. s. 
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1954-1961 yılları arasında, ekonomide strüktürel bir değişikliğin varlığına da 
dikkat çekmek gerekir. Gerçekten 1948 yılında tarımın milli gelirdeki payı % 
53,2 iken bu oran gittikçe azalarak 1960 yılında % 43 .4 ' e inecek; tarımdaki aza
lışa kadar özellikle sanayi kesiminde önemli bir gelir artışı kendisini gösterecek, 
ayrıca tarımda makineleşme gibi her kesimin kendi içerisinde yapısal bir değişim 
olacaktır. 3 9 2 

Bununla birlikte ekonomide devletin 'ağırlığı ' büyük ölçüde değişmemiştir.^ 3 9 3 

Demokrat Parti iktidarının ekonomi politikalarını, bazı ekonomistler 'kapita
lizme dönük karma ekonomi ' olarak değerlendirmişlerdir. 

Muzaffer Sencer, Demokrat Part i 'nin 1950-1960 arası ekonomi polit ikamızın 
altını şöyle çizer: 

Demokrat Parti iktidarının ekonomi politikalarını, bazı ekonomistler 'kapita
lizme dönük karma ekonomi ' olarak değerlendirmişlerdir. 

Muzaffer Sencer, Demokrat Parti 'nin 1950-1960 arası ekonomi polit ikamızın 
altını şöyle çizer: 

< { Programından da anlaşılacağı üzere, Demokrat Parti de C.H.P. gibi, bir sı
nıfın değil, bütün bir ulusun partisi olduğunu ileri sürmüşse de savunduğu libe
ral ekonomi politikasıyla büyük burjuvazinin partisi olarak belirmiştir. Bununla 
birlikte, iktidarının ilk yıllarında edindiği özel finansman v.b. olanakları ve uygu
ladığı programla genel bir ekonomik canlılık ve yaşama standardında bir yüksel
me sağlamış ve bu değişmeler gördüğü genel siyasal desteğin kaynağı olmuştur. 

Gerçekten 1950 ortalarına doğru Avrupa Kalkınma Programına alınan Türki
ye için 100 milyon dolar serbest bırakılmış, aynı zamanda Yabancı Sermaye Ka-
nunu 'nun kabulü ile, kapital sahiplerine Türkiye 'den kârlarını transfer etme izni 
verilerek dış yatırımlar teşvik edilmiş, ayrıca dışardan bol krediler sağlanmıştır. 
Böylelikle hükümet, enerji tesisleri, çimento ve şeker endüstrisi gibi dallarda ba
zı yatırımlara girişmişse de, sermaye olanakları özellikle makinalaşma (ve işlet
melerin diğer tarımsal girdilerle donatılması) amacıyla büyük tarım kredileri şek
linde tarım alanına yöneltilmiştir. 

Ancak, yatırımlar, ekonominin her kesiminde etkinliği arttıracak ve her sos
yal kategorinin yaşama standartlarını eşit olarak etkileyecek bir şekilde dağıtıl
mamıştır. Endüstriel yatırımlar küçük girişkenliklerin güçlendiri lmesi amacını 
gütmemesi bir yana, herhangi bir plâna uygun olarak yapı lmamış, ekonomik kal
kınmanın temel niteliği yabancı sermaye ve kredilere dayanmak olmuştur. 

392 Zeyyat Hatiboğlu: Cumhuriyet Rejiminde Türkiye Ekonomisinin Gelişimi: İstanbul, 1974, 
81. s. 

393 Sait Aşgın: Toplumsal, Siyasal ve Uluslararası İlişkiler Boyutlarıyla Türkiye'nin Demokrat 
Partili Yılları Karaman, 2001, 89-122. ss. 
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Bununla birlikte, değişen ekonomi politikası ve dış krediler ve Amerikan yar
dımı ile yapılan yatırımların bir sonucu olarak özellikle 1951-1953 yılları arasın
da, öncelikle tarım kesiminde bir ekonomik gelişme ve buna bağlı olarak köklü 
yapısal dönüşümler görülmüştür. Tarımsal verimliliğin artması ve tarımsal ürün
lerin değerlenmesi ve pazarlama olanaklarının gelişmesine paralel olarak bir yan
dan toprak yoğunlaşması ve özellikle ortakçı durumundaki küçük ve yoksul köy
lünün mülksüzleşmesi sonucu kapitalist toprak burjuvazisi güçlenmiş, öte yan
dan da varlığını koruyabilen küçük tarım işletmeleri, geçimlik olmaktan çıkarak 
pazara açılmış ve meta üretimi sürecine girmişlerdir. Böylelikle uzun vadede, bu 
köylülerin daha da yoksullaşarak mülksüzleşmeleri ortamı hazır lanmakla birlik
te, kısa dönemde, para ekonomisine giren köylülüğün yaşama standardında ve 
sosyal refahında önemli bir değişme olmuştur. 

"Ayrıca yatırımların yüksek olduğu 1954'e kadarki dönemde, gerek özel ser
maye kuruluşlarında görülen hızlı gelişme, gerekse endüstri alanında yeni devlet 
yatırımlarının yapılması sonucunda endüstri de b ü y ü m ü ş " ve makinalaşmanın 
sonucunda mülksüzleşerek topraktan kopanları özümleyebilmiştir. İşte bu kısa 
dönemli ekonomik gelişmedir ki D.P. 'nin özellikle geniş köylü kütleleri tarafın
dan güçlüce desteklenmesine yol açmıştır. 

Bununla birlikte, dış ödeme güçlükleri, 1954-1955 yılında tahıl üretiminin ve 
ihracatın düşmesine yol açan kuraklık ve Türk Hükümetinin yeni kredi taleple
rini Amerikan Hükümetinin reddetmesi üzerine Devlet yatırım masraflarındaki 
büyük artışın özellikle 1953 yılından sonra daha çok açık finansmanla karşılan
ması yüzünden doğan enflasyonist baskı, dış ticaret dengesinin de bozulmasına 
yol açmıştır. 

Plansız ve dengesiz yatırımlardan ötürü, enflasyonist baskı ve dış ticaret 
dengesinin bozulmasına paralel olarak 1955'den başlayarak ithal edilen ilkel en
düstri maddeleri , yedek parça ve yatırım mallarının kıtlık ve yetersizliği en
düstriyel gelişmeyi yavaşlatmış ve bu yetersizlik etkilerini en çok özel kesimde 
duyurmuştur. Ekonomik koşullar gereği konulan sınırlamalarla, devlet endüstriel 
kuruluşları özel endüstriel kuruluşlara karşı korunmuştur. Bu durum sonucunda, 
özel kuruluşlar devlet kuruluşlarıyla rekabet edememiş ve bu yüzden de var olan 
kapasitelerinin ancak yarısını kullanabilmişlerdir. 

Ekonominin bozulması üzerine güçlükleri ortadan kaldırmak için 1958 yılın
da yeniden sağlanan dış finansman olanaklarına paralel olarak bir takım tedbirler 
yürürlüğe girmişse de, önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 

Bu durum, bir yandan, kent burjuvazisinin özgür gelişme olanağından yoksul 
kalmasına, bir yandan da endüstriel " is t ihdam" kapasitesinin düşüklüğü yüzün
den kır kesiminde giderek daha çok açığa çıkan iş gücünün özümlenememesine 
yol açmıştır. 
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Öncelik ve ağırlık tanınan tarım kesimindeyse, tarımsal alt yapı tesislerine 
yapılan yatırımlara ek olarak tarımsal kredi ve ürünün değerlendiri lme ve destek
lenme politikalarıyla, büyük toprak sahiplerinin giderek gelişip tarım burjuvazi
sine dönüşmeleri sağlanmıştır. 

Türk tarımının genel olarak yaygın olmaktan çıkıp yoğun (entansif)laşması 
için yeterli olmasa da, tarımsal makinalaşma ve diğer tarımsal girdilerin kullanı
mı büyük çiftliklerin yararına olmuş, sonuç olarak küçük işletmelerin önemli bir 
kesimi büyük işletmeler tarafından yutulmuş ve geri kalan küçük işletmelerse, 
ekonomik durumları ancak yüzeyden değiştiği için eski yöntemlerle toprağı işle
meğe devam etmiştir. 

Tarım kesiminde yüzey verimliliğin arttırılmasından çok, toprak alanının ge
nişletilmesiyle sağlandığı için duran tarımsal üretim artışı, tarımsal donatım araç
larının yedek parça eksikliği yüzünden daha da düşmüş, ayrıca bir kaç elde top
lanan tarımsal gelirler, çoğunluk verimli alanlara değil, taşınamaz mallar ve lüks 
tüketim mallarına yatırıldığı için, özellikle tarım kesiminden yaratılan değer, kal
kınmanın finansmanında rol oynayamamıştır . 

Üstelik, kentleşmeyle birlikte başlayan arsa ve konut v.b. spekülasyonuyla 
doğan olağan üstü servetler vergilendirilmezken, bir süre önce, çiftçilerin aşağı 
yukarı vergiden bağışık olmalarına yol açacak şekilde tarımsal vergilerin kaldı
rılmasıyla kamu hizmetlerinin finansman yükü endüstriye ve özellikle de aylıklı 
memurlara yüklenmiştir. 

Bu değişiklikler, kaçınılmaz bir şekilde hayat pahalılığının artmasına, ana tü
ketim maddelerinde kısıtlamalara, çeşitli sosyal karışıklıklara ve sonunda iktida
ra karşı giderek yoğunlaşan muhalefet hareketinin doğmasına yol açmıştır. 

Gerçekten, D.P. 'nin izlediği enflasyonist politika yüzünden fiyat artışları ve 
tüketim maddeleri sıkıntısı büyük bir hız kazanırken, bir yandan "her mahallede 
bir milyoner" yaratılmış, bir yandan da memur ve subay gibi sabit gelirlilerin ya
şama standartları giderek düşmüş ve bu yüzden uygulanan polit ikadan ilk plânda 
ve en çok etkilenen kategori bürokratlar olmuştur. Başka bir deyimle, ekonomik 
değişmelerden en çok zarar gören veya hemen hiç pay almayan küçük burjuva
zinin bürokrat kesimi, tarım ve ticaret burjuvazisinin büyük servetler sağlanma
sına yol açan "nurlu ufuklar" politikasının ağır yükünü üst lenmek zorunda kal
mıştır. Bu durum, bürokrasinin, D.P. iktidarına karşı gittikçe artan ve derinleşen 
bir hoşnutsuzluk duymasına ve diğer bazı kategorilerin muhalefet hareketinde 
öncülük yapmasına yol açmıştır. 

Bununla birlikte D.P. 'ye karşı keskinleşen muhalefet hareketine, ileri sürül
düğü gibi, küçük burjuvazinin, D.P. 'nin ekonomi politikasıyla karşıtlık içine dü
şerek bütünüyle katıldığı görüşü, olgulara uygun düşmemektedir . Gerçekten az 
gelişmiş bir kapitalizmin özelliği olarak Türkiye 'de oldukça geniş olan esnaf ve 
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küçük imalâtçı kategorisinin, -günümüzde belirtilerine rastlanan- büyük serma
yeyle çıkar ayrılığı içine düşmesi durumu, D.P. iktidarı sırasında tekelci burjuva
zinin belir lemesine rağmen henüz ortaya çıkmamıştır. Bunun nedeni, ticaret ve 
endüstri alanında görülen tekelleşme eğilimine rağmen, I 9 6 0 ' a kadarki dönem
de politik iktidarın ana yatırım alanının tarım kesimi olmasıdır. Dolaylı ve dolay
sız yollarla, öncelikle tarım burjuvazisini destekleyici bir politika güden D.P. 
kent burjuvazisi içindeki çatışkınlığı su yüzüne çıkarması şöyle dursun, kır kesi
minde bile küçük ve orta köylü tarafından desteklenmiştir. 

Gerçekten tarımda yapısal değişikliklere paralel olarak küçük köylünün 
önemli bir kesimi, uzun vadede mülksüzleşmesine yol açacak toprak birikimi ve 
aracılık ve tefeciliğin etkinliğine rağmen geçimlik işletmecilikten çıkarak ve pa
zara açılarak emeğini az da olsa değerlendirebilmiştir. Bu yüzden, ilk adımda 
D.P. 'nin büyük çiftçi yararına olan politikasını bütünüyle benimsemiştir . 

Bu bakımdandır ki Türkiye 'nin , özellikle 1950'den sonra içine girdiği süre
cin bir sonucu olarak öncelikle büyük kır burjuvazisinin hızlı gelişmesine karşı 
ilk tepki, bu gelişmeden en çok zarar gören bürokrasiden gelmiştir. Tarım burju
vazisi ölçüsünde korunmayan ve ekonomik krize paralel olarak giderek artan mü
dahale ve kısıtlamalardan bunalan endüstri ve kısmen ticaret burjuvazisi de bü
rokrasinin öncülüğündeki bu tepkiye geniş ölçüde katılmıştır. > y

 3 9 4 

Şevket Süreyya Aydemir, bütün siyasî hareketlerin ve sosyal gelişmelerin, ik
tisadî ilişkiler temeli üzerinde yürüdüğünü ifade ettikten sonra, D.P. 'nin 1950-
1957 arası ekonomi politikasını aşağıdaki şekilde değerlendirir: 

( < Cumhuriyet Halk Partisi ikt idannın özellikle, 1945-1950 arasında iktisadî 
siyaset bakımından kısır, kararsız, yönsüz ve verimsiz olan hareketsizliğine ve 
iktidar yorgunluğuna karşı D.P. 'nin bütün iktidarı boyunca ve bilhassa bu 1954-
1957 arasındadır ki, memlekette geniş iş hareketi yaratılabilmiştir. Bu gelişme, 
memleket in gerek ekonomik, gerek sosyal yapısında, temel nitelikte etkiler ya
ratmıştır. Halkın ruhunda ve hatırasında ise, D.P.'yi hattâ zaman geçtikçe ve 
çeşitli zaaflarına rağmen, gittikçe putlaştıran bir havanın da doğmasına sebep ol
muştur. Bu ekonomik canlanmalar bahsinde 1950-1954 devresine daha önce 
özetle değinmiştik. Şimdi konuyu daha geniş ele alacağız. 1954-1957 arasındaki 
ekonomik hareketler, yalnız İkinci Adamın o yıllarda yaşadığı şartlar bakımından 
değil, D.P. 'nin ne kadar plansız bile olsa, uyandırdığı iktisadî hareketlerin, yaşa
dığımız devrin, ekonomik yapısına damgasını vuran etkileri bakımından da üze
rinde durulmaya değer. Bu hareketleri, 1954 seçimleri öncesinin ekonomik 
gelişmelerini belirten ve daha önce verdiğimiz rakamlarla da bağlayarak mütalâa 
edersek, konunun bu cephesi daha da aydınlanır. 

394 Muzaffer Sencer: Türkiye'de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri. İstanbul, 1971, 232-239. ss. 
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Türk İnsanı ve Atatürk Barışı 

Şimdi b u gel işmeleri başl ıca bö lümler üzer inde kısaca gözden 
geçirebi l ir iz . Evve lâ mil l î gücün canl ı sermayesi o lan N ü f u s ha
reketini vermel iy iz . C .H.P . İktidarı zamanında Türk iye , Türk tari
h in in e n u z u n barış çağını yaşamışt ı . Buna, haklı bir. değer lendirme 
i le A t a t ü r k B a r ı ş ı da diyebil iriz . Yan i C .H.P . m e m l e k e t i , 
arada g e ç e n İkinci D ü n y a Harbi faciasına rağmen barış i ç inde yaşa
tabildi . Bu suretle daha önceki devirlerin v e İstiklâl Harbin in ve bir 
sıra ardı arkası kes i lmeyen savaşların, isyanların, ihti lâl lerin t ü -
k e t i c i v e yıpratıcı k a n kayıpları sona erdi . Yaralar v e yorgunluk
lar sarılarak, Türk insanı hızla v e mut lu bir nüfus artışı devres ine 
girdi . Gerç i bu artan nüfusun isteklerine v e ihtiyaçlarına gereği ka
dar c e v a p ver i l ememiş v e mil l î iş gücü gereği g ibi harekete getirile
m e m i ş olsa bi le , mi l let in z inde hayatiyeti , boş vatan topraklarını dol
duruyor , sarıyordu. İşte C .H.P . , Demokrat Parti İktidarına temelde , 
evve lâ hür v e bağımsız bir vatan, devretti . Y a n i İkinci D ü n y a Harbi 
ga l ip v e mağlûplar ının binbir oyunlarına rağmen d e , dokundurulma
mış , k ıskançl ık la korunmuş , bağımsız bir ülke tes l im etti . Bu vatan 
toprakları üs tünde i se , fakir v e yoksul olsa b i le , ruhunda istiklâlin 
gururunu taşıyan v e durmadan üreyen bir mil let yapısı e m a n e t etti. 

Bu ü r e m e ' tabiatiyle d e v a m da ediyordu. Mese lâ şu rakamları 
göre l im: 

Türkiye'nin Nüfusu 

Sayım yılları Köy nüfusu Şehir nüfusu Toplam 

1927 13.648.000 

1950 20.947.000 

1955 17.137.420 6.947.343 24.0S4.763 

1957 25.498.000 

1960 16.895.089 8.859.831 27.754.920 

Böylece yı lda orta lama 7 0 0 . 0 0 0 kişi artan bir nüfus haz ines i i le 
z inde bir i şgücü, D . P , İktidarına canlı bir sermaye olarak devred i lmiş 
b u l u n u y o r d u . 7 6 1 . 0 0 0 k i l o m e t r e k a r e , yahut 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 hektarl ık bir 
vatan toprağı üs tünde bu insanlar, bütün iş alanlarında vaz i fe alarak 
mil l î gel iri sağlayacaklardı . Bu iş alanlarının en baş ında t a r ı m ge
l iyordu. Çünkü Türkiye 'de nüfusun çoğunluğu köylerde yaş ıyordu. 
D a h a e v v e l c e d e değ indiğ imiz g ibi ; eki len topraklar D . P . İktidarı 
devr inde öneml i bir artış kaydett i . Elbette, e l d e edi len ürün d e yük
se ld i . Bu artış v e yüksel iş i 1 9 5 0 - 1 9 5 4 yılları iç in vermişt ik . Ş imdi bu
rada, da hareketi 1945'Ie mukayese l i olarak D . P . İktidarı devres i iç in 
vere l im; 
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Tanın Alanında Gelişmeler 

Yıllar Ekilen aaha (1000 hektar) Alınan mahsul (ton) 

1945 12.664 6.B93.B66 ı r t 

1950 14.542 8 244.183 

1955 20.998 12.078.900 

1957 22.161 12.207.000 

1960 23.227 12.945.000 

Bu rakamlara göre aynı yıl lar iç inde , mese lâ; 1 9 5 0 - 1 9 6 0 ara
s ında n ü f u s artışına bakarak hububat üret iminde daha hızl ı bir yük
sel iş vardır. A m a , ne var ki bu artış, hızl ı bir t empodan sonra du
rulmuştur. Çünkü , memleke t in h e n ü z ek i lmemiş alanları ile meralar, 
Özellikle traktör ve makineler sayısındaki çoğal ış v e bunların tedari
k ine D .P . 'n in sağladığı kolayl ıklar dolayısıyla hızla ek i lmiş , fakat 
randıman yüksel t i lememişt ir . Bu suretle 1950'yi takip eden hızl ı hu
bubat üret imi , arada hayvancı l ığ ın a leyhine olarak meraların, çayır
ların azalması v e net icede aleyhte bir harekete de yol açmışt ır . Bu 
hususa daha ö n c e de değinmişt ik . Şimdi b u rakamları d e v a m ettire
l im: 

Türk Ziraatında Makineleşme 

Vasıtalar 1955 1980 

Kultivator 10.926 20.968 

Traktör 10.926 20.038 

Traktör arabafarı 21.788 25395 

Traktör mibzeri 7.244 8.344 

Pancar mibzeri 519 1.665 

Blçer-döver 5.618 6.000 

H a y v a n kuvvet in in yer ine traktör geçt ikçe v e bir de üret im ar
tışının yarattığı genel h ız la çiftçi meralara h ü c u m ed ince , tabiî mera 
sahaları azaldı . V e b u n d a n hayvancı l ık müteess ir o l d u . Bu hareketi 
resmî kayıt lara göre şöyle verebi l ir iz: 

Mevcut Mera ve Çayırlar Sahası 

1945 

1950 

1955 

1960 

(*) 1945 biraz kıtlık mahsul senesi idi. Meselâ 1942'de bu mahsul miktarı 8.121.064 ton olarak 
hesaplanıyordu. 

39.000.000 Hektar 

37.836.000 » 

31.009.000 

28.658,000 » 
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Üret imin artışına y e tarıma makine ler in girişine paralel o larak, 
randımanlarda bir artış o lmamışt ır . Türk tarımının e n Önemli yapı 
hastalığı işte b u randıman düşüklüğüdür . G e r e k meralarda, gerek 
tarlalarda rasyonel o lmayan faydalanma şekl i , tarlaya yeter ince güb
re ver i lemeyiş i , bu hastal ığ ın temel sebepleri olarak sayılabil ir . Aşa
ğıdaki rakamlar b u randıman ge l i şmemes in i açığa vururlar. Y ı l ın v e 
m e v s i m i n h ava şartları i le bu rakamlarda nisbî bir yükse l i ş görülür . 
A m a bu randımanlar , Rusya da dahil o lduğu ha lde , Avrupa v e A m e 
rika randımanları i le k ıyas lanamayacak kadar düşük bir seviye arze-
derler. 

Hububat üretiminde Randıman Hareketi 

(Beher hektarda kilo) 

Yıllar Buğday Arpa Çavdar Yulaf Mısır Pirinç 

1945 585 575 558 466 578 1.972 

1950 866 1.076 908 1.043 1.058 2.128 

1955 1.977 1.131 1.014 965 1.211 2.125 

1960 1.094 1.304 1.044 1.232 1.568 2.588 

Fakat n e de olsa v e o l u m s u z cepheler ine rağmen, 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
arasında tarım ko lunun hububat üretimi alanında gerek saha, gerek 
üretim bakımından bir artış o lduğu aşikârdır. A y n ı artışı, tarımın 
diğer üret im kol larında da görürüz. Mese lâ; başl ıca ana mahsul ler 
itibariyle şu rakamları vere l im: 

Mahsulün cinsi 1945 1950 1955 1960 

Tütün (ton) 68.785 93.328 120.000 138387 

Patates (ton) 167.185 605.442 1.116.000 1.400000 

Şeker pancarı (ton) 566.555 855.066 1.736.000 4.384.647 

Pamuk (balya) 54.379 118.377 157,000 212.000 

ÇIÇU (P. çekirdeği), (ton) 65.307 448.459 625.000 621.000 

Zeytinyağı 21.577 51.706 40.790 79.000 

Narenciye (bin adet) 243.000 320.000 1.550.000 2.275.000 

H e m e n heps in in tam olarak tesbiti m ü m k ü n o l m a m a k l a bera
ber, aynı der leme usûl ler ine göre her yıl tahmin ed i len tarımsal üre
t im c ins ler inden başka, diğer mahsul çeşit lerini de böy lece izleyebi
liriz. Bunlar ın heps inde görülecek o lan, 1 9 5 0 - 1 9 6 0 arasında sıçra
malar şek l inde bir üret im artışıdır. Bu artışın her yıl n ice mi lyon üreti
ci hayatını i lgi lendirdiği ve onların günlük yaşamında yapacağı o l u m l u 
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etkileri düşünürsek , D . P / y e karşı çiftçi saflarında uyanan sempatiyi 
v e b u n u n seç imlerde göstereceği neticeleri tahmin edebi l ir iz . Gerçi 
o n a rağmen mese lâ , 1957 seç imler inde D . P . , b e k l e n m e y e n büyük oy 
kaybına uğramışt ır . Bu durumun tahli l ine daha ileride g ireşeceğimiz 
iç in, ş imdi b iz gene 1 9 5 0 - 1 9 6 0 arasındaki ge l i şmeler in canlandırı l 
mas ına d e v a m ede l im. 

Tarımda Ekonomik ve Sosyal Emniyet Unsuru 

Tar ımda ekim sahasının . gen i ş lemes ine v e üret imin artmasına 
paralel o larak yürütülen temel bir tesis hareketini de ö n e m l e hatır
lamal ıy ız . Bu hareket , memleket te s i lo larm v e hububat muhafaza te
sis lerinin kuruluşu v e iyi düzenleniş idir . Bunlar, Toprak Mahsulleri 
Of i s i 'n in bünyes i iç inde kuruldu. V e idaresi Ofis 'e veri ldi . 

Türkiye , hububat muhafaza tesis ve ambarlarından o l d u m olası 
yoksundu . Mese lâ İkinci D ü n y a Savaşındaki iaşe iş lerinde sıkıntısı 
çeki len e n büyük ihtiyaç, hububat muhafaza tesisleriydi. Eğer bu "te
sis ler o lsaydı v e bunlara ko layca ulaşı lacak alt yapı , yahut yol lar şe
bekes i m e v c u t bulunsaydı , b u savaş yılları devres inde şehirler, ekmek 
v e y e m sıkıntıs ı çekmeyebi l ir lerdi . D . P . İkt idarının bu si lolar şebe
kes ini hızla v e geniş, ö l ç ü d e -meydana get irebi lmes indeki e k o n o m i k 
hareket i ö n e m l e işaret e tmek yerinde olur. Hattâ b u si loların bir kıs
m ı , işler hale get ir i l ememiş . o lsa bi le . Çünkü bunlar b u g ü n deği lse 
yarın , mil l î h izmet te f a y d a h olabi l ir ler. 

1950 'de Ankara'da , 4 . 0 0 0 ton kadar depo lama kapas i tes inde bir 
s i lodan v e Haydarpaşa İs tasyon S i losu'ndan başka, m e m l e k e t t e p e k 
d e h u b u b a t muhafaza tertibatı y o k t u . D e r l e n e n buğdaylar -taşralarda 
açıkta yere serilir ve kabi l o lursa örtü alt ında saklanırdı . Fakat daha 
1957 s o n u n d a , bu b a k ı m d a n memleket te bir d e p o l a m a emniyet i has ı l 
o l d u . Aşağ ıdak i rakamlar, b u hususta f ikir verirler: 

Hububat Silo ve Muhafaza Tesisleri 

Cinsi Adet Depolama kapasitesi (ton) 

Betonarme silo 

Çelik silo 

Kâglr sîlo 

Çelik depolar 

Diğer muhafaza tesisleri 

21 277.000 

480.000 

202.000 

575.000 

60.000 

70 

125 

39 

55 

T o p l a m 1.594.000 
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Aynı yıl bu kurulu tesislere, inşa ha l inde bulunan çeşit l i tesis 
ve tertibi de i lâve etmelfdir ki, bunların depo lama kapasites i de ek
len ince memleke t t e bu depolama emniyet inin arzettiği hacmi görmek 
m ü m k ü n o lsun. Bu emniyet in h e m iktisadî, h e m sosyal b a k ı m d a n 
arzettiği m a n â açıktır. Anadolu 'da eşraflığın v e mahal l î mütegal l ibe-
liğin dayanaklarından biri o lan hububat al ım tekelci l iği v e b u işte 
fiyat bakımından köy lüye oynanan oyunlar, Of is ' in , yani devlet iş
le tmeci l iğ in in bu emniyet l i tartı ve istikrarlı fiyat s is temi i le, k ö k ü n 
den tasfiye o lunuyordu . 

Toprak ve İskân 

Ziraî üret im alanındaki s ıçramalar v e ge l i şmeler le beraber , top
rak mese l e s inde d e bazı dikkati çek ic i sonuçlar al ınmışt ır . Gerçi Ad
nan M e n d e r e s daha Ha lk Partisi saflarında iken , 1 9 4 5 - 1 9 4 7 arasın
da , T o p r a k Reformu hareket ine karşı ç ıkanların en savaşkanı , ön
c ü s ü o l m u ş t u . N i t e k i m b u yolda çok mücadele l i olarak al ınan reform 
kararlan v e k a n u n , az sonra değiştiri lmişti . Bu kanuna karşı m ü c a d e l e 
eden lerden Cavit Oral , bu kanunu çıkaran Ziraat Bakanın ın yerine 
get ir i lmiş , kanun değişt iri lmiş v e tatbikatın kaderi o n u n e l ine v e gö
rüşüne terkolunmuştu . Hattâ; b u arada A d n a n Menderes ' in b i le , b u 
Bakanl ığın başına getiri lmesi söz k o n u s u o lmuştur . İşin bütün ilgili
lerce v e ileri ge len Partil i lerce bi l inen bu cephes in i , İsmet İnönü d e 
hat ır lamaktaydı . 

H u l â s a A d n a n Menderes ve b u arada arkadaşları gerçi birer top
rak reformcusu deği ldi ler . A m a , 1 9 5 0 - 1 9 6 0 arasında öneml i toprak 
ve i skân davaları ile karşılaştılar. Evvelâ şu o l d u ki , D . P . iktidara 
ge l ince bu yeni ikt idarın ö n ü n e , Bulgaristan'dan e n az 2 0 0 . 0 0 0 göç
m e n i n , Bulgarlar tarafından Türkiye 'ye sürülmesi v e bunların yeni 
h ü k ü m e t tarafından kabulü ve yerleştirilmesi mese les i ortaya ç ıkt ı . 
A d n a n Menderes ' in şahsî müess ir telkini î le bu Türk göçmenler in in 
h e m e n k ab u lü c ihet ine gidi ldiği malûmdur . Bu kitabın birinci cil
d i n d e , toprak ve i skân işleri « B i r S a h i p s i z l i ğ i n H i k â 
y e s i » şek l inde veri lmişt i . 1950 'den sonra bu işlerin daha verimli v e 
teşki lât l ı yürüdüğünü kabul e tmek icap eder. Evve lâ Bulgaristan'ın 
göçürülmes in i istediği , ama sonra k ı smen durdurduğu bu 2 0 0 . 0 0 0 
kadar g ö ç m e n i n Türkiye 'ye nakl i ve yerleşt iri lmesi , eski yıl larla kı
yas lanamayacak kadar iyi yürüdü. Gerçi genel bir reform şekl ine gi
d i l m e d e n , fakat b o ş h ü k ü m e t arazisi ile diğer bazı toprakların, top
raksızlara tevzii de , d ikkate değer sonuçlar vermişt ir . 
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Toprak ve İskân içleri üzerinde 

(1923-1950 arasında İskân faaliyetlerine ait rakamlar) 

Yıllar Bulgaristan'dan Romanya'dan Diğer ülkeler 

Aile Nüfus Aile Nüfus Aile Nüfus 

1923-1949 19.837 75.885 19.865 79.287 185.961 635.273 

Böylece ve mülteci ler le beraber genel olarak bu 27 yıl i ç inde 
yurda: 

2 1 9 . 7 9 9 aile 
8 7 7 . 2 0 9 nüfus 

g ö ç m e n olarak girmişti . Fakat ne yazık ki , «Bir sahips iz l iğ in hikâ
yes i» işte o devr in hikâyes idir . n A m a g ö ç m e n hareket inin asıl y o 
ğ u n l u ğ u 1 9 5 0 - 1 9 5 4 arasına s ık ı şmış bu lunuyordu . Mese lâ b u 4 yı l 
arasında i se , g ö ç m e n hareketi şöyledir: 

Aile Nüfus 

Bulgaristan'dan 37.352 154.394 

Diğer ülkelerden 2.985 11.511 

T o p l a m 40.337 165.905 

Çiftçiyi topraklandırma kanunu uyarınca gerekl i i ş lemlere i s e , 
1 9 4 7 ' d e n başlayarak giri lmiştir v e neticeler şöyledir: 

Yıllar Dağıtılan dönüm Topraklandırılan aile 

1947-1949 626.954 14.099 

1950-.1954 8.625.156 169.133 

1954' ten sonra toprak dağı tma komisyonlar ın ın sayıları artırıl
mıştır. Fakat burada karşı laşt ırı lması güç o lacak uzun yıllara dalma
dan , daha kısa z a m a n süreleri i ç inde ka lab i lmek için diğer yılları a l 
mıyoruz . ( , , ) 

Köylünün Cebine Para Girmesi Meselesi 

K ö y l ü n ü n ceb ine para girdiği ve köy lünün para gördüğü söz ler i , 
1 9 5 0 - 1 9 6 0 edebiyat ın ın , he le açık veya kapalı mit inglerde çok tek
rarlanan sözlerdendir . Bu sözler , ç o k cephel i al ındığı z a m a n e lbet te 

(*) Ş. S. Aydemir, İkinci Adam, Cilt I, s. 312-313. 
(**) Toprak-Su İşleri Genel Müdürlüğü, Toprak-İskân çalışmaları 1955. 
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ki bir gerçeği ifade ederler. Köyde e k i m alanı geniş lediğ i , üret im art
tığı gibi tarımsal üret im fiyatları da yükselmişt ir . Bu da öze l l ik le 
Entansif ziraat bölge ler inde köy lünün , üret ic inin e l ine para girmesini 
sağlamışt ır . K ö y l ü n ü n e l ine para girmesinin, köy lünün para görmesi
n in , memleket in büyük çoğun luğunu oluşturan toprak üretic i lerinde 
yeni rejim v e yeni insanlar l eh ine uyandıracağı etkileri , bu g id işe 
karşı duyacakları r u h . sempatis ini tasavvur e tmek m ü m k ü n d ü r . Bu 
havanın v e b u sempat in in sonuçları ise e lbet te ki , seç imlerde v e si
yaset mücade le ler inde görülecekti . Yani köyle , kahveler harekete ge
lecek v e buralarda söz , bu rejimi savunanların o lacakt ı . 

Böy lece d e , 1 9 5 0 seçimleri i le , büyük bir dalga, hal inde köye gi
ren s i y a s e t , yani s iyasetin, memleket in uçlarına kadar 'inişi, hal
ka m a l o l u ş u , köy lünün v a t a n d a ş olarak bir nev i şahs iye l leşmes i 
veya söz sahibi o luşu , o n u n siyasî mücade les inde iktidara iktisadî 
c e p h e d e de yeni kozlar ve menfaatiar sağlayacaktır. A m a , buna rağ
m e n nasıl o ldu da gene . 1 9 5 7 seç imler inde D . P . oy kaybına uğradı? 
V e bu seç imlerden sonra İkinci A d a m Mecl i s te , arkasında öneml i bir 
mebus lar kafilesi i le yerini işgal ett i? Bu konuya i leride ayrıca gele
ceğ iz . Fakat ş imdi , 1950 'den sonra, ziraî mahsu l fiyatlarının öneml i 
bir yükse l i ş kaydett iğini de orantıları i le vere l im: 

Zİraf Mahsul Fiyatlarında Yükseliş Temposu 

Mahsul clnleslerl (%) 1948 1950 1955 1957 1960 

Hububat 94 91 119 165 239 

Bakliyat 97 63 108 • 256 247 

Hayvanlar 75 80 119 173 228 

Hayvan mahsulleri 100 93 126 149 244 

Hayvan yemleri 94 91 116 173 211 

Dokuma hammaddeleri 81 91 126 182 235 

Bu rakamlar, 1 9 5 3 yılı 1 0 0 olarak al ındığına göre , yukarda alı
nan m a h s u l c ins ler inde buna göre artış orantısı verirler. Bu verdiği
m i z yıl lar iç inde e lbette ki para fiyatları da , yani; kâğıt paranın sabit 
değerlere , mese lâ ; altına göre kıymeti (fiyatı) de değişmişt ir . Bundan 
başka , köy lünün aldığı sınaî mamuller in fiyatları da artmıştır. Bun
ları da vereceğiz . A m a , köy lünün de , psikoloj i bak ımından , o yıl larda 
c e b e g iren kâğıt para demet ler indeki ve hacmindek i artışın yaratacağı 
ruhî gurur v e emniyet i da ima v e ö n planda hesaba katmal ıd ır . Ş imdi 
ve b u n u böy lece kaydett ikten sonra ş u rakamları da vere l im: 
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Kambiyo Borsasında Altın Fiyatları 

(Cumhuriyet altım) 

1948 37.47 Ura 

1950 34.90 > 

1955 66.37 » 
1957 10943 a 

1960 130.00 • 

A m a b iz , kıyaslamaları kolaylaşt ırmak iç in , k ö y l ü n ü n yakından 
alâk'adar o l d u ğ u bazı raamûllerdeki fiyat artışını vererek k o n u m u z a 
d e v a m e d e l im : 

Aynı Yıllarda Sınat Mamul Fiyatları 

(Artış temposu) 

Yıllar Gıda maddeleri Dokumalar (thai maddeleri 

1948 91 87 91 

1950 109 86 86 

1955 122 113 127 

1957 194 168 221 

1960 254 186 290 

Bu fiyat mukayese ler in i diğer bütün ayrıntılarla madde ler üze
rinde sıralamak m ü m k ü n d ü r . N e t i c e şunu gösterir k i , o devrede ta
rımsal üret im maddeler indeki fiyat artışlarının gidiş i , altının v e köy
lüyü i lg i lendiren sınaî madde ler gruplarının artış ından fazladır. Yan i ; 
köylü eğer üretici ise, hayat pahal ı l ığ ının darbelerinden nispeten az 
müteessirdir . V e hayat pahal ı l ığ ı , yeteri kadar üret im yapabi len üre
t ic iden z iyade dar veya sabit gelirli diğer vatandaşları müteess ir et
mektedir . Bu hayat pahal ı l ığı hareketlerini biraz i leride vereceğiz . 
Fakat ö n c e mil l î e k o n o m i n i n diğer alanlarında da v e aynı devredeki 
gel işmeleri kısaca görmel iy iz . 

Sanayi İşleri ve Kapitalist Bünyeleşme 

C.H.P . 'n in v e dolayıs ıyle İ n ö n ü ' n ü n şans ının , diğer şartlar ara
s ında öze l l ik l e , harp sonrası sanayi leşme programlarını uygulamaya 
k o y a m a m a k l a k a y b o l d u ğ u n u her ves i l e ile işaret e tmiş bu lunuyoruz . 
D . P . İktidarı zamanında Türk, ekonomis in in en karakteristik ge l i şme 
alanı ise öze l l ik le , harcıâ lem sanayi kol larında o lmuş tu . Bu suretle v e 
bütün tüket im sanayii kollarını iç ine alan bir sınaî ge l i şme , öy le sa
nıyorum k i , D . P . İktidarı yı l larında başlamıştır deni lebi l ir . N i t e k i m 
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bu ge l i şme daha sonra, ihtilâl v e koal isyonlar devr inde deği l se de , 
A . P . İktidarında e n hızl ı t emposuna ulaşmıştır . Bu suretle m e m l e k e t 
çarşıları sınaî ihtiyaç maddeler in in , h e m e n heps i de memleket te ya
pılan her çeşit i i le dolmuştur. İç pazarda kapitalist bir bünye leşme-
n in sanayi temel i ö n e m l i surette gelişmiştir. D a h a z iyade D . P . i le baş
layan b u kapitalist b ü n y e 1 e ş m e ise, Türkiye'nin 1 9 5 0 sonrası 
devrini karakterize eden , tipik iktisadî hareket olarak vasıf landırı la-
bilir. 

Ç ü n k ü iç pazarda al ışveriş artmış, mübade le ekonomis i gel işmiş
tir. V e m e m le ke t in uçlarını birbirine bağlayan yeterli bir ulaştırma 
şebekes i m e y d a n a gelmişt ir . Yeterl i bankacı l ık hareketleri , yahut pa
ra v e sermaye piyasası ile bu hareket beslenebi lmişt ir . Hulâsa , geli
şen bir tarımla, ge l i şen bir endüstr i leşme birbirine pazar olabilmişt ir . 
Serbest e k o n o m i d e b u hareket, kapital izmin tâ kendis i demekt ir . Ya
ni , bütün bunlar , kapitalist esaslar dahi l inde o lmuştur . İkinci D ü n y a 
Savaşı s o n u n d a v e programına göre devletçi o lan C.H.P . , sahayı D . P . 
ve o n u n d e v a m ı o lan A.P. 'ye böylece bıraktıktan sonra b izde cereyan 
e d e n n i z a m , e lbette ki kapitalist bir n izamdı . Böylece , der inden eleş
t ir i lmesi , b u kitabın konusu o lmamakla beraber, Türkiye 'nin tâ 1 9 2 3 ' 
ten beri ge len Cumhuriyet devr inde , temelden bir kapitalist yapıya 
yönel iş i v e memleket in , bütünü ile kapitalist karakterde bir m ü b a d e l e 
s i s temine kayışı , 1950 'de D . P . İktidarı ile gel işmişt ir deni lebi l ir . Bu 
oluşta 1950 'den it ibaren öze l l ik le sanayi a lanındaki ge l i şmeler , en -
ö n e m l i faktörü teşkil ederler. Çünkü ancak bu sanayi gel işmeleri sa
yes indedir ki Türk Pazarında; tarım ve endüstri , artık birbirine v e 
gerçek an lamda P a z a r o l m a k vasfına v e imkânına u laşmış bu
lunuyorlardı n Bu n izam e lbet te ki K a r m a e k o n o m i siste
mine dayanıyordu. Hat tâ iktidarının ilk günler inde iktisadî devlet te
şebbüs ler in i öze l teşebbüse devretmek hevesleri gösteren yeni insan
lar, az z a m a n içinde; bu heves lerden ve s is tem münakaşa lar ından vaz
geçt i ler . Ç ü n k ü , ö z e l teşebbüse sağlanan imkânlar b u dev ir v e tes l ime 
lüzum bırakmadı . Evve lâ onlar b u işin kolayca başarı labi leceği kanı-
s ındayddar . Ha lbuk i devlet iş letmeleri yalnız iktisadî değ i l , aynı za
m a n d a sosyal mahiyet l i tesislerdi. Buralarda sosyal h izmet ler gelişti
ri lmişti . Teşebbüs ler in ihtisas kadrosu , öze l teşebbüs iç in d e bir ihti-

(*) Türkiye 'de kapitalizmin inkişafı, bizim derinliğine ele almak ve işlemek istediğimiz esaslı ve 
temel bir konudur. Ancak bu oluşun objektif ve gerçek materyele dayanan bir şekilde işlenmesi 
iledir ki, bugünkü ve yarınki iktisadî hayat ve kaderimiz, bütün cepheleri ile anlamış, ortaya 
sermiş olabiliriz. Bu maksatla hazırlık çalışmaları içinde bulunuyoruz. Gerek malzeme, gerek 
plan bakımından. 
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yat e l e m a n haz ines i , yani aynı z a m a n d a bir mektep teşkil ed iyordu . 
Hulâsa ö y l e o l d u ki D . P . İktidarı zamanında mese lâ ; ç i m e n t o sana
y i inde o l d u ğ u g ib i , bir kısmı karma teşebbüsler hal inde tes is o lunmak 
ve b ir takım karışık muamele l ere sahne kı l ınmakla beraber asl ında 
dev le t i ş letmeci l iğ i D P . İktidarı boyunca da tasfiye o l u n m a d ı . Hattâ , 
daha da geniş ledi . D e v l e t Demiryol lar ı , Posta İdaresi gibi dev le t el in
d e o l m a m a k l a beraber, İkt isadî Dev l e t T e ş e k k ü l ü Statüsü'ne tâbi ol
mayan İşletmeler de bu statü iç ine al ındılar. 

Bu izahlardn sonra ş imdi D . P . İktidarı zamanında sanayi in kay
dettiği ge l i şme t e m p o s u n u da verebil ir iz: 

Sanayiin Gelişme Temposu 

(1948 - 100 olarak) 

Gruplar 1960 1955 1960 

Madenler : 

Madenkomürü 105 136 160 

Linyit 119 239 160 

Petrol — 100 220 

Bakır 103 217 235 

Krom (cevher) 147 227 135 

Demir (cevher) 122 396 475 

İmalat sanayi i : 

Demir (ham) 115 197 250 

Çelik 89 184 230 

Çimento 115 243 550 

Züccacfye 83 151 300 

İplikler (pamuk-yün) 103 265 350 

Dokumalar (pamuk-yün) 105 222 315 

Şeker 116 216 400 

Şarap 130 250 350 

Ener j i : 

Elektrik 117 233 375 

Sanayi genel indeksi 110 195 270 

Bu rakamları daha da ayrıntı laştırmak m ü m k ü n d ü r . Fakat bu
rada as lolan iç "pazarın ge l i şmes inde sadece , sanayi in inkişaf t emposu 
hakkında bir fikir vermekt ir . Bu ver i len oranlar bu t emponun hızını 
o l d u k ç a canlandırmaktadır . Hak ikaten bi lhassa transformasyon sana-
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y ü n d e b u yıl larda öneml i ge l i şmeler kaydedi lmişt ir . Mese lâ şeker sa
nayi i , b u sanayii idare edenlerin eski t u t u c u v e yeni tesisleri 
ö n l e y i c i baskıs ından k u r t u l m u ş t u r . m N e t i c e d e , memleket tek i 
4 şeker fabrikasının sayısı 15 v e inşa hal indeki ler le beraber 17'ye ka
dar yükselmişt ir . Ves ika i le şeker tevzi i devri sona ererek, Türk iye ; 
şekeri kend ine yeten v e hattâ şeker ihraç e d e n hale gelebi lmişt ir . Çi
mentoda da böyle ge l i şmeler kaydedi lmişt ir . Mese lâ; şu rakamları gö
re l im: 

Şeker ve Çimento İstihsali 

(Ton olarak) 

1950 Şeker Çimento 

1950 137.440 400.000 

1955 254.703 816.513 

1960 463.498 1.725.000 

Ş i m d i b u izahları v e rakamları , D . P . İktidarı devr inde v e D . P . ' 
nitı sanayi s iyaset inde esas aldığı öze l sektörün g e l i ş m e seyrini de 
canlandıracak rakam v e orantıları da kaydederek, sanayi bahs ine son 
verebil ir iz: 

Yıllar ve Sektörler İtibariyle Türkiye 

(İmalât sanayii) 

I. işyerleri 

1949 

Neticeler % 

özel sektör 

Devlet sektörü 

2.600.000 

1.105.000 

99,1 

00,9 

Özel sektör 22.715 

Devlet sektörü 201 

II. Yatırımlar (1000) : 

öze l sektör 464.067 50,4 

Devlet sektörü 476.047 49,6 

İti. Çalışanlar : 

özel sektör 138.414 

Devlet sektörü 85.011 

IV. 0retim kapasiteleri (1000) : 

62,0 

38,0 

70,2 

9,8 

VI. 1959 

Neticeler % 

108.593 99,5 

572 00,5 

5.135.378 62,6 

3.562.758 37,4 

553.748 

152.145 

78,4 

21,6 

26853.000 80,3 

6.522.000 19,7 

Kurulmakta olan 

Neticeler % 

I 1 1 

110.005 99,4 

623 00,6 

6.090.000 51,2 

5.803.000 48,8 

603 755 76.3 

187.137 23,7 

32.086.450 76.8 

9.709.294 23,2 

(*) Bu konuda; Ş. S. Aydemir: İkinci Adam, Cilt I, s. 446-454. 
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V. Hilf İstihsal (1000) : 

Özel sektör 1.395.295 74,5 5.783.275 71,5 

Devlet sektörü 090.442.740 25,5 2.305.995 28,5 

Toplam (1000) 991.838.035 100 8.089 288 100 

Bu rakam v e oranlar, 1950 'ye girerken Türk imalât sanayi inde 
öze l sektörle devlet sektörünün esas yön lerden durumu i le , b u sek
törlerin 1 9 5 9 ortasında, yani 1 9 6 0 önces indeki karşıl ıklı durumlarını 
gösterir. İlk göze çarpan net ice , öze l sektörün devlet sektörüne na
zaran hız la geniş lemesi ve yerleşmeşidir . D . P . iktisadî s iyaset inin esa
sı da zaten budur. Fakat bu ge l i şme ve yerleşme asıl daha i leride, yani 
D . P . ' n i n b ir devamı olan A . P . İktidarı devr inde asıl hız ını a lmış v e 
b u suret le d e TPürkiye'de kapital ist bir iktisadî yapın ın inkişafı , daha 
hareket l i bir zemine oturmuştur . ( , ) 

Tarihî Yollar Üstünde Yolsuz Bir Ülke 

Şimdi b iraz da altyapıya ine l im. 
Türkiye v e he le A n a d o l u , tarihî yol lar üstündedir . Fakat yo l suz 

bir ü lkedir . Mese lâ , tarihin en uzun yo lu o lan Ş A H Y O L U buradan 
geçer . Bizans' ın ana y o l l a n ile köprülerinin de izleri, harabeleri mey
dandadır . Osmanl ı lar da yükse l i ş devirlerinde Anadolu 'ya yol lar, 
köprüler verdiler. Cumhuriyet ten sonra v e sistemli bir gayretle de
miryolları meydana getiri ldi . Fakat mese lâ 1 9 2 3 - 1 9 4 9 arasında Tür
kiye'de yapı labi len bütün karayol larının uzunluğu 4 . 3 7 0 ki lometre ve 
bütün yapı lan köprülerin u z u n l u ğ u da 1 3 . 5 2 2 metreden ibaretti . Fa
kat bu yol lar , her yağmurdan bozu lan ince sat ıhh eski m a k a d a m yol
lar s i s temindeydi . 

(*) İleride Türkiye 'nin iktisadî tarihi yazıldığı zaman, gerek D.P. ve gerekse A.P. iktidarının sana
yileşme hareketleri incelenirken, bu iki iktidar devrine yöneltilecek güçlü eleştiri, her iki ikti
darın da, Türkiye 'de sanayiin yerleştirilme yerleri ve sanayiin memlekete dağılışı bahsinde, 
en küçük bir iktisadî anlayıştan dahi mahrum olduklarının belirtilmesi olacaktır. Bütün mana-
sıyle bir iktisadî kültür noktasından gelen ve çeşitli ülkelerin sanayileşme safhalarında mey
dan alan olumlu veya olumsuz neticeleri, Tarih içinde izlemek kudretinde bulunmayan bu iki 
iktidar, sanayii ilk adımda, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde türetmek ve bu suret
le bu şehirleri, müstakbel sosyal çatışma tehlikelerinin, içeriden kaynayan kazanları haline 
getirmekle, cidden büyük ve hatta düzeltilmesi imkânsız hatalar işlemişlerdir. Köyleri, sebep
siz yere boşaltmaya teşvik etmişler ve Ankara ile diğer şehirlerin etrafında, sosyal birer kan
serleşmeden başka bir şey olmayan, gecekondu sahalarının yaratılmasına yol açmışlardır. 

Bundan başka, İzmir körfezi çevresi gibi aslında plaj, tatil ve sayfiyeler bölgesi olması lâzım 
gelen sahaları, gelişigüzel fabrikalarla doldurarak, bu bölgelerin tabiî güzelliğini ve yeşil 
iskân sahaları haline gelmelerini önlemişlerdir. Bunlar öyle hatalardır ki, neticelerini yalnız 
bugünkü Türkiye değil, gelecek nesiller de çekeceklerdir. 
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Y e n i yollar inşasına gerçi 1 9 4 6 - 1 9 5 0 arasında teşebbüs ed i ld i . 
Fakat m a k i n e parkları b i le yeteri kadar meydana get ir i lemeden ikti
dar değişt i . B u sebep le Türk iye 'de yol inşacı l ığının i lk v e veriml i dev
resini 1 9 5 0 - 1 9 6 0 arasına k o y m a k icabeder. H a l k ı n gün lük hayatını 
kolaylaşt ıran, ü lkede ziraî i şbö lümünü gel iş t iren, mil l î pazarın teşek
kü lüne m e y d a n veren ve halk ruhiyatında büyük etkiler yaratan bu 
inşa faal iyet ini , D .P . 'n in büyük şanslarından biri v e be lk i e n öneml i s i 
olarak saymak m ü m k ü n d ü r . Bu devrede bu inşa i ş ler inde ö n e m l i ne 
ticeler al ındı . Mese lâ aşağıdaki rakamları vere l im: 

Karayolları v« > Köprüler inşaatı 

Yol Inf aatı (km.) Asfalt Onanian KÖprö inşaatı 

Yıllar Tesviye Temel tabaka Kaplama Yol (adet) Adet Metre 

1950 288 375 432 23 24 1.669 

1951 526 877 314 125 45 2.823 

1952 561 801 601 94 114 4.144 

1953 932 937 844 79 105 3.633 

1954 900 1.866 477 95 163 5.214 

1955 968 1.880 936 57 156 6.842 

1956 1.537 1.903 1.286 104 162 5.194 

1957 1.745 2.154 1.414 92 119 4.709 

1958 1.216 926 1.806 37 40 2.175 

Bu yo l inşaat ında eski m a k a d a m yol s i s t eminden stabil ize yol 
s i s temine geçi ldi . Zaten daha önceden kaldırı lan Vi lâyet Naf iac ı l ığ ı 
usû lünün yerine Devletyol lar ı Teşki lât ı geçt i . V e Karayolları Bö lge 
Teşki lât ı öneml i m a k i n e parülarına sahip kı l ındı . Bunlar Türkiye 'ye , 
çağdaş ihtiyaçlara c e v a p veren bir yo l inşacı l ığ ının g irmes ine s e b e p 
o lmuştur . Böy lece e n eski tarihî yol ların geçtiği , fakat yo l suz ü l k e , 
o n d a n sonra da d e v a m eden inşa hareketi i le b u g ü n , iyi yol lara s a h i p 
bir ü lke ha l ine ge lebi ld i . Bu ge l i şmenin ha lk ruhiyat ında uyandırdığı 
etkileri ise tekrar v e ö n e m l e işaret e tmek, e lbette ki yer inde o l u r . . . 

Barajlar, su lama v e enerji projeleri ise , hakikaten cesurane id i . 
iri l i ufakl ı 14 baraj 18 milyar metreküp su toplamaktaydı lar . Bunun 
6 mi lyar metreküpü Hirfanl ı 'da toplanacak v e enerji i s t ihsal ine ya
rayacaktı . Bu baraj Orta Anado lu 'da , 7 5 ki lometre uzun luğunda yeni 
bir gö l yarat ıyordu. Termik v e hidrol ik 15 yen i santral e le a l ınmışt ı . 
Enerji ist ihsal i 1950 'ye göre % 3 6 0 v e enstale (kurulu) takat % 3 1 0 
art ıyordu. 

Aralarında Mersin gibi büyükleri de o lan 20 'den fazla l iman ku
rulmaktaydı , ßuriiar arasında mese lâ Samsun, bir açık kıyı şehrini , 
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b ü y ü k bir l iman v e l iman tesisleri i le k o r u n m u ş mahfuz bir şehir ha
l ine get ir iyordu. 14 yeni ç imento fabrikası i le ç imento üretimi 4 0 0 . 0 0 0 
t o n d a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 tona çıkt ığı g ib i , 2 yeni fabrika i le şeker sanayiin
d e de üret im 1 3 7 . 0 0 0 tondan 6 5 0 . 0 0 0 tona yükse l iyordu. 

Dış Yardım ve Krediler 

N i h a y e t 'bu iç e k o n o m i k hareket lerin ge l i şmes inde dış yardım 
v e kredi lerin d e etkis ine işaret etmel idir . Bu yardımlar daha 1 9 4 8 ' d e 
v e ancak ö n e m s i z rakamlarla başladı . Fakat D . P . İktidarı safhasında 
m u n t a z a m a n arttı. Yardımlardan v e kredi lerden gereği gibi faydala
nı l ıp faydalamlamadığ ı konusu e lbette k i tartışma götürür. Bu yardım 
v e kredi ler in , Türkiye'yi iktisadî esaret v e kontrol altına sürükleyen 
bir s is tem hal ine gelişi de ayrıca bir gerçektir. A m a biz burada sadece 
o yı l lar zarfında v e A s k e r î y a r d ı m l a r h a r i ç o lmak üzere 
b u yard ım v e ' k r e d i l e r i n bir tablosunu vermekle yet ineceğiz: 

Amerika Birleşik Devletleri Tarafından Türkiye'ye Yapılan 

İktisadi Yardım ve Krediler (Milyon Dolar) 

Amerikan Direkt yardım Endlrekt yardım Teknik yar. 

MaJT yılı Hibe Kredi Yekûn Hibe Kredi U. Yekûn Hibe Kredi 

1948-1949 1,2 38,0 49,0 — — 49,0 1.0 1.1 

1949-1950 18,1 34,9 68,5 71,5 — 180,0 — — 
1950-1951 37,2 — 37,2 — 25,0 62,2 0,3 — 
1 9 5 1 - 1 9 5 2 11,3 11,2 22,5 4 7 t 5 — 70,0 1,0 — 
1952-1953 22,6 — 33,6 21,4 — 55,0 2,1 — 
1953-1954 46,0 . — 46,0 — — 46,0 2,7 

1954-1955 55,0 20,0 75,0 — — 75,0 06, — 
1955-1956 55,0 25,0 80,0 •— 80,0 2.2 

1956-1957 55,0 25,0 80,0 — — 80,0 3,3 — 
1957-1958 70,0 — 70,0 — 70.0 4,8 

1958-1959 100,0 119,0 219,0 — — 219,0 4,5 — 
1959-1960 62,0 — 82,0 — — 82,0 5,0 — 

551,4 273,1 852,8 140,4 25,0 1.018,2 28,0 

Şartlara bağlı 17,3 

Bu yardım ye kredilere 1950 'den sonra, karşılıklı paralar fonun
d a n yapı lan v e yekûnu 2 . 1 4 4 , 2 6 0 lira tutan, k ı smen askerî maksat
lara da tahsis edi len yardım rakamlarını d a i lâve etmel idir . 
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Mevduat Hareketleri 

Hulâsa iç s irkülasyon v e iç yardımla krediler gen i ş l ey ince , para 
piyasası da canlandı . Bu canlanışta e lbette ki ihracat gel irlerinin ya
rattığı imkânlar da rol oynadı . Mevduat hareket ler inde i se ö n e m l i 
ge l i şmeler görüldü. Mese lâ şu rakamları vere l im: 

Mevduat Harekatlar! 

Yıllar Milyon lira Milyon lira Milyon lira 

t949 437 438 866 

1950 537 527 1.065 

1955 1.171 2273 3.986 

1957 3.708 2998 6.077 

1958 (*>' 3.851 3,331. 6.684 

Bütün bu gel i şmeler sırasında C .H.P . v e mese lâ İnönü çeşitl i 
tepki ler gösterdiler. Mese lâ şu sözler İnönü'nündür ( 1 6 aralık 1 9 5 5 
n u t k u ) : 

«Fiyatlar durmadan yükselmektedir. Memlekette iktisadî 
düzen altüst olursa, sıkıntıya ve pahalılığa çare bulunamaz». 

«Gıda maddeleri fiyatlarının yükselişi vatandaşı bunaltı
yor». 

«Dış ticaret açığımız 5 yıl önce 62 milyondu. J955 ekimin
de ve 10 ayda 482 milyon lira oldu. Dış borçlan da ödeyemi
yoruz». 

«Bu sıkıntılı haller karşısında Menderes'in bulduğu tedbir, 
hayat pahalılığı olmadığım Vekillere söyletmekten ibarettir. Sa
kat bir siyaset, iktisadî sahada millî istiklâl mücadelesi rengine 
boyanmaktadır. Alacaklıların bizi sıkıştırdığı bir zamanda Ad
nan Menderes de Adana'da, bütün dünyaya karşı, dış ticaretten 
kimseye borcumuz olmadığını pervasızlıkla ilân ediyor!» 

«Adnan Menderes'in, kimse tarafından tedavi çaresi bulu
namamış olan enflasyon hevesi, tabiî ve ruhî neticeleri ile, ma
liyemizi ve paramızı tahrip etmiştir». 

Millî Gelir 

Mill î Gel ir hareketleri , öze l l ik le cari fiyatlara göre o lan rakam
larla büyük artışlar gösterdi . Gerçi bu carî fiyatlarla o lan Mill î Ge l i r 
rakamlarını sabit fiyatlarla i fade ed ince bu artış ö n e m i n i o l d u k ç a 
kaybeder . Fakat seç imlerde halkın etki lendiği v e halk ps iko loj i s inde 

(*) 1958 Ağustos, İstikrar tedbirleri. 
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etk i l i o lan para hareketlerinin, nihayet iktisadî bir ince leme iş ine da
yanan bu m e k a n i z m a ile ilgili o lmadığ ı da ma lûmdur . Fakat burada 
b iz , h e r iki ameliyeyi d e e le alarak v e sadece genel bir fikir vermek 
üzere , yani herhangi bir e leş t irmeye g irmeden b u Mil l î Gel ir hareket
l er in i tablolar hal inde vereceğiz . 

A n c a k şu kadarını da bel irtmel iyiz ki , Mil l î Gel ir h e s a p l a n genel 
hası lalar olarak, mill î e k o n o m i n i n toplam yekûnlarını v e r m e k v e do-
lay ı s ıy le bir toplumda fert, yahut birey başına düşen ortalama geliri 
be l ir tmek bak ımından , ülkelerin gelir tempolarının i z l en iminde , ulus
lararası kul lanı lan ölçüler hal ine gelmişlerdir . 

Bu tablolarda, top lumu teşkil eden sosyal zümreler farkı gözeti l
m e k s i z i n , yani mi lyoner le işçi veya t a m a m e n işs iz in , mil l î has ı ladan 
nüfus başına düşen pay hesabedi l ir . Bu has ı lada, ya lnız üret im gelir
leri deği l , k a m u veya öze l sektörlerde çal ı şan bütün fertlerin hizmet
leri d e değerlendiri l ir . Hulâsa Mill î Gel ir , sadece bir m ü ş'i r e, yani 
b i r endekst ir . Bu b a k ı m d a n eleştiri lebil ir . A m a millî has ı lanın artış 
v e y a eksi l iş i bak ımından , global olarak, yani toplam ni te l iğ inde , gene 
b ir şey yansıt ır . 
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T A B L O - I 

Ü R E T İ M S E K T Ö R L E R İ İTİBARİYLE C A R İ FİYATLARLA T Ü 

Sektör v * Topltmlam 1949 1960 1951 
1952 1953 

3 744.9 4 472,0 5 563,9 
6 193,3 7 234,7 

3 647.9 4 371,1 5 448,2 
6 037,9 7 071,2 

79.9 79.6 90,1 
102,9 113,7 

17.1 21.3 25,9 
52.5 49,8 

1 004,1 1 094.4 1 250.3 
1 490.9 1 839,7 

92.3 108.5 142.0 
174,9 191.7 

6843 955.4 1 072,6 
1 275,2 1 601.8 

292.2 319.2 380,7 
40,8 46,2 

27.0 30.5 . 35.7 
1 520,0 692,8 

812.1 951.9 1 080,9 
1 317,4 1 644,1 

499,2 476,9 559,5 
791,8 863,1 

134,8 152,8 216.2 
243,3 303,2 

7. Serbest meslekler ve hizmetler 328,2 353,8 433.7 
507,9 540,1 

251.5 251,7 278,5-
310,5 

540,1 

871,0 . 911.8 953,9 
1 080.6 1 255,0 

7 942,0 8 984,5 10 717.6 
12 455,7 14 726,2 

— 18,0 — 20,3 — 23,6 
— 31,6 — 30,4 

12. Safi milli hasıla {millî gelir) -{İstihsal 

âmilleri llyatlarıyle) (10 *11 ) 7 924,0 8 924.0 10 693,3 
12 424.1 14 696,4 

983,3 9,978,4 1 118,4 
1 355.3 1 522.6 

14. Safi milli hasıla (piyasa fiyatlarıyla) 

8 907,3 1 014.2 11 810,2 
13 779.4 16 219,0 

374,1 405.9 460,6 544,1 602,0 

16. Gayri safi mlllt hasıla (piyasa flyatla-

9 281,4 10 384,3 12 278,5 
14 320,5 16 821,0 

17. Gayri safi milli hasıla (İstihsal amilleri 

8 298,1 9 370.1 11 154,4 
12 965,2 15 298,4 
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T A B L O - II 

Ü R E T İ M S E K T Ö R L E R İ İTİBARİYLE SABİT FİYATLARLA TL 

SektGr v« Toplamlar 194« 1950 1951 1952 1953 

3 671,8 4.551,2 5 493,5 5 843,3 6 403,4 

978,1 1 014,1 1 098,9 1 190,5 1 311,1 

321.3 454,7 473,0 570,4 791,0 

796.4 952.0 1 127,7 1 203,6 1 319,8 

492.8 488,3 532,9 652,3 696,5 

144.V 151,7 169,7 195,3 229,1 

7. Serbest meslekler ve hizmetler 337.8 371.2 423,1 468,9 483,0 

246,1 241,3 257.5 278.4 299,5 

857,4 694,4 943,1 1 011.1 1 159,8 

10. Yur t İçi geliri (1 İlâ 9) 7 845,8 9 118,9 10 519.4 11 418,8 12 693,2 

11. D i ? filem geliri — 17,8 — 20,8 — 23,8 — 25,8 — 28,7 

12. Saf i milli hasıla (milli getir) (İstihsal) 

âmilleri fiyatlarıyla) (10 + 11) 7 828.0 9 098,3 10 495,6 11 393.0 12 664,5 

810,3 942,8 1 091.6 1 164,6 1 317,3 

14. Sa f i mitil hasıla (piyasa fiyatlarıyla) 

8 638,3 10 041,1 11 587,2 12 577,6 13 981,8 

337,3 358,9 401.1 445,8 «484,9 

16. Gayr i safi millî hasıla (piyasa fiyatla-

8 975.6 10 400,0 11 988,3 13 023,4 14 466,7 

17. Gayr i safi millî hasıla (İstihsal âmilleri 

flyatlanyle) (12 + 15) 8 165.3 9 457,2 10 896,7 11 838.8 13 149,4 
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Buraya kadar verilen rakamlar, birçoklarının kendi bünyelerinde gizledikleri 
bazı ters tepkilere ve etkilere rağmen, bilhassa seçmen psikolojisinde etkili olan 
genişleme, ferahlama ve para bolluğu hallerinin temelinde yatan iktisadî hareket
leri aydınlatıcı niteliktedirler. Ancak İnönü ve muhalefetin D.P. iktidarına karşı 
mücadelede önemle ileri sürdükleri bazı ters gelişmeler de doğrudur. Bunlar, 
yukardan beri verilen genişleme ve yatırım hareketleri içinde, madalyonun bir 
nevi ters tarafını teşkil ediyordu. Bunları da ayrıca belir tmek yerinde olacaktır. 
Çünkü madalyonun bu ters tarafıdır ki, gerek 1957 seçiminin sonuçlarında, gerek 
D.P. 'nin kaderinde, çeşitli yönlerden rol oynayacaklardır. > >

3 9 S 

Prof. Dr. Memduh Yaşa da, D.P. iktidarının ekonomi politikalarının değerlen
dirilmesini şu şekilde yapmıştır: 

"1950 'de iktidara gelen Demokrat Parti, Halk Partisi Hükümetinin iktisat po
litikasını şiddetle eleştirmişti. Bu politikanın bürokratik ve tekelci olduğunu, lü
zumsuz müdahalelerle ekonomiyi felce uğrattığını ileri sürmüş, yabancı serma
yeden faydalanmayı, hatta devlete ait fabrikaların tedricen özel sektöre devrini 
öngörmüş, kısacası " l iberal" bir politikayı savunmuştu. Ancak memleket in şart
lan ve başgösteren dış ödeme güçlükleri bu hedeflerden çoğunun gerçekleştiril
mesine engel olmuştur. Fiilen uygulanan politikanın başlıca özellikleri şöyle 
özetlenebilir: 

Özel Sektörün Faaliyet Alanındaki Değişmeleri 

Özel sektörün geliştirilmesi ve faaliyet alanının genişletilmesi yolunda olum
lu adımlar atılmıştır. Bu arada özel girişimciler madencil ikle i lgilenmeye teşvik 
edilmiş, verilen arama ve işletme ruhsatları sayısı artmış ve linyit, krom, demir 
gibi bazı madenlerin üret imde özel kesimin payı yükselmiştir. Ayrıca kurulan ye
ni şeker ve çimento fabrikalarının sermayesine özel kişilerin de katılması sağlan
mıştır. Bundan başka özel kesimin kredi ihtiyacının 1950 'de faaliyete başlayan 
Sınaî Kalkınma Bankası 'ndan olduğu gibi, "Marshall Yardımı Özel Teşebbüs Fo
n u m d a n da faydalanılmak suretiyle, karşılanmasına çalışılmıştır. Nihayet , altya
pı yatırımlarına daha fazla girişilmesi ve liberal bir iktisat felsefesinin hâkim bu
lunması sayesinde özel girişime yeni imkânlar açılmış, sermayeye emniyet veril
miştir. Ancak fiilen devlet sanayii daralmamış, bilâkis büyümeye devam etmiştir. 
Zira, bazı temel sanayii (azot sanayii, petrol rafinerileri gibi) hemen kurma lüzu
mu duyulmuş; özel sektörün bu gibi yatırımları henüz yapabilecek durumda ol
madığı görülmüş; ayrıca devlet fabrikalarının genişletilmesi, bazılarının tamam
lanması veya teknik ıslahı gerekmiştir. Kaldı ki özel sektördeki sermaye kıtlığı 
bir yana, teknik ve özellikle siyasal sebeplerle tek bir devlet fabrikasının bile özel 
kesime devrine imkân bulunmamıştır. Sonuçta, aşağıdaki rakamlardan anlaşıla
cağı üzere, özel kesimin toplam sınaî yatırımlardaki payında sadece önemsiz bir 
artış sağlanabilmiştir. 

395 Şevket Süreyya Aydemir: İkinci Adam, Üçüncü ve Son Cilt (1950-1964) 5.bs. İstanbul, 1988, 
215-238. ss. 

2507 

TBMM KUTUPHANESI



Sınaî Yatırımların Dağıl ımı (%) 

Özel K a m u 

1950 43 57 
1951 44 56 
1952 53 47 
1953 55 45 
1954 38 62 
1955 40 60 
1956 39 61 
1957 46 54 
1958 43 57 
1959 63 37 
1960 52 48 

Bunun gibi, imalât sanayiindeki büyük (10 ve fazla işçi çalıştıran veya m o 
torlarının takati 10 B.G. ve üstün olan) müesseselerin katma değerleri toplamın
da özel sektörün payı 1946 ile 1959 arasında yalnız % 42 'den % 46 'ya , işçi sa
yısı toplamındaki payı ise % 54 'den % 60 ' a çıkabilmiştir. 

Yatırımların Artışı: 

Her iktisat politikasının hedefleri arasında yer alan ekonomiyi büyütme ve ge
liştirme hedefine Demokrat Parti Hükümeti büyük bir ağırlık vermiş ve kalkınma
yı en kısa zamanda gerçekleştirmek için dönemin ilk yıllarında yatırımları önemli 
ölçüde artırmıştır. 1948 ve 1953 yıllan yatırımları aşağıda karşılaştırılmaktadır:'*' 

Yatırımlar ve Dağılımı 1948 Fiyatları ile 
(Milyon Lira) 

Özel Devlet Toplam 
1948 499.0 348.5 847.5 
1953 1.226.9 977.5 2.204.4 
Yatırımların bu artışını sağlamak amacıyla büyük bir kredi ekspansiyonuna 

gidilmiştir. 1950 ile 1953 arasında, banka kredilerinin genel toplamı 1301 milyon 
TL. 'den 3429 milyona, geliştirilmesine ayrı bir önem atfedilen tarıma verilen 
krediler ise 412 milyon TL . ' den 1213 milyona çıkmıştır. Tarımsal üretimi teşvik 
için ayrıca fiyatlar desteklenmiş, Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayı dünya piyasa
sı seviyesini aşkın fiyatlarla satın almıştır. Ne var ki 1953 'den sonra dış ticaret sı
kışık bir duruma girdiği gibi, kredi hacminin ve bonknot tedavülünün genişleme
si ile genel fiyat seviyesi yükselmeye başlamış, Konjonktür Dairesi 'n in 1938 
esaslı toptan eşya fiyatlar indeksi 1950 'de 452 ve 1953 'de 497 iken gitgide arta
rak 1959 'da 1130'a varmıştır. Şiddetli enflasyon ve ithalât güçlükleri karşısında 
yatırımları frenlemek gerekmiştir. Yatırımlarla ilgili bö lümde yer alan istatistik
lerden, yatırımların 1954 - 1960 arasında durakladığı, hatta 1953'e nazaran bir 
miktar gerilediği anlaşılmaktadır. 

(*) Kenan Gürtan, Türkiye'de Yatırımlar, İstanbul 1959, s. 134 
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Müdahalecilikte Gerileme ve İlerlemeler, Dış Ticaret 

Devlet müdahaleleri başlangıçta azalmışsa da 1952 sonlarından itibaren yine 
artmış ve kapsamı gittikçe genişlemiştir. Bu değişmeler dış ticaretin gelişmeleri 
ile ilgilidir: Demokrat Parti Hükümeti işbaşına gelince 10 Ağustos 1950 tarihli 
kararname ile ithalâtı yaklaşık % 65 oranında libere etti ve bazı ihracat kısıtlama
larını kaldırdı. Aşağıdaki rakamlardan görüleceği gibi, ithalât bundan dolayı bü
yük ölçüde artmış oldu. 

Dış Ticaret Dengesi 

İthalat 

(Milyon Lira) 
İhracat Fark 

1950 799.9 737.6 - 6 2 . 3 

1951 1.125.8 879.4 - 246.4 

1952 1.556.6 1.016.2 - 540.4 

1953 1.491.1 1.109.0 - 382.1 

1954 1.339.4 937.8 - 4 0 1 . 6 

1955 1.393.4 877.4 - 516.0 

1956 1.140.6 854.0 - 286.6 

1957 1.112.0 966.0 - 145.3 
1958 882.3 692.4 - 189.9 
1959 1.316.0 990.6 - 325.3 

İlk yıllarda bu artış pek önemli değildi. Kore Savaşı dolayısıyla Türk ihraç 
mallarının fiyatı yükselmiş olduğu gibi memleket Amer ika 'dan epey yardım alı
yor ve ayrıca oldukça büyük döviz rezervlerine sahip bulunuyordu. Ancak dış ti
caret açığı büyüyüp 1952'de 540 milyona (ihracatın % 53 'üne) çıkınca hükümet 
yeniden kısıtlamalara lüzum duydu. 22.9 .1952 'de liberasyon listesindeki malla
rın ithali ilgili bakanlığın tesciline tabi tutuldu. 20 .4 .1953 'de de serbest ithalât 
usulü tamamıyle kaldırıldı. Alınan türlü tedbirlere (özellikle 1954 'de kıymet 
esasına dayanan yeni bir gümrük tarifesinin yürürlüğe konmasına, ithalâttan ay
rıca bir de hazine hissesi al ınmaya başlanmasına, ihraç mallarına pr im verilmesi
ne ve ihracatta özel takas gibi usullere başvurulmasına) rağmen, enflasyon gitgi
de şiddetlendiği için, dış ticaret açığı giderilemedi. İthal edilen bir kısım malla
rın bedeli transfer edilemediğinden birçok kısa vadeli dış borçlar birikti. Şiddet
li bir ithal malı darlığı başgösterdi. Halk kahvesiz kaldığı gibi hammadde bula
maması dolayısıyla sanayi tam kapasite ile çalışamaz oldu. Bu durum yeni kısıt
lama ve müdahalelere yol açtı. Nihayet 1956 'da Millî Korunma Kanunu tekrar 
yürürlüğe konmakla beraber bir İthal Mal lan Fiyat Kontrol Dairesi kuruldu. Böy
lece liberal olması öngörülen ve başlangıçta gerçekten liberal olan iktisat politi
kası tekrar müdahaleci bir nitelik kazandı. 

2509 

TBMM KUTUPHANESI



Dış ödeme güçlüklerine ancak 1958'de çare bulunabildi. Milletlerarası malî 
kuruluşlar ve bazı yabancı bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda hükümete, 
emisyondaki artışı durdurmak, kredi hacmini 30 Haziran 1958'deki seviyesinde 
dondurmak, Türk lirasının değerini düşürmek gibi şartlarla dış ödemelerin yürü
tülmesini mümkün kılacak kredilerin verilmesi kabul edildi. İstikrar programı de
nilen tedbirleri kapsayıp 4 Ağustos 1958'de yürürlüğe giren kararlar uyarınca do
ların değeri ithalâtta 2.8 liradan 9 liraya çıkarıldı. İhraç malları ise gruplara ayrı
larak her grup için eski kura değişik miktarda prim ilâvesi ile belirlenen dolar fi
yatları tespit edildi. 1960'da bu katlı kur sistemi kaldırılarak ihracat için de dolar 
9 lira oldu. Başlıca malların ihracatı, önceden müsaade alma şartına ve kontenjan
lara tâbi tutulduğu gibi ithalât üç aylık kontenjanlara göre yürütülmeye başlandı'*' 

Tarıma ve Karayollarına öncelik Verilmesi 

İktisat politikasında tarımın geliştirilmesine evvelki dönemlere nazaran daha 
büyük bir önem verilmiş, infrastrüktür yatırımlarında da, karayolları, l imanlar ve 
elektrik santralları yapımı ön plana geçmiştir. Bir tahmine göre 1950-1955 yılla
rında devletçe yapılmış olan yatırımların (iktisadî devlet teşekkülleri yatırımları 
hariç) alanlara dağılımı şöyledir:1**' 

Yatırımların Dağılımı 

(Milyon) 

Lira % 
Ulaşt ı rma ve Haberleşme 1.575 45.8 

Tarım 1.024 29.7 

Sanayi ve Madencilik 371 10.8 

Bayındırlık 473 13.7 
3.443 100.0 

Buna göre söz konusu yatırımların yaklaşık % 30 'u tarımı faydalandırmıştır. 
Tarıma ayrılan paralar da özellikle traktör satın alınması, sulama işleri, silo ve de
po yapımı için kullanılmıştır. Nitekim 1948'de 1756'dan ibaret olan traktör sayısı 
1954'de 37.743'e varmıştır. Dönemin ilk yansında tarımsal yatırımlar hatta imalât 
sanayiine yapılanları aşmış, fakat sonralan yine sonuncular ağırlık kazanmıştır. 

Hazırlanan karayolları programının uygulanması ile de 1950-1960 arasında 
üstyapılı yolların uzunluğu 24214 km. 'den 42039 km. 'ye , karayolları üzerindeki 
yük trafiği 957 ton/km. 'den 3578 ton/km. 'ye çıkmıştır. Liman ve iskelelerin yapı
mı için de 1950-1961'de devlet bütçesinden 647 milyon lira sarfedilmiştir/"*' 

(*) Haluk CİLLOV, Türkiye Ekonomisi, İstanbul 1972, s. 407 
(**) Z. Y. HERSHLA G, Turkey, on Economy in Transition, The Hague 1958, s. 210 

(***) Haluk Cillov, a.g.e., s. 330, 333, 348 
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Yabancı Sermayenin Teşviki 

Batının hemen hemen bütün askerî, siyasî ve iktisadî örgütlerine katılmış bu
lunan Türkiye bu dönemde yabancı devletlerden oldukça büyük yardım fonları al
mıştır. 1951-1957 arasında bu fonlar 695 milyonu kredi, 754 milyonu hibe olmak 
üzere yaklaşık 1450 milyon dolara varmıştır. Hükümet ayrıca özel yabancı serma
ye yatırımlarını teşvik etmek istemiş, bu hususta mevcut kanunu yeterli görmedi
ğinden değiştirmiş, nihayet Türk teşebbüslerine tanınan bütün hak ve muaflıkları 
aynı alanda çalışan yabancı sermayeli kuruluşlara da veren 18.1.1954 tarih ve 
6224 No. ' lu yeni bir kanun çıkarmıştır. Bu kanun söz konusu yatırımları az mik
tarda artırmıştır. Yine 1954'de kabul edilen 6326 sayılı Petrol Kanunu 'y la da o za
mana kadar devletin tekelinde olan petrol arama ve petrol kuyularını işletme işle
rinin yabancılarca da yapılmasına izin verilmiştir. 

Malî Politika 

Öte yandan, ilgili bölümde daha etraflı olarak anlatılacağı üzere, bu dönemde 
devletin gelirlerini artırmak yolunda çok şey yapılmamıştır. Vergi sistemi değiş
memiş , devlet gelirleri G S M H ' y ı takibedememiştir. Bu durum aşağıdaki tablodan 
da anlaşılmaktadır. 

Genel Bütçe ve Vergi Gelirlerinin" 
GSMH'ya Oranı 

Yıllar 

(a) 
Genel Bütçe 

Gelirlerinin 
GSMH'ya Oranı 

(%) 

(b) 
Vergi 

Gelirlerinin 
GSMH'ya Oranı 

(%) 

1950 16.2 11.9 

1951 15.6 10.1 
1952 18.6 11.0 

1953 16.1 10.9 
1954 16.7 12.1 
1955 18.3 11.7 

1956 16.5 11.7 

1957 14.8 10.3 

1958 15.1 10.1 

1959 16.1 11.5 
Kaynak: (a) GSMH: DİE, Türkiye Millî Geliri ve Harcamaları 1948-1972, Yayın No. 660, 

1973, s. 32, Tablo 7'den ve Genel Bütçe Gelirleri: Bütçe Gelirleri Yıllığı 1973, Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü Yayını, s. 1, Tablo 1 'den alınarak hesaplanmıştır. 

(b) Aynı eser, s. 4, Tablo 5. 

(*) Carî faktör fiyatlarıyla. 
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Vergileme gayretlerinin düşük kalması, bütçe açıklarının devamında ve büyü
mesinde başlıca etken olmuş, ayrıca iktisadî devlet teşekküllerinin artan finans
man ihtiyacı için de Merkez Bankası kaynaklarına gittikçe daha fazla müracaat et
mek zarureti hasıl olmuştur. Bu konuda daha geniş bilgi ileride maliye politikası 
ile ilgili bölümde verilmiştir. 

Özellikleri anlatılan bu politikanın bazı sonuçlarına, bu arada kredi ekspansi-
yonu ve yatırımların artışı dolayısıyla başgösteren enflasyonla dış ödemeler buna
lımına yukarıda değinilmiştir. Burada sadece üretim ve millî gelirde meydana ge
len değişikliklere işaret edilecektir. 

Tarıma yapılan büyük yatırımlar, özellikle sağlanan çok sayıda traktör, ekili 
alanın önemli ölçüde genişlemesini, 1951'de 11 milyon hektardan, 1958'de 15 
milyon hektara çıkmasını mümkün kılmıştır. Tarımsal fiyatların desteklenmesi ve 
karayollarının islâhı ile ürünleri uzak yerlere taşıma imkânının elde edilmesi de, 
üretim isteğini kamçılamıştır. Sonuçta tarımın net hasılası 1950-60 arasında, 1968 
fiyatları ile, 15.87 milyar TL. 'dan 26.84 milyar TL. 'na , yani % 69 yükselmiştir. 
Böylece 1950'ler, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, tarımın en hızlı geliştiği 
10 yılı teşkil etmiştir. Bu dönemde, makineleşmenin yan etkileri ile, o zamana ka
dar zayıf kalan köyden şehre doğru hareketler de artmıştır. Bu duruma göre asır
lardan beri statik kalan tarımda ilk belirgin kıpırdanmaların ve gelişmeye özgü de
ğişmelerin 1950'lerde başladığı söylenebilir. 

Sınaî üretimde de önemli bir artış olmuş, sektörün net hasılası (yine 1968 fi
yatlarıyla) 1950'de 5.05 milyar TL. 'dan , 1960'da 11.35 milyara varmıştır. Bu % 
124 oranında bir artış demektir. 

G S M H ' n ı n toplamı ile nüfus başına düşen miktarlarındaki değişmeler ise Tab
lo 16'da verilmektedir. 

Ancak 1950'lerdeki gelişme düzenli bir şekilde cereyan etmemiştir. Büyüme 
oranı başlangıçta çok yüksek ( % 11-12 düzeyinde) iken sonra alçalmıştır. Yatırım
ların ve kalkınma çabalarının kaynak ve imkânlarla uzlaştınlmaması dolayısıyla, 
ekonomi türlü sakıncalar doğuran ve gelir dağılımını da her halde olumsuz surette 
etkilemiş olan şiddetli bir enflasyona tutulmuş, ciddî sarsıntılar geçirmiştir. 

Sonuçlar 

GSMH'daki Değişmeler 
(1968 fiyatlarıyla) 
Artış pranı f%) 

1950 1960 10 Yılda Yılda 

Toplam G S M H (Milyon Lira) 

Nüfus Başına G S M H (Lira) 

38.506 

1.850 

70.869 

2.576 

80,5 

39,3 

6,3 

3,4 
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Öte yandan tarım ve sanayi sektörlerinin G S M H ' d a payı şöyle değişmiştir. 

İki Sektörün GSMH'daki Paylarında Değişmeler 
Carî 1968 

Fiyatlarla Fiyatlarla 

m m 
1950 1960 1950 1960 

Tarım 42.0 38.2 41.2 37.9 
Sanayi 14.7 17.4 13.1 16.0 

Demek oluyor ki tarımsal üretimdeki büyük artışa rağmen tarımın G S M H ' d a 
ki payı bir miktar gerilemiştir. Ekonominin gelişme sürecine girdiğine bu da işa
ret etmektedir. 

Bu durum da ekonomi politikasını bir plana dayandırmak ihtiyacını doğur
muştur. ) >

3 9 6 

Serdar Turgut, Demokrat Parti döneminde Türkiye ekonomisini şu görüşler
le değerlendirir: 

B) 1954 - 60 Dönemi 

a- 1947-53 Döneminde Biriken Sorunların Etkilerini Hissettirmeye Başlaması 
Tarıma ve dış ticarete ağırlık veren gelişme stratejisinin sürdürülebilmesi için 

gerekli elverişli dış koşullar, 1954 yılına gelindiğinde ortadan kalkmıştı . Kore sa
vaşı sürerken merkez konumundaki ülkelerin yiyecek ve hammadde stoklamala-
rı Türkiye 'n in geleneksel ihraç ürünlerine gelen talebi ve dolayısıyla bunların 
dünya piyasalarındaki fiyatlarını arttırmışken, savaşın sona ermesiyle birlikte 
hem talep, hem de fiyatlar düşme sürecine girmişti. Bunun yanında, 1954 başta 
A.B.D. olmak üzere tüm merkez ülke ekonomilerinde durgunluğun yaşandığı bir 
yıldı. Merkez ülke ekonomilerinin büyüme süreçlerinin kısa süreli de olsa kesin
tiye uğraması ise, çevre ülkelerin ihraç ürünlerine talebin düşmesi sonucunu ya
ratmaktaydı. 

Elverişli dış koşulların bu şekilde sona ermesinin yanısıra, içerde de bu geliş
me stratejisinin sürdürülebilmesi için gerekli koşullar ortadan kalkmaktaydı . Ta
rım üret iminde büyük artışlara olanak sağlıyan olağanüstü hava koşulları 1954 
yılında normale dönmeye başlamıştı. Ayrıca, 1947 - 53 yıllarında tarım sektörün
de makinalı üretime geçilmesi yolunda büyük adımlar atılmışsa da, 1954 yılına 
gelindiğinde tarım sektöründe varolan üretici güçlerin düzeyi, ne daha fazla yeni 
toprağın üret ime açılması, ne de işletilmekte olan topraklarda yeni verimlilik ar
tışları sağlanması açısından yeterliydi/*' 

Tarıma ve dış ticarete ağırlık veren gelişme stratejisinin t ıkanmaya başladığı 
1954 yılı, aynı zamanda savaş sonrası dönemde kronikleşen dış ticaret açıkları-

396 Memduh Yaşa-...: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, 123-1978. İstanbul, 1980, 91-96. ss. 
(*) Korkut Boratav, 100 Soruda Gelir Dağılımı, s. 154. 
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nın ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlandığı ta
rihtir/*' 1947 yılında uygulanmaya başlanan gelişme stratejisinin dış açıkların 
kronikleşmesine yol açtığını, kronikleşen dış açıkların bir döviz kıtlığı krizi ya-
ratmamasının da Türkiye 'ye verilen dış yardımların sürmesi ve 1946 öncesi dö
nemden devralınan altın ve döviz rezervlerinin kullanılması ile mümkün olduğu
nu belirtmiştik. Ancak, 1946 öncesinden miras kalan altın ve döviz rezervleri, 
1951 yılından uygulanmaya başlanan yüksek liberasyon politikası nedeniyle 
1951 - 53 arasında büyük ölçüde tüketilmişti. Dolayısıyla, Türk iye 'ye dış yardım 
veri lmeye devam edilmekteyse de bunun, Türkiye 'n in geleneksel ihracatını art
tırmasının imkansızlaştığı bir dönemde, ülke ekonomisinde döviz kıtlığı koşulla
rının yaşanmasını engelleyebilmesi için çok yüksek düzeylere varması gerek
mekteydi . Ancak, Tablo 11'den de görülebileceği gibi, verilen dış yardımlarda 
hem sürekli bir artış görülmemekte, hem de gerçekleşen artışlar çok düşük dü
zeyde kalmaktaydı. 

Dış Sermaye Kaynakları" 1946 - 1960 
(Milyon Dolar) 

ABD Ekonomik Yardımları Diğer Yardım 
Yıllar Borç Bağış Toplam Kurulusl 

1946-48 45,4 — 45,4 5,0 
1949 33,8 - 33,8 
1950 40,0 31,9 71,9 80,4 
1951 - 49,8 49,8 -

1952 11,2 58,4 69,6 35,2 
1953 - 58,6 58,6 69,6 
1954 - 78,7 78,7 3,8 
1955 25,5 83,8 109,3 -

1956 25,0 104,3 129,3 
1957 25,1 62,3 87,4 13.5 
1958 23,2 90,4 113,6 125,5 
1959 97,2 107,0 204,2 

1960 26,5 99,0 125,5 37,0 
(*) Yabancı özel sermaye yatırımları ve Askeri yardımlar tabloya alınmamıştır. 

(**) Diğer yardım kuruluşları kolonu Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslarara
sı Para Fonu, Avrupa Ödemeler Birliği, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Ba
tı Almanya Hükümeti içermektedir. 

Kaynak: Y. Kepenek, Türkiye Ekonomisi, s. 139 

(*) Ödemeler dengesi açığının sinyal vermesinin etkileri dış basında da hemen etkisini göster
miş, bu da Türkiye'nin dış ticarî ilişkilerini olumsuz etkilemeye başlamıştı. Örneğin bkz. 
Alman gazetesi Neue Zürcher Zeitung gazetesinde çıkan bir haberin aktarıldığı, "Türkiye 'nin 
Ödeme Buhranı", Yeni İstanbul, 27 Eylül 1954. 
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Aynı zaman diliminde ortaya çıkıp, birbirlerinin etkilerini daha da kuvvetlen
diren iç ve dış koşullardaki bu olumsuz gelişmelerin en önemli sonuçlarından bi
ri de, ülke ekonomisinde döviz kıtlığı koşullarının yaşanmasının kronikleşmesiy-
di . ( , ) Tarım ürünleri ve hammadde ihracatının istenilen düzeyde sürdürülmesi, ta
rıma ve dış ticarete dayalı gelişme stratejisinin t ıkanmasıyla birlikte imkânsızla-
şınca, ülkenin kendi kaynaklarına dayanarak döviz kıtlığı koşullarına düşürülme
sini önliyebilmesinin bir tek yolu kalmıştı: Sanayi sektörünün döviz kazandırma 
işlevini üstlenmesi. N e var ki, 1947 - 1953 döneminde dövizin nispeten kolay bu
lunabilir olması nedeniyle sanayi sektörünün gerek ithalat gereksinimini azaltma, 
gerek kendi kullandığı dövizi kendi yaratma, yani ihracat yapma yönünde bir dö
nüşüm sürecine girmesi için gerekli dürtü var olmamışt ı r /" ' Bu nedenle 1954 yı
lına gelindiğinde Türkiye 'nin sanayi sektörünün Devletçilik döneminden devra
lınan "bağımsız" gelişebilme potansiyeli büyük ölçüde kaybedilmişti . Yani hem 
döviz sağlanması açısından merkez ülkelere bağımlı hale gelinmişti , hem de her 
sanayileşme sürecinde ortaya çıkabilecek ithalat gereksinimi, ithalat bağımlılığı
na dönüşmüştü. 

1954 yılından itibaren kronikleştiğini söylediğimiz döviz kıtlığı koşullarının 
inceleme konumuzu oluşturan dönem içinde döviz kıtlığından kaynaklanan krize 
dönüşmemesinin temel nedeni, dönemin hegemonik devleti A.B.D. 'n in döviz 
kıtlığının kriz boyutlarına ulaşmasını önlemeye yetecek miktarda dövizi, çeşitli 
yollardan Türkiye 'n in kullanımına sunmasıydı. Merkez ile çevre ülkeler arasın
daki işbölümünün yeni dönemde örgütlenme aracı olduğunu söylediğimiz Ulus
lararası Keynescilik politikasının uygulanabilmesi , çevre ülkelerde döviz kıtlığı 
koşullarının kronikleşmesine bağlıydı. Zira merkez ülkelerin kapitalist dünya sis
temi içinde çevre ülkelere uygun gördükleri konumu onlara kabul ettirebilmeleri 
ve dünya ölçeğinde gelir bölüşümünü bu işbölümü çerçevesinde gerçekleştirebil
meleri , çevre ülkelerin döviz açısından merkez ülkelere bağımlı olmalarını ge
rektirmekteydi. Ancak, çevre ülkelerdeki döviz kıtlığı koşullarının döviz krizine 
dönüşmesi , Uluslararası Keynescilik politikasının işlemesini sekteye uğratma so
nucunu doğurabileceğinden, döviz kıtlığının belirli sınırlar içinde kalmasının, 
merkez ülkeler ve özellikle A.B.D. tarafından kurulmuş olan Uluslararası Key
nescilik politikasının uygulayıcıları olan uluslararası fınans kuruluşları tarafın
dan sağlanması gerekmekteydi. 

(*) Hükümet özellikle 1954 yılından itibaren ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri belirgin bir 
biçimde hissedilmeye başlanan döviz kıtlığı koşullarının sorumluluğunu C.H.P. dönemine yük
lemekteydi. Ancak dış açıkların kurumlaşmasının tercih edilen bir ekonomi politikasının sonu
cu olduğunu, bu tercih açısından ise Demokrat Parti iktidarı C.H.P. dönemi ile bir süreklilik 
gösterdiğini, bu nedenle de bu tür eleştirinin haksız olduğunu düşünüyoruz. Hükümetin bu so
rumluluk atma çabası için bkz. "Maliye Vekili Nedim Ökmen 'in Bütçe Nutku, Zafer, 21 Şubat 
1956. 

(**) Ş. Pamuk, "İthal İkâmesi, Döviz Darboğazları ve Türkiye, 1947 - 1979", Krizin Gelişimi ve 
s. 59-65. 
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Dış açıkların ve döviz kıtlığı koşullarının kronikleşmesinin sadece Türki
ye 'ye özgü olmadığını, kapitalist dünya sisteminin yeni dönemdeki işleyiş meka
nizmalarının tüm çevre konumundaki ülkelerde bu tür bir gel işmeye yol açtığı
nı belirttik/*' Ancak şu unutulmamalıdır ki, genelde tüm çevre ülkelerde dış açık
ların ve döviz kıtlığı koşullarının kronikleşmesi, savaşın hemen sonrasında bu ül
kelerde çevre konumuyla uyumlu bir ithal ikameci sanayileşmenin sürdürülme
sinin sonucu iken, Türkiye 'de aynı koşullar, Devletçi sanayileşme stratejisinin 
yeniden uygulanabilme potansiyelini ortadan kaldırmak amacıyla, başta A.B.D. 
olmak üzere merkez ülkelerce uygulanan politikalar sonucunda oldukça suni bir 
biçimde yaratılmıştı/**' Savaşın hemen sonrasında ithal ikameci sanayileşmenin 
gündeme geldiği çevre ülkelerde, bu tür sanayileşme sürecinin iç pazara yönelik 
tüketim mallarından oluşan ilk aşaması tamamlandıkça gerek ara ve yatırım mal
ları, gerekse döviz açısından merkez ülkelere yeni bağımlılıklar ortaya çıkmış, 
merkez ülkelerin de bu yeni bağımlılık bağlantılarını temel alarak, bu ülkelerde
ki iktisadî gelişmeleri yönlendirebilmeleri imkânı doğmuştu. Öte yandan Türki
ye 'de , savaşın hemen sonrasında, tarıma ve dış ticarete ağırlık veren gelişme stra
tejisinin uygulanmasıyla birlikte aynı tür bağımlılık bağlantıları kurulmaya baş
lanmış, çevre konumuna özgü ithal ikameci sanayileşme sürecinin kendi dinami
ğinden kaynaklandığını söylediğimiz bu bağımlılık bağlantılarının, sanayileşme 
hedefinin geri plana itildiği bir dönemde kurulması sonucunda ise, Devletçilik 
döneminden devralınan bağımsız nitelikte bir sanayileşmeyi gerçekleştirebilme 
potansiyeli oldukça kısa bir sürede elden kaçırılmıştı. Tarıma ve dış ticarete ağır
lık veren gelişme stratejisinin tıkandığı 1954 yılına gelindiğinde ise, Türkiye 
ekonomisinin temel özellikleri ve yapısal sorunları ithal ikameci sanayileşmeyi 
savaş sonrasında kesintisiz sürdüren çevre ülkelerle benzerlikler göstermekteydi; 
bu ise, aşağıda göstereceğimiz gibi, yeniden ön plana ç ıkmaya başlayan sanayi
leşme hedefinin hangi sınırlar içinde kalacağının önceden belirlenmiş olması an
lamına gelmekteydi. 

(*) Cherly Payer, The Debt Trap: The International Monetary Fund and the Third World, New 
York, 1974. 

(**) K. Boratav, "Dünya Ekonomisi, Türkiye ve İktisat Politikaları", Türkiye'de ve Dünyada Ya
şanan s. 260. Dış açıkların ve döviz kıtlığının kronikleştiği bir ekonomik yapılaşmanın 
A.B.D. 'nin Türkiye için uygun gördüğü konum olması, bize bunun sadece dışarıdan empoze 
edilen bir durum olmadığını unutturmamalıdır. Zira konuya bu şekilde yaklaşıldığı zaman bir 
ülke ekonomisindeki gelişmeleri sadece dışarıdan belirlemeler ile açıklama gibi bir yanlışa 
düşülebilir. Gysa çalışmalarımızın önceki bölümlerinde de belirttiğimiz gibi çevre konumun
da kalmanın şartları konusunda hem çevre hem de merkez ülkede bir mutabakat olmadığı tak
dirde "dışarıdan belirlenmenin " işlemesi mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye 'nin dış açık
ların ve döviz kıtlığı koşullarının suni bir biçimde yaratılması isteğine, izlemeye karar verdi
ği gelişme stratejisi ile dolaylı olarak "Evet" dediğini düşünüyoruz. 
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b- 1954 Yılından İtibaren Yeniden Gündeme Gelen ithal ikameci Sanayileş
me Stratejisinin Devletçilik Dönemindekinden Nitelikçe Farklılığı 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında genelde tüm çevre ülkelerde gündeme gelen 
ve Türkiye 'de de 1954' ten itibaren ön plana çıkmaya başlayan ithal ikameci sa
nayileşme stratejisinin kapitalist dünya sistemi 'nin yeni dönemdeki işleyiş meka
nizmaları ile uyumlu olduğunu, A.B.D. 'n in koordine ettiği Uluslararası Keynes-
cilik uygulamalarının da, çevre ülkelerde bu tür bir gelişme biçimini teşvik etti
ğini daha önce belirtmiştik. Çalışmamızın bu aşamasında bizim açımızdan önem
li olan nokta devletçi sanayileşme stratejisinden nitelikçe farklı olan bu «yeni» 
sanayileşme sürecinin ülke ekonomisi açısından ne anlama geldiğinin incelenme
sidir. Zira, 1954 yılından itibaren temel özellikleri belirginleşmeye başlayan sa
nayileşme ağırlıklı gelişme stratejisi, yirmi kusur sene gibi uzunca bir süre Tür
kiye ekonomisinin gelişme biçimini belirleyecektir. 

1930 yılına gelindiğinde sanayi yapısı yok denecek kadar cılız olan Türki
ye 'nin , Devletçi sanayileşme stratejisini uygulayarak kısa bir sürede nasıl çevre 
konumunu aşma fırsatını yakaladığını 1930-39 dönemiyle ilgili bölümde ayrıntı
larıyla incelemiştik. Yine aynı bölümde belirttiğimiz gibi, oldukça kısa bir sürede 
hızlı bir sanayileşmenin gerçekleştirilebilmesi, sanayiler arasındaki arz koordinas
yonunun sağlanması sorunun çözümünün ön plana çıkarılmasını gerektirmektey
di. Başka bir deyişle, Devletçi sanayileşme stratejisinin uygulandığı dönemde iç 
pazar sorunu sadece sanayiler ve sektörler arasında girdi bağlantılarının kurulma
sı zorunluluğu biçiminde gündemdeydi. Nihai tüketim talebi boyutunu içermeyen 
bir sanayileşme stratejisinin de siyasi ve ideolojik düzeylerde önemi azımsanma-
yacak bir tavır değişikliğine neden olduğunu, ücret ve gelirlerin maliyet unsuru ol
ma özelliklerinin ön plana çıkmasıyla bunlara karşı bir siyasi tavrın da oluştuğu
nu belirtmiştik. Tek parti yönetiminin varlığı ise, bu tür bir siyasi tavrın kolayca 
benimsenebilmesini, yapılabilir (feasible) olmasını sağlamıştır. 

Savaş sonrası dönemde işleyiş mekanizmaları yeniden tanımlanmış olan ka
pitalist dünya sistemi 'nin içinde çevre konumunda yer almanın gereği olarak 
Türk iye 'de ithal ikameci sanayileşme stratejisinin uygulandığını belirtmiştik. 
Ancak sanayiler ve sektörler arasında girdi bağlantıları sorunun çözümünü ön 
plana çıkaran bir iç pazar anlayışı, A.B.D. 'n in yönlendirmesi altında uygulanan 
Uluslararası Keynescilik politikası ile ters düşmekteydi . Zira sanayiler ve sektör
ler arasındaki girdi bağlantılarının kurulmasına ağırlık veren bir sanayileşme 
stratejisi, ithal ikameci sanayileşme sürecinin en ileri aşamasına kadar gitme ve 
dolayısıyla çevre konumundan kurtulma şansını yakalama potansiyelini içinde 
taşımaktaydı. Buna karşılık iç pazara yönelik tüketim malları üret imine ağırlık 
veren bir sanayileşme stratejisi, hem çevre konumunu zorlama potansiyelinden 
yoksun olacaktı, hem de bu tür bir sanayileşme sürecinde bir süre yol alındıktan 
sonra aramaları , yatırım malları ve döviz açısından merkez ülkelere yeni bağım-
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lılıklar yaratılacağından, merkez ülkelerin bu tür bir sanayileşme sürecini yönlen-
direbilmeleri imkânı doğacaktı. 

Devletçi sanayileşme stratejisine savaş sonrasında da devam edebilme imka
nını kısa sürede yitiren Türkiye, tarıma ve dış ticarete ağırlık veren gelişme stra
tejisinin artık sürdürülemediği 1954 yılından itibaren bu tür, yani iç pazara yöne
lik tüketim malları üretimini ön plana çıkaran bir ithal ikameci sanayileşme sü
recinde yol a lmaya başlamıştır^ 'Türkiye açısından çevre konumunu pekiştirici ve 
merkez ülkelere yeni bağımlılıklar yaratıcı olduğunu kabul etmekle birlikte, bu 
sanayileşme stratejisinin uygulanmaya başlanmasının yine de hem siyasi, hem de 
iktisadi açıdan olumlu bir gelişme olduğu düşüncesindeyiz. Zira, iç pazar ' ın ni
hai tüketim talebi içerikli olarak gündeme gelmesiyle birlikte, ücret ve gelirlerin 
sadece maliyet unsurları olarak görülmesi sona ermeye, nihai tüketim talebini 
oluşturan en önemli iki kategori olan işçi ücretlerinde ve tarımsal üreticilerin re
el gelirlerindeki bir artışın satın alma gücü yaratma açısından önemi, bunların ay
nı zamanda maliyet arttırıcı etkide bulunmalarının yarattığı olumsuz sonuçlara 
baskın ç ıkmaya ve yüksek ücret ve gelirler düzeyinin varlığı, iç pazara yönelik 
sanayileşme sürecinin mantığıyla çatışmak bir yana, bu sürecin sürdürülebilmesi 
için gerekli o lmaya başlamıştır. 

1947 'den itibaren başlayan ve Demokrat Part i 'n in iktidara geçmesinden 
sonra kuvvetlendiri lerek sürdürülen tarım sektörüne yönelik iktisadi pol i
tikaların, bu sektörde başlattığı yapısal dönüşüm sürecinin, 1954 'den itibaren 
gündeme gelen iç pazara yönelik tüketim malları üret imine ağırlık veren sana
yi leşme stratejisinin uygulanabilmesi açısından elverişli koşulları yaratmış 
o lduğunu ileri sü rmemiz in nedenin i de artık ko layca açıklayabi l i r iz . 
Hatırlanacağı üzere, tarım sektörüne yönelik iktisadi politikalardaki niteliksel 
değişimin tek partili siyasi hayatın sona ermesiyle başlayan demokrat ikleşme 
sürecinden kaynaklandığını, oy tabanı olarak önem kazanan tarım kesimindeki 
üreticilerin ücret ve gelirlerinde nisbi bir düzeltme sağlamanın, siyasi bir zorun
luluk haline geldiğini belirtmiştik/**' İç pazar sorununun nihai tüketim talebi 
içerikli olarak önem kazanmaya başladığı bir dönemde, t a n m sektöründe yaşan
maya başlanan bu gelişmenin, malları üreten sanayi sektörlerinin iç pazarını 
genişletici etkide bulunacağı açıktır. 

Devletçi sanayileşme stratejisinin temel özelliğinin devlet işletmeciliğinin 
ağırlıklı olarak ön planda tutulması olduğunu belirtmiştik. Buna karşılık 1954 
sonrası dönem, devlet işletmeciliğini kullanan, ancak özel sekörün denetiminde 
sürdürülen ithal ikamesinin fiilen başladığı yıllardır. Şu unutulmamalıdır ki, özel 

(*) izlenecek yeni sanayileşme stratejisinin ana hatları zamanın Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete "nin 18 Haziran 1952 tarihinde İstanbul Ticaret Odası salonunda verdiği bir konferans-
da açıklanmıştır. Bkz. «Türkiye'nin Sanayi Politikası», Türk Ekonomisi, Ankara 1955. 

(**) DPT, Türkiye Tarımında Yapısal Değişme, Teknoloji ve Toprak Bölüşümü, Ankara, 1978, s. 120. 
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sektör denetiminde ithal ikameci sanayileşmenin başlaması kamu yatırımlarının 
önemini kaybetmesi an lamına gelmemektedir . Stratejide değişikl ik kamu 
yatırımlarının niteliğinde kendini göstermektedir. İthal ikamesinin Devletçilik 
dönemindekinin aksine özel sektör denetimine girmesi, kamu yatırımlarının özel 
sektör yatırımlarını " tamamlayıc ı" olarak düşünülmesine yol açmıştır. Burada 
vurgulamak istediğimiz nokta şudur: Sadece aşağıdaki tabloda görülen kamu 
sabit yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki oranına bakılarak dönemin sana
yi leşme modeli üzerine bir fikir edilemez. Zira bu dönemde de kamu yatırım
larının oranı yüksektir. Önemli olan bu yatırımların Devletçilik döneminde 
gerçekleştirilenlerden nitelikçe farklılığıdır. 

Özel Sabit Yatırımların Toplam Sabit Yatırımlar 
İçindeki Payı ve Yıllık Artış Hızları 

(1968 Fiyatlarıyla, %) 

Yıllar Özel Sabit Kamu Sabit Özel Yatı Kamu Yatı Toplam Ya 
Yatırımların Yatırımların rımların rımların tırımların 

Oranı Oranı Yıllık Yıllık Yıllık 
Artışı Artışı Artışı 

1950 61 39 23,3 40,5 29,5 
1951 62 38 8,5 4,2 6,8 
1952 60 40 22,5 34,2 26,9 
1953 53 47 1,7 31,7 19,8 
1954 56 44 1,0 9,7 4,0 
1955 58 42 6,1 0 3,4 
1956 53 47 14,7 1,6 7,8 
1957 51 49 1,3 9,7 5,2 
1958 57 43 11,3 12,2 0,1 
1959 54 46 1,8 12,0 4,1 

Kaynak: DİE, Türkiye Millî Geliri ve Harcamaları, 1948-1972, Yayın No: 680, Ankara, 1973. 

Öte yandan özel sektör denetimindeki ithal ikameci sanayileşmenin gereği 
olarak, 1954 de imalat sanayii ve diğer ekonomik faaliyet kollarında özel yabancı 
sermayenin teşviki için 6224 sayılı Özel Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile 
petrol alanında özel sektörün ve yabancı sermayenin teşviki ile ilgili 6236 sayılı 
kanun yürürlüğe konmuş ve aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz Türkiye 
Sanayi Kalkınma Bankası da kurularak faaliyetine başlamıştır/*' Yani devletçilik 
döneminin başlarından itibaren bir amaç olarak sürekli gündemde olan, ancak 
fiilen gerçekleştiri lemeyen üretken sermaye birikiminde özel girişimciliğin ön 
plana çıkarılması süreci, iç pazara yönelik tüketim mal lan üretimine ağırlık veren 
sanayileşme stratejisinin uygulanmaya başlanmasıyla hızlanmıştır. Devletçilik 

(*) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu için bkz. Gıyas Akdeniz, "Yabancı Sermayeye Sağlanan 
İmkânlar" Yeni İstanbul, 1 Mart 1954. Petrol tasarısı hakkında ise bkz. "Petrol Tasarısının 
Son Şekli", İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın basın toplantısı, Cumhuriyet, 2 Mart 1954. 
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uygulamalarının en hızlı olduğu yıllarda bile sanayi sektöründe yatır ımda bulu
nacak özel girişimcilere teşvik ve yardım sağlama niyetinin var olduğu hatır
lanırsa, sanayide özel girişimciliğin neden 1950'lerin ikinci yarısından itibaren 
güçlenmeye başladığı açıklanmalıdır. 

Bizce bunun başta gelen nedeni, Devletçilik Döneminde iç pazar sorununun 
sanayiler ve sektörler arasında arz bağlantılarının kurulması anlamında gündeme 
gelmiş olması ve sanayileşme sürecinde oldukça hızlı yol alınması zorunluluğu
nun var olmasıydı. Zira bu tür bir sanayileşme sürecinin gerekli kıldığı nitelik ve 
büyüklükteki yatırımların yükünü özel girişimcilerin üstlenmesi imkansızdı. 
Buna karşılık iç pazar sorununun nihai tüketim talebine ağırlık veren anlamıyla 
gündeme geldiği bir sanayileşme süreci ise, sanayi burjuvazisinin serpilip, 
gelişmesi için çok daha elverişli olan bir ortam yaratacaktı. Zira a-nihai tüketim 
mallarında ithal ikamesine gidilme karan verildiği zaman, bu sektörlerin korun
ması sağlanacak, dolayısıyla sanayiye yatır ımda bulunan özel girişimciler yüksek 
koruma rantları sayesinde kar oranlarını yüksel tme imkanı bulacaklardı/*' 
b - çevre konumunun sınırlarını aşma ile sonuçlanabilecek bir sanayileşme strate
jisinin aksine, çevre konumunun gereği olan bir sanayileşme stratejisi, özel gi
r iş imci ler in üs t lenebi leceği büyük lük ve ni te l ikte yat ı r ımlar ı içerecekt i . 
Korunmuş iç pazara yönelik nihai tüketim malları üreten sektörlerdeki yatırım
ların ara ve yatırım malı üreten sektörlerdeki yatırımlardan daha küçük ölçekte 
ve kârlılık açısından çok daha az riskli olacağı açıktır. 

Sanayi burjuvazisinin yaratılması ve görüldüğü gibi, dönemin hegemonik 
devleti A.B.D. 'n in , 1946 sonrasında çevre konumundaki ülkelerde özel girişim
ciliğin güçlendirilmesini istemesi, sadece ideolojik düzeyde belirlenmiş bir talep 
olmayıp, Uluslararası Keynesçilik politikası aracılığıyla çevre ülkelerde uygu
lanmasını desteklediği ithal ikameci sanayileşme modelinin mantığıyla da uyum
luydu. A.B.D. 'n in Türkiye 'de de bir sanayi burjuvazisinin gelişmesini dolaysız 
bir biç imde desteklediğinin en somut örneği, Demokrat Parti iktidara gelmeden 
kısa süre bir önce sadece özel sanayi kuruluşlarının kredi gereksinimini karşıla
mak amacıyla kurulan ve görevi "Marshall Planı Özel Girişim Fonu" aracılığı ile 
A.B.D. hükümetinden ve Dünya Bankasından sağlanan kredilerin Türkiye 'deki 
özel sanayi girişimlerine dağıtılması olan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasının, 
1950-60 dönemi arasındaki faaliyetleridir/**'Sanayi sektöründe yatırımda bulun
mak isteyen özel girişimcilerin kaynak bulma sorununu büyük ölçüde çözen bu 
bankanın inceleme konumuzu oluşturan dönemin sonuna kadar verdiği 330.8 
milyon TL ' l ik kredinin sektörel dağılımındaki ağırlık ve önem sıralaması ince
lenir ise, "yeni" sanayileşme stratejisinin mantığı açıkça görülebilir. Bankanın 

(*) Zeyyat Hatiboğlu, "Rant Ekonomisi", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, sayı 35-
36, İstanbul 198. 

(**) Y.S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin..., s. 304-305; Sanayi Kalkınma Bankasının çalış
malarının bir değerlendirilmesi için bkz. Gıyas Akdeniz, "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
Çalışmaları", Yeni İstanbul, 17 Nisan 1953. 
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açtığı kredilerden yararlanan sektörler önem sırasına göre tekstil, taşçılık, çanak 
çömlek, cam ve seramik, yiyecek maddeleri işleme, kimya, makine ve makine 
parçalarıydı. Görüldüğü gibi banka, çevre konumunun sınırları içinde kalacak ni
telikte bir sanayileşme gereği olan yatırım projelerine kredi sağlayarak, Ulusla
rarası Keynescilik polikasının Türkiye 'ye yönelik bölümünün uygulanmasında 
etkin bir rol oynamaktaydı . 

Özel sektör denetiminde sürdürülen ithal ikameci sanayileşme sürecinin fii
len başladığı 1954-60 döneminde, temel hedef dayanıksız tüketim malları üreten 
sektörlerdeki yatırımların tamamlanmasıydı . Ni tekim 1960 yılına gelindiğinde, 
ithal ikameci sanayileşme sürecinin bu ilk ve en kolay aşaması tamamlanmışt ı . 
Ancak, dayanıksız tüketim mal lan üreten sektörlerin ön plana çıkmasına rağmen 
ara malları sanayiinin toplam yatırımlar içindeki payı da dönem boyunca artmış
tır. Bunu tabloda açıkça görebiliriz: 

İmalat Sanayii Üretim Değerinin Dağılımı 
(1950 ve 1960) 

(Cari fiyatlarla %) 
1950 1960 

GIDA 32.9 32.4 
İÇKİ 2.4 1.7 
T Ü T Ü N 14.2 9.1 
D O K U M A 26.1 21.0 
GİYİM 1.2 0.6 
A Ğ A Ç M A M U L L E R İ 1.4 2.0 
MOBİLYA - 0.2 
K Â Ğ I T 1.6 1.8 
M A T B A A 0.9 1.3 
DERİ VE K Ü R K 0.8 0.8 
LASTİK 1.4 1.3 
KİMYA 0.6 8.0 
P E T R O L , K Ö M Ü R 0.2 1.9 
T O P R A K M A M U L L E R İ 2.2 3.2 
T E M E L METALLER 2.9 7.3 
M A D E N İ EŞYA 2.7 3.6 
M A K İ N A İMALAT 0.5 0.5 
E L E K T R İ K M A K İ N A L A R I - 0.9 
TAŞIT A R A Ç L A R I 2.2 2.5 
D İ Ğ E R 5.8 0.5 
T O P L A M 100.0 100.0 

Kaynak: Memduh Yaşa, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-78, s. 190. 
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Ara malları sanayinin toplam yatırımlar içindeki payı nispeten artarken, tü
ketim malları sanayiinde yapılan yatırımlar, incelediğimiz dönemin sonuna yak
laşıldıkça azalmıştır. Tüketim malları sanayiine yapılan yatırımların sanayiye ya
pılan toplam yatırımlar içindeki payı 1950 'de % 65.5, 1955 'de % 78 iken, 
1959'da % 4 1 , 1960'da % 40 olmuştur. Aynı dönemde sanayiye yapılan kamu ya
tırımları da sürekli artmış, 1950 'de M K E K , 1952 'de Gübre, Et ve Balık, 1953 'de 
Türkiye Çimento ve Azot, 1954 'de TPAO ve D M O , 1955'de SEKA ve Demir-
Çelik ve 1957 'de TKİ KİT' ler inin de kurulmasıyla kamunun sanayi sektöründe
ki etkinliği artmıştır. r ) 

Ancak ne ara malları sanayiine yönelik yatırımların artıyor olması , ne de ka
munun sanayi sektörü içindeki etkinliğinin dönem içinde artmış olması , 
1954 'den sonra özel sektör denetiminde ithal ikameci sanayileşmenin fiilen baş
ladığı tespitimizle çelişmemektedir. Bir kere, tüketim malları üretim malları üre
ten sektörlerin toplam katma değer içindeki payı 1950'deki % 73 'den , 1960 'da 
% 65 'e inmişse de, 1960'a gelindiğinde, tüketim malları üreten sektör, gerek üre
tim değeri, gerekse işyeri ve çalışan işçi miktarı payı açısından sanayi sektörü 
içindeki önemini ko rumak tayd ı / " ' Tüket im malları sanayiinin toplam yatırımlar 
içindeki payının giderek düşmesi , dönemin sonuna doğru ithal ikameci sanayileş
me sürecinin birinci ve en kolay aşamasının bitirilmesi ile bağlantılıdır. Ara mal
ları sanayiine yönelen yatırımların da artması, döneme özgü sanayileşme mode
linin mantığı ile çelişmemektedir. Zira, hem bu yatırımlar nihai tüketim malı üre
ten kesime girdi sağlayan sanayiye yöneliktiler, hem de ara malı üreten kesimde 
kullanılan yatırım malları ve dolayısıyla teknoloji merkez ülkelerden sağlandı
ğından, Türkiye 'n in çevre ülke olma niteliğini daha da kuvvetlendirici rol oyna
maktaydılar. 

Kamunun sanayi sektörü içindeki etkinliğinin dönem boyunca artmış olması 
da 1954'den itibaren özel sektör denetimindeki ithal ikameci sanayileşmenin fii
len uygulanmaya başlandığı tespitimizle çelişmemektedir. Bir kere, sanayiye yö
nelik kamu yatırımlarının büyük bir bölümü altyapı ve ara malı sanayiine yöne
lik yatırımlardan oluşmaktaydı. Özellikle alt yapı yatırımlarının kârlı olmadıkla
rı ve büyük miktarda sermaye gerektirmeleri nedeniyle, özel girişimciler tarafın
dan üstlenilmek istenmediği hatırlanırsa, kamunun bu tür yatırımlarının sanayi 
sektöründeki özel girişimciliği ikame edici değil tamamlayıcı nitelikte olduğu 
görülebilir. Öte yandan, dönemin sonuna doğru, kamunun özel girişimcilerin ya
tırımda bulunabilecekleri alanlarda da yatırımda bulunmaya başlamasının temel 
nedeni, özel kesime dayalı sanayinin 1950'den itibaren genişlemeye başlayan iç 

(*) Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi..., s. 149-156. 
(**) Memduh Yaşa, Cumhuriyet Dönemi Türkiye..., s. 188-91. 
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pazarı doyurabilecek güce u laşamamas ıd ı r . ( , ) Dolayısıyla, kamu sektörünün gü
cünün artıyor olması, gündemde olan çevre konumuyla uyumlu sanayileşme m o 
delinin mantığını bozucu olmayan, iktisadi koşulların zorladığı bir gelişmeydi. 

Türkiye 'deki ithal ikameci sanayileşme sürecinin bir dönemleştirmesini yap
mak gerekirse, basit teknoloji ile çalışan, dayanıksız tüketim malları üreten sana
yi yatırımlarından oluşan ve ithal ikamesini birinci ve en kolay aşaması olarak ni
telendirilen bölümünün bizim çalışmamızın kapsadığı son yıl olan 1960 'a 
gelindiğinde tamamlandığını söyleyebiliriz. Şunu hemen belirtmeliyiz ki, ithal 
ikameci sanayileşme sürecini birinci ve en kolay aşamasının ancak 1950'lerin so
nunda tamamlanabildiği tespitimiz, Türkiye 'n in devletçilik döneminde çevre ko
numunu aşma potansiyelini yarattığı savımızla çelişmemektedir. Zira devletçilik 
dönemi ile ilgili bu savımız, 1930' lu yıllarda sanayileşme yolunda atılan hızlı 
adımların yaratmış olduğu potansiyele ve devletçi sanayileşme sürecinin "bağım
sız" niteliğine dayanmaktaydı . Dayanıksız tüketim malları üretiminin devletçilik 
döneminde gerçekleşmemesi de bundan kaynaklanmaktaydı . Zira merkez ülke
lerle iktisadi bağlantıların zorunlu olarak en düşük düzeye indiği koşullarda hız
lı bir sanayileşmenin gerçekleştirilmesi, iç pazarın sanayiler ve sektörler arasın
da arz bağlantıları boyutuyla gündeme gelmesini gerektiriyordu ve bu da nihai 
tüketim malları üretiminin ağırlık kazanmasını engelliyordu. 

c- Rant Ekonomisinin Kurumlaşması 
1954'den itibaren gündeme gelen ithal ikameci modelin, devletçi sanayileşme 

stratejisinden tamamen farklı olarak özel sektör denetiminde ama devlet işletme
ciliğini kullanan bir sanayileşmeye dayandığını belirtmiştik. Savaş sonrası dö
nemde hem iç, hem de dış iktisadi/siyasi konjonktür çevre konumundaki ülkeler
de özel girişimciliğin gelişmesi açısından son derece elverişli olduğundan, Türki
ye 'n in sanayileşme politikasına girdiği 1930'lardan beri gerçekleştirilmeye çalışı
lan, ama bir türlü başarılamayan, sanayide özel girişimciliğin güçlendirilmesi yo
lundaki çabalar nihayet sonuç vermeye başlamış, 1950'lerin ikinci yarısından iti
baren özel girişimciliğin sanayi sektörü içindeki ağırlığı artmaya başlamıştır. 

Burada özel girişimciliğin ağırlığı ar tmaya başlamıştır derken, özel sektörün 
sanayi yatırımları içindeki payının devlet işletmelerininkinden daha fazla olduğu 
veya özel sektörce girişilen yatırımların iktisadi gelişme açısından nisbeten daha 
önemli olan alanlara yöneldiği gibi bir sav ileri sürmemekteyiz. Aksine, incele
diğimiz dönem boyunca bunun tam tersi bir gelişme yaşandığını ve 1960 'a gelin
diğinde kamu 'nun sanayi sektörü içindeki ağırlıklı konumunu koruduğunu bir 
önceki kıs ımda göstermiştik. Ne var ki, bu tür bir gelişme 1950'lerin ikinci yarı
sından itibaren geçerli olmaya başlayan modelde sanayileşmenin özel sektör de
net iminde gerçekleştiği savıyla çel işmemekte ve hatta özel sektör denetiminin 
sağlanabilmesi için kaçınılmaz da olmaktadır. Devletçilik uygulamasının en do-

(*) Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi..., s. 151. 
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ruk noktada olduğu yıllarda bile, özel girişimciliğin kuvvetlendirilmesi yolunda 
devletin tüm iktisadi gücünü seferber etmeye hazır bulunduğunu, ancak koşulla
rın buna olanak tanımadığını belirtmiştik. Merkez konumundaki ülkelerin hem 
ideolojik, hem de somut iktisadi düzeyde çevre ülkelerde özel girişimciliğin ge
lişmesini desteklediği, gündemde olan sanayileşme modelinin de özel girişimci
liğin gelişebilmesi açısından son derece elverişli olduğu 1950'lerin ikinci y a n 
sında, devletin özel sektörü destekleme politikası ürünlerini vermeye başlamıştı . 
N e var ki bu, biraz da paradoksal bir biçimde, sanayileşme sürecinde özel sektör 
denetiminin ar tmaya başladığı yılların aynı zamanda özel sektörün devlete ba
ğımlılığının da artmaya başladığı yıllar olması sonucunu doğurmuştur. Bu dö
nemde kurumlaşma hızı artan rant ekonomisinin temel özellikleri incelenir ise 
bunun nedeni kolaylıkla görülebilir 

Ekonomiye devlet müdahalesinin özel girişimciliği rant sağlaması üç yoldan 
olabilir: 1- Devlet işletmeleri aracılığıyla rant yaratılması, 2- Ucuz kredi politikası 
aracılığıyla rant yaratılması, 3- Gümrük duvarlan ve ithalat kotaları aracılığıyla 
rant yaratılması. 1950'lerin ikinci yarısı rant ekonomisinin bu üç öğesinin kurum
laşmasının hız kazanmaya başladığı yıllardır. Öyleki, yapılan bir hesaplamaya gö
re, bu rantlar 1977'ye gelindiğinde milli gelirin % 25 ' ine ulaşmış durumdaydı/*' 

Devlet işletmeciliği ve müdahalesi ile yaratılan rantların sanayide özel giri
şimciliğin gelişmesine doğrudan katkıda bulunması , bu dönemde gündemde olan 
sanayileşme modelinin niteliğinden kaynaklanmaktaydı . İç pazara yönelik daya
nıksız tüketim malları üretimin ağırlık kazanmış olduğu bir sanayileşme sürecin
de, genç sanayiler baştan itibaren yüksek gümrük duvarları ve ithalat yasakları ile 
korunulmaktaydılar. Korunmuş iç pazara yönelik dayanıksız tüketim malları 
üreten özel sektör de, ithal mallarının rekabeti olmayan, satış garantisi olan bir 
piyasa için üret imde bulunmakta oluşunun avantajlannı kullanmaktaydı . Aslında 
korumacıl ığın başlaması zorunlulukların dayatması ile o lmuş, 1950 yıllarında 
başlatılan liberasyon dönemi döviz kaynaklarının hızla erimesine yol açınca, Ey
lül 1952 'den itibaren liberasyon sınırlamalara bağlanmış ve 1953 yılının Mayıs 
ayından itibaren de fiilen kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra ithalatta kısıtlama dö
nemi başlamış, 1953 yılında kurulan Tevzin Fonu ile ithalatın bir bölümünden 
prim alınması ve ihracata pr im verilmesi sistemi getirilmiştir. 1956 yılında İthal 
Malları Fiyat Kontrol Komitesi kurularak ithal mallarının fiyatı hükümet kontro
lü altına alınmış, 1957 yılında yayınlanan bir kanunla da ithalata Hazine Hissesi 
adı altında bir vergi uygulanmaya başlanmıştır/**' 

(*) Şevket Pamuk ve Çağlar Keyder'in yaptığı çalışmadan aktaran Ahmet Insel, "Devletçiliğin 
Anatomisi", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Sayı 14, İstanbul 1984 

(**) İthalatın kısıtlanması ve ithalat işlemlerinin zorlaştırılması konusunda bkz. Fasih İnal, "ithal 
Talep Haddinin Tesbiti İçin Yapılacak Muameleler", Vatan, 11 Ekim 1954 
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Ara malları üreten sektördeki yatırımların nisbeten ileri teknolojilere daya
nan, yüksek düzeyde harcama gerektiren, büyük ölçekli ve özel sektörün kârlılık 
kriterine uymayan türde yatırımlardan oluştuğunu ve bu nedenle devlet işletme
ciliğinin bu sektörde yoğunlaştığını daha önce belirtmiştik. Yani devlet, özel sek
törün kârlı bulmadığı , ama kendi üretimini sürdürebilmek için mutlaka gereksi
nim duyduğu alanlara yatır ımda bulunarak, özel girişimciliğin gelişebilmesi açı
sından son derece önemli bir işlevi üstlenmekteydi. Daha da önemlisi , kapitaliz
me özgü kârlılık kriterine bağlı kalmayan KİT' ler , devletin sanayi burjuvazisini 
geliştirme amacıyla uyumlu olarak, kendi ürettikleri ara mallarını düşük, hatta 
çoğu kez maliyetlerinin altında fiyatlardan özel sektöre satmakta, böylece reka
bet olmayan koşullarda, koruma altında bir piyasa için üret imde bulunmakta olan 
özel girişimcilere önemli miktarda bir rant sağlamaktadır. 

Devletin ucuz kredi politikası aracılığıyla özel sektöre rant sağlamasının bir 
biçimine bir önceki bölümde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının faaliyetlerini 
inceleme bağlamında değindik. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Part i 'n in 
kendi populist siyasi amaçları doğrultusunda aldığı genişletici bir para ve kredi 
politikası izleme karan uyarınca, 1951 yılında reeskont oranı yüzde 4 ' den 3 'e , 
bankaların ödünç verme işlerinde uygulayacakları faiz oranı da yüzde 8.5'den 
yüzde 7 'ye düşürülmüştür. (*> Bir sonraki kısımda açıklayacağımız nedenlerden 
dolayı, 1953-59 yılları arasında yıllık ortalaması yüzde 16.9 olan bir enflasyon 
yaşandığından, enflasyon oranından düşük faizle kredi bulabilen özel girişimci
ler, devletin ucuz kredi sağlama politikasından büyük yarar sağlamışlardır. 

Devletin özel sektöre bir başka rant sağlama biçimi de, özellikle döviz kıtlı
ğı koşullarının yaşanmasıyla belirginleşmeye başlamıştır. Dövizin en optimal bir 
biçimde kullanılması sorunu, Devletçilik yılları da dahil, her dönemde Türki
ye 'n in gündeminde olmuştur.'"* Ancak dış açıkların kronikleşmesiyle birlikte bir 
döviz bağımlılığının yaratıldığı 1946 sonrasında bu sorunun niteliğinin değiştiği
ni, yeni sanayileşme modelinin gündeme gelmesiyle birlikte, döviz bunalımına 
giden yolun ilk aşaması olan döviz kıtlığı koşullarının 1950'lerin ikinci yans ın
dan itibaren şiddetlenmeye başladığını, daha önce belirtmiştik. Döviz kıtlığı ko
şullarının şiddetlenmeye başladığı bir dönemde'***1 sanayi burjuvazisi 'nin yaratıl-

(*) M. Yaşa, Cumhuriyet Dönemi.., 507; Aynı dönemin para ve kredi politikası açısından irde
lendiği bir çalışma için bkz. Osman Okyar, "Kredi ve Emisyon Durumumuz", Cumhuriyet, 
8 Eylül 1954. 

(**) Dış ticaret açığının azaltılması yolundaki tartışmaları özetleyici nitelikteki bir çalışma için 
bkz. Osman Okyar, "Dış Ticaret ve Tediye Durumumuz", Cumhuriyet, 24 Kasım 1954 

(***) Dönemin iktisat yazısında içine düşülen zorluklar bir buhran olarak nitelendirilmekte ve 
bundan kurtulma çarelerini araştıran yazıların sayısının özellikle 1955 yılından itibaren 
arttığı gözlemlenmektedir. Örneğin bkz. Behçet Cemal, "Buhranlardan Kurtulma Çarele
ri", Dünya, 28 Ekim 1954; Ahmet Emin Yalman, "İktisadi Erkanı Harbiye", Vatan 15 Ekim 
1954; İsmail Rüşdü Aksal, "Lüzumlu Tedbirler", Dünya, 24 Kasım 1954. 
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ma hedefinin ön plana çıkmasıyla birlikte, kıt olan dövizin devlet eliyle sanayi
de yatırımda bulunan özel girişimciler arasında dağıtılması kaçınılmaz oldu. Özel 
girişimcilerin yatırımda bulundukları alanlar yeni ithalat bağımlılıkları yaratacak 
nitelikte olduklarından, gittikçe kı t laşmaya başlayan dövizin hangi siyasi/iktisa
di amaçlar doğrultusunda, hangi sanayi sektörlerine aktarılacağı sorunu, bu yıl
lardan itibaren acil önem kazanmaya başlamış, kendi dövizini kendi kazanma yö
nünde bir dönüşüm geçirme şansını 1946-53 döneminde elinden kaçırmış olan 
özel sanayi sektörünün, devletin döviz tahsisi yoluyla sağladığı rantlara bağımlı
lığı gittikçe artmaya başlamıştır. Bunun yanında, enflasyon oranının % 17'ye 
yaklaşmasına rağmen, 1958'e kadar bir devalüasyona gidilmemesi de özel sektö
re bir rant yaratma biçimi olmuştu. Zira, Türk lirasının aşırı değer kazanmasıyla 
ithalatın nispeten kolaylaşması, kendi yatırımları yeni ithalat bağımlılıkları yara
tıcı nitelikte olan sanayi burjuvazisinin lehine olmuş, ithalat yapma izni alan özel 
girişimciler bundan büyük yararlar sağlamışlardır. 

1950'li yılların ikinci yarısından itibaren hızla kurumlaşmaya başlayan rant 
ekonomisi koşullarının, sanayide özel girişimciliğin gelişip güçlenmesi açısından 
son derece elverişli olduğu doğrudur .» 3 9 7 

H. Bayram Kaçmazoğlu ise, 1950-1960 dönemi ekonomi politikalarını şu ifa
delerle değerlendirir: 

( < Türkiye 'n in 1950-1960 dönemi ekonomi politikalarının temelleri de 1945-
1950 döneminde atılmıştır. Amer ika 'n ın Türkiye 'ye lanse ettiği liberal ekonomik 
model , özel yabancı sermayeyi teşvik ve devletçiliğin tasfiyesi gibi konularda ilk 
adımlar C.H.P. yönetimi sırasında atılmış ve D.P. iktidarı, 1950'li yılların başla
rında, ideolojik anlayışına uygun bir zemin bulmuştur. Bir başka ifadeyle, C.H.P. 
ile D.P. 'nin dış politika, demokrasi , din ve ekonomi politikaları arasında bir ay
rım değil, devamlıl ık vardır. 

Türkiye, 1946 'dan sonra diğer konularda olduğu gibi, ekonomi konusunda da 
Amer ika 'n ın etkisi altına girmiş ve uygulamaya koyduğu ekonomik politikalarla 
liberalizmin yolunu açmıştır. Örneğin, 1948 'de düzenlenen İktisat Kongres i 'nde 
üniversite hocaları ve iş adamları birlikte devletçilik aleyhinde bulunmuşlar ve 
devletçiliğin tasfiyesini i s t emiş le rd i r . n 

Amerikan petrol firmalarının temsilcisi olan Max W. Thornburg başkanlığın
da bir heyet bu sıralarda, Türk iye 'ye gelmiş ve çeşitli çevrelerle görüşerek, Tür-

397 Serdar Turgut: Demokrat Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi - Ekonomik Kalkınma 
Süreçleri Üzerine Bir Deneme Ankara, 1991, 168-183. ss. 

(*) Doğan Avcıoğlu: Türkiye'nin düzeni: Dün-Bugün-Yarın. İstanbul, 1987, 526-527. ss. 

2526 

TBMM KUTUPHANESI



kiye 'n in kalkınması için bir rapor hazırlamış ve Türk hükümetine tavsiyelerde 
bulunmuştur. Max Thornburg, devletçiliğe son verip serbest girişimden yana ol
manın Amerikan yardımının önkoşulu olduğunu bildirmiştir/**' 

Özellikle, 1947'den sonra, Türkiye 'de devletçilik tasfiye edilmeye ve onun 
yerine liberalizm anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Gerçi, C.H.P. 'nin altı ilke
sinden biri devletçiliktir; ancak C.H.P. yöneticileri, bu etkiler çerçevesinde, 
1950-1960 dönemi liberal politikalarına zemin hazırlamaktadırlar. D.P. progra
mından ise zaten devletçiliğe kuşku ile yaklaşılmakta ve liberal eğilimlere ağır
lık verilmektedir. 

D.P.'liler serbest girişim olmadan demokrasiyi kurmanın olanaksız olduğuna 
inanıyorlardı. 

1950' lere gelindiğinde, Türkiye 'n in ekonomik politikaları iki temel eksen et
rafında yürütülmektedir: 1) Özel teşebbüsün savunulması ve devletçiliğin reddi, 
2) Satınalma gücü yaratma. Bu politikaların savunucuları da toplumsal yapıda 
yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet hükümetlerinin izlediği ekonomik po 
litikalarla, Türkiye 'de yeni bir ticaret burjuvazisi oluşmuştur. 

1950 'de devletçilik yerini liberalizme terk edecektir. Artık, D.P. 'nin elindeki 
popül izm araçlarından biri de ekonomide devletçilikten liberalizme geçiştir. 

Türk iye 'de 1950'lerin başlarında hızlı bir liberizasyon politikası izlenmiştir. 

1950 'den 1952 'ye kadar uygulanan liberal ekonomik politikalar ticaret bilan
çosunda önemli açıklar ortaya çıkarmıştır. Liberasyon politikası öncesi ülkede 
döviz fazlası varken, lüks tüketim eşyalarına yönelik talep, ülkede döviz açığını 
önemli boyutlara ulaştırmıştır. Bu durumda, hükümetin aldığı önlemlerle liberas
yon rejiminin kalkması eğilimi ortaya çıkmış ve Eylül 1952 'de liberasyon siste
mine fiilen son verilmiştir. 

1950-1952 yılları arasında, D.P. hükümetleri , Devlet İktisadi Teşekküllerinin 
tasfiyesi için yoğun çabalar harcamışlardır. 

1955 yılında, liberalizmin savunucuları ve D.P. hükümetlerinin karşılaştıkları 
gerçeklere bağlı olarak, ülkede şeker, kahve, çay, ilaç, sağlık, otomobil-kamyon 

(**) Feroz Ahmad: Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980) İstanbul, 1994-152-153 ss; Max 
Weston Thornburg ve ekibinin çalışmaları için bkz.: "Türkiye Nasıl Yükselir. İstanbul, 1950" 
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malzemeleri, yedek parça ve kâğıt sıkıntısı ortaya çıkmıştı. Bu durum, karaborsa
ya yol açmış, maliyetler yükselmiş, hayat pahalılığı had safhaya ulaşmıştır. Dola
yısıyla, böyle bir ortam ilkel birikim ve vurgunculara yaramıştır. Bu duruma libe
rasyon politikalan ile plansız ve lüks tüketime yönelik olarak gerçekleştirilen dışa 
açılma süreci yol açmıştır. İthalatla ihracat arasındaki dengesizlikler artmış ve yıl
lar geçtikçe açıklar kapatılamamıştır. Bir başka anlatımla, 1950'lerin liberasyon po
litikalan 1955-1956 yıllannda iflasla sonuçlanmıştır ve ülkede genel bir ümitsizli
ğe yol açmıştır. 

1950'lerin ünlü iktisatçısı Osman Okyar ' ın ifadesi ile, Türkiye ekonomisin
de, 1948-1953 yılları arasında hızlı bir ilerleme, 1954' ten sonra ise açık bir ya
vaşlama ve gerileme görülmüştür. 

1950-1960 döneminin ekonomik açıdan yoğun şekilde tartışılan konularından 
biri de kuşkusuz Ortak Pazara girme sorunu olmuştur. Ekonomistlerin ortak gö
rüşlerine göre, Türkiye 'nin Ortak Pazara girmesi, ekonomik açıdan yarannadır. 

1950'l i yıllarda, D.P.'nin uyguladığı ekonomik politikalar, Türkiye 'n in sos
yal tabakalarında önemli değişmelere yol açmıştır. 1950-1960 döneminde uygu
lanan ekonomik politikalarla Türkiye 'n in hızlı şekilde şehirleşmesi, tüketim top
lumuna yönelik ekonomik değişimler ve bu doğrultuda ithalatın önemli ölçüde 
serbest bırakılması, Türkiye 'de yeni sınıfların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
1950 yılında D.P.'yi iktidara taşıyan eşraf, dışa bağımlı ekonomik politikalarla ti
carete yönelerek toplumsal prestijini artırırken, bürokrat kökenli kesimlerin top
lumsal statülerinde bir düşüş gözlenmiştir. } >

 3 9 8 

Prof. Taner Timur, D.P. 'nin ekonomi politikasını değerlendirirken, şu görüş
leri ileri sürer: 

< { D . P , iktidara geldiği takdirde uygulamayı vaat ettiği iktisadi politikasında 
t a n m a öncelik vermiştir. Bir yandan uygulanan fiyat politikasının bir süre hubu
bat üreticilerinin aleyhine olması , öte yandan vergi politikasının, özellikle yoksul 
köylüler üzerinde ağır bir yük teşkil etmesi köylüleri iktidardan soğutmuştu. D.P., 
gerek liderlerinin konuşmalarında gerekse programına koyduğu maddelerle köy
lülüğün bir bütün olarak savunuculuğunu üzerine almıştır. 

D.P. tek parti yönetiminin iktisadî ve siyasî baskısına karşı yoksul köylülerin 
de umudu haline gelmiştir. } >

 3 9 9 

398 H. Bayram Kaçmazoğlu: Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Tartışmaları İstanbul, 1988, 32-
34, 195-225. ss. 

399 Taner Timur: Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş İstanbul, 1991, 44-45. ss. 
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Türkiye 'de iktisat biliminin çağdaşlaşmasına, matematiksel iktisadın yayıl
masına katkıda bulunmamış , ekonometri biriminin yayılması için büyük çaba 
harcamış olan Prof. Kılıçbây, 1950-1960 arasını değerlendirirken, bu dönemin 
Cumhuriyet ekonomisinde ilgi çekici bir dönem olduğunu ifade eder ve yoru
munu şöyle yapar: 

< ( Bu d ö n e m i n karakterini, daha önce bel ir lediğ imiz ç izgi ler 
çerçeves inde , d ü ş ü n c e , m ü e s s e s e , davranış , z ihniyet açıs ından e le alarak 
be l ir tmeye v e m e y d a n a g e l e n ekonomik değişmeler i bu aç ıdan d eğ er l en 
d ir ip tahlil e t m e y e çalışacağız. 

1950 yılı Türkiye'de çok partili siyasal rejimin baş langıç tarihidir. 1950 
yılı s iyasal d e ğ i ş m e ile beraber iktisat pol i t ikasında, iktisadî konulara 
yak laş ım yol lar ında da bazı değ i şmeler m e y d a n a getirdi . 1950 y ı l ında 
Türk e k o n o m i s i n d e üç o n yıla yakın bir d ö n e m i içine alan bir g e l e n e k 
k u r u l m u ş b u l u n u y o r d u . Bu ge lenek bir yanda karma e k o n o m i mode l i v e 
dev le t i ş letmeci l iğ inin ge l i şmes i , ö te yanda genel iktisat pol i t ikalarında 
iz lenen yo l , hedefler v e aletler alanında k u r u l m u ş v e yerleşmişt i . Böyle bir 
g e l e n e ğ i n kurulmas ında birkaç faktör b ü y ü k fol oynamışt ır . Bunları saya
l ım: 

— G e ç m i ş i n mirası v e ekonomik envanter, 

— 1920 - 1950 d ö n e m i n d e Birinci Dünya Savaşı'nın tesirleri, İstiklal 
Savaşı , 1929'da baş lay ıp 1930'larda etkileri d ü n y a y a yayı lan b ü y ü k e k o n o 
mik kriz, 

— N i h a y e t 1939 - 1 9 4 4 İkinci D ü n y a Savaşı. 

Kısacası 30 yıl iç inde dört b ü y ü k d ı ş "şok" dalgası ö y l e şok dalgas ı ki 
biri b i t m e d e n öteki baş lamış v e bu genç , taze Türk e k o n o m i s i n i n perfor
mans ına , e k o n o m i k felsefesine ve d ü n y a ile i l işkilerine tesir etmiştir . Bu 
otuz yıl uluslararası e k o n o m i k işbirliği deği l , d e v a m l ı çat ışma v e istikrar
sızlık yıl larıdır. 

C u m h u r i y e t d ö n e m i iktisat tarihini inceleyenler 1920 - 1 9 5 0 d ö n e m i n d e 
Türkiye'nin d ışa açık bir e k o n o m i y e sah ip o lmadığ ın ı söyleyebi l ir ler . 
Kanaat imizce bu o d ö n e m i n karakteri ile izah edilebil ir. O d ö n e m d e ne 
ekonomik kalkınma teorileri gelişmiş, ne az gelişmiş ülkelerin elinden 
tutma şuur lu luğu d o ğ m u ş ne d e Dünya Bankası, IMF, O E C D , AET gibi 
e k o n o m i k y a r d ı m destek v e işbirliğini sağlayacak müesse se l er v e z ihn iye t 
ortaya çıkmıştır. 
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1920 - 1950'lerde dünyada hak im olan iktisat felsefeleri, u lusa l e k o n o m i 
ego izmi , beraberlik yerine karşısındakini s ö m ü r m e eğ i l imi Türk e k o n o m i 
sini ister i s t emez yalnızlığa itmiştir. 

1920 - 1 9 5 0 d ö n e m i n d e iktisat bilgisi , iktisadî z ihniyet , işbirliği anlayış ı , 
yard ım felsefesi v e bunlarla ilişkili müessese ler 1950'den sonraki d u r u m d a 
olsa idi çok b ü y ü k bir iht imalle Türk ekonomis i , t emel felsefesi 
çerçeves inde daha değişik bir m o d e l e v e u y g u l a m a y a sah ip olabilirdi. 

O y s a 1950 y ı l ında Kuzey Atlantik Anlaşması , b u n u n siyasal, askerî v e 
e k o n o m i k yönler i ortaya ç ıkmış , uluslararası işbirliği bloklar çerçeves inde 
bel ir lenmiş , yardımlaşma müessese ler i kurulmuştur . 1950 sonrası iktisadî 
b ü y ü m e , iktisadî gel işme, az ge l i şmiş ülkelerin kalkınması i le ilgili teori le
rin ç ığ gibi çoğaldığı bir dönemdir . Böyle bir d ü n y a iç inde 1950 sonrası 
Türk e k o n o m i s i n d e şu fikir, felsefe v e u y g u l a m a değ işmeler i m e y d a n a 
gelmişt ir: 

— Karma e k o n o m i model in in temel felsefesi d e ğ i ş m e s e bile u y g u l a m a 
d a yeni görüş lere , yeni yaklaşımlara yer verilmiştir. Bu d ö n e m d e Özel 
t e ş e b b ü s lehine bir eği l im dikkati çekmiş , hatta "iktisadî dev le t t eşekkül le -
ri"nden bazı larının özel t eşebbüse satı lması fikri v e eğ i l imi ortaya 
çıkmıştır. Ancak bu eği l im tasarlandığı gibi g e r ç e k l e ş e m e m i ş v e bazı i d d i 
alara göre k a m u iktisadî kes iminin nispî payı daha da b ü y ü m ü ş t ü r . 
Çel işki gibi g ö r ü n e n bu olay izah ed i lmeyecek kadar karışık deği ldir . Zira 
ikt isadî dev le t teşekkülleri g e ç m i ş üç on yıl iç inde bir g e l e n e ğ e , bir h ıza , 
bir momenturna sahip olmuştur. Dev le t bürokrasisinin gelenekleri , k a m u 
ikt isadî teşebbüslerini yönetenlerin b u müessese ler i korumak y o l u n d a k i 
tabiî eği l imleri d e dikkate alınırsa, iki sektörlü e k o n o m i d e k a m u kes imi 
n in n e d e n yerini koruduğu açıklanmış olur. 

— 1950 sonrası dönemin ikinci v e e n öneml i e k o n o m i k Özelliği e k o n o 
m i k l iberal izasyona ağırlık veri lmesidir. 

O d ö n e m d e ekonomik l iberal izasyondan n e anlaş ı ldığının v e u y g u l a 
m a n ı n n e y ö n d e geliştiğinin tahlil inde b ü y ü k yararlar vardır.Özel teşeb
b ü s e v e özel sektöre daha b ü y ü k ağırlık veren 1950 sonrası e k o n o m i k 
felsefesi , d ı ş ekonomik ilişkilerde d e başka bir u y g u l a m a n ı n baş ladığ ın ı 
ortaya k o y m u ş t u . Bu sonuncu d e ğ i ş m e n i n iki sebebi vardı. Birincisi, ikti
sat polit ikası yapıc ı lannm e k o n o m i k felsefesi, ikincisi ise, bir "egzogen" 
faktör olarak d ı ş alemdeki tutum, g ö r ü ş v e u y g u l a m a değ i şmes i idi. 
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Bu şartlar altında 1950 sonrası Türk e k o n o m i s i n d e gerek sanayi gerek 
tarım gerekse hizmetler sektörü değiş ik bir hava iç inde tembih ed i lmi ş 
o l d u . T a n m ürünleri fiyatları artışı gelir dağılışını değiştirdi . Şehire g ö ç 
h ız kazandı , m e v c u t d ö v i z rezervleri ithalatın f inansmanında b ü y ü k rol 
oynad ı ve d ı ş ticarette dikkat çekici bir hareketlilik belirdi. 

Ancak y i n e bu d ö n e m , Cumhuriyet tarihinin ilk b ü y ü k enflasyonların
d a n birinin o l u ş u p d ö n e m sonlarına (1960'lara) doğru g ü ç l e n m e s i n e yo l 
açan e k o n o m i k şarüarı da hazırlamış, y i n e aynı d ö n e m sonunda c iddî 
e k o n o m i k darboğazlar bel irmiş ve Türk ekonomis i bütünü ile ilk defa bir 
bunal ımın iç ine girmiştir. 

D ö n e m baş ında ekonomik d i n a m i z m e , yeni bir g ü c e , hıza sah ip görü
n e n e k o n o m i n i n n e d e n ciddî bir enflasyonla, darboğazlarla karşı laşıp 
n ihayet o dev ir için büyük sayı lan bir deva lüasyona yol açtığını, kısa 
olarak, tarihi perspektif çerçeves inde e le almakta v e e k o n o m i k tahlilini 
yapmakta yarar vardır. , 

1950 - 1 9 6 0 d ö n e m i o g ü n d e sık sık kullanılan terminoloji ile bir e k o n o 
mik l iberal izm devri sayı l ıyordu. Bu d ö n e m d e serbest t e şebbüsün güç l en 
mes i v e p iyasa ekonomis in in işletilmesi d ü ş ü n ü l ü y o r d u . Ancak bunlar 
u z u n ö m ü r l ü o lmadı ve ekonomi darboğazlara girdi. N e d e n ? 

Bunun sebeplerini v e 1950-1960 d ö n e m i n i n getirdiği tecrübe v e sağla
dığı yararlan birkaç ana başlık altında e le alacağız. Bunlar soru olarak 
ş ö y l e sıralanabilir: 

Liberal ekonomin in zorunlu şartı o lan piyasa mekanizmas ı kuru ldu 
m u , rekabet müesseses i çalıştı mı, fiyatlar beklenen öze l l iğe v e role sah ip 
o l d u m u ? 

Bu sorular kitabımızın h e m e n her b ö l ü m ü n d e v e 1950 sonrasında da 
ö n e m i n i koruyacak bir konunun ö z ü n ü oluşturacaktır. Evet bu sorular çok 
öneml id ir . Türkiye'de gerçek anlamda bir serbest p iyasa m e k a n i z m a s ı 
kurulabi lmiş midir , fiyat mekanizması tam çal ışmış mıdır? 

1950 sonras ında ekonomin in serbestleştirilmesi y o l u n d a al ınan tedbir
lerin heps i , açık v e y a z ımnî olarak böy le bir mekan izmanın varlığına bağlı 
b u l u n u y o r d u . Ancak o g ü n , "belki b u g ü n d e , e k o n o m i n i n serbestleşt iri lme
sini sağlayacak, tam anlamı ile bir piyasa mekanizmas ı yoktu veya b ü 
m e k a n i z m a istenen özellikleri ile i ş lemiyordu. Buna ek olarak dev le t in 
bütünü i le e k o n o m i k faaliyetlere tesiri büyüktü v e bu tesir kitabımızın 
başında s a y d ı ğ ı m ı z özellikleri ile e k o n o m i y e etki yap ıyordu . 

Mal iye Bakanlığı'nın mal iyeyi dev le t bütçesi çerçevesi i ç inde g ö r ü ş ü , 
p iyasa ekonomis in in tam kurulmasına, dolayl ı v e do lays ız olarak i m k â n 
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vermiyor. T.C. Merkez Bankası, Mal iye Bakanhğı'nın kontrolünde b u l u n u 
yor; iktisadî devlet teşekkülleri için, piyasa ekonomis i ile ahenkli çalışacak 
m o d e l bulunamadığ ı için, bunların piyasanın serbestleştirilmesini is teye
rek v e i s temeyerek güçleştirmeleri s ö z k o n u s u o luyordu . 

Devlet bütçesinin hazır lanmasındaki görüşler, bazı vergi lerde v e 
sübvans iyonlarda sosyo-pol i t ik ölçülerle yapı lan değ işmeler dış ında, y i n e 
ge lenekse l "maliye g ö r ü ş ü ' n e dayalı bu lunuyordu . Kamu hizmetler inin 
görülmes i için gerekli harcamaların karşılanması. Kısacası vergi lerin v e 
bütçe harcamalarının piyasanın serbestleştiri lmesine imkân verecek veya 
scrbest leşmeyi ön lemeyecek özel l iklerde o lması üzer inde sistemli olarak 
durulmamışt ı . Yani vergi hadleri v e vergi strüktürii iktisadî tesirleri ile e le 
al ınmamışt ı . Harcamalar için d e aynı şeyi söy lemek m ü m k ü n d ü r . Bütçe 
harcamalarının iktisat politikası enstrümanı olarak sistemli bir b i ç imde 
kullanıldığı söy lenemez . 

Öte y a n d a 1950 sonrası iktisat politikalarında "devlet bütçcsi'Yıin sayı
sal b ü y ü k l ü ğ ü , millî gel ire oranı ekonomik kriterlerle e le a l ınmadığı için 
bu iki faktör, yani bütçe b ü y ü k l ü ğ ü v e millî gelire nispeti y i n e bir "enstrü
man" olarak s istematize edi lememişt i . Oysa bütçenin b u özel l iklerinin 
e k o n o m i y e dolayl ı -dolays ız etkileri çok büyüktür ve ö y l e o lmuştur . 

1950 - 1960 d ö n e m i n d e piyasa ekonomis in in işletilmesi için al ınan 
tedbirler arasında bütçenin bu amaca yönel ik bir enstrüman olarak s i s tem
li v e bi l imsel ölçülerle kullanıldığı yo lunda bir belirtiye rast lamamış b u l u 
nuyoruz . 

Öte yanda , piyasa ekonomis in in iyi çalışması, b ü y ü k ö l çüde fiyat istik
rarının varlığına bağlıdır. Başka bir ifade ile, fiyat istikran, en g e n i ş ö l ç ü d e 
kurulamazsa , piyasa ekonomis i iyi çal ı şmaz v e bu istikrarsızlık çok ileri 
d ü z e y e ulaştığı z a m a n ise serbest piyasa mode l in in ta temelini sarsan 
tedbirler alınır. Ücretlerin, kiraların, fiyatların dondurulmas ı , kârların 
kontrolü gibi... 

Şu halde serbest piyasa mode l in in en büyük düşmanı fiyat istikrarsızlı
ğıdır. Türkiye'de enf lasyonun en önemli kaynaklanndan biri bütçe açıkla
rı, aç ık lann f inansman yo lu ve bütün bunlara bağlı para politikasıdır. 

1950 - 1960 d ö n e m i n i n en b ü y ü k özel l iklerinden biri ekonomik altyapı 
(enfrastrüktür) yat ınmlarının hız kazanmış bulunmasıdır . 

1920 - 1950 dönemi ile 1950 - 1960 d ö n e m i n i altyapı felsefesi bakımın
dan kıyaslarsak şu özell iklere şahit o luruz: 
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1950 önces inde , e k o n o m i d e dev le t öncü lüğü ve teşebbüsü daha çok 
d o ğ r u d a n doğruya kurulan iktisadî dev le t teşekkülleri i le "enstitüsyonel 
altyapı" d iyeb i l eceğ imiz altyapı alanlarında yoğunlaşmış t ı . Bu tür altyapı 
e k o n o m i n i n harekete geçmes i , iş lemesi için zorunlu v c müessese ler in 
kurulmas ı idi . Fizikî altyapı ise demiryollarında dikkati çek iyordu. 1950 
sonras ında ise karayolları başta o lmak üzere bir altyapı canlılığının d ikka
ti çektiği şüphes izdir . 

Ancak Türk e k o n o m i s i n d e "ekonomik altyapı" k o n u s u ayrıntıları ile 
ince lenmes i gereken özell ikler taşır. Sayalım: 

1 — Altyapı polit ikasının belli üstyapıları güç lend irme hedefleri 
yoktur. Daha d o ğ r u s u bu hedefler sistematik olarak be l i r l enmemiş v e alt-
yapı -üstyapı ilişkisi fonksiyonel b iç imde ortaya konmamışt ır . 

2 — Altyapı politikasının belirli bir model i , a l tyapı-üstyapı i l işkilerinin 
v e aralarındaki karmaşık bağlantının ön planlan yoktur. 

3 — Altyapı-üstyapı ilişkileri zamanlama itibariyle birbirine bağlı 
olarak e le al ınmamıştır . 

4 — Altyapı yap ımında , ekonomik hedeflerle, kamu hizmet i g ö r m e 
isteği açık-seçik ayırt edi lmemişt ir . 

Bu dört öneml i h u s u s u 1950 dönemi sonrası karayol lan politikası 
açıs ından ele alalım. 

1 — Karayol lan bir y ö n ü ile çok önemli bir altyapıdır. Kapalı b ö l g e 
e k o n o m i s i n d e n u lus ekonomis ine geçiş in ö n şartlannı hazırlar. 
D e m i r y o l l a n bu ihtiyacı karşılamayacağı gibi en ufak noktalarda bağlantı 
yı sağlayacak "artcr'Icri oluşturamaz. Ancak karayollarını bir altyapı , taşı
macıl ığı , bölgelerin ge l i şmesini , yollara bağlı l iman, antrepo, y ü k l e m e , 
boşa l tma servislerini v e bunların teşvik edeceği sanayi dallarını üstyapı 
kabul edersek, altyapı programında bu hedefler açıkça bel irt i lmemiş v e 
a y n c a teşvik edi lmemişt ir . 

2 — Altyapı politikası daha çok sosyo - politik ölçülerle y ü r ü t ü l m ü ş , 
sosyal canlılık, belli ö l çüde ist ihdam yaratmış, fakat s istemli bir plana 
bağl ı bulunmamışt ır . 

3 — Altyapı - üstyapı il işkilerinde yararlanma v e kapasite ilişkileri v e 
zamanlamas ı da çok öneml i bir konudur. 

U z u n süre üzer inden taşıma aracı g e ç m e y e n yol , g e m i sayısı , y ü k l e m e 
- boşal tma kapasitesinin çok altında kalan l iman, altyapı kapasitesi v c 
o n d a n yararlanma denges in i g ü ç v e zamanlama bakımlarından k u r m a m ı ş 
sayılır. 
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1950 sonrasında b u n u n benzeri sorunlar ortaya ç ıkmış v e d e n g e k o n u 
su sistematik b iç imde e le alınmamıştır. 

4 — Sadece 1950 - 1 9 6 0 d ö n e m i n d e değil , ondan evve l v e o n d a n sonra 
da al tyapının dolaylı e k o n o m i k tesirleri ile do lays ız k a m u hizmet i g ö r m e 
karakteri bir arada mütalaa ed i lmiş v e iktisat politikaları için zorunlu 
b u l u n a n "ayınm" yapılmamıştır . 

Ekonomik altyapı yatırımlarının b u ikili (düal) karakteri iktisat polit i
kaları bak ımından çok önemlidir . Gerçi devlet in pür k a m u hizmet i sayı lan 
iç g ü v e n l i k v e d ı ş savunma alanlarında dev le t harcamalarının vergi lere, 
harcamalara, harcamaların dağı l ış ına, ithalata, d ö v i z talebine tesirleri 
vardır. Ancak, altyapı yatırımlarında d u r u m yukarıda saydık lar ımızdan 
biraz farklıdır. Altyapı yatırımları bir y ö n ü ile bütçe harcamalarını gerekti
rir. Bu y ö n ü ile bütçeye, bütçe denges ine , iç talebe, d ö v i z talebine ithalata 
v e dolayl ı olarak ist ihdama tesir eder. Öteki y ö n ü ile altyapı bir kapasite 
yaratır. Altyapı kapasitesi, üretken üstyapı yaürımlannı taşıma g ü c ü n ü 
ölçer. Altyapı b u özell iği ile üretken üstyapı yatırımlarını teşvik eder. Eğer 
"altyapı kapasitesi" gerekli bir z a m a n süresi iç inde tam olarak kullanıl
m a z , yani ona bağlı üstyapı yapı lmazsa b o ş (atıl) kalmış olur ki bu e k o n o 
mik bir kayıphr.Sonuç, ulusal üret imin sosyal mal iyet in in artmasıdır. 
B u n d a n doğacak başk^a bir sonuç , üstyapı kapasiteleri arasındaki strüktü-
rel dengesizl ikt ir . Böyle bir dengesiz l ik , yani strüktürel denges iz l ik darbo
ğazların o luşmas ına , üretimin aksamasına sebep olur. 

1950 - 1960 dönemindek i altyapı yatırımlarında bu anlamda bir strük
türel d e n g e v e zamanlama plan v e programı bu lunmadığ ı için bazı d e n g e 
sizlikler bel irmiş ve kamu yatırımlarının do layh-do lays ız nihai verimli l iğ i 
o labi lecekten daha düşük kalmıştır. 

1950 - 1960 d ö n e m i n i n başka v e öneml i bir özel l iği s o s y o - e k o n o m i k 
bir karakter taşır. Bu, belli ö l çüde bir "davranış" değ i şmes i , tüket im stan
dartlarının yüksel t i lmesi hırsıdır. Bu o lay iktisat sosyolojisi aç ıs ından "ihti
yaç doğuru lmas ı , ihtiyaç geliştirilmesi" dir. . ( , ) Geleneklerimiz yakın tarihe 
kadar kanaatkârlığı, azla yet inmeyi bir davranış biçimi olarak yerleştirdiği 
halde , 1950 sonrasında politika - sosyal b u o lgu sonucu olarak kana
atkârlıktan, bir lokma bir hırka fe lsefes inden "tüketimdiik"e y ö n e l m e eği l i 
mi baş göstermiştir..'") 

(*) İhtiyaç yaratılması veya doğurulması terimi gelişme ekonomisi üzerine A. Lewis Galenson, 
Leibenstein, Nurkse, Rosenstein Rodanın şu veya bu vesile ile kullandıkları "Want develop
ment " terimi karşılığı olarak alınmıştır. 

(**) "Tüketimcilik" terimi gelişme ekonomisinde ve bununla ilgili kitaplarda yer alan "con
sumerism " teriminin karşılığıdır. Bu terim tasarruftan tüketime yönelişi ifade eder. 
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Batı toplumlarında bile, yakın tarihlere kadar "tasarruf fazilettir" s loga
nı g ü c ü n ü v e canlılığını koruyordu. 1936 tarihinde J.M ; Keynes' in Genel 
Teoris inden sonra "tasarruf deği l , fakat tüketim yararlı ve gereklidir" 
inancı yayı ld ı . Ancak tüketim artışını destekleyen bu eğ i l imle "consume
rism" aynı ş e y deği ldir . Keynes , bir bunalım, bir s ıkışma dolayıs ıyla 
toplam talebin (efektif talebin veya makro talep fonks iyonunun) zayıfla
m a s ı n d a n d o ğ a n işsizliği ön lemek için talebin artırılmasını ilk çare b u l m u ş 
v e b u n d a tüketim meyl in in oynadığı rolü teorisinin temel taşı olarak 
almıştır. 

O y s a tüketimcilik (Consumerism) ekonomik sonuç lu sosyal bir olaydır, 
s o s y o - kültürel, s o s y o - psikolojik bir fenomendir. Bu o l g u n u n , 1950 
sonrası tüketimcilik akımının, Keynesien bir felsefe v e yaklaşımla bir ilgisi 
v e ilişkisi yoktur. Bu akım yüksek hayat standardına ulaşma hırsının 
d o ğ m a s ı v e ge l i şmes i ile ilgilidir. Bu olay Türk ekonomis in in o g ü n ü , 
o n d a n sonrası , b u g ü n ü ve geleceği için çok önemli sonuçlar d o ğ u r m u ş v e 
e k o n o m i k yapıda b ü y ü k yeri olan davranışların s o s y o - kültürel v e s o s y o -
e k o n o m i k temelinin şeki l leşmesine yol açmıştır. 

Kalkınmasını sağ lam temeller üzerine oturtmak isteyen toplumların, 
kaynakların d u r u m u n a , ekonomik yapının öze l l iğ ine göre en u y g u n 
(optimal) d iyeceğ imiz bir tasarruf - tüketim ilişkisine ihtiyacı vardır. 
Tüket im, talebi doğurur , talep üret im v e yatırımı teşvik eder ve ekonomi 
gelişir, iktisadi kalkınma teorilerinde "ihtiyaç geliştirilmesi" (Want 
D e v e l o p m e n t ) olarak yer alan bu görüş yukanda bel ir lediğimiz z incir leme 
tesirin ilk halkasını oluşturur. Ancak optimal dışı tüketim, yatırımların 
normal, ana kaynağı olan tasarrufu, dolayısıyla yatırımları azaltır, üret im 
artış hızını düşürür ve ekonomik b ü y ü m e yavaşlar. Tüket im hırsının buna 
rağmen d e v a m ı çok karmaşık bir mekanizma ile enf lasyonun ana kaynak-
l a n n d a n birini oluşturur. 

Tüketimcil ik kıt tasarrufun sebebi o lduğu gibi, çok kazanma, çabuk 
kazanma, hatta karşılığını vermeden kazanma hırsının da kaynağı olabilir. 
Bu eğ i l im yayg ın o l d u ğ u z a m a n ulusal verimlilik v e fiziki üretim artist ile 
nakdi talep arasında dengey i bozan şartlardan biri v e en önemlis i d e 
hazır lanmış olur. 

1950- 1960 arasındaki d ö n e m d e büyük bir hız v e m o m e n t u m kazanan 
tüketimcilik (Consumerism) in sebepleri, üzerinde duru lmaya değer nite
liklere sahiptir. Bunlann başlıcalannı sayalım: 

— Çok partili rejime geçiş in hareket v e canlılığının halka verdiği d e ğ i 
şik bir heyecan v e hız. 
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— T a n m kes iminde gelirlerin hızla artması, yeni zenginlerin ortaya 
çıkması ve bunların hızla tüket ime yönelmeleri , 

— Şehirlere g ö ç ü n hızlanması v e şehir ekonomileri , şchirin tüketim 
standartları ile temasa geçir i lmesi , 

— Kapalı ekonomi lerden k ı smen de olsa pazar ekonomis ine geçiş . 

Bu h u s u s biraz açıklamayı gerektirir. Köyde ve kasabada kendi 
ürettiğini kendi tüketen gruplar şehirde bunu üretenden alıp karşılığını 
ö d e m e d u r u m u n a geçtiler. Başka bir dey imle ekonomi kısmi d e olsa 
mübadeles iz , kapalı aile ünite lerinden (köylerdeki ünitelerden) şehirdeki 
mübade le v e "para" lı e k o n o m i y e geçti . Bu geçiş d ö n e m i n d e tüketme ve 
karşılığını kazanma savaşında iş terbiyesi, meslek ahlakı, kazanma hırsı, 
tüketime y ö n e l m e alanlarında sonraları çok ciddi sonuçlar doğuracak o lan 
değişmeler o ldu . 

1950 - 1960 dönemi şehirlere g ö ç ü n hızlandığı, şehirleşme hareketleri-* 
nin başladığı dönemdir . Ancak şehirleşme, ekonomik yapının, m ü e s s e s e 
leri, teknolojisi, davranışları ile kaldırabileceğinin üstüne çıkan bir hıza 
sahip o l d u ğ u zaman sanayi leşme, pazar ekonomis ine geç i ş "proses"i 
b ü y ü k sorunlara kaynak olacak bir özell ik kazanır. 

Hızlı şehir leşme sadece ulusal tasarruf ve yatırımlara, buradan b ü y ü 
m e hızına tesir etmekle kalmamış , sanayi leşmeye, iç pazarlamanın "kuru
luş v e örgüt lenmesine, tanm-sanayi ilişkilerine, işçi örgütleşmelerine, işçi -
işveren ilişkilerine değişik bir y ö n veren sosyo - kültürel ve s o s y o - e k o n o 
mik bir ortamın oluşmasına yol açmıştır. 

Hızlı şehirleşme, b u g ü n içinde b u l u n d u ğ u m u z şartların yaratı lmasında 
rol o y n a y a n sosyal ve politik amiller yanında çok önemli ekonomik tesir
ler d c yaratmıştır. Bu tesir, iş anlayışı , iktisadi zihniyet, iktisadi ahlâk v e 
terbiye, kazanç hırsı alanlarında .bilhassa dikkati çekmiştir. 

Dış ekonomik ilişkiler 1950 - 1960 dönemin in en önemli özel l iklerinden 
birini oluşturur. 

1950 - 1960 dönemi ekonomik scrbcst lcşme çerçevesinde ithalatı artır
mış v e ithalatın f inansmanında birikmiş d ö v i z rezervleri büyük rol oyna
mıştır. Ancak aynı d ö n e m d e ekonomin in döv iz kazanma gücüne , özel l ikle 
ihracata yeterli bir güç ver i lemediğ inden dış ödemeler açığı, d ö v i z sıkıntı
ları alarm verici boyutlara ulaşmıştır. 

1950 - 1960 d ö n e m i n d e dış ticaret, varlığını koruyup geliştirecek bir 
niteliğe, "viable" olma özel l iğ ine kavuşamamış t ı r . . n 

(*) Viable terimi gelişme ekonomistlerinin çok kullandığı bir terimdir. Ekonomi bilimindeki yeri, 
ekonominin bir faaliyet kolunun kendi kendim ayakta tutma ve yaşama gücünü koruya
bilmesini ifade eder. 
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Dış ödemeler açığı bu d ö n e m d e başlayıp boyutları geniş leyerek ekono
minin geleneksel sorunlarından başlıcası haline gelmiştir. Bunun da 
kaynağını ithalatın, ihracatın ö n ü n d e gitmesi o layında aramak gerekir. 

1950 sonrası iktisat politikası yapımında ve uygulamalarında ithalat 
çekici, sürükleyici bîr ağırlığa sahip o lmuş , fakat ihracat, d ı ş ticaret açığını 
kapayacak bir güçle gelişememiştir.Bu d ö n e m d e ve daha sonraki d ö n e m 
lerde, Türk ekonomis inde kronik şikayet konusu , d ı ş ticaret açığının (itha
lat değeri ile ihracat değeri arasındaki ihracat a leyhine olan farkın) 
b ü y ü m e s i v e d ı ş ödemeler dengesiz l iğinin devamlıl ık kazanmasıdır . Türk 
e k o n o m i s i n d e ihracatın ithalatı finanse e t m e y e yeterli o lmamas ın ın çok 
sayıda sebepleri vardır ve bu sebeplerin çoğu b u g ü n için d e geçerlidir. Bu 
y ü z d e n bu konuya derinliğine g irmeyip g ü n ü m ü z ü n ekonomis in i inceler
ken e le alacağız. 1950 sonrası için yalnız şunu söy lemekle yet inel im: 1950 
sonrasında sistemli bir sanayi leşme politikası var o lmamakla beraber iç 
p iyasaya d ö n ü k üretim ünitelerinin kurulması ile ilgili ithalat ve öteki 
ithalatta canlanma o lmuş , fakat üretim ve pazarlama dışa d ö n ü k o lmadığ ı 
için ihracat çoğunlukla "geleneksel ihraç mallan" deni len m a l l a n n dış ına 
nadiren çıkmıştır. 

Sosyo - politik felsefe ve ekonomi 

1950 sonrasında çok partili demokratik d ü z e n e geçiş , bunun,yaratt ığ ı 
genel heyecan v e "demokras in in geniş halk kitleleri tarafından değer len
diri lmesi iktisadi sonuçları çok büyük olan değişmelere yol açmıştır. Geniş 
bir halk kitlesi demokratik haklarla, sosyal haklan v e ekonomik haklan 
belli ölçüde bir arada ele almış ve hayat standartlarını yükse l tme, b u n u 
talep e t m e ve b u n u sağlayacak yolları arama çabasına girmiştir. 1950 
d ö n e m i geniş bir halk kitlesinin yaşam standartlarına, tüket ime, gelir 
dağıl ış ına karşı bir bilinçlilik kazandığı dönemdir . 

Bu d ö n e m d e işçi haklannın önemi vurgulanmaya başlanmış , işçi sendi -
ka lannın kurulması teşebbüsleri güç kazanmış, gelir dağı l ış ında sosyal 
adalet ilkelerine uyulması gereği tartışılan ve talep edi len konular arasına 
girmiştir. Ancak 1950 - 1960 dönemi özell ikle bu d ö n e m i n ikinci y a n s ı 
gelir b ö l ü n ü ş ü n d e büyük farklann belirdiği ve bunun d o ğ u r d u ğ u huzur
suzlukların s o s y o - politik sorunlar d o ğ u r d u ğ u bir d ö n e m o lmuştur . 
D ö n e m i n sonlarına doğru hızlanan enflasyon, d ı ş ö d e m e zor luklan , d ö v i z 
darboğazı , ithalat yapma güçlükleri iç üret imde aksamalara, atıl üret im 
kapasitelerinin büyümes ine sebep olmuştur. 
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Genci bir bakışla 1950 - 1 9 6 0 döneminin ekonomik tablosu şöyledir: 

— İktisat felsefesi e k o n o m i d e scrbestleşme v e özel teşebbüse ağırlık 
y e r m e yönünded ir . 

Karma mode l temel prensipleri ile var olmakta d e v a m etmiş v e 
b u n u n (o dev ir hatta b u g ü n için) tek ölçüsü kabul edi len kamu-özel teşeb
b ü s ü n nispi ağırlıkları değişmemişt ir . 

— Kamu iktisadi kuruluşlarının özel teşebbüse devredi lmes i suretiyle 
öze l teşebbüs faaliyetlerinin nispi payının büyütülmes i v e p iyasanın b u 
ölçülerle serbest teşebbüse ağırlık verilmesi (sayısal kriterlerle) y ö n ü n d e 
el le tutulur ge l i şme göstermesi sağlanamamıştır . 

— 1 9 5 0 - 1 9 6 0 dönemi tüketici kes iminde ihtiyaç geliştiren, talep yara
tan bir d ö n e m olmuştur. Bu d ö n e m i n , bu sebeple, en dikkat çekici karakte
ristiği tüketimcilik (consumerism)in gel işmesidir. 

— 1950 - 1960 dönemi belli alanlarda ekonomik altyapı faaliyetlerine 
sahne o l m u ş , fakat altyapı belli bir temel plana bağlı bulunmamışt ır . 

— 1950 - 1960 dönemin in , özel l ikle ikinci yarısı enflasyona, dış ö d e m e 
sıkıntılarına v e deva lüasyona şahit o lmuştur . 

— 1950 - 1960 dönemi sosyal hakların, fikri ge l i şme v e u y g u l a m a y a 
hazırlık d ö n e m i o l m u ş v e bu , sonraki dönemler için öneml i d e ğ i ş m e v e 
gel işmelerin kaynağını oluşturmuştur. 

Kitabın bu faslında 1920 - 1960 dönemin i çok kısa v e ana çizgileri ile 
bel irtmeye çalıştık. Buradaki amac ımız ekonomiyi , sektörleri, faaliyet 
kol lan, üretim dal lan itibariyle a y n n h h olarak incelemek, makro ekono
mik büyüklüklerdeki değişmeleri kantitatif olarak ifade etmek, iktisat 
politikalarını v e uygulamalarını teker teker e le al ıp kıyaslamak v e tahlil 
e tmek olmamıştır . Amac ımız , daha çok, b u g ü n ü n sorunlanna ağırlık 
veren bir tahlil yapmaktır. Buna rağmen 1960 öncesini çok kısa, panoro-
m i k olarak e le ahp fikrî, felsefî, ent i tüsyonel değişmeleri ana çizgileri ile 
bel irtmek v e Türk ekonomi mode l in in dönemler boyu nasıl anlaşıldığını 
v e uygulamadaki temel felsefe ve yaklaşımı açıklığa kavuşturmak gibi 
öze l bir çal ışmaya da yer vermemezl ik edemedik . 4 0 0 

400 Ahmet Kılıçbay: Türk Ekonomisi; Modeller, Politikalar, Stratejiler. 3. bs. Ankara, 1991, 103-
112. ss. 
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Cem Eroğul, 1954-1957 döneminin, Demokrat Part i 'n in virajı dönüp yıkılı
şına yöneldiğini gösteren olaylarla dolu olduğunu söyler ve Demokrat Part i 'nin 
esas itibariyle iktisat alanında yenildiğini ifade eder. Dönemin iktisadî hayatını 
şöyle değerlendirir: 

< ( Demokrat Parti esas itibariyle iktisat alanında yenilmiştir. İlk iktidar döne
minde olduğu gibi bu dönemde de memleketin iktisadi hayatında hızlı bir ilerle
me temposu tutturabilseydi, hiç şüphe yok ki, gücü bu kadar çabuk zaafa dönüş
mezdi. Siyasal alanda zirveden aşağı kayış 1955-1956 yıllarında gerçekleşmiş
ken, daha 1954 yılında, Demokrat Parti, iktisat alanında mağlup olmuştu. 

Gerçekten de, 1954 yılında, DP Türkiyesinde ilk defa olarak milli gelir düş
müştür. 1953 yılının gelirine göre düşüş % 8.8 oranındadır. 1955'te dahi 1953'ün 
seviyesi tutturulamamış ve bu seviye ancak 1956'da aşılabilmiştir. Dönemin bü
tününe bakarsak milli gelirdeki artış yılda ortalama % 3,5 civarında kalmıştır. 
Böylece, Yükselme Devri 'nin değerlendirmesini yaparken işaret ettiğimiz tehlike 
gerçekleşmiş ve ilk yılların hızlı milli gelir artışı, göz boyayıcı bir saman alevi ma
hiyetinde kalmıştır. Bunun böyle olmasının nedeni, geçen kısımda da belirttiğimiz 
gibi, DP 'n in sınıfsal karakterinde saklıdır. DP, yapısı gereği, mevcut mülkiyet iliş
kilerine dokunamadığı için gerçek bir kalkınmanın temellerini atamamıştır. 

Üret im ilişkilerinin esasına dokunmadan ve birtakım kısa vadeli iktisat poli
tikası araçlarına bel bağlayarak kalkınma sağlanamayacağı , bu dönemde açıkça 
belli olmuştur. Örneğin, Demokrat Part i 'nin iktisat politikasının özelliklerinden 
birinin, para arzını artırarak gelişmeyi sağlamak olduğunu daha önce görmüştük. 
1954-1957 arasında, para miktarı ortalama olarak yılda % 19 oranında artmıştır. 
Ancak bu artışın karşılığında üretim kapasitesinin önemli bir gelişme gösterme
mesi nedeniyle, para artışı esas itibariyle fiyat artışına, yani enflasyona yol aç
mıştır. Gerçekten de, bu dönemde yıllık ortalama fiyat artışı % 13 olmuştur/*' 

1953' ten sonra hava şartlarının kötü gitmesi ve mevcut düzen içinde tarım
daki hamlenin sınırına varılmış olması , Demokratlara ilk büyük darbeyi vurmuş
tur. Daha önce de gördüğümüz gibi, 1954 yılında tarım ürünü, 1953 'ün aşağı yu
karı yüzde sekseni seviyesinde kalmıştır. Bunun üzerine hükümet , buğday ithal 
e tmek zorunda kalmış ve 1954 Kas ım' ında Amer ika 'dan 300.000 ton buğday 
alınmıştır. Mahsulün kötü olması, zaten açık veren dış ticaret dengesini iyice boz
muş ve memleket te döviz sıkıntısı artmıştır. Çaresiz kalan Menderes , Amer i 
ka 'dan yeniden büyük miktarda kredi istemek zorunda kalmıştır. 

(*) Bütün bu rakamlar için bkz. DPT Kalkınma Planı, s. 14 (millî gelir), s. 21 (fiyatlar), s. 22 
(para arzı). 
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F a k a t A B D b u is teği ger i ç e v i r m i ş v e u fak b i r h i b e d e b u l u n m a k l a y e 
t inmiş t i r . İ tha la t i m k â n l a r ı b ö y l e c e k ı s ı l ınca , b a ş t a ş e k e r o l m a k ü z e r e 
m e m l e k e t t e b i r ç o k m a l ı n dar l ığ ı h i s s e d i l m e y e baş l anmış t ı r . B u dar l ık , fi
ya t la r ı d a h a d a kamç ı l amı ş t ı r . E n f l a s y o n u ö n l e m e k g a y r e t i y l e h ü k ü m e t , 
k â r tesp i t i , t a n z i m sat ış lar ı , v s . g ib i m ü d a h a l e c i b i r ik t i sad i s iyase t u y g u l a 
m a y a b a ş l a y ı n c a , b u sefer k a r a b o r s a başgös t e rmi ş t i r . F a z l a l ı k o l a r a k ik t i 
dar , s iyas i d ü ş ü n c e l e r l e , t ü k e t i m sev iyes in i d ü ş ü r m e y e g a y r e t e t m e d i ğ i g i 
b i , ya t ı r ım la r ı d a esas i t ibar iy le a n c a k u z u n v a d e d e v e r i m s a ğ l a y a n t e m e l 
y a p ı a l a n ı n a top lamış t ı r . B ö y l e c e t a l ep , ü r e t i m k a p a s i t e s i n i ç o k a ş m ı ş v e 
ik t i sad i h a y a t ı m ı z a m a n s ı z b i r ş ek i lde e n f l a s y o n g i r d a b ı n a gi rmiş t i r . 

G ö r ü l d ü ğ ü g ib i , D e m o k r a t Pa r t i d a h a 1 9 5 4 y ı l ı n d a , ik t i sa t p o l i t i k a s ı 
n ı n g i rd iğ i ç ı k m a z n e d e n i y l e , k e s i n o l a r a k y ık ı l ı ş a y ö n e l m i ş t i r . P a r t i n i n s i 
y a s a l v e i d e o l o j i k a l a n l a r d a i ç ine d ü ş t ü ğ ü h ı r ç ı n l ı ğ ı n s e b e b i d e , h e r h a l d e , 
ö n c e b u r a d a a r anma l ıd ı r . D e m o k r a t ik t idar , ağ ı z l a r ı a r t ık y e t e r i n c e d o y u -
r a m a d ı ğ ı i ç ind i r k i , on l a r ı ş a m a r l a k a p a m a p o l i t i k a s ı n a i t i lmiş t i . > >

4 0 1 

D a h a ö n c e e s e r i n e a t ı fda b u l u n d u ğ u m u z Prof. Dr . Şe ra fe t t in T u r a n , 
D . P . ' n i n e k o n o m i po l i t i ka s ın ı " E k o n o m i d e G e l i ş m e l e r v e A ç m a z l a r " b a ş 
l ığı a l t ı n d a d e ğ e r l e n d i r i r k e n , şu g ö r ü ş l e r e y e r ve r i r : 

« 1 - D P ' N İ N E K O N O M İ S İ Y A S A S I 

DP , d e v l e t ç i l i ğ e ka r ş ı s e rbe s t e k o n o m i y i s a v u n a c a ğ ı n ı , ö z e l g i r i ş i m c i 
l iğe ö n c e l i k t a n ı y a c a ğ ı n ı , k e n d i k e n d i n e ye te r l i ( o t a r ş ik ) b i r t u t u m y e r i n e 
d ı ş a a ç ı l m a y a ç a l ı ş a c a ğ ı n ı , y a b a n c ı s e r m a y e n i n T ü r k i y e ' y e a k m a s ı iç in 
g e r e k e n b ü t ü n ö n l e m l e r i a l a c a ğ ı n ı a ç ı k l a y a r a k i k t i da ra g e l m i ş t i . A . M e n 
d e r e s ' i n b a ş k a n l ı ğ ı n d a k u r u l a n i lk h ü k ü m e t i n p r o g r a m ı n d a d a e k o n o m i k 
b ü n y e y i r a h a t l a t m a k v e g e r e k e n re fah ı s a ğ l a y a b i l m e k iç in , b ü t ç e o l a n a k 
la r ın ın v e ü l k e d e v a r o l a n s e r m a y e n i n ü r e t i m i a r t ı r a c a k a l a n l a r d a k u l l a n ı 
l a cağ ı , ö z e l g i r i ş i m c i l i ğ i n i ved i l i k l e g ü v e n c e a l t ı na a l ı n a c a ğ ı , y a b a n c ı ser 
m a y e v e t e k n i ğ i n d e n y a r a r l a n ı l a c a ğ ı v e ü r e t i m a l a n l a r ı n d a d e v l e t i n " z a 
r a r l ı " k a r ı ş m a l a r ı n ı n ö n l e n e c e ğ i be l i r t i lmi ş t i . 

G e r ç e k t e n d e 1 9 5 0 M a y ı s ı n d a n 1 9 5 4 s e ç i m l e r i n e k a d a r g e ç e n 
" 4 " y ı l i ç i n d e ü l k e e k o n o m i s i n d e a ç ı k ç a g ö r ü l e n v e y a ş a n a n b i r c a n 
l ı l ı k s a ğ l a n m ı ş t ı . T ü r k i y e ' n i n ç o k p a r t i l i d ö n e m e g e ç t i ğ i İ k i n c i D ü n 
y a S a v a ş ı s o n r a s ı n d a , e n ç o k t a r t ı ş ı l a n k o n u l a r d a n b i r i , ü l k e k a l k ı n m a 
s ı n d a t a r ı m a m ı , s a n a y i y a t ı r ı m l a r ı n a m ı ö n c e l i k v e a ğ ı r l ı k v e r i l m e s i 
n i n g e r e k t i ğ i i d i . T ü r k i y e ' n i n b i r t a r ı m ü l k e s i o l d u ğ u a ç ı k t ı . Y a b a n 
c ı u z m a n l a r ı n ö n e r i l e r i t a r ı m a l a n ı ü z e r i n d e y o ğ u n l a ş ı y o r d u . D P l i -

401 Cem Eroğul: Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi 4. bs. Ankara, 2003, 205-207. ss. 
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derleri de ekonomik gelişmeyi tarımda başlatmayı yeğlemişlerdi. Böy
lece D P iktidarı sanayi ve tarım alanlarını birlikte ele alan CHP'nin 
görüşünden ayrılmıştı. Dunda da Cumhurbaşkanı olarak yürütmenin 
başına geçen Celal Dayarın büyük etkisi olmuştu. Nitekim o yıllarda 
Ankara'da bulunan ABD Büyükelçisi Mc Ghee, Türkiye'nin kalkınma
sı konusunda Bayar'la yaptığı görüşmeleri şöyle aktarmaktadır: 

"Türkiye'nin gelişmesini sağlamanın en iyi yolu olarak tarımsal 
üretimi artırmayı, bu ürünlerin mümkün olduğunca işlenerek satıl
masını görüyordu. DP'niıı ekonomik programını bu politika temeîlen-
dirmişti. Oysa önceki hükümet, sanayii hep yapay olarak teşvik et
meye yönelmişti." (ATN, 190) 

Başbakan Menderes'in çalışmalarını yakından izlemiş olan Özel 
Kalem Müdürü Ercüment Yavuzalp de DP liderinin başlıca amacının 
"ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirmek" olduğunu, bunu ba
şarabilmek için de geçmişle övünmeyi bir yana bırakarak, geri kalmış 
bir ülke olduğumuzu bir komplekse (aşağılık duygusuna) kapılmadan 
kabul edip gerekenleri yapmaya yönelmek zorunda bulunduğumuzu 
vurguladığını belirtmektedir (LDP, 74) . 

Gerekenlerin başında da, tarımsal üretimi artırmak ve bunların 
dışsatımını yapmak suretiyle ödemeler dengesindeki açığı kapatmak 
geliyordu. DP yönetiminde tarımsal gelişmeyi sağlayabilmek için ge
reken her yola başvurulmuştu. Tarım alanlarını genişletebilmek için 
devlet elindeki toprakların bir kısmı dağıtılmış, meraların bir kısmt 
da ekin alanlarına dönüştürülmüştü. Asıl önemlisi, tarımda makine
leşmeye öncelik ve ağırlık verilmişti. K a r a s a b a n d a n t r a k t ö r e geçilir
ken yurtdışından bu yeni tarım araçlarını getirtmekle yetinilmeyip 
yurtiçinde de bunların üretimine başlanmıştı. Hammadde ve tohum
dan başlayarak gereken donanımı sağlayabilmek için çiftçiye geniş 
kredi olanakları tanınmıştı. Üretilen malların korunabilmesi ve sak
lanması için de Toprak Mahsulleri Ofisince yaptırılan betonarme bü
yük s i l o l a r yerine, küçük çaplı depolar yapımına geçilmişti. Nihayet, 
üretilen malların taban fiyatları yüksek tutularak köye ve köylünün 
eline para geçmesi sağlanmıştı. 

Bütün bu önlemlerin yanında hava koşullarının da iyi gitmesi so
nucunda tarımsal üretim artmış, iç piyasa ve dışsatım canlanmıştı. 
Çiftçiler ve köylüler karasabanı, çarığı ve eşeği bırakıp ayaklarına 
lastik ayakkabılar giymeye ve bir yerden bir yere giderken tarımda 
kullandıkları traktörlerden yararlanmaya başlamışlardı. Ellerine ge
çen para ile sabrı alma güçleri de arttığından önceleri yalnız pazar
larda bir şeyler satıp bez, gazyağı ve şeker almak ya da nüfus ve tapu 
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kayıt lar ı ile m a h k e m e iç in gitt ikleri kent lere b u kez a l ı şver i ş iç in de 
İner o l m u ş l a r d ı . Giderek dc k e n t t e ev t u t a n , bol para h a r c a y a n a n c a k 
h e n ü z kent l i y a ş a m ı n a a y a k u y d u r a m a m ı ş o l a n "Hacı Ağa" d e n e n ye 
ni bir t ip. bir s ın ı f o l u ş m u ş t u . 

Kısacas ı D P iktidarı d ö n e m i n d e tar ım ve tar ıma dayal ı s a n a y i l e ş 
m e d e b ü y ü k art ış lar sağ lanmış t ı . T r a k t ö r say ıs ı 1951 s o n l a r ı n d a 
"24.000". 1 9 5 4 d e "37.743". 1958 'de de "42.527"ye y ü k s e l m i ş t i . Y a p a y 
g ü b r e k u l l a n ı m ı n d a da b ü y ü k art ış sağ lanmış t ı . 1 9 5 0 y e ge l inceye ka
dar tar ımda y a p a y gübre k u l l a n ı l m a z k e n , yeni b a ş l a y a n k u l l a n ı m gide
rek artmışt ı . Öyle ki 1 9 6 0 a ge l indiğ inde s ü p e r fosfat üret imi "5.205", 
a m o n y u m fosfat üret imi de "385" ton o l m u ş t u . . . Teknik araçlar ın ku l 
l an ı lmas ı s o n u n d a tarım ü r ü n l e r i n d e öneml i art ış lar s a ğ l a n m ı ş t ı . 
1950 'de "3 .871 .926" t o n o lan b u ğ d a y üretimi 1960 'da " 8 . 4 5 0 . 0 0 0 " to
n a , a r p a " 2 . 0 4 7 . 0 1 8 " t o n d a n " 3 . 7 0 0 . 0 0 0 " tona . m ı s ı r "724 .479"dan 
" 1 . 0 9 0 . 0 0 0 " t o n a ve p i r i n ç de , , 5 1 . 3 5 8 " d e n "110 .000" t o n a ç ıkmışt ı . 

B u d ö n e m d e h a y v a n c ı l ı k a l a n ı n d a d a g e l i ş m e s a ğ l a n m ı ş t ı . T o p 
lam " 5 4 . 5 0 4 . 9 2 2 " a d e t o l a n b ü y ü k b a ş h a y v a n s a y ı s ı 1 0 yıl s o n u n d a 
" 7 6 . 1 1 0 . 0 0 0 " e y ü k s e l m i ş t i . T a r ı m a daya l ı e n d ü s t r i a l a n ı n d a k i ge l i ş 
m e l e r d e g ö z e çarpıc ı o l m u ş t u , İktidar özel l ik le ç i m e n t o v e ş e k e r 
ü r e t i m i n e ö n e m verd iğ inden y e n i k u r u l a n fabrikalarla ç i m e n t o üret i 
mi " 3 9 5 . 0 0 0 " t o n d a n , " 2 . 0 3 8 . 0 0 0 " tona , ş e k e r ü r e t i m i d e " 1 5 3 . 0 0 0 " 
t o n d a n " 6 1 8 . 0 0 0 " t o n a u l a ş m ı ş t ı . 

Öte y a n d a n u l a ş ı m a l a n ı n d a d a d i k k a t e d e ğ e r g e l i ş m e l e r o l m u ş 
t u . DP liderleri CHP d ö n e m i n i n u l a ş ı m d a t e m e l aldığı "demiraglarla 
a n a y u r d u örmek" s i y a s a s ı n ı bırakarak, , k a r a y o l u y a p ı m ı n a ö n c e l i k ve 
ağırl ık vermiş lerd i . B u n u n "sonunda d e m i r y o l l a r ı k e n d i h a l i n e b ıra
k ı l m ı ş , a m a k a r a y o l u y a p ı m ı n d a ve u l a ş ı m ı n d a b ü y ü k bir ar t ı ş s a ğ 
l a n m ı ş t ı . 1 9 5 0 b a ş l a r ı n d a ç o ğ u d a k u l l a n ı m a pek e lveriş l i o l m a y a n 
4 7 . 1 0 0 k m . u z u n l u ğ u n d a k i karayol lar ı " 6 1 .5 0 0 " k m . ' y e ç ıkart ı lmış t ı . 
A n c a k d e m i r y o l u ve d e n i z u l a ş ı m ı n ı n i h m a l ed i l erek k a r a y o l u u la ş ı 
m ı n ı n ve m o t o r l u taş ı t araç lar ın ın b o y u n a a r t m a s ı , i ler ide b ü y ü k s o 
r u n l a r y a r a t a c a k t ı . 

2 - YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI TEŞVİK V E 
PETROL YASASI 

İkinci D ü n y a S a v a ş ı s o n r a s ı n d a y u r t k a l k ı n m a s ı n ı h ı z l a n d ı r m a k 
iç in y a b a n c ı s e r m a y e d e n dc y a r a r l a n m a gereği d u y u l m u ş t u . CHP h ü 
küm e t l e r i , ö n c e B a k a n l a r K u r u l u n c a ç ıkar t ı l an k a r a r n a m e l e r l e b u n u 
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s a ğ l a m a y a ç a l ı ş m ı ş l a r d ı . A n c a k b u n u n yeterli o lmadığ ı g ö r ü l d ü ğ ü n 
d e n 1 Mart 1 9 5 0 d e Y a b a n c ı S e r m a y e Y a t ı r ı m l a r ı n ı T e ş v i k e d e n bir 
y a s a k a b u l ed i lmiş t i . 

ö z e l g ir iş imci l iğ i ve s e r b e s t e k o n o m i y i ö n p l a n a a l a n DP, ikt idara 
g e l d i ğ i n d e , y a b a n c ı s e r m a y e y e d a h a b ü y ü k o l a n a k l a r ve d e s t e k s a ğ l a 
m a k y o l u n a g i tmiş t i . Ni tekim, M e n d e r e s k a b i n e s i n i n g ü v e n o y u a l m a 
s ı n ı n h e m e n a r d ı n d a n , 16 Haziran'da F r a n c e P r e s s e a j a n s ı n a bir de 
m e ç veren Dış i ş ler i B a k a n ı F u a t Köprülü , D P n i n iz leyeceği d ış s iya 
s a d a ö n e m l i bir değ i ş ik l ik o l m a y a c a ğ ı n ı , a n c a k içte ü l k e e k o n o m i s i n i 
g ü ç l e n d i r m e y e ç a l ı ş a c a k l a r ı n ı bel irt irken, b u k o n u d a y a b a n c ı s e r m a 
y e y e gerek d u y d u k l a r ı m vurgu layarak ş ö y l e demiş t i : 'Teni t e s i s l er 
k u r m a y ı d ü ş ü n ü y o r u z , fakat m e v c u t o lan lar ın d a h a İyi İ ş l emes in i 
s a ğ l a y a c a ğ ı z ve m e m l e k e t e y a b a n c ı s e r m a y e l e r ce lb ed eceg i z (getirte
ceğiz) . E ğ e r s a d e c e k e n d i k a y n a k l a r ı m ı z l a y e t i n i r s e k ş i m d i k i n d e n 
b i r a z y ü k s e k h a y a t s e v i y e s i n e v a r m a k İ ç i n u z u n s e n e l e r b e k l e 
m e k g e r e k i r " ( C u m h u r i y e t , 17.VI.1950J. B u n e d e n l e s ö z k o n u s u ya
s a d a ö n e m l i değ i ş ik l ik ler y a p m ı ş t ı . TBMM'de ivedi l ikle g ö r ü ş ü l e n ta
sar ıya göre , s a n a y i , enerji , madenc i l ik , bayındırl ık , u l a ş t ı r m a ve t u 
r izm a lan lar ı da y a b a n c ı s e r m a y e y e aç ı l ıyordu. Ü lkeye getiri len y a 
b a n c ı s e r m a y e , yıl l ık k a z a n c ı n ı n % 1 0 ' u n u dışar ı ç ıkartabi lecekt i . Ay
rıca bel l i k o ş u l l a r a u y a r a k a n a p a r a da geriye götürü leb i l ecekt i . T a s a 
r ın ın öze l l ik le d ı şar ıya ç ıkar t ı lacak % İ 0 kâr payı e leşt ir i lere n e d e n ol
m u ş t u . K ö y l ü P a r t t s i ' n d e n C e z m i Türk b u n u n m e t i n d e n ç ıkart ı lma
s ın ı , DP'li A h m e t H a m d i B a ş a r da oran ın % 7'ye indir i lmes in i i s t e m i ş 
ti. A n c a k tasar ı b u b iç imiy le 1 A ğ u s t o s 1 9 5 1 ' d e oy lanarak y a s a l a ş 
mış t ı . O y l a m a d a y a l n ı z c a "2" o l u m s u z ç ı k a r k e n mi l le tveki l ler inden 
1 8 0 1 o y l a m a y a k a t ı l m a m ı ş l a r d ı . 

B u y a s a n ı n y ü r ü r l ü ğ e g i r m e s i n d e n s o n r a y a b a n c ı s e r m a y e n i n gi
r i ş in i d a h a d a k o l a y l a ş t ı r m a k iç in bir S e r b e s t B ö l g e Y a s a s ı da ç ıkar 
t ı lmış t ı . F a k a t ü l k e y e y a b a n c ı s e r m a y e n i n giriş i y i n e de u m u l a n d ü 
z e y e u l a ş a m a m ı ş t ı . B u n u n ü z e r i n e DP ikt idarı , 2 , 5 yıl s o n r a yen i bir 
d e ğ i ş i k l i ğ e y ö n e l m i ş t i . . . D ö n e m i n E k o n o m i ve Ttcaret B a k a n ı Fethi 
Çe l ikbaş ' ın d e y i m i y l e D P , "yabancı s e r m a y e n i n m e m l e k e t e g e l m e s i n i 
a n a dava" o larak g ö r ü y o r d u . B u a m a ç l a h a z ı r l a n a n ve 1 9 5 1 tarihli 
y a s a n ı n y e r i n e g e ç e c e k o l a n tasar ı i le o z a m a n a k a d a r y a b a n c ı ser 
m a y e y e kapa l ı t u t u l a n b ü t ü n a lan lar s e r b e s t h a l e get ir i lmişt i . B u n 
d a n b ö y l e y a b a n c ı s e r m a y e sahip ler i , yerli g ir i ş imci lere t a n ı n a n b ü 
t ü n k o l a y l ı k l a r d a n e ş i t o larak yarar lanacak lard ı . Ö n g ö r ü l e n tek ko
ş u l , y a b a n c ı yat ır ımlar ın B a k a n l a r K u r u l u n c a u y g u n b u l u n m a s ı idi. 
B u n d a n böy le dışarı ç ıkar t ı l acak kâr oran lar ındak i % 1 0 s ı n ı r l a m a s ı 
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da kald ır ı lmış t ı . Ayrıca y a b a n c ı s e r m a y e ya t ı r ımlar ında ç a l ı ş a n y a 
b a n c ı t e k n i k e l e m a n l a r a bazı g ü m r ü k bağış ık l ık lar ı da t a n ı n m ı ş t ı . 
CHP ve Köylü Partis i , t ü m a lan lar ın y a b a n c ı g ir i ş imci lere a ç ı l m a s ı n ı n 
d o ğ u r a c a ğ ı sak ınca lar ı bel irterek tasar ıya karş ı ç ıkmış lard ı . A n c a k 
t a s a n 2 8 O c a k 1954 'de m u h a l e f e t i n "35" o l u m s u z o y u n a k a r ş ı n DP 
ç o ğ u n l u ğ u n u n , , 2 4 8 " o y u y l a k a b u l edi lerek "6224" n u m a r a ile y a s a 
l a ş m ı ş t ı . D ikkat i ç e k e n ikt idar ın 180 mi l l e tvek i l in in y i n e o y l a m a y a 
k a t ı l m a m a s ı idi. 

Y a b a n c ı s e r m a y e y e t a n ı n a n b u s ın ır s ı z o lanak lara k a m u o y u n d a n 
ve b a s ı n d a n da eleşt ir i ler yöne l t i lmiş t i . Özel l ikle enerji k a y n a k l a r ı n ı n , 
petrol y a t a k l a r ı n ı n y a b a n c ı l a r a a ç ı l m a s ı n ı n ç o k g e ç m e d e n ö n e m l i s a 
k ı n c a l a r doğuracağ ı ö n e s ü r ü l m ü ş t ü . Örneğ in N iha t Erim, ikt idara , 
"Kendi dev le t in i kendi petrol lerini i ş l e t m e k t e n fiilen a l ı k o y u p y a b a n c ı 
dev le t l ere b u y o l u aç ık t u t a n b a ş k a bir m e d e n i m e m l e k e t var mıdır?" 
diye s o r m u ş t u (Yeni U l u s . 12 Ş u b a t 1954) . A m a DP iktidarı ç ıkardığ ı 
y a s a y ı ı srar la s a v u n m u ş , ü s t e l i k petrol y a s a s ı n d a da. değ i ş ik l ik y a p a 
rak y a b a n c ı s ermayey i oraya ç e k m e y e ç a l ı ş m ı ş t ı . G e r ç e k t e n de 
1951 'de ü l k e y e get ir i len y a b a n c ı s e r m a y e " 3 . 4 1 0 . 0 0 0 " l ira i k e n 
1 9 5 4 ' d e n s o n r a bu m i k t a r g i t t ikçe a r t m ı ş ve 1 9 6 0 ' d a top lam 
" 1 8 . 7 1 1 . 0 0 0 " l iraya ç ı k m ı ş t ı (TDP, 7 4 6 ) . 

O r t a d o ğ u petrolleri , XX. y ü z y ı l ı n b a ş ı n d a n b u y a n a s ö m ü r g e c i 
Batı dev le t l er in in , İngiltere, F r a n s a ve R u s y a ' n ı n d ikkat ler in i ç e k m i ş 
ti. Bir inci D ü n y a Savaşı y ı l lar ında ve s o n r a s ı n d a Osmanlı İmparator
l u ğ u toprakları pay laş ı l ı rken , petrol bölgeleri b a ş l ı c a e t k e n l e r d e n biri 
o l m u ş t u . İngil izlerin M o n d r o s s l l a h b ı r a k ı ş m a s ı n d a n s o n r a M u s u l ve 
y ö r e s i n i i şga l ed ip b u r a d a n ç ı k m a m a l a r ı n d a , petrol a lanlar ın ı e lde 
b u l u n d u r m a k i s teğ i e g e m e n o l m u ş t u . Lozan. K o n f e r a n s ı ' n d a Tûrki-
yc - l rak s ınır ı b u y ü z d e n s a p t a n a m a m ı ş t ı . 1 9 2 5 A n k a r a A n t l a ş m a 
s ı n d a i s e Türk iye Irak petrol ge l i r l er inden belirli bir s ü r e iç in k ü ç ü k 
bir o r a n d a y a r a r l a n m a h a k k ı n ı e lde e t m i ş , fakat petrol bö lges in i 
Irak'a b ı r a k m a k z o r u n d a ka lmış t ı . 

C u m h u r i y e t d ö n e m i n d e Türk iye i ç e r i s i n d e petrol a r a l a m a l a r ı n a 
d a g ir i ş i lmişt i , 1937 'de ilk jeoloj ik araş t ı rmalara b a ş l a n a n Sitrt'e b a ğ 
lı Beşir i İ l çes in in R a m a n Dağı b ö l g e s i n d e 2 0 N i s a n 1 9 4 0 da petrol 
b u l u n a r a k ilk k u y u aç ı lmı ş t ı . 1945 ' te de b u r a d a n İlk kez petrol ç ıkar
t ı lmışt ı . A n c a k t e k n i k d o n a n ı m ve parasa l k a y n a k l a r ı n azlığı araşt ır 
m a l a r ı n gerekl i b o y u t l a r d a s ü r d ü r ü l m e s i n e o l a n a k b ı r a k m a m ı ş t ı . 
Türkiye 'de petrol b u l u n m a s ı y a b a n c ı ş irket ler in b ü y ü k i lg is ini çek
miş t i . Onlar d a h ü k ü m e t i n tanıdığ ı iz inlerle belirli bö lge lerde petrol 
a r a m a y a b a ş l a m ı ş l a r d ı . . . 
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D P ikt idar ında ABD B ü y ü k e l ç i l i ğ i n e a t a n a n ve a s l ı n d a bir Jeolog 
o l u p T e k s a s ' t a petrol k u y u s u b u l u n d u ğ u n u s ö y l e y e n Mc Ghee , 
1950 ' l i y ı l lar ın b a ş l a r ı n d a Türkiye 'deki d u r u m u şöy le be l ir tmişt i : 

"İlk a r a m a furyas ında 100 mi lyon doları a ş k m yat ır ım yapı ld ı . Ne 
y a z ı k ki s o n u ç l a r bekleni ld iğ i k a d a r par lak ç ıkmadı . MOBİL, A d a n a 
y a k ı n ı n d a o l d u k ç a b ü y ü k bir r e z e r v b u l d u . A m a kâr b ı r a k a n kaynağ ı 
a n c a k SHELL b u l d u . Türkiye 'n in petrol ih t iyac ın ın y a l n ı z c a % 3 0 ' u 
k a r ş ı l a n a b i l d i . Petrol darlığı v e döviz z iyanı o r t a d a n k a l k m a d ı a m a 
azatdı." (ATN, 195) 

Y a b a n c ı S e r m a y e y i T e ş v i k Y a s a s ı ' n d a n s o n r a Amer ikan R a l p h 
RÄ. P a r s o n s firması ile B a t m a n d a ( R a m a n ) bir rafine k u r u l m a s ı iç in 
a n l a ş m a yap ı lmış t ı (31 O c a k 1 9 5 2 ) . A m a y ine de s e r m a y e ve t ekn ik 
d o n a n ı m s o r u n u ç ö z ü l e m e m i ş t i . Mc Ghce 'n in aktard ığ ına göre , b a ş t a 
C. Bayar ve A. M e n d e r e s o l m a k üzere DP yönet ic i ler i , petrol kuyular ı 
n ı n a ç ı l m a s ı iç in A B D s e r m a y e vc t e k n i ğ i n i n gerektiği k a n ı s ı n d a idi
ler. A B D e lç i s i de petrol a r a m a l a r ı n ı n art ır ı lması ve b u l u n a n l a r ı n İş
l e t i l eb i lmes i iç in özel g ir i ş imci l iğ in nas ı l teşvik e d i l m e s i v e y a b a n c ı 
s e r m a y e n i n nas ı l ç e k i l m e s i gerekt iğ in i ö n c e Dış i ş ler i B a k a n ı F. Köp
rü lü i le g ö r ü ş m ü ş t ü . A r k a s ı n d a n Atatürk O r m a n Çiftliğt'nde Bayar vc 
M e n d e r e s ile b u l u ş t u ğ u n d a C u m h u r b a ş k a n ı ile B a ş b a k a n , o n a , b ü 
y ü k kâr e t m e a m a c ı y l a da o l s a y a b a n c ı ş irket ler in petrol p i y a s a s ı n a 
g i rmeler ine İzin verecekler in i aç ık lamış lard ı (agy, 193) . 

İş te P e t r o l K a n u n u diye a n ı l a n ve y a b a n c ı s e r m a y e ile i ş l e tmec i 
lere g e n i ş hak lar t a n ı y a n y a s a ABD'deı ı g e l e n b u te lk in ler ü z e r i n e ha
z ı r l a n m ı ş t ı . T a s a r ı n ı n da ABD'li petrolcü Max Ball taraf ından hazır
land ığ ı ö n e s ü r ü l m ü ş t ü . Bu y ü z d e n m u h a l e f e t tara f ından ş iddet l e 
e l e ş t i r i lmi ş t i . CUP s ö z c ü s ü d u r u m u n d a k i Y e n i U l u s , tasar ı ile Türki
y e p e t r o l l e r i n d e n dev le te b ırak ı lan pay ın ya ln ı zca % 1 2 . 5 o l d u ğ u n u 
be l ir terek b u n u n s ö m ü r g e c i dev le t l er in iş lett ikleri petrol ge l ir ler inden 
yere l h ü k ü m e t l e r e bırakt ıkları % 1 0 oran ındak i s a d a k a y a b e n z e t m i ş t i . 
A m a A. E. Y a l m a n bi le C F P ' n i n b u t u t u m u n u "bir ba l ta lama" olarak 
n i t e l e m i ş t i . T a s a r ı n ı n TBMM'deki g ö r ü ş m e l e r i n d e ilk s ö z ü a lan İşlet
m e l e r B a k a n ı Sıtkı Yırcalı, y a p ı l a n a r a ş t ı r m a l a r a göre Türkiye 'de 
' 2 4 0 ' m i l y o n t o n l u k bir petrol k a y n a ğ ı n ı n b u l u n d u ğ u n u be l i r tmi ş , a n 
c a k yerl i s e r m a y e ile b u n u i ş l e t m e n i n o l a n a k s ı z o l d u ğ u n u , b u n e d e n 
le y a b a n c ı s e r m a y e ile İşbirliği y a p m a n ı n z o r u n l u g ö r ü l d ü ğ ü n ü söy le 
m i ş t i . C H P sözcü ler i C e m a l Reş i t E y ü p oğ lu ile Faik A h m e t B a r u t ç u 
i s e , t a s a r ı n ı n e k o n o m i k deği l s i y a s a l bir a m a ç l a haz ır landığ ın ı v e s i 
y a s a l içerik taş ıd ığ ın ı , dev le t in petrol gibi çok ö n e m l i ve ü l k e s a v u n 
m a s ı n ı i lg i lendiren bîr i ş l e tmec i l i ğ in d ı ş ı n d a b ı r a k ı l m a s ı n ı n u l u s a l çı-
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karlarla b a ğ d a ş m a d ı ğ ı m v u r g u l a y a r a k k a m u o y u n d a kaygı u y a n d ı r a n 
t a s a r ı y a o l u m l u oy v e r m e y e c e k l e r i n i söy l emiş l erd i , A m a D P mi l l e tve 
killeri d ı ş ı n d a b irkaç kez s ö z a l a n M e n d e r e s , tasarıyı ş i d d e t l e s a v u n 
m u ş t u . B u a r a d a da H ü s e y i n Cahit Y a l ç ı n ı n tasar ıya i l i şk in y a z ı s ı n a 
"Pe tro l R e z a l e t i " baş l ığ ın ı k o y m a s ı n ı e leş t irerek "Ortada bir petrol 
rezalet i değil , b u m e s e l e e traf ında ç ıkar ı lan neşr iya t rezalet i var" di
yerek CHP'nln t u t u m u n u s u ç l a m ı ş t ı . 

S o n u n d a 7 Mart 1954 'de k a b u l ed i l erek y ü r ü r l ü ğ e g irmişt i , i lk 
a ş a m a d a d a biri yen i k u r u l a n T ü r k i y e P e t r o l l e r i A n o n i m O r t a k l ı ğ ı 
o l m a k üzere "4" y a b a n c ı ş i rket l e a n l a ş m a y a varı lmışt ı , Yap ı lan s ö z 
l e şm e le r e göre b u i l rmalara ' tekel* n i te l iğ inde o larak "6" yıl s ü r e y l e 
petrol a r a m a v e ü r e t i m e lde e t m e h a k k ı ver i lmişt i . 

Y a s a n ı n k a b u l ü n d e n s o n r a m u h a l e f e t , öze l l ik le d e CHP. Petrol 
K a n u n u ile ver i l en ayrıcal ıkları iktidarı e l e ş t i r m e d e a n a k o n u l a r d a n 
biri o larak i ş l e m i ş t i . D P İktidarı i s e bir yıl s o n r a , 13 Mayıs 1955 ' t e b u 
y a s a d a y a b a n c ı yat ı r ımcı lar l e h i n e y e n i değ iş ik l ik ler y a p m ı ş t ı . 

3 - SIKINTILAR V E AÇMAZLAR 

DP ikt idar ın ın ilk y ı l lar ındaki ü r e t i m art ı ş ı ve e k o n o m i k g e l i ş m e 
lere k a r ş ı n 1 9 5 4 s e ç i m l e r i n d e n s o n r a f iyat larda b ü y ü k art ı ş lar ol
m u ş , h a y a t pahal ı l ığ ı ar tarken k imi t ü k e t i m m a l l a r ı n d a darl ıklar , 
y o k l u k l a r b a ş g ö s t e r m i ş t i . B u n l a r ı n s o n u c u n d a da , s a v a ş y ı l l ar ından 
s o n r a bir d a h a k a r ş ı l a ş ı l m a y a c a ğ ı s a n ı l a n k a r a b o r s a y e n i d e n c a n l a n 
mış t ı . A s l ı n d a d a h a DP İktidarıyla birl ikte d ı ş a l ı m v e d ı ş s a t ı m d a k i ar
t ı ş lara k a r ş ı n d ı ş t icaret d e n g e s i aç ık v e r m e y e b a ş l a m ı ş t ı . B u a ç ı ğ ı n 
d a tar ım ü r ü n l e r i n d e k i ar t ı ş v e CHP d ö n e m i n d e n d e v r a l ı n a n a l t ı n l a 
k a p a t ı l m a s ı n a ça l ı ş ı lmış t ı . M e n d e r e s ' i n 1 9 5 7 s e ç i m l e r i n d e n s o n r a k i 
bir a ç ı k l a m a s ı n d a belirttiği gibi , s a v a ş y ı l lar ındaki ticari d u r g u n l u k 
nedeniyle, e ldeki a l t ı n s t o k u , 1945 ' t e "212" t o n a y ü k s e l m i ş t i . D ı ş ti
c a r e t c a n l a n ı p d ı ş a l ı m o lanak lar ı d o ğ d u ğ u n d a b u n l a r ı n bir k ı s m ı 
h a r c a n d ı ğ ı n d a n DP ikt idara ge ld iğ inde a l t ı n s t o k u "127" t o n a d ü ş 
m ü ş t ü . B u n l a r d a M e n d e r e s ' i n dey imiy le , "memleket in s u s u z l u k t a n 
cayır cayır y a n m a r a d d e s i n d e , m a d d e y e o l a n İht iyacını karş ı layab i l 
m e k iç in s u gibi, a t e ş k a r ş ı s ı n d a kar gibi eriyip" g i tmiş t i (MMK, 4 2 2 ) . 

1 9 5 3 - 1 9 5 4 ' ü n k ö t ü h a v a k o ş u l l a r ı n e d e n i y l e tar ım ü r ü n l e r i n d e 
b e k l e n e n ver im e lde e d i l m e y i n c e darl ıklar b a ş l a m ı ş t ı . Ü lke i ç in d ek i 
tüke t imi k a r ş ı l a y a b i l m e k iç in d ı ş p i y a s a l a r d a n b u ğ d a y sa t ın a l m a k 
z o r u n d a ka l ınmış t ı . B u da ö tek i i thal m a l l a r ı n a k a y n a k ayr ı lmas ın ı 
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g ü ç l e ş t i r m i ş t i . H ü k ü m e t darboğazı a ş a b i l m e k için d ı ş t icareti birta
k ı m k o ş u l l a r a y a n i yen i bir "rejİnV'e b a ğ l a m a k ve kâr s ın ır lar ın ı bel ir
l e m e k gereğ in i d u y m u ş t u . Karaborsacı l ık la m ü c a d e l e y e g i r i ş i l m e s i n e 
k a r ş ı n s t o k ç u l u ğ u n ö n ü n e g e ç i l e m e y î n c e kimi z o r u n l u t ü k e t i m m a d 
d e l e r i n d e y o k l u k l a r b a ş l a m ı ş t ı . B u n l a r ı n b a ş ı n d a , DP ikt idara gelir 
g e l m e z u c u z l a t m a y ı gerekl i g ö r d ü ğ ü ş e k e r yer a lmış t ı ! Ş e k e r d e n s o n 
ra p e y n i r v e g iderek y a ğ ve e t gibi ö tek i t emel g ıda m a d d e l e r i n d e de 
dar l ık lar başgös terrn i ş t i . 

B ü t ü n b u n l a r a k a r ş ı n DP iktidarı , darl ıkların geç ic i o l d u ğ u n u , 
e k o n o m i k k a l k ı n m a y ı s a ğ l a y a c a k yat ır ımlar ın s o n u a l ın ıp k u r u l m a k 
ta o l a n fabrikalar ü r e t i m e b a ş l a d ı ğ ı n d a her ş e y i n d ü z e l e c e ğ i n i s a v u n 
m a y a ç a l ı ş m ı ş t ı . Menderes ' e göre , CHP d ö n e m i yan i "25" yıl, "4" t e k s 
til fabr ikas ı i le "4" ş e k e r fabrikası k u r m a k l a g e ç m i ş t i (MMK, 2 8 1 ) . DP 
i k t i d a r ı n d a i s e 1 9 5 4 ' d c Afyon ve E s k i ş e h i r ç i m e n t o fabrikalarının te
mel ler i a t ı l m ı ş , Konya ve A m a s y a ' d a k u r u l a n ş e k e r f a b r i k a l a r ı da i ş 
l e t m e y e aç ı lmış t ı . 1 9 5 6 y ı l ında "4" y e n i ş e k e r f a b r i k a s ı (Erzurum, 
E r z i n c a n , Elazığ, Malatya) h i z m e t e g irmişt i . 

B ö y l e c e M e n d e r e s , CHP d ö n e m i n i n s a n a y i yat ır ımlarını k ü ç ü m s e 
m e k i s t emiş t i . F a k a t ü l k e n i n K u r t u l u ş Savaş ı sonraki d u r u m u n u v e 
Türkiye Cumhurtye t i 'n in O s m a n l ı b o r ç l a r ı m ö d e m e y i üs t l end iğ in i , 
y a b a n c ı s e r m a y e i ş le tmeler in i devlet lcşt irdiğini ve s a n a y i yat ır ımlarını 
d ı ş a r ı d a n b o r ç a l m a d a n kend i o lanaklar ıy la gerçekleşt irdiğ in i u n u t 
m u ş t u . Yaln ızca tekst i l ve ş e k e r fabrikalar ından s ö z e d e r e k dc Kır ık
k a l e , K a r a b ü k , Ç a t a l a ğ z ı gibi ağır tes is ler i d e görmez l ik ten ge lmişt i . 

E k o n o m i d e g iderek ar tan s ık ınt ı lar , 1 9 5 7 s e ç i m l e r i n d e n sonra 
kurulan B e ş i n c i Menderes hükümetinin programı görüşmelerinde 
k a r ş ı t part i ler in ü z e r i n d e e n ç o k durduklar ı s o r u n l a r d a n biri o l m u ş 
t u . A m a S a m e t Agaoğ lu 'nun d a belirttiği gibi A. M e n d e r e s , 1 9 5 7 s e 
ç i m l e r i n d e n k e n d i s i ve parti İçin i lerdeki yen i s logan lar ın ı h e m e n bu
lup ç ıkarmış t ı : " K a y b e t t i k l e r i m i z i e s e r l e r i m i z l e t e k r a r k a z a n a c a 
ğ ı z !" TBMM'deki g ö r ü ş m e l e r s ı r a s ı n d a eleştiri leri y a n ı t l a m a k iç in s ık 
s ı k s ö z a l a n M e n d e r e s , s ö z k o n u s u darlıkları , t ü k e t i m i n a r t m a s ı n ı n 
d o ğ a l s o n u c u o larak d e ğ e r l e n d i r m e y e ça l ı şmış t ı . B u g ö r ü ş ü n ü s a v u 
n u r k e n d c , CHP d ö n e m i n i n 1 9 4 7 - 1 9 4 9 y ı l l a n ü r e t i m v e t ü k e t i m ra
k a m l a r ı i le 1 9 5 5 - 1 9 5 6 y ı l l a n rakamlar ın ı k a r ş ı l a ş t ı r m a y ı yeğ l emiş t i . 
A n c a k B a ş b a k a n ı n t ü k e t i m miktar lar ın ı karş ı la ş t ı r ı rken ü l k e d e k i n ü 
f u s ar t ı ş ın ı hiç. d i k k a t e a l m a y ı ş ı dikkatleri ç ekmiş t i . Şöy l e ki 1 9 4 5 s a 
y ı n ı m d a " 1 8 . 7 9 0 . 1 2 7 " o lan Türk iye n ü f u s u , 1 9 5 0 ' d e " 2 0 . 9 4 7 . 1 8 3 " e 
ç ı k m ı ş t ı v e 2 3 E k i m 1955' tek i s a y ı m d a da " 2 4 . 0 6 4 . 7 6 3 " o larak s a p 
t a n m ı ş t ı . 
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DP ikt idarı , "ekonomiyi ge l i ş t irme" s l o g a n ı a l t ında d ı ş b o r ç l a n m a 
ve y a b a n c ı s e r m a y e d e n dc y a r a r l a n a r a k y a t ı r ı m faal iyet ler ini s ü r d ü r 
m ü ş t ü . Bir y a n d a n İ s t a n b u l ' d a n b a ş l a y a r a k b ü y ü k kent l erde i m a r fa
a l iye t l er ine g ir i ş i l irken, temel ler i a t ı lmı ş o lan ş e k e r ve ç i m e n t o fabri
ka lar ın ın aç ı l ı ş törenleri de s ü r d ü r ü l m ü ş t ü . 1 9 5 7 ' d e E s k i ş e h i r ve 
T a r s u s , 1 9 5 8 ' d e Ba l ıkes i r ve P ı n a r h i s a r ç i m e n t o f a b r i k a l a r ı ile B u r 
d u r ş e k e r f a b r i k a s ı h i z m e t e g irmiş t i , K e m e r Baraj ı ve H i d r o e l e k t r i k 
S a n t r a l ı n ı n d a açı l ı ş ı y a p ı l m ı ş t ı . 

A m a ö t e y a n d a n , e t , s ü t , p e y n i r , y a ğ gibi t emel g ı d a m a d d e l e r i n 
d e k i y o k l u k l a r s ü r m ü ş t ü . Y o k l u k l a r ı n A B D ' d e n s a t ı n a l ı n a n s ığır e t le 
ri, H o l l a n d a ' d a n get irt i len peynir , y a ğ ve s ü t tozuyla g i d e r i l m e s i n e ça 
l ı ş ı l ıyordu . Karaborsa ö n l e n e m e m i ş t i , i lkokul ç o c u k l a r ı n a b e s l e n m e 
y a r d ı m ı o larak g ö n d e r i l e n s ü t tozları, cl a l t ı n d a n sa t ı l ı yordu . V a t a n 
d a ş l a r b u t ü r y i y e c e k m a d d e l e r i n i s a t a n d ü k k â n l a r ö n ü n d e u z u n 
k u y r u k l a r o l u ş t u r m a y a b a ş l a m ı ş l a r d ı . G ö r ü n t ü l e r İkinci D ü n y a S a v a 
şı y ı l larını a n d ı r ı y o r d u . F a k a t B a ş b a k a n 1 9 5 8 b ü t ç e s i g ö r ü ş m e l e r i n 
de , h a l k m 1 9 4 8 ' d e k i gibi e k m e k a l m a k iç in degtl , b a ş k a ş e y l e r a l m a k 
i ç in k u y r u k l a r d a b e k l e m e s i n i "bahtiyarlık" o larak n i t e l emiş t i . Yapıl
m a k t a o l a n fabrikalar aç ı ld ığ ında ve İ s t a n b u l i le öteki b ü y ü k kent ler 
de g ir i ş i l en i m a r h a r e k e t l e r i n i n s o n u a l ı n d ı ğ ı n d a darl ık lar s o n a ere
cek , g e l i ş m i ş , refah d ü z e y i a r t m ı ş bir Türkiye or taya ç ıkacakt ı . B u r a 
y a " K ü ç ü k A m e r i k a " denebi l i rd i . 

Ne ki par lak bir g e l e c e k u m u d u y l a g e ç e n yı l lara ve a l ı n a n ö n l e m 
lere k a r ş ı n h a y a t pahal ı l ığ ı b o y u n a ar tmış t ı . H ü k ü m e t d e tekel m a d 
d e l e r i n d e n b a ş l a y a r a k her m a l d a fiyat ar t ı rma y o l u n u s e ç m i ş t i . 1 9 5 8 
H a z i r a n ı n d a k ö m ü r e , S ü m e r b a n k ü r ü n l e r i n e , demire , kâg ı ta ve u l a ş 
t ırma araç lar ına , ç o ğ u kez % 1 0 0 ' ü b u l a n z a m l a r y a p ı l m ı ş t ı . D ı ş kredi 
o l a n a k l a r ı d a e s k i s i n e göre daraldığ ı i ç in B a ş b a k a n , d ı ş t icaret i c a n 
l a n d ı r m a k u m u d u y l a U z a k d o ğ u ü lke ler in i z iyaret e t m e y i u y g u n gör
m ü ş t ü . A n c a k , 2 4 N i s a n 1 9 5 8 ' d e b a ş l a y a n ve J a p o n y a , Mill iyetçi Çin 
(Taivand), Kore ve Hindi s tan ' ı k a p s a y a n b u g e z i d e n u m u l a n s o n u ç el
de e d i l e m e m i ş t i . B i r l e ş m i ş Mil let ler ö r g ü t ü n ü n yay ımlad ığ ı İs tat is t ik
lere göre 1 9 5 8 y a z ı n d a Türk iye , h a y a t pahal ı l ığ ı y ö n ü n d e n d ü n y a d a 
Brez i lya 'dan s o n r a ikinci s ı r a d a yer a l m ı ş t ı (ÇPK, 184) . B u d u r u m 
k a r ş ı s ı n d a h ü k ü m e t , e k o n o m i d e k i b u n a l ı m ı a ş a b i l m e k i ç in y e n i ö n 
l emler a l m a k z o r u n d a k a l m ı ş t ı . 4 A ğ u s t o s 1 9 5 8 ' d e a l ındığ ı iç in '4 
A ğ u s t o s Karar lar ı ' d iye a n ı l a n ö n l e m l e r , B a t ı d a n v e u l u s l a r a r a s ı k u 
r u l u ş l a r d a n k r e d i a l a b i l m e k iç in , o n l a r ı n ö n k o ş u l o larak s a p t a d ı k l a r ı 
u y g u l a m a l a r ı kabu l e t m e k o larak ni te lendir i lebi l ir . B u k o ş u l l a r ı n 
baş l ı ca lar ı da , d ı ş s a t ı m ı ( ihracatı) ar t ırabi lme a m a c ı y l a , T ü r k p a r a s ı -
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n i n d e ğ e r i n i a z a l t m a k , y a n i d e v a l ü a s y o n y a p m a k . A v r u p a İ k t i s a d i 
İ ş b i r l i ğ i Ö r g ü t ü n ü n (IMF) onay layacağ ı bir i s t i k r a r p r o g r a m ı y a p ı p 
b u n a bağlı k a l ı n a c a ğ ı n a s ö z v e r m e k ve a l ı n a c a k k r e d i l e r karş ı l ı ğ ında 
mal i ve e k o n o m i k g id i ş in d e n e t l e n m e s i n i kabul e t m e k idi. B u k o n u d a 
a n l a ş ı l ı n c a 4 A ğ u s t o s t a Türk l i ras ın ın d ış değeri "3" k a t t a n d a h a faz
la o r a n d a d ü ş ü r ü l m ü ş t ü . . . " 2 , 8 0 " l i ra o l a n A B D d o l a r ı , "9" l i r a y a 
ç ı k a r t ı l m ı ş t ı . B u n u n karş ı l ığ ında d a top lam "369 1 ' m i l y o n d o l a r 
k r e d i a l ınab i lmiş t i . S ü r e s i g e l m i ş o lan "400" mi lyon dolarl ık e sk i 
b o r ç da er t e l enmiş t i . Ne ki a l ı n a n yeni kredi ler in bir k ı smı , ö d e m e 
s ü r e s i g e l m i ş o l a n e s k i borç ve faizlerin karş ı l ığ ında k e s i l d i ğ i n d e n , 
b u n u n g ü n c e l e k o n o m i y e katk ı s ı d a h a d a az o l m u ş t u . 

4 A ğ u s t o s 1 9 5 8 k a r a r l a n , CHP d ö n e m i n d e k i 7 Eylül 1 9 4 6 deva
l ü a s y o n u n u e l e ş t i r e n DP l iderlerinin, kend i İkt idarlarının 8 . y ı l ında 
a y n ı y ö n t e m i h e m d a h a d a b ü y ü k o r a n d a u y g u l a m a d u r u m u n d a kal 
m a l a r ı n ı n kanıt ı o l m u ş t u . Üste l ik , Türk iye e k o n o m i s i n i n artık b a ğ ı m 
sız l ığ ını yit irdiği , u l u s l a r a r a s ı k u r u l u ş l a r ı n reçete ler iy le y ö n e t i l e n ve 
reçe tey i veren ler in denet led ik ler i bir s ü r e c e giri lmişt i . 

1 9 5 9 A ğ u s t o s u n d a d ı ş b o r ç l a n m a l a r ı n d o ğ u r d u ğ u sak ınca lar ı di
le ge t i ren m u h a l e f e t s ö z c ü l e r i n e M e n d e r e s ş u yan ı t ı vermişt i : "Onlar 
n e d e r l e r s e d e s i n l e r , b i z d o ğ r u b i l d i ğ i m i z y o l d a y ü r ü y e c e ğ i z , A ld ı 
ğ ı m ı z t e d b i r l e r d e s o n d e r e c e s a m i m i y i z v e a l d ı ğ ı m ı z t e d b i r l e r e 
h a r f i y e n d e v a m e d e c e ğ i z . . . Türkiye vas ı l o l d u ğ u (ulaştığı) ş imdik i 
ik t i sad i s e v i y e d e n , b u yard ımlar la d a h a ileri ik t i sa t sev iye ler ine s ü 
rat le u l a ş m a n ı n h e m y o l u n u b u l m u ş , h e m imkânlar ın ı e lde e t m i ş 
oluyor." 

DP lideri M e n d e r e s ve öteki yönet ic i ler , y a l n ı z c a e k o n o m i y i e le 
al ıyorlar, i ç teki h u z u r s u z l u k l a r ı ve h u k u k devlet i o l m a sorunlar ın ı 
u m u r s a m a z g ö r ü n ü y o r l a r , uyarı lara değer vermiyorlardı , N, Nadl b u 
k o n u d a bir k e z d a h a uyar ıda b u l u n m a k gereğini d u y m u ş t u . Türk pa
r a s ı n ı n d e ğ e r i n i n d ü ş ü r ü l m e s i n d e n bir hafta s o n r a k i y a z ı s ı n d a (Cum
h u r i y e t . 10 A ğ u s t o s ) ş u n l a r ı vurgulamış t ı : 

" H ü k ü m e t , e k o n o m i v e f inans a l a n ı n d a tasar ladığ ı tedbirleri kı
s ı m k ı s ı m aç ık l ıyor . B u n l a r ı n başar ı ile y ü r ü t ü l d ü ğ ü n ü g ö r m e k y ü 
r e k t e n d i l eğ imizdir . Ancak ş u n u u n u t m a y a l ı m ki. İç po l i i ikada b a ş a 
rısızl ığı m e y d a n a ç ı k a n ser t u s u l l e r d e n vazgeç ihnediğ i takdirde , b ek 
l e n e n ferahl ık h a v a s ı n a k a v u ş m a m ı z çok g ü ç , belki de i m k â n s ı z o la 
cakt ır . Bir mi l l e t in e k o n o m i k , sosya l ve s i y a sa l mese le l er in i ayrı ayrı 
m e t o t l a r l a ele a l ıp ayrı yo l lardan b a ş a r ı y a u l a ş t ı r m a y a ç a l ı ş m a k b o 
ş u n a bir gayret t ir . B a s k ı meto t lar ında ısrar edi ldiği takdirde , geçic i 
b ir d i s i p l i n h a v a s ı yarat ı labi l ir mi, b i l m e m ; fakat b u metot lar la d ü n -
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yanın hiçbir yerinde şimdiye kadar insanları refaha ve saadete kavuşturmak 
mümkün olamamıştır. . ." 

A m a Menderes , 1960 yılı bütçesi görüşmelerinde, başladıkları yolda çalışma
larını sürdüreceklerini ve böylece "bâtıl, şer ve nifak" diye nitelediği muhalefe
tin haksız suçlamalarını "yere sereceklerini" yinelemişti (MMK, 465). Ancak ya
tırımlar, imar hareketleri vatandaşların günlük yaşamını etkileyen ekonomik sı
kıntıları ortadan kaldıramamıştı . 1950 'ye oranla yiyecek maddeleri , hayvansal 
ürünlerde fiyat artışları % 300 ' ler düzeyine çıkmıştı. Cumhuriyet altını "34 .90" 
liradan " 1 3 0 " liraya çıkmıştı. Toptan eşya fiyatlarındaki artış da yıldan yıla yük
selerek, 1957 'de % "17,7" ; 1959 'da da % " 2 3 , 1 " olmuştu. Nüfus başına milli ge
lir ise " 8 " yılda ancak % "13 ,34" oranında artmıştı. 1950 'de " 4 4 0 " lira iken 
1958 'de " 5 9 2 " lira olmuştu. Bütün bu göstergeler nedeniyle 27 Mayıs 1960 'da 
yönet ime el koyanlar şaşırtıcı bir tablo ile karşılaşmışlardı. Maliye Bakanı Ekrem 
Alican ' ın 17 Haziran 1960 'da yaptığı açıklamaya göre, 1960 yılı bütçesi 
"7 .231.695.000" liradan bağlanmıştı . O tarihteki iç ve dış borçlar toplamı 
"9 .123.062.707" lira olup kişisel transfer borçlarıyla birlikte bu miktar " 1 2 " mil
yarı aşmıştı ("12.191.441.724" lira). Bankalardaki para miktarı (mevduat) " 4 " 
milyar liradan biraz fazla idi. Mevcut döviz miktarı "18 .198.000" dolar, altın sto
ku ise "118 .428" kg.dı. Fakat bunun büyük bir oranı rehin durumunda olduğu 
için ancak " 1 6 . 1 7 1 " kg. altın serbest bulunuyordu (YMD, 296-302). 

Kısacası 10 yıllık DP iktidarından devralınan Hazine 'n in durumu hiç de par
lak değildi. > }

m 

Tevflk Çavdar, Demokrat Par t i 'n in ekonomi politikasını değerlendirirken, 
şunları ifade eder: 

< ( Demokrat Parti gerek parti programında, gerekse söylemleri ile devletçili
ğin karşısında olmuştur. Özellikle 1950 seçim kampanyasında devlete ait iktisa
di kurumların özel sektöre satılacağını her fırsatta vurgulamışlardır. N e var ki en 
fazla kamu yatırımı D.P. ikt idan döneminde yapılmıştır. Bu yatırımların önemli 
bir bölümü fiziki altyapı yatırımlarıdır. Bu arada özel kesimi çeşitli özendirici 
tedbirlerle destekleme politikası da uygulanmaya devam ediyordu. Böylece dev
let ekonomide, hem kamu, hem de özel kesime yönelik bir politika uygulamak
taydı. Bu politikanın ahlaki açıdan değerlendirilmesini yapan Prof. Sabri Ülgener 
şunların altını çizmiştir: 

'Her türlü sınırlamalara dayalı bir politika, iş adamlarından çok, profesyonel 
olmayan kişilere büyük kâr etme olanağı tanıdı. Bu da eski değer kavramını mu
hafaza etmeyi cesaretlendirdi. Bu yıllar boyunca izlenen politika, kârın uzun ve 
zahmetli bir çalışmanın sonunda kazanılabileceği düşüncesinin yaygınlaşmasını 

402 Şerafettin Turan: Türk Devrim Tarihi, 4. Kitap (İkinci Bölüm). Çağdaşlık Yolunda Yeni 
Türkiye (14 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960). Ankara, 1999, 150-160. ss. 
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engelledi. Bunun yerine kişisel ilişkiler ve nüfuz aracılığıyla işin yürütülebilece
ği inancını besledi. Böylece, çabuk yoldan para kazanmak ve aynı kolaylıkla har
camak çok çekici oldu. ' Bu yaklaşım geride bıraktığımız yarım yüzyılın baskın 
(dominant) bir niteliği oldu. D.P.'nin ekonomik uygulamaları içersinde şu nokta
ların altını çizmekte yarar vardır: 

- Tarımın desteklenmesi: Bu destekleme iki yönde olmuştur. Bir yandan, ta
rımsal girdilerin ucuza sağlanması amacıyla ucuz kredi ve devlet sübvansiyonla
rı gündeme getirilirken, diğer yandan ürün temelinde yüksek oranlı destekleme 
alımları yapılmaktaydı. Buğday, pamuk, şeker pancarı , tütün, yağlı tohumlar des
teklenen ürünlerin başında gelmekteydi. Köylünün satın alma gücü arttıkça, iç ta
lep de yükselmekte, bu da sanayi ürünlerinin daha fazla tüketilmesini sağlamak
taydı. Kamu sektöründe yapılan yatırımlar ve destekleme alımları açık finans
manla sağlanıyordu. Bir başka deyimle hükümet hazine bonosu karşılığında Mer
kez Bankasından gereksinimini karşılayacak parayı alıyor, fakat sonra bu bono
larla aldığı borcu ödemiyordu. Bu durum piyasadaki para miktarını yükseltiyor, 
enflasyonu körüklüyordu. Fakat yapılan Keynesgil kurama uygundu, ekonomiyi 
canlandırıyordu. Açık finansman olgusu C.H.P. muhalefetinin eleştirilerinin odak 
noktasını oluşturuyordu. Fakat ilk sermaye birikimi sınırlı olan bir toplumda bu 
yöntemin dışında ne yapılabileceği konusunda bir model de ortaya konmuyordu. 

- 1950-1960 döneminin temel öğelerinden biri de, yol, su ve enerji gibi alt ya
pı yatırımlarına hız verilmesidir. Bugünkü karayolları ağının büyük bir bölümü 
bu dönemde tamamlanmıştır . Sulama ve enerji amacıyla barajlar yapılmıştır. Kı
zılırmak üzerindeki Hirfanlı, Sakarya üzerindeki Sarıyer, Seyhan üzerindeki Sey
han barajları bunların önde gelen örnekleridir. Bunların yanı sıra birçok hidrolik 
ve termik santral devreye sokulmuştur. İnterkonekte enerji sistemleri de bu dö
nemde gündeme gelmiştir. D.P. dönemindeki alt yapı yatırımları sanayinin 1960 
sonrası kazandığı ivmenin temel nedenidir. 

- Çimento , şeker ve tekstildeki kamu yatırımları hızlanmıştır. Ereğli Demir 
Çel ik ' in yapımına da bu dönemde başlanmıştır. 

- Özel kesimin teşviki için ucuz kredilendirme politikası gündeme gelmiştir. 
Sanayi Yatırım Bankası kanalı ile Dünya Bankası kredilerinden sanayicilerin ya
rarlanması sağlanmıştır. Banka sisteminde de belirli bir büyümeye rastlanmakta
dır. Akbank, Pamukbank, Garanti Bankası gibi bankaların yanısıra çoğu kısa sü
rede bunal ıma düşerek kapanacak olan Türk Ekspres Bank, Doğu Bank, Ray 
Bank vb. bankalar da bu dönemde açılmıştır. Özellikle şunu vurgulamalıyız ki 
1950-1960 döneminin ilk yarısında ekonominin tüm kesimlerinde büyük bir 
iyimserlik ve buna karşıt bir d inamizm egemendir. 
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- Dönemin bir başka olgusu da yabancı sermayeyi teşvik eden yasa ile petrol 
yasasıdır. Bugün artık küreselleşmenin doğal bir sonucu biçiminde nitelenebile
cek bu yasalar muhalefetin ve aydınların büyük eleştirilerine hedef olmuştur. 
C.H.P. bu yasaları anayurdun parsellenmesi biçiminde değerlendirmiştir. 

1950-1960 zaman dilimi hem siyasî, hem de ekonomik bağımlılığın doruğa 
ulaştığı dönemdi r .» 4 0 3 

Prof. Cemal Anadol, 'Türk Siyaset Tarihinde Demokrat Part i ' adlı eserinde, 
1950-1960 döneminin ekonomik özelliklerini, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş 'a atfen 
şöyle anlatır: 

^1950 'de başlayan ve 1960 'da sona eren dönemde ekonomik alanda da 
önemli değişiklikler ortaya çıkmış ve yeni bir iktisat siyaseti takip edilmiştir. 
Türk ekonomisi , 1950 ile birlikte uzun bir devirden beri yattığı kış uykusundan 
uyanmıştır. 1950'den önceki iktisadi durgunluğa, birçok iç ve dış önemli faktör
ler yol açmıştır. Fakat 1950'den sonra iktisadi şartlar; iradi olarak ve belirli he
deflere ulaşmak için, değiştirilmeye başlanmıştır. Yeni dinamik iktisadi dönemin 
ortaya çıkan başlıca olumlu ve olumsuz hususiyetleri şunlar olmuştur: 

a- Hızlı gelişmeyi hedef alan iktisadi politika, 

b - Ekonominin altyapısının tesisi, 

c- Belirli oranlarda gerçekleştirilen önemli üretim artışları, 

d- Özellikle; devrenin ikinci yarısında belirgin hale gelen yüksek enflasyonist 
konjonktür. 

İktisadi gelişmenin ana kaynağını teşkil eden yatırımların, 1950 'den sonra 
süratle arttığı görülmektedir. Bu yeni istikamet, bu dönemin en önemli özellikle
rinden birisidir. 1950 yılında; toplam yatırımların cari fiyatlarla tutarı; 1 milyon 
TL seviyesinde iken, bu; devamlı ve süratli bir artış göstererek, 1960 yılında; 
7 milyar 780 milyon T L ' n e ulaşmıştır. Toplam yatırımların, piyasa fiyatları ile 
gayrisafı milli hâsılaya oranı; 1950 'de yüzde 9,6 'dan, 1960 'da yüzde 16 'ya yük
selmiştir. Bu nisbet, planlı dönemde; ancak yüzde 19 'a çıkarılabilmiştir. Ekono
mideki canlılığın asıl faktörü olan yatırımlardaki artış, hem özel ve hem de kamu 
sektöründe vuku bulmuştur. Nitekim; 1950 'de devlet bütçesinden yatırımlara sa
dece 261 milyon TL ayrılabilmiş iken, bu seviye devamlı artırılmış ve 1960 yı
lında; bu miktar, 2 milyar 260 milyon TL ' s ına çıkarılmıştır. Konsolide devlet 
bütçesi; 1950'deki 1 milyon 313 milyon TL seviyesinden, 1960 'da 7 milyon 280 
milyon T L ' n a yükselmiştir. Böylece devlet bütçesinin yüzde 30 'una yaklaşan bir 
kısmı yatırımlara ayrılmıştır. Ayrıca, bu dönemde; özel sektör yatırımları ile ikti-

403 Tevfik Çavdar: Türkiye'nin Demokrasi Tarihi; 1939-1950. 2.bs. Ankara, 1999, 59-62. ss. 
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sadi devlet teşekküllerinin yatırımlarında da, çok hızlı artışlar vuku bulmuştur. 
Özel teşebbüsün 1950'den sonraki dönemde; belirgin bir canlılık gösterip, yatı
rımları süratle artırılmasına karşılık, iktisadi devlet teşekkülleri de ihmal edi lme
miş ve böylece kamu yatırımları artan bir seviye takip etmiştir. Bu nokta; De
mokrat Part i 'n in uygulamadaki iktisadi politikasını değerlendirirken, önem ka
zanmaktadır. Özel sektör; bu devrede gelişirken, kamu yatırımları da geliştiril
miştir. Başka bir deyimle; devleti iktisadi hayata çeken bir 'Libera l ' politika de
ğil ve fakat 'karma ekonomi ' kuralları uygulanmış ve devlet yatırımları alt yapı
ya, enerjiye ve ana endüstrilere yöneltilmiştir. 

Yatırım hacmindeki süratli artışlar ve diğer faktörleri, milli gelirde de, önem
li artışlar meydana getirmiştir. Piyasa fiyatları ile, gayrisafi milli hasıla; 1950 yı
lında 10 milyar TL civarında iken, 1960 yılında 49 milyar T L ' n a yaklaşmıştır. 
Bu, 5 misline yakın bir artışı temsil etmektedir. Nüfus başına sabit fiyatlarla, mil
li gelirin çok belirgin bir şekilde artmış olduğu görülmektedir. 

1950-1960 dönemindeki fert başına milli gelirdeki sabit fiyatlarla, gerçek be
lirgin artışın, yine bu dönemdeki yüksek nüfus artışına rağmen meydana geldiği
ni, gözönünde tutmak gerekmektedir. 

Nüfusu hızla artan az gelişmiş ülkelerde; köylerin sefilleşmesi, açlığın baş 
göstermesi ve şehirlere gittikçe fakirleşen halkın yığılması olayları ortaya çıkar. 
Hızlı nüfus artışına rağmen; 1950-1960 döneminde Türk iye 'de kırsal alanda fa
kirleşme olayı ortaya ç ıkmamış , bilakis köylü refahı artmıştır. Köylerin sefalete 
düşmemesi , hem tarım sektörüne yönelik enerjik taban fiyat politikası ve yatırım
larla önlenirken, hem de toplum dinamizminin bir göstergesi olarak köylerden 
şehire önemli nüfus akımı vuku bulmuştur. On senelik dönemler içinde en yük
sek şehirleşme hızı, 1950-1960 arasında olmuştur. Bu hızlı şehirleşme nisbetini 
açıklayan faktörler arasında, geliştirici iktisadi siyaset neticesinde; şehirlerde ar
tan iş imkânları , uygun ekonomik şartlar, istikrarlı liberal bir siyasi hayat zikre
dilebilir. En düşük şehirleşme hızı ise, 1960-1965 döneminde ortaya çıkmıştır. 
Bu devrede; ekonomik gelişme, yavaş ve siyasi hayat istikrarsızdır. 

1950-1960 döneminin ekonomi idaresinde, asıl o lumsuz olan yön, devrenin 
ikinci yarısında ortaya çıkan ve kontrol altına al ınamayan enflasyonist tanzim, 
dış ödemeler dengesinin aleyhte cereyan etmesi ve sonunda kaçını lamayan şid
detli bir devalüasyon olmuştur. 
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Başlangıçtaki liberal ekonomi politikasına karşı olarak; sonradan ortaya çı
kan enflasyon, ithal darlıkları, mal yoklukları , zamlar, devalüasyon, tüketicilerde 
büyük memnuniyetsizl ik meydana getirmiştir. Esasen yüksek devalüasyon had
lerinin uygulandığı her ülkede, yaygın şikâyetler ve tatminsizlikler belirmektedir. 
Çok az hükümet , devalüasyon kararından sonra yerinde kalabilmiştir. Demokra
si inancı yerleşmiş memleketlerde; bu hükümet değişiklikleri, bir darbe ile değil; 
halkın oyları ile gerçekleşir. 

Demokrat Parti iktidarının uyguladığı iktisadi siyaset, Türk ekonomisinde 
yeni bir sayfa açmış; kalkınma hamlesi , dinamik, üretime ve refaha dönük nite
likte olmuştur. Türkiye, o zamana kadar şahit olmadığı bir gelişme vasatına gir
miş ve yeni ufuklara doğru yönelmişti . Fiat ve dış ödemeler dengesinin muhafa
za edi lmemesi , özellikle; devre sonuna doğru tüketiciler için önemli sıkıntılar 
meydana getirmiştir. Fakat; 1950-1960 arasında hız ve güç kazanan ekonomi, 
1960'ı takip eden birkaç sene sonra, tekrar büyüme istikametine yönelmiştir.» 4 0 4 

Yılmaz Karakoyunlu, D.P. 'nin ekonomi politikasını değerlendirirken, şunla-
rın altını çizer: 

< ( D.P. 'nin hükümet programında yer alan temel iktisat politikasının başlık
ları şöyleydi. Devletçilik yerine özel girişimcilik esas alınacaktı. Yabancı serma
ye yatırımları özendirilecek ve bunun için özel hukuk düzenlemeleri yapılacaktı. 
Dış yardım ve dış kredi destekleri ile sanayi hızlandırılacak; bunun yanı sıra ta
r ımda makinalaşma ile Türkiye toprakları görülmemiş bir berekete kavuşturula
caktı. Artık kara sapımız yerini traktör, biçerdöğer alacaktı. Aslında Demokrat 
Parti"nin ileriye sürdüğü ekonomi politikasının temel ilkeleri ve özellikle geliş
me stratejisi daha önce düşünülmüştü. 1947 yılında hazırlanan Türkiye Kalkın
ma Planı ve 1948 yılında İstanbul Tüccar Kulübünün İs tanbul 'da topladığı Tür
kiye İktisat Kongresinde ileri sürülen fikirler hükümet yetkililerince itibar gör
müş ve bu türde bir politika için gerekli düzenlemeler yapılmıştı. . . Demokrat 
Partinin getirdiği ekonomik model hemen ve hızlı biçimde uygulamaya konula
madı; fakat adım adım bu sistematik işlerliğe kavuşturulmak istendi. >yws 

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğ
retim Üyesi Prof. Sabri Orman, İkinci Dünya Savaşı sonrasını değerlendirirken 
şunları ifade eder: 

{ < Savaş sonrası ile 1960, belki de 1963 arasını, bu arada gerçekleşen çok 
önemli siyasi değişmelere rağmen göreli bir l iberalleşme dönemi olarak görmek 
pek yanlış olmaz. > >

4 0 6 

404 Cemal Anadol: Türk Siyaset Tarihinde Demokrat Parti. İstanbul, 2004, 80-84. ss. 
405 Yılmaz Karakoyunlu; Liberalizmin Türkiye Promönadı. Ankara, 1997, 149. s. 
406 Sabri Orman: "Türkiye 'nin Ekonomik Modernizasyon Üzerine Genel Bir Değerlendirme ". 

Yeni Türkiye, 4, 23-24 (V), Eylül-Aralık 1998, 3217. s. 
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Bilâl Eryılmaz, D.P. 'nin ekonomi politikasını şu çerçevede değerlendirir: 
{ < Demokrat Parti, 1950 'de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu prog

ramda devletin ekonomiye müdahalesini asgari düzeye indirmeyi, kamu sektörü
nün ekonomideki payının azaltılmasını; özel sektörün teşvik edilmesini, temel 
bazı kamu iktisadi teşebbüsleri dışında diğerlerinin özelleştirilmesini öngörüyor
du. Kısaca Demokrat Parti, ekonomide liberal bir politika izlemeyi amaçlamıştı . 

Demokra t Partinin iktidarı yıl larında, özel sektör hamle yaptı ; teşvik edil
di, fakat devletçil ik ölmedi . Ni tek im 1951-1960 yılları arasında onüç yeni ka
mu iktisadi teşebbüs kuruldu. Demokra t Parti, kırsal kes imin desteğini güçlen
di rmek için popülist poli t ikalar izledi; illerde fabrika yapmayı bir yöntem ola
rak benimsedi . > >

4 0 7 

Özer Ertuna, bu dönemi değerlendirirken, özellikle şu hususların altını çizer: 
< ( 1950'li yıllarda Türkiye liberal ekonomi uygulamalarına yönelmiştir. Bu 

dönemde dış yardımlar da sağlanarak özel sektör teşvik edilmiştir. Fakat, özel ke
simin gelişmesi için gösterilen çabalara rağmen, hızlı kalkınma nedeniyle, kamu 
iktisadi teşebbüslerinin ekonomideki payı değişmemiştir. 1956-1959 yılları ara
sında kişi başına milli gelirdeki yıllık artış % 4,01 düzeyindedir. Piyasa ekono
misi kurallarının uygulanmasının gayret edildiği bu dönem çok önemli bir eko
nomik kriz ve politik darbe ile sonuçlanmıştır. } >

 4 0 8 

İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Esfender Korkmaz, bu konuda şu 
değerlendirmeyi yapmıştır: 

<K 1950-1960 Dönemi: Bu dönemde, iktidar olan D.P., daha liberal bir iktisat 
politikası öngörmekteydi . Aynı şekilde, Devletin ekonomideki payını daraltmak 
istiyordu. 

İçeride ve dış ticarette liberal politikalar doğrultusunda gerekli tedbirler de 
alındı. Buna rağmen devletin ekonomideki payı hedeflere uygun daralmadı. > y

 4 0 9 

Türkiye Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği Başkanlığında bulunan, milletve
kili ve halen Sanayi Bakanı olan Ali Coşkun, bu dönemi şöyle değerlendirir: 

< { 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlerde (D.P.) iktidarıyla tek parti dö
nemi kapanmış oldu ve merhum Başbakan Adnan Menderes önderliğinde 1950-
1960 arası 'Yeter Söz Milletindir ' anlayışı hâkim kıl ınmaya başlandığı kalkınma
nın özel sektör öncülüğünde ön görüldüğü hür teşebbüsün temellerinin atıldığı 
yıllardır. 

407 Bilâl Eryılmaz: "Bürokrasi ve İktidar" Yeni Türkiye, 3, 14, Mart-Nisan 1997, 1360-1361. ss. 
408 Özer Ertuna: "Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi ve Ekonomik Krizler" Yeni 

Türkiye, 4, 23-24 (v). Eylül-Aralık 1998, 3363. s. 
409 Esfender Korkmaz: "Mali Yapı ve Mali Politikalar". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (V) Eylül-Aralık 

1998, 3413. s. 
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Ancak ferdi teşebbüsü imtiyazlı kılan serbest pazar anlayışına geçme fırsatı 
tam olarak sağlanamamıştır. 

Zira ekonomide, güç olan, devlet bizatihi ferdi teşebbüs karşısında rekabet 
halindeydi ve en büyük işveren durumundaydı . 

Yine de ilk defa sınırlı da olsa 'devletin milleti için var o lduğu ' anlayışı be
nimsenerek hizmetler yürütülmüştür. > >

4 1 0 

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 
Bölümü Öğret im Üyesi Prof. Emin Çarıkçı, "İkinci Dünya Savaşı sonundan 1953 
yılına kadarki dönemde oldukça liberal bir dış ticaret ve sanayileşme stratejisi 
uygulayan Türkiye, 1953 yılından itibaren ortaya çıkan ağır döviz darboğazı so
nucu ithalat ikamesinin aletleri olan kotaları, ithalat yasaklarını, yüksek gümrük 
duvarlarını uygulamaya koydu. Enflasyonist politikalar ve aşırı değerlenmiş kur 
politikası da, şiddetini giderek artırarak, 1958 operasyonuna kadar sürdürdü. 
1953-1960 döneminde iktisadi şartların gereği bilinçsiz olarak ithal ikamesi stra
tejisini uygulayan Türkiye, 1960 başlarından itibaren 1980 yılına kadar içe dö
nük stratejiyi bilinçli, planlı ve programlı olarak sürdürmeye çalıştı. > >

4 " 

İ. Ü. İktisat Fakültesi Öğret im Üyesi Prof. Ahmet İncekara, bu dönemin de
ğerlendirmesini şu çerçevede yapar: 

< ( 1950-60 dönemi, içe dönük ithal ikameci sanayileşme politikaları uygula
masının ağırlıklı olarak tercih edildiği, sabit sermaye yatırımlarının milli gelire 
oranının dönem başında % 9,6 'dan, sonunda % 15,9'a çıktığı, enflasyonun hızla 
yükseldiği, ekonomik yapının sanayi ve hizmetler lehine bir dönüşüm gerçekleş
tirdiği dönem olmuştur. 1950Terin ikinci yarısında ekonomik gelişmelerin kıs
men kötüleşmesi , ülkeyi ilk kez bir Makroekonomik İstikrar Programı uygulama
sına sevketmiş, devalüasyon, ithalatta serbestleşme, para arzı ve kamu harcama
larının kısıtlanması, KİT ürünlerine zam yapılması gibi, günümüzde de büyük 
oranda, sürekli Ekonomik İstikrar uygulamalarının, klasik, değişmez ilkeleri ol
muşlardır. Karşılığında artan dış borçlara yeni ödeme takvimi ve yeni dış kredi
ler sağlanmıştır. 

1950-1960 dönemi siyasal idaresinin, dış dünya konjonktürüne uygun olarak, 
daha liberal uygulamalara yönelmesi , özel kesimin sermaye birikimi ve dış tica-

410 Ali Coşkun: "Cumhuriyet Dönemine Toplu Bakış ve Ekonomik Gelişmeler" Yeni Türkiye, 4, 
23-24 (V) Eylül-Aralık 1998, 3205. s. 

411 Emin Çarıkçı: "Cumhuriyet" den Bugüne Türkiye'nin iktisat Politikaları ve Neticeleri" Yeni 
Türkiye, 4, 23-24 (V) Eylül-Aralık 1998, 3245 s. 
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rette ağırlığının artması, sosyal mobilitenin sanayi ve kentler yanında siyasal 
kadroları ve bürokrasiye de sirayet etmesi, hasılı, önemli bir zihniyet dönüşümü
nün meydana gelmesi, sivil-asker bürokrat ve aydın kesimi rahatsız etmişti. Eko
nomiye, siyasete ve geniş planda toplumsal dönüşüme, anılan güçlerin kontro
lünde yön verilmeliydi. > >

4 1 2 

Ali Esen Minkari , 1950-1960 yılları arasını değerlendirirken, şunları ifade 
eder: 

< <... 1950-1960 yıllarında güdülen iktisadi politikanın memleket i durgunluk
tan ve az gelişmişlik çemberinden kurtararak sonraki dönemlerde de devam ede
cek bir kalkınma ve gelişmeyi başlattığı, bunun dönemin genel siyasi iklimi için
de muhalefet, bir kısım basın, aydın, bürokrat geniş bir çevre tarafından görülme
diği, anlaşılmadığı, engellendiğidir... 

10 yıl boyunca D.P. 'nin iktisadi kalkınma politika ve icraatı, C.H.P. sözcüle
ri, basın ve bürokrasi çevresine mensup bazı aydınlar tarafından Türkiye 'n in hız
lı kalkınmasını istemeyen bazı dış çevrelerle birlikte şiddetli tenkitlere dahi tutul
muş , bu tenkitler yakın senelere kadar sürmüştür. Marksist klişe ve sloganlara gö
re yapılan bir çal ışmada [Cem EroğuPun, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi An
kara, 1970; 4 bs. 2003 , 145 s. 'ya atıfda bulunulmaktadır.] -siyasal açıdan çok 
yanlış değerlendirmeler yanında- ekonomik açıdan yüzeyde ve yetersiz tahliller
le çürüme diye değerlendirilebilmiştir. > >

4 1 3 

D.P. 'nin 1950-1960 Yıllan Arasında Uyguladığı Ekonomi Politikalarının 

Genel Değerlendirilmesi 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğret im Üyesi Prof. Ahmet Gökçen, 
bu dönemin ekonomi politikalarının genel değerlendirmesini aşağıdaki çerçeve
de özetler: 

^1950 ' le rden sonra uygulanan iktisat politikalarını; devletçi karma ekonomi 
modelinden, ekonomide liberalizm ve serbest piyasa hakimiyetinin kurulmasına 
geçiş, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi ve özel sektörün desteklen
mesi şeklinde özetlenebilir. Ancak, ekonominin serbest piyasa prensiplerine uy
gun vaziyette işlemesi hedef alınmış olmakla birlikte, serbest piyasa geleneği ve 
serbest piyasa mekanizmasını işletecek iktisat bilgisi, tecrübesi ve kurumları ol
madığından bu hedefe sahip geniş kapsamlı , sistemli tutarlı bir iktisat politikası
nın hazırlanıp uygulaması mümkün olamamıştır. Üret im mekanizmasının aksa-

412 Ahmet İncekara: "Türk İktisat Politikalarının Analizi" Yeni Türkiye, 4, 23-24 (V), Eylül-
Aralık 1998, 3237-3239. ss. 

413 Ali Esen Minkari: 1950-1960yıllarında İktisadi Kalkınma ve Gelişme, Ankara, ft.v.J IX. 79-
80. ss. 
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madan yürütülebilmesi için gerekli ham madde, ara malı ve yatırım mallarının te-
darikiyle ilgili şartlar ve ithalat imkânları yeterince sağlanamadığı için döviz dar 
boğazı ve üret imde aksamalar oluşmuş, bu durum ise fiyatların istikrarını boz
muştur. Aynı dönemde, serbest piyasa ekonomisi geleneği, kültürü ve mekaniz
ması olmadığından uygun finansman modelleri kurulamamış ve sonuçta kamu 
iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi hedefine ulaşılamamıştır. Kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ekonomide ve stratejik önemi olan alanlarda faaliyette bulunma
sı, yerleşen devletçilik felsefesi ve uygulaması serbest piyasa modelinin çabuk 
kurulup işlemesini önleyen önemli etkenlerin başında gelmiştir. Kamu kesimi fı-
nasman dengeleri de yeterince kurulamadığından, özel kesimin fınasman 
imkânları da daraltılmıştır. Bu dönemde yatırımları finanse eden uzun dönemli 
kredi veren bankacılık sistemi gelişmediği gibi hisse senedi satışları yolu ile ya
tırımcıların finansman imkânları da gelişmemiştir. Onun için özel sektör yatırım
ları büyük oranlarda öz kaynaklarla finanse edilmek durumunda kalmıştır. 

Bu dönemin önemli bir özelliği de hızlı nüfus artışı ve çeşitli sebeplerin tesi
riyle köyden şehirlere göç olgusudur. Hızlı ve büyük oranda göçe dayalı şehirleş
me, şehirlerin fonksiyonel ve etkin bir biçimde gelişmesini önlemiş ve kaynak is
rafına yol açmıştır. Hızlı göç şehirlerin tam bir şehir niteliğine kavuşmasını ön
lemiş ve önemli sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olmuş
tur. Şehirlere yerleşen kırsalkesim insanının ekonomik, sosyal ve kültürel sorun
ları parti ve hükümet politikalarına etki etmiş ve bunların yerleşimi, altyapı, eği
tim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması merkezi hükümetin ve yerel 
idarelerin önemli ekonomik sorunları arasına girmiştir. 

Dönemin önemli bir özelliği de bu dönemde uygulanan tarım politikalarının 
sayesinde, tarım sektöründe hızlı gelişme sağlanmış olmasıdır. Tarımsal gelir ar
tışı tarımsal makine ve aletlerin talebini büyütmüş, ve bu sektör belli sınırlarda 
mekanize olmaya başlamıştır. Buna karşılık toprak değerinin korunması , tarım 
teknolojisinin çağdaşlaştırılması, üretim bilgisi ve üret im verimliliği alanlarında 
yeterli gelişme olmamıştır. Bunda bir yanda tarım politikasının boşlukları ve ye
tersizlikleri, öte yanda da geliri artan çiftçilerin yeni yatırımlara yeterli ilgi gös
termemeleri büyük rol oynamıştır. Tarımda artan gelir tarımdan daha çok büyük 
şehirlerde çeşitli alanlara yayılmıştır. Tarımsal gelirin büyümesi şehirlerde mülk 
sahibi o lma hevesini kamçılamış, bu da şehirlerde gayrimenkul fiyatlarının art
masına, şehir nüfusunun artmasına yol açmıştır. Sonunda tarımsal gelir artışı gay-
rimcnkule bağlanarak burada hapsedilmiş, bu değer verimliliğe tesiri o lmayan kı
sır bir değer olarak kalmıştır. Bir kanadı köyde kalan muhacir nüfusu, aile bağla
rının gücü ile, şehir, ilçe ve köy arasında ulaşım şebekesinin büyümesine ve ka
ra yolu taşımacılığında büyük artışlara yol açmıştır. Tarımda ve kısmen ticaret 
alanlarında biriken kaynaklar bunların sahipleri tarafından şehirlere yönelti lmiş, 
şehirde çoğu ticari karakteri olan girişimlerin sayısı büyümüştür. 
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Şehir olgusunun ve şehirleşme faaliyetlerinin hızlı gelişmesi, hızlı kalkınma 
politikası yerine, refah düzeyinin yaygınlaştırılmasını ön plana almış ve kaynak
ların bu gayeler için kullanılmasını ön plana çıkarmıştır. 

Bu dönemdeki sanayi genellikle, ihracat imkânları fazla olmayan, daha çok 
iç talebi karşı lamaya dönük ve düşük ölçekli sanayidir. Sadece iç talebe cevap ve
ren bir sanayinin de m o d e m teknoloji kullanan, verimli, rekabet imkânları yük
sek bir sanayi olmasını mümkün kılamamıştır. > >

4 1 4 

Korkut Boratav, 1954-1961 arası yılların genel değerlendirmesini şu şekilde 
yapar: 

( < Savaş sonunun genişleme konjonktürünün ve liberal dış ticaret politikaları
nın son bulduğu; ekonominin göreli bir durgunluk içinde dalgalanmalara tâbi ol
duğu; ihtiyaç mallarına yönelik talepteki düşme ve dış kaynakların belli bir dü
zeyi aşmaması yüzünden doğan dış t ıkanmaya tepki olarak ithalat sınırlamaları
na gidildiği bir dönem olarak nitelendirilebilir. Ekonominin 1946 sonrasında sü
rüklendiği bağımlı gelişme çizgisi ortadan kalkmış değildir. Ancak, sözü edilen 
dışsal etkenler nedeni ile bu bağımlı gelişme, liberal dış ticaret politikaları ile de
ğil, geleneksel ithalat ve kambiyo denetimleri içinde sürdürülmektedir. "Liberal" 
Demokrat Parti, ekonomik zorlamalar sonunda, bir yandan kontrollü bir dış tica
ret rejimine, öte yandan da, tüketim malı ithalatındaki daralmaları telâfi etmeyi 
amaçlayan ve önemli ölçüde devlet yatırımlarıyla gerçekleştirilen bir ithal 
ikâmesi politikasına bu dönemde angaje olmuştur. 

Dönemin özelliklerinin belirlenmesinde dış ticaretteki gerilemenin oynadığı 
rol, 1953 yılının dış ticaret hacmine bu dönem boyunca tekrar ulaşılamadığı ol
gusuyla ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de 1953'ün dolar cinsinden ihracat ve it
halat değerleri bu dönem boyunca tekrar aşılamamıştır. Millî hâsılada bu daral
maya paralel olarak bir düşme olmadığı için ekonominin göreli olarak dışa kapa
narak geliştiği söylenebilir. 1954 öncesinde ithalatın % 20 - % 25 ' ini oluşturan 
tüketim mallarının ithalattan payı % 10'un altına düşmüştür. Bu gerileme bir yan
dan mal yoklukları, kuyruklar ve karaborsaya; bir yandan da ithalatı tüketim mal
larında ikâme eden bir sanayileşme sürecine yol açmıştır. "Devlet işletmelerinin 
özel sektöre devri" sloganı ile iktidara gelmiş olan Demokrat Parti, bu dönemde 
kamu yatırımlarını genişletme zorunda kalmıştır. Enerji, kömür, çimento, şeker 
gibi üretim kollarında, kamu kesiminin sürüklediği önemli gelişmeler olmuş; ka
mu yatırımlarının millî hâsıla içindeki payı belirgin biçimde artmıştır. Ancak, bu 

414 Ahmet M. Gökçen: "Cumhuriyet Döneminde İktisadi Gelişme", Yeni Türkiye, 4, 23-24 (V), 
Eylül-Aralık 1998, 3262-3263. ss. 
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dönemde özel sınaî üretimde de önemli bir genişleme gerçekleşmiştir. Hatta ta-
rım-dışı faaliyetleri bir bütün olarak ele alırsan bu kesimlerde özel işyerlerinde 
çalışan işçilerin artış hızı, kamu işyerlerindeki işçilerin artış hızından fazla ol
muştur. Bu yıllar, aynı zamanda, düzensiz kentleşme ve gecekondulaşma yılları
dır. Kentli nüfus içinde, ücretli-maaşlı grupların payı bu dönem boyunca gerile
miş; düzensiz, marjinal faaliyetlerde kendilerine bir hayat alanı bulan grupların 
payı ise artmıştır. 

İktisadî güçlükler karşısında bir dizi tepki sonunda oluşan "savunma meka
nizmaları" , Demokrat Parti iktidarı tarafından uzun dönemli bir iktisat politikası
na bağlanarak ortaya çıkmamıştır. Özel sermaye birikimine öncelik veren ve en 
gevşek anlamıyla "kalkınmacı" bir felsefeye bağlılık dışında belli bir iktisat po
litikası anlayışı olmayan Demokrat Parti, bu dönemde el yordamıyla, kamu yatı
rımlarının ve devlet işletmeciliğinin özel sermaye birikimi lehine ne kadar hayatî 
bir rol oynayabileceğini keşfetmiştir. Böylece, sanayileşmenin "muharr ik gücü" 
olan devlet kesiminin simgelediği devletçi modele kamu kesiminin nicel boyut
ları bakımından benzeyen; ancak, devlet kesiminin özel sektöre destek niteliği
nin ön plana çıkması nedeniyle ondan ayrılan yeni bir "karma ekonomi" anlayı
şı kurumsallaşmıştır. 

Kısaca özetlersek, 1954-1961 dönemi, liberal bir dış ticaret rejimi içinde dış 
dengenin sağlanamayacağının anlaşıldığı; bu nedenle dış ticaret kontrollerine gi
dilen; ancak ticaret açıkları yine ortadan kalkmayan, hatta artık müzminleşen; öte 
yandan geniş kamu kesiminin destekleyici özelliği ön plana çıkararak özel ser
maye birikimi ile işlevsel bir bütünlük içinde eklemlendiği bir ekonomik yapının 
yerleştiği yıllardır. 1961 sonrasında da ekonomik yapıya ve iktisat politikalarına 
egemen olmaya devam edecek olan bu özelliklerin sonraki dönemden ana farkı, 
ekonomik gelişmenin bir önceki ve bir sonraki dönemlere göre durgun bir kon
jonktürde bulunmasında ve plansız-programsız-günü gününe yönlendiri lmesinde 
yatar. 27 Mayıs 1960 sonrasında, planlı bir iktisat politikası anlayışına yönelerek 
ekonomiyi yeniden genişleyen bir doğrultuya sokma çabalan ilk meyvelerini 
1962 'de vermeye başlamış ve 1960, 1961 yılları bütün özellikleri ile 1958 'de yü
rürlüğe konan istikrar programının izlerini taşımıştır. 

1954-1961 döneminin iktisat politikaları bakımından ilk önemli uğrağı, 1954 
Temmuzunda uygulamaya konan dış ticaret rejimidir. Aslında, dış ticaret ve kam
biyo rejimlerinde serbesti, 1953 Eylülünde 4/1360-1361 sayılı kararnamelerle or
tadan kaldırılmıştı. 1954 Temmuzunda 4/3321 sayılı kararname ile yeni kontrol 
ve sınırlamalar getirilerek, sonraki yılların dış ticaret politikalarını oluşturan ana 
unsurlar ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra, 1958 yılına kadar dış ticaret rejimi 
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her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarının belirlediği kurallar ve sınırlamalar 
içinde sürdürüldü. 

Dış ticaret rejiminde kontrollere ve korumacıl ığa gidilmesine yol açan temel 
etken, serbest ticaret rejiminin sürekli ve giderek büyüyen dış açıklara yol açma
sı ve dış yardım ve kredileri sağlamakta karşılaşılan güçlüklerdi. Bu sorunların, 
korumacı politikalarla değil, dünya ekonomisi ile kurulmakta olan bütünleşme 
biçimi sürdürülerek çözülmesi doğrultusunda dış telkin ve baskılar 1954' ten iti
baren, özellikle, IMF kanalıyla, etkili olmaya başladı. Daha sonra, "standart IMF 
reçetesi" diye bilinecek istikrar politikası önlemleri, dış yardımların kesintisiz ak
ması için gerekli şartlar olarak 1954-1958 arasında Türkiye 'yi ziyaret eden dış he
yetler tarafından gündemde tutuldu. Ancak, DP iktidarı, devalüasyon, deflasyonist 
önlemler ve dış ticarette liberasyona dayalı istikrar politikası yerine, Millî Korun
ma Kanunu yeniden yürürlüğe koyarak, fiyat ve piyasa kontrolleri izlemeyi ve bir 
yandan ithal ikameci yatırımların, öte yandan köylüye dönük popülist politikala
rın sürüklediği genişleyici ve enflasyonist politikalarda ısrar etmeyi yeğledi. 

Ne var ki, dolar cinsinden ithalatın 1953-1958 arasında % 40 ' t an daha fazla 
düşmesi ve dış baskıların giderek artan dozu, 4 Ağustos 1958 'de doların TL kar
şısında 2,2 misli değerlenmesi sonucunu doğuran fiilî bir devalüasyonun kabul 
edilmesini kaçınılmaz kıldı. 4 Ağustos kararları, devalüasyonun yanı sıra, 1953 
sonrasında uygulamaya konan dış ticaret kontrollerinin sınırlı ölçüde gevşeti lme
sine, Millî Korunma Kanunu uygulamalarının fiilen durdurulmasına, kamu işlet
melerinde zamlara ve bütçe açıklarının daraltılmasına dayandırıl ıyordu. Bunların 
karşılığında, başta A B D olmak üzere Batılı devletler 600 milyon dolarlık dış bor
cun ertelenmesini kabul ediyor ve 359 milyon dolarlık yeni kredi taahhüdüne gi
riyorlardı. 1958 sonrasındaki üç yıl boyunca, hem DP iktidarı, hem 27 Mayısı iz
leyen hükümetler, serbest ticaretçi olmaktan çok deflasyonist özellikler taşıyan 
bu istikrar politikasını ana hatlarıyla uygulamaya devam etmişlerdir. 

1954-1961 yılları, kendisinden önceki ve sonraki dönemlere göre, millî gelir 

büyüme hızının belirgin bir biçimde düşük olduğu bir dönemdir. Millî hâsılanın 

yıllık büyüme oranlarının ortalaması bu dönem için % 3,7'dir. Nüfus artış hızı

nın biraz üstünde olan bu oran, savaş sonundan itibaren yüksek bir büyüme tem

posuna alışmış olan ulusal ekonomide genel bir durgunluk atmosferinin egemen 

olması anlamına geldi. Ekonominin artık tabi olduğu birikim biçiminin ve büyü

me hızının temel belirleyicisi, dış kaynaklardır. Ekonomi, sınaî tüketim malı it

halinden ziyade, giderek ithal malı girdilere bağımlı hale geldiği için, bu girdi 
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akımında t ıkanmalara yol açan ithalat güçlükleri doğduğunda, büyüme hızı zo
runlu olarak düşecektir. Üretken girdilerde ithal ikamesine dönük bir yatırım po
litikası bu dönemde henüz başlamamıştır. İthal ikamesi, çimento gibi bazı istis
nalar dışında, dış pazarlardan sağlanan nihaî tüketim mallarına dönüktür. Kâğıt 
ve demir-çelik gibi temel girdilere dönük devlet işletmeleri ise 1930' lu yılların 
armağanıdır. 

1952 ve 1953' te 550 milyon dolar dolaylarında olan ithalat, 1958'e kadar sü
rekli olarak düşerek bu yıl 315 milyon dolara inmiş; 1959-1961 yıllarında ise, 8 
Ağustos 1958 kararlarına bağlı olarak sağlanan dış kaynaklar sayesinde, yeniden 
500 milyon dolara doğru tırmanabilmiştir. İthalatın bileşiminde, tüketim malları
nın payının azalıp, yatırım ve ara mallarının payının arttığı gözlenmektedir. 
1947-1953 arasında toplam ithalatta tüketim mallarının oranı % 23 civarında 
iken, bu dönemde bu oran, % 11'in altına düşmüştür. 1954'ten itibaren dış tica
ret rejiminin serbestiden uzaklaşması , tüketim malları ithalatının sınırlanmasına 
imkân vermiştir. 

İhracat ise, 1953'ün 400 milyon dolara yaklaşan rekor düzeyinin altına inmiş; 
buna rağmen genellikle 300 milyon dolar eşiğinin üstünde istikrarlı bir seyir iz
leyebilmiştir. Bu yüzden dış ticaret açığının bu dönem içinde daraldığı, ihracatın 
ithalatı karşı lama oranının önceki döneme göre yükseldiği saptanmaktadır. İhra
catın bileşiminde büyük ölçüde tarım kökenli geleneksel ihraç ürünleri egemen 
olmaya devam etmektedir. 

Ana sektörlerin gelişme biçimleri incelendiğinde, ithalat güçlüklerini ithal 
ikamesi ile karşılamaya çalışan sanayi kesiminin göreli bir durağanlık içine gir
diği; ancak yine de tarıma göre daha hızlı bir büyümeyi gerçekleştirebildiği sap
tanmaktadır. Yıllık sınaî büyüme hızlarının ortalaması bu dönemde % 4,3 'e ula
şabilmiş; tarımsal büyüme ise ortalama olarak % 1,8'de kalmıştır. Dolayısıyla 
millî hâsıla içinde sanayinin payı 1952-53' te % 14'ün altında iken bu dönem % 
18'e yaklaşmıştır. Yatırımların millî hâsıladaki payı bu dönemde % 14,1 'e çıkar
ken, birikim oranı içinde dış açıkların payı % 10'a düşmektedir ve yatırımların 
makro-ekonomik verimliliği belirgin bir biçimde gerilemektedir. 

Sanayi kesiminin iç bileşiminde bu dönemde önemli değişmeler gerçekleş
memiştir. Şeker ve çimento sanayiine dönük kamu yatırımları, bu iki ürünün iç 
talebinin büyük ölçüde karşılanmasını sağlamış; kamu kesimi, çay, tütün, demir-
çelik, kâğıt gibi üretim kollarında devletçi dönemin yatırımları nedeniyle egemen 
olmaya devam etmiştir. Buna karşılık tekstil gibi diğer tüketim mallarında ithalat 
güçlüklerinden doğan uygun piyasa koşullarına, özel sanayinin yeni yatırımlarla 
cevap verdiği gözlenmektedir. Dönem sonunda, sanayide yaratılan katma değe-
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rin, kamu kesimi ile özel kesim arasında yarı yarıya paylaşıldığı; tüketim malı sa
nayiinin toplam sınaî hâsıla içinde % 70-75 oranında bir yer kapladığı tahmin 
edilebilir. 

1954-1961 yıllarında gelir dağılımında meydana gelen değişmeler, ana hatla
rı ile önceki dönemdeki eğilimlerle zıt yöndedir. 

Bu dönemde, millî ekonomi içinde tarımın, sanayinin büyüme hızının geri
sinde kaldığına yukarıda işaret ettik. İki sektör arasındaki iç ticaret hadlerinin 
karşılaştırılması ise tutarlı sonuçlar vermiyor. Tarımın ticaret hadleri, O. Varlı-
er ' in bir çalışmasına göre, 1957 ve 1960 yılları dışında her yıl bozulmuş ve 
1953' te 100 iken 1961'de 88 'e düşmüştür. Tek tek ürünler üzerinde Varlıer 'in 
1956-1961 arası için saptamaları ise, buğday ve tütün fiyatlarında ılımlı düzelme
lerin, pamukta ise belirgin bir gerilemenin meydana geldiğini gösteriyor. Buna 
karşılık bizim aynı dönem için yaptığımız bir hesaplama, Varlıer ' in sonuçları ile 
uyuşmuyor. Tarımın ticaret hadleri, toptan eşya fiyatlarından hesaplanırsa, 1952-
53 ' ten 1957 'ye kadar yükselip sonra düşmektedir. N. Keyder ' in bir çalışması ise, 
tarım ticaret hadlerinin 1961'de, 1952-53'e göre, % 31,6 düzeldiği sonucuna 
ulaşmaktadır. 1954' ten itibaren dış ticarette uygulanan korumacı politikalardan 
doğan kıtlıkların yerli sanayi sermayesi ve sanayi ürünlerini pazarlayan ticaret 
burjuvazisi lehine yarattığı yüksek kârlar ve bu olguyu etkisiz kılabilecek tarım
sal destekleme ve taban fiyat politikalarının henüz yeterince yaygınlaşmamış ol
ması , sanayi/tarım fiyat ilişkilerinde sanayi lehine bir gelişmeyi daha olası kıl
maktadır; ancak ampirik bulgular kesin bir sonuç ortaya koymamaktadır . 

Buna karşılık, tarım-dışı kesimin bünyesinde yer alan sınıf ve tabakalar için
de, ücretli ve maaşlı grupların göreli durumlarının bu dönem boyunca düzeldiği 
saptanmaktadır. Bu gruplar, savaş yıllarındaki mutlak yoksullaşmalarını 1946'yı 
izleyen yıllarda; 1946-1953 yıllarında gelir dağılımında karşılaştıkları bozulma
yı ise kısmen 1954-1961 döneminde telâfi etmişlerdir. Millî gelir içindeki memur 
maaşlarının payı, 1952-1953 ortalaması olarak % 7 civarında iken, bu oran dö
nem boyunca küçük dalgalanmalara rağmen yükselerek % 9,5'i bulmuştur. Aynı 
oranlar, aynı dönemler için devlet kesimi işçilerinde % 2 'den % 2,7 'ye ; özel ke
sim işçileri için % 7,7 'den % 11,6'ya; tüm ücret ve maaş gelirleri için % 16,7 'den 
% 23,8 'e yükselmiştir. 

Bu gelişmeler, tarım-dışı kesimin hem gelir, hem istihdam olarak daha hızlı 
büyümesinin etkilerini içerdiği için, emekçi grupların gelir dağılımı açısından 
göreli durumlarını bir miktar çarpıtarak yansıtmaktadır. Bu çarpıtmayı kısmen 
telâfi edecek bir yöntem, sözü geçen grupların tarım-dışı kesimin içindeki gelir 
paylarım saptamak olabilir. Bu tür bir araştırma, tarım-dışı kesime intikal eden 
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toplam gelir içinde, 1952-53, 1960-61 ortalamaları olarak memurların, devlet ke
simi işçilerinin ve özel kesim işçilerinin paylarının, aynı sıra ile, % 14' ten % 
16,4'e; % 3,9 'dan % 4 ,7 'ye ve % 15,3' ten % 20 'ye yükseldiğini; tüm ücret-ma-
aş gelirlerinin payının ise, % 33,2 'den, % 41,1 'e çıktığını ortaya koyuyor. Reel 
ücret bulguları ise 1955-1959 yılları için vardır ve bu yıllar içinde reel ücretlerin 
fazla değişmediğini , 1959'da dört yıl öncesine göre % 3,2'l ik bir geri leme oldu
ğunu gösteriyor. Bu, aynı dönemde yükselen ücret payı ile birlikte ele alınırsa, 
sanayide (döviz güçlüklerinden ötürü) emek verimin gerilediği anlamına gelir. 

Bu saptamalar, tarım dışında, emek gelirlerinin, sermaye gelirlerine göre iler
lediğini göstermekte olabilir. Ancak ücret payları, tarım-dışı sektörlerde hesap
landığına göre bu yorumu dikkatle yapmak gerekir; zira tarım-dışı gelirlerin iç 
dağıl ımında ücretli işgücü ile sermayenin paylarının dışında kalan bir üçüncü, 
" t ampon" grup daha vardır. 1946'yı izleyen hızlı büyüme yıllarında kentlerde 
hacmi, önemi ve ekonomik rolü artan bu grup, "marj inal" diye nitelendirilen fa
aliyetlerden küçük üreticilik ve küçük hizmetlerde varlığını sürdürebilmekte; 
sosyolojik olarak da küçük burjuvazi ve lumpen-proletaryadan ve (belki de daha 
önemlisi) bu iki kategorinin hem karması , hem de onlardan ayrılıkları olan (yine 
"marjinal") gruplardan oluşmakta idi. Bu gruplar, incelediğimiz dönemde de ge
nişlemeye devam etmişlerdir. 1952-53 ile 1960-61 arasında, tarımdışı nüfus için
de ücret ve maaşlı olmayanların hem mutlak sayısında, hem de göreli payında ar
tışlar gerçekleşmiş; bunların tarım-dışı faal nüfus içindeki oranları % 34,6 'dan 
% 35 ,9 'a yükselmiştir. Kentli büyük ve orta burjuvaziyi de içermesine rağmen bu 
kategorinin sayısal olarak büyük bölümünün düşük ve düzensiz gelir sahiplerin
den oluşan ve yukarıda gevşek biçimde " lumpen-küçük burjuvazi karışımı ve 
karmas ı" diye tasvir ettiğimiz grupların şişkinliğine tekabül etmesi doğaldır. Hal 
böyle olunca, bu kalabalık gruba intikal eden karmaşık nitelikli bir gelir türünün 
varlığı, tarım-dışı gelirler içinde hem ücretli-maaşlı , hem de sermayedar grupla
rın paylarının artmasına (veya, teorik olarak, her ikisinin de azalmasına) imkân 
veren bir nesnel çerçeve oluşturabilir. Ancak, her şeye rağmen bu yıllar, işçi-me-
mur gruplarının ulusal ekonomi içindeki göreli durumlarının düzeldiği bir dönem 
olma özelliği taşımaktadır. Egemen güçler bloku içinde ise, sanayi burjuvazisi ile 
sınaî ürünlerin pazarlanmasına dönük ticaret sermayesinin, çiftçi gruplar ile dış 
ticarete dönük ticaret sermayesi aleyhine genişlediği söylenebilir. ) >

4 1 5 

415 Korkut Boratav: Türkiye İktisat Tarihi, 1908-1985. 85-93. ss.; "Tıkanma ve Yeniden Uyum: 
1954-1961" Yakınçağ-Türkiye Tarihi (1908-1980), 1. c., 347-353. ss 
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Reisicumhur Celâl Bayar'ın, T.B.M.M. X uncu Devre Birinci Toplantı 
Yılını Açış Nutkunda Yer Alan Ekonomik ve Malî Konulardaki Görüşleri 

... iktisadi ve mali sahalarda, memleketin üm
rana ve refaha kavuşturulması mevzularında tahak
kuk ettirilen ve tahakkuk ettirilmek üzere bulunan 
işlerin umumi manzarasına kısa bir nazar atfetmek 
faydalı olacaktır. 

Hiç şüphe yoktur ki, bu devre zarfında yapılan 
işler, hacim ve verimlilik itibariyle büyük ehemmi
yet haizdir. 

Asıl mühimmi ise,bir umumi iktisadi kalkın
manın icaplarına tam uygun olarak birbirine bağlı, 
birbirine yardımcı ve birbirini tamamlıyan bütün 
mevzuların mâkul ve makbul nispetler dairesinde 
birden ele alınmış olmasıdır. 

Böylece sarf edilen gayret ve harcanan emek
ler, iktisadi malî faaliyetleri topyekûn kavnyan, 
memleket iktisadiyatının muvazeneli bir tarzda yük
selmesini sağlıyan bir şümul ve mahiyet arz etmiştir. 

Binaenaleyh geçen devreyi dolduran geniş fa
aliyetlerin istihsal, kredi, münakale, imar ve inşa, ti
caret, bütçe ve devlet gelirleri gibi bütün sahaları 
kapladığı derhal nazara çarpar. 

Faaliyet ve tedbirlerin nispetli, muvazeneli ve 
şümullü olması neticesidir ki, istihsal her sahada bü
yük bir artış göstermiştir. Meselâ zirai istihsalimiz 
ana mahsul gruplarında yüzde iki yüz nispetine ka
dar yükselen artışlar kaydetmiştir. 

Çünkü, istihsal artırımına matuf olan bütün 
tedbirler yerinde ve zamanında alınmıştır. 

Ziraat kredisi kısa bir zaman içinde dört beş 
misline kadar yükseltilmiş, yine kısa bir zaman için
de traktör sayısı altı yedi misli artırılmış memleket
te kullanılan bütün ziraat âletlerinde hem süratle ar
tışlar, hem de yenilenme ve modernleşme temin 
olunmuş, tohum tevzii işi çok geniş hacımda ele 
alınmış haşerat ve hastalıklarla mücadele daha ter
tipli hale getirilmiş, en mühimmi, mâkul ve müsta
kar bir fiyat politikası takibolunmuş, hulâsa, zirai is
tihsali artırmak için gereken tedbirler hiçbir noktada 
ihmal olunmamıştır. 

Bu tedbirlerin vüsat ve şümulüne bir misal ol
mak üzere tohum tevziini zikredeyim: 

1940'tan 1950'ye kadar geçen on yıl içinde da
ğıtılmış olan tohum iki yüz yetmiş bin tondan ibaret
tir. Sadece bu yıl, bugüne kadar tahsis ve tevzi edi

len miktar ise yüz kırk bin tona yaklaşmaktadır. Bu 
miktarın bu yıl daha da artacağı muhakkaktır. 

Ayrıca zirai istihsalin artmasında doğrudan 
doğruya müessir olan küçük ve büyük su işlerine ve 
yeraltı sularına, geniş ölçüde gübre kullanılmasını 
temin maksadiyle memlekette gübre fabrikaları in
şasına büyük ehemmiyet verdiğimiz kaydetmeliyim. 

Dolayısiyle istihsalin artmasına müessir olan 
liman, yol, sanayileşme gibi diğer mevzuların da ne 
suretle ele alındığı malûmunuzdur. 

Bu yıl, birçok yabancı memleketlerde olduğu 
gibi, memleketimizde de hububat mahsulü kötü ha
va şartlan dolayısiyle verimsiz olmuştur. Fakat nor
mal şartlar içerisinde her zaman tahakkuk edeceği 
tabiî bulunan bu yüzde iki yüz civarındaki artış istih
sal kapasitemizin miyarını teşkil etmektedir. 

Sanayiimizin süratli inkişafının arz ettiği man
zaraya gelince: 

Elde bulunan endeksler, bu devre zarfında sınai 
istihsalâtımızın yüzde yüz arttığını göstermektedir, 
ilk hakikatta, bu sahada yapılan geniş yatırımların 
büyük kısmı itibariyle işletmeye daha yeni açılmış 
veya açılmakta olduğu endekslere müessir olacak 
zamanın henüz geçmemiş bulunduğu nazara alınırsa 
bu sahadaki gelişmenin yüzde yüz nispetinin çok üs
tünde olduğu derhal anlaşılır. 

Meselâ, yalnız pamuklu ve yünlü mensucat sa
hasında iğ adedinin üç yüz binden bir milyonu geç
mek üzere bulunması, dört yıl zarfında (altı yüz dok
san altı) adedi yeni sınai müessesenin kurulmuş ve 
işletmeye açılmış olması bu mevzuda zirai istihsal 
sahasının üstünde bir gayretle çalışıldığını gösteren 
açık delillerdir. (Soldan alkışlar). 

Diğer bir misal olarak şeker sanayiini ele alıyo
rum; 1950 yılında mevcut dört şeker fabrikasına 
ilâveten kurulması kararlaştırılan on bir şeker fabri
kasından dördü, faaliyete geçmiş ve böylece şeker 
istihsal kapasitesi yüzde yüz artarak iki yüz yirmi 
beş bin tona yükselmiştir ki yeni açılacak fabrikalar 
sayesinde bu miktar 1956 yılında dört yüz bin tona 
çıkacaktır. (Soldan alkışlar). 

Başka misaller ve tafsilât vermeye lüzum 
görmüyorum; onun için sınai istihsalimizin ne 
derece arttığını şu kısa sözlerimle belirttikten 
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.jjQnra.jııadMu.ist;i}ısal sahasına geçiyorum. .Ma
denciliğimizin de dikkate değer artışlar kaydet
tiği vereceğim- kısa izahat ile anlaşılmış olacak
tır. 

Evvelâ şurasını arz edeyim ki; bir taraftan 
Yüksek Mecliainizce geçen sene kabul buyuru-
lan Petrol Kanununun hükümleri dairesinde 
sekiz şirket yurtta petrol aramaları yaparken, 
diğer taraftan Güney - Doğu petrol bölgesinde 
«Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü» tarafın
dan kuyular açılmakta ve çalışmalara devam 
olunmaktadır. 

Yirmi beş, otuz milyon liraya malolacak ra
fineri inşaatı önümüzdeki sene tamamen, bitmiş 
olacaktır. 

Bundan başka, madenciliğimiz mevzuunda, 
maden ihractımızm geçen devre esnasında ton 
itibariyle yüzde dört yüze yakın bir nispette 
arttığını söylersem bu sahadaki faaliyetlerin şü
mul ve vüsati hakkında fikir edinilmiş olur. 

Ayrıca şimdiye kadar bizde mevcudiyeti bi-
ünmiyen «Volfram», «Uranyum» ve «Toryum» 
gibi çok kıymetli stratejik madenlerin memle
ketimizde bulunmuş olmasından, müspet neti
celer beklemekteyiz. 

Münakale işlerimize gelince : 
Geçen devre zarfında en geniş faaliyetlemi-

zm bir mevzuu da yol şebekemizin yeniden ya-
pılmışcasına ıslahı ve büyük süratle genişletil
mesi olmuştur. 

1949 yılı sonuna kadar memleketimizde mev
cut stabilize yolların uzunluğu «iki bin altı yüz 
otuz» kilometreden ibaretti. Halen bu miktar 
«yirmi iki bin» küometreyi bulmuştur. (Soldan 
alkışlar). 

Yollarımızın ıslahı mevzuu, üzerinde durula
cak bir ehemmiyet arz eder. Çünkü, evvelden 
mevcut yolların bugüfekü devlet yollan standar
dına göre ıslahı, âdeta yeniden yapılmışcasına 
masraf ve külfeti mucip olmaktadır. 

Devlet yollarının yanıbaşmda il ve köy yol
larına da hususi bir ehemmiyet atfedilmiş ve dört 
sene zarfında il ve köy yolları için vilâyetlere 
yapılan yardım (yüz yetmiş) milyon lirayı, geç
miştir 

Arkadaşlar, 
1950 senesinde, bütün köprülerimiz (on üç 

bin) metre uzunluğunda, (iki yüz seksen dokuz) 
adedden ibaretti 

1950 den bu yana, yurtta (sekiz yüz) aded 
ve mecmuu (kırk altı bin) metre tulünde yeni 
köprü inşası gibi muazzam faaliyete geçilmiş ve 
bunlardan (otuz bin) metreye yakın kısmı işlet
meye açılmış bulunuyor, 

Demiryolları mevzuunda ise, bir taraftan ye
ni hatlar inşa ve ikmal edilirken diğer taraftan 
yıpranmış hatları tamir etmek, ömrünü çoktan 
ikmal etmiş vasıta ve teçhizat yerine yenilerini 
tedarik etmek iktiza eylemiş ve bunun için de 
(yüz seksen yedi) milyon lira harcanmıştır. 

Tabloyu tamamlamak için silo, liman, ener
ji, köy içme suları, kasaba ve şehirlerimizin elek
triğe kavuşturulması gibi her biri belli başlı 
mevzulardan olan işlerimiz hakkında birer cüm
le ile izahat vermeme müsaade buyurmanızı ri
ca ederim. 

19f)0 ye takaddüm eden zamanlarda enerji 
mevzuunda esaslı bir adım atılamadığı bilinen 
hakikatlerdendir. Halbuki geçen dört yıl için
de bu sahada yapılan işler, kısa sözlerle anlatı-
lamıyacak azamettedir. Küçüklü, büyüklü ba
rajlarla hidro - elektrik santralleri, termik san
traller ve memleketi kısım kısım birbirine bağ
layan havai elektrik hatları inşası, bütün vatan 
sathında görülmemiş bir hızla devam etmekte
dir. (Soldan alkışlar) 

Şu kadarını söyliyeyim ki, başladığımız ve 
peyderpey bitmekte olan işlerimiz, önümüzdeki 
iki, üç sene zarfında ikmal olunduğu zaman 
1950 ye kadar (sekiz yüz) milyon kilovat civa
rında olan elektrik takati (üç) milyarı aşacak
tır. (Soldan alkışlar) 

Büyük limanlarımız, mühim iskele ve barı
naklarımızın inşası işleri de süratle devam et
mektedir. 

. Ereğli, Trabzon limanları bitirilmiş, her bi
risi (60), (70) milyon liraya malolacak Samsun 
ve Mersin limanlarının inşasına başlanmış, İs
tanbul'da Haydarpaşa ve Salıpazan limanları
nın inşaatı işi hayli ilerlemiş, Giresun limanı
nın temeli atılmış, (30), (35) milyon liraya mal
olacak îzmir - Alsancak limanının ihalesi yapıl
mış, önümüzdeki ay içinde inşasına da başlan
mış olacaktır. (Soldan alkışlar) 

Şimdi kısaca silolarımızdan, köy, kasaba, şe
hir içme sularından ve kasaba ve şehirlerimizin 
enerji .işlerinden bahsedeyim: 

1950 de çelik silo, hangar ve depo kapasite-. 
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mix (148; bin .tondan ibaretti ve Toprak Ofisin 
elinde bulunan-ahşap ambar ve salaşlarla birlik
te bütün istiap kapasitesi (415) bin ton idi. Hâ
len inşa edilmiş olan beton silolar ve çelik han
gar ve depoların kapasitesi (540)' bin tondur. 

önümüzdeki devrede inşa edilecek olanlarla 
birlikte tamamiyle modern mahiyetteki çelik ve 
beton silo ve hangar kapasitemiz (1) milyon 
(522) bin tona yükselecektir ki, bu 1950 deki 
modern silo ve hangar kapasitesinin yüzde bin 
nispetinde artması demektir. Bu siloların dış 
finansman kredileri şimdiden temin olunmuş ve 
mühim bir kısmının inşalarına başlanmıştır. Di
ğerlerinin de ihaleleri yapılmak üzeredir. 

Köylerimizin büyük kısmının içme suları ik
mal edilmiş veya ikmal edilmek üzere bulunu
yor, önümüzdeki devre içinde temiz, sıhhi ve 
bol içme suyuna kavuşmamış hiçbir köy ve ka
sabamız kalmıyaeaktır. (Soldan, sürekli ve şid
detli alkışlar). 

Yine önümüzdeki dört yıl içinde şehir ve ka
sabalarımızın elektrik ihtiyaçları mühim nispet
te temin edilmiş olmakla kalmıyacak, köyleri
mizin de elektriklenmesi işine başlanmış olacak
tır. 

Aziz arkadaşl&r, 
Münakale ve nafia hizmetleri topyekûn na

zara alındığı takdirde 1950 ye takaddüm eden 
dört yıl zarfında bu işler için sarfedilen meba-
liğ (beş yüz yedi) milyon lira olduğu halde son 
dört yıllık devre zarfında aynı işler için (bir 
milyar yüz kırk üç) milyon lira sarf edilmiş ol
duğunu ifade etmek bu hizmetlerin ne derece
lere kadar önemle ele alındığım göstermeye 
kâfidir sanırım. (Soldan, bravo sesleri alkışlar) 

Denizyolları, seyrisefain ve Devlet Deniz
yolları halinden çıkarılmış Denizcilik Bankası 
İşletmesi haline getirilmiştir. 

Deniz ti caret filomuz, dört yıl zarfında, ye
ni yolcu gemileri, şilepler ve tankerlerle mühim 
nispette kuvvetlendirilmiştir. 1949 da Denizyol
ları ile armatörlerimizin sahip oldukları ticaret 
filomuz, (350) bin ton iken, Denizcilik Banka
mızın ve armatörlerimizin şimdiden satın aldık
ları ve yakın zamanda bayrağımızı çekeceğimiz 
gemilerin ütihakiyle, filomuz, bir misli artarak 
(700) bin tona yaklaşacaktır. 

Bu bahse son verirken sıhhat ve maarif işle
rimizle, üniversitelerimiz, bankacılığımızdaki 

inkişaflar, Yabancı Sermaye Kanununun tatbi
katı ve dış ticaretimiz mevzulanna da kuaea te
mas etmek isterim. 

1950 yılında sağlık hizmetlerine ayrılan tah
sisat yekûnu (60) milyon liradan ibaret iken bu 
tahsisat 1954 Bütçesinde yüzde yüzden fazla; bir 
artışla (129) milyona yükselmiştir. 1955 Büt
çesinde bu hizmetlere ayrılacak tahsisatın daha 
da artacağı tabiîdir. 

Sağlık hizmetleri grupuna, geçen devrede 
(400) milyon lira gibi büyük bir meblâğın har
canmış olduğunu arz e dersem, verem, trahom, 
sıtma gibi hastalıklarla sağlık tesislerine ve 
hizmetlerine ne dereceye kadar ehemmiyet ve
rildiğini göstermiş olurum. 

Son dört yıllık devre zarfında maarif hiz
metlerine bütçelerimizden ayrılan ̂ tahsisat (1) 
milyar (15) milyon lirayı tecavüz etmiştir. 1950 
ye takaddüm eden dört yıl içinde ise, bu ancak 
(676) milyon lira civarında idi. 

Maarifimize verdiğimiz ehemmiyeti tebarüz 
ettirebilmek için bir iki rakam daha vereyim. 

1950 Büçesinde üniversitelerimizin tahsisatı 
(21) milyon liradan ibaretti. 1954 Bütçesinde 
ise üniversitelerimize verilen tahsisat (48) mil
yon liradır. 

(48) milyon liralık 1954 Bütçesine ilâve ola
rak 1955 Bütçesine konması istenilen para (17) 
milyon liradır ki, bunun büyük bir kısmı veri
leceğine göre, önümüzdeki bütçede vukubula-
cak artışın, 1950 Bütçesindeki üniversiteler tah
sisatı yekûnuna yakın olduğu açıkça görülüyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dört senede kaydedilen terakküeri bir başka 

ölçü ile bankalara yapüan mevduat, banka mua
meleleri ve banka ikrazatmda kaydedilen artış
larla ölçelim. 

Geçen devrede tatbika başlanılan mühim ik
tisadi kalkınma faaliyetlerinde ziraat, sanayi, 
madencilik, enerjn sahalarında girişilen ve yekû
nu milyarları bulan sermaye yatırımlarının ta
hakkuk ettirilmesinde banka kredüerinin, istih
sal ve teşebbüs erbabının ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek bir seviyeye ulaştırılması için sarf edi
len gayretlerin büyük bir hissesi olmuştur. 

Nitekim banka kredileri bu devre içinde üç 
misline yakın bir artışla (4) milyar liranın fev-
kma yükselmiştir. Bu kredileriıg>pek büyük bir 
kısmı çiftçilerimize ve muhtelif sanayi kollana-
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-da-yeai-yeni -tesisler kuran müteşebbis vatandaş
lara açılmış bulunmaktadır. 

îstihsali artırıcı tedbirlerden birisi de yaban
cı sermaye yatırımları ile .muhtelif tesisler için 
dışardan uzun vadeli krediler sağlanması husu
sunda girişilen teşebbüsler olmuştur. 

1950 ye kadar bu sahada kayda değer bir te
rakki olmadığı halde, bilhassa 1950 den bu yana 
istikbal için çok geniş ümitler vadeden inkişaf
lar kaydedilmiştir. 

Yabancı sermayeyi teşvik 'Kanununun tat
bik mevkiine konulmasını takibeden çok kısa bir 
müddet içinde (138) müracaat olmuştur. Müra
caatlar, ciddî tetkikler neticesinde karara. bağ
landığı içindir ki, bunlardan yetmiş yedisi ka
bul olunmuştur. Bu suretle memlekete gelen ya
bancı sermaye yekûnu (65) milyon lirayı teca
vüz etmiştir. Diğer müracaatlar tetkik olunmak
ta ve yeni yeni müracaatlar devam etmektedir. 

Bunu bir ölçüye vurup mânasını daha iyi 
anlıyabilmek için elde edilen neticeleri beş sene
den beri kurulmuş olan Sanayi Kalkınma Banka
sının aldığı neticelerle mukayese etmek pek fay
dalı olacaktır. 

Bldiğiniz gibi Sanayi Kalkınma Bankası, 
Dünya Bankasının yardımiyle beş sene evvel ku
rulmuştur. Geçen bu beş seııe zarfında bu ban
ka Dünya Bankasından (18) milyon dolarlık 
bir istikraz akdetmiş ve sanayicilerimize (137) 
milyon liralık bir ikrazda bulunmuştur. Bu su
retle yapılan envestısmanlar yerli sermayenin 
de iştirakiyle (305) milyon liraya baliğ olmuş
tur. 

Yabancı sermaye Kanununun altı aylık tat
bikatı neticesine gelince : 

Bu yoldan, bu çok kısa müddet içinde (25) 
milyon dolarlık dış sermayenin gelmesi ve yerli 
sermayenin de iştirakiyle (200) milyon liralık 
bir envestismanın yapılması bugünden temin 
edilmiş bulunuyor. Derhal hatırlatayım ki, el
de tetkik edilmekte bulunan müracaatlar bu arz 
ettiğim envestisman kıymetinden daha geniş bir 
hacım arz etmektedir. 

Geçen sene içinde hükümetinizin aldığı isa
betli tedbirler sayesinde ziraat, sanayi, madenci
lik ve bütün -istihsal kollarında kaydedilen sü
ratli inkişaf, dış ticaret hacmında da büyük ar
tışlar temin etmiştir. Bu sayede memleketimiz 
dünya ticaretinde ehemmiyeti gittikçe artan bir 
mevki işgal etmeye başlamıştır. 

J Arkadaşlar, 
iç ve dış ticaretimizin daraldığı, madde nok-

sanı yüzünden hayatın pahalılandığı, geçimin 
çok zorlaştığı ve dolayısiyle iç ve dış ticaretin 
son derece daraldığı intibaını veren sözlerin uzun 
zamandır devam ettirilmesine mukabil çok şaya
nı dikkat bir vakıa olarak arz edeyim ki, ne iç 
ticaretimiz, ne de dış ticaretimiz daralmak şöy
le dursun görülmemiş bir ölçüde inkişaf etmiş
tir. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) 

1950 de -(1) milyon (730) bin olan dış tica
retimizin umumi yekûnu, darlığın en şedit ol
duğu, ithalâtın tediye güçlükleri yüzünden en 
az yapıldığı zannı telkin edümek istenilen 1953 
yılında, üç misli artarak (5) milyon (100) bin 
tona yaklaşmış bulunduğunu söylemek ortadaki 
sözlerle hakikatların ne dereceye kadar birbirin
den ayrı olduğunu ispat için kâfidir. (Soldan 
bravo sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlar, 
Bâzı maddelerde darbk mevcut olduğu aşi

kârdır; bu, ithalâtın daha az yapılmış olmasın
dan değü, hususi sektörde temerküz eden bü
yük ve süratli envestisman arzusundan doğan 
hakiki ihtiyaçtan ve buna muvazi olarak spekü
lâsyonlara müsait olacak suni bir havanın yara
tılmış olmasından ileri gelmektedir. (Soldan al
kışlar) 

Yukarda verdiğim misalden anlaşılacağı veç
hile dış ticaretimiz üç misli artmıştır. Ve her 
sahada ithalât ve istifisal geçen senekinden faz
ladır. Şayet bâzı maddelerin darlığı hissolunu-
yorsa bunların mânasını memleketteki büyük ya
tırım gayretinde ve artan istihlâk seviyesinde 
aramak icabeder. (Soldan bravo sesleri) 

Dış ticaret, iç ticaret, bankaların muamele ye
kûnları, banka mevduat ve ikrazat yekûnları, 
her sahada istihsal ve bütün maddelere ait istih
lâk rakamları, 1950 ye nazaran iki, üç, dört misli 
tezayüt kaydederken hissedilen sıkıntıları o meb
de* nazaran hayat seviyemizde bir düşüklük, ik
tisadi vaziyetimizde bir gerileme mânasına al
mak, doğru değildir. Rakamlar vazıh olarak ha
kikati göstermektedir. 

Arkadaşlarım, 
Buraya kadar izahlarım ve bütün memleket

te görülen umumi manzara, nasıl hayırlı ve şü
mullü bir iktisadi kalkınma içinde bulunduğu
muzu aşikâr olarak göstermektedir. Bu derece 
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_geniş_enıe6tismanlam.^rismig memleketlerin za
man zaman şu veya bu maddenin tedarikinde, dış 
tediyelerde müşküllere mâruz kalması, hattâ va
tandaşlara bu hızlı envestismail devrinde birta
kım külfetler ve mahrumiyetler tahmil etmesi 
kadar tabiî hiçbir şey tasavvur olunamaz. (Sol
dan; bravo sesleri ve alkışlar) 

Yüzlerce yıl yapılımyan envestismanları bir, 
iki teşri devresine sıkıştırmanın vatandaşların 
thayat seviyesini düşürmesi ve onları mahrumi
yetlere mâruz bırakması icabederdi 

Halbuki 1950 rakamlariyle sabittir ki, yaşa
ma seviyesi bu memlekette yüzde yüz iyileşmiş 
ve yükselmiştir. 

Muhterem mebus arkadaşlarım, 
Ehemmiyetini lâyıkiyle takdir buyuracağını

za emin bulunduğum maliye ve bütçe politikamız 
ve umumiyetle malî işlerimiz baklanda malûmat 
arzetmek isterim. 

Her şeyden evvel malî politikamızın sağlam 
ve verimli olduğunu açıkça söylemem lâzımdır. 
Bu malî politikanın neticesidir ki, umnmi muva
zenede ve mülhak bütçelerde hakiki muvazene el
de edilmiştir. Bu güç bir iş olmakla beraber ta
hakkuk etiriimiş bulunmaktadır. 

Geçen dört yıl içinde takibedilen yapıcı ikti
sadi ve malî politikanın devlet hayatında çok 
esaslı olan neticelerini bütçenin rakamlarında 
okumak mümkündür. Bu yıl Meclisinize takdim 
edilecek bütçe dört yıl içinde nereden başlayıp 
nereye gelinmiş olduğunu daha iyi aksettirebile
cek bir mahiyet taşımaktadır. 

Şimdi bâzı tafsüâta girelim, mukayeseyi 
adım adım yürütelim. 

Devraldığımız 1950 Bütçesi, (215) milyon li
ra açıktı. 1954 Bütçeleri ise denk bütçelerdir. 
Yine 1950 Bütçesi gelirleri (1) milyar (300) 
milyon lira idi. 1954 gelirleri ise (2) milyar 
(288) milyon liradır. 1955 Bütçesi de (3) mil
yara yakın olarak takdim olunmak üzeredir. 
(Soldan, bravo sesleri alkışlar). 

.Umumi hizmetlerle yatırımlar fasılları ara
sındaki mukayeselere gelince : 1950 Bütçesinde 
yatırımlar yekûnu (317) milyon lira idi. 1954 
te yatırımlar yekûnu (yüzde iki yüzden) fazla 
bir artışla (731) milyon lirayı bulmuştur. 1955 
Bütçesinde ise hu miktar daha çok yüksek ola
caktır. 

Devlet bütçelerinden, muhtelif istihsal kolla

rında çalışan vatandaşların iktisadi faaliyetleri
ni, en müessir şekilde artıracak tesislerin kurul
masını temiu edecek tarzda tahakkuk ettirilme
si ve bilhassa iktisadi- kalkınmamızın, Devlet 

' gelirlerinde müspet tesirler göstermekten uzak 
kalmıyacağı pek tabiîdir. 

Nitekim, geçen dört senelik devrenin ilk yıl
larında ceman (186) milyon liralık net vergi 
indirimleri yapılmış olması nazarı itibara alına
rak bu indirim artışa ilâve olunduğu takdirde 
bütçe gelirleri (1) milyar liradan fazla bir ar
tışla (2) milyar (288) milyon lirayı bulmuş ol
duğu gibi, 1954 Mali yılının Eylül ayı. sonuna 
kadarki ,(T) aylık tahsilat yekûnu da, geçen se
nenin aynı devresi zarfındaki tahsilat yekûnu
na nispetle (200) milyon liralık bir artış kay
detmiş bulunmaktadır. (Soldan, alkışlar.) önü
müzdeki sene içinde devlet-gelirlerinin daha 
büyük bir inkişafa mazhar olacağı ve devlet 
bütçesinin de (3) milyara yaklaşacağını tekrar 
hatırlatacak olursam dört senede kaydedilen te» 
rakkinin derecesini ifade etmiş olurum. 

Görülüyor ki, 1955 Bütçemiz tam bir hizmet 
bütçesi olacak, Hükümete ve vekâletlere şimdi-

• ye kadar olduğundan çok daha geniş hizmet 
imkânları bahşetmiş bulunacaktır. 

Türk ekonomisinin son dört yıllık teşriî dev-
re.içinde büyük bir hızla gelişmesi, vergi siste
mimizin ve malî mevzuatımızın şümullü bir şe
kilde devamlı olarak gözden geçirilmesini, hu 
gelişmenin meydana getirdiği yeni ihtiyaçları 
karşılıyacak mevzuat ve teşkilâtın hazırlanma
sını icabettirmektedir. 

I Bir memleket ekonomisinin inkişafı ve onun 
dış âlemle teması üzerinde en mühim rol oynı-

i yan unsurlardan biri de, o memleketin gümrük 
j resimlerinde tatbik ettiği usuldür. Geçen devre-
', de Türkiye, hür dünya ekonomisinde mühim bir 

rol oynıyan Gümrük Tarifeleri ve- Ticaret Genel 
Anlaşmasına girmek suretiyle bu sahada mühim 
bir adım atmıştır. 

Beynelmilel sahada giriştiğimiz bu iş birli-
j ğine uygun olarak tarife sistemimizde de gere-
I ken değişiklikleri yapmış, geçen devrede Yük-
I sek Meclisinizin kabul buyurduğu bir kanunla 
I «Spesifik» sistemden «Advalorem» esasına geç-
j miş bulunuyoruz. 
I Vergi politikamızda hâkim olan fikir : 
i «Vatandaşların tediye kabiliyetleriyle ölçülü 
I vergi almaktır.» 
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Igte bu düşünce ile, kazançları az. ve fakat 
adedleri çok büyük olan ve birkaç yüz bini aşan 
vatandaş kitlesini teşkil eden gezici ve küçük 
esnafın vergi dışında bırakılması için Meclisini
ze teklifte bulunulacaktır. (Soldan bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Hü&ümet programında yazıldığı gibi, kaldı
rılması düşünülen bugünkü İmalar Muamele 
Vergisinin, bütçede bırakacağı geniş boşluk göz 
önünde tutularak bu ilganın şekil, suret ve za
manı icrası esaslı surette tetkik edilmektedir. 

Gelir Vergisi sisteminin memleketimizin ihti
yaçlarına ve realitelerine uygun olarak mükem-
mellejjtirümesi hususunda yapılmakta olan de
vamlı çalışmaların neticeleri yakında Meclisini
ze arz edilecektir. 

Bankalarımızın inkişaf halinde bulunduğunu, 
fazla istihsal için müh'im bir unsur olan kredi 
tevziinue takdire değer hizmetleri olduğunu mem
nuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Bu gelişmenin daha emin ve muntazam bir 
surette temadisini ve millî tasarrufun 'istihsal 
sahasına kolaylıkla akmasını temin etmek üzere 
hazırlanmış bulunan «Bankalar Kanunu», « M e n -
kul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları kanunu» 
lâyihaları ile buna muvazi olarak hazırlanmak
ta olan Merkez Bankası kanunu lâyihası bu dev
re içinde yüksek tetkiklerinize sunulacaktır. 

Para politikasının ne kadar büyük bir titiz
likle idare edilmekte olması Yüksek Meclisin 
daima takdirlerine mazhar olmuştur. Böyle ol
makla beraber, bu bahse bu yıl da temas etmek
te fayda vardîr. 

Bilrsiniz ki, para politikamızın esasını, teda
vül hacminin, iş hacmi icaplarına göre ayarlan
ması teşkil eder. 

Bu itibarla, tedavüldeki para miktarının millî 
gelir, istihsal ve umumi iş haemma göre ayar-
fanması ancak bir sıhhat alâmetidir. Mesele, pi

yasanın ve istihsal faaliyetlerinin icap ve ihti
yaçlarına göre tedavülün bir muvazene arz erme
sidir, Para mevzuunu münhasıran bu zaviyeden 
mütalâa etmek lâzımgelİT. 

Muhterem arkadaşlar, 
Barem ve personel kanunlarının, keyfiyeti 

kemiyete feda eden bir ruh taşıdıkları malûmu
nuzdur. Bu kanunların yeniden tanzim edilmesi 
bil zaruretin ifadesidir. Bu devre içinde buna 
ait Yüksek Meclisinize sunulacak olan kanun lâ
yihaları, âmme hizmetlerine daha liyakatli kim
selerin rağbetini celbedecek mahiyette hükümle
ri haiz olacak, bütün personelin istikbal ve istih
kaklarının tâyininde ölçü olarak, «vazifelerinde 
başarı, işlerinde verim» prensiplerini ihtiva ede
cektir. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
Asil milletimizin en aziz varlığı olan Ordu

muza milletçe derin bir muhabbet, itimat ve if
tiharla bağlı olduğumuzu huzurunuzda bir ke
re daha ifade etmekten büyük bir zevk duymak
tayım. 

iktisadi ve malî kalkınma gayretlerimize fev
kalâde bir hız ve genişlik vermemizin asıl sebebi 
bir an evvel modern ve kuvvetli Türk Ordusu
nu kendi imkân ve vasıtalarımızla kendisinden 
beklediğimiz mukaddes vazifelerin ifasına muk
tedir kılabilmektir. (Soldan bravo sesleri, şid
detli alkışlar). 

Çok muhterem mebuslar, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun baha verdiği 

vazifeyi huzurunuzda ifaya çalıştım. Burada 
mâruzâtım nihayet bulmuştur. 

Büyük ve asîl milletimizi temsil eden Yük
sek Meclisinizi hürmetle selâmlarım. 4 1 6 

» 

Reisicumhur Celâl Bayar'ın, T.B.M.M. X uncu Devre İkinci Toplantı Yılını 
Açış Nutkunda Yer Alan Ekonomik ve Mali Konulardaki Görüşleri 

W Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizin iktisadi ve içtimai sahada 

kalkınmasının, nüfusumuzun yüzde 82 sini teş-
kü eden Türk köylüsünün ve istihsal unsurları
nın kalkınmasına bağlı olduğu hakikatini dai-
mapgöz önünde bulundurmaktayız. 

Bu sebeple, bir yandan ziraatimizin makine-
leştirilmesi, temizlenmiş tohum kullanılması, 
toprağın gübrelenmesi gibi teknik mahiyette 

tedbirler abnırken, diğer taraftan da, zirai 
kredinin artırılması ve müstakar fiyat politi
kası takibi gibi iktisadi ve malî tedbirler d« 
ittihaz edilmiştir. Bu suretle, ziraatimizin ma-
kineleştirilmesi için sarf edilen gayretler saye
sinde, traktör adedi, her yıl yükselmektedir. 

Büyük miktarı devlet, çiftliklerinden olmak 
ü/cre, müstahsılımıza verilmekte oktu tohum
luk miktarı, 1954 yılında (280) 'oia tonn çık
mıştır. 

416 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtimâ: 1 Cilt: 2, Birinci İnikat, 1.XI.1954, 10-15, 18. ss. 
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Sön zamanlarda Türk müstahsili, ziraatte 
verimin artmasına mühim yardımı oları «kim
yevî gübreyi» fazlasiyle aramaya başlamıştı-r. 
1951 yılında, (45) bin ton olan suni gübre is
tihlâkimiz, (öCü) bin tona erişmek suretiyle 
(14) misli artmıştır. 

Doğu Karadeniz vilâyetlerimizin iklim ve 
toprak şartlarının müsait olmasından istifade 
ederek, daima aranılan bir istihlâk maddesi 
olan çay, memleket dâhilinde temin olunmaya 
çalışılmaktadır. 195ü senesinde, (30) bin dönüm 
olan çay sahası, 1955 senesinde (70) bin dönü
me çıkarılmıştır. 

Çiftçinin kredi ihtiyaçlarını zamanında ve 
yeter miktarda karşılamaya ehemmiyet ver
mekteyiz. Hükümetimiz, 19>54 yılında zirai 
krediler yekûnunu (1) milyar (480) milyon li
raya yükseltmiştir. Zirai kredi hacını, beş yıl
lık bir devre zarfında dört mislinden fazla bîr 
artış kaydetmiştir. 

Bu isabetli hareketin neticesi, kısa zamanda 
kendini göstermiş; 1949 yılında (3) milyar 
(750) milyon liradan ibaret bulunan zirai geli
rimiz, 1953 yılında, iki misli kadar bir artışla 
(7) milyar (280) milyon lirayı bulmuştur. 

Son yıllarda, üzerinde ehemmiyetle durulan 
mevzulardan biri de, hayvancılığın kalkındırıl
ması, hayvan yemi ziraatinin tamim ve teşviki 
çayır ve meraların ıslahı işleridir. 

Hayvancılık için, büyük bir ehemmiyeti haiz 
olan «yeşil yem» silolan ve «sıvat» inşaatı iş
lerine karşı çiftçilerimiz, büyük alâka göster
mektedirler. Ziraat Vekâleti eliyle (190) «yeşil 
yem» silosu; ve (210) köyde de (650) «sıvat» 
inşa edilmiş bulunmaktadır. 

Hayvancılık -mevzuu ile alâkalı çok mühim 
meselelerimizden biri de, koyunlarımızın «ıneri-
rıoslaştırılması» işidir. 

Yünlü mensucat sanayiimizin, ince merinos 
yapağısı ihtiyacını yurt içinde karşılamak mak-
sadiyle, on senelik bir «merinoslaştırma» prog
ramı hazırlanmıştır. Bu programın tatbiki saye
sinde, yakın bir gelecekte merinos yapağısı it
halâtımız asgari hadde indirilmiş olacaktır. 

Şimdi sizlere memtleket çapında ehemmiyeti 
olan hayati bir meselemizden, ormancılığımız
dan bahsedeceğim : 

Ekonomik ve sosyal alanda büyük faydalan 
ve önemli hizmetleri aşikâr olan ormanlarımı

zın korunması ve geliştirilmesi yolundaki çalış
malara, bütün devlet kuvvetlerini bu noktada 
teksif ederek hususi bir mahiyet ve kıymet ver
mek kararındayız. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Geçen devre zarfında muhtelif encümenler
de ve Büyük Meclisin Umumi Heyetinde, dik
kati çeken müzakerelerden istifade edilerek, ye
niden hazırlanmış'bulunan Orman Kanunu lâyi
hası, Yüksek Meclise takdim edilmiştir. Bu lâ
yihanın, orman dâvasının büyük ehemmiyeti ile 
mütenasip bir şekilde ve süratle kanunlaştırıl
masını milletçe beklemekteyiz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu devre içinde de, muhtaç çiftçiyi toprak

landırma işine devam olunmuştur. 
Son yıllarda, sayıları (77) ye çıkarılan Top

rak komisyonları, (42) vilâyetimizde çalışmak
tadır. 

1954 yılında, (2) bin (423) köyde (198) bin 
(700) çiftçi ailesine (15) milyon (589) bin dönüm 
toprak dağıtılmıştır. 1955 yılının Eylül sonuna 
kadar, (710) köyde (10) bin (500) aileye (673) 
bin dönüm arazi ve mera tevzi olunmuştur. Yıl 
sonuna kadar (2) milyon dönüm toprağın da 
tevzi edileceği tahmin olunmaktadır. 

Dar topraklı Karadeniz bölgesinde mühim 
bir durum arz eden, mera işini halletmek üzere, 
bu sene ilk olarak Trabzon'da bir Toprak Ko
misyonu faaliyete geçirilmiştir. 

Arkadaşlar; 
Yurdumuzun kalkınmasında, temel çalışma

larımızdan biri de Nafıa işlerimizdir. Bu saha
da ele alınan muhtelif mevzulara ait işlerimiz, 
başarılı bir seyir takibetmektedir. 

1950 yılı devlet bütçesinde, nafıa işleri için 
ayrılan tahsisat, (150) milyon liradan ibaretti. 
Her sene artırılarak, 1955 yılında bu miktar, 
(663) milyon lirayı geçmiş bulunmaktadır. Ta-
biatiyle bayındırlık işlerimiz de buna göre ge
nişletilmektedir. 

1950 senesinde stabilize yolların uzunluğu, 
(15) bin kilometre iken, 1954 senesi sonunda, 
(27) bin kilometreye yükselmiştir. 

Bakım altındaki yolların uzunluğu da, 1950 
senesinde (19) bin kilometre iken 1954 sonunda, 
(36) bin kilometreye çıkmıştır. Buna (32) bin 
kilometrelik il ve köy yollarındaki çalışmalar da 
ilâve edilmelidir. 
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1050 senesinden itibaren (5) yıllık inşa faa
liyeti neticesinde, (46) bin metre uzunluğunda 
(885) köprü inşa edilmiştir. 

Kısa zamanda elde edilen bu değerli netice
ler sayesindedir ki, karayo&anmız üzerindeki 
yolcu nakliyatında, (altı), eşya nakliyatında 
(ü«) defa fazla bir artış meydana gelmiştir. 
Yollarda sürat, iki misline çıkmış, nakil masrafı 
da yandan fazla azalmak suretiyle mühim nis
pette millî tasarruf sağlanmıştır. 

Karayolları bütçesi de yükselmiştir. Bu dört 
sene zarfında karayollarına, (1) milyar (129) 
milyon lira sarf edilmiştir. 

Karada esaslı bir nakil vasıtası olan demir
yollarına gelince : Bu yönde de faaliyetimiz 
devam etmiştir. (115) milyon lirası dış finans
man olmak üzere (579) milyon liralık bir prog
ramla (1 300) kilometre uzunluğunda yeni de
miryolu inşasına başlanıimıştır. Geçen sene iş
letmeye açılan Hasanlkaîle, Horasan, Narlı, Ga-* 
zianteV ve Ereğli - Armutçuk hatlarına ilâve
ten Elâzığ - Van hattı da şimdi Muş'a varmış
tır. 

Yeni yapılan bu hatların yanında, (7 500) 
kilometrelik demiryolu şebekesinin (2 500) ki
lometrelik ıkısmı yenilenmiştir. Bunun yanın
da kesif trafiği olan banliyö hatlarının elektrik-
lenmesirre. 'başüaıaıııştır. 

Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuksu arasında 
bu sene Türkiye'nin ilk elektrikli demiryolu iş
letmeye açılacaktır. 

Şimdi nafıa programımızın diğer bir faali
yet sahasına; liman inşa ve .tevsii işlerine ge
çiyorum : 

Saımsun, Mersin ve iznik limanlarında ça
lışmaklar ilerlemektedir. Bu kış Samsun dalga
kıranı, gemileri koruma vazifesini görmeye 
başlıyacaktır. Mersin limanında denizden ka
zanılacak «yer» de, büyük hububat. siloları in
şa edilmek, üzere, bu yıl sonunda Toprak Mah
sulleri Ofisine teslim olunacaktır. 

İskenderun limanında modern krom ve za
hire yükleme tesisleri de, hu sene sonunda ta
mamlanacaktır. 

İstanbul'da, Haydarpaşa, Salıpazarı liman
ları inşaatı da süratle devam etmektedir. Ay
rıca, (35) kadar îliman ve 'barınağın etüd ve 
projelerinin-yapılması işi mütehassıs bir firma
ya tevdi olunmuştur, önümüzdeki yıllar için

de, bütün ıbu limanların hizmete girmesi, mem
leket iktisadi hayatında, büyük 'bir ferahlık ya
ratacağı şüphesizdir. 

Sakarya'da, Kızılırmak'ta, Seyhan'da, Ge
diz vc Menderes nehirlerindeki büyük baraj
larla diğer orta ve küçük baraj ve santrallerin 
inşaları ilerlemektedir. 1956 dan itibaren her 
sene bunlların birkaçı hizmette girecektir. Bun
lar mmtakalarınm su meselelerini halledeceği gi-
hi, bütün yurda bol ve ucuz enerji sağhyacak-
lardır. İlerisi için yeniden (11) barajın inşası
nı temin 'maksadiyle lüzumlu ebüdlere devam 
olunmaktadır. 1960 den bu yana yapılmış olan 
su işleri sayesinde, (1) milyon (440) bin dönüm 
saha taşkından korunmuş. (690) bin dönüm 
saha suDana'bilîr hale getirilmiş, (800) bin dö
nüm bataklık kurutulmuştur. Halen üzerinde 
çalışılmakta olan programlarımız,. 1958 sene-
•simle ikmal edildiği zaman, (flbeş (buçuk) milyon 
dönüm arazide, sulu ziraaıt imkânı hâsıl olacak, 
(3) milyon dönüm bataklık kurutulacak, (heş 
bucak) milyon dönüm arazi de .taşkından ko
runma suretiyle bu bölgeler halikının hayatı 
emniyet akına alınacak,: (sekiz buçuk) milyon 
dönüm, 'kıymetli arazi kazanılmış olacaktır. 

Su bahsinde olduğu, gibi, yurdun elektrik 
dâvası da tahakkuk safhasına girmektedir. Sa-
rıyar, Seyhan, Hirfanılı, Demirköprü ve Keümer 
hidroelektrik santralleri ile diğer termik san
trallerin ve çeşitli orta ve küçük tesislerin ik
mali »onunda isitibsai olunacak mecmuu takat, 
(4) milyar kilovat saati (bulacaktır. 

1950 senesine kadar memleketimizde temin 
edilebilen enerji yekûnunun, hiçbir zaman 
(800) milyon kilovat saati geçmemiş olduğu 
hatırlanırsa bu rakamın ifade ettiği kıymet da
ha iyi anlaşılmış olur, 

Büyük hidroelektrik tesislerinden Seyhan 
1955 sonunda, Sanyar 1957 .senesinde, Hir-
f-anlı. Gediz, Demirköprü ile Âkçay - Kemer 
de 1958 senesi içinde ikmal edilecektir. 

İzmir, İstanbul termik santralleri tevsi edil
miş, Çatalağzı sanraline yirmişer bin kilovat 
takatinde iki grup ilâve olunmuştur. Soma ve 
Tunçbilek santralleri 1956 yılında hizmete gire
ceklerdir. 

Tortum. Göksu. Sızır, Kovada. Ceyhan, 
Karaköy, Emet, Butan, Hazer 1956 yılında, 
Bendimahi 1957 yılında, îkizdere. Değirmende-
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re, Kızılcaböiük santralleri de 1958 yılında, ik
mal edilmiş olacaktır. 

Bu baraiiar ve santraller ile elektrik nakil 
hatları için (1) milyar (450) milyon lira sarf 
edilmektedir. 

Yeryüzü üzerindeki çalışmalar yanında, 
memlekette ilk defa olarak tam mânasiyle yer
altı suları mevzuu du ele alınmıştır. Konya, 
Urfa, Mardin. Diyarbakır, Merzifon ve Niğ
de'de zengin yeraltı su hazineleri tesbit olun
muştur. Bu programa da, önemle devam olun
maktadır. 

Köy içme sulan programını desteklemek 
için yeni boru fabrikalarının kurulmasına da 
yardım edilmektedir. 1950 de (22 600) köyün 
hie içme suyu yoktu, (T .400) köyün de ecdad-
dan kalma içme suyu tesisatı, kullanılmaz bir 
halde idi. Bugün, devlet bütçelerinden (71) 
milyon lira sarf olunarak (22 600) köye içme au-
yu getirilmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl
larda da içme suyu olmıyan hiçbir köy bırakıl-
mıyaeağı hakkındaki kararımız tahakkuk yo
lundadır. (Alkışlar) 

Ankara. İstanbul gibi büyük şehirlerimizin 
su, elektrik ve münakale problemleri de, Devle
tin yardımı ile ele alınarak gerekli çalışmalara 
başlanmıştır. 

Hava meydanları inşa ve teçhizi işlerine de
vam olunmaktadır. Yapılmış olanlara ilâveten 
Van meydanının inşasına başlanmış» Samsun 
meydanı da, mütaahhidîne ihale olunmuştur. 
İzmir, Konya, Afyon, Diyarbakır \e »Si'.vıs mey
danlarına konan teknik cihazlar ve tesisat saye
sinde bu meydanlarda, her türlü hava şartların
da uçuş emniyeti sağlanmış bulunmaktadır. 

Muhterem Mebus arkadaşlarım, 
Şimdi de büyük ehemmiyeti, hepimizce ma

lûm bulunan Maliye işlerimize temas edeceğim. 
1950 senesinden beri Hükümetimizin talri-

betmekte olduğu malî politika memleketimiz için 
hayırlı ve verimli olmaktadır. Bu hususu, yük
sek huzurunuzda bir kere daha ifade etmekten 
derin bir zevk duymaktayım. 

Çeşitli âmme hizmetlerinin görülmesini te
min eden Devlet masraflarında, bu masrafları 
karşılıyan Devlet varidatında ve Hazine muame
leleri ile para politikasında, elde edilmiş bulu
nan müspet neticeler, bu ifadelerimin mesnedi
ni teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi, 1950 malî yılı Devlet bütçesi
nin umumi masraf yekûnu (1) milyar (487) 
milyon lira olduğu halde, bu miktar 1955 malî 
yılında (2) milyar (940) milyon liraya yüksel
mek suretiyle, yüzde 100 bir artış kaydeylemiş-
tir. Aynı artış temposunu mülhaK bütçelerimiz
de de görmekteyiz. 

Bu muazzam sarfiyat rakamları içinde en bü
yük kısımlar, memleketimizin iktisadi «nazlan
masına yarıyacak tesisleri yapma yolunda har
canmaktadır. Filhakika. 1950 bütçesinde, umu
mi ve mülhak bütçelerin yatırım yekûnu (317) 
milyon lira olduğu halde, bu miktar 1955 bütçe
sinde, yüzde 186 dan ziyade bir artışla (908) 
milyon liraya yükselmiştir. 

Bu neticelerin ifade eylediği mâna, Devlet 
hizmetlerinin 1950 senesine nazaran çok geniş 
ölçüde ve tatmin eder bir şekilde ifade edilmek
te olduğudur. 

Devlet varidatının, 1950 yılından bu yana, 
mazhar olduğu büyük inkişafın,' içinde bulundu
ğumuz yılda da devam ettiğini memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. Filhakika, 1950 yılında 
ancak (1) milyar (300) milyon lira raddesinde 
bulunan Devlet varidatı, 1955 bütçesinde (2) 
milyar (789) milyon liraya yükselmiştir. 

1955 malî yılı yaridatı da, bu inkişafı devam 
ettiren bir seyir takibetmektedir. Nitekim, için
de bulunduğumuz malî yılın Eylül sonu itiba
riyle (7) aylık tahsilat yekûnu, geçen senenin 
aynı devresindeki tahsilat ykûnuna nazaran, 
(27b) milyon lira ve 1950 yılma nazaran ise, 
(812) milyon lira bir fazlalık göstermektedir. 

Millî ekonomimizin, son senelerde mazhar 
olduğu büyük inkişaf, vergi mevzuatımızın de
vamlı surette gözden geçirilmesini ieabettirmek-
te, vatandaşların devlet masraflarına iştirak 
paylarının daha âdil esaslara göre tanzim edil
mesini zaruri kılmaktadır. Bu cümleden olmak 
üzere, son teşriî yıl içinde tahakkuk ettirilen 
veya ettirilmek üzere bulunan bâzı mühim malî 
ıslahat hareketlerine temas etmek isterim : 

Geçen yıl içinde, İnhisarlar mevzuatında 
ehemmiyetli değişiklikler yapılmış; bâzı mad
deler, gelir fedakârlıkları da yapılarak devlet 
inhisarından çıkarılmak suretiyle hususi teşeb
büse, müsait çalışma imkânları sağlanmıştır. 

Böylece, inhisar rejimi içinde resim, kâr. Mil
lî Müdafaa Yergisi, Hususi İstihlâk Vergisi gibi 
muhtelif namlarla tahsil olunan çeşitli varidat 
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normal vasıtalı vergilerimize irıkilâbettirilmiş-
tir. 

Vasıtasız vergilerde, vatandaşların devlet 
masraflarına gerçek gelirleri ile ve Gelir Yergisi 
yoliyle iştirak ettirilmeleri suretiyle vergi ada
letinin sağlanacağı malûmdur. Hal böyle iken 
Gelir Vergisi sistemimizin yanıb'aşında yer 
alan Esnaf Vergisi, sayısı büyük miktarlara ba
liğ olan vatandaşlarımızdan hakiki gelirleriyle 
alâkalı oîmıyan bir usule göre vergi alınmasını 
icabettirmekte idi. 

Yüksek Heyetinizce kabul olunan bir ka
nunla bu adaletsizlik bertaraf edilmiş; kazanç
ları, asgari geçim haddi civarında bulunan yüz 
binlerce sabit ve gezici küçük esnafla bunların 
yanında çalışan müstahdemler, tamamen vergi 
dışı bırakılmıştır. 

Bugünkü İmalât Muamele Vergisinin, ilgası 
maksadiyle, yapılan çalışmalar sona ermiş bu
lunmaktadır. (Alkışlar) 

Bu hususta hazırlanan tasarı, önümüzdeki 
günlerde Yüksek Meclisinize sunulacaktır. 

Büyük Millet Meclisinin bu içtima devresin
de, müzakere edeceği en mühim mevzular ara
sında bulunan bu tasarının, kanunlaşmasiyle sı
nai hayatımızın inkişafı bakımından mahzur
ları malûmunuz olan imalât Muamele Vergisi, 
Hükümetin, programında ifade ettiği veçhile, 
bugünkü şekil ve tatbikatiyle ortadan kaldırıl
mış olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu mevzudaki maruzatıma nihayet vermeden 
önce, kredi mekanizmasının nâzımı mevkiinde 
bulunan Merkez Bankasının Kanununda, geçen 
yıl içinde, yapılmış' olan tadilâtla, sanayi ve ma-
adin işleriyle uğraşan hakiki ve hükmi şahıslar
la küçük sanat, erbabı, esnaf ve esnaf teşekkül
lerinin senetlerinin «reeskonta» kabulü suretiyle 
kendilerine kredi imkânının sağlanmış bulundu
ğunu da ehemmiyetle kaydetmek isterim. 

Geçen sene de bahsetmiştim. Bu defa da tek
rar edeceğim : 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürür
lüğe girdikten bu yana, memleketimize serma
ye yatırımı için vâki müracaatların adedi (iki 
yüz on dokuzu) bulmuştur. Getirmek istedik
leri sermaye de, (230) milyon liraya baliğ ol
maktadır. Bu müracaatlar tetkik edilerek ka
nuni evsafı haiz olanlardan (120) milyon lira 
tutarındaki (140) talep kabul edilmiştir. (34) 

milyon liralık (9) müracaat da henüz tetkik 
safhasındadır. Bu yatırımlara memleketimizden 
ortaklık suretiyle katılan yerli sermayenin mik
tarı da, (230) milyon Türk Lirasıdır. 

Görülüyor ki : Yurdumuzda (380) milyon 
Türk Lirasını aşan yeni ve feyizli bir yatırım 
temin edilmiştir. 

Para politikamıza gelince : 
Yüksek huzurunuzda evvelce de ifade et

miştim. Para politikamız, münhasıran millî eko
nominin hakiki ihtiyaçlarından mülhem bulun
makta ve tedavüldeki para hacmi buna göre 
ayarlanmaktadır. 

Bankalara yapılan mevduat miktarındaki 
devamlı artış ve girişilen muazzam envestisman 
faaliyetlerinin finansmanı hususunda temin olu
nan büyük ölçüdeki kredilerle yabancı serma
ye yatırımları, paramızın değerine karşı duyu
lan emniyet ve itimadın açık delilidir. 

Sırası gelmişken, mühim bir prensibi de 
tekrar etmekte fayda görmekteyim. Paramızın 
değerinde değişiklik yapılacağına dair zaman 
zaman ortaya çıkarılan şayialardan bâzı kimse
lerin endişeye kapddıkları işitilmektedir. Para
mızın kıymeti üzerinde her hangi bir surette 
yeni bir karara varmak, (Devaluer) etmek asla 
bahis mevzuu değildir. (Alkışlar) Çünkü, böyle 
bir hareket, kanaatimizce, Türk ekonomisini ve 
maliyesini felâkete sürüklemek olur. (Bravo 
sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; 
Söz sırası, sanayi ve maadin işlerimizden 

bahsetmeye gelmiştir. Bu şubelerdeki istihsal
lerimizin genişletilmesine bu yıl da gayret sarf 
edilmiştir. Bir taraftan hususi teşebbüs ve ser
mayenin, sanayileşme hareketindeki hissesi, git
tikçe yükselmekte, diğer taraftan iktisadi Dev
let Teşekkülleri vasıtasiyle yapılan işler, geniş 
bir inkişaf göstermektedir. 

İktisadi Develt Teşekkülleri, bir yandan ye
ni teşebbüslerle ecnebi veya yerli, hususi serma
ye ile ortaklık haline girmekte, diğer taraftan 
da, Sümerbank ve Etibankın bünyeleri içinde 
yer almış çeşitli sanayi müesseselerini müstakil 
hale getirmek yolunu tutmaktadır. 

Bu cümleden olarak Karabük Demir ve Çe
lik Fabrikaları, bağlı bulundukları Sümerbank-
tan ayrılarak müstakil birer iktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilmişlerdir. 
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Ereğli Kömürleri ve Garp kinyitieri Mües
seselerini de Etibanktan ayırarak müstakil bi
rer teşekkül haline getirecek kanun projesi Bü
yük Millet Meclisine sunulmak üzeredir. Bu su
retle Sümerbank ile Etibank sanayi ve maden
ciliğimizin Holdink şeklinde birer finansman 
müessesesi haline geleceklerdir. 

iktisadi ve sınai kalkınmamızın en ehemmi
yetli unsurlarından birisi olan linyit ve taş kö
mürü istihsalimiz, geçirilen ağır bir grizu ve 
seylâp hâdiselerine rağmen,. 1956 yılı ihtiyaçla
rını aşacak bir seviyeye ulaşacaktır. 

Zonguldak amenajman plânının tahakkuku 
yolundaki gayretler artırılmıştır. Havzada is
tihsal edilen kömürü tamamen yıkayabilecek, 
günde vasati 16 - 18 bin ton kapasitesindeki 
Çatalağzı lâvuan, bu yıl içinde faaliyete geç
miştir. Zonguldak liman lâvuan ise, 1956 yılı 
ortalanna doğru işlemeye başhyacaktır. 

Burada, 1955 yılı kömür arama faaliyetle
rinin mesut neticelerini de söylemek isterim. 
Kütahya'da SeyidÖmer havzasının (100) mil
yon tona yakın bir rezervi ihtiva ettiği tesbit 
ve teyidedilmiştir. Bundan başka, Çorum'da 
Dodnrga mevkiinde .mevcut linyit rezervinin, 
(34) milyon tona yaklaştığı, Bolu linyitleri re
zervinin, (30) milyon tonu aştığı kati olarak 
anlaşılmıştır. 

Kömürden ayn, milletlerarası ehemmiyetli 
mahrukat unsuru olan petrollerimize gelince : 

Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin kabul 
ettiği Petrol Kanunu, dünya petrol mevzuatı
nın yeni inkişafları ve memleketimizde petrol 
aramaya gelecek ecnebi müesseselerin daha iyi 
çalışmaları lüzumu göz önünde tutularak tadil 
edilmiş, buna göre, nizamnamesi yapılmış ve her 
ikisi de meriyete girmiş bulunmaktadır. 

14 Ekim 1955 tarihine kadar yapılması ge
reken işletme ve araştırma için (19) ecnebi şir
ket, müsaade talebinde bulunmuştur. 

Çok geniş ve zengin rezervleri ihtiva ettiği 
kuvvetle tahmin olunan memleketimizde, gerek 
millî sermayenin, gerek ecnebi sermayenin ya-
pacaklan petrol aramalannm müspet neticeler 
vereceği beklenebilir. Geçen yıl, teşkil edilen 
«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» tarafın
dan «Raman» ve Garzan petrol havzasında bu 
yıl içinde yapılan mütaaddit sondajlarla, çok 
verimli yeni petrol kuyulan açılmıştır. Batman'-
da inşa edilmekte bulunan (330) bin ton kapa-

! siteli rafinerinin en mühim üniteleri ikmal olu-
j narak faaliyete geçirilmiştir. Bu rafineriden el

de edilecek mahsulâttan Doğu bölgelerimizin 
benzin ihtiyacı sağlanacak, memleketin karayolla
rının inkişafı da nazara alınarak, bütün asfalt 
talepleri karşılanabilecektir. Bundan başka, yine 
rafineriden elde edilecek ağır mazotla, Doğu'da 
bulunan bir kısım sanayi şubelerinin de mahru
kat ihtiyacı temin edilmiş olacaktır. 

Memleketimizde mevcudiyeti geçen yıl tes
bit edilen Uludağ «Volfram» madeninin rezervi 
tâyin olunmuş, yeryüzünde işletilmekte olan 
Volfram yataklan arasında, dördüncü zengin 
yatağı teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bundan başka 
Kaman civannda Çelebi Dağında ve Akdağ böl
gesinde de kuvvetli Volfram yataklarına Taş

lanmıştır. Bu yatakların rezerv miktan ile te
norunun tesbitine çalışılmaktadır. 

Millî sanayiin inkişafında hususi sektörle 
Devlet İktisadi Teşekkülleri birbirine muvazi 
olarak ilerlemekte ve aralarında iş birliği yapa
rak büyük terakkiler kaydetmektedirler. 

Şeker sanayiinde büyük ilerleme mevcuttur. 
Bu yıl Susurluk, Burdur, Kayseri fabrikaları
nın faaliyete girmesiyle şeker istihsalimiz, (300) 
bin tona çıkacaktır. Bu miktar, 1956 yılında iş
letmeye açılacak Erzurum, Erzincan, Malatya 
ve Elâzığ fabrikalarının islemeye başlaması ile 
(375) bin, ilâ (400) bin tona yükselecektir. 

Çimento sanayiimizde de inkişaf kendini 
göstermektedir. Memleketimizin hummalı bir 
kalkınma faaliyetine başlamasiyle çimentoya 
olan ihtiyaç günden güne artmıştır. I9p6 de 
(417) bin ton olan çimento istihlâkimiz, 1954 se
nesinde (1) milyon (600) bin tonu aşmıştır. Bu 
vaziyeti evvelden derpiş eden hükümetimizin 
teşviki ve millî banka ve müesseselerimizin işti
rakiyle «Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şir
keti» kurulmuştur. 

Hususi teşebbüsle iş birliği yaparak (21) çi
mento* fabrikası kurmayı kararlaştıran bu te
şekkül, işe başlamıştır. 

inşasına başlanan bu çimento fabrikaların
dan üçü, bu yıl sonunda işletmeye açılmış ola
caktır. Geri kalan (18) den (10) tanesi, 1957 yı
lında, mütebakisi de mütaakıp yıllarda işletme
ye açılacaktır. Bu (18) fabrikanın in§a bedel
leri (263) milyon liraya baliğ olacaktır. Bu su
retle evvelce (395) bin ton olan kapasite mec-
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nura, 1955 yılında (1) milyon, 1956 da (1) mil
yon (805) bin tona ve 1957 de (2) milyon (830) 
bin tona yükselecektir. 

Ziratimiz için çok lüzumlu olan suni güb
re ile patlayıcı maddeler imaflinde kullanılan 
«nitrik asidi» elde etmek için Kütahya'da kuru
lan azot sanayii tesislerinin inşasına bu yıl baş
lanmıştır. 1958 ortalarında işletmeye açılacak 
olan bu fabrikalar yılda (110) bin ton kimyevi 
gübre ve (6) bin ton «nitrik asidi» imal edecek
lerdir. Bu kapasiteyi iki misline çıkarmak için 
ele çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan, ihtiyacımız olan kimyevi 
gübreyi memleket dâhilinden temin maksadiyle, 
İskenderun'da Ziraat Bankası ve ecnebi serma
yenin iştirakiyle (100) bin ton kapasitede, bir 
«süper fosfat» fabrikası tesis edilmiştir. Ayrıca, 
Etibanka ait Murgul İşletmesinde, «süper fosfat» 
sanayiinin en mühim iptidai maddesini teşkil 
eden «asit sülfiriği» istihsal etmek üzere yeni 
tesisler kurulmaktadır. 

Türkiye'de kâğıt sanayii 1950 den beri müte
madiyen tevsi edilmektedir. Bu sanayi şubesi
nin istihsalinde yüzde 140 nispetinde bir artış 
sağlanmıştır. Bu yıl ve önümüzdeki yılda bilhas
sa ambalaj kâğıdı imal etmek üzere yeni tesis
ler vücuda getirilmesine çalışılmaktadır. Ayrı
ca, hususi sermayenin de iştirakiyle izmir'de, 
(20) bin ton istihsal kapasiteli bir kâğıt fabri
kasının kurulmasına teşebbüs edilmiştir. 

Mensucat sanayiimiz de, umumi kalkınma
mıza muvazi bir yolda mütemadi inkişaflar 
kaydetmektedir. Pamuklu mensucat sanayiinde
ki iğ adedi üç misline yakın bir artış kaydı ile 
1954 senesinde (600) bine yükselmiştir. 1956 se
nesinde bu miktar, (1) milyon iği tecavüz ede
cektir. Tezgâh adedi de 1950 senesinde (6) bin 
iken 1956 senesinde (19 500) e yükselecektir. 

Yünlü mensucat sanayii de aynı hızla ilerle
mektedir. 

Aua sanayiden olan demir - çelik fabrikala
rının artmasına, mevcutlarının tevsiine birinci 
derecede ehemmiyet vermekteyiz. Karabük De
mir ve Çelik Fabrikasının kapasitesini artırmak 
için bir yandan kok ve sinter tesislerinin inşa
sına, diğer taraftan da haddehane ve çelikhaue-
niıı tevsiine girişilmiştir. Kok Y e sinter tesisle
ri, 1954 te işletmeye açılmışlardır. Haddehane 
ve çelikhane tevsileri de, 1956 da işletmeye açı
lacaktır. Bu tevsi ve tesisler sayesinde, 1956 yı

lında haddehane istihsali (300) bin ton, çelik
hane istihsali de, (350) bin (400) tona yüksele
cektir. Bu tevsilerin de ihtiyacı tamamiyle kar-
şılamıyacağı nazarı itibara alınarak, yeni bir ilâ
ve yapümasmı hedef tutan ikinci kademe tevsi-
lere girişilmiştir. 

1954 senesinde işletmeye açılan (18) bin ton
luk «santrifüj* boru fabrikasının yanında bir 
yabancı firmanın iştirakiyle izmit'te (15) bin 
ton, dikişli boru imal eden bir fabrikanın ku
rulmasına başlanmıştır. 

1956 yılında hizmete girecek olan bu fabri
ka kısa bir müddet sonra (30) bin ton istihsal 
kapasitesine çıkarılabileceği gibi tevsii halinde 
(65) bin ton kapasiteye de yükselebilecektir. 

Türkiye'nin traktör ihtiyacını karşılamak 
üzere, Ziraat Bankası. Makine ve Kimya Endüs
trisi Kurumu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
ve bir Amerikan firmasının iştirakiyle tesis edi
len (20) milyon sermayeli «Minneapolis - Moline 
Türk Traktör ve Ziraat Aletleri Anonim Şirke
ti* işe başlamıştır. Bu şirket, önümüzdeki sene
lerde, biçer - döğer makineleri imal edecek, bun
ların ve traktörlerin yedek parçalanın da yapa
caktır. 

Yine ayrı bir Amerikan firrnasiyle iş birliği 
yapılarak, kamyon ve muhtelif yedek parçalar 
imali için bir fabrika kurulmuştur. 

Köylerin ve kasabaların elektrifikasyonunda 
kullanılacak transformatörleri imal etmek üze
re bir fabrika kurulması mevzuunda, Etibank 
ile ecnebi bir firma arasında yapılmakta olan 
müzakere müspet şekilde neticelenmiştir. Fab
rikanın kurulmasına bu yıl içinde başlanacak
tır. 

Bütün bu tesislerin yanında, Amerika yar
dımı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
tarafından 1957 senesinde istihsale baş'lıyacak 
ve senede (66) milyon (500) bin fişek imal 
edecek bir fabrikanın inşasına başlanmıştır. 

Memleketimiz için yeni ve fakat çok değer
li bir mevzu olan et ve balık sanayiinin üzerin
de de durmak isterini. İki sene zarfında Et ve 
Balık Kurumu başlıca istilısal ve istihlâk bölgele
rinde (36) fabrika ve tesis vücuda getirmiştir. Buı 
tesislerin yanında ayrıca üç et kombinası, (50) yi 
mütecaviz soğuk depo ve buz fabrikası; balık kon
serve fabrikası, konserve ihtiyaçlarını karşüa-
mak üzere teneke kutu fabrikası kurulması için 
gereken projeler hazırlanmış, ve bunlardan bir 
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kısmının ihale ve siparişleri yapılmıştır. Diğer
lerinin de ihaleleri yapılmak üzeredir. 

Şimdiden kurulmuş olan tesislerin millî ser
vete temin eylediği senevi kazanç, (40; mil
yon lira civarındadır. 

Et kombinalarının bu yıl tam faaliyete geç
mesi ile yılda ortalama (250) milyon liralık 
hayvan ve balık mubayaa edilecektir. Bu kıy
metin, memleketin umumi ticari hayatında kay
da değer derecede bir hareket ve canlılık yara
tacağı şüphesizdir. 

Uzun senelerden beri vücut bulmasını iste
diğimiz bu kıymetli iktisadi teşekkülü, teknik 
esaslara göre, bilgi ile idare edenleri takdir et
mek vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hububat sahasındaki istihsalimizin kaydet

tiği büyük artış, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
vazifelerinde de büyük bir genişlemeyi icabet-
tirmiştir. 

1946 ile 1950 senederi arasında Toprak Ofi
sin, mubayaa vasatisi (550) bin ton raddesinde 
idi. 1950 - 1954 seneleri arasındaki mubayaa 
vasatisi ise (1) milyon (300) bin tona yüksel
miştir. Bu suretle Toprak Ofisi müstakar bir 
ihracatçı vaziyetine girmiştir. Filhakika, bu 
dört senelik devre zarfında Toprak Ofisi, (2) 
milyon (830) bin ton hububat ihracetmiştir. 

Bu vaziyet, Ofisin temizleme, depolama te
sislerinin artırılmasını zaruri kılmaktadır. 195Ü 
senesinde (410) bin tondan ibaret bulunan am
barlama ve temizleme tesisleri, yapılan yeni be
ton ve çelik silolarla halen (1) milyon (100) 
bin tona çıkarılmıştır. Bu tesisler, .programla
nan ve inşa halinde olan tesislerin ikmali ile 
(2) milyon (200) bin tona yükselecektir. 

Muhterem Arkadaşlar, 
Hummalı bir şeküde giriştiğimiz istihsal ve 

yatırım faaliyeti, pek tabiî olarak memleketi
mizin iç ve dış ticareti üzerinde de tesirlerini 
göstermekten geri kalmamaktadır. Bu sebeple 
1950 senesinde ihracatımız, (985) bin ton iken, 
1954 yılında, yüzde 200 nisbetinde bir artışla 
(2) milyon (155). bin tona, yine 1950 yıbnda, 
(1) milyon (488) bin ton olan ithalâtımız da 
yüzde 60 nisbetinde bir artışla (2) milyon 
(572) bin tona yükselmiştir. 

Müsait olmryan hava şartları içinde bile ih
racatımızın kaydettiği bu yüksek artış seviye

si, istihsal sahasında- giriştiğimiz azimli faa
liyetin bir neticesidir. 

İstihsalin çeşitli şubelerine aynı hızla tev
cih edilmiş olan faaliyet sayesinde, fena neti
ce veren bir sektördeki istihsali, diğer sektörde 
elde edilen mütemadi inkişaflar" telâfi etmekte, 
bu suretle istihsal ve ihracattaki artış tempo
su, muhafaza edilebilmektedir. Bütün bu artış
lara rağmen ihracatımızın, ne diye ithalâtımızı 
karşılıyamadığı ve ihracatımızdan fazla ithalât 
yapmamıza rağmen, birtakım madde darlıkla
rının meydana çıktığı daima birer sual mev
zun olmaktadır. 

Asırlar boyunca ihmale uğramış ve iktisa-
den az gelişmiş bulunan memleketimizin bir an 
evvel kalkınması, itimadınızı kazanmış olan 
Hüküm etinizin başlıca gayesi olmuştur. 

Yurdumuzun, uzun yıllar az gelişmiş bir 
memleket vasfını muhafaza ederek, düşük bir 
hayat seviyesi konjonktürü içinde, kendi mü
dafaası için muhtaç olduğu savunma gücünü, 
başkalarının yardımı ile idame etmesine ve 
dünyanın en nazik coğrafi bir mevkiinde ba
rınmasına imkân yoktur. 

1950 den beri iş başında bulunan hükümet
ler, Türkiye'nin hayat seviyesini ve istihsalini 
artırmak suretiyle iktisadi potansiyelini inkişaf 
ettirecek ve onu, yüklenmek mecburiyetinde bu
lunduğu müdafaa külfetini kendi başına ta
şıyabilecek bir seviyeye çıkarmak, muvazeneli 
bir millî iktisadın temelini atmak için, müte
madi yatırımlar yapmaya gayret etmişlerdir. 

Her birisi birbirinden daha verimli sahalara 
tevcih olunmuş ve tam bir koordinasyon halin
de yapılan bu yatırımlar, söylediğim rakamlar
dan anlaşılacaktır ki : Randımanlarını, bilhassa 
önümüzdeki bir iki sene zarfında vereceklerdir. 
Bu suretle, Türkiye kısa bir zamanda ihracatı
nı mühim bir miktarda artıracağı gibi birçok 
istihlâk maddelerini dâhilde istihsal etmek su
retiyle ithalâtını azaltmak imkânını da elde et
miş olacaktır. (Alkışlar). 

Fakat, bugün istihsalin artması, mütemadi 
yatırımlardan iş hacminin genişlemesi, hiç şüp
hesiz, yine verdiğim rakamlardan anlaşılacağı 
gibi istihlâk hacmim da artırmış bulunmakta
dır. Bu istihlâk hacminin, tamamiyle dâhilde 
istihsal ettiğimiz maddelere teveccüh eden kıs
mında görülen artış, her hangi bir sıkıntıya se-
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bebiyet vermemektedir. Bilâkis, artarı istihlâki 
karşılıyabilmek için, o maddelerin fazlasiyle is
tihsalini teşvik etmektedir. Ancak, ithal malla
rına müteveccih olan istihlâk talebi, - muvak
kat de olsa - zaman zaman bâzı madde darlık
ları uyandıracak bir mahiyet arz etmektedir., 

1954 senesindeki ithalâtımızın, ithal serbes
tisi rejiminin hâkim bulunduğu 1952 senesi it
halâtından (300) bin ton daha fazla olduğunu, 
ve bu fazlalığın envestisman maddeleri sektö
rü ile istihlâk maddeleri sektörleri arasında 
muvazeneli bir şekilde taksim edildiğini söyler
sem ithal maddeleri üzerinde zaman zaman his-
solunan darlık sebebinin bir yandan memleketi
mizdeki envestismanların gittikçe daha hızlı bir 
tempo ile yapılmasından, diğer taraftan da, 
memleketimizin hayat seviyesinin artmış bulun
masından ileri geldiği anlaşılmış olur. 

Bugün, memleektimize yapılan muhtelif is
tihlâk maddeleri ithalâtı, 1950 deki ithalâta na
zaran birkaç misli fazla olduğu gibi demir - çe
lik, çimento, makine gibi envestismanlarda kul
lanılan maddeler ithalâtı da, aynı seneye naza
ran en az yüzde 100 nispetinde artmış bulun
maktadır. 

Türkiye'nin iktisadi istiklâlini kazanmak 
için tuttuğu bu kalkınma yolunda bütün menfi 
mütalâa ve propagandalara rağmen azimle iler
lemesi, bugün mâruz kaldığı müşküllerin yenil
mesi için, tutulacak yegâne yoldur. (Şiddetli 
alkışlar) Şimdiye kadar elde ettiğimiz -maddi 
neticeler, bize, istikbale tam bir emniyetle bak
mak hak ve imkânını vermektedir. 

Aziz arkadaşlar; 
Münakale ve muhabere faaliyetlerimizi, mil

lî ekonomimizin verimli bir şekilde gelişmesine 
hizmet edecek istikametlerde teksif etmekteyiz. 

Devlet Demiryolları İşletmemizin nakliyat 
hacmi, memleketin iktisadi sahadaki kalkınma
sı nispetinde artmaktadır. Bu artışı karşıla
mak, eskiyen, yıpranan malzeme, vasıta ve te
sisleri yenilemek için, geniş bir programın tat
bikine devam olunmaktadır. 

Son senelerde, Posta, Telgraf ve Telefon İda
resinin ifa etmekte olduğu eeşitlÜ hizmetler yekû
nunda, yüzde yüz bir trafik artışı kaydedilmiş
tir. Telefon verme imkânları 1950 ydındaki mec
mu kapasitesi (64 865) hat iken, 1955 yılı Ağus
tos ayı sonunda (67 430) fazlasiyle (132 295) 

hatta yükselmiştir. Bundan başka, birçok şenır 
ve kasabalarımızda tesis ve inşaları devam et
mekte olan (59 400) telefon hattı da, Önümüz
deki yıl sonunda hizmete girmiş olacaktır. 

Bu suretle memleketimizin telefon kapasitesi 
mecmuu, 1956 yılı soımada (191 Ö35) tatta yük
selmiş bulunacak, beş senelik bir faaliyet devre
si sonunda üç misline- çıkarılmış olacaktır. 

Memleketimizde uçak yolculuğuna rağbet, 
daimî bir artış halindedir. 1950 yılma nazaran 
yolcu sayısında yüzde 70, yük nakliyatında yüz
de 50 bir artış vardır. 

Hava yollarında, daha geniş, daha verimli 
çalışma imkânlarını temin için bir «Hava Y/olları 
Anonim Ortaklığı» teşkiline teşebbüs edilmiştir. 
Şirket, pek yakında faaliyete başlıyaeaktır. 

Denizcilik Bankasının son seneler zarfındaki 
işletme neticeleri memnuniyet vericidir. 

1950 yılında. (18) milyon Hira zararla bilan
çosunu kapatmış olan Denizcilik Bankası, sene
den seneye bu zararını azaltmış, 1954 yılında kâr 
devresine geçmiştir. Denizcilik Bankası ile arma
törlerimizin, Hükümetimiz tarafından da des
teklenen gayretleri sayesinde, 1950 yılında yekû
nu (467) bin tonilâto olan ticaret filomuz, satın 
alınan ve ısmarlanan gemilerle halen (702) bin 
tonilâtoya yükselmektedir. 

Denizcilik Bankası, kurulduğu andan itibaren 
gemi mubayaası, limanların ıslahı, fabrika ve ha
vuzların iş kapasitesinin artırılması için, bugüne 
kadar (146) milyon liralık bir yatıran yapmıştır, 
önümüzdeki senelerde, aynı mevzular için (322) 
milyon liralık yeni bir yatırım programı hazır
lanmıştır. 

Muhterem mebuslar, 
Memleketin iktisadi faaliyet kollarında kay-

dedüen inkişaf, iş imkânlarını geniş ölçüde artır
maktadır. Bu durum karşısında, işçi üe işveren 
arasındaki münasebetlerin millî menfaatlere uy
gun bir tarzda gelişmesi, işçilerin çalışma, sağlık 
ve iş emniyeti şartlarının korunması meseleleri, 
gün geçtikçe ehemmiyetini artırmaktadır. 

Diğer istihsal sahaları için olduğu gibi, ziraat 
işlerinde çalışanların da iş hayatlarını tanzim 
için bir kanun projesi hazırlanmaktadır. Bu lâ
yiha yüksek tasvipleri ile kanunlaştığı takdirde, 
umumi çalışma mevzuatımızın şümulü, memleket 
Ölçüsünde genişlemiş olacaktır. v v 4 i 7 

417 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 8, Birinci İnikat, 1.XI. 1955, 8-16. ss. 
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Reisicumhur Celâl Bayar' ın, T.B.M.M. X uncu Devre ü ç ü n c ü Toplantı 

Yılını Açış Nutkunda Yer Alan Ekonomik ve Mali Konulardaki Görüşleri 

« 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi dc ziraat sahasına geçeceğim. Ziraa

tın memleketimiz nüfusunun çok büyük bir kıs
mının birinci derecedeki geçim ve kazanç va
sıtası olduğu malûmdur. Bu sebepledir ki, ikti
sadi politikamızda ziraat, iktisadi kalkınmanın 
hareket noktası olarak kabul edilmiştir. Zirai 
kredi, ziraatin makineleştirilmesi vc tohumların 
ıslahı gibi alman muhtelif tedbirlerle bu faali
yet şubesi büyük nispette himaye ve tegvik edil
mektedir. Bunun neticesi olarak, 1050 senesinde 
(4) milyar (472) milyon lira odan zirai geliri
miz 1955 yılında (7) milyar (584) milyon lira
ya yüksel mistir ki, bu beş sene içinde yüzde 
altmış dokuz nispetinde bir artış ifade etmek
tedir. 

Birbirini takibeden bereketsiz iki mahsul yı
lından sonra bu sene, ekiliş sahasında kaydedi
len artıca rağmen, yine kurak ve binaenaleyh 
verimsiz bir mahsul yılı daha idrak etmiş bulu
nuyoruz. Öyle ki, geçen sene bir miktar hubu
bat ihracetmiş olduğumuz halde bu sene mem
leketimizin istihlâkini karşılamak için ithalât 
yapmak zorundayız. Buna mukabil paıank, tü
tün ve fındık gibi diğer mahsullerimizin istih
sali umumiyetle bereketli olmuştur. Pancar is-
tihsalindeki kuraklığın menfi teşriflerini ekiliş 
sahasının genişliği telâfi etmiştir. 

Yeniden işletmeye açılan şeker fabrikaları, 
okiliıj sahası gittikçe genişlemekte buhman pan
car ziraatinin umumi ziraatimiz içindeki yeri
nin daha ziyade artmasına, vesile teşkil etmiş 
aynı zamanda bu fabrikalar, dolayısiyle zira
atimiz için yapılmış bir yatırım mahiyetini de 
iktisabetıniştir. Halen (36) vilâyetimizde pan
car ziraatı, köylümüzün refah seviyesinin yük
selmesinde mühim bir rol oynamakta ve mo
dern ziraatin memleketimizde yayılmasına vc 
yerleşmesine vasıta olmaktadır. 

Geçen devre Yüksek Meclisinizin çıkardığı 
değerli eserlerden birisi de Orman Kanunudur. 

Ormanlarımızın her bakımdan haiz olduğu 
ehemmiyet malûmdur. Bugünkü haliyle dahi, 
ormanlarımız köylü için oldukça geniş bir ka
zanç sahasıdır. 1950 senesinde Orman İşletme
leri tarafından köylüye hizmet mukabili (19) 

milyon (ZW) Din ara octenmışıı. ia.^D yılımla 
tediye olunan miktar (62) milyon (580) bin li
raya yükselmiştir. 

İçerisine girilemiyen, kıymetli mahsulleri ol
duğu gibi çürümeye terk edilen ormanlarımızın 
lâyıkı veçhile işletilmesi için yapılan çalışmalar 
şöylece arz olunabilir: 1950 de (223). kilomet
reden ibaret olan orman yolları 1955 yılında 
(1 737) kilometreye ve bu sene de (3 592) ki
lometreye baliğ olmuştur. 

1950 de (703) bin metre mikâbından ibaret 
olan orman mahsullerimiz bu sene (1) milyon 
(321) bin metre mikâbını geçmiştir. Gelecek 
sene (2) milyonu bulacaktır . Orman artıkları
nı kıymetlendirmek için gerekli tesislerin inşası 
hususundaki çalışmalara hararetle devam olun
maktadır. Pek yakında bunlardan mühim bir 
kısmının temelleri atılacaktır. 

Muhterem mebuslar, 
Memleketimizi imar etmeye matuf nafıa ça-

li.şmaları bütün sahalarda memnuniyet verici 
bir şekilde inkişaf etmektedir. 

Memleket ekonomisindeki ehemmiyetli yeri 
hepinizin malûmu olan karayollanmızdaki çalıij-

. malar bu sene içinde de hızla devam etmiştir. Bu 
faaliyet neticesinde bir sene zarfında yeniden 
(4 500) kilometre yol bakım altına alınmış, 
(1 430) kilometre standart yol şebekesi ikmal 
edilmiş ve (1 850) kilometre yolda asfalt tatbi
katı yapılmıştır. Bu suretle 1950 de (17 465) 
kilometre olan yaz vc kış geçit veren yolların 
uzunluğu halen (33) bin kilometreye, (1 624) 
kilometreden ibaret bulunan asfalt yolların 
uzunluğu da (3 500) kilometreye yükselmiş bu
lunmaktadır. (Bravo sesleri) 

Yol faaliyetinin bir mütemmimi olan köprü 
inşaatı da aynı şekilde inkişaf etmektedir. Bu se
ne içinde, Fırat üzerinde (720) metre uzunlu-" 
ğundaki Birecik köprüsü ile birlikte ceman 
(4 733) metre uzunluğunda (88) büyük köprü 
seyrüsefere açılmıştır. Bu suretle 1950 yılında 
(289) dan ibaret bulunan mevcut köprülerin sa
yısı halen (679) a, bunların uzunlukları da (13) 
bin metreden (45 870) metreye yükselmiştir. 
(Bravo sesleri) 

Liman inşa faaliyetine bu yıl da ehemmiyer 
vc hararetle devam edilmiştir. Halen inşaatı ik
mal edilip işletmeye açılmış bulunan Trabzon, 
İnebolu, Ereğli, Zonguldak, Amasra, iskenderun 
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Umanlarının kömür, hububat ve muhtelif eşya. 
olarak kapasiteleri yekûna yıllık (6) milyon 
(850) bin tondur. 

Ayrıca (300) metrelik rıhtımı, (16.) bin metre 
karelik depo sahası ve tesisleriyle (300) bin ton 
kapasitede Sahpazarı inşaatı da ikmal olunmuş
tur. Bunun ikinci kısmı olan Tophane inşaatına 
hızla devam olunmaktadır. (34) bin tonluk si
losu, ve rıhtımı bitmiş olan Haydarpaşa limanı
nın halihazır kapasitesi ('500) bin tondur. 1957 
de tamamlandığı zaman (1) milyona vasıl ola
caktır. (Bravo sesleri) 

inşa halinde bulunan İzmir, Samsun, Mersin. 
Giresun limanlarının kapasiteleri yekûnu ise (4) 
milyon tonu aşacaktır. Bütün bu limanların in
şaatı nihayet 1958 de ikmal edilmiş olacaktır. 

Su işleri çalışmalarımız devam etmektedir. 
Millî olduğu kadar beynelmilel ölçüde de bü

yük bir eser olan Seyhan Barajının tamamlana
rak faaliyete geçmiş olduğu malûmunuzdur. 
(140) milyon liraya mal olan bu tesisle (850) 
bin dönümlük arazinin taşkından korunması. 
(1) milyon (500) bin dönüm arazinin sulanması 
sağlanmış olduğu gibi, senede (284) milyon ki
lovat enerji sağlanması imkânı da elde edilmiş 
bulunmaktadır. 

Damsa Barajı ikmal •edilmiş olup yakında iş
letmeye açılacaktır. (4) milyon liraya mal olan 
bu tesis de (3) bin dönüm arazinin sulanmasını, 
temin edecektir. 

Keza büyük Sanyar Barajının inşaatı da ik
mal edilmiş olup tecrübe işletilmesine geçilmiş
tir. (250) milyon Türk lirasına mal olan bu bıı-
yük eser de Sakarya vadisindeki geniş sahada 
taşkınları önlediği gibi' senede (412) milyon ki
lovat saat enerji sağlayacaktır. (Bravo sesleri) 

Diğer taraftan Hazer gölü manzumesiyle Hir-
fanh, Demirkoprü, Kemer, Ayrancı ve Sille ba
rajlarının inşaatı programları gereğince devam 
etmektedir. 

Önümüzdeki iki sene içinde bu barajlarla İller 
Bankası tarafından inşa edilmekte olan Tortum, 
lkizdere, Kovada, Sızır, Değinnendere, Emet, 
Ceyhan. Botan, Göksu hidro - elektrik santralle
rinin ve Soma termik santıralinin ikmaliyle 
enerji istihsalimiz yeniden (1) milyar (600) mil
yon kilovatsaat daha artacak ve bu suretle 'I960 
de (790) milyon kilovatsaat olan yıllık enerji 
istihsalimiz (4) milyar Mlovatsaate yükselmiş 
bulunacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Demiryollanmız, teknik tekâmülün ve ticari 
işletmeciliğin icaplarına uygun olarak, modern 
muhabere tesisleri kurmak, cer sistemlerini mem
leket ve hizmet icaplarına göre yeniden tanzim 
etmek gibi ana mevzuları ihtiva eden bir kal
kınma programı hazırlıyarak tatbikatına giriş
miş bulunmaktadır. 

Demiryollarının yolcu ve yük nakliyatı ve 
tren seferleri her sene büyük ve devamlı artışlar 
kaydetmektedir. 

Bu sene Muş'a varmış olan demiryolumu-
zun Van istikametinden îran hududuna vâsd 
olmasv için bütün tertibat alınmıştır. Bu kas
nım da kısa bir zamanda bitirilmesi için inşa
sına başlanacaktır^ böylelikle büyük komşu
muz, dost ve müttefikimiz îran'a demiryolu ir
tibatımız tahakkuk sahasına girmiş olacaktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Denizcilik Bankası kuruluşundan beri is
tihdaf ettiği gayeye doğru müspet adımlarla 
ilerlemektedir. 

Banka, bu devre zarfında, selefi Denizyol
larının devrettiği yaşlı ve ağır masraflı (17) 
yolcu ve yük gemisini kadrosundan çıkarmış; 
buna mukabil günden güne artan yolcu ve 
yük nakliyatını karşılamak üzere, muhtelif tip 
ve tonajda (38) gemi satınalmış, bir kısım 
şehir hattı yolcu ve araba vapurlarını da ken
di tersanelerinde inşa etmiştir, (Bravo sesleri) 
İdaresi alfanda bulunan limanların yükleme, 
boşaltma ve anbarlama kapasitelerini yüzde 
yüz' artırmıştır. 

Aziz mebus arkadaşlarım, 
iktisat ve ticaret sahasındaki çalışmalarda 

elde edilen neticelere de işaret etmek isterim. 
Memleketimizi ileri bir cemiyet seviyesine 

götüren bir inkişafın işaretleri iktisadi haya
tın her sahasında, iç ticarette, banka hizmet
lerinde, sınai istihsalde, sermaye yatırımları 
ile para hareketlerinde, ihracatta, günden gü
ne artan bir nispetle tezahür etmektedir. 

Ticari faaliyetin inkişafı kadar, mazbut 
bir nizama yönelmenin de bir işareti saydığım 
şirket kuruluşlarında memnuniyet verici iler
lemeler görülmektedir. 1955 senesinde adedleri 
(1.626) ve sermayeleri yekûnu (935) milyon li
ra olan şirketlerin sayısı (2 200) e, sermaye 
yekûnu da (1) milyar (300) milyon liraya yük
selmiştir. 
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iktisadi hayatımızda esaslı bir unsur hiz
meti gördüğüne inandığım bankacılığımızdaki 
inkişaf, yatırım faaliyetlerimizin gelişmesi vc 
millî gelir artışı ile mütenasibolarak devam 
etmektedir. Bankaların açmış oldukları kredi
nin yekûnu, geçen seneye nazaran (014) mil
yon liralık' bir fazlalıkla, (6) milyar (370) 
milyona yükselmiştir. Bankalarımızdaki mev
duat yekûnu da (782) milyon liralık bir ar
tışla (4) milyar (362) milyon liraya baliğ1 ol
muştur. 

Bu inkişafın ticari hayatımıza en faydalı 
şekilde intikalini .temin ve kredi imkânları
nı, iktisadi potansiyelimizi artıracak istihsal 
sahalarına, tevcih için müessir tedbirler alın
mıştır. Bu sahada yüksek nâzım rolü ifa etmek 
üzere bir «Banka Kredilerini Tanzim Komitesi» 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Ticaret nizamını tesis ve ticari ahlâkı takvi
ye etmek bakmnndan, Millî Korunma Kanunu
nun son tadiliyle vaz 'olunan hükümlerine de 
temas etmek isterim. 

Kalkınma gayretlerimiz içinde, iktisadi bün
yemizi sarsabilecek ihtikâr hareketlerinin ve aşı
rı kazanç ihtiraslarının âmme vicdanında husu
le getirebileceği aksülâmelin bir tezahürü olarak 
kabul buyurduğunuz bu kanun, bir murakabe, 
disiplin ve ahlâk müessisi vasfını da taşımak
tadır. Bu itibarla tatbikatında, ticaret hayatı
mızın muhtacolduğu mazbut, emniyetli ve istik
rarlı bir çalışma nizamının tesisini beklemekte
yiz. 

Memlekette iktisadi ferahlık ve ucuzluk ya-
ratmanm tek şartı, fiyat kontrolü ve mübade
le nizamını tesis değildir. Piyasanın malla bes
lenmesi zarureti de bulunduğu aşikârdır. An
cak, bu nizam, mevcut malların müstehlike en 
müsait şartlarla ve süratle intikalini temm eder. 
Bu sebepledir kî, istihlâk piyasasını muntazam 
bir şekilde besliyecek lüzumlu ithal mallarını 
temin için gerekli tedbirler dikkatle abnmak-
tadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Memleketimizin tabiî şartlan ve iktisadi im
kânları içinde sanayiimizin büyük bir gelişme
ye namzedolduğu ve iktisadi refahımızın bu ge
lişmeye çok yakından bağlı bulunduğu şüphe 
götürmez bir hakikattir. Hususi teşebbüsün bu 
hakikati müdrik olarak muhtelif .sanayi şubele
rinde sermaye yatırımına gösterdiği rağbet, 
memnuniyet vericidir. 

Sınai istihsalimizi artırmakta, yerli kaynak
larımız yanında yardımcı bir unsur olan ecnebi 
sermaye yatırımlarındaki gelişmeyi de memnu
niyetle müşahede etmekteyiz. Geçen sene sonu
na kadar vâki oban (140) yatırım talebine ilâ
veten (65) milyon liralık yabancı sermayeye 
tekabül eden (49) müracaat daha kabul edil
miştir. Birçok müracaatler de tetkik safhasın
dadır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda ka
bul büyurulan son tadilin ecnebi sermayeye her 
türlü çalışma kolaylığı yanında en geniş emni
yeti de sağlıyarak, birkaç yıl gibi kısa zaman
da bu müspet neticeyi istihsale imkân verdiği
ni bilhassa belirtmek isterim. Bu suretle mem
leketimiz, tamamiyle işlenememiş olan tabiî 
kaynaklan ve hayat seviyesi her gün yüksele
rek istihlâk kudreti artan büyük bir halk küt
lesi ile, yabancı sermaye ve tekniğe en müsait 
şartları temin etmiş bulunmaktadır. 

Çok eski bir geleneği olduğu kadar sosyal 
refahımızın temininde bugün de faydalı bir un
sur hizmeti göreceğine inandığımız küçük sa
natların, sanayi programımızla ahenkli bir şe
kilde inkişafına ehemmiyet verilmektedir. Bil
hassa, memleketin toprak durumu itibariyle az 
verimli bölgelerinde yaşıyan küçük kasabalı 
ve köylü vatandaşlarımıza dokumacılık, halıcı
lık, çorapçılık ve trikotaj gibi el sanatlarını öğ
retmek için açılan kurslardan çok başardı ne
ticeler alınmıştır. 

Dış ticaret mevzuundaki çalışmalar, bir ta
raftan ihracatımızı kolaylaştırarak döviz gelir
lerini artıracak, diğer taraftan diş ödeme gü
cümüzü en iyi şekilde kullanma imkânını vere
cek surette tanzim edilmektedir. 

Bu yıl, ihraç mallarımızın en mühimleri me-
yanında pamuk, tütün, fındık, üzüm, incir ve 
muhtelif maden istihsalâtımız geçen yıllara na
zaran memnuniyet verici nispetlerde artış gös
termektedir. Bu mahsullerden bir kısmının bu 
yıl rakip memleketlerde kâfi derecede istihsal 
edilememiş olması da, mallarınım müsait fiyat
larla ihracetmemize imkân verecektir, 

İhracatta bilhassa dış pazarlarda arandan 
mahsul ve mamullerin teşvikine geniş nispette 
yer veren bir rejim tatbikine geçilmiştir. İhraç 
mallarımızın kalite bakımından da alıcılar nez-
dinde rağbetlerini artıracak vasıfta olmalarına 
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dikkat etmek lazımdır. Bu itibarla standardîzas-
yon mevzuundaki çalışmalara; sınai mamulleri
mizde kaliteyi üstün ve bilhassa müstakar bir ha
le getirecek norm tesbitlerine ehemmiyet veril
mektedir, ihraç emtiamız halen (40) liman ve 
merkezde murakabe edilmektedir. 

1955 senesindeki ihracatımız (1) milyon 
(792) bin tondur. İçinde bulunduğumuz yıl ih
racatının daha fazla olacağı tahmin edilmekte
dir. 

İthalâtta, döviz gelirlerimiz, kalkınma ham
lelerimizin icabettirdiği tediyeler yanında, iç pi
yasada fiyat istikrarını muhafaza için zaruri ih
tiyaç maddelerine tahsis edilmektedir. Bu bahis
te ehemmiyetli bir nokta olarak, ithal mallarının 
menşe fiyatları üzerinde sıkı bir kontrol zarure
ti vardır, ve bunun için de gerekli tedbirler alın
maktadır. 

Muhtelif memleketlerle ticari münasebetleri
miz, mevcut ticaret ve tediye anlaşmaları dâhi
linde ve mûtat hacımlar içinde cereyan etmekte
dir. 

Bu bahisteki sözlerime nihayet vermeden ön
ce paramızın kıymetinde değişiklik yapılacağına 
dair bâzı mehafilde mevcudiyeti zannedüen te
reddütleri de izale etmek isterim. 

Paramızın devalüe edilmesi gibi bir şey asla 
mevzuubahis değüdir. Bu hususta tamamen müs
terih olmak lâzımdır. 

iktisadi kalkınma hareketimizin mühim bir 
cephesini teşkil eden sınai işlerimiz günden gü
ne büyük gelişme kaydetmektedir. 

Şeker, çimento, makina ve kimya, demir ve 
çelik ve dokuma sanayii sahalarında tahakkuk 
ettirüen işler daha şimdiden yüksek bir seviye
ye erişmiş bulunmaktadır. Petrol mevzuunda da 
çok hayırlı neticeler almanın arifesinde bulunu
yoruz. 

Gecen aylarda açtığımız (4) fabrika ile şe
ker fabrikalarımızın adedi (15) e baliğ olmuş ve 
buna mütenazır olarak 1950 de âzami (135) bin 
ton olan istihsal kapasitesi, (400) bin tonn asma 
yoluna girmiştir. Böylece memleket ihtiyacını te
min yanında şeker ihracı imkânını da elde et
miş bulunmaktayız. (Bravo sesleri). 

Çimento istihsal kapasitemiz, yalnız bu yıl 
Darıca ve Ankara fabrikalarmın tevsii ile (185) 
bin ton artmış ve 1950 de (375) bin ton olan 
çimento istihsalimiz bugün (1) milyon (195) 

bin tona yükselmiştir., inşası büyük gayretle 
devam etmekte olan diğer fabrikaların, 1957 de 
ikmali ile çimento istihsal kapasitemiz (2) mil
yon (500) bin tonu bulacaktır. (Bravo sesleri). 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, faa
liyet sahasını Millî Müdafaa ihtiyaçları ve in
hisar maddeleri dışına çıkartarak birçok zirai 
makinelerin imaline de teşmil etmiştir. 

Karabük Demir Ye Çelik Fabrikaları büyük 
bir inkişafa mazhar olmuş ve istihsal kapasi
tesi, 1955 yılı sonunda ham demirde (114) bin 
tondan (199) bin tona, çelikte (103) bin tondan 
(188) bin tona, hadde mamullerinde (73) bin 
tondan (150) bin tona, kok kömüründe de (293) 
bin tondan (507) bin tona yükselmiştir. 

İktidarın iktisadi prensiplerinden birinin ta* 
hakkuku meselesi olarak, Muhterem Heyetinizi 
mühim bir meseleden de haberdar etmekle mem
nunluk duymaktayım : Âmme hizmeti mahiye
tinde olan iktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
enerji ve ağır sanayi gibi müesseseler ve bun
lar ile alâkalı maden işletmeleri müstesna ol
mak üzere, devlet sermayesiyle kurulmuş bil
cümle iktisadi müesseselerin, 3460 sayılı Kanu
nun 39 neu maddesinde yazılı anonim veya li
mitet şirketlere devriyle, hususi teşebbüse in
tikalini sağlamak için lâzımgelen muamelelere 
tevessül edilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, 
Devlet varidatı, 1950 yılından beri iktisadi 

gelişmemize muvazi olarak yıldan yıla munta
zam ve süratli bir şekilde artmaktadır. Filhaki
ka, 1950 yılında (1) milyar (300) milyon lira
dan ibaret bulunan devlet varidatı, 1956 gelir 
bütçesinde (3) milyar (324) milyon liraya yük
selmiştir. 

1956 malî yılındaki devlet gelirlerinden ya
pılan tahsilat da, aynı artış seyri içinde bir ge
lişme okluğunu göstermektedir. Malî yılın Ey
lül ayı sonu itibariyle (7) aylık tahsilat yekû
nu (1) milyar (777) milyon liraya baliğ olmak 
sulitiyîe geçen yılın aynı devresindeki tahsila
ta nazaran, (203) milyon lira ve 1950 yılma na
zaran ise (1) milyar (15) milyon lira fazlalık 
kaydetmiş bulunmaktadır. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Devlet varidatımızda her yıl görmeye alış
tığımız bu mühim artışlara karşı, demokratik 
hizmet anlayışının ve vatandaşların devlet biz-
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metlerinden daha yakından ve süratle fayda
lanmaları zaruretinin tabiî bir neticesi olarak 
devlet masrafları da, her geçen yıl biraz daha 
yükselmektedir. Bu hizmet ve zaruretleri daha 
kısa bir zamanda ve daha iyi bir şekilde karşı
lamak hedefine vâsıl olabilmek için, mevcut ge
lir kaynaklarımızın geliştirilmesine ve genişle
tilmesine matuf tedbirlerin alınmasını çok ye
rinde ve faydalı mülâhaza etmekteyim. 

Vergi kanunlarımızı modern esaslara ve 
memleket şartlarına uygun bir hale getirmek 
maksadiyle hazırlanan lâyihalar Yüksek Mec
lise arz olunmuş; bunlardan bir kısmı, geçen 
Teşriî Devre içinde kıymetli tetkiklerinizden 
geçerek kanunlaşmış bulunmaktadır. Bu meyan-
da Muamele Vergisinin kaldırılması ve Gelir 
Vergisi muaflığı hudutlarının genişletilmesi, 

daima takdirle anılmaya değer malî bir muvaf-
fckiyet olmuştur. (Bravo sesleri). 

Malûmdur ki, Muamele Vergisi Kanunu, ih
dası tarihinden beri daima artan bir şikâyet ko
nusu olmuştu. 1957 malî yılı iptidasından itiba
ren sanayiimiz, Muamele Vergisinin tahripkâr te
sirinden kurtularak yeni bir gelişme devresine 
girmiş olacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan tadilâtla 
bilindiği gibi - adedleri (400) bin civarında olan 
düşük kazançlı küçük sanat ve ticaret erbabı, es
naf veya Gelir Vergisi mükellefi olmaktan kur
tarılmıştır. 

Geçen sene Tfüksek Meclisiniz, bu vergi ka
nunlarından ayrı olarak sosyal hayatımız için 
çok faydalı kanunlar da çıkarmıştır. Bu kanun
ların işçi muhitinde büyük memnuniyet uyan
dırdığı görülmüştür. 4 1 8 

Başvekil Adnan Menderes Başkanlığında Kurulan Üçüncü Adnan Menderes 
Hükümetinin, Hükümet Programında Yer Alan Ekonomik ve 

Malî Konulardaki Görüşler 
« Aziz arkadaşlarımız, 

Hatırlanacağı Teçhile 1950 de partimizin 
Hükümet programı iki kısmı ihtiva etmekte idi. 

Birinci kısım, elimize mamur bir vatan dev
redilmekte olduğu iddialarına karşı o günkü 
durumu hakiki çehresiyle Büyük Meclise arz-
etmek, memleket işlerinin umumi manzarasına 
kısaca göz atarak, karşısında bulunduğumuz 
mesele ve müşkülleri bir arada gözden geçir
mek gayesini istihdaf ediyordu. 

Filhakika uzun süren tek parti hâkimiyet 
devrinden bize intikal eden millî ve siyasi mu
rakabeden mahrum bir idarenin, hata, israf ve 
ifratlarla dolu iktisadi ve malî bir politikanın, 
imtiyazlı bir himaye altında verimsiz çalışan 
pahalıya maleden ve pahalı satan Devlet işlet
meciliğinin, memleket menfaatlerine bir tür
lü uydurulamıyan kredi prensip ve usullerinin 
ve hemen her hizmet sahasında yer tutmug sa
kim yollar, kötü itiyat ve hatalı zihniyetlerin 
önümüze çıkarmış bulunduğu engelleri, nereden 
ve ne şekilde -işe başladığımızı gösterme bakı
mından, umumi efkâr önünde kısaca da olsa 
açıklamakta zaruret vardı. 

1950 Hükümet programımızın ikinci kısmı
na gelince ,bu kısımda o zaman neler yapmak 
istediğimizi ,izah eedrken başlıca esas -olarak, 
milletimizin yüksek vasıflarına, yurdumuzun 
sahip bulunduğu geniş tabiî kaynaklara uygun 
bir iktisadi ve malî politika takibi suretiyle, 
asırlarca geri kalmış olan memleketimizin bu
günün ileri milletleri seviyesine yükseltilmesi
nin hedef tutulacağım ifade etmekte idik. 

İktisadi ve malî politikamızın esasları ne
ler olacağına dair o zamanki tasavvurlarımız 
ise şöylece hulâsa olunabilir : 

1. Nüfusumuzun % 80 inin iştigal mevzu
unu ve geçim vasıtasını, millî ekonomimizin te
melini, sanayi ve ticaretimizin ana kaynağını 
teşkü eden ziraatı'm iz büyük bir dikkat ve 
ehemmiyetle ve ön plânda ele alınacaktır. 

2. Memleketin- iktisadi cihazlandırılması 
süratlendirilecek, bütün malî ve iktisadi im
kânlarımız ,âzami nispette İktisadi kalkınma
nın emrine tahsis olunacaktır. 

3. Hususi teşebbüsün çalışması ve geliş
mesi iç in lüzumlu h u k u k i ve fiil î e m n i y e t ha
vasının yerleşmesini temine matuf bütün ted
birler alınacaktır. Memlekette mevcut sermaye 
ve tasarrufların istihsale akması teşvik ve te
min olunacaktır. 

4. Yabancı teşebbns, sermaye ve tekniğin
den geniş ölçüde faydalanmanın şartlan ta
hakkuk ettirilecek ve icaplan yerine getirile
cektir. 

5. Devlet bütçelerinin cari hizmetler va 
sarfiyatında âzami tasarrufla hareket edilecek, 
memleketin iktisadi takatiyle mütenasip denk 
ve muvazeneli bütçeler getirilecek, buna mu
kabil iktisadi kalkınmaya ve bir kül halinde 
bütün vatandaşların istihsal gayretleri ve fa
aliyetlerini desteklemeye matuf sermaye yata-
nmlarma.-mümkün olan en geniş hissenin aynl-
ması temin'edilecektir. 

îşte beş maddede hulâsa ettiğimiz o zaman
ki programımızın iktisadi ve malî kısmının 

418 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtimâ: 3, Cilt: 14, Birinci İnikat, 1.XI.1956, 3-11. ss. 
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1950 Mayısından, bugüne kadar gegen dört yıl 
içinde mütemadi gayret ve çalışmalarla tatbiki 
sayesindedir ki, evvelden tasavvuru dahi müm
kün olmıyan emsalsiz kalkınma hamleleri ta
hakkuk ettirilmiştir. Başta ziraatimiz olmak 
üzere bütün istihsal kollarında, ihracat ve dış 
ticaret hac mamızda üç misline yakın artışlar 
elde edilmiştir. Millî gelirde, Devlet gelirle
rinde, Devlet bütçelerinde ve Devlet Bütçele
rinden ayrılan istihsale sermaye yatınmlannda 
görülmemiş artışlar temin olunmuş, Devlet 
yolları, il ve köy yollan, limanlar, sulama tesis
leri, barajlar, elektrik santralleri gibi bellibaşlı 
bayındırlık ve imar işleriyle ana iktisadi -tesisler 
inşaatında daha evvel tasavvuru dahi mümkün 
olmıyan basanlar elde edilmiş ve tynca sağlık, 
maarif ve ziraat hizmetlerinde mühim adımlar 
atılmış, hulasa bir kül halinde, memleket ekono
misine çok geniş imkânlar ve kuvvetler getiril
miştir. 

Arkadaşlar; 
1950 yılında iktidara geldiğimiz tarihlerde 

malî ve iktisadi imkânlarımızın son derece mah
dut bulunmasına rağmen bu kadar büyük netice
ler elde etmiş olan iktidarımızın düne nazaran 
bugün çok daha geniş imkânlara sahip bulunduğu 
göz önünde tutulduğu takdirde gelecek dört yıl
lık devre zarfmda, umumiyetle memleketin kal
kınması ve iman hususlarında, mületimizin ha
yat seviyesinin yükseltilmesi ve her sahada bütün 
Devlet hizmetlerinin daha tatmin edici bir şe
kilde ifası mevzularında kolaylıkla çok daha bü
yük basanların elde edilebileceğini katiyetle ifa
de edebiliriz. Çalışkan Türk mîlletinin ve Türk 
iktisadi zekâsının bu başarıların elde edilmesinde 
esas unsuru teşkil ettiği - muhakkaktır. 

Hususi teşebbüs erbabının, bütün çiftçi ve 
işçi vatandaşlanmiTin, devamlı gayretleri ve ran
dımanlı çalışmalariyle Hükümet tedbirleri bir
leşince yurdumuzun kısa bir zamanda mamur 
hale geleceğinde şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müsaadenizle iktisadi ve malî politikamızın 

esasları üzerinde sözlerime devam edeceğim. Mem
leketin iktisadi kalkınmasını tahakkuk ettirmek 
ve iktisadi cihazlanma gayretlerimizi süratle ve 
geniş mikyasta artırmak hususundaki azim ve ka
rarımızı ifade ederken bütün çalışmalarımızda, 
iktisadi ve malî istikrara büyük kıymet ve ehem
miyet vermekte devam edeceğimizi bilhassa be
lirtmek isteriz. 

Şimdiye kadar elde edÜen müspet neticelere 
ilâve olarak bundan sonra daha büyük işleri ta
hakkuk ettirmek için iktisadi ve malî istikrarın 
muhafazası ehemmiyetlidir. Deflasyoncu bir po
litikanın bütün iktisadi ve malî kaynakları kı
sırlaştırıp akamete uğrattığında şüphe olunamaz. 
Buna mukabil iktisadi ve malî politikada istik

ran muhafaza gayesinden uzaklaşmanın da aynı 
derecede zararlı olduğuna kani bulunuyoruz. 

Paramızın kıymetinin muhafazası mevzuun
da katiyetle ifade edeceğimiz kararımız şudur ki, 
her türlü menfi propagandalann hüûfına para
mızın kıymetinde hiçbir değişiklik asla batın
ınıza gelemez. İktidara geldiğimiz günden beri, 
milletçe ve Hükümet olarak iktisadi ve malî sa
hada alimli ve dikkatli çalışmaları icabettireıı 
büyü*: taır kalkınma namiesıne girişmiş Dürtmü
yoruz. Memleketi hakiki ve devamlı bir refaha 
götürecek tek yolun da bu vâsideki çalışmalar 
olduğuna kaniiz. Bu kanaatle çalışan ve bu ça-
lışmalan müspet ve fiilî neticelerini daha şimdi
den elde etmeye başlamış bulunan bir iktidarın 
para kıymetinde değişiklik yapmak gibi suni 
usullere müracaat etmesi katiyen bahis mevzuu 
olamaz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Zira para kıymetinde yapılacak değişiklikler 
memlekette istihsale yatırılacak sermaye mali
yetlerini yükseltmek, iç piyasada suni bir surette 
fiyatlan zorlamak, mDlı emeğin değerini düşür
mek, istihsal mallanmızm ve ihracatımızın satm
alına kudretini azaltmak, dış memleketlere karşı 
vecibelerimizi ağırlaştırmak ve külfetlerimizi ar
tırmak demek olur. Binaenaleyh para kıymetin
de yapılacak ayarlama veya düşürmelerin sürat
li inşa ve inkişaf safhasında bulunan millî eko
nomimizi ve millî kalkınma hamlelerimizi sek
teye uğratmaktan başka bir netice vermiyeceğine 
kaniiz. Görülüyor ki, memleketin iktisadi ve ma
lî durumunda bizi bu neviden ameliyelere zor-
hyan hiçbir sebep mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi bankacüığımız ve kredi mevzuuna ge

liyorum : 
Millî istihsali artırmaya matuf gayretlerin ve 

bilcümle iktisadi faaliyetlerin müsaait kredi im
kânlarına, sağlam esaslar üzerine kurulmuş kuv
vetli ve mazbut banka hizmetlerine ihtiyaç arz-
etmekte olduğu malûmunuzdur. İstihsale serma
ye yatınmlannm teşviki ve millî tasarrufun is
tihsal faaliyetlerine tevcihi için Bankalar Kanu
nu ile menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 
mevzuatının bu yeni anlayışla ele alınmasını 
ve bilhassa sanayi erbabı ve madencilerle de
nizcilerimizin kredi imkânlarına kavuşturulma
sını icabettirmektedir. Gerek bu sahaların ve 
gerek diğer istihsal ve iş kollarının ihtiyaçları
nı göz önünde tutarak hazırlanacak olan yeni 
kanun tasarıları önümüzdeki devrede tetkik ve 
tasvibinize arzolunacaktır. 

Bu memleketin iktisadi kalkınmtsmm süratle 
tahakkuk ettirilmesinde ve istihsal hacminin ar
tırılmasında hulâsa umumiyetle iktisadi faaliyet
lerde hususi teşebbüs >e sermayeyi esas addet
mekte ve ona en büyük kıymeti atfetmekteyiz. 
Gerek parti programımızda gerekse 19.50 Hükü-
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met beyannamesinde açıkça ifade edildiği veçhile 
hususi teşebbüs ve sermayenin geliştirilmesine, 
emniyet ve huzur içinde ve Devlet iktisadi teşeb
büsleriyle eşitlik şartlan içinde çalışabilmesini 
temin edecek şartların tahakkukuna, ayrıca geniş 
imkân ve yardımlardan faydalandınlmalanna, 
lâyık olduğu ehemmiyeti vermekte devam edece
ğiz. Bu cümleden olmak üzere son dort sene için
de büyük bir inkişafa roazhar kılınan küçük sa
nat erbabı ve esnaf teşekküllerinin takviyesine, 
muasır memleketlerdeki emsalleri seviyesine çı
karılmasına ve kredi ihtiyaçlannm karşılanma
sına çalışacağız. (Soldan, alkışlar). 

Yabaneı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile petrol
lerimizin işletilmesi mevzuundaki tedbirlerimizde 
de gayet kararlıyız. 

Memleketin sanayileşmesinde, zengin tabiî 
kaynaklarımızın ve petrollerimizin bir an Önce 
işletmeye açılmasında ve milletimizin hizmetine 
arzında yabancı sermaye ve 'teknik bilginin teş
riki mesaisine verdiğimiz ehemmiyet, her türlü 
menfi neşriyat ve propagandalara rağmen, mîl
letimizin tam tasvibine mazhar olmuş bulunmak
tadır. 

Geçen devre zarfında Yüksek Meclisin kabul 
buyurduğu kanunlar arasında, Yabancı Sermaye 
Yatınmlarını Teşrik Kanunu ile Petrol Kanunu, 
iktisadi kalkınmamızda ve Millî inkişafımızda 
hususi bir ehemmiyet ve mevki işgal edecektir. 
Henüz birkaç ay önce meriyete vaz'edilmiş olan 
bu kanunların tatbikatından beklediğimiz feyizli 
neticeleri asıl önümüzdeki yıllardan itibaren elde 
etmeye başlıyacağız, Memleketimize gelerek, yer
li sermaye ve teşebbüsün yanmasında ve onunla 
iş birliği halinde çalışmak istiyen yabancı serma
ye, teşebbüs erbabı ve ıteknisiyenlere her türlü 
kolaylık ve imkânlar sağlanmış bulunmaktadır. 
Bu vadideki faaliyetlerimize ve yabancı sermaye
nin memleketimize akmasını temin hususundaki 
gayretlerimize hızla devam eyliyeceğiz. 

KıymetK arkadaşlarım; 
Şimdi memleketimizde yapılmakta olan misli 

görülmemiş sermaye yatrrunlan ile milletimizin 
hayat seviyesinin süratle yükselmesi karşısında 
ortaya çıkan geniş ithalât yapmak ihtiyacı ile dış 
tediye zorlukları hakkında kısaca izahta buluna
cağım. 

Bütün memleket mikyasında bu derecede 
azametli ve süratli iktisadi kalkınma hamlele-

l ri kolay ve rahatça tahakkuk ettirilen neviden 
bir şey değildir, iktisadi cihazlanma safhasın
da bulunan ve bu cihazlanmayı en kısa zaman
da kuvveden fiile çıkarmak azmi ile çalışan her 
memleket, zaman zaman birçok müşkülâtla mü
cadele etmek, muayyen devrelerde bâzı sıkın-
tüara göğüs germek mevkiindedir. Hususiyle 
son zamanlara kadar istihsal kaynakları geliş
tirilmemiş, her türlü sınai tesisten mahrum bı
rakılmış, en basit ihtiyaç maddelerini dahi ha
riçten ithal etmek durumunda bulunan mem
leketimiz için bu husus, üzerinde ehemmiyetle 
durulacak bir vakıadır. Bir taraftan ihracatı
mızı artınp ithalâtımızı memleketimizde kura
cağımız sanayi mamullerinin istihlâki suretiyle 
aramak için istihsal hacmini artıracak enves-
tismanlara gitmek diğer taraftan da iktisadi 
kalkınma dolayısiyle artan istihlâk seviyesini 
tatmin etmek, yabancı memleketlerden geniş 
mikyasta ithalât yapılmasını icabettirmektedir. 

İktisadi kalkınma devrelerinin zaruri bir 
şartı bulunan bu yüksek seviyeli ithalâtın mu
cip olduğu muvakkat tediye güçlükleri ve ge
çici döviz darlığının tesirlerinin izalesi mevzuu 
üzerinde dikkat ve hassasiyetle durulmakta 
devam olunacaktır. 

Memleketin iktisadi kudretini artırmaya ve 
bütün vatandaşların istihsal faaliyetlerini des
teklemeye matuf temel tesislere ait sermaye ya
tınmlarını uzun ve orta vadeli dış kredilerle 
finanse etmek hususundaki faaüyetlerimize hız 
ve vüsat verilecektir. 

Memleketimizin bugünkü geniş ihtiyaçları, 
mahrumiyetleri ve dertleri 1950 senesine kadar 
yapılan yatırımların hiçbir mâna ifade etmiye-
cek kadar az ve verimsiz sahalara tevcih olun
masından ileri gelmektedir, iktidarımız tara
fından girişilmiş bulunan muazzam sermaye 
yatırından tahakkuk ettikçe, kurulan tesisler 
işletmeye açıldıkça müstakbel refah ve kalkın
mamızın kaynaklan da süratle inkaşaf a mazhar 
olacaktır. 

Son dört yıl içinde sarfettiğimiz gayretler 
neticesinde süratle artmaya başlamış bulunan 
millî istihsalimiz ve daha şimdiden birkaç mis
lini bulmuş olan ihracat kudretimiz sayesinde 
ve yakın bir istikbalde, halihazır geçici tedi
ye güçlüklerimizin bertaraf edildiği ve dış ma
lî ve iktisadi münasebetlerimizde hakiki ve çok 
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yüksek seviyeli bir muvazeneye ulaşıldığı va
kit bugünkü ealışmalan miza ve gayretlerimi-
rin kıymet ve ehemmiyeti daha iyi anlaşılmış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçe ve vergi politikamızın esaslarının iza

hına gelince, bu mevzuların iktidarımızın büt
çe gerekçelerinde ve bütçe nutuklarında tefer
ruatlı olarak Yüksek Meclise ve bütün mem
leket efkârına defaatla arz edilmiş bulunduğu 
malûmunuzdur. 

1950 senesinde iktidarı devraldığımız gün
den beri merhale merhale tatbik mevkiine 
koyduğumuz bu esaslar sayesinde bütçelerimiz, 
yüksek seviyeler ye devamlı bir inkişaf seyri 
içinde memleketimizin ihtiyaçlarına uygun ha
kiki bir muvazene ve denkliğe ulaştırılmış, 
Devlet sarfiyatında ,her türlü lüks, israf ve if -
ratlardan kaçınılmış, 

Eski devirlerde Devlet bütçeleri için ağır 
ve iktihamı güç bir yük teşkil eden, göste
rişli oldukları nispetinde verimsiz ve akim 
mevzulara tevcih edilmiş bulunan tahsisler ta
mamen bertaraf olunmuş, memleketin iktisadi 
kalkınmasının temel mevzularını teşkil eden 
sahalara ve istihsale sermaye yatırımlarına, na
fıa, sağlık, maarif ve ziraat hizmetlerine lâyık 
oldukları ehemmiyet verilmiştir. 

Bu suretle bir taraftan bütçe kaynakları 
takviye ve tarsin edilirken diğer taraftan Dev
letin, vergi şeklinde halktan aldığı paralar, 
yeni istihsal kaynaklan, servet, sermaye ve çe
şitli Devlet hizmetleri şeklinde ve daha büyük 
kıymetler halinde tekrar aziz milletimizin is
tifadesine ve emrine arz edilmiş bulunmakta
dır. 

Hükümetimiz bundan sonra da ,aym istika
metteki çalışmalarına hızla devam edecek .ha
len 1950 senesine nispetle bir misli artmış bu
lunan malî kaynaklarımız ve bütçe imkânları
mızla iktisadi ve millî kalkınmamızı süratle ta
hakkuk ve tekemmül ettirmeye, âmme hizmet
lerini daha çok verimli bir hale getirmeye, 
memleket ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme
ye, halkımızın huzur, refah ve saadetini daha 
mükemmel şekilde tahakkuk ettirmeye çalışa
caktır. 

Bütçelerimizin, yurdun iktisadi takati ile 
mütenasip ve hakiki mânası ile muvazeneli ve 

sağlam karakterinin muhafazasına dikkat olu
nacaktır. 

Malûm olduğu üzere, geçen dört yıl zarfın
da Devlet gelirlerinin ve vergi politikamızın 
esaslarını tâyin ederken, gelir mevzuatının, 
memlekette inkişaf etmekte olan iş hayatını şu 
veya bu şekilde tazyik etmemesine ve bu geliş
menin normal ve tabu istikametlerini her han
gi bir şekilde bozmamasına, vergilerimizin 
memlekette sermaye teşekkül ve terakümünü 
zedelememesine büyük bir hassasiyetle itina 
edilmiştir. 

Bu esaslara göre tanzim olunan gelir politi
kamızın hedefi, devamlı surette artan millî ge
lirle mütenasip olarak, Devlete daha fazla vari
dat sağlamak ve bu vasıta üe memleketin gittik
çe hızlanan kalkınma hamlelerini, bunlara muva
zi olarak desteklemek ve bugünün telâkkilerine 
uygun bir surette âmme hizmetlerini daha geniş 
ve daha tatminkâr bir şekilde ifa eylemek olmuş
tur. 

Bu hedefler tâyin edilirken, verginin bir 
malî vasıta olduğu kadar sosyal ve ekonomik 
maksatlara müteveccih bulunması Iâzımgeldiği 
hususu da göz önünde tutulmuş bulunmaktadır. 

Bu gayelerin tahakkuk ettirilmesi için, 1950 
yılından bu yana yaptığımız çalışmalar ve başar
dığımız işler arasında, Gelir, Muamele, Yol, 
Hayvanlar ve Şeker istihlâk Vergileriyle Güm
rük Resmi kanunlarında ve Vergi Usul Kanu
nunda esaslı tadilât ve ıslahat yapılmış, millî 
istihsal ve millî gelir sahalarında elde edilen ar
tışlara dayanan muazzam miktarlarda gelir teza-
yütleri sağlanmış, aynı zamanda, vasıtalı vergi
lerle küçümsenmiyecek indirimler yapılmış, az 
kazançlı vatandaşların vergilerinde ehemmiyetli 
hafiflemeler temin olunmuştur. 

önümüzdeki devre zarfında, vergi ıslahat 
programımıza biraz evvel ifade ettiğimiz pren
sipler ve hedefler dairesinde devam olunacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere, vergi sistemimizin 
temelini teşkil eden Gelir ve Kurumlar vergile
rini memleket realitelerine ve Devlet ihtiyaçla
rına, vergi ve sosyal adalet kaidelerine daha uy
gun bir şekilde tadil ve ıslah edeceğiz. 

Esnaf Vergisi süratle ele alınacak ve kazanç
ları az olan yüz binlerce küçük esnafm mutlak 
surette vergi dışında bırakılması teklif oluna
caktır. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 
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Geçen devrede kısmen kaldırılmış olan Hay
vanlar Vergisinin bakiyesinin de 1955 yılında 
ilgasını teklif etmek suretiyle bu iptidai vergi
yi tamamiylo tasfiye etmiş olacağız. (Soldan 
bravo sesleri ve alkışlar) Veraset ve İntikal Ver
gisi de ıslah edeceğimiz vergiler arasına alın
mış bulunmaktadır. Böylece esasları hazırlanmış 
bulunan vesıtasız vergilerimiz ahenkli bir man
zume haline getirilmiş olacak ve zamanla tekâ
mül ettirilmesine çalışılacakta". 

Vergi sistemimizin ikinci grup unu teşkil eden 
Muamele ve İstihlâk vergilerinin esaslı surette 
ıslahı, bu devrede yapacağımız vergi çalışmala
rının başlıca mevzularından birini teşkil etmek
tedir. 

Sınai hayatımrzin inkişafı bakımından mah
zurları malumunuz bulunan înralâit Muamele 
Vertgisini, bugünkü şekil ve tatbikatı ile orta
dan kaMırınaya karar vermiş bulunuyoruz. (Sol
dan, alkışlar, bravo sesleri) 

Böylece mükellef tatmin edilmiş olacnk ve 
bu vergiye tevcih edilmiş olan bütün şikâyetler 
tamamen ortaklan kalSrauş/ bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
. Zirat işlerimizi de kısaca gözden geçirmek 

yerinde olur. 
Ziraat istihsal mevzuunda, Hükümetinizin 

isabetli tedbirleri sayesinde elde olunan netice
ler, eski devirlerle kaMfi kıyas olmıyaeak de
recede farklı ve memleketimizin yüzünü güldü
rür maîu'yette ütan-stur. Bu mevzu da dört se
neden beri takibetmekt'e olduğumuz ziraat po
litikası, yeni Hülkümetmizin de üzerinde dik
katle yürüyeceği politika olacaktır. Bu politi
kanın isabetini, sajdece yakm senelere kadar 
halkımızın yiyeceği ekmekiîk buğdayı hariçten 
ithal ederken iki, üç sene gibi çok kısa bir dev
re zarfında hububat istihsal eden memlekeftler 
arasında altıncı ve ihracatçı memleketler ara
sında da dördür*rüliİk gübi ehemmiyetli bir 
mevki almış bulunmamız sarahaftl'e göstermek
tedir. (Soldan, alkışlar ve bravo sesleri) 

Memleketimizin ana gıda ve ihraç maddesi 
olan hububatın ıslah ve standurdizasyonu üze
rinde daJha esaslı ve geniş çalışmalarda bulun
mak zirai plân ve programlarımızın başlıca 
mevzuları meyanında bulunmaktadır. 

Hmbubait mevzuundaki çaljşmaknmız daha 
büyük bir itina ve titizlik ile devam ettirilecek, 

bu arada dış piyasaların istediği evsaf ve çe
şitlerin yetiş/tirilmesine ve taammümüne gayret 
sarf olunacaktır. 

©iş ticaretimizin ehemmiyetli bir mevkii olan 
pamuğun da bilhassa sulama, gübreleme ve iyi 
vasıflı tohumlukların teşhisi suretiyle istihsal 
miktarının artırılması ye kalitesinin yükseltil
mesi hususundaki plânlı çalışmalara devam olu-
na'cakUr. 

Dada bugünden dünya pamuk istihsalinde 
yedinci ve pamuk ihracatında da beşinci dere
ceyi almış bulunuyoruz. 

Zirai kalkınmamızın başlıca mevzularından 
zirai mücadele, köy sulama, kimyevi gübre ve 
toprak, bağcılık ve meyvacılık, çayır mera ve 
yem netJbatları, hayvancılık, zirai öğretim ve 
balkım işleri de ön plânda ve ehemmiyetle ele 
aklığımız ve geniş mtikyasta tatbikatın» geçti
ğimiz zirai meselelerimiz arasındadır. 

Gayretlerimizin derecesine bir mikyas ola
rak hububat tohumu tevziatı mevzuunda bir, 
iki rakam arz edelim. Eski-iktidar zamanına 
ait olan 1946 - 1949 tarihleri arasındaki dört 
yıllık devre zarfında dağıtılan hu'bübaît tohum
larının yekûnu 148. 637 ton iken bizim yanlıe 
bu yıl dağıttığımız hububat tohumu miktarı 
174 030 tonu bulmuştur, (Soldan alkışlar) 

İstihsalimizin artışında en müihîm âmiller
den biri olarak telâkki eBtiğimiz ziraatimizin 
makinel estirilmesi işine devam edeceğiz ve çift
çimizi bir taraüfcan traktörlerle, diğer taraftan 
da hayvanla çekilen modern ziraat aletleri ile 
eitoazlandiraeağK. Hususi küçük ziraat işlet' 
melerimizin büyük bir hızla teçhizi ziraatimize 
daha da ileri bir veçhe vermekte gecikmiyecek 
ve kağnı ve karasaban son senelerini de ikmal 
ederek tarihe karışmış olacafotrr. (Soldan al
kışlar) 

Ziraatimizin süratle inkişafını bir taraftan 
da elverişli bir fiyat politikasının ta/tbikı ile 
alâkalr görmekteyiz. 

Zirai mahsullerimizin fiyatlarını dünya fi
yatlarına intibak etlfcirmek arzu ve gayretleri
mizin yanında iatihsaliraizi artırmak için gere
ken yerlerde teşvik edici bir fiyalt poiftikasi 
takibetmeyi de lüzumlu görmekteyiz. 

Buğday fiyatlarını düşürmemek de esasli 
prensübîmiz olacaktır. (Soldan brarvo sesleri, 
alkışlar) 
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Ormanlarımız mevzuunda teessürle kaydede
ceğimiz cihet, yeni Orman Kanununun geçen 
devrede çıkarılamamış olmasıdır. 

Ancak iktidara geldiğimiz günden itibaren 
mevcut kanunun halkımız aleyhinde olan tat
bikatını hafifletmiş, hâd bir halde bulunan 
umumi şikâyeti kanun değişmemiş olduğu halde [ 
asgari hadde indirmiş bulunuyoruz. Kanunu • 
süratle çıkarmak yüksek heyetinize mevdu tir ; 
keyfiyet olduğu gibi önümüzdeki yıllarda mem- i 
leket ormancüığını kıymetlendirmek içki ge- ; 
reken tedbirleri peyderpey almakta devam ede- . 
ceğiz. 

Hayvancılığımıza gelince : 
Memleketimizin geniş bir istihsal şubesi ve 

servet kaynağı olan hayvancıUğımıza öteden 
beri ehemmiyet vermekteyiz. Ancak bir istihsal 
ve servet kaynağı olmanın yanında, hayvancılı- i 
ğımız bugün başlıca gıda maddelerimizle sana- j 
yiimizin muhtaç bulunduğu hammaddelerin j 
kaynağı olmak bakımından birden bire yeni bir j 
ehemmiyet kazanmış bulunuyor... 

1950 yılında memleketimizde mevcut hayvan ! 
miktarı 48 milyon iken bugün 64 milyona yük- I 
selmiş ve hayvan ihracı da son derece tahdid- | 
edilmiş olmasına rağmen memleket ihtiyaçları- j 
nın tatmin edilememesi gibi bir mesele olarak ! 
karşımızdadır. j 

Filhakika bütün istihlâk maddelerinde oldu- j 
4u gibi memleketimizde hayvan artışının büyük i 
bir hızla devamı, artan ihtiyaçlarımızı karşılı- I 
yabilmek için hayvancılığımızı süratle inkişaf i 
ettirmek zaruretini ortaya çıkarmış bulunu- j 
yor. i 

Hayvancılığımızın istikbalini şiddetle alâ- İ 
kadar eden bir mesele de ziraat arazisinin 1950 ! 
ye nazaran % 40 nispetinde artmış olması ve j 
daha da artmakta devam edeceğinin şüphesiz ! 
bulunması ve netice olarak meralarımızın sür- j 
atle daralmakta olmasıdır. 

işte bu sebepledir ki entansif hayvan yetiş
tiriciliğinin süratle inkişafını temin etmek, her 
bakımdan daha şümullü ve geniş tedbirlerin 
tatbikma girişmek, hayvancılık kredisini sür
atle arttırmak, neslin ıslahı için gerekli yer- : 
lerde suni tohumlama istasyonları vücuda ge- ! 
tirmek vt iastakklaria mücadeleyi şiddetlendir- j 
mek kararındayız. j 

Gecen dört yıl zarfuıda, maziden intikal 

edip gelen çeşitli zorluklar ve kötü itiyatlar 
ciddî gayretlerimizle birer birer yenilerek yur
dun her tarafında hususi teşebbüsün de mü
essir iştirakiyle yeni yeni fabrikaların,, termik 
ve hidro - elektrik enerji santrallerinin, baraj 
ve benzeri muazzam tesislerin temelleri atıl
mış ve inanılmaz bir şevk ve gayretle bunların 
inşalarına girişilmiştir. 

Yapılan ve yapdmakta olan yollar ve köp
rüler, limanlar, iskele ve barınaklar ve hava 
meydanları bu fabrika, baraj ve santrallerle 
bir arada düşünülecek olursa bütün bunların 
ancak ve ancak iktidarınız tarafından yurt 
hizmetine ve millet refahına verilen ehemmi
yet ve neticeye karşı duyulan inancın büyük
lüğü ve derinliği sayesinde tahakkuk ettiril
mekte olduğu anlaşüır. 

Büyük çaplı' muazzam inşaatın yanı sıra 
köy yolları ve köy sularına verilen ehemmiyet 
ve elde olunan muvaffakiyetli neticeleri de ha
tırlatmak yerinde olacaktır. 

önümüzdeki çahşma devrelerinde yalnız bu
gün başlanmış olan işlere devam etmek değil, 
aynı zamanda yeni yeni hamlelere girişmek 
her çeşit imkânlardan istifade ederek zirai ve 
sınai kalkınmamızı hızlandırmak, yollarımızı, 
barajlarımızı, limanlarımızı, hava meydanları
mızı, köy yollan ye içme sulannı yapmak, 
köy meskenlerinin inşası, köylerimizin elek
triğe kavuşması için gerekli tedbirleri almak 
ve bu memleketi en kısa zamanda bir mamure 
haline getirmek azim ve kararındayız. (Soldan, 
alkışlar ve bravo sesleri). 

Memleket müdafaasından iktisadi kalkın
maya kadar müessiriyet derecesi ve şümulü 
malûm olan ve buna! rağmen yıllar boyunca 
sürüp giden acı bir kararsızlığın kurbanı -ola
rak, toprak altında mühmel ve faydasız uyu
yup kalan petrollerimizin yurt faydasına ve 
milletimizin istifadesine girmesini temin için 
aldığımız kararın Büyük Millet Meclisince, 
kanunlaştınlmak suretiyle tasvip buyurulduğu 
malûmunuzdur. 

Bu husustaki çalışmalarımıza asla ara ver
meksizin devam ederek petrollerimizi memleket 
için müsmir bir hale getireceğiz. 

Toprak tevzii ve tapulama işlerine gelince : 
Bu işlerde son dört yıl zarfında elde edil

miş bulunan ve iktidarımızdan önceki devre
lere nazaran 12 misli bir hacım ifade eden bü-
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yük basanlar, Büyük Meclisçe y nen devrede 
kabul edilen kanunlar ve yapılan bâzı tâdiller
den de istifade olunarak hızlandırılacağı gibi, 
metot değişiklikleri ve idarelerin teknik cihaz
larla teçhizi sayesinde daha süratli ve daha 
müspet neticeler alınacağı şüphesiz bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet islerimizde ise kabul ettiğimiz pren

sip ve tuttuğumuz yol, vatandaşlarımızın hurar 
ve emniyet içerisinde rahatça çalışma ve yaşa
maları îçiu şart olan teminatlı ve umumi vicdanı 
tatmin eyliyecek bir adalet ve vatandaşın mu
habbet ve itimacUna dayanan bir idare sisteminin 
tahakkuk ettirilmesi olmuştur. 

Diğer âmme hizmetlerinde olduğu gibi -ada
let ve idare işlerinde de hizmetleri mümkün mer
tebe halka yaklaştırmak ve bunların ifasında 
sürat, intizam, sadelik ve verimlilik sağlamak 
dört yıldan beri sarfettiğimiz gayretlere istika
met vermiştir. Bundan böyle de çalışmalarımıza 
aynı istikamette devam edeceğiz. 

Sıhhat işlerimize gelince : 
Sıhihat hizmetleri sahasında da dört yıl zar

fında yapılan çalışmalar ve elde edilen neticeler 
verimli ve pek büyük olmuştur. 

1950 yılında sağlık işleri için tahsis edilen 60 
milyon liraya mukabil 1954 te 123 milyon lira 
tahsis edilmiş bulunduğuna, devralman 16 sağ
lık merkezinin 242 ye, yatak adedinin 7 759 dan 
15 871 e çıkarılmış olduğuna, sadece 7 adedden 
ibaret bulunan verem hastane ve pavyonlarının 
84 e ve bunlardaki yatak adedinin de 1 097 den 
6 357 ye çıkarıldığına işaret eitmek sağlık saha
sındaki gayretlerimizi açıkça gösterebilir. 

Önümüzdeki devre zarfında da sağlık saha
sında girişilen bu gayretlerimize devam edeceği
miz gibi Millî sağlığın ve onunla çok sıkı bir ir
tibat halinde bulunan nüfus artımının kıymet ve 

ehemmiyetini göz önünde tutarak vatandaş sağ
lığını mutlak koruma ve bu husustaki çalışmaları 
köylere kadar götürme kararındayız. (Soldan, 
bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar-, 
Simdi de maarif işlerimize geleceğim : 
Hür ve müstakil bir millet olarak yaşamanın 

teminatını yalnız memleketin maddî kudret ve 
takatinde değil, aynı zamanda halkın ve genç
liğin mânevi değerlerle teçhizinde bulan iktidarı
mızın maarif sahasına hayati bir ehemmiyet at
fetmesi elbetteki tabu idi. 

1950 yılında iktidara geldiğimiz zaman ilk iş 
olarak iktisadi kaynaklarımızı ve malî imkânları
mızı takviye edecek işlere girişmiş olmamıza rağ
men maarif hizmetlerine 1950 nin 197 milyon 
lirasına mukabil 1954 yıhnda 313 milyon lira 
tahsis etmiş bulunuyoruz. 

İktisadi tedbirlerimizin müspet neticeleri 
ve malî takatimizde husule gelen inkişaf üze
rine önümüzdeki devrede, bütün idari hizmet 
şubelerinde olduğu gibi, maarif sahasında da. 
iktidarımızdan evvelki devirlerle mukayese edi-
lemiyeeek derecede hummalı hareketlere giriş
menin zamanı artık gelmiş bulunmaktadır. Ge
lecek yıllarda, bu sahada çok mühim neticeler 
elde edeceğimizden emin bulunuyoruz. 

îş hayatımıza gelince : 
Geçen son dört yıl zarfında memleketi

mizin kavuştuğu büyük iktisadi inkişaf ve iş 
hacmmda meydana gelen artış işçi ve iş ve
ren münasebetlerini iktidarımızdan evvelki za
manlara nispetle çok daha ehemmiyetli bir ha
le getirmiş bulunmaktadır. Bu sebeple önü
müzdeki devrelerde de iş verenlerimizle işçi 
münasebetlerinin içtimai adalet prensiplerine 
uygun olarak kanun ve nizam yollariyle dü
zenlenmesine bilhassa dikkat ve itina gösterile
cektir. > > 4 1 9 

Başvekil Adnan Menderes Başkanlığında Kurulan Dördüncü 
Adnan Menderes Hükümetinin, Hükümet Programında Yer Alan 

Ekonomik ve Malî Konulardaki Görüşler 
« Çok muhterem arkadaşlarım; Demok

rat Parti ikt idannm dördüneü Hükümeti olarak 
programımızı Yüksek Huzurunuza takdim et
mekteyiz. Büyük Meclisiniz 1950 den bu yana 
iktidarımızın üç hükümet programını müzakere 
ve tasvibetmiş bulunuyor. 

Yüksek malûmlarıdır ki, bu üç program, ilha
mını, büyük ekseriyetinizi sinesinde toplıyan si
yasi partinin programındaki prensiplerden al

mıştır. Yine aşikârdır ki, bu üç programda bütün 
Devlet ve Hükümet programlarına şâmil olmak 
üzere, görüş ve icraatımız tafsilen izah edilmiş ve 
bu suretle tebellür etmiş olan muayyen bir po
litika altı yıla yaklaşan bir zaman içinde birbi
rinin devamı olan hükümetlerce tatbika konul
muştur. Ayrıca yıllık birer tatbikat programın
dan başka bir şey olmıyan geçmiş beş yılın büt
çeleri de bittabi tetkik ve tasvibinizden geçmiş 
bulunuyor. 

419 Ayın Tarihi, Sayı: 246, 1-31 Mayıs 1954-32-56. ss. 
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Görülüyor ki, 1950 den bu yana hükümetlerin 
görülen icraatı, adım adım, safha safha yüksek 
tetkik ve tasviplerinize iktiran etmiştir. Buna ilâ
ve olarak da 1954 seçimlerinde, program ve icra
atımızın aziz milletimizce de takdire şayan görül
düğünde hiç kimse şüphe ve tereddüt göstere
mez. 

Bu kısa izahattan maksadımız, ana görüş ve 
prensipleri öteden beri malûm olan Demokrat 
Parti icraat ve faaliyetleri hakkında programı
mızda yeni baştan tafsil ve izahata lüzum görme
mekte olduğumuzu tebarüz ettirmekten ibarettir. 
Binaenaleyh Yüksek tetkikinize arz edilmekte 
olan bu programımız kısadır ve sadece beş buçuk 
yıllık tatbikatın bugünkü merhalesinde kendini 
gösteren icap ve ihtiyaçlara göre alınması lâ-
zımgelen tedbirlerle yapılmasına sıra gelmiş 
bulunan işlerin izahına inhisar edecektir. 

Bununla beraber iktidarımızın 1950 ydı ilk 
hükümet programındaki ana fikirlerin çok kı
sa dahi olsa gözden geçirilmesini faydalı bul
maktayız. Bu maksatla, 1950 hüküm e' prog
ramındaki esas görüşleri en kısa olarak şöyle 
izah ve hulâsa edebiliriz : 

«1. Ziraat, millî ekonomimi'zin temelidir. 
Bir taraftan milletimizin beslenme ve giyinme 
ihtiyacını ve sanayümizin hammaddesini temin 
ve diğer taraftan ihracatımızın da ana kayna
ğını teşkil eder. Aynı zamanda zirai kalkınma
mız memlekette şimdiye kadar istihsal ve is
tihlâki lâşey mesabesinde olan ve millî 
ekonomimizde yeri çok ehemmiyetsiz bulunan 
nüfusumuzun en büyük kısmının yaşayış sevi
yesini yükseltecek ve onları nispî bir refaha 
kavuşturmak suretiyle memleketimizde içtimai 
adaleti tahakkuk ettirecek ve millî bünyemizi 
takviye edecektir.» 

Arkadaşlar; 
1950 hükümet programındaki izahın nakli

ne devam ediyorum : 
«Büyük kitlenin iştira gücünün artırılması 

hem millî sermayenin terakümüne yol açacak, 
hem de memleket pazarını harekete getirecek
tir. Böylece diğer bütün sahalardaki kalkınma 
gayret ve hareketlerimiz, ticaretimiz ve sana
yileşmemiz, zirai kalkınmamızdan en geniş fey
zini alacaktır. Şu cihet de unutulmamalıdır ki, 
zirai kalkınmamıza sarf edilecek gayretler ve 
bu sahada yapılacak envestismanlar, bu saha
nın tamamiyle bakir olması sebebiyle, verimle
rin en yüksek seviyelerde elde edilmesini müm
kün kılacak ve şüphe yoktur ki, zirai eı,vestis-
manîar neticelerini diğer mevzulara nazaran 
çok kısa zamanda verecektir. > 

Arkadaşlar; 
Yine 1950 programındaki izahata devam 

ediyorum. 

«O halde iktidarımız bu ana görüşle hareke
te geçmeli, zirai kalkınmamızı tahakkuk ettire
bilmek için süratle ve her şeyden önce tedbir
ler almalıdır. Ziraatimizin muhtelif problemle
ri en kısa, en katî hal şekillerine bağlanmalı
dır. 

Teknik ziraatin mümkün olan süratle vatan 
sathına yayılması çiftçimizin teknik alet ve ma
kinelerle teçhizi, sulama ve gübreleme işlerinin 
süratle halli, hastalık ve haşaratla mücadele iş
lerinin kifayetle yapılması birinci derecede 
ehemmiyeti haiz mevzular olmalıdır. 

Zirai kredi, ziraatimizin bütün memlekete 
yaygın haliyle ve zirai istihsal mevzuunun ge
nişliği ile asla mütenasibolmıyan çok düşük bir 
seviyededir. Bunu da süratle birkaç misline çı
karmak lâzımdır. Zirai teşkilâtlanmamızın sü
ratle tekemmül ettirilmesi göz önünde tutula
cak mühim meselemizdir. 

Muhtaç çiftçiye toprak tevzii işinin birkaç 
misli hızlandırılması lâzımdır. Bu maksatla top
rak komisyonlarının adedi kısa zaman içinde 
birkaç misline çıkarılacaktır. 

Pazar meselesinin ehemmiyeti aşikâr oldu
ğuna göre, müstakar ve elverişli bir fiyat poli-
tikasiyle zirai istihsalimiz teşvik edilmelidir. 

Ziraatin ihtiyacı olan maddeler ithalâtı ter
cihli tutulmalıdır. 

Zirai kalkınmamızla doğrudan doğruya alâ
kalı olan bu mevzular yanında münakale mese
lelerimizi ve karayoUarunızı en kısa zamanda 
tekemmül ettirmeliyiz. Bunun yanmda silolar, 
limanlar ve iskeleler inşası ve sair bayındırlık 
işleri de zirai kalkınmamızla, dolayısiyle fakat 
sıkı sıkıya alâkalı mevzular teşkil eder.> 

Muhterem arkadaşlar; 
işte birinci Hükümet programımızın esasını 

teşkil etmiş olan bu görüş ve fikirleri bugün 
dahi bütün ehemmiyet ve vüsati ile benimse
mekteyiz. Aynı suretle iktisadi cihazlanmada 
takibedilecek politikayı da benimsiyoruz. 

Umumiyetle iktisadi cihazlanmamız için : 
a) Evvelâ bütçelerimizde envestisman ma

hiyetinde olan giderleri diğer masraflarımıza 
nispetle mümkün olduğu kadar genişletmek lâ
zımdır. Bu itibarla iktisadi cihazlanmamız için 
devlet bütçesinden envestiamanlara ayrılacak 
tahsisatı memleketimizin tabiî şartlarını göz 
önünde bulunduracak bir plâna bağlamalıyız. 

2590 

TBMM KUTUPHANESI



b) Hususi teşebbüsün süratle harekete geç
mesini temin edecek ve Türk Milletinin iktisadi 
zekâsı ile çalışkanlığından âzami neticeler alı
nabilecek bîr yolda yürünmesi lâzımdır. Bu iti
barla istihsal hayatını devletin zararlı müdaha
lelerinden ve her çeşit bürokratik engellerden 
kurtarmak lâzımdır. 

e) BİT taraftan memlekette sermaye tera
kümünü bütün gayretimizle teşrik ederken 
diğer taraftan bu seamıayenin istihsale! akması 
tolayi'aştırılmali'dır. 

ç) Devlet bütçeleri iktisadi bünyemizin ta
kati ile mütenasibolmalıdır. Aynı zamanda 
devlet bütçeleri muvazeneli hale de getirilme
lidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
işte yukarda hulâsa etmeye çalıştığımız ve da

ha iktidarımızın ilk programında yer almış bulu
nan bu esasların altı seneye yaklaşan tatbika
tında ne muazzamı neticeler verdiğini, bu ne
ticeleri elde etmek için ne kadar müşkül mer
halelerin kat'edilmiş olduğunu tebarüz ettir
mek isteriz. Milletçe kaJJanmaauz, medeni ve 
ileri bir cemiyet halime gelehiimemk hususun
da yıllardır sarf edegelmekte olduğumuz bun
ca gayretler memleketin her köşesinde sayısız 
«serler vermiş ve asili mühim olarak yapılmış 
envestâsmanlarm fevkalâde ehemmiyetli olan
larının tamamiyle idraki pek kısa bir zaman 
meselesi haline gelmiştir. Teslim ediLmeKdir iki; 
bütün bunüiar aziz milletimize hizmet yolunda 
iktidarımıza vicdan huzuru içinde olmak hak
kim veriır. Ancaık programlarımızı tamamen 
tahakkuk ettirmiş olduğumuzu ve birinci plân-
daıki hedeflerimize ulaştığımızı iddia- edeme
yiz. O balde demek.oluyor ki; gayretlerimiz bü
tün kuvvetiyle devam edecektir. 

Bu balomdan, şimdi yeni bir Hükümetin 
kurulması .münasebetiyle icraat ve faaliyetleri
mizin yeni bir merhalesine intikal etmekte ol
duğumuzu kaydedebiliriz. Bu yendi merhalede 
bîr taraftaju memleket ölçüsünde mnafczam bir 
kalkınma hamlesinin doğurduğu, içtinabı müş
kül ve hattâ ekseriya gayrikabil birtakım sı-
kmtıla-rm . ve aksakbkl'ann izalesi hususunda 
acele ve azimli tedbirler üzerinde durulacak, 
diğer taraftan- îmkânlarm müsaadesi nispetin
de daha ileri hamleler yapılacaktır. 

Memnuniyetle beyan edelim ki, memleketi

mizin içtimai ve iktisadi istikbalini inşaya mas
ruf olarak bugüne kadar ele alınmış bütün yatı
rımlarımızın aksamadan tamamlanması teminat 
altındadır. Böylece hem milletçe nispî bir refah 
seviyesine bir an evvel ulaşmamız, hem de mev
cudiyetimizi muhafaza ve dâhil bulunduğumuz 
müdafaa camiasına karşı da taahhütlerimizi ye
rine getirmeyi mümkün kılacak modern bir or
duya kendi imkân ve kaynaklarımıza dayanarak 
sahibolabiknek gibi milletçe en büyük bir bah
tiyarlık teşkil edecek mukaddes bir gayeyi elde 
etmemiz tahakkuk yolunda bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, yatırım fa

aliyetlerimizin yanında halkımızın ihtiyacı olan 
cari istihlâk maddelerine, sınai hammaddelere, 
yedek parça ve saireye daha geniş nispetlerde 
tahsisler ayırmak suretiyle bâzı maddeler üze
rinde duyulan sıkıntıları süratle bertaraf etmek 
kararındayız. (Bravo sesleri) 

Envestismanlanmız, halkımızın ihtiyacı olan 
maddelerin tedariki hususu karşılıklı olarak göz 
önünde bulundurulmak suretiyle mutlaka ayar
lanacak ve her halükârda Yüksek Meclisin tak
dir ve tensip buyuracağı seviyelerde kalkınma 
ve bayındırlık işlerimize ehemmiyetle devam olu
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Böyle bir politikanın istihsali artırmak yolu 

ile madde ve mal bolluğu yaratmak mevzuunda 
asıl mühim devamlı neticeler vermek ve fakat 
uzunca vadeli olan tedbirlerimiz yanında istih
lâk maddeleri ihtiyacını karşılamak hususunda
ki müessiriyet ve ehemmiyeti de aşikârdır. An
cak tecrübeler bunun da kâfi olmadığını göster
miş bulunuyor. Bu itibarla bilhassa sebepsiz ve 
haksız fiyat yükselişlerini behemahal Önlemek, 
ihtikâr ve karaborsayı şiddetle tenkil etmek için 
gereken bütün tedbirleri alacağız ve hattâ icabe-
derse bu maksatla hususi mahkemeler ihdas et
mek kararında olduğumuzu da açıkça ifade 
ederiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yine bu cümleden oiraak üzere umumi ha
yatımızda her türiü suiistimallerle şiddetle mü
cadele etmek başlıca vazifemiz olacaktır. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Bütün bu hususlarda Yüksek Meclisin bize 
zahîr olacağında hiç şüphemiz yoktur. 
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Arkadaşlar; 

İktisadi mahiyette mevzulardan olarak 
şunlara da temas etmek yerinde olacaktır: 

Hususi teşebbüs sektörünün günden gü
ne inkişaf etmekte olduğunu nazarı itibara 
alarak, bu inkişafı daha süratli ve emniyetli 
bir şekilde teşvik etmek maksadiyle İşletme
ler Vekâleti yerine bir Sanayi ve Maadin 
Vekâletinin kurulması lüzumuna kaani bulu
nuyoruz. 

Bunun gibi yine bir rasyonalizasyon 
mevzuu olarak çok geniş adımlar atmak su
retiyle daha bugünden büyük ehemmiyet ka
zanmış olan enerji işlerimizi de bir kül ola
rak sevk ve idare edebilmek maksadiyle ay
rı bir Vekâlet kurulmasının lüzumu üzerin
deki tetkiklerimiz yakında bir neticeye bağ-

Yabancı memleketler ekonomileriyle 
şimdiye kadar tesisine muvaffak olunan sa
mimî münasebet ve iş birliğini genişletmek 
ve takviye etmek yolunda yürüyeceğiz. Bu 
meyanda Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nundan bugüne kadar alınan neticelerden da
ha ileri neticeler elde edilebilmesi için dur
madan gayret sarf edeceğiz. 

Petrol Kanununun tatbiki ve neticeler 
elde edilmesi hususu da samimiyetle ve bü
yük bir dikkatle takibolunacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlar; 

Ekonomik sahanın dışında idaremizi ıs
lah yolundaki yeni birtakım tedbirleri de lü
zumlu görmekteyiz. Bu hususun hukuka ve 
mevzuata taallûk eden cihetleri bulunduğuna 
da işaret etmek isterim. v >

 4 2 0 

lanacaktır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili Prof. Fethi Çelikbaş'ın, 
Türkiye İktisat Gazetesine Ekonomik Konularda Verdiği Beyanat 

^Sual - Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin 

yeni yıl çalışmaları hakkında bizi tenvir eder 

misiniz? 

Cevap - İktisadi kalkınma hamlelerimiz 
umumî gelişmeye ayak uydurarak önümüz
deki yılda da artmakta devam edecektir. Gi
rişilen bir çok teşebbüsler de neticelerini bu 
yıl vermiş olacaktır. Hususî teşebbüse elve
rişli mütemmim şartların ihracat ve ezcümle 
ithalât politikasında sınaî teşebbüslerimizin 
kredi politikasında, vergi politikasında daha 
müsait duruma kavuşturulacağını söyliyebi-
lirim. 

Sual - Sanayi politikamız ve tatbikatı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap - İç piyasamızın iştira kabiliyeti 
bakımından çok büyük bir inkişafa mazhar 
olması memleketin süratle zarurî sınaî tesis
lere kavuşturulmasını emretmektedir. 

Bu sebeple yeni ve ileri bir sanayi kanu
nuna ihtiyacımız aşikârdır. Bu mevzuda ya
bancı sermayeden de geniş ölçüde faydalanı
lacağından eminim. Yabancı sermayenin 
teknik organizasyon ve sevk ve idare bakı
mından hususî teşebbüslerimizi takviye ede
ceği muhakkaktır. 

Memleketimizde duyulan mühim bir ih
tiyacımız da orta ve uzun vadeli kredi ihtiya
cıdır. Bu arada sermaye piyasasının taazuv 
etmemesi de inkişafımıza mâni vakalardan 
biridir. Vekâletimiz bu hususlarda gerekli 
tetkikleri yapmakta ve hazırlamaktadır. 

Sual - İç ticaret sahasındaki çalışmalar
dan bahseder misiniz? 

Cevap - İç piyasamızda en büyük nok
sanımız teşkilâtsızlıktır ve bu sebeple müs
tahsilden müstehlike intikal edinceye kadar 
mallar fuzulî fiyat tereffülerine mevzu 
olmaktadır. Vekâlet ve Ziraat Bankasının is
tihsal bölgelerinde müstahsilleri teşkilâtlan-

420 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtimâ: 2, Cilt: 8, On dördüncü İnikat, 14.XII.1955, 251-
254 ss.; Ayın Tarihi, Sayı: 265, 1-31 Aralık 1955, 34-39. ss. 
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dırması için müşterek çalışmaları 
maksadiyle talimat verilmiştir. Ma
halli belediyelerin de müstahsil birlik
leri ve Vekâletimiz teşkilâtlyle sıkı iş
birliği yapmaları, fiyatların mâkul 
hadleri aşmamasını temin bakımın
dan fevkalâde müessir olmaktadır. 

Yine iç piyasa mevzularından sebze, 
meyve, et ve balık gibi süratle bozul
ma istidadında olan malların muha
fazası için soğuk hava depoları tesisi 
hususunda da çalışmalar ilerlemiştir. 
Bu çalışmalara muvazi olarak, malla
rın nakillerine elverişli vasıta ve am
balaj mevzuları üzerinde de servisle
rimiz çalışmaya başlamış bulunmak
tadır. Bu hususta Et ve Balık Kurumu, 
T. C. Ziraat Bankası, Umumî Mağaza
lar Türk Anonim Şirketi mümessille
ri ile İç Ticaret Umum Müdürlüğünde 
bir komite meydana getirilmiştir. 

İşin bu safhasında deniz ve demiryol
ları tarifeleri üzerinde de durmak Lâ-
zımgelecegi düşüncesindeyiz. 

Sual — Teşkilâtlandırma vadisindeki 
faaliyetler nelerdir'? 

Cevap — Müstahsilin ve çeşitli meslek 
erbabının bü- araya gelerek müşterek 
mevzularda müşterek tedbirler alma
larını faydalı mütaiâa'etmekteyiz. Bu 
sebeple mesleki teşekküllere ehemmi
yet vermek, onların taazzvuna yardım 
etmek çalışmalarımızın başlıca mev
zularından biridir. 

Müstahsillerin kooperatifleşmesi, - es
naf ve küçük esnaf erbabımızın koo
peratif ve dernekler içerisinde top
lanması için fırsat düştükçe tedbirler 
almaktayız. 

Bu cümleden olarak son defa balıkçı
larımızın da 2834 ve 2836 sayılı ka
nunlar gereğince Ziraat Bankası ta 
rafından krediîenen saıtış kooperatif
leri şeklinde teşkilâtlandırılmasına 
geçilmiştir. 

Bütün bu çalışmaların önümüzdeki yıl 
içinde ar tan bir hızla devamı mukar
rerdir. 

Sual — Maden politikamızı izah eder 
misiniz? 

Cevap — Memleketimiz yeraltı servet

leri bakımından çok mütenevvi ve 
zengin kaynaklara sahip bulunmakta
dır. Müşkül şartlar içerisinde bile, üç 
5enedenberi devamlı terakki kayde
den madenciliğimize hususî bir ehem
miyet vermekteyiz. Maden kanunu ta 
sarısının yakında Meclis umumi he 
yetinde müzakeresine başlanacaktır. 
Madenciliğimiz memleketimiz için 
mühim bir döviz kaynağı olduğu ka
dar, muhtelif bölgelerde vatandaşla
rımıza iş imkânı sağhyan ve her yıl 
biraz daha genişliyen bir iktisadî faa
liyet şubemizdlr. 

Ayrıca devlet varidatının bu yoldan 
da kaynaklarını takviye etmek müm
kün olmaktadır. 

Maden mevzuunda da mühim bir boş
luğumuz kredi husus undadır. Bu boş
luğu doldurmak maksadiyle bir kanun 
lâyihasının hazırlanmasına başlamış 
bulunuyoruz. 

Sual — Standardizasyon vadisinde 
yeni gelişmeler var mıdır? 

Cevap — Bütün mallarımızın, pazar 
için istihsal ettiğimize göre mümkün 
olan süratle standartlaştırılması bir 
zarurettir. Memnuniyetle belirtmeli
y i m ki, pamuk mevzuunda yapılan 
çalışmalar bugün müspet bir netice
ye vâsıl olmuştur. Buradaki çalışma
larımızdan örnek alarak ziraat mad
delerinde, başta Tarım Vekâleti ol
duğu halde alâkalı diğer ziraat te
ş e k k ü l l e r i y l e işbirliği y a p m a k , ve sa
nayi mevzuunda da Vekâlet içinde 
mevcut teşkilâtımızı takviye kararın
dayız. Vekâletimizde bu mevzuda ça-
lişan yabancı mütehassısın tecrübe ve 
görüşlerinden de faydalanarak mem
leketimiz için iyi bir teşkilâta kavuşa
cağımızdan ü m i t v 3 r i m . 

Standardizasyon memleket mahsul ve 
mesnuat ımn kıymet kazanmasında t i 
tizlikle üzerinde durulmağa değer mü
him bir meselemizdir. Sanayide ve zi-
raa t te bir kül halinde çalışılması ve 
bu maksatla teşkilâtlandırılması lü
zumlu görülmektedir. Mahsulâtımızın 
değerlendirilmesinden bahsederken 
kombine usulü ile hayvancılığımızın 
geniş İnkişaf imkânlarına kavuşmuş 
olduğunu belirtmek isterim. Et mev
zuu Vekâletimizce aynca ihracat 
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mevzuu olarak da ele alınmış bulun
maktadır. Umumi iktisadi şartlarımı
zın bize bu vadide elverişli imkânlar 
arzettiğini kaydetmek yerindedir. Hu
bubatta istihsal çeşitlerinin dış taleb-
lerç göre tevcihi üzerindeyiz. 

Sual — Dış ticaret işlerimiz ne mer
kezdedir? 

Cevap — Memleketimizin beynelmi
lel ticaretle münasebeti, üç sene evve
line nispetle kıyas edilemiyecek ka
dar geniş ve karşılıklı bir bağlantı içe
risinde bulunmaktadır. Memleketlerle 
.ticari münasebetlerimizde gayet ak
tif bir politika takip etmek kararın
dayız. Bu maksatla yeni ticaret anlaş
maları akdetmek, mevcutları memle
ketimizin iktisadî inkişafının icapla
rına göte gözden geçirmek için çalış
malarımız vardır. Japonya ve Brezil
ya'yı bu hususta örnek olarak zikre
debilirim. Bunun umumî iktisadiyatı
mız üzerinde süratle müspet netice
ler verecek şekilde gözönünde bulun
durulması ve bu maksatla da ihraç 
maddelerimizin çoğaltılması ve mev
cutlarının rekabet şartlarına göre is
tihsaline geçilmesi hususu da üzerinde 
dikkatle durduğumuz bir mevzudur. 
Bütün ziraî ihraç maddelerimizin is
tihsal masraflarını azaltmak için, t e 
ker teker müstahsillerce, müstahsil 
birliklerince ve Vekâletimizce alınma
sı lâzım gelen tedbirler üzerinde ça
lışmalara başlanmıştır. 

Bundan başka, sanayi kanunu lâyi
hasında sanayi mamûlatımızın da ih
racı imkânları derpiş edilmektedir. 
Bugün bile bâzı sanayi şubelerinde 
ihracat yapmağa başlamış durumda
yız. 

Gümrük vergisi, ithal ve muamele 
vergileri, milli sanatımızın kurulma
sı ve geliştirilmesi, üzerinde dur

duğumuz mevzulardandır. Sanayimi
zin ihracat maksadiyle de geliştiril
mesi İçin gayri iktisadi bazı külfet
lerden kurtarılması lüzumuna kaniiz. 
Türkiye Orta - Şarkta siyasi istikra
ra sahip olmanın ve aynı zamanda 
coğrafî durumunun kendine bahşett i
ği imkânlar sayesinde mühim bir sa
nayi ihracat diyarı haline gelmeye 
namzet bulunmalctadır. Yabancı ser
maye mümessillerinin bilhassa dikka
tini celbeden bir vaziyetimiz de bu
dur. 

Vekâlet neşriyat ve konjektür servisiy
le tetkik kurulunun teşkilâtımızın 
muhtelif cephelerini devamlı olarak 
irşat ve tenvire hizmet edecek bir ça
lışma tarzına sahip bulunması gerek
mektedir. Bir yandan bu vaziyet, di
ğer yandan da yukarda belirttiğimiz 
hususların tahakkukuna imkân vere
cek en mühim vasıta, Vekâlet merkez 
ve taşra teşkilâtının topyekûn yeniden 
teşkilâtlandırılması olacaktır. Bu da 
bir kanun mevzuudur. Bu mevzuda 
bilhassa Vekâlete yardımcı yarı res
mî teşekküller olan Ticaret ve Sanayi 
Odaları. Esnaf Dernekleri, Borsalar 
ve bilhassa bu teşekküllerin birlikleri 
ile sıkı ve samimi bir işbirliği yapıl
ması Vekâletin daha feyizli ve müsmir 
çalışabilmesinin de başlıca âmillerin
den birini teşkil etmektedir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti işlerinin 
politikasını çizmeli ve tatbikatını 
bunların birlikleriyle yürütmelidir. 
Geçen yıl Türkiye Odalar Birliği ile 
yaptığımız yakın işbirliğinin güzel ne
ticeleri ortadadır. 

Bu vesile ile hususi teşebbüs erbabı
na yeni yılda başarılar dilediğimiz bi
rinci yılını dolduran Türkiye îktisat 
Gazetesi vasıtasiyle duyurmanızı rica 
ederim. 421 

» 

421 Ayın Tarihi, Sayı: 242, 1-31 Ocak 1954, 3-5. ss. 
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Amerikalı İktisatçı Max Thornburg'un , 
Türk Ekonomisi Konusundaki Görüşleri 

« 12 Ocak 1954 

- Ankara : 

Dün Adana'dan Ankaraya gelen Ame
rikalı iktisatçı ve muharr i r Mr. Max 
Thornburg, «Türkiye Odalar Birliği» 
mümessilleriyle görüşmüş ve kendisi
ne Ankara Palasta birlik yönetim ku
rulu başkanı Üzeyir Avunduk t a r a 
fından bir yemek verilmiştir. Bu ye
mekte Maliye, Ekonomi ve Ticaret 
Vekilleri. Başvekâlet Müsteşarı, Ma
liye, Ekonomi ve Ticaret Vekâletleri 
müsteşarları, Basın - Yayın ve Tu
rizm Umum Müdür Vekili, İstanbul, 
Ankara, İzmir, Ticaret Odalarını tem
sil eden zevat ve birlik idare heyeti 
ile umumi katiplik ileri gelenleri h a 
zır bulunmuşlardır. 

Bu vesile ile «Türkiye Odalar Birliği» 
Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir A-
vunduk bir konuşma yaparak ezcüm
le şunları söylemiştir: 

«Bu güzel topluluğumuza vesile olan, 
mümtaz iktisatçı ve muharr i r Mr. 
Thornburg'u aramızda görmekle he
pimizin hususî bir memnunluk duy
duğumuz şüphesizdir. 

Güzide misafirimiz memleketimizin 
yabancısı değildir. Bu bakımdan ken
dilerinin şahsiyeti üzerinde uzun boy
lu durmayı lüzumsuz addederim. 

Misafirimiz, oldukça uzun bir ayrılık
tan sonra memleketimize yeniden 
gelmiş bulunuyorlar. Aradan geçen 
zaman zarfında bilhassa ziraat, sa
nayi, bayındırlık sahalarında bir çok 
yeni hamlelerimiz olmuştur. İkt isat 
politikasında şahsî teşebbüse doğru 
aüyük adımlar atılmıştır. 

Kendilerinin şahsi teşebbüse taraf tar 
bir iktisatçı olduklarını hatırlıyoruz. 
Bu bakımdan son tetkiklerinde gör
düklerini öğrenmek imkânını bulur
sak minnet tar kalacağız. 

Türkiyemizin bu kalkınma hamlesi sı
rasında yabancı dostlarından da gör

düğü yardımlar az değildir. Bunlar 
arasında dost Amerika'nın maddi ve 
mânevi müzaheretine kıymetli bir yer 
ayırmış durumdayız. Bu bize yakın 
memleketin umumi efkârında gittikçe 
genişleyen dostluk ve işbirliği hava
sının bu çapta mümtaz temsilcilerini 
gördükçe, onlara kendimizi daha iyi 
tanı tmak için elimizden geleni yap
mağa çalışıyoruz. 

Bugün bu sahada yeni bir imkânla 
karşı karşıyayız. Değerli Mr. Thorn-
burg bizi anlatacak yeni bir şahit ola
rak memleketine dönecektir. 

Türkiye'nin son gelişmelerini vatan
daşlarına onun kaleminden nakledil
miş görmek bizler için misilsiz bir ka
zanç olacaktır.^ 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği idare 
Heyeti Başkanının nutkuna, misafiri
miz Amerikalı tanınmış 'iktisatçı ve 
muharr i r Mr. Thomburg bir nutukla 
cevap vermiştir. Türkiyede hiç bir hü
kümeti, hiç bir müesseseyi ve hiç bir 
grupu temsilen bulunmadığını söyliye-
rek söze başlayan Mr. Thornburg sa
dece gördüklerini mensup olduğu 
Amerikan milletine bildirmek için 
memleketimizi ziyarete geldiğini kay
detmiş ve devamla demiştir ki: 

«Memleketiniz hakkında, beş sene ev
vel yaptığım seyahat neticesinde ileri 
sürdüğüm tenkidler- için özür dileye
cek değilim. Müşahedelerimi ve dü
şüncelerimi samimi olarak ileri sür
müştüm. Şimdi memleketinizde iki 
hafta gezdikten, İstanbul, Ankara, 
Konya, Adana, Tarsus ve Mersin'i gör
dükten sonra beş sene içinde yapılan 
azametli işlerin tesiri a l t ında konu
şuyorum. 

Bilhassa iki nokta dikkat nazarıma 
ehemmiyetle çarpmıştır. Birincisi: 
Türkiyede iki part inin teşekkül etmiş 
olmasıdır. Bu dünyada iki ana par t i 
esasına istinat eden üç memleket var-
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dır: Amerika, ingiltere ve Türkiye... 
Amerika veya İngilterede olduğu gibt 
Türkiyede de iki part iden birinin ik
tidarda bulunması ehemmiyetli nok
tayı teşkil etmez, ehemmiyetli olan 
cihet böyle iki part inin halk içinden 
doğarak vücut bulmuş olmasıdır. Bu 
mevcudiyetleri hiç bir zaman kaybet
memek lâzımdır. 

İkinci ehemmiyetli nokta iktisadidir. 
Türk milletinin- en büyük iktisadi kay
nağı 22 milyon Türktür. 

Ben diplomat değilim. Diplomat ol
madığım için yine beş sene evvelki 
gibi konuşacağım, hiç bir iddia ileri 
sürmeden gördüklerimi anlatacağım. 
Memleketinizi sizlerden daha iyi tanı 
dığımı iddia etmiyorum. Fakat , beş 
sene evvel Türkiyeyi ziyaret ettiğim 
sırada gördüğüm vaziyetle bugünkü 
vaziyet çok farklıdır. Türkiye köşeyi 
dönmüştür. 

Devlet işletmeleri hususi teşebbüsle 
muvazene halinde bulunmalıdır. Hu
susi teşebbüs olmadan memleketin tk-
tisdaiyatı normal bir yolda yürüye
mez. Hususî teşebbüs de hiç bir va
kit tek başına pâydar olamaz. Husu
si teşebbüsün yaşayabilmesi İçin iki 

şart m mevcudiyeti lâzımdır. Birinci 
şart istihlâk maddelerinin istihsalidir. 
İkinci şart ise müstehlikin, müşteri
nin mevcudiyetidir. 

İstihlâk maddeleri imal etmek için 
fabrika kurmak çok kolaydır. Fakat 
aynı zamanda müstehlik kitlelerin ha 
zırlanması, onların iştira kuwet ine 
sahip olmalarının temini lâzımdır. Bu 
husus da fabrika kurmak kadar kolay 
değildir, çok daha uzun zamana mü
tevakkıftır. 22 milyon Türk müsteh
likinin yalnız iştira arzusunda olma
ları da kifayet etmez, onların salın 
a lma imkânına da sahip bulunmala
rı lâzımdır. Fakat en mühim unsur 
yine bu 22 milyon Türkün mevcudi
yetidir. Hükümetin ve hususî teşeb
büsün vazifesi bu 22 milyonluk halkı 
geniş iştira kabiliyetine mâlik insan
lar durumuna getirmektir. 

Son beş sene içinde yendiğiniz güç
lükleri gözönünde tu tarak önünüzde
ki güçlükleri ve meseleleri de üç beş 
yıl içinde yeneceğinize kaniim. -Bu 
anlayış ve işfcirliğiniz sayesinde hal* 
ledilemiyecek bir güçlük ve dâva yok
tur. y , 4 2 1 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nın, Giyecek ve Yiyecek Maddelerinin 
Fiyat Kontrolü Konusunda Büyük Millet Meclisi'nde Sorulan Sözlü Sual 

Takririne, 2 Temmuz 1954 Tarihinde Verdiği Cevap 

^Arkadaşımızın sözlü sual takririne arzı cevap ediyorum. 

1950 yılından bu yana, hailem giyim ve yivim gibi zarurî ihtiyaç madde
leriyle bir kısım ana iptidaî maddelerin fiyatllarında esaslı büyük fark
lar olmamıştır. 
Ekmek, şeker, Sümerbânk ve hususî teşebbüsün toptan mensucat, çimen
to, yerli mamul demir fiyatlarında olduğu gibi hattâ fiyat tenezzülleri 
mevcuttur. 
Bunun yanında mevsimlik ve büyük şehirlerin günlük ihtiyaçlarına te-
Tcabül eden et, yağ. sebze ve meyva gibi bir kısım maddelerde ise, bu mad
delerin istihsal edildiği yerlerle, müstehlik mıntakaları arasındaki nak
liyat, kış mevsiminin meydana getirdiği irtibatsızlıklar gibi sebepler tah
tında ve nihayet memleketimizdeki istihsalin henüz tam, teknik usulle
re intibak etmemesi neticesinde zaman zaman tereffüler ve tenezzüller 
-vukua gelmektedir. 

421 a.g.e., 11-13. ss. 
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Buna mukabil, memleketimizde ziraî istihsalde takip edilen müstakar fi-
vat politikası, tooyekûn imar hareketleri ve büyük envestisman teşeb
büsleri neticesinde doğan büyük bir iştira gücü de istihlâk maddeleri 
üzerindeki talebi bir hamlede bazı ahvalde Yüzde 200 e kadar yükselten 
artışlar tevlit etmiştir. 
Yeniden girişilen sınaî teşebbüsler henüz kâfi derecede ve bu artan ta
lebi karşılayacak ölçüde istihsale başlamadan evvel görünen bu istihlâk 
artışı ve umumî olarak memleketteki hayat seviyesinin yükselişi, bir 
kısım maddeler üzerinde menselerindeki fiyat istikrarına, hattâ düşük
lüğüne ragmen yer yer tereffüler, hattâ bu gibi malları bulmakta sıkın
tılar doğurmaktadır. 

-Diğer taraftan şimdiye kadar piyasanın 'tamamen dışında kalmış olan 
geniş bir müstahsil kütlesinin yeniden şeker, et, yağ, pamuklu, yünlü, 
hattâ çimento ve demir müstehliki müşteriler haline gelişi, bir kısım 
darlıklara ve bu artan talebin karşılanamamasmdan doğan tereffüler? 
sebep olmaktadır. 
Halbuki, biraz evvel işar et/ettiğim gibi, memleketin en zarurî ihtiyaçla
rına cevap veren maddelerin memleketimiz içindeki istihsali birkaç misli 
artmış ve ithalâtı o nisbette yükselmiş olduğu halde, yeniden ayni zor
lukların meydana çıkması ve görünmesi bunun açık bir delilidir. 

Misal olarak pamuklu mensucatı ele almak kabildir. Bu maddede istihsal 
kapasitemiz hem de c/< 80 i hususi teşebbüs eliyle jjlmak üzere 260.000 iğ-
den 700.000 ige yani 9r 200 ü geçen bir artış kavdetmesine ve 35 ilâ 40 
milyon liralık ithalâta mukabil 130 milyon liralık ithalât yapılmasına, 
yani ithalâtta da fr 300 ü geçen bir yükselişe r a em en, yine de memleke
tin tam ihtiyacını karşılamak mümkün olmamaktadır. 

Bu fiyat tahavvüllerinin çeşitli istihsalde ve hizmette çalışan vatandaşla
rın gelir artışlarına göre hayatlarında, ayrı R'vn.tesirler yaptığını kabul" 
etmek tabiidir ve bilhassa, sabit gelirli ve hizmet erbabı vatandaşları
mızla büyük şehirlerde yaşayan halkımızın, geçici de olsa, diğer sınıf va
tandaşlarımıza nazaran bunların daha fazla tesirine maruz - bulunduğu 
aşikârdır. 

Fakat, her şeyden evvel memlekette gerek umumî gelir artışı ve gerekse 
bu umumi gelirin vatandaş basına ortalama düşen hasılasının eskiye na
zaran % 50 yi gecen büyiV»" farkı, bu fiyat tahavvüllerinin çok daha üs
tünde bulunmaktadır. 
Bunun en bariz delili, her türlü fiyat tahavvüllerine ragmen her türlü 
maddedeki istihlâklerin günden güne artışı ve yine her sınıf vatandaşın 
hayat seviyesinde elle tutulur derece görünen yükselişidir. 

Nitekim, büyük şehirlerde ve sabit gelirli ve hizmet erbabı vatandaşlar' 
üzerinde bu fiyat tahavvüllerinin tesirini azamî derecede asgariye indir
mek için 1950 den bu yana, devlet memurları, emekliler ve ücretliler için 
devletçe ve sosyal yardımlar kanaliyle maaş, ücret ve yevmiye ayarla
maları yapılmış bulunmaktadır. 

Yalnız devletin, iktisadî devlet teşekkülleri hariç, bu yoldan giriştiği 
külfet 50 milyon lirayı aşmaktadır. 
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B u n u n y a n ı n d a y i n e b ü y ü k şeh i r l e rde v e m e m l e k e t i n h e r y e r i n d e g ü n l ü k 
z a r u r î ih t iyaç madde l e r i n in n o r m a l f iya t la r la s a t ı l m a l a r ı n ı t e m i n e n , e k 
m e k t e , e t t e , sebze v e m e y v a d a , da imî v e m u v a k k a t t anz im sa t ı ş l a r i y t e 
h ü k ü m e t v e be led iye le r el ve işbirl iği ederek , f iyat t e m e v v ü c l e r i n i sun ' ı 
f iya t t e r t i p l eme le r in i ö n l e m e ğ e ça l ı şmaktad ı r . 

H e m e n i l âve e t m n i s t e r im ki , b u h u s u s t a da ik t i sad î v e m a l î h e r t ü r l ü 
k ü l f e t t e n k a ç ı n ı l m a m a k t a d ı r . 

B u a rada , Mig ro sistemi k u r u l a n ş i rke t v e b ü y ü k ş e h i r l e r l e m ü s t a h s i l 
m ı n t a k a l a r d a k i meyva v e sebze koopera t i f l e r i v e b u n l a r ı n m u h t a ç o ldu
ğ u ke rd i l e r i s a ğ l a m a k y o l u i le de d a h a m ü e s s i r ne t i c e l e r a l ı n m a y a g a y r e t 
e d i l m e k t e d i r . 
İ n a n ı y o r u z ki, ik t i sadî h a y a t ı n he r y ö n ü n d e ve p iya sa l a rda asıl m ü e s s i r 
o lacak t edb i r , ik t i sadî t edb i r l e rd i r . 

Y e n i k u r d u ğ u m u z v e geniş le t t iğ imiz f ab r ika l a r , ecnebî s e r m a y e n i n , bi r 
ç o ğ u n u n husus î t e şebbüs le r l e o r t ak l ık yo luyla şu k ısa m ü d d e t iç inde h e r 
çeşi t m a d d e ü z e r i n d e y e n i d e n gir iş t ik ler i i m a l â t t e şebbüs le r i ne t i ce v e r 
m e y e d o ğ r u g i t t ikçe , b u g ü n k ü güç lük le r in m ü h i m b i r k ı smı da aza la
cak t ı r . 

K a l d ı kİ, y ine g ü n ü n ih t iyaç l a r ına cevap v e r e b i l m e k / i ç i n bir k ı s ım ipt i 
da î ve âcil ih t iyaç la ra karş ı , b u g ü n k ü ik t i sad î b ü n y e m i z i n i m k â n l a r ı n i s -
b e t i n d e v e tesb i t e t t iğ imiz ş a r t l a r t ah t ı nda o toma t ik tahs is ler y a p m a y a 
ça l ı ş ıyoruz . 

B u n l a r ı n baz ı m ü s b e t ne t ice le r in i de a lmış b u l u n m a k t a y ı z . 

B u c ü m l e d e n o lmak üzere , to rbas ı 5,5 l i raya s a t ı l m a k v e h ü k ü m e t i n gös 
te receğ i ih t iyaç sah ip le r ine ve r i lmek üzere , ç i m e n t o i thali için b i r çok 
f i r m a l a r t a a h h ü d e gir işmiş ve faa l iye te geçmiş b u l u n m a k t a d ı r l a r . 

44 k u r u ş t a n 60"kurusa sa t ı labi lecek k a d a r y ine m u a y y e n ş a r t l a r l a d e m i r 
i t ha l i nde b u l u n m a k üze re m ü t e a d d i t m ü r a c a a t l a r yap ı lmı ş v e u y g u n gö
r ü l e n m ü r a c a a t l a r a l ü z u m l u m ü s a a d e l e r ve r i lmiş b u l u n m a k t a d ı r . 

K e r e s t e için n o r m a l f iya t l a r la i tha l ta lebi h a t t â k a r ş ı l a n m ı y a c a k k a d a r 
a r tm ı ş t ı r . 

B u iş ler in m ü s b e t ne t ice ler in i , sadece i t ha l â t yo luy la değil , i tha l m a d d e 
l e r in in i h t i y a ç s ah ip l e r i ne u laşabi lmes i b a k ı m ı n d a n da t e tk ik v e k o n 
t ro l e t â b i t u t u l a c a k şa r t l a r ı h a z ı r l a m a k su re t iy l e e lde e t m e ğ e b i lhassa 
i t ina ed iyo ruz . B u n a r a ğ m e n sadece b i r iki misa l in i ve rd iğ im ik t i sad î 
t e d b i r l e r y a n ı n d a p iyasan ın n o r m a l şa r t l a r iç inde ce reyan ı için l ü z u m l u 
k o n t r o l v e t e t k ik l e r i n yap ı lmas ın ı da za ru r î gö rmek tey iz . 

B u n o k t a d a h e m e n be l i r tmek i s te r im ki, biz h e r ş eyden evve l p iyasan ın 
h a k i k î k o n t r o l ve tanz imin i l iyaka t l e ve k i faye t l e yapacak organın , y i n e 
b iza t ih i t ücca r l a r ımız ın v e on la r ın k u r d u k l a r ı t e şekkü l l e r in o lacağına 
k a n i b u l u n m a k t a y ı z . 

A n c a k h e r s a h a d a olduğu gibi ikt isadî ve t icar î s ahada da m e v c u t n i z a m ı 
v e e m n i y e t i s adece kend i m e n f a a t i n e k u l l a n m a k t a n başka b i r şev d ü ş ü n 
m e m ey i i t iya t ha l ine ge t i r en b i r t ak ım f ı rsa tç ı la r ın , h e r m e m l e k e t t e o l 
d u ğ u gibi, m e m l e k e t i m i z d e de b u l u n d u ğ u aş ikâ rd ı r . 
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Bilhassa bel irtmek isterim ki, hükümet olarak, müstahsil, tüccar v e müs
tehlikin menfaatlerini telif ve h imaye e tmeyi başlıca vazifelerimizde*! 
telâkki etmekteyiz . 

Bunun içindir ki, iktisadî v e ticarî asayiş ve emniyet i ihlâle teşebbüs ede
cek her türlü fırsatçılara karşı icap eden tedbir vej müeyyideler i almak
ta v e tatbik etmekteyiz. 

Son zamanlarda mevcut kanun ve kararlara dayanılarak piyasalarda v a 
lilikler v e emniye t teşkilâtı i le de el ve işbirliği yapmak suret iy le s tok
ların tesbit ine v e mevcut malların satışından imtina edenlerin araşt ır ı l 
masına çalışıyoruz. 

B u kontrollerimiz, on günlük gibi, kısa bir müddet içinde, bilhassa tüc
carlarımızın da yakın alâkaları v e yardımlariyle müsbet neticeler ver
mektedir. 

Demir, demir boru, saç, çimento, çuval, kanaviçe, kereste , şeker gihd 
m ü h i m maddelerden başka İstanbul, îzmir v e Ankara olmak üzere diğer 
bazı şehirlerdeki stokların tesbiti için 119 firmada yapı lan tetkikler ne
ticesinde elde edilen miktarlar şöyledir: 

Şehir: Firma Demir 
adedi İthal Karabük 

İstanbul 
İzmir 
Ankara 
Kayseri 
İskenderun 
K o n y a 
Çanakkale 
Balıkesir 
Eskişehir 

Şehir 

İstanbul 
izmir 
Ankara 
Şehir 

istanbul 
rV.mİr 
Ankara 

81 
16 
5 

Demir boru 
ithal 

61.600 m. 
6.279 m. 

Firma 
adedi 

81 
16 

5 

6.581:462 
903.639 
577.500 
150.000 
106.000 
68.966 
15.761 
30.000 

348.286 

8.931.814 

Kg. 

764.000 Kg. 

Sac 
ithal 

Çimento 
ithal yerli 

742.031 m. 2.815 ton — 
— 43.800 torba — 
— 2.500 a 12.000 torba 

Çuval 
ithal 

L106.504 adet 

Kanaviçe 
ithal 

L263.519 m. 
196.377 Kg 
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Şehir Kereste 
ithal Şeker 

Istanbul 
îzmir 
Ankara 

3.009.050 m3. 143.000 kilo 
— 2.7.954 gününe kadar 

19.700 kilo. 

Bunların iç inde hakikaten suç mevzuu olanlar v e satmaktan imtina gös
terenler derhal savcılığa tesl im v e mallarına vaz'ıyed edilmiş, iht iyaç sa
hiplerine tevzi olunmuştur. (Bravo sesleri v e alkışlar). 

Normal piyasa ihtiyacı için, ver i len salâhiyetlere dayanılarak ihtiyaç 
nisbet inde dağıtı lmaya başlanılmıştır. 

Al laha çok şükürler olsun ki alınan; bu tedbirler karşısında birçok tüccar 
arkadaşlarımız elindeki malları kendil iklerinden ve yavaş yavaş' m ü f e t 
tişlerimize, vali l iklerimize bi ldirmeye başlamışlardır. 

Arzett iğim gibi bu maddelerde tesbit edilen stokların normal şartlarla, 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını, suç tesbit edi len ahvalde ise, bu gibi
ler hakkında kanuni takibata girişilmesini sağlamaktayız. 

Diğer taraftan, m e v c u t kanun v e kararların bugünkü ihtiyaçlara cevap 
vermiyen noksanlıklarını ikmal ve mevcut hükümlerin daha pratik şart
lar içinde tatbikini t emin edebi lmek gayesiyle, Vekâlet imizde haz ır l ık 
lar yapılmaktadır. 

Ticaret odaları, sanayi odaları v e ticaret borsaları birliği bu espri içinde 
yapmakta olduğumuz hazırlıklarda v e çalışmalarda bizimle el v e i ş b i r 
l iği etmektedir. 

Büyük kalkınma hamleleri içinde bulunan memleket imizde , bu hamlele
rin doğurduğu bir takım iktisadî v e mali meseleler v e zorluklar daima, 
olacaktır. 

Bu zorlukların göze alınmasını, müsbet neticeler e lde etmek için tabiî: 
görmekteyiz. 

Meselelerimizin devasının da, y ine bu zorlukların içinde bulunduğunu 
bilmekteyiz. 

Biz, buna mukabil , her, 4 türîü iktisadî tedbirler v e kontrollerle bu zorluk
ları bazı sahalarda tamamen bertaraf etmek, bir kısmında da asgarî hale-
indirmek suretiyle, iç inde yaşadığımız intikal devresini muvaffakiyet le 
geçireceğimize v e iyi net ice lere ulaştıracağımıza inanmaktayız. 

B u görüş v e anlayışla çalışmanın v e i lerlemenin daha müreffeh v e ileri 
bir Türkiye için zarurî o lduğuna kani bulunuyoruz. 4 2 2 

422 Ayın Tarihi, Sayı: 248, 1-31 Temmuz 1954, 27-31. ss. 
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İktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesi Münasebetiyle , İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırcalı'nın 25 Şubat 1955 Tarihinde Büyük Millet Mecl is i 'nde Sabit 
Fiyat ve Kredi Politikası ve Para Hacmi Konularında Yaptığı Konuşma 

{ < 25 Şubat 1955 
- Ankara : 

Büyük Mîllet Mercisinin bugünkü tonları tısında İktisat VP Ticaret Vekâ
leti bütçesinin müzakeresi sırasında b'r konuşma yapan tktisat ve Tica
ret Vekili Sıtkı Yırralı. Vekaletin geçmişteki çalışmaları üzennde vaoı-
lan ikazları ve bundan sonraki çalışmalar için gösteriden vecbevi mem-
nunivetîe ksrs'ladishni ve bunları nazara alarak daba b ü v ü k bir gayret
le cahşma vekâletinin bir vazife telâkki ettiğin? ifade edecek söze bula
mış ve evvelâ Cumhurivet Halk Partisi ad ma Kâmil Kırıkoğlu'nun. büt
çe umumî müzakeresinde daha evvel mevzuubahs edilmiş meseleleri tek
rar ele alan konuşmasına cevap vererek plân ve program tatbiki, toprak 
mahsullerinde takip edilen sabit fiat ve kredi colitikası ve para hacmi 
mevzularında hükümetin görüsünü etraflı bir seklide acıklavarak ezcüm
l e -

«Hakikaten bizim, memleketin bütün hayatına şamil, kadrolasmıs. don
muş, statik bir plânımız voktuı ve biz böyle bir plânın memleketimiz için 
sosval bakımdan, iktisadî zihniyetimiz bakımından, lüzumlu olmadığına 
k a n i bulunmaktayız. Biz memleketimizde, başka memleketlerden, ileri bir 
iktisadî ve sınaî bir seviyeye gelmiş memleketlerden ayrı olarak sadece 
tekâmüller halinde bir gelişmeyi deşil, bir sıçrama halinde sosyal ve ik
tisadî kalkınmavı kendimize gaye ittihaz etmiş bulunuvoruz. Ama bunun 
için de bizim bir programımız vardır» diyerek bu iktisadî kalkınmavı 
memleketin her sahasında tahakkuk ettirmek için hükümetin daha ilk 
iktidara geldi&i zamandan itibaren toprak mahsullerinde müstakar bir 
fiat ve geniş bir kredi Politikası takip ederek memleketin ?r 8Q ini t eş 
kil eden çiftçinin istihsal ve i ş t i ra gücünü arttırmak ve buna muvazi ola
cak vol. naki1 vasıtaları sahalarında sarfedilen g avretleri e istihsali verim-
lendirmek yolundan nasıl kararlı ve programlı bir politikanın tatbik edil
miş olduğunu izah etmiş ve bunun neticesindedir ki o zamana kadar sa
dece iptidaî şartlar içinde yaşayan ve günlük geçimi ötesinde pazara 
müşteri olarak giremez halde bulunan büyük kütlenin pamuklu mensu
cat, şeker, traktör, benzin vesair ihtiyaç maddelerinin alıcısı olarak hat
ta seker fabrikaları, mensucat fabrikaları, çimento fabrika-.*... sse se
netlerinin sahibi olarak pazara gelmeye başladığını ve böylece yepyeni 
bir iştira gücü ile yeni bir iktisadî vasat meydana geldiğini izah etmiştir. 
Yırcalı. artan îstirâ gücünün neticesi olarak istihsal maddelerine karşı 
talebi karşılamak üzere hükümetin giriştiği envestisman politikasını da 
belirterek envestisman politikasına memlekette bir i ş t i ra gücü yaratıl
madan girişilmesinin mümkün olmadığını, bu sebeple hükümetin evvelâ 
ziraî istihsali teşvik politikasiyle işe başladığını, bugün memlekette böy
le bir i ş t i ra gücünün yaratılması ve memleketin hesaba katılacak iktisa
dî bir varlık teşkil ettiğin : TI meydana çıkması üzerinedir ki valnız dahil
de değil, ecnebi sermaye i ş t i rak i yolu ile de envestisman politikasına ge
nişlik vermek imkânının hasıl olduğunu, memlekette 1950 denberi sınaî 
tesisat adetlerindeki artış, bu sahada kurulan anonim ve limited şirket-
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îer sayısı ve sermayeleri, ecnebi sermaye ile kurulan teşebbüsler hakkın
da rakamlar vermek suretiyle, izah etmiştir. 
İktisat ve Ticaret Vekili, bu programlı iktisat politikasının neticesi ve bir 
merhalesi olarak Hidro-Elektrik santrallan barajlar, trenlerin elektrifi
kasyonu gibi büyük envestismanlara da girişilmiş bulunduğunu, bunların 
hepsinin umumi bir programın icabı olduğunu, mutlaka bir plân isteni
yorsa, bunların bir plân telâkki edilebileceğini ifade etmiş, ancak mem
leketimizin hamle yapan bir iktisadî gelişme halinde bulunmasının, ön
ceden tasarlanmış plânların hududunu aşan şaşırtıcı inkişaflar da göster
diğini hesaba katmak lâzım geldiğini ilâve etmiştir. 
İktisat ve Ticaret Vekili, hükümetin hususi teşebbüsü teşvik prensibiyle 
tezat teşkil eden devlet envestisman;ar: yoluna g i t t iğ i tenkidine karşılık: 
olarak da hususî eştebbüsün dert senedir nasıl teşvik edilmiş olduğunu ve 
bunun rakamlara müstenit neticelerini belirterek, hükümetçe yapılanın 
sadece hususî teşebbüsü teşvik, yardım ve istLrâk şeklinde olduğunu, bu 
yolda Girişilen ve rehberlik vazifesi gören tesislerin de pek yakında ta-
mamiyle hususî sermayeye intikali gayesinin güdülüğünü söylemiştir. 
İktisat ve Ticaret Vekili, kredi ve cara hacmi ve toptan esva fiatmdakj 
yükseliş üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün mütalâalarına ce
vap vererek, bugünkü iktidarın, bir milyarlık bütçe yerine üc milyarlık" 
bütçeyi Meclise getirdiğini, 1,5 milyarlık dış ticaret hacmine karşılık bu
gün beş milyar tonluk bir hacim tahakkuk ettirildiğini, aynı şekilde dü
nün 1.5 milyarlık kredi hacmi yerine bugün mevudat bakımından 4 mil
yar küsur, kredi bakımından da 5 milyar küfür lirayı bulan bir seviyeve 
geldiğimizi ifade etmiş ve dünün durgun, ölü ticaret hacmi içinde 1 mil-
var civarında olan para hacminin bugün sadece 1,5 milyara çıkmış bu
lunduğun u ^söylemiştir. 
Diğer taraftan daraltıldığı da bir vesile ile tenkit edilen kredilerin bugün
kü t i c a r e t hacmi i ç i n d e n o r m a l c e r e y a n e t t i ğ i n i , y a p ı l a n ı n d a r a l t m a değil, 
krediyi, istihsali arttıran, kıvmet yaratan sahalara tevcihe matuf bir se-
lektif ayarlamadan ibaret olduğunu, gayrimenkuller ve stoklar üzerinde 
kredilerin spekülatif bir vasıta olarak kullanılmasını önleyici gerekli ted
birlerin de alınmış ve bunun için bir tanzim komitesi kurulmuş olduğu
nu izah etmiştir. 
Toprak mahsulleri fiat politikası tatbikatının memleketin iktisadî ve iç
timaî kalkınmasında nasıl müspet neticeler verdiğini, bunun dış ticare
timize temin ettiği imkânı, 1950 de hububat satışının ancak temin edebil
diği 14 milyon liralık dövize mukabil o tarihten bu yana hububat ihra
catından elde edilen dövizlerin 800 milyonla bir milyar arasında bir 6D-
viz kıymeti ifade ettiğini, bunun 1950 senesinde umumî ihracat tutarı o-
lan 736 milyon liranın fevkinde bulunduğunu söylemiştir. 
İktisat ve Ticaret Vekili, dış ticaret durumumuz ve .1954 senesi ithalât, ih
racatı arasındaki 641 milyon liralık farkın bir tediye açığı mahiyetinde 
olmadığım, kredi ile ithal edilen malların bu ithalât rakamına dahil bu
lunduğunu, bedellerinin ise önümüzdeki senelerde 7 seneye kadar uzanan 
kredi vâdeleri içinde peyderpey ödeneceğini, dış ticaret sahasında tediye 
ve transferlere taallûk den me«"zülardaki bütün meselelerin halledilmiş, 
alâkalı memleketlerle anlaşmalara ve tam mutabakata varılmış olduğu
nu bildirmiştir. 
İktisat Ve Ticaret Vekili, hububatta "akip edilen fiat ve himaye politika
sının aynı şekilde istihsal gücümüzü arttıracak, dış ticaretimize yeni dö-
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viz kaynakları temin edecek, memleketin tabiî servetlerini değerlendire
cek ziraat; maden ve sanayi kollarına da teşmil ve tatbik etmekte hükü
metin asla tereddüt etmiyeceğini. bu husustaki hükümet kararlarının za
manında açıklanarak tatbik mevkiine konulacağım beyan etmiştir. 
İktisat ve Ticaret Vekili sözlerine devamla «bugün gelişen ve kalkınan 
iktisadi hayatımızın doğurduğu bir kısım meseleler elbetteki mevcuttur 
ve bunun neticesinde üç sene gibi kısa bir zamanda 1500 den 5.000 k çı
kan sınaî tesislerin topyekûn memleketin cihazlanmasmın doğurduğu bir 
takım intibak müşkülleri mevcuttur, amma memleketin sosyal kalkınma
sını temin etmek ve 1950 den bu yana iki misli artan iktisadi mevcudiye
tin daha da gelişmesi için bütün bunları göze almak mecburiyetindeyiz. 
Çünkü bu gibi müşküller ve halle iilecek meseleler bütün memleketin 
imkânlarını insan kuvvetinden tabiî zenginliklerine kadar canlı bir hale 
getiren politikanın neticesidir. Hayatiyeti olan bir iktisadî hayatın da 
her gün halledilen meseleleri yerine yenileri çıkacaktır. Biz bunları bi
lerek böyle bir politika takip ediyoruz ve bunların yine milletimizin müş
terek imkânlariyle halledilebileceğine kaniiz» demiştir. 
Diğer müteferrik suallere die gerekli izah v e cevaplan veren v e hüküme
tin takip etmekte olduğu iktisat v e kalkınma politikasının geniş bir iza
nım yapmış olan iktisat ve Ticaret Vekilinin konuşması umumî tasviple 
karşılanmıştır. 423 

423 Ayın Tarihi, Sayı: 255, 1-28 Şubat 1955, 126-128. ss. 
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Üçüncü ve Dördüncü Adnan Menderes Hükümetlerinin 
Bütçe Kanunları ve Bütçe Uygulamaları 

1955 Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası 

" L ^ m V * S. S A Y I S I : 1 8 3 

1 9 5 5 yıl ı Muvazene i U m u m i y e kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatas ı ( 1 / 1 2 6 ) 

T. G. 
Başvekâlet 30 . XI. 1954 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2834,786 
Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri He
yetince 26. X I . 1954 tarihinde kararlaştırılan 1955 yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihasının esbabı mucibe ve üişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımda arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Hükümetin 1955 malî yılı bütçe lâyihası esbabı mucibesi 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tâyin ettiği müddet içinde Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş 

bulunan 1955 malî yıb Muvazenei Umumiye Kanunu ve merbutu cetvellerinin izahına ve 1955 mali 
yılı içinde ifa ve icrası Hükümetimizce derpiş edilen hizmetlerin tahliline girmeden önce iktisadi hâ
diselere topluca bir göz atılması ve 1954 malî yılı bütçe tatbikatı hakkında izahat verilmesi faydah 
görülmüştür. 

Bu itibarla 1955 malî yılı bütçe gerekçesi şu kısımları ihtiva edecektir : 

I - Dünyanın ve memleketimizin iktisadi durumunun umumi hatlariyle gözden geçirilmen; 

II - 1954 bütçe tatbikatı; 

HI - 1955 bütçe lâyihasının tetkik ve tahlili. 

K I S I M I - İKT İSADİ H Â D İ S E L E R İ N U M U M Î T A H L İ L Î 

1. D Ü N Y A EKONOMİS İN İN S E Y E Î : 

1952 yılı ortalarından itibaden gelişmeye başlayan ve 1953, 1954 yıllan zarfında bariz bir şekilde 
tezahür eden yeni şartlar içinde dünya ekonomisi, normal bir inkişaf ve nispî bir muvazene devresine 
girmiş telâkki edilmektedir, ikinci dünya hadbine giren memleketlerin millî ekonomilerinde vücuda 
gelmiş olan tahribat ve dolayısiyle dünya ekonomisinde görülen umumi aksaklıklar geniş mikyasta 
telâfi edilmiş olduğu gibi Kore ihtilâfının tahrik ettiği şiddetli fiyat dalgalanmaları ve enfilâsyon-
eu tesirler de süratle zail olmaktadır. Filhakika 1950 senesinin ikinci yansiyle 1951 yılı içinde ham 
ve stratejik maddelerden derece derece gıda maddelerine ve sınai mamullere sirayet eden mühim fiyat 
yükselmeleri evvelâ duraklamış, sonra da tekrar Kore öncesi seviyesine doğru tenezzüle bağlamıştır. 
1952 yılının ikinci yansında bariz bir şekilde kendini hissettiren ve hafif bir tempo ile 1954 yılma 
kadar devam eden bu umumi fiyat tenezzülleri, bilhassa ham madde müstahsili ve ihracatçısı memle
ketler için tediye bilâçosu güçlüklerini ve ticaret hadlerinin yeniden ham madde müstahsili memle
ketler aleyhine dönmesini mucip olmuştur. 
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Bir Kısım Memleketlerde İşsiz Sayısı 

(1000 aded) 1938 — 1954 
Fransa İngiltere (1) Amerika İtalya 

Belçika (Mukayyet iş (Sigortalı iş (Umumi işsiz (Umumî işsiz
Seneler (Sigortalı içsiz) siz) siz) lik) lik) 

1938 402,2 1 881,4 10 390 810 
1948. 81,0 77,8 334,4 2 064 1 742 (2) 

1949 174,0 131,1 338,0 — 
1950 170,0 152,9 341,1 3 142 1 615 
1951 153,5 120,1 281,4 1 879 1 721 
1952 173,6 131,8 462,5 1 673 1 850 

1953 183,6 180,0 380,0 1 523 1 947 

1954 Ocak 235,5 220,0 414,6 3 087 2 180 
» Şubat 227,1 429,5 3 671 2 173 
> Mart 199,9 — 381,5 3 725 . — 

> Nisan 181,9 — 353,0 3 465 — 
» Mayıs 168,7 — 321,3 3 305 — 
p Haziran 158,6 169,4 269,0 3 347 — 
» Temmuz 154,2 154,9 249,1 3 346 _ 
> Ağustos 140,3 — 267,8 8 245 — 

» Eylül — — -* — 
Birleşmiş Milletler aylık istatistik bülteni Ekim 1954 

Buna mukabil sanayi memleketlerinde ve hususiyle Garbi - Avrupa memleketlerinde istihsal hacmi 
yükselmiş, istihsal maliyetinde mühim tenezzüller kaydedilmiş, Garbî Avrupa'nın birçok mahsul ve 
mamulleri, Amerika ve Kanada malları ile fiyat ve kalite bakımından daha kolay rekabet edebilir 
hale gelmiş, sanayi memleketleri arasındaki rekabet, Almanya ve Japonya'nın da iştirakiyle daha zi
yade şiddetlenmiş ve bunun neticesi olarak dünya ticaretinde satıcı piyasası şartlan, yerini alıcı pi
yasası şartlarına bırakmış bulunmaktadır. 

Garbî Avrupa memleketlerinin istihsal kudretlerinin ve rekabet imkânlarının süratle artmasında 
ve tediye bilançolarının kuvvetlenerek mühim fazlalar vermeye başlamasında bu memleketlerin 
1945—1946 yıllarından itibaren barb tahribatını tamir etmek maksadiyle giriştikleri geniş sermaye 
yatırımları sayesinde kurulan yeni tesislerin vc sanayi müesseselerinin tesiri pek büyük olmuştur. 

1953 yılında dünya ticaretinin umumi kıymet yekûnu mutlak rakam olarak 1952 senesine naza
ran daha düşük olmakla beraber, iki senenin fiyat vasatileri arasında •% 4-5 nispetinde bir tenezzül 
bulunduğu nazara alınırsa, hakikatta dünya ticaretinin 1953 senesinde 1952 ye nazaran % 3-4 rad
desinde bir yükseklik arz ettiği görülür. 

1953 yjlmın sonuncu üç aylık devresi ile 1954 yılının ilk üç aylık devresini ihtiva eden 6 ay 
içinde Amerika'da kendini kuvvetle hissettiren ve daha ziyade Kore harbinin mucip olduğu stok 
fazlalarının tasfiyesi mahiyetini taşıyan iktisadi gerilemenin tesiriyle sınai istihsalin % 8.8, gayri-
8afi millî istihsalin % 3.7, Amerikan ithalâtının da % 12 nispetinde azalmasına rağmen, evvelce 
vapılan tahminler hilâfına Avrupa ekonomisi bu gerilemeden fazla müteessir olmamış ve normal 
mkişafına devam etmiştir. 

(1) Kımî işsizler dükü 
(V Ocak - Haziran, Ekim • Araltk. 
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1954 Nisanından sonra, Amerika'da da iktisadi faaliyetlerin tekrar canlanarak sınai istihsal ve 
gayrisâfı millî hâsılanın yeniden yükselmeye başladığı, işsiz sayısının azalmaya yüz tuttuğu, is
tihlâk ve iç sermaye yatırımlarının arttığı görülmektedir. Senelerden beri ciddî bir tehlike olarak 
beklenen bu iktisadi gerilemenin artık önlenmiş olduğu kanaati izhar edilmektedir. 

1953 senesi ile 1954 senesinin ilk ayları içinde bir kısım hammadde fiyatlarında yeniden his
sedilen kısmi tenezzüllerden dolayı, bâzı memleketlerin tediye güçlükleri ile karşılaşmalarına rağ
men dünya ekonomisinin muvazeneli bir inkişaf seyri takibettiği ve umumi olarak bariz bir salâh 
ve istikrar manzarası arz eylediği ifade olunmaktadır. 

Umumi olarak istihsal ve talep hacmmda görülen artışlar ve dış ticaretin yer yer birçok tahdit 
ve takyitlerden kurtarılarak serbestleştirilmesi neticesinde, 1954 yılı ortalarından itibaren bâzı ham
madde fiyatlarında hafif tereffüler kaydedilmeye başlanmıştır. 

Milletlerarası politikada yeni hâdiseler zuhur etmediği veya önceden tahmini mümkün olmı-
yan sebeplerle, âni depresyonlar yahut kuvvetli enflâsyoncu tesirler yeni huzursuzluklar yaratma
dığı takdirde dünya ekonomisinin hafif ve mevzii dalgalanmalarla bu muvazeneli seyrini takibede-
ceği tahmin olunmaktadır. 

2. - MEMLEKETİMİZDEKİ İKTİSADİ KALKINMA: 

1950 den sonra, dünya ekonomisinin şiddetli bir dalgalanmayı mütaakıp nispî muvazene ve is
tikrar safhasına doğru seyrettiği son yıllar içinde memleketimizde Büyük Milletimizin arzu ve te
mayüllerine uygun olarak dünya tarihinin emsalsiz iktisadi kalkınma faaliyetlerinden birisi tatbik 
mevkiine konulmuş ve muvaffakiyetle tahakkuk ettirilmekte bulunmuştur. 

Bu iktisadi kalkınma faaliyetlerinin muhtelif sektörler itibariyle izahına girmeden önce çalış
malarımızın çetin ve devamlı gayretler sayesinde yürütülmekte olduğunu belirtmek lâzımdır. 

İktidarı 1950 yılı ortalarında ve Kore ihtilâfının hemen arifesinde devraldık. İkinci Dünya Har
bi ortalarından ve harb sonrası yıllarından itibaren zirai mahsul ve hammadde ihracatçısı memle
ketlerin lehine bir seyir takibeden dünya ticaret hadleri iktisadi kalkınma hamlelerine giriştiğimiz 
sırada ve daha 1951 yılının son aylarından itibaren aleyhimize dönmeye başladı. Hatırlamak icabe-
der ki, iktidarı aldığımız tarihten 1951 sonlarına kadar alınan tedbirlerin gereği gibi netice verme
si ihracatçısı bulunduğumuz maddelerin yüksek konjonktürden istifade etmesi maddeten gayri -
mümkün idi. 1952 ve 1953 yıllarında istihsalini süratle artırdığımız bellibaşlı ihraç mallarımızın fı-
atlerinde büyük sukutlar olmuş ve pazar daralmaları ile karşılaşılmıştır. Halbuki umumi istihsal 
kudretini artırmak, zengin tabiî kaynaklan işletmeye açmak üzere giriştiğimiz muazzam sermaye 
yatırımları için lüzumlu makine ve tesisatı dışarıdan ithal etmek mecburiyetinde bulunan memle
ketimiz bakımından döviz kaynaklarının süratle ve mühim miktarlarda artmasının arz ettiği ehem
miyet aşikârdır. 

Dış gelirlerimiz aleyhine tecelli eden bu menfi şartlara rağmen madde ve rakam olarak kısa za
manda tahakkuk ettirilen ve halen inşa ve ikmal edilmekte olan tesisler üzerine nazarlarımızı tev
cih ettiğimiz takdirde, iktidarımızın memleket hizmetinde deruhte ettiği tarihî vazifeleri muvaffa
kiyetle ifa ederek hedeflerine süratle yaklaşmakta olduğu görülür. 

Malûm olduğu üzere iktidarı devraldığımız tarihte bize intikal eden 1950 bütçesinin masraf 
yekûnu 1 milyar 487 milyon liradan ibaretti. Bu bütçe de, karşılığı temin olunmamış 174 milyon 
liralık bir açığı ihtiva ediyordu. Bu defa yüksek tetkiklerinize arz edilen 1955 malî yılı bütçe tek
liflerinin yekûnu 2 milyar 976 milyon liradır ve denk bir bütçe olarak hazırlanmıştır. 
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Bu iki rakam arasındaki muaîzam fark, 1950 den 1955 e kadar* geçen kısa devre zarfında 
Devlet bütçesinin % 100 ü aşan bir inkişafa ulaştırıldığını ifade etmektedir. 

Sadece bu mukayese dahi memleketin iktisadi ve malî bünyesinin ne derece emsalsiz bir kal
kınmaya mazhar olduğunu açıkça göstermektedir. 

Devlet gelirlerinde temin edilmiş bulunan ve dört sene içinde % 128 bir artış kaydeden süratli 
gelişme milli ekonomide, iş ve istihsal hacminde, vatandaş gelirlerinde tahakkuk ettirilen büyük 
inkişafın bir delilini' ve neticesini teşkil etmektedir. 

A) Millî gelir ve istihsal artışı : 

İktisadi kalkınma faaliyetlerinin ve bu maksatla yapılan geniş sermaye yatırımlarının müşterek 
hedefi, umumi, millî istihsali ve binnetice millî geliri topyekûn artırmak, emtia ve hizmet arzını 
çoğaltmak, fertlerin gelir vt. refah seviyelerini yükseltmektedir. Ancak muhtelif iktisadi saha
lara yapılan yatırımların neticelerinin alınmasa ve bunların inşa ve ikmallerinin tamamlanarak 
istihsale geçmeleri, yatırımın mahiyetine ve vüs'atine göre elbette ki, bir zamana mütevakkıf 
bulunmaktadır. • 

İktidarımızın ele almış ve süratle tatbik mevkiine vaz'etmiş bulunduğu büyük sermaye yatı
rımlarının anlak bir kısmı semere vermeye başlamış olup mühim bir kısmı henüz inşa ve ikmal 
safhasında bulunmaktadır. 

Aşağıda ayrı ayrı izahları yapılacak olan asıl bu yatırımlar sayesindedir ki, asırlarca ihmal 
edilmiş bulunan zengin tabiî kaynaklarımızın geniş mikyaaıta istismarı ve milletimizin hizmetine 
arzı mümkün olacaktır. 

Nitekim Garbi - Avrupa memleketlerinin, İkinci Dünya Harbinden hemen sonra ve daha 1945 -
1946 senelerinden itibaren girişmiş buluculukları büyük sermaye yatırımları beş altı yıl sonunda se
mere vermeye başlamış ve ancak 1951 den sonra ekonomilerinin kuvvetlenmesine ve muvazeneye 
ulaşmasına hizmet edebilmiştir. Kaldı ki, zikri geçen memleketlerde sanayii yeniden kurmanın iklimi 
vn bütün şartlan hazır olduğu gibi ayrıca mektepler, üniversiteler, yollar, limanlar, barajlar, yeni
den kurulan tesislerin makin a ve teçhizatım hazırhyacak fabrikalar, lüzumlu teknik elemanlar ve 
nihayet gerekli sermaye kaynaklan esasen mevcut bulunuyordu. Biz ise bu memlekette her şeyi yeni 
baştan meydana getirmek, makina ve teçhizatı hariçten ithal etmek, teknik eleman yetiştirmek, ku
rulan her tesisin bütün ihtiyaçlarını vaktinde ikmal etmek ve millî ekonominin tam bir ahenk içinde 
inkişafını, husule gelen yeni şartlara intibakını sağlamak mecburiyetiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bu izahat, türlü sahalara asırlar boyunca devamlı yatırımlar yapmış o memleketlerle, tamamen ih
mal edilmiş ve geri bırakılmış olan memleketimiz arasındaki azîm farkı açıkça ortaya koymaktadır. 
Giriştiğimiz kalkınma hamlesinin ve bu kalkınma faaliyetlerinin, hızını artırarak devam ettirilmesi 
derece derece bütün millî ekonominin her sektöründe bu faaliyetlerle ahenkli olarak mütevazin bir ge
lişme temin edilmesi; lüzumlu sermaye ve dış finansman ihtiyaçlarının, makina, teçhizat ve malze
menin zamanında ve yerinde hazır bulundurulması; sistemin bütün kollarının, yekdiğerinin faaliyut 
*e ilerlemesini takviye edecek şekilde geliştirilmesi hem daha uzun zamana ve hem de daha fazla ve 
geniş imkânlara mütevakkıf bulunmaktadır. 

Hükümetinizin iş başına geldiği günden itibaren tatbikına giriştiği isabetli bir iktisadi ve malî po
litika sayesinde memleketin zengin tabiî kaynakları ve istihsal kudretleri harekete getirilmiş, ziraat 
sektörü gibi kısa zamanda ve süratle netice verecek istihsal kollarından başlıyarak millî ekonominin 
kitle halinde inkişafı temin edilmiş bulunmaktadır. 
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Bu devre zarfında Hükümetinizin takibettiği iktisadi ve malî politikanın mesnetlerini ve umumi is
tikametlerini şu üç esasta toplamak mümkündür. 

a) Hususi teşebbüse verilen .ehemmiyet : Milletimizin emsalsiz hasletlerine inanarak iş başına 
gelmiş bulunan iktidarımız ve Hükümetiniz, ferdî teşebbüse en geniş alâka ve yardımı göstermeyi ken
disine şiar edinmiştir. 1950 den önceki yıllarda ağır bir şekilde tatbik edilmiş bulunan dar ve tah-
ditçi devletçilik politikasına derhal son verilmş, 'memlekette hususi teşebbüsün gelişmesi ve kuvvet
lenmesi için lüzumlu olan bütün şartlar ihzar edilmiştir. Halkımızın tam itimadı ile iktidarı devralan 
partimizin ana prensiplerine sadık olarak vatandaşların mutlak bir huzur içinde çalışmaları istihsal 
kudretlerini artıracak sermaye yatırımlarına girişmeleri, her vasıta ve imkândan faydalanılarak teş
vik ve takviye edilmiştir. Memlekette ilk defa olarak esaslı surette sermaye terakümünü mümkün 
kılacak şartlar tahakkuk ettirilmiş ve böylece vatandaşın zirai, sınai her sahada yatırım yapma dev
resi açılmıştır. Vatandaşların iktisadi faaliyetleri ve hattâ günlük yaşayışyan üzerine, çok kısır bir 
devlet inhisarcılığı zihniyetiyle vaz'edilmiş olan tahditler ve takyitler bertaraf edilmiş, zirai mahsulle
rimize tatbik edilen müstakar fiyat politikasiyle vatandaşların daha fazla istihsalde bulunmaları, 
daha çok çalışma ve kazanmaları teşvik olunmuş, çiftçimizin ve müteşebbislerimizin lüzumlu makine 
ve istihsal malzemesi ihtiyaçlarının en müsait fiyatlarla temini imkânları sağlanmıştır. 

b) istihsale matuf kredilerin artırılması : Vatandaşların teşebbüs kudretlerinin, istihsale serma
ye yatırımlarının teşviki ve işletme ihtiyaçlarının temini hususunda, elde mevcut bütün imkânlardan 
faydalanılarak banka kredileri hacminin süratle artırılmasına ve faiz hadlerinin düşürülmesine 
ehemmiyet verilmiştir, Böylece müstahsilin bu cepheden de emniyet ve huzur içinde çalışması temin 
edilmiş ve malî kaynaklarının darlığı sebebiyle malını düşük fiyatla hemen elinden çıkarması gibi 
kendisini malî bakımdan daima zayıf ve başkalarına muhtaç bırakan ağır şartların bertaraf edilme
sine çalışılmıştır. 

c) Malî politikanın istihsali teşvik edecek şekilde ayarlanması : İstihsal faaliyetlerini ve iş ha
yatım tazyik eden bir kısım vergiler ya tamamen ilga edilmiş veya geniş mikyasta azaltılmıştır. 
Mevcut vergilerin istihsali teşvik edecek esaslara göre yeniden ayarlanmasını temin edecek istika
metlerde tadili veya yerlerine başka gelir kaynaklarının ikamesini sağbyacak çalışmalara ise iktida
ra gelişimizin hemen akabinde başlanmıştır. 

Diğer taraftan devlet bütçelerinden yapılan sarfiyatın iktisadi faaliyetleri teşvik ve takviye 
edecek sahalara tevcihi, bütçe içi yatırımların eskiden olduğu gibi akim inşaat ve müstehlek mak
satlar yerine, vatandaşların istihsal kudretlerini ve çalışmalarının verimini artıracak, müstahsil sa
ha ve mevzulara tahsisi ve bu yatırımların miktarının geniş mikyasta artırılması temin edilmiştir. 
Nitekim devraldığımız 1950 bütçelerindeki yatırım tahsisatının yekûnu ancak 280 milyon liradan iba
ret iken huzurunuza getirilmiş, bulunan 1955 bütçelerinde bu miktar 885 milyon liraya yükseltil
mek suretiyle % 215,3 nispetinde artınlmış bulunmaktadır. Hatırlatmayı zait addederiz ki, bu ra
kam sadece bütçe içi envestismanlaTi teşkil eder. Asıl envestismanların mîllî bütçe dışında İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iktisadi mahiyetteki devlet teşebbüsleriyle bühassa hususi teşebbüs sahasında 
kitle halinde- vukuageldiğini söylersek işin azameti kendiliğinden ortaya çıkar. 

İktisadi kalkınma faaliyetlerimizin esasları hakkında verdiğimiz bu umumi izahattan sonra gay-
risâfi millî istihsal rakamlarının seyrini tetkik edelim. 
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İstihsal Sektörleri İtibariyle Türkiye Millî Geliri 
(Milyon T. L. olarak) 

(1) Eski hesaplar (2) yeni hesaplar 
Sektör ve toplamlar 1938 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

1. Ziraat : 792.1 4.335.4 3.754.4 4.578.3 5.391.5 6.177.4 7.284.8 
a) Çiftçilik 5.275.8 6.022.0 7.123.5 
b) Ormancılık 90.1 102,9 111.5 
c) Balıkçılık 25.6 52.5 49.8 

2. Sanayi: 211.8 916.9 973.4 989.5 1.215.8 1.427.6 1.564.3 
a) Madencilik 15.6 85.4 96.2 104.0 141.1 165.7 161.8 
b) İmalât sanayii 189.6 808.6 846.5 852.1 1.036.1 1.218.9 1.356.1 
c) Elektrik, havagazı, su 6.6 22.9 30.7 33.4 38.6 43.0 46.4 

3. İnşaat sanayii 41.1 152.5 155.6 158.7 397.2 534.6 637.8 
4. Ticaret 141.3 • 711.0 708.3 771.0 1.081.9 1.317.2 1.471.3 
5. Ulaştırma 97.2 384.7 399.1 424.0 603.3 800.1 875.6 
6,' Malî müesseseler 21.2 97.3 9C.9 105.6 120.1 152.9 183.0 
7. Serbest meslekler ve hiz

metler 87.7 323.3 330.5 338.2 364.9 379.0 399.4 
8. Mesken gelirleri 90.7 283.8 294.1 305.0 302.5 347.5 386.7 
9. Devlet hizmetleri 157.1 803.0 825.3 879.9 901.2 1.023.9 1.110.5 

10. Yurt içi geliri (1 ilâ 9) 1.640.2 8.007.9 7.537.6 8.550.2 10.378.4 12.160.2 13.913.4 
11. Dış âlem geliri -13 .7 - 5 6 . 0 —54.7 -53 .3 -23 .8 —31.6 —30.4 
12. Safi millî hâsıla (Millî ge

lir) (İstihsal âmilleri fiyat-. 
lariyle) (10+11) 1.626.5 7.951.9 7.482.9 8.496.9 10.354.6 12.128.6 13.883.0 

13. Vasıtalı Vergiler 231.7 887.9 947.9 986.8 1.109.9 1.346.6 1.523.0 
14. Safi millî hâsıla (Piyasa 

fiyatlariyle) (12+13) 1.858.2 8.839.8 8.430.8 9.483.7 11.464.5 13.475.2 15.406.0 
15. Aşınma 've eskime 93.9 366.8 381.0 397.6 588.2 735.3 914.9 
16. Gayrisâfi millî hâsıla (Pi

yasa fiyatlariyle) (14+15) 1.952.1 9.206.6 8.811.8 9.881.3 12.052.7 14.210.5 16.320.9 
17. Gayrisâfi millî hâsıla (İs

tihsal âmilleri fiyatlariyle) 
(12+15) 1.720.4 8.318.7 .7.863.9 8.894.5 10.942.8 12.863.9 14.797.9 

2610 

TBMM KUTUPHANESI



Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1949 senesinde 8 milyar 811.8 milyon liradan ibaret 
bulunması gayr isaf i milli istihsalimiz, 1953 yılında yüzde yüz« yakın bir artışla iki misime çok 
yaklaşmış ve 16 milyar 321 milyon lirayı bulmuştur. 

- O kanaatteyiz ki, katî hesaplar ikmal edildiği zaman bu artışın fazla değil, eksik gösterildiği ha
kikati ortaya çıkacaktır. Filhakika bu yüksek bir tahmin değil, asgari bir hesaptır. 

Memleketimizde millî gelir istatistiklerinin çok yeni olması ve bir seneden diğerine millî gelir 
ve gayrisâfi millî istihsal rakamlarının seyrini tâyin edecek müstakar esasların ve mesnetlerin he
nüz tesbit edilmekte bulunması millî gelir rakamlarının tetkik edilip kıymetlendiribnesi hususunda 
bizi ihtiyatlı olmaya sevketmek icabeder buna rağmen bugün elde mevcut rakamların ifade ettiği 
hakikat budur: 

1950 senesinden bü tarafa, tatbikma giriştiğimiz yeni yatırımlar sayesinde daha bugünden te
min edilen ve istihsal üzerindeki mühim tesirleri asıl önümüzdeki yıllarda görülecek olan geniş istih
sal kapasitesi artışları ise bu nispetin çok fevkinde bulunmaktadır. 

Gayrisâfi millî istihsal rakamları hakkında toplu olarak verilen bu izahattan sonra muhtelif sek
törler itibariyle istihsal artışlarını tahlil ettiğimiz takdirde 1950 yılından bu tarafa ve çok kısa bir 
devre içinde sağlanmış bulunan iktisadi kalkınmanın neticelerini daha büyük bir sarahatle müşahede 
etmek mümkündür. 

1. Zirai istihsal sahasındaki gelişmeler. Ziraat sektöründe çiftçimizin modern teknik vasıtalarla 
teçhizi; geniş kredi imkânlarına kavuşturulması; toprak ve tohumluk tevzi inin geçmişle kıyaslana
mayacak derecede hızlandırılması, küçük ve büyük su işlerinin penis' ölçüde ele alınmasa; istihsal mın-
takalannm her mevsimde geçit veren yollarla istihlâk merkezlerine ve büyük piyasalara bağlanma
sı; zirai mahsullerin müstakar bir fiyat politikasiyle değerlendirilmesi ve istihsal faaliyetlerinin iyi 
bir şekilde desteklenmesi suni gübre kullanılması, teknik ziraat bilgileri yayımına ehemmiyet veril
mesi sayesinde daha 1951 senesinden itibaren zirai istihsalimiz süratle artmaya başlamış ve ekiîiş sa
hası büyük ölçüde genişletilmiştir. 

Muhtelif yıllar itibariyle beîlibaşlı zirai mahsullerimizin istihsal miktarlarını ihtiva eden tablo 
bu sabada kaydedilen inkişafın vüsat ve ehemmiyetini açıkça göstermektedir. 

2611 

TBMM KUTUPHANESI



i * 

© e? c 
O «£> W • * M • * 
N M N M N N 

M rjf CO t~ 
(O 9 3İ ft 
00 00 O © 

f H S ™ « O 
—f • * -H - * O» İS 
C, « (S N M 00 

« 
e 
I 
•3 
s 
03 

c2 
O) 

ja 
"•fa

rt 
JS 
os 

t/3 

W 
c 

'.1 

J3 
03 

i-

a 

13 
I 

c3 -O 

3 

3 

V —ı 

s 

Si 

aS 

3 

»T5 i ß *f 00 

oo «o co çsT 
tH 00 00 o 
I- >) ft O 

t- « t \ n o . 
çT çS ©* t-* © co 
9 N ^ H w O 
» © c- r- e> eş 
ı-< esi m si ei si co © o © o o 

° . t—̂  ©_ rH_ 10 CN_ 
o ı-T ı-T oo" H es" 
CO 00 ıH t - O FH ra (o * il ın * 

"1 °* ® © oj. m.-oT co"" ©" cm co oo 
!C «O t- * ^ C! 
O » n n IO 

r- © N ei 

* °. ^ * * 
* ı # « rt H 
t - W - ( (B I O 
» o n * « » 
ob" es © r-' ffi N" 

es cm o\ 
CM xjT r-T eo* t-* 
•«ı1 to »ft co cm 

<f ^ * m o 

es m oo © t" od g oo - i 

ro £̂ 3 
Ö 00 

us oo co_ <o co_ © 
© to oo" «i" e» o es cm m co © © 
CO rji «T -<3X rj< 

° . N ° . ° i ^ w" ^ oo t-" «T 
CO O © t~- ÇJS 
t> CM CO 00 © CM 

t- oo oö a rt rt 

İ S O H N « o o © ıo © © es es © es e> 

i 

1 

: | 
>s 

I 
"o 

İ l 
S.S *1 
•o . . . 
• e . » 

2 S 
i l 

S. .s 

0 S. o. 
1 1-2 

İ l 

1 » 
0 8 1 

2612 

TBMM KUTUPHANESI



Yukankî tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 1946 • 1950 yıllarında ekiliş sahası vasatisi, 
7 milyon Y35 bin hektarı hububat olmak üzere 8 milyon 874,5 bin hektar olduğu halde, bu mik
tar 1954 yılında 11 milyon 293,3 bin hektarı hububat ekiliş sahası olmak üzere 12 milyon 861,5 bin 
hektara yükselerek % 45 artış kaydetmiştir. Hububat ekiliş sahasındaki artış ise, % 46.3 dır. 
Aynı veçhile, hububat istihsalinde ki verim de 1946/1950 yıllarında vasati olarak hektar basma 
914 kilo iken 1953 yılında % 41.7 artışla 1295 kiloya yükselmiştir. 

1950 den önceki yıllarda 1934-1938 vasatiyîeriyle 1946-1950 vasatileri arasında ne ekiliş sa
hası ve ne de istihsal miktarı itibariyle bariz hiçbir artış bulunmadığı halde, 1950 den sonra alınan 
isabetli tedbirler ve takip olunan istihsal politikası sayesinde, hem ekiliş sahasında ve hem de nor
mal istihsal veriminde ayrı ayrı % 50 ye yakın artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebepledir ki, 1954 yılında gayrimüsait iklim şartlarının tesiriyle, 9 milyon 598.2 bin tonda 
kalmış olan hububat istihsali dahi; 1949 yılının 5 348 800 tonluk istihsalinden % 79.5, 1946- 1950 
yıllarının umumi vasatisi oîan 7 milyon 69 bin tondan da % 35.6 nispetinde daha fazla bulunmak-
tadır. 

Bu rakamlar ve mukayeseler, 1951 - 1953 yıllarında zirai istihsalimizde görülen iki misle yakın 
artışların, zaman zaman iddia olunduğu gibi sadece müsait iklim şartlarının bir neticesi olmadığı
nı, bilâkis, bir taraftan ekiliş sahasını artırmak,diğer taraftan istihsal verimini yükseltmek üzere 
Hükümetinizin ittihaz ettiği bir sıra müspet tedbirlerin neticesi bulunduğunu açıkça ifade etmek
tedir. 

Nitekim iklim şartlarının tamamen gayrimüsait seyretmiş olduğu 1954 yılı istihsali 1950 den 
evvellki devrede en müsait iklim şartlarının bulunduğu yıllarda dahi asla vâsıl olunmamış bir sevi
yededir. 

Bu sahada sarf olunan gayretlere bir misal olmak üzere, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
tatbikma başlandığı 1946 senesinden 1950 yılı Mayıs ayına kadar geçen devre içinde tevzi edilen 
mera ve arazinin 831.6 bin dönüm olmasına mukabil, 1950 Mayısından bu yana 7 milyon 300 bin 
dönüm arazi ve 5 milyon 206 bin dönüm mera olmak üzere 13 milyon 106 bin dönüm toprak dağı
tıldığını ve artışın 17 misline yakın bulunduğunu zikretmek yerinde olur. 

2. Sanayi ve madencilik sahasında istihsal artışları, Hükümetinizin, memleketin istihsal gü
cünü artırmak ve iktisadi kalkınmasını tahakkuk ettirmek hususunda sarf ettiği gayretler netice
sinde sanayi ve madencilik sahalarında kaydedilen inkişaf, zirai sahadakinden daha az olma
mıştır. 

Ancak, bu sahalara vâki yatırımlar, ziraat sektöründe olduğu gibi, kısa zamanda mühim istih
sal artışları şeklinde neticelerini verecek neviden olmadıkları, kurulan ve kurulmakta olan tesisle
rin ikmal edilerek istihsale başlamaları ve bu istihsallerin bir seneyi kâmile rakamları halinde is
tatistiklere geçmesi zamana mütevakkıf bulunduğu için sınai istihsal endekslerine inikası sarf edi
len gayretleri ve tahakkuk ettirilen işleri en az bir sene geriden takibetmekte, muhtelif işletme 
guruplarında geniş istihsal kapasiteleri artışlarına, devlet gelirlerinde, millî gelirde, umumi istih
lâk hacmında, kitlevi ve bir mislini asan yükselmelere rağmen, hakiki ve fiilî durumu ifadeden 
uzak kalmaktadır. 

Bununla beraber aşağıdaki cetvelin tetkikından da anlaşılacağı üzere, 1948 senesi vasatileri 
100 itibariyle 1954 yılının ilk dokuz aylık vasatileri, sınai istihsal sabasında, % 50 nin fevbnda 
artışlar temin olunduğunu açıkça göstermektedir. 
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Sınai İstihsal Muvakkat Endeksleri 

(1948-100) 
İmalât Gıda Genel 

Seneler Madenler sanayii sanayii endeks 

1948 100.0 100.0. 100.0 100.0 
1949 115.1 112.2 114.4 113.5 
1950 122.0 112.6 111.9 114.7 
1951 127.2 109.5 1248 118.4 
1952 145.8 128.8 128.9 133.1 
1953 174.1 135.3 148.4 148.8 
1954 (*) 140.2 161.9 141.8 151.0 

Mamafih yukarda da işaret olunduğu veçhile sınai istihsal endeksleri, sanayi sahasına son dört 
sene içinde yapılan yatmmlann ve ikmal edilerek işletmeye açılan yeni tesislerin miktar ve kapa
siteleri hakkında bir fikir vermekten çok uzaktır. 

Bu sebepledir ki, mütaakıp bahiste memleketin iktisadi kudretini ve istihsal gücünü artırmak 
maksadiyle iktidarımız zamanında girişilmiş olan yatırımlar ve dört sene içinde tahakkuk ettirilen 
işler hakkında muhtelif sektörler itibariyle ve toplu rakamlar halinde etraflı izahat verilmiştir. Sanayi 
sahasındaki çalışmalarımız mevzuunda adha iyi bir fikir edinmek için mezkûr bahsin gözden geçi
rilmesi kâfi gelecektir. 

Madencilik sahasındaki inkişafa gelince; madenciliğimizin inkişafım temin etmek üzere girişi
len geniş yatırımların büyük kısmı henüz ikmal edilerek işletmeye açılmamış olmakla beraber, aşa
ğıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere son 4 sene içinde maden istihsalâtımızda mühim 
artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır. İnşaları devam etmekte olan yeni tesislerin ikmalini takibede-
tek senelerde daha büyük yükselmeler kaydolunacağı şüphesizdir. 

Madenler istihsali 

(1948 - 1953) 
Ton 

Maden cinsi 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Bakır 10 979 11 283 11 700 17 526 23 330 23 757 
Demir 191 659 210 948 233 591 225 810 481 825 497 079 
Krom 285 725 451 566 422 529 602 220 806 911 912 523 
Kükürt 2 597 3 095 6 006 7 390 8 381 9 775 
Maden kömürü 4 022 813 4 182 705 4 360 598 4 729 589 4 846 342 5 654 467 
Linyit 1 010 093 1 271 936 1 214 452 1 254 815 1 387 411 1 640 583 
Manganez 8 327 22 576 32 178 50 517 81 54S 89 846 

(*) 9 ayhh muvakkat rakamdır. 
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Bu vesile ile, 1945 senesinden 1950 yılı sonuna kadar hususi teşebbüs erbabına verilmiş olan 
maden arama ve işletme ruhsatnamelerinin yekûnu 1 822 den ibaret olduğu halde 1951 senesi ba
şından 1954 yılı Eylül sonuna kadar verilmiş olan ruhsatnamelerin yekûnunun 3 491 e yükselmiş 
bulunduğunu belirtmek yerinde olur. Ayrıca tetkik edilmekte olan ruhsatname taleplerinin adedi 
de 15 000 ni tecavüz etmektedir. 

Bundan evvelki devrede meriyete konulmuş olan yeni Maden Kanununun bu sahadaki faali
yetleri geniş mikyasta teşvik etmekte olduğunu da memnuniyetle kaydetmek lâzımdır. 

Keza geçen devrede Yüksek Meclisin kabul buyurduğu Petrol Kanununun tatbikatından elde 
edilecek müspet neticeleri ümitle beklemekteyiz. Bu kanun hükümlerinden faydalanmak üzere 
teşebbüse geçen 8 yabancı Petrol şirketi memleketin muhtelif mmtakalannda petrol araştırma
larına başlamış olduğu- gibi Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü de Güney - Doğu - Anadolu sondajla
rına ve yeni kuyular açmaya devam etmektedir. Bu mıntakadan elde edilen petrolleri işlemek 
üzere inşasına başlanan Batman Rafineri tesisleri önümüzdeki sene içinde ikmal edilerek işlet
meye açılacaktır. Dış finansmanı 30 milyon lira civarında olan ve bütün tesisleri ve müştemiiâ-
tiyle birlikte 56 milyon liraya ıraı okoağı hesaplanan mezkûr rafineri, yılda 330 bin ton ham 
petrol işliyecek ve en az 200 bin ton kömür taasrrufu sağlıyacaktır, 

Etibank, Divriği demir, Keçiborlu kükürt ve Murgııl bakır madenlerinin istihsal kapasitele
rini artırmak ve maliyetini düşürmek üzere ceman 36.5 milyon liralık bir amenajman programı üze
rinde yatırımlarına devam etmektedir. Bu yatırmalar da 1955 ve 1956 yıllarında ikmal edilerek 
işletmeye açılmış olacaktır. 

Bir kısım milli bankalarımızla Etibank'ın bâzı yabancı müteşebbislerle vardıkları anlaşmalar 
neticesinde, memleketin muhtelif mmtakalannda ve Garbî - Anadolu'da yeniden demir cevheri aıaş-
tırmalarına başlanmış bulunmaktadır. 

Bu araştırmalar müspet neticeye varır varmaz, tesbit edilecek demir cevheri yataklarım 
istetmeye açmak üzere ikinci bir demir ve çeliksanayü merkezi kurulacaktır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar memleketimizde mevcudiyeti katî olarak bilinmiyen Volfram, 
Uranyum ve Toryum gibi dünya mikyasında büyük kıymeti haiz stratejik madenlerin de keşfe
dilmiş olması madencilik sahasındaki gelirlerimizi ehemmiyetli surette artıracaktır. 

B) Muhtelif istihsal ve münakale kollarında yapılan yatırımlar : 

Bundan önceki bahiste; muhtelif istihsal kolları itibariyle verilen rakamlar ve yapılan mukayese
ler, Hükümetinizin son dört yıl içinde girişmiş bulunduğu iktisadi kalkınma faaliyetlerinin vüsat ve 
ehemmiyetini; iktidarımızın iş basma geldiği günden beri mazinin ihmallerini telâfi etmek, geçmiş 
yılların geniş fırsat ve imkânları içinde rahatça kurulması, mümkün iken bir türlü ele ahnmamış 
hattâ düşünülmemiş bulunan tesisleri birer birer tahakkuk ettirmek için sarfettiği muazzam gayret
leri toplu olarak ifade ve izah etmeye kâfi değildir. 

Zira bugüne kadar tahakkuk ettirilen işler ve işletmeye açılan tesisler yanında henüz kuruluş, inşa 
vo ikmal safhasında bulunan, işler ve tesisler büyük yekûnlara baliğ olmaktadır. Bunun yanında etüd-
leri, projeleri ve mukaveleleri hazırlanıp inşa safhasına geçilmek üzere bulunanların da ehemmiyetli 
yekûnlara varmakta olduğunu arz etmek lâzımdır. 

İnşasına geçmek üzere hazırlıklarını yapmakta olduğumuz teşebbüslerin bugüne kadar yapılanlar
dan çok daha geniş bulunduğunu arz etmekten bahtiyarlık duymaktayız. Son üç, dört yd içinde bu 
nevi yatırımlar için sarfedilen paralar, milyarları bulduğu halde henüz işletmeye açılmadıkları için 
istihsal artırıcı tesirleri görülememektedir. Buna mukabil, elde mevcut kaynaklarımızın büyük kısmı 
bu tesislerin kurulmasına ve inşalarına tahsis olunduğu için, yapılan ve yapılmakta olan bu işler or-
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tay» konarak maliyetleri, vüsatleri ve memleket ekonomisine getirecekleri yeni kuvvetlerin etraflı 
izahı yapılmadıkça, takibettiğhniz malî ve iktisadi politikanın kıymet ve ehemmiyeti lâyıkı veçhile 
anlaşılmıyacaktır. Biraz sonra ana hatları ile izah edeceğimiz hu yatırımlar tamamlanarak yeni kuv
vetler ve kapasiteler halinde memleketin umumi istihsal gücüne büyük imkânlar getirmeye başladık
ları vakit, gayretlerimizin mahiyet, şümul ve azameti daha iyi tebarüz edecektir. 

Ancak 1950 yılından bu tarafa, tatbikına başladığımız sermaye yatıranlarını sektörler ve tesisler 
İtibariyle vcah etmeden önce, bu yatıranların yekdiğerini tamamladıklarını, ya memleketin istihsal 
gücünü ve iktisadi kudretini tam bir ahenk ve nîuvazene halinde geliştirmeye, yahut da mevcut is-
tihsal kaynak ve kapasitelerinden tam bir şekilde istifade teminine, istihsal veriminin artırılmasına 
ve maliyetlerinin düşürülmesine matuf bulunduklarını bilhassa tebarüz ettirmek yerinde olur. 

a) Sulama, tasktn ve selden koruma, barajlar ve kuvvet muharrike tesisleri : 

1. Sulama, taşkın ve selden koruma ile içme suyu tesisleri : 1950 yılına kadar ziraatimiz 
tamamiyle iklim şartlarına terkedilmiş; sulama tesisleri ve her çeşit koruyucu tedbirler ihmal 
olunmuştu. 

Millî ekonomisinin bariz vasfını zirai faaliyetler teşkil eden bir memlekette tabiî şartları ıslah et
mek, bataklıkları kurutmak, taşkınları Önlemek, su cereyanlarından ve yeraltı sularından istifa
de etmek hususunda asgari bir gayret dahi sarfedilmemesi, birçok köy, kasaba ve şehirlerimizin 
zaman zaman tabiî âfetlerin ağır tahribatına mâruz bırakılması, çiftçilerimizin tabiatla yaptıkla
rı çetinN mücadelede desteklenmemesi zirai istihsalimizin düşük seviyelerde kalmasının âmillerin
den bir kısmını teşkil etmekte idi. 

1950 senesinde ancak 63 000 hektar arazi sulanmakta idi. Gene o tarihe kadar kurutulmuş 
bataklıkların sahası 30 bin hektardan ibaretti ve ancak 107 bin hektar arazi ve 16 aded kasaba 
veya köy selden korunabiliyordu. 

Hükümetimizin 1951 yılı bütçelerinden itibaren aldığı tedbirler ve sarfettiği gayretler sayesin
de 1954 senesinde işletmeye açılmış tesisler vasıtasiyle : 

Sulanan arazi yekûnu 350 500 hektara, 
Kurutulmuş bataklıklar 204 250 » 
Taşkın ve selden korunan sahalar 363 250 » 
Taşkın ve selden korunan şehir, kasaba ve köylerde 131 adede yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yeraltı sulan dâvası büyük bir ehemmiyetle ele alınmış olup, bu mevzuu şimdiye ka
dar yapılanlarla mukayese edilemiyecek bir şekilde halletmek üzereyiz. 

İktidarı devraldığımız tarihte 40 küsur bin köyden ancak 13 700 köyde içme suyu vardı ve 
bu ya esasen köylerin, sulann mevcut bulunduğu yerlerde kurulmasının neticesi veya tamamen 
halkımızın kendi gayretlerinin mahsulü idi. 

1951 yılından bu yana, yeniden 20 245 köy içme suyuna kavuşturulmuş ve bu mevzu için Devlet 
bütçesinden 65 400 000 lira sarfedilmiştir. 

Köy içme sulan da dâhil olmak üzere bataklık kurutma, taşkın ve selden koruma, sulama ve yeral
tı sulan için iktidarımızın dört yıllık devresi zarfında büfelerimizden sarfolunan para miktan 340 
milyon lirayı tecavüz etmektedir. 
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Halen üzerinde çalışmakta ve inşaları devam etmekte olan programlar sayesinde önümüzdeki yıl
larda : 

Sulanan arazi 
Kurutulan bataklıklar 
Taşkın ve selden kurtarılan sahalar 
Taşkın ve selden kurtarılan şehir, ka
saba ve köyler adedi de 

550 000 Hektar 
300 000 > 
550 000 > 

160 a yükselecek ve 1950 yılından sonra içme suyuna 
kavuşturulan köylerimizin sayısı, geriye kalan 5000- köyün suyu da temin edilmek suretiyle, 25 bini bu
lacak ve böylece Türkiye'de içme suyu olmıyan köy kalmıyacaktır. 

Ayrıca yeraltı sulan mevzuuna büyük bir ehemmiyet verilerek açılan kuyulann, adedi 500 ü ve 
derinlikleri mecmuu da 100 bin metreyi bulacaktır. Bu vesile üe tiler Bankası vasıtasiyle, 238 kasaba 
ve şehrin içme suları tesisatı için büyüne kadar 23'milyon lira harcanmış olduğunu, halen inşaları 
devam eden tesislerle birlikte içme suyuna kavuşturulacak şehir ve kasaba adedinin 302 ye ve bu 
maksat için sarfedüecek para miktarının da 78 milyon liraya yükseleceğini kaydetmek lâzımdır. 

2, Kuwei muharrike ve enerji tesisleri ; Memleketin iktisadi kalkınması, kurulacak tesislerin iş
letilmesi ve istihsal maliyetinin düşürülmesi evvelemirde ucuz ve bol kuwei muharrikeye mütevak
kıf bulunduğu halde 1950 yılına kadar en çok ihmal edilmiş bulunan mevzulardan birisi de bu olmuş
tur. • 

Nitekim kömür istihsalimiz 1950 senesinde 4 milyon 360 000 tondan ibaret bulunuyordu. Zon
guldak kömür havzasının ıslahı ve istihsal kapasitelerinin artırılması için hazırlanmış ve 381 milyon 
liraya mal olacağı hesaplanan programın 1957 senesinde ikmali ile maden kömürü istihsalinin 7 mil
yon tonun fevkına yükseleceği tahmin edilmektedir. 1954 senesine kadar bu programın 223 milyon 
liralık kısmı tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca garp linyitlerinin istihsal kapasitesini ar
tırmak üzere girişilmiş bulunan 61 milyon 327 bin liralık ıslahat programının da 33 milyon 729 bin 
liralık kısmı 1954 sonuna kadar fiilen tahakkuk ettirilmiş olacaktır. 1957 senesinde bütün tesisle
rin ikmali üe de garp linyitlerinin istihsal kapasitesi 2 milyon 690 bin tona yükselecektir. Şu nok
tayı ehemmiyetle tebarüz ettirmek icabeder ki, 1950 senesinden bu tarafa alınmış olan bu müspet 
tedbirler sayesinde gerek kömür ve gerek linyit istihsalinde, yaratılmak istenen zehabın hilâfına 
olarak 1950 senesine nazaran mühim artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Azdavay kömür yataklarının işletmeye açılmasını temin edecek tesisler için gerekli çalış
malar vc hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. 

Bu suretle bir taraftan mevcut kömür hazinelerimizden ve linyitlerimizden, ve halen istifade 
edüemiyen veya mahdut miktarda faydalanılan yataklardan iyi bir şekilde istifade yoluna gider
ken diğer taraftan su cereyanlarından tam bir şekilde faydalanma imkânlannı aramaktayız. 

Filhakika, memleketimizin her tarafında mevcut kuvvetli su cereyanlarından ucuz ve bol mik
tarda elektrik enerjisi istihsal ederek sanayiimizin kuvvei muharrike ihtiyacını temin etmek ve istih
sal maliyetlerini düşürmek mümkündür. Bu geniş imkânlara rağmen 1950 senesine kadar, mahdut 
miktardaki şehir ve kasaba santralleri ile bâzı sınai tesislerin kendi ihtiyaçları için kurduklan sant
raller ve 60 bin kilovat takatinde Çatalağzı Termik santrali bir tarafa bırakıldığı takdirde, mem
lekette elektrik enerjisi ihtiyacı tamamen ihmal edilmiş bulunuyordu. Mezkûr santrallerin de pek 
büyük kısmı ya kömürle veya mazotla işletilmekte ve istihsalleri pahalıya mal olmakta idi. Bu sebep
ledir ki, 1950 senesindeki bütün elektrik istihsalimiz, yılda 789,6 milyon kilovat saati geçmiyordu. 

Bu mühim ihtiyacı ve geniş imkânlan nazara alan iktidanmız, iş basına gelir gelmez, ucuz ve 
bol'elektrik kaynağı olan Hidro - Elektrik tesislerine büyük ehemmiyet vermiş ve kısa zamanda 
beş aded büyük çapta ve 15 aded orta çapta mm taka Hidro - Elektrik santralleri ile düşük kaliteli 
kömür ve linyitlerden istifade etmek üzere ikinci Çatalağzı, Tunçbilek ve Soma Termik elektrik sant-
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railerinin inşasına girişilmiştir. 827 milyon liraya mal olacağı hesaplanan bu santrallerin elektrik 
istihsali senede 2 milyar 645 milyon kilovat saati KıW™k ve 1950 senesindeki elektrik istihsalinin 
dort misline yaklaşacaktır. Bu vesile ile mezkûr santrallerin d ı ş finansmanının 413 milyon liranın 
fevkinde bulunduğunu kaydedebiliriz. 

Kurulmakta olan beş büyük Hidro - Elektik tesislerinden S a n y a T v e Seyhan'ın inşalarına 
1951 ve 1952 yıllarında, Kızılırmak - Hiı-fanlı, Gediz - Demirköprü ve Akçay - Kemer tesislerinin 
inşalarına da 1954 yılında başlanmış bulunmaktadır. Bunlardan Seyhan ile son ikisi çok maksatlı 
î«wl«r olup, aynı zamanda geniş sahaların sulamncsma hizmet edecekleri gibi hepsi de üzerinde 
kâin bulundukları nehirlerde su cerevanlannın tanzimine, taşkınların önlenmesine ve alâkalı mın
tıkalarda çiftçilerimizin taşkınlar yüzünden her sene duçar oldukları mühim zararların bertaraf 
edilmesine hizmet edeceklerdir. 

Ayrıca ismi geçen 5 büyük tesisin önünde teşekkül edecek olan vâsi baraj gölleri, mıntakala-
rmda iklim şartlarının tanzimini temin eyliyecektir. 

Diğer taraftan iller Bankası 1950 den sonra 366 aded şehir v e kasaba elektrik santrali ile 13 
aded mı-ntaka elektrik santralinin ihalesini yapmış olup, bu ihalelerden 32 873 838 lira kıymetin
de 165 adedi 1954 senesi içinde işletmeye açılmış, 95 163 928 lira kıymetinde 214 adedinin de inşa
ları d e v a m etmektedir. 

Bunlara ilâveten Kızılırmak üzerinde Kargı, Kesikköprü, Kapulnkaya, Sakarya üzerinde Gemi-
bükü, Göksu üzerinde Kadıncık, Büyük Menderes üzerinde Çukurköy, Aksu üzerinde tkinci Ko
vada, Yeşilırmak üzerinde Almus ve muhtelif yerlerde diğer 9 aded Hidro - Elektrik tesislerinin 
projeleri hazırlanmaktadır. 

Muhtelif santrallerde üretilen elektrik enerjisinin, istihlâk merkezlerinde tevziini temin etmek 
Ü2ere 1952 yılında işletmeye açılan ve 30 milyon liraya mal olmuş bulunan 458 kilometre uzunlu
ğundaki hatlara ilâveten halen 125 milyon lira sarfiyle 154 ve 66 kilovatlık 2 897 kilometre. 33 
ve daha aşağı kilovatlık 649 kilometre tulünde yeni hatlar inşa edilmektedir. Bunlardan 289 kilo
metrelik kısımlar işletmeye açılmıştır. 

Memlekette elektrik istihsalini artırmak hususunda sarf edilen gayretler sayesinde, halen elek
trik istihsalimiz, 1 milyar 450 milyon kilovat saate yükselmek suretiyle 1950 senesinin iki misline 
yaklaşmış bulunmaktadır. İnşa edilmekte bulunan santraller 1956 - 1958 yıllarında ikmal edildiği 
vakit yıllık istihsal miktarı 3 milyar kilovat saati aşacak ve 1950 senesinin 5 misline yaklaşacaktır. 
1958 de ise yıllık elektrik üretiminin 5 milyara ulaşması gayesine müteveccih inşaat ve çalışma
lar da hayli ilerlemiş olacaktır. 

Bu rakamlar, iktidarımızın memlekette kuwei muharrike istihsalini artırmak için ne büyük bir 
gayretle çalıştığım ve kuwei muharrike mevzuunu nasıl geniş bir anlayışla ele alındığını açıkça 
göstermektedir. 

b) Sanayi sahasına yapılan yatırımlar : 

İktidarımızın hususi teşebbüse temin ettiği geniş imkânlar v e huzur içinde çalışma şartları 
sayesinde 1950 den bu yana geçen dört sene içinde sanayi sahasına d a büyük sermaye yatırımları 
yapılmış bulunmaktadır. 

Hususi teşebbüsün sanayi sahasına bugüne kadar yaptığı ve halen yapmakta olduğu sermaye 
yatırımlarının miktar ve kıymet yekûnlariyle taallûk ettikleri gruplar hakkında teferruatlı rakam
lara girmeksizin aşağıda zikredeceğimiz bâ2i misiller bu vadideki çalışmalar hakkında kâfi bir 
fikir verecektir. 

Filhakika 1950 den 1954 yılı ortalarına kadar kurulan ve tevsi 'edilen yeni sınai tesislerin 
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adedi 700 ü geçmiş bulunmaktadır. Sadece Sınai Kalkınma Bankasının ikrazata başladık 1951 
yılından bu yana, kredi açtığı sınai müesseselerin yatırımlarının kıymet yekûnu 362.5 milyon lira
dır. Bu miktarın 193 milyon lirası mensucat sanayiine, 55 milyon lirası taş, toprak, cam ve çini 
sanayiine, 53 milyon lirası da gıda sanayiine, 20 milyon lirası kimya ve kauçuk sanayiine, 14 mil
yon lirası madenî eşya sanayiine, 13 milyon lirası makine ve teçhizat tamir atelyelcrine, 9 milyon 
lirası kereste ve sellüloz sanayüne, bakiyesi de diğer muhtelif sanayi gruplarına yatırılmıştır. 

Diğer taraftan, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun tatbikatından olarak, müracaatları ka
bul edilen 80 müessesenin temsil ettiği yabancı sermaye miktarı 66 356 246 liradır. Bu 80 mü
essesenin iç finansmanı da, 123 830 000 lira olduğuna gore bu kanaldan yapılmakta bulunan yatı
rım yekûnu 190 186 246 liraya baliğ olmaktadır. 

Müracaatları hâlen tetkik safhasında bulunan 13 müessesenin temsil ettiği 37 864 917 lira da 
ilâve olunduğu takdirde, yekûn 104 221 163 lirayı bulmaktadır. Bu rakamlar, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun tatbik mevkiine konulduğu tarihten bugüne kadar geçen kısa zaman zarfında 
elde edüen neticeleri ve önümüzdeki devreler zarfında yabancı sermaye yatırımlarının memle
ket ekonomisinde oynayacağı 'ehemmiyetli rolü açıkça ifade etmektedir. Bu hal memleketimizde 
sanayi ikliminin yaratılmış olmasının misallerindendir. Yakın senelere kadar bu memlekette en 
basit bir envestisman yapmak için dahi dünyanın hiçbir tarafından bir müracaat yapılmamış 
olması hatırlanırsa gerek Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanununun gerekse sanayiin süratle inkişafı 
için memleketimizde bütün şartların tahakkuk etmiş bulunduğunu ve bunun önümüzdeki sene
lerde ne büyük eserler ve neticeler vadetmekte- olduğunu kalb huzuru içinde mütalâa edebiliriz, 

Bu umumi izahattan sonra, üzerinde çalışılmakta olan sanayi gruplarından bâzıları hakkında 
vereceğimiz rakamlar çalışmalarımızın umumi istikametini ve inkişaf seyrini daha iyi göstere
cektir. 

1. Şeker sanayii: Şeker sanayii, mühim bir sınai işletme mevzuu olduğu kadar zirai istihsale 
münavebe imkânlarını getirmesi, birçok mmtakalarda çiftçimizin modern ziraat tekniğine süratle 
intibakını sağlaması ve köylümüze yeni gelir kaynakları temin etmesi bakımından üzerinde ehem
miyetle durulacak bir mevzudur. Diğer taraftan, halkımızın gelir seviyesi yükseldikçe, şeker istih
lâki de süratle artmaktadır. 1950 senesinde istihsal edilen 137 bin ton şeker o zamanlar güçlükle 
istihlâk edilebilir iken, bugün yeniden 4 fabrikanın işletmeye açılmış olmasına rağmen istihsali
miz, ihtiyaç ve taleplere aneak kâfi gelmektedir. 

1930 sıralarında kurulmuş olan 4 fabrikadan sonra eski iktidar zamanında 14 yıl müddetle tek 
bir fabrika dahi inşa olunmadığı gibi, şeker istihsalini artırmak gibi müspet bir yolda yürüyecek 
yerde bugün anlaşılması gayrimümkün olan bir zihniyetle şeker fiatlarını yükseltmek yolu ile is
tihlâkin tahdidine gidilmiştir. Talep hacmında zaman zaman beliren fazlalıkları bertaraf etmek 
üzere şeker fiatlarını yükseltme yoluna gittiği halde bu mevzuu lâyık olduğu ehemmiyetle ele alan 
Hükümetiniz 150 milyon liralık kısmı dış finansman olmak üzere 300 milyon liraya mal olacak 
on bir yeni fabrikanın inşasına başlanmış bulunmaktadır. Bunlardan Adapazarı fabrikası 1953 
yılında, Konya, Amasya ve Kütahya fabrikaları da 1954 yılında işletmeye açılmıştır. Bu dört fab
rikanın maliyet yekûnu 49 450 000 lirası dış finansman olmak üzere 103 milyon lira, istihsal kapa
siteleri de 93 bin tondur. 

Geri kalan 7 fabrikadan Susurluk, Burdur ve Kayseri fabrikaları 1955 yılında, Erzurum, Er
zincan, Malatya ve Elâzığ fabrikaları da 1956 yılında işletmeye açılacaklardır. Bu suretle şeker 
fabrikalarımızın istihsal kapasitesi 1950 yılında, 130 bin tondan ibaret iken halen 223 bin tona 
yükselmiştir. 1956 yılında ise 3 misline yakın bir artışla 376 bin tona baliğ olacaktır. İstihlâk mik
tarındaki artışın da bu seyri takibedeceği hesaplanmaktadır. Buna • mukabil, 1950 yılında yeni 
kampanyanın başlamak üzere bulunduğu bir sırada 130 bin ton civarındaki istihsalden 60 bin ton
luk istihlâk edilemiyen bir stok bulunduğunu ibretle ve teessürle kaydetmek lâzımdır. 
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Bu vesile ile, mezkûr i l fabrikanın Millî Bankalar, mahallî müteşebbisler ve pancar ekicileri 
kooperatifleri ortaklarının kovdukları sermaye ile kurulmakta olduklarını; bugüne kadar teessüs 
etmiş 16 pancar ekicileri kooperatifinin ortak sayısının 1954 yılı sonunda 167 bine, taahhüt ettik
leri sermayenin 61 milj'on liraya, ve tahsil edilen sermaye miktarının da 25 milyon liraya baliğ 
olacağını büyük bir memnuniyetle tebarüz ettirmek lâzımdır. 

2. Azot ve suni gübre sanayii. Zirai istihsalimizin artışı, yer yer çeşitlenmesi istihsal verimini 
yükseltme gayretleri suni gübre kullanılmasını geniş mikyasta artırmış bulunmaktadır. 1950 den 
önce bahçe ve sebze ziraati dışjnda ancak pek mahdut sahalarda suni gübre kullanılırken bugün bü
tün ziraat, kollarında geniş gübre talepleri ile karşılaşılmakta ve suni gübre ithalâtı için mühim mik
tarda döviz sarfedilmektedir. 

Diğer taraftan memlekette azot sanayiinin kurulmasının Millî Savunma ihtiyaçları için arz ettiği 
ehemmiyeti de ayrıca tebarüz ettirmek lâzımdır. Bu ihtiyaçları göz önünde tutan Hükümetiniz bu 
sahada da ehemmiyetli teşebbüslere geçmiş bulunmaktadır. 

Kütahya'da 70 - 75 milyon lira sarfiyle kurulmakta olan azot ve azotlu gübre tesisleri ikmal 
edilerek işletmeye açıldığı zaman senede 270 bin ton linyit ve 106 bin ton alçı taşı kullanmak su
retiyle, 

60 bin ton amonyum sülfath gübre, 

50 bin ton amunyum nitratlı gübre. 

6 bin ton kesif nitrik asit, 

Bin ton teknik amonyum nitrat, 

Bin ton amonyak istihsal edilecektir. Kütahya'da kurulmakta olan bu azot sanayiine ilâveten ve 
bunun inşası bitmeden bir ikincisine başlamanın zaruri olacağını ve bu mevzuda da tasavvur ve te
şebbüslerimizin mevcut bulunduğunu ifade etmek isteriz. Ayrıca yabancı sermayenin de iştiraki 
ile Ziraat Bankasının İ6kenderunda kurmuş olduğu 100 bin ton kapasiteli süperfosfat fabrikası bu 
sene içinde işletmeye açılmış bulunmaktadır. Aynı yabancı firma ile müştereken ve Garbi Anadoluda 
ikinci bir srüperfosfat fabrikasının süratle inşasına başlanması hususunda çalışmalara devam edil
mektedir. 

Bunlara ilâveten Murgul bakır madeni tesislerinin bacasından çıkan ve o mıntakada ziraate büyük 
zararlar iras eden zehirli gazlardan istifade suretiyle asit sülfürik istihsal etmek ve süperfosfat 
sanayii için en lüzumlu olan bu maddeyi memlekette temin etmek üzere Etibank, 13 300 000 lira sarfı 
ile yeni tesisler vücuda getirmektedir. 1956 yılında işletmeye açılacak olan bu tesisler sayesinde se
nede 70 bin ton asit sülfürik istihsal edileceği gibi Murgul bakır madeninin civarındaki çiftçilerin 
duçar oldukları ve senelik yekûnu 3 milyon lirayı bulan zararlar da tamamen önlenmiş olacaktır. 

3. Traktör fabrikası. Muteber bir Amerikan firması ile birlikte ve Ankara'daki motor fabrika
sından istifade suretiyle çiftçimizin ihtiyacı olan traktörleri memlekette yapmak üzere 20 milyon 
lira sermaye ile kurulan bir şirketin işletmeye açmak üzere bulunduğu traktör fabrikası önümüzdeki 
yıllarda her sene 5000 traktör ve lüzumlu yedek parçaları imal edecek bir kapasiteyi haizdir. Bu 
suretle ziraatimizin pek mühim ihtiyaçlarından biri daha memleket dâhilinde temin edilmiş olacaktır. 

4. Çimento sanayii .- Kalkınma safhasında bulunan ve bütün istihsal tesislerini yeni baştan 
kurmak mevkiinde olan bir memlekette çimento istihsalinin arz ettiği ehemmiyet çok büyük ol
duğu halde eski iktidarın tamamen ihmal ettiği mevzulardan birisi de çimento sanayii olmuştur. 
1950 senesinde memlekette mevcut birkaç çimento fabrikasının yıllık istihsali 395 bin tondan iba
retti 1950 den sonra hükümetinizin aldığı tedbirlerle bir kısım fabrikaların tevsii suretiyle istih
sal kapasitesinin 1 milyon tona çıkarılması hedef tutulmuş olduğu gibi memleketin muhtelif mer-
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közlerinde yemden 21 çimento fabrikası kurulmasına karar verilmiş ve bunlardan mühim bir kıs
mının inşalarına başlanmış bulunmaktadır. Halen inşaları devam eden fabrikaların üçü 1955 yılın
da; 10 tanesi 1956 yılında, 4 tanesi de 1957 yılında tamamen işletmeye açılacak ve bu suretle mem
leketin çimento istihsal kapasitesi 1950 de 400 bin ton iken 1957 yılında 2,5 milyon tona yüksel
mek suretiyle 6 mislini geçecektir. 

Şeker fabrikalarında olduğu gibi tamamen mahallî müteşebbislerin koydukları sermaye ve mil
lî bankalarımızın iştiraki ile kurulmakta olan bu fabrikalar 125 milyon lirası dış finansman olmak 
üzere 250 milyon liraya mal olacaktır. 

Kurulmakta olan fabrikalardan bir kısmının sermayesine % 10 nispetinde, bu fabrikaların 
makine ve tesisatını imal eden yabancı firmalar da iştirak etmektedirler. 

5. Mensucat sanayii : 1950 senesinden sonra Sümerbankm vücuda getirdiği tesisler, yaptığı 
tevsi ve ıslahlar ve bilhassa hususi müteşebbislerin kurdukları yeni fabrikalar sayesinde başta 
pamuklu mensucat ve pamuk ipliği olmak üzere mensucat sanayiimiz büyük inkişaflar kaydet
miş bulunmaktadır. 

1953 senesindeki pamuklu ithalâtının 120 milyon liraya yaklaştığı nazara alınırsa bu sahada gi
rişilmiş olan sermaye yatırımlarının ne büyük bir ihtiyaca cevap vermekte olduğu ve temin ede
ceği döviz tasarrufunun ehemmiyeti kolayca anlaşılmış olur. 

1950 senesinde mevcut pamuklu ve yünlü mensucat sanayii tesislerindeki iğ adedi 300 binden 
ibaret iken halen inşa edilmekte olanlarla birlikte 1 milyon iğe yaklaşmış bulunmaktadır. 

Sümerbanka bağlı pamuklu mensucat fabrikalarında da iğ adedi 1950 senesinde 126 binden 
ibaret iken halen 214.300 o, yünlü mensucat fabrikalarındaki iğ adedi de 29.600 den 53 bine yük
selmiş bulunmaktadır, Yalnız başına Sümerbankm kurduğu yeni tesislerle ilâve ve ikmaller, 31 
milyon metre pamuklu ve 3 milyon metre de yünlü kumaş imal etmektedir. 

6. Kâğıt sanayii: İzmit Kâğıt Fabrikasının yıllık istihsali 1950 senesinde 18 bin tondan iba
ret iken, ilâve edilen tesisler sayesinde halen istihsal kapasitesi 50 bin tona yükselmiş bulunmak
tadır. 

7. Demir ve çelik tesisleri, Karabük demir ve çelik tesislerinin 1950 yılındaki hadde mamul
leri istihsali 78 bin ton ve çelik mamulleri imalâtı da 92 bin lon iken, yapılan ilâve tesislerle, ha
len hadde mamulleri 137 bin tona, ç.elikhane istihsali de 162 bin tona çıkarılmıştır. 

Ayrıca mezkûr tesislerin istihsal kapasitelerinde mevcut tıkanıklıkları izale ederek istihsal hac
mim artırmak üzere yapılmakta olan 100 milyon liralık yeni yatırımlar sayesinde iki yüksek fı
rının tam kapasite ile çalışmaları temin edilecek ve bu ilâve tesisler 1956 yılında ikmal olunduğu 
zaman çelikhane kapasitesi 350-400 bin tona, haddehane kapasitesi de 300 bin tona yükselecektir. 

Diğer taraftan Karabük'te kurulmuş olan 18 bin ton kapasiteli santrfüj boru fabrikası 1954 
yılında işletmeye açümış ve istihsale başlamış bulunmaktadır. 

c) Hububat ve hayvancılık mahsullerini değerlendirme tesisleri: 

1. Silo ve hangar inşaatı : Memleketimizin en çok yekûn tutan istihsali hububat olduğu halde 
1950 senesinde 39.000 tonluk silo, 267.780 tonluk ahşap ve kagir ambar, 9.000 tonluk 4 aded çelik 
hangar ile 95.220 tonluk küçük madenî depolar olmak üzere ceman 411.000 tonluk depolama tesisleri 
mevcut idi. 1950 den sonra, hükümetiniz 56.5 milyon lirası dış finansman olmak üzere ceman 110 
milyon liralık geniş bir yatırım programını tatbik mevkiine vaz'etmiş bulunmaktadır. 

1954 senesi sonuna kadar bu programın 24 milyon liralık kısmı fiilen sarf edilmek suretiyle Top
rak Mahsulleri Ofisinin hububat depolama kapasitesi 411 bin tondan 992.396 tona yükseltilmiş ve 
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böylece 1950 ye nazaran bir mislinden fazla bir artış temin edilmiştir. Program tamamlandığı za
man 40 beton silo, 456 çelik hangar, 84 çelik silo, diğer ambar ve depolardan müteşekkil olmak üze
re Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat depolama vo temizleme tesislerinin umumi kapasitesi 
2.170.396 tona yükselmek suretiyle 5 mislini tecavüz edecektir. 

2) Et ve Balık Kurumu tesisleri. Hayvancılığımızı ve balıkçılığımızı müstakar fiyatlı devamlı 
pazarlara kavuşturmak, memlekette et ve balık istihsal ve istihlâkini tanzim etmek, hayvan ve de
niz mahsullerini kıymetlendirmek üzere tesis edilmiş olan Et ve Balık Kurumu, 43 milyon liralık 
bir programla Erzurum, Ankara, Konya ve istanbul'da 4 aded et kombinası inşasına başlamış bu
lunmaktadır. Bu kombinalarda günde 9 463 aded büyük ve küçük bas hayvan kesilmesi ve 2 794 
ton et depolanması mümkün olacaktır. 

Buna ilâveten memleketin muhtelif merkezlerinde 15 milyon liralık bir programla tesisine baş
lanmış bulunan 12 aded soğuk hava deposunda günde 2 675 ton buz imâl edilecek ve 7 0o(v ton 
et, ve balık depolanabilecektir. Her iki programın tahakkuku için 1954 yılı sonuna kadar 32 mil
yon 842 bin Ura sarf edilmiş olup önümüzdeki sene içinde inşaat ve tesisat tamamen ikmal edile
cektir. 

Ayrıca, et ve balık nakliyatında kullanılmak üzere Kurum, şimdiye kadar' 6 milyon 230 bin li
ralık, soğulma tertibatını haiz kara ve deniz nakil vasıtaları ile vagon mubayaa etmiş bulunmak
tadır. 

d) Yollar ve limanlar, milli ekonominin süratle inkişafı, muhtelif mmtakalarda istihsal edilen 
malların istihlâk merkezlerine, millî ve beynelmilel pazarlara nakledilerek değerlendirilmesi ikti
sadi bünyenin, mübadele ve istihsal hacmi mahdut mahallî pazarlardan kurtarılarak millî bir 
vahdet haline getirilmesi, beyti ve mahallî istihsal sistemi yerine millî ve beynelmilel pazar için 
istihsal sisteminin ikamesi bakımından her mevsimde geçit veren muntazam karayolları şebeke
sinin ve modern liman tesislerinin arz ettiği ehemmiyet aşikârdır. 

Buna rağmen eski iktidar zamanında bu mevzular tamamen ihmal edilmiş bulunuyordu. 

Hükümetinizin i$ basına, gelir gelmez ehemmiyetle ele aldığı mevzular arasında yol, köprü, li
man, iskele ve barınaklar inşaat ve ıslahatı en mühim yeri işgal etmiştir. 

1. Yollar ve köprüler. Memleketimizdeki stabilize yolların uzunluğu 1950 yılında 15 104 kilo
metreden ibaret iken son dört sene içinde Karayolları İdaresinin bütçe imkânlarının ve teknik 
vasıtalarının artırılması neticesi olarak halen 27 bin kilometreye çıkarılmıştır. Keza bakım altın
daki yollar da 19 166 kilometreden 36 008 kilometreye çıkarılmış bulunmaktadır.* 

Diğer taraftan, 1950 senesinde mevcut köprüler 13 bin metre uzunluğunda 289 adedden ibaret 
iken 1954 senesinde 41 bin metre uzunluğunda 591 e yükselmiştir. Ayrıca 18 bin metre uzunlu
ğunda 498 köprü de inşa safhasında bulunmaktadır. 

Bunlara zamimeten, mevcut yollarda seyrüsefer kapasitesini ve emniyetini artırmaya matuf 
gerekli ıslahat da temin edilmiş olduğu için devlet, il ve köy yollarındaki senelik eşya nakliyatı 
1950 senesinde 957 milyon ton-kilometreden 1954 senesinde 2 milyar 29 milyon ton - kilometreye 
yükselmiş bulunmaktadır. Keza 1950 senesinde mevcut devlet, il ve köy yollarındaki yolcu nak-

y a t l 2 milyar 597 milyon yolcu - kilometreden 1954 senesinde 8 milyar 91 milyon yolcu-kilo
metreye yükselmiştir. 

1950 yılında memleketimizde 22 037 aded motorlu sivil nakil vasıtası mevcut iken halen bu 
miktar 67 bini bulmuştur. 

Hükümetiniz yol dâvasını büyük bir ehemmiyetle ele almış olup kısa zamanda' ihtiyaçlarımıza 
cevap verecek bir yol şebekesini kurmak azmi ile çalışmaktadır. Bu vesile ile 1958 senesinden ön-

utün köylerimizin her mevsimde geçit veren yollarla şehir ve kasabalara bağlanacağını soy-
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lersek daha birkaç sene evvel ancak hayal sapla bilecek muazzam bir neticenin istihsal edilmek üze
re olduğunu anlamış oluruz. 

2. Umanlar, iskele ve barınaklar, iktidarımız'zamanında, yekûnu 27ü 582 056 lirayı bulan 
geniş bir yatırım programı üe 11 liman ve 19 iskele ve barınak inşasına girişilmiştir. 

Bunlardan halen inşaları biterek işletmeye açılmış bulunan, Ereğli, Trabzon. İnebolu ve Amas
ra limanlarının maliyeti 15 milyon 143 bin lirası dış finansman olmak üzere 55 milyon lira, 6 
aded iskele ve barınağın maliyeti de 4 milyon lira tutmaktadır. Halen inşaları devam etmekte 
olan 13 iskele ve barınağın maliyet yekûnu ise, 12 milyon 807 bin lira tahmin edilmekte olup, 
bu miktarın 77 milyon liralık kısmı fiilen sarf edilmiştir. Bu iskele ve barınakların büyük kıs
mı 1954 yılı sonlarında veya 1955 yılı içinde işletmeye açılmış olacaktır. 

Ceman 199 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen istanbul, Sabpazart, Haydarpaşa, Samsun, 
İzmir - Alsancak, Mersin, Giresun limanlan ile, İskenderun limanı tevsii, temel ve mekanik tesisal 
inşaatı süratle devam etmektedir. 

Yapümakta olan limanların büyük kısmı, 1956 - 1957 yıllannda işletmeye açılmış olacak ve yıllık 
kapasiteleri de 5 milyon tonu bulacaktır. 

Aynca biri büyük yedisi orta çapta olmak üzere 33 liman, iskele ve bannağm etüdleri ikmâl edil
mekte olup önümüzdeki yıllarda peyderpey inşalarına başlanacaktır. 

Yukarda verilen izahat ve rakamlar, Hükümetinizin iskele ve liman mevzuundaki çalışmalarının 
vüsat ve ehemmiyeti hakkında kâfi bir fikir vermektedir. 

e) Diğer münakale ve muhabere tesisleri : 

Iktidanmjz zamanında diğer sahalardaki çalışmalara muvazi olarak demiryollan inşaatı ve mev
cut işletmenin ıslahı, deniz ticaret filosu1, hava meydanlan inşaatı ve Havayollan İdaresinin geliştiril
mesi, PTT şebekesinin tevsi ve ıslahı mevzuunda da geniş yatınmlar yapılmış ve mühim işler ba-
şanlmış veya başanlma yolunda bulunmuştur. Bunlara da topluca bir göz atmak faydalı olacaktır. 

1. Demiryolu inşaatı: îktidanmız zamanında 115 milyon lirası dış finansman olmak üzere 579 
milyon liraya mal olacağı hesaplanan bir programla 1309 kilometre tulünde yeni demiryolu hatları 
inşasına başlanmış olup, bunlardan, 186 kilometre tulünde Hasankale -• Horasan, Narlı - Gazianteb 
ve Ereğli - Armutçuk hatlan işletmeye açılmış bulunmaktadır. Hâlen inşalan devam etmekte olan 
diğer hatlann «da 507 milyon liralık keşif bedellerinin 206 milyon liralık kısmı sarf edilmiştir. Bu hatla
rın bir kısmı 1955 yılında, bakiyesi de 1957 yılında tamamen ikmal edilerek işletmeye açılmış olacaktır 

2. Devlet Demiryollan işletmesinin ıslah ve takviyesi: Iktidan devraldığımız zaman yeni hatlar 
inşasından ve hattâ daha mühim olarak, mevcut hatlann ve işletmelerin keniş Ölçüde ve ehemmiyet
li masrafları icabettirecek surette ıslah ve takviyesi zaruretiyle de karşılaşılmıştır. 

Bu maksat uğruna bugüne kadar 1951 - 1954 yıllan arasında yapılan masraflar 160 milyon lira
dır. Bu uğurda daha büyük gayretler ve masraflar ihtiyar etmek mecburiyetindeyiz. 

1954 yılının ilk altı aylık rakaralan ile 1950 yılı yolcu ve yük nakliyat rakamlan mukayese 
edildiği taklirde kara yolu nakliyatının geniş mikvasta artmasına rağmen demiryollan nakliyatın
da da mühim artışlar kaydedildiği görülmektedir. Filhakika 1950 yılının ilk altı ayında taşınan 
yolcu adedi 24,9 milyon, eşya nakliyatı da 2,9 milvon ton iken 1954 yılının ilk altı aylık devresinde 
29.8 milyon yolcu ve 4.6 milyon ton eşya nakledilmiştir. 

Yapılmakta olan ıslahat ve yeni tesisler tamamen işletmeye açıldığı vakit bu miktarlann daha da 
artacağı şüphesizdir, 
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3 Hava meydanları inşaatı: 1950 den sonra, 50 milyon lira tutamda Yeşilköy, Esenboğa, Ada
na vc Trabzon hava meydanlarının ve lüzumlu tesislerinin inşalarına başlanmış olup, Yeşilköy ve 
Adana meydanları 1953 yılı içinde işletmeye açılmıştır. Esenboğa ve Trabzon meydanları da önü
müzdeki aylarda işletmeye açılmış olacaktır. Bunlardan beynelmilel tipte olan Yeşilköy ve Esenbo
ğa meydanlarının pistleri 60 ar metre genişliğinde ve ceman 5 000 metre uzunluğundadır. Adana 45 
metre genişliğinde ve 2 700 metre uzunluğunda, Trabzon ise 30 metre genişliğinde ve 1 600 metre 
uzunluğundadır. Bu suretle dört meydanın pist uzunluğu 9 300 metreyi bulmaktadır. 

Ayrıca muhtelif şehirlerde inşası kararlaştırılan vc 45 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen 
10 hava meydanının etüdleri üzerinde çalışılmaktadır. 

4. Havayolları isletmesinin ıslahı: 1951 senesinden 1954 yılı sonuna kadar muhtelif tesisler 
için ceman 18 milyon 641 bin liralık yatıran yapmış bulunan Devlet Havayolları idaresi tayyare 
filosunu ıslah ve uçuş şartlarını tanzim etmek üzere 1954 yılından itibaren 38 milyon liralık yeni 
bir yatırım programı tatbik mevkiine koymuştur. 

Bu yatırımlarla mütenasip olarak 1950 senesinde Devlet Havayollarının taşıdığı yolcu adedi 
86 331 kişiden ibaret üren 1953 senesinde 183 799 a yükselmiştir. Derpiş edilen ıslahatın ikmalinden 
sonra, bu miktarın daha da artacağı şüphesizdir. 

f». PTT şebekesinin ıslahı : PTT İdaresinin 1951 - 1954 yıllarında yaptığı ve yekûnu 47 mil-
yon lirayı bulan yatırımlar, bilhassa telefon ve telgraf şebekelerinin tevsiine ve ıslahına sarfedilmiş-
tir. Bu yatırımlar sayesinde ; 

Mevcut otomatik santral adedi 1950 de 19 dan 1954 te ' 35 « 

Manyetolu santral adedi 1950 de 190 dan 1954 te 327 ye 

Otomatik telefon adedi 1950 de 54 400 den 1954 te 93 600 e 

Manyetolu telefon adedi 'i960 de 13 931 den 1954 te 29 151 e 

Telefon ve telgraf kuranportör ededi 1950 de 102 den 1954 te 413 e 
yükselmiştir. 

Önümüzdeki sene içinde 38 milyon liralık yeni bir yatırım programı ile bu tesisler daha ziyade 
tevsi ve ıslah edilecektir 

6. Deniz Ticaret Filosunun inkişafı : 1950 senesinde 467 397 gros ton olan deniz ticaret filomuzun 
umumi yekûnu 1954 senesinde 591 401 gros tona yükselmiş olup, Denizcilik Bankasının 1954 yılında 
sipariş ettiği ve bir kısmı bu aylar içinde filomuza katılmak üzere bulunan gemilerle birlikte 701 401 
tonilâtoya yükselecektir. 

Memleketin iktisadi kalkınmasını kısa zamanda tahakkuk ettirmek maksadiyle Hükümetinizin 
muhtelif istihsal ve münakale kollarında giriştiği muazzam sermaye yatırımları hakkında yukarı
dan beri verdiğimiz izahat, zikrettiğimiz misaller ve rakamlar bu sahadaki çalışmalarımızın vüsat 
v e ehemmiyeti hususunda kâfi bir fikir verecektir. Büyük kısmı 1956-1958 yıllarında inşaları 
tamamlanacak olan yeni tesislerin işletmeye açılmaları ile millî ekonomimizin çok büyük bir inki 
Safa mazhar olacağında hiç şüphe yoktur. Yapılmakta olanlar yanında henüz bir başlangıç telâkki 
bilebilecek olan bitirilmiş işlerin getirmiş olduğu inkişafın 1950 yılına nazaran birkaç misli kuv 
*Jt ve imkân sağlamış bulunduğu nazara alınırsa, istikbale ait ümitlerimizde ne kadar haklı oldu 
Kumuz ve iktidarımızın tarihî vazifelerini ne büyük bir muvaffakiyetle ifa etmekte bulunduğu da 
h a iyi anlaşılır, 

2624 

TBMM KUTUPHANESI



C) istihsal Kredisi : 

Memlekette, istihsal kaynaklarının işletmeye açılmasında, istihsal faaliyetlerinin huzur ve em
niyet içinde gelişnıesir.de ve yeni sermaye yatırımlarının süratle inkişafında banka kredilerinin haiz 
olduğu ehemmiyeti ve icra ettiği pek mühim tesirleri göz önünde tutan Hükümetiniz, iş hasına gel
diği günden itibaren her vasıta ve imkândan faydalanarak banka kredilerini artırmak ve kredi 
maliyetlerini düşürmek hususunda büyük gayretler sarf etmiştir. 

1950 den önceki yıllarda millî ekonomimizin bir türlü gelişmemesinde o zamanlar takibedilen 
tamamen deflâsyonist ve kısırlaştıncı bir iktisadi tutumun tatbikatının neticelerinden biri olmak 
üzere gayet dar bir kredi hacmi içinde kalınmış olmasının geniş mikyasta müessir olduğu hâdi
sesi dikkate çarpar. 

Aşağıya dercedilmiş bulunan cetvel banka kredilerinin son senelerdeki seyri ve 1949 sene-
sine ait rakamlarla mukayesesi hakkında kâfi bir fikir vermektedir : 

Dört senelik mukayeseli kredi durumu 

ipotek mukabili 
Tarihi Ticari krediler Zirai kredüer ikrazat Sınai krediler Yekûn 

31. .12 .1949 915 234 300 337 552 049 77 769 454 ' — . 1 330 555 803 
30 . 6 . 1950 1.134 834 895 350 554 304 78 427 069 — 1 563 816 268 
31 .12 . 1950 1 089 439 601 412 781 95rt 86 250 378 — 1 588 471 938 
30 . 6 . .1951 1 285 -178 737 512 931 416 100 309 306 — 1 898 419 459 
31 .12 .1951 1 383 490 598 646 657 993 136 964 998 42 918 160 2 210 031 749 
30 .,6 .1952 1 700 779 235 895 196 210 156 723 411 50 841 023 2 803 539 879 
31 , İ2 . 1952 1 740 065 266 1 067 665 121 205 915 828 80 775 816 3 094 442 031 
30. . 6 , 1953 2 017 543 661 1 169 833 £40 216 009 458 84 514 274 3 487 980 933 
31v 12. 1953 2 "408 275 114 1 214 719 046 269 983 911 97 975 456 3 990 953 527 
30. 6 . 1954 2 845 545 408 1 326 881 370 286 504 861 114 351 410 4 573 283 049 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1949 yılı sonunda 1 milyar 330,5 milyon liradan iba
ret bulunan banka kredileri umumi yekûnu % 243,7 bir artışla, 4 misline yaklaşmış ve Haziran 
1954 sonunda 4 milyar 573,3 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1949 senesi sonunda 337,5 milyon liradan ibaret bulunan ve 3 milyona yakın 
çiftçi ailesinin asgeri ihtiyaçları yanında hiçbir mâna ifade etmiyen zirai kredi hacmi, hükümeti
nizin daha ilk günlerden itibaren sarfetm.eye başladığı devamlı gayretler sayesinde 1954 yılı Ha
ziranında 1 milyar 327 milyon liraya yükselmek suretiyle 5 misline yakın bir seviyeye ulaşmış
tır. 

Sınai istihsal sahasına sermaye yatırımlarım desteklemek maksadiyle kurulmuş olan Sınai KaU 
kınına Bankasının müteşebbislere, yeni sınai tesisler veya tevsi ve ikmaller için açtığı kredilerin 
yekûnu Ekim 1954 sonunda 130,7 milyon liraya baliğ olmuştur. Alâkalı müteşebbislerin kendi
leri tarafından konulan paralarla birlikte, Sınai Kalkınma Bankasına kredi açtığı mevzulara ce
man 362,5 milyon liralık yatırım yapılmıştır. 

Bu suretle kurulmuş ve kurulmakta olan tesislerin, memleketin sınai istihsal kapasitesine yıl
da 587 milyon liralık bir kıymet ilâve edeceği tahmin edilmektedir. 

Bu vesile ile, Haziran 1954 sonunda yekûnu 2 milyar 845,5 milyon liraya yükselmi-ş bulunan 
ticari kredilerin büyük kısmının yeni sermaye yatınmlannın finansmanında ve sınai istihsal faa
liyetlerinde kullanılmakta bulunduğunu da tebarüz ettirmek yerinde olur. 
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Bu itibarla yapılmakta olan sınai yatırımlara açılmış olan kredilerin sadece, Sınai Kalkınma 
Bankasına ait rakamlardan ibaret bulunduğu zanncdilmemelidir. Esas itibariyle bir tertip ve tas
nif noksanı olarak bankalarımızın iş hayatına açmış oldukları kredilere mütaallik rakamlar, zirai 
ve ticari olmak üzere iki esaslı ve büyük grupa ayrılmak suretiyle neşredilmektedir. Bu tasnifin 
hakikati göstermekten uzak olduğunu, ticari krediler içinde sınai ve zirai sahalarda kullanılan 
kredilerin tedahül ettiğini burada açıklamak yerinde olur. 

Bu itibarla kredi rakamları tetkik ve tahlil edilirken yukarıki hususların ehemmiyetle göz 
önünde tutulması iktiza eder. 

D) Mevduat hacmi : 

Son dört yıl zarfında sermaye yatırımlarının büyük yekûnlara baliğ olması, iş ve istihsal hac
minin genişlemesi ve milli gelirde görülen mühim inkişaf sayesinde vatandaşların cari gelirlerin
den tasarruf etmek suretiyle bankalara yatırdıkları paraların yekûnunda da ehemmiyetli tezayütler 
husule gelmiş bulunduğunu memnuniyetle kaydetmek icabeder. 

Bankalardaki mevduat yekûnlarının seyrini tesbit eden aşağıdaki cetvelin tetkikinden de anlaşı
lacağı üzere, 1949 senesi sonunda 989 milyon liradan ibaret bulunan umumi mevduat ydkûnu 
% 210,8 nispetinde bir artışla, 1954 yılı Haziran sonunda 3 milyar 73.7 milyon liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Dört senelik mukayeseli mevduat durumu 

Tasarruf 
Tarih mevduatı Diğer mevduat Yekûn 

31, 12. 1949 464 684 375 524 343 400 989 027 775 
30, 6 ,1950 546 230 975 572 555 685 1 118 786 660 
31 ,12, , 1950 575 991 090 654 147 305 1 230 138 395 
30 6 ,1951 638 416 992 746 725 529 1 385 142 521 
31 ,12 ,1951 738 416 835 984 738 386 1 723 155 221 
30 , 6 .1952 789 920 122 1 035 603 022 1 825 523 144 
31 .12 ,1952 876 843 724 1 375 607 073 2 252 450 797 
30. 6 ,1953 981 674 313 1 446 703 983 2 428 378 296 
31 ,12 ,1953 1 151 489 453 1 808 049 993 2 959 539 446 
30. 6 .1954 1 296 181 013 1 777 512 300 3 073 693 313 

Bu rakamların tetkiki sonunda, ban ka: firar nn umumi ikrazat yekûnu ile bankalarımıza yapılan 
umumi mevduat yekûnu arasındaki ahenkli seyrin kayıt ve müşahade edilmiş olacağına eminiz. 

Memlekette iş ve istihsal hacminin ve sermaye yatırımlarının hacmi ile mütenasip bir mevdu
at ve ikrazat hacmi artışı kaydedilmektedir. Bu iki artışın nispet ve tenazuru iptidadan beri ahenkli 
ve sıhhatli bir bünyenin ifadesini teşkil etmektedir. 

E) Emisyon hacmi: 

Millî ekonomide çok muazzam inkişaflar kaydedildiği, sanayi, ziraat, madencilik sektörlerinde ve 
türlü iktisadi faaliyet kollarında, gayrisâfi millî istihsalde, ferdî gelirlerde, banka kredilerinde ve 
Mevduat haemmda iki üç misilden fazla artışlar vukua geldiği, muhtelif istihsal kollarına, yekûnu 
diyarları aşan sermaye yatırımları yapıldığı bir sırada, Merkez Bankası emisyon hacminin sabit 
kalması elbette tasavvur olunamaz.' 
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Bütün bu sektörlerdeki süratü gelişmenin memlekette tedavül vasıtası ihtiyacını ziyadesiyle artır
dığı bir arada, emisyon hacminin ve para miktarının sabit kalmasını istemek, iktisadi kalkınma ham
lelerinin inkişaf mı sektedar etmekten, bütün millî istihsal faaliyetlerini deflâsyoniat bir havanın bo
ğucu tazyiki altında akamete uğratmaktan başka bir netice vermiyecektir. Hususiyle memleketimiz
de, son yıllardaki iktisadi gelişme, sayesinde birçok mıntakalarm ve toplulukların ilk defa olarak para 
ve piyasa ekonomisiyle temasa geldikleri, evvelce beyti ihtiyaçlar için istihsal olunan birçok malların 
daha fazla miktarlarda istihsal edilerek millî ve beynelmilel piyasalara arzına başlandığı nazara alı
nırsa bu ihtiyaç ve zaruret daha iyi anlaşılmış olur. 

Emisyon miktarındaki tahawülleri tetkik ettiğimiz takdirde dununu daha iyi bir şekilde görmüş 
oluruz. 

Filhakika geçen sene 31 Ekim 1953 tarihinde Merkez Bankasının emisyon miktarı 1 milyar 
474.5 milyon lira idi. Buna mukabil bu sene 30 Ekim 1954 tarihindeki emisyon hacmi 1 milyar 554.2 
milyon liraya yükselmek suretiyle 79.7 milyon liralık'bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. 

Buna mukabil Merkez Bankasının senedat cüzdanının iki tarih arasındaki karşılıklı vaziyetleri 
şöyledir: 

T. C. Merkez Bankasının senedat cüzdanı 

(Milyon lira olarak) 
31.10,1953 30.10.1954 Art̂ ş vey 

j . 

Ticari senetler 284.8 730.4 f 445.6 
Zirai senetler 145.9 284.1 + 138.2 

Ticari ve zirai senetler yekûnu 430.7 1.014.5 + 583.8 
Toprak Mahsulleri Ofisi WXK— 704.— — 96.— 

Artış + 4.87.8 

Bu rakamlar, bize emisyon miktanndaki artışın, ticari ve zirai senetlerdeki inkişafın bir neti
cesi olduğunu ve binaenaleyh doğrudan doğruya iş hacminin genişlemesinden ileri geldiğini ve asıl 

mühim olan taraf geçen yıldan bu yıla emisyon miktanndaki artışın mezkûr senetler cüzdanında
ki yükselişin pek az bir kısmını temsil ettiğini açıkça göstermektedir. 

F) Fiyat hareketleri: 

Memleket çok taraflı bir iktisadi kalkınma hamlesinin tahakkukuna çalışıldığı ve yekûnu bün
yemize ve ölçülerimize göre muazzam rakamlara yükselen büyük sermaye yatırımlarına girişüdiği, 
bu yatırımlann eski yıllarla mukayese 'edilemiyecek bir vüsat ve azamette bulunduğu bir sırada 
piyasada bâzı maddelerin arızi olarak miktarlarının azalmasından mütevellit münferit fiyat dal
galanmalarını ele alarak, bir hayat pahalılığı ve fiyat yükselişinden bahsedildiği ve bunun tenkid 
mevzuu yapıldığı müşahede edilmektedir. 

1948 vasatileri 100 itibar edilerek, Türkiye'deki toptan eşya fiyatları endeksi ile geçim endeksi 
diğer memleketlerle mukayese edildiği takdirde, Türkiye'deki fiyat yükselmelerinin ne derece mu
tedil kaldığı ve diğer memleketlerdeki fiyat yükselmelerim ne kadar geriden takibettiği açıkça 
görülür. 

Aşağıdaki tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Avusturya, İngiltere, Holânda, Fransa, 
Yunanistan, ispanya, Meksika, Brezilya gibi birçok memleketlerde fiyatlar, 1948 veya 1949 vasatın 
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100 itibarîyle 134 ile, 256 arasında muhtelif seviyelere yükselmiş bulunduğu halde, Türkiye "ele toptan 
eşya fiyatları endeksi, 1948 vasatisi 100 itibariyle, 1953 vasatisi 106,6 ya, 1954 senesinin 8 aylık va
satisi de 117,6 ya yükselmiş bulunmaktadır. 

Geçinme endeksleri de 1948 vasatisi 100 itibariyle 1953 yılında, Ankara'da 112,1, İstanbul'da 112,5 
tir. 1954 yılının 8 aylık vasatisi ise Ankara'da 120,5, İstanbul'da da 123,4 tür. 

Toptan eşya fiyatları ve geçinme endekslerindeki bu artışların, ferdî gelirlerdeki vasati bir misli 
yükselme, her sahadaki istihlâk artışları hesaba katılır ve muvakkat sıkıntılar yaratması gayet tabu 
bulunan geniş yatırımlar yapınmakta olduğu da nazarı itibara alınırsa endekslerdeki artışın hiçbir 
şey ifade etmiyeceği kendiliğinden meydana çıkar. 

Yüzlerce yıl ihmâl edilmiş bulunan memleketimizin iktisadi kalkınmasını temin için girişilen geniş 
sermaye yatırımlarının kısa bir devreye sıkıştırılmasını, mazide aynı merhalelerden geçmiş olan ve 
bugün ileri bir istihsal ve medeniyet seviyesine ulaşmış bulunan memleketlerde görüldüğü gibi, vatan
daşların hayat seviyelerinin düşmesini ve bâzı mahrumiyetlere mâruz kalmalarını mucip olabilirdi. 

Halbuki yukardan beri verdiğimiz rakamlar; ferdî gelirlerde, istihlâk seviyesinde, istihsal ve iş 
hacmında kaydedilmiş bulunan muazzam artışlar, vatandaşların yasama şartlan ve seviyelerinde 
1950 yılına nazaran yüzde yüz ferahlığa ve refaha kavuşmuş bulunduklarını açıkça göstermektedir. 

Demek oluyor ki;.vatandaşların hayat pahalılığına, geçim darlığına, zorluk ve mahrumiyetlere 
mâruz bulunduktan, ve bu mahrumiyetlerin tazyiki altında bunalmış olduklan yolundaki iddialar ta-
mamiyle yersiz kalmaktadır. 

Hulâsa; hayat standardı ve refah seviyesi tek taraflı olarak fiyat rakamlan ve geçim endekslerin
den istibracediîebilecek neticeler değildir. 

Bu hususta ileri sürülen iddialar, meselenin vehleten aldatıcı tarafının ele ahnarak muayyen ra
kamların hususi maksatlar için istismara çalışma gayretlerinden başka bir şey ifade edemez. 
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G) Tediye muvazenesi: 

İktidarımı7. 1950 senesinde, istihsal seviyesi en az 15 seneden beri bariz bir artış göstermiyen, dış 
ticareti vc ihracatı bir seneden diğer seneye gerilemeler kaydeden, mevcut istihsal vc işletme te
sisleri bakımsızdık vc uzun ihmaller yüzünden çok esaslı tamirlere ve tecditlere muhtaç hale gelmiş 
bulunan, hattâ nüfus artışını bile tesbit edemiyen, istihsal kapasitesi düşük bir ekonomi devralmıştır. 

1934 - 1938 vasatileriyle mukayeseler yapıldığı takdirde, her sahada kendini gösteren bu ikti
sadi gerileme ve durgunluğun bunaltıcı havası içinde, memleket ekonomisinin kısırlaşmasında, 1950 
den önceki uzun yıllar zarfında tatbik edilen menfi bir muvazene siyasetinin büyük hissesi olduğu 
açıkça ortaya çıkar. 

Asırlarca geri, geniş ölçüde envestisman hareketine girmek şöyle dursun, çok iptidai bir merhale
de bulunan memleketlerde görülebilecek azlıkta, mevcut fabrika ve tesislerin bakımları bile ihmal 
edilmişti. 

Memleketlerin çeşitli iktisadi bünyelerine göre takibedileecifc politikanın farklı olması tabiîdir. 
Dış ticarette scncMk muvazeneyi temin etmek, her gayenin üstünde tutulacak olursa bu, o memleke
tin iktisadi hayatına ve istikbaline kasdetmek mânasına gelecek kadar elîm neticeler doğurur. Ve 
her türlü envestisman politikasından vazgeçmek demek olur. 

Filhakika 1950 ye takaddüm eden 20 senelik bir devre zarfında dış tediyelerde mutlak bir muva
zeneye, hattâ fazlalığa ulaşmak maksadiyle alman tahdit tedbirleri yüzünden, memleketin iktisadi 
cihazlanması, mevcut fabrika ve tesislerin bakımları ve zaruri tamirleri ağır bir şekilde ihmal edil
miş bulunuyordu. 

Dış tediyeler mevzuunda, hakiki bir muvazenenin temel şartı olan geniş bir iktisadi kalkınma 
vc ihracat imkânlarını artırma tedbirlerini tamamen ihmal etmek suretiyle teminine çalışılan suni 
ve fakirane bir muvazene, ilk zamanlarda netice verir gibi görünse bile, bir.müddet sonra, daha 
büyük tediye açıklarının husulüne, sebebiyet vermekle kalmaz, aynı zamanda memleket ekonomisi
nin geniş mikyasta kısırlaşmasını, istihsal vasıta ve tesislerinin verimsizliğe duçar omasını da intaç 
eder. Bu ancak üeriye ait ne müspet bir görüşe ne de yapıcı bir emele sahip bulunmıyan, aciz 
ve rehavet içinde vakit israf etmiş olan hükümetlerin kârıdır. Bu yolda açılan mücadeleler ve 
serdolunan mütalâalar sadece aczin, rehavetin ve hareketsizliğin müdafaasını teşkil eder. 

Nitekim, 1950 den önce1- ievrede tatbik edilen böyle bir zoraki muvazene siyaseti, memleket
te istihsale sermaye yatırımlarının durudurulmasi ve en ziyade ihtiyaç duyulan makine, tesisat ve 
istihsal vasıtaları ithalâtının kısılması pahasına tahakkuk ettirilmiş bulunduğu için memleket eko
nomisinin aleyhine netice vermiş, memleketin iktisaden bir türlü gelişememesini mucip olmuş ve 
1946 ile başlıyan geniş tediye açıklarının asıl sebebini teşkil etmiştir. 

Meselâ, nasıl bugün memleketin çimento vc şeker darlığı çekmesinin sebebi, vaktiyle çimento 
ve şeker fabrikalarının yapılmamış olması ise 1946 dan sonra başlıyan geniş tediye açıklarının se
bebi de, vaktiyle hiçbir envestisman yapılmamış olmasındandır. Eğer o zamanlar böyle kısır bir 
tahdit politikası takibedilecek yerde mevzu, müspet ve yapıcı cephesinden ele alınmış, memleke
tin istihsal ve ihracat kudretini artıracak tedbirlere ehemmiyet verilmiş, millî ekonominin teknik 
vasıtalar ve makinelerle cihazlandırılmasına gayret sarf edilmiş, zengin tabiî kaynaklarımızın ve 
beşerî kudretlerimizin memleketin hayrına olarak geliştirilmesini ve kalkındırılmasını sağlıyacak 
tedbirler üzerinde durulmuş, memleketin imkânlarına ve milletin çalışkanlığına inanan cesaretli 
ve basiretli bir politika takibedilmiş olsaydı, İkinci Dünya Harbi sırasında ve onu takibeden yıllar
da, dünya ticaretinin memleketimiz lehine arz ettiği çok müsait şartlar içinde pek büyük ilerle
meler kolayca tahakkuk ettirilmiş olurdu. 

Bu itibarla hükümetiniz, iş başına geldiği günden itibaren, o zamana kadar affolunmaz ihmal-
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We uğratılmış olan zengin tabii kaynaklarımızı işletmeye açmak suretiyle, memleketin istihsal 
ve ihracat kudretinin süratle artırılacak sağlam esaslar üzerinde çalışmayı ve hakiki muvazeneye, 
yüksek bir iş ve istihsal seviyesinin tabiî şartlan içinde vâsıl olmayı kendisine şiar edinmiştir. 

iktisadi kalkınmanın, türlü istihsal kollarına geniş mikyasta sermaye yatırımı yapılmaksızın 
ve bu yatırımlar için zaruri bulunan makine, tesisat ve istihsal malzemesinin yabancı memleket
lerden ithal etmeksizin tahakkuk ettirilmesi elbette mümkün değildir. 

Mevzuu böylece hakiki veçhesiyle ortaya koyduğumuz takdirde iktisadi kalkınma faaliyetleri
ne girişmiş olan bütün memleketlerde olduğu gibi bizde de, muayyen bir devre için tediye bilan
çosu açıklarım göze almanın, ithalât fazlalarını zaruri telâkki etmenin lüzum ve ehemmiyeti ken
diliğinden anlaşılmış olur. 

Nitekim mazide iktisadi kalkınmalarını tahakkuk ettirmiş ve bugün ileri medeniyet seviyesine 
ulaşmış memleketlerde a3rnı merhalelerden geçmişler, zaman zaman ağır tediye güçlükleriyle müca
dele etmek, bu devrelerin sıkıntılarına bilerek ve istiyerek göğüs germek lüzum ve zarureti üe kar
şılaşmışlardır. Fakat neticede yapılan sermaye yatırımlarının semerelerini vermesiyle müterafik ola
rak, istihsal ve ihracat kudretleri arttıkça tediye güçlükleri de kendiliğinden kaybolmuş ve yerini 
iktisadi bolluğun tabiî muvazenesine terketmiştir. 

Nasıl o zamanlar mezkûr memleketlerin karşılaştıkları dış ticaret açıklan ve tediye güçlükleri 
millî ekonomüerini zayıflatmamış, telâfisi gayrimüiükün zararlar tevlidetmemiş, bilâkis kısa bir za
man eonra tezahür eden iktisadi kudret ve inkişaflarının kaynağını teşkil etmişse, yakın bir istikbal
de durumun memleketimizde de aynı olmaması için hiçbir sebep bulunamaz. 

Misal aramak için 19 neu asra, hattâ 20 nci asrın başlanna kadar gitmeye lüzum yoktur. İkin
ci Dünya Harbi sonunda Garbî Avrupa memleketlerinin karşılaştıkları güçlüklerle bugünkü kuvvet
li durumlarım mukayese etmek kâfidir. Garbî Avrupa memleketlerinin İkinci Dünya Harbinden 
sonra, ekonomilerini tekrar kurmak ve istihsal kudretlerini yükseltmek için giriştikleri sermaye ya
tıranları o zamanlar mezkûr memleketleri ağır tediye güçlükleri ve dolar açıklariyle karşılaştırmış 
bulunuyordu. Bu arada Garbi Almanya gibi bir kısım memleketlerin sıkmtılan çok yakın tarihlere, 
1951 senesine kadar devam etmiştir. Bu ağır güçlüklere rağmen mezkûr memleketler milli ekonomi
lerini yeniden kurmak, istihsal kapasitelerini artırmak için lüzumlu sermaye yatmmlanna azimle de
vam etmişlerdir. Girişümiş bulunan bu sermaye yatırımlannın tamamlanmasını ve yeni yeni fab
rika ve tesislerin işletmeye açılmasını mütaakıp mezkûr memleketler geniş bir refaha kavuşmuşlar, 
tediye büânçolannda muvazeneyi de aşarak külliyetli miktarlarda dolar ve altın gelirleri elde etme
ye başlamışlardır. 

Biz de, memleketin iktisadi cihazlanmasım tamamlamak, istihsal ve ihracat kudretimizi süratle 
artırmak için geniş bir sermaye yatıranına girişmiş bulunuyoruz. Bu yatıranlar sayesinde, şimdi) e 
kadar muattal 'bırakılmış bulunan pek çok tabiî kaynaklanınız işletmeye açılmakta, memleketin is
tihsal ve ihracat kudreti artmaktadır. O yatıranlar yapılmazsa, bu istihsal fazlalarına kavuşmak, 
memleketin iktisadi kudretini artırmak mümkün olamaz. Fakat unutmamak lâzımdır ki, memleket 
içinde kurulan fabrikaların, yapılan yol, baraj, sulama tesisleri, elektrik santralleri, silolar ve li
manların inşa bedellerinin yarısından fazlası dış tediyeyi, yani döviz sarfını icabettir m ektedir. 
Hattâ ziraatimizin gelişmesi, çiftçimizin daha fazla istihsalde bulunması, hariçten mühim miktar
larda traktör, harman makinesi ve çeşitli ziraat aletlerinin ithali sayesinde tahakkuk ettirilmiş
tir. 195Ö den önceki yıllarda aynı'topraklardan, aynı çiftçi aileleri çok daha düşük miktarlarda 
mahsul elde etmişler, ziraatimiz bir türlü kalkınma imkân ve fırsatını bulamamışsa bunun da se
bebini o zamanki hükümetlerin traktör ve ziraat aletlerinin veya bu vasıtaları imal edecek fabri
kaların muhtaç olduğu dövizi harcamaktan korkmalarında, böyle bir sarfiyatın lüzumunu afalla
rına getirmemiş olmalannda aramak lâzımdır. 
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Aym misalleri, pamuklu ve yünlü mensucat fabrikaları, çimento ve şeker sanayii, maden kay
naklarımızın işletmeye açılması, mevcut maden tesislerinin istihsal kapasitelerinin artırılması, su
lama tesisleri, liman, yol, köprü, baraj, elektrik tesisleri vücuda getirilmesi için de birer birer say
mak mümkündür. Bütün bu fabrikalar ve tesisler memleket için lüzumlu ve hayati ehemmiyeti haiz 
iseler; iktisadi kudretimizin artırılması, halkımızın ileri bir gelir ve refah seviyesine ulaştırılması 
için lüzumlu bulunuyorlarsa onların kurulmasını ve işletmeye açılmasını temin edecek döviz sar
fiyatını göze almak, tediye bilançosu açıklarını iktiham eylemek icabeder. 

Tediye bilançosu bir memleketin muayyen bir devre zarfındaki dış gelir ve giderlerinin karşı
lıklı bir hesabı demek olduğuna göre bu hesaplarda muvazene, ya giderlerin kısılması veya gelir
lerin artırılması sayesinde tahakkuk ettirilebilir. Ancak, gelirlerin artırılması da yeni sermaye ya
tırımlarına ve hariçten makine ve tesisat malzemesi ithaline mütevakkıf bulunduğuna göre, her ne 
pahasına olursa olsun mutlak bir muvazene tesisi maksadiyle, bu nevi ithalâtın kısılması bizzat 
millî ekonominin zararına netice vermekten başka bir şeye yaramıyacaktır. O takdirde mühim olan 
nokta, tediye bilançosu açığı ile karşılaşmak değil, bu açığın hangi maksatlar için verildiğine, ya
pılan fazla ithalâtın hangi kalemlerden müteşekkil bulunduğuna, sermaye yatırımlarının vüsat 
ve hacmına dikkat edilmesi keyfiyetidir. Mevzuu bu cepheden mütalâa ettiğimiz zaman 1950 den 
önceki yıllarda ithalâtımızın pek büyük bir kısmının cari istihlâk maddelerinden terekkübetmekte 
olmasına mukabil, bugün ithalâtımızın % 70 ten fazlasını makine ve tesisat malzemesi istihsal mal
larının teşkil ettiğini görürüz. Bütün bu mallar yukarda ana hatlariyle izah ettiğimiz geniş ser
maye yatırımlarının meydana getirilmesinde kullanılmaktadır. 

Giriştiğimiz sermaye yatırımlarından vazgeçmek, yol, liman, baraj, sulama tesisleri, elektrik san
tralleri, fabrikalar inşaatını durdurmak, zirai cihazlanmamızı ihmâl etmek pahasına tediye bilanço
larında bir muvazeneye ulaşmak gayet kolay ve hattâ rahat bir şeydir. Asırlarca ihmale uğramış ih
tiyaçlarının ve mahrumiyetlerinin giderilmesi için Türk milleti ve vatandaş, bütün sathı vatanda hep 
bir ağızdan yol istemektedir, köprü istemektedir, su istemektedir, liman istemektedir, fabrika istemek
tedir, santral istemektedir, elektrik istemektedir, silo istemektedir, baraj istemektedir,mektep istemek
tedir, hastane istemektedir, sağlık meTkezi istemektedir. Bütün bunların hepsi yan yanya dış tediyedir. 
Ancak bu hata ve ihmalin zarannı bütün memleket ve millet çeker. Buna mukabil eğer mezkûr tesisleri 
süratle kuracak ve memleketin muattal bırakılmış olan zengin tabiî kaynaklannı bir an önce işletmeye 
açacak olursak ve bu suretle istihsalimiz ve ihracatımız yükselirse, hem tediye bilânçolannda tabiî ve 
üstün seviyeli bir muvazeneye ulaşmış, hem de halkımızın refah seviyesini, memleketimizin istihsal gü
cünü ve iktisadi kudretini yükseltmiş oluruz. 

Aksi takdirde 1950 den önceki yıllarda olduğu gibi, istihsal seviyesi çok düşük zayıf bir ekonomi
nin türlü mahrumiyet ve ıstıraplanndan kurtulmak imkân ve fırsatını hiçbir zaman elde edemeyiz. 

Bu izahattan sonra 1953 - 1954 devresine ait (*) tediye bilançosu rakamlannı toplu olarak gözden 
geçirelim. 

(*) Bu devre 1 Temmuz 1953 ten 30 Haziran 1954 e İtador çeçen bir senelik di$ ticaret ytltnt 
ifade etmektedir. 
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1,VII, 1053 — SO. VI. 1954 devresi tediye bilançosu 

(Bütün rakamlar 000 üâvesiyle ve TL. olarak) 

Mal ve hizmet hareketleri ve devlet borçlan ödemeleri : 
İhracat (fob) 
İthalât (cif) 1 521 167 
Türk gemileriyle nakliyat 38 029 

B) 

C) 

1 483 138 

D) 

Görünmiyen kalemler : 
Dış seyahatler 
Nakliyat ve Bİgortalar 
Yatırım gelirleri 
Hükümet muameleleri 
Hizmet ve komüsyon 
Muhtelif 
Deblokaj yoliyle ihracat 
Devlet borçları ödemeleri 
Ecsülmal ödemeleri 
Fak Ödemeleri 

özel sermaye hareketleri ; 
Çeşitli Özel sermaye hareketleri 
Kredili ithalât (net) 
Kısa vadeli ticari krediler 

Resmî bağışlar ve tuun vadeli bredüer 
ÎBED kredileri 
FOA kredileri 
Export . Import Bank kredileri 
înfrastumeture gelirleri (net) 

Rtsmt kısa vadeli sermaye ve atim hareketleri 
ÎMF kredileri 
Kısa vadeli banksr kredileri' 
EPU memleketleri hesap bakiyesi 
Anlaşmalı memleketler hesap bakiyesi 

Gelir Gider 

990 086 

9 114 
31 970 
4 147 

17 219 
23 106 

9 874 

1 483 138 

38 938 
14 478 

137 
21 662 

5 365 
6 944 

35 305 

66 668 
16 772 

1 085 516 1 689 407 

26 764 
80 874 

169 490 

277 128 

ES 254 
126 847 

2 276 
8 850 

176 227 

56 m 
214 715 

270 715 

1 822 

1 822 

4 438 
47 613 

E) Net hata ve noksan 

52 051 

66 306 

Umumi yekûn 1 809 586 1 809 586 
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1954 yıh .bağlarından itibaren hububat ihracatının azalması ve yap dan birtakım zararlı propagan
dalar neticesinde tütün bedellerinin 1954 yılının ikinci yarısından sonraya kalması dolayısiyle ih
racatımızda görülen muvakkat azalma ve nihayet umumi olarak dünya konjonktürünün bir kısım 
ihracat mallarımızın fiyatları üzerinde icra ettiği menfi tesirler olmasaydı 1953 - 1954 devresine ait 
tediye bilânçosundaki .bir miktar açığın çok azalmış olduğu görülecek ve dış gelirlerimize ait rakam
lar daha ehemmiyetli yekûnlar olarak kaydedilecekti. 

Kurmakta olduğumuz yeni tesislerin önümüzdeki yıllarda işletmeye açılmaları nispetinde tediye 
bilançosu açıklarının da süratle zail olduğunu memnuniyetle müşahede, eyliveceğimizden eminiz. 

Şüphesiz ki. yatırımların yapılmaya başlamasiyle verimlerinin idrak edilmesi arasında muayyen 
bir zaman geçer. ls> biz halen bu devrenin icabettirdiği nispî sıkıntıların teşhis edilememesinin 
güçlüğü ve manzaranın hakiki veçhesiyle kavranamamasının münhemiyeti içinde bulunuyoruz. 

Bu vesile üc diğer bir iddiaya daha temas etmek yerinde olur. Zaman zaman karşılaşılan te
diye güçlükleri dolayısiyle dış itibarımızın bozulduğu ileri sürülmektedir, itibarımız bozuldu söy
leri muayyen bîr zamanda, muayyen bir itibarımızın mevcut olduğu mânasını tazammun eder. Aca
ba hangi tarihteki itibardan bahsolunuyor ki, bugün o itibarın kırıldığı söylenebilsin. O halde 1950 
yılını mebde ittihaz evliydim. 1950 senesinden önce, envestisman yapmak, kredili mal almak kim
senin aklına gelmediği için, satınahnan ve gümrüğe gelen mallar o zamanlardaki mahdut ödeme 
kabiliyetinin nispetinde ithal edilebiliyordu. Hakikat halde, bu memlekette itibarın teşekkülü 
1951 - 1952 senesinden sonra başlar. İleri sürülen borçlar vç açıklar bu memlekette hakiki bir iti
barın mevcut' olmadığım değil, bilâkis fiilen mevcudiyetini ifade eder. İtibara ve krediye dayanı
larak akdolnnan mukavelelerin tutarları daha bugünden ehemmiyetli j'ckûnlara baliğ olmuştur. Bu
günkü krediler de henüz bir başlangıçtır. 

KISIM ; H • 1954 YILI BÜTÇE TATBİKATI 

1955 yılı bütçe lâyihasının hazırlanması sırasında dünyanın ve memleketimizin içinde bulunduğu 
iktisadi şartlarla, ekonomik kalkınmamızın sevindirici neticelerine taallûk eden hususları böylece 
gözden geçirdikten sonra şimdi 1954 yılı bütçe tatbikatının izahına geçebiliriz. 

Şu ciheti ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz ki, 1950 - 1953 yıllarında olduğu gibi 1954 yılı 
bütçelerimizin tatbikatı da, ihzarında gösterilen ti'izlik ve samimiyet sayesinde tahminlerimize tama
men uygun bir şekilde ve kemali muvaffakiyetle devam etmektedir. 

Bu kısımdaki izahatımız gelirlerin tahsilatı, tahsisatın kullanılması, Hazine muameleleri ve Dev
let borçları olmak üzere üç bahiste toplanacaktır. 

1. QKT.fRT.Tntly TAHSİLATI : 

1954 bütçe yılı zarfında tahsil edilecek gelirler 2 288 475 000 lira olarak tahmin edilmişti. 

Bütçe yılının 8 nci ayı (Ekim) sonuna kadar yapılan tahsilat 1 505 604 983 liradır. Bu rakam 
geçen yılın aynı devresine nazaran 230 996 449 liralık bir fazlalık arz etmektedir. 1953 yılının 8 ay
lık devresi içindeki ortalama 159 milyon liralık aylık tahsilat, bu yıl 29 milyon lira fazlasiyle 188 
milyon liraya çıkmış bulunmaktadır. 
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Bu büyük artışın sağlanmasına imkân veren gelirlerden başb çaları ile banlardan geçen yılın vt 
bu yılın 8 aylık devreleri içinde sağlanan basılılar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Vergi nev'i 1953 1954 Fazlası 

Gelir vergisi 279.8 412.9 133.1 
Kurumlar vergisi 57.4 70.9 13.5 
İmalât muamele vergisi 107.3 127.0 19.6 
Bankalar muamele vergisi 19.1 26.2 7.1 
Şeker ve Glikoz 1st. Ver. 94.5 106.0 11.5 
Damga resmi 38.1 48.5 10.4 
Tapu hardan 20.0 26.7 6.7 
Tekel hasılatı 81.0 93.4 12.4 

Yukardaki rakamlardan anlaşılacağı veçhile bilhassa gelir ve kurumlar vergilerindeki hâsıla 
artışı pek fazla olmuştur. Bu durum vergilerimizde vasıtasız - vasıtalı vergiler nispetlerini vasıtasız
lar lehine bir miktar daha tâdil etmiş ve geçen yıl 8 nci ay sonunda umumi vergi hâsılasının için
de vasıtasiz vergilerin nispeti % 41,8 olduğu halde bu yıl bu nispet % 48,1 e yükselmiştir. 

Vasıtasız vergilerimîzdeki inkişaf vasıtalı vergilerimizin hâsılasının düşmesinden tevellüdet-
miş değildir. Bilâkis vasıtalı vergilerde de, bir taraftan memleketin hayat standardındaki ve is
tihlâk kapasitesindeki gelişmeler, diğer taraftan bilhassa sınai teşebbüslerin ve faaliyetlerin art
ması neticesi olarak geçen yıllara nispetle daha büyük hâsıla sağlanmıştır. 

Ezcümle şeker ve glikoz istihlâk vergisinde % 12, imalât muamele vergisinde % 18, tekel 
hâsılatında ve elektrik havagazı vergisinde % lû, tapu harçlarında % 33, damga resminde % 27 
nispetinde artışlar görülmüştür. Bu nispetlerin yıl sonuna doğru daha da artacağı tahmin olun
maktadır. 

Sanayi sahasına yapılan geniş yatırımların neticeleri alındıkça bununla alâkalı gelirlerimizin de 
ehemmiyetli surette artacağına ve böylece gelecek yıllann bütçelerinde daha geniş imkânlar elde 
olunacağına bu münasebetle işaret etmek yerinde olur. 

2. — TAHSİSATIN KULLANILMASI : 

Bütçelerimizin İlk defa denk olarak tanzim ve kabul olunduğu 1954 yılında, umumi muvazene-
ye dâhil daireler için kabul buyurulan tahsisat yekûnu 2 288 475 000 lira idi Bu tahsisatın 
1 693 338 876 lirası câri masraflara ve 595 136 124 lirası da yatınm masraflarına taallûk ediyor
du. Bugüne kadar ek ödenek alınması veya kanuni aktarmalar yapılması suretiyle bu bütçe üze
rinde icra olunan bütün ameliyelerin rakamla ifadesi 26 075 058 liradan ibarettir. Bunun 
4 075 058 lirası aktarmalardan ve 22 000 000 lirası da verilen munzam tahsisattan tahassul et
miştir. 

Mevzuubahis 26 075 058 liralık aktarma ve ek ödeneğin 1954 yılı umumi bütçe yekûnu olan 
2 288 475 000 liraya nispeti % 1 civarındadır. 

Eski yıllarda bütçeler üzerinde yapılan bu mahiyetteki değişiklik nispetlerinin umnmiyetle 
% 15-20 raddesine baliğ olmasına mukabil 1951 yılından bu yana bu nispet % 1 ilâ % 2 civannda 
tahavvüller göstermiştir. 

Bn muvaffakiyet, şüphesiz, bütçelerin gerek ihzarında, gerek tatbikında gösterilen samimiyet 
V e titizlik sayesinde mümkün olmuştur. 
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Bu münasebetle kayde şayan bir nokta daha vardır ki, o da, Hükümetinizin bütçelerin tatbik 
yılı zarfındaki neticelerinin bilhassa tetkik ve kontroluna imkân verecek şekilde Devlet muhase
besi sisteminde geniş mikyasta ıslahat yapmış bulunmasıdır. 

Devletin çeşitli faaliyetleriyle ilgili kıymet hareketlerinin hususiyetlerini ve tevlidettiği neti
celeri tam bir sıhhat ve vuzuh ile aksettirmeyi mümkün kılan bu ıslahat sayesinde, Devlet hesap
larının süratle teşekkülü ve neticelerinin zamanında umumi efkâra arzı, Devlet muhasebesinin ma-
kineleştirilmesi suretiyle temin olunmuştur. 

Sistem ve teknikte yapılan bu ıslahatın, birinci tatbik yılı olmasına rağmen malî tarihimizde ilk 
d'efa olarak, 1953 yılma ait bütçe tatbikatı neticelerini gösteren Hesabı Katî Kanunu lâyihasının, 
kanuni miadından 9 ay önce ve 1955 Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası ile beraberYüksek Mec
lise sunulmuş olması, bü husustaki gayretlerin müşahhas? bir delilidir. 

8. — HAZÎNE MTJAMELELEBÎ VE DEVLET BOBÇLARI ; 

1954 yılı bütçe tatbikatını, hazine muameleleri cephesinden gözden geçirdiğimiz takdirde Hükü
metinizin iş başına geldiği günden beri tatbikma başladığı sağlam maU politikanın esas prensip
lerine sadakatle riayet olunduğu görülür. 2,5 milyar liraya yaklaşan geniş bir bütçe hacminin istilzam 
ettiği hazine muameleleri büyük bir seyyaliyetle idare edilmiş, bilcümle tediyatm zamanında ve aksama
dan icrasını temin için zaman zaman Merkez Bankası kaynaklarına vâki müracaatlar asgari had-
lerde tutulmuştur. 

Devlet borçlarına gelince, son birkaç sene zarfında girişilmiş bulunan büyük kalkınma hamle
lerine rağmen, Devlet borçlarının umumi yekûnunda 1950 yılina nazaran vâki artış pek mütevazı 
bir seviyede kalmış bulunmaktadır. 

Filhakika, umumi muvazene, mülhak bütçeli idareler ve iktisadi devlet teşekküllerinin iç ve 
dış borçları yekunu 1950 Mayıs ayı sonunda 2 milyar 297.3 milyon lira iken, Ekim 1954 sonun
da sadece 194 milyon liralık bir artışla, 2 milyar 491.3 milyon liraya yükselmiştir. Artış nis
peti % 8.4 ten ibarettir. 

Fakat muhtelif tarihlerdeki devlet borçlan yekûnlarının yekdiğerine nazaran ağırlığı veya 
hafifliğini anlamak için borçların devlet bütçesinin o tarihlerdeki gelir yakûnlarına nispetini mu
kayese etmek lâzımdır. Mevzuu bu şekilde mütalâa ettiğimiz vakit, 1950 yılında devlet borçlan 
yekûnunun 2 milyar 297.3 milyon lira olmasına mukabil bütçenin varidat tutarı 1 milyar 300 
milyon liradan ibaretti. Başka bir ifade ile 1950 yılındaki devlet borçlarının, bütçe varidatına 
nispeti % 176.7, yani devlet borçlan yekûnu, yıllık devlet varidatı yekûnunun 2 misline çok ya
kut bulunduğu halde 1954 yılında devlet borçîannm 2 milyar 491.3 milyon lira olmasına muka-
bü 1954 bütçesinin varidatı 2 milyar 288.5 milyon liraya yükselmiş ve bu suretle 1954 senesinde 
devlet borçlanmn, devlet varidatına nispeti % 108.8 e düşmüştür. Demekki 1950 senesi ile 1954 
senesi arasında devlet borçlarının devlet varidatına olan nispetinde 70 e yakın bir azalma kay
dedilmiş ve devlet borçlan 1954 senesinde 1950 senesine nazaran % 70 nispetinde hafiflemiş de
mektir. Aynı mukayeseyi 1955 bütçesinin varidat tahminleriyle yaptığımız takdirde, nispet 
% 83.7 ye düşecektir. Bu takdirde devlet borçları, 1950 senesine nazaran yan yarıya hafiflemiş 
olacaktır. 

Ayrıca, 1950 senesinden 1954 senesine kadar geçen devre zarfında dış borçlarımızdaki artış 
miktarı, sadece 126 milyon liradan ibaret bulunduğu halde, 1946 dan 1950 senesine kadar geçen 
4 sene içinde devlet borçlarındaki artış miktarı 321 milyon 516 bin liradır. Bu rakamlar, devlet 
borçîannm 1954 senesinde 1950 yılına nazaran ne kadar hafiflediğini, 1950 yılından 1954 yılma 

2637 

TBMM KUTUPHANESI



k a d a r geçen devre zarfında dış borçlarda artışın, 1946 dan 1950 ye kadar geçen devre zarfın» 
d a k i artışlara, nispetle ne kadar hafif kaldığını açıkça göstermektedir, 

ü j ğ e r taraftan 1950 den hu tarafa tahakkuk ettirilen muazzam iktisadi kalkınma; gayrifla-
fi m i l l î istihsalde, vatandaş gelirlerinde ve devlet varidatında sağlanan birkaç misli yükselmeler 
ve milyarları aşan yeni sermaye yatırımları nazara alındığı takdirde, devlet borçlarındaki artışın 
nası l asgari bir seviyede tutulmuş olduğu kolayca teslim edilir, 

Aşağıda muhtelif borç. grupları hakkında verilen izahattan da anlaşılacağı üzere, bu dev
re zarfında, eski senelerden kalma ve büyük kısmı müstehlek maksatlar için akdedilmiş olan es« 
ki istikrazlarda mühim yekûnlara baliğ olan itfalar temin edilmiştir. Buna mukabil yeniden ya
p ı lan borçlanmaların tamamı yurdun imanna, memleketin iktisadi cihazlanmasına, bugünkü ne
s i l lere olduğu kadar gelecek nesillere de büyük faydalar sağlıyacak mevzulara tahsis edilmiştir. 

D iğer taraftan, yeni istikrazların uzun vadeli olmasına gayret sarf olunmuş ve iç piyasaya Devlet 
tahvilleri emisyonunun hususi teşebbüsün sermaye kaynaklarını daraltmıyacak şekilde ayarlanmasına 
dikkat edilmiştir. 

Umumi muvazene ile, mülhak betçeli idareler ve İktisadi Devlet Teşekküllerin» alt borçların 
gruplar itibariyle tetkikına gelince; durum şöyledir: 

A ) umumi Muvazeneye ait borçlar : 

31. V.1950 31 .X. 1954 

Konsolide : 
İç borçlar 749 964 028 810 234 159 
Dış borçlar 466 140 020 508 505 625 
Dalgalı: 
Iç borçlar 350 169 484 281 781 139 
Dış borçlar 14 199 455 87 558 410 

1 580 472 987 1 688 079 333 

Cetvelin bölümleri ayrı ayrı incelendiği takdirde dalgalı îç borçlarımızda 70 milyon liralık bir 
asalma olduğu görülür. 

Konsolide iç borçlarımızda müşahede edilen fark yukarda mâruz prensiplerden mülhem olarak, 
hâsılı 1953 Bütçesinin karayolları, köprüler, köy yolları, içme -suları, limanlar-, silolar, barajlar, elektrik 
Ve sulama tesisleri, sağlık merkezleri ve mektepler inşası gibi, müstakbel nesillerin de istifade edeceği 
yatırım giderlerini karşılamak üzere akdettiğimiz 125 milyon liralık 1953 istikrazından doğmaktadır. 

Konsolide dış borçlara gelince, bu bölümde, 1950 yılında devralınan 466 milyon liralık on bir is
tikrazdan bugüne kadar 209 milyon liralık ödeme yapılmıştır. Buna mukabil Marshall yardım pl&> 
ûı çerçevesi dâhüinde ikraz yoliyİe alınan yardımlar ile Milletlerarası İmar ve KaTkmma Bankasın
dan Seyhan Barajı ve limanlarımızın inşası için temin edilen krediler ve Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması gereğince memleketimize tanınan pozisyon inisiyal gibi doğrudan doğruya iktisadi kalkın
ma masraflarına matuf yeni borçlar inzimam etmiştir. 

Dalgalı dış borçlarımızda yapılan 10 milyon liralık itfaya mukabil artış, geçen yılda, arz edü-
^iği üzere, Avrupa Tediye Birliğince memleketimize tahsis edilen kota'mn 30 milyon dolarlık kredi 
kısmının Türk lirası mukabilini teşkil etmektedir. Bilindiği üzere bu kredi adı geçen Birliğin tasfi
yesi tarihinden itibaren girişilecek müzakereler sonunda, daha uzun vadeli bir borca kalbedilmesi 
Mümkün olmadığı takdirde, 3 sene zarfında Ödenecektir. Bu itibarla vâdesi bugünden tesbit oluna-
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madiği için dalgalı borçlar meyanma ithal edilmiş bulunan mezkûr kredinin haddizatında konsolide 
borçlar arasında mütalâası iktiza eder. 

B) Mülhak bütçeli idareler ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait borçlar : 

Tamamen ticari bir karakter taşıyan Toprak Mahsulleri Ofisine ait bonolar hariç olmak üzere 
mezkûr idare ve müesseselere ait Hazine kefaletini haiz borçların durumu şöyledir : 

31-. 5.1950 31.10.1954 

Konsolide 
İç borçlar 21 723 015 13 188 115 
Dış borçlar 135 850 161 185 733 422 
Dalgalı : 
İç borçlar 479 962 700 564 336 546 
Dış borçlar 79 291 229 39 966 206 

716 827 105 803 224 289 

Bu cetveldeki konsolide İç borçlarda 8.6 ve dalgalı dış borçlarda da 39.3 milyon liralık bir azal
ma temin edilmiştir. 

Konsolide dış borçlardaki artış Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından Toprak Mahsulleri 
Ofisinin silo inşası için, Sınai Kalkınma .Bankasının da hususi teşebbüsün kuracağı sınai tesislerin 
dış finansmanından kullanılmak üzere Hazine kefaleti ile aldıkları kredilerden, demiryollanmızm 
bir kısmının elektrifikasyonu ve yeni cer vasıtaları satmalınması için mütaahhit firmalara Hirfank, 
Kemer ve Demirköprü barajlarının ve hidro - elektrik santrallerinin inşaatını deruhde eden keza 
yabancı firmalara verilen Hazine kefaletini haiz bonolardan ileri gelmektedir. Şu kadar ki, mezkûr 
baraj ve hidro - elektrik santralleri için verilmiş olan 67 531 297 liralık bonoların halen avans karşı
lığım teşkil ettMerini, ancak alâkalı firmaların taahhütlerini yerine getirmelerinden sonra katı bir 
borç mahiyetini iktisap edeceklerini tebarüz ettirmek faydalı olur. 

Dalgalı iç borçlardaki artış ise, Devlet Demiryolları ile Devlet Denizyolları, PTT ve Tekel Umum 
müdürlüklerinin eski yıllarda bütçe açıklarını karşılamak üzere Hazine kefaleti üe Merkez Banka
sından aldıkları avanslar, yapmış oldukları borçlanmalardan üeri gelmektedir. 

Devlet borçlan hakkındaki bu kısa izahattan sonra geçen Şubat ayında akdedilen 1953 istikrazına 
kısaca temas etmek isteriz. 

Malî tarihimizde ilk defa olarak başabaş kıymet üzerinden % 5 faizle ve bir tertipte piyasaya 
arz edilen 125 milyon liralık büyük bir istikraza ait tahviller, halkımızın gösterdiği müstesna rağ
bet sayesinde ve 10 gün gibi kısa bir müddet içinde tamamen satılmış bulunmaktadır. 

Bu istikrazın diğer bir hususiyeti de, tahvillerin doğrudan doğruya tasarruf erbabına satılmış ol
masıdır. Bu neticeyi halkımızın Devlet tahvillerine ve Hükümetimize karşı gösterdiği çok kuvvetli iti
madın bir delili olarak kabul etmek ieabeder. 
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KISIM HI - 1955 YILI BÜTÇE LÂYİHASININ TETKİK VE TAHLİLÎ 

1. MASRAF BÜTÇESİ : 

1955 yılı bütçe lâyihasının masraf ve gelir bütçeleri itibariyle tetkik ve tahliline başlamadan 
evvel bütçenin mümeyyiz vasıflarına kısaca temas etmek faydalı olacaktır. 

Uzun yıllardan beri sözü edilmiş olduğu halde bir türlü tahakkuk ettirilemiyen bütçe denk
liği prensibini, iktidarımızın 1954 malî yılında gerçekleştirdiği ve bu suretle programına dâhil 
hususlardan birisini daha tahakkuk ettirdiği malûmdur. 

Takdim etmekte olduğumuz 1955 malî yılı bütçesi de denktir. Ve iktidarımızın ikinci denk 
bütçesini teşkil etmektedir. Filhakika uzun ve dikkatli bir mesai neticesinde hazırlanan 1955 bütçe 
teklifi su 6uretle bağlanmış bulunmaktadır. 

Masraflar 
Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

Umumi muvazene (•) 2 121 678 929 854 377 490 2 976 056 419 
Mülhak bütçeler 84 128 697 31 077 699 115 206 396 

2 205 807 626 885 455 189 3 091 262 815 

2 976 060 001 
Mülhak bütçeler 115 206 396 

Varidat : 
Umumi muvazene 2 976 060 001 

Yekûn 3 091 266 397 

Varidat yekûnu 3 091 266 397 
Masraf yekûnu 3 091 262 815 

Fazla 3 582 

1955 bütçe teklifi de 1954 bütçesi gibi âmme hizmetlerini aksatmadan, yurdun imar ve kalkınma 
hamlelerini yavaşlatmadan, memur vatandaşların işine son vermek gibi cebrî vasıtalara müracaat 
etmeden tahakkuk ettirilen bütçe denkliğini idame ettirmektedir. 

Bu 
muvaffakiyet, memleketin maddi ve mânevi kaynaklarının değerlerini çok iyi takdir etmiş; 

bu değerleri vatandaşların refahını artırmak gayesiyle seferber etmenin yollarını bulmuş, isabetli 
bir iktisadi ve malî politikanın plânlı ve tedrici neticesi olmuştur. 

Mevzuun bu görüşlerle ele alınmış olması sayesindedir ki, ikinci denk bütçemizi de hem varidat, 
hem masraf bakımından geçen yılların bütçelerinden daha yüksek bir seviyede bağlamak mümkün 
olmuştur. 

Filhakika 1955 yuı bütçe lâyihasında umumi' muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli daire
lerin masraf yekûnunu 1954 yılı ile mukayese edildiği takdirde geçen seneye nazaran % 29,81 nispe
tinde 709 898 839 liralık bir artış müşahede olunur. 

(*) Mükerrerliğe mahal vermemek maksadiyle bu ve emsali mukayeselerde umumi muvazeneden 
mülhak bütçelere yapılan yardımlar yekûnlardan tenzil edilmiştir. 
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1950 yılı ile yapılacak bir mukayese ise bu tahsisat artışının % 97.88 nispetinde 1 529 057 652 
lira olduğu neticesini vermektedir. 

1955 yılı bütçemizin, hattâ bîr evvelki bütçeye nazaran daha yüksek bir seviyede ve denk olarak 
hazirlanabilmesinin' 1951 yılından bu yana iktisadi kalkınma gayretlerine müteveccih yatırımların 
her sene biraz daha artırılmasına mukabil bütçe açıklarının tedrici olarak azaltılması gibi plânlı 
bir çalışma sayesinde temin olunduğunu bilhassa tebarüz ettirmek icabeder. Filhakika 1951 yılında 
umumi bütçe yekûnunun % 14.8 i nispetinde 234.7 milyon liralık bir bütçe açığı mevcut iken 1952 
yılında bu ,açık 1% 11.4 nispetinde 199.4 milyon liraya; 1953 yılında % 7.9 nispetinde 167.6 milyon 
liraya indirilmiş ve 1954 yılında ise tamamen ortadan kaldırılarak bütçemiz denkleştirilmiştir. 

Yukarıda ana hatlarına işaretle iktifa olunan, yakın ve uzak malî tarihimizde emsaline tesadüf 
edilcmiyen sevindirici neticeleri muhtevi bulunan 1955 yılı bütçe teklifi, 1951 den beri takip olunan 
müspet politikanın tabiî bir hâsılası olmuştur. Son dört yıllık bütçelerimizden yatırımlara tahsis olu
nan paralarla, memleketin iktisadi hayatında yeni yeni faaliyet sahaları açılmış, hususi teşebbüs ge
lişmiş, ferdî ve milli gelirde büyük artışlar vukua gelmiş ve bütün bunlarla müterafik olarak Devlet 
gelirleri de çok yüksek seviyelere vâsıl olmuştur. 

1955 yılı bütçe teklifinin yapıcı karekterine daha iyi nüfuz edebilmek üzere, bu teklifin umumi 
muvazene için derpiş ettiği yatırım tahsisatı yekûnunun 854,4 milyon liraya baliğ olduğunu ve sa
dece bu bir yıllık yatırım miktarının 1947, 1948, 1949 ve 1950 bütçeleriyle dört yıl zarfında verilen 
yatırım tahsisatı yekûnu olan 743 milyon liradan % 15 daha fazla bulunduğunu geriye doğru gi
dildikçe azalmakta olduğu nazara alınırsa, hatta bu bir senelik 1955 yatırım tahsisatının 1950 yılma 
tekaddüm eden beş yıllık miktarın yekûnuna tekabül eyliyeceğini, zikretmek kâfidir. 

Böylece her sahada inkişaf hamleleri içinde bulunan milletimizin gayretleri bu yıl da 3.091.262.815 
liralık yüksek, seviyeli, denk ve yapıcı bir bütçe ile desteklenmekte ve teşvik olunmaktadır. 

Bu izahattan sonra 1955 yılı bütçe teklifinin umumi muvazene ve mülhak bütçeler itibariyle 
tahliline geçiyorua. 

Ä) Umumi Muvazene : 

Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleriyle 1955 malî yılı için teklif olunan 
masraf ve varidat rakamları aşağıda gösterilmiştir: 

Masraf 

Cari 
Yatırım 

2 121 678 929 
854 377 490 

Yekûn 
Varidat 

2 976 056 419 
2 976 060 001 
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Yukardaki rakamların 1950 ve 1954 bütçeleriyle mukayes-esi şeyledir: 

Yd Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1955 2 121 678 929 854 377 490 2 976 056 419 
1950 1 226 218 563 260 990 000 1 487 208 563 

'Artış miktarı 895 460 366 593 387 490 1 488 847 856 
Artış nispeti <7o 100.11 
Yıl Cari masraflar Yatırımlar Yekûn 

1955 2 121 678 929 854 377 490 2 976 056 419 
1954 1 693 338 876 595 136 124 2 288 475 000 

Artış 428 340 053 259 241 366 687 581 419 
Nispeti 30:04 

Bu mukayeseler : 

a) 1955 bütçesinin umumi yekûn itibariyle 1954 yılma nazaran fo 30 nispetinde ve 1950 yılına 
nazaran ise % 100 den fazla bir artış kaydettiği, 

b) 1950 yılına nazaran 1955 yılında, cari masraflardaki artış % 73.02 nispetinde 895.4 milyon 
lira olduğu kaide yatırımlardaki artışın % 227.36 nispetinde 593.4 milyon lira olduğu, 

c) 1955 yılı bütçe teklifinde, cari masrafların 1954 yılı bütçesine nazaran % 25.9 nispetinde 
428.3 milyon lira, yatırımların ise % 43.56 nispetinde 259.2 milyon lira artığı, 

Hakikatim ortaya koymaktadır. Bir yandan, lüzumsuz teşkilâttan içtinabedilerek vatandaşın 
bilcümle devlet hizmetlerinden daha yakından ve daha süratle faydalanmasını temin ede
cek cari masraflar bir seneden diğerine ancak normal ve zaruri artışlar kaydederken, öte yandan 
yatırımların, yurdun iktisadi kalkınmasındaki ehemmiyetli yerini müdrik bir politika envestisman 
tahsisatım 1955 de bir yıl öncesine nazaran % 43.56 nispetinde ve 1950 ye nazaran ise % 227 nis
petinde artırmış bulunmaktadır. 

Bu derece yüksek bir yatırım tahsisatının denk bir bütçe içinde tahakkuk ettirilmiş olmasının 
hususi bir ehemmiyeti olduğunu da burada bilhassa tebarüz ettirmek yerinde olur. 

Cari masraflar mevzuundaki prensibimizin, bu masrafların lüzumsuz yere artırılmamasına dik
kat ve itina göstermek olduğu malûmdur. Ancak öğretmen, - hâkim, doktor, polis gibi halkın kül
tür, adadet, sağlık ve emniyet işleriyle çok yakından alâkalı hizmetlere taallûk eden teşkilât ve 
kadroların icabettirdiği masraflar geniş hizmet anlayışımızın bir neticesi olarak, bütçelerimizde 
gerekli yerlerini almaktadır.» 4 2 4 

424 1955 Yılı Bütçe Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası, Ankara, 1955, T.B.M.M. 
Matbaası. 1-39. ss. 
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1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununun Meclisteki 
Müzakeresinde Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın Konuşması 

REİS — Bütçe müzakerelerine bağlıyoruz. 
Söz Maliye Vekilinindir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun hükümlerine 
uygun olarak, 30 Kasım 1954 tarihinde Büyük 
Millet Meclisine takdim edilen 1955 malî yılı 
bütçe lâyihaları, muhterem heyetiniz adına Büt
çe Encümeninin titiz ve itinalı tetkikleri ile 
tekemmül ederek yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bütçe teklifleri üzerindeki umumi müzake
relerin açılması münasebetiyle vereceğim izahat 
üç kısımda toplanmaktadır. 

Birinci kısımda, umumi olarak, iktisadi hâ
diseler gözden geçirildikten sonra memleketi
mizde son yıllarda elde edilen ve tahakkuk yo
lunda bulunan seri inkişaf ve iktisadi kalkınma 
faaliyetleri ana hatlariyle izah olunacak; 

ikinci kısımda, 1954 yılı bütçe tatbikatı ve 
ıetıceleri arz edilecek; 

Üçüncü kısımda da 1955 bütçe lâyihalarının 
umumi bir tahlili yapılacaktır. 

Mâruzâtıma başlamadan önce, Bütçe En
cümeninin iki aylık vukuflu ve değerli çalışma
ları neticesinde bütçe teklifleri üzerinde yapı
lan tadil, ilâve ve tenzillere hükümetinizce de 
iştirak olunduğunu arz etmek isterim. 

Encümence yapılan değişikliklerden sonra, 
1955 malî yılı devlet bütçesinin tahsisat teklif
leri yekûnu 2 milyar 976 milyon 56 bin 419 li
raya, gelir tahminleri de 2 milyar 976 milyon 
60 bin 1 liraya baliğ olfcnaktadır. Mülhak büt
çeli idarelere ait bütçelerle birlikte tahsisat tek
lifleri 3 milyar 98 milyon 17 bin 54 lira, vari
dat tahminleri de 3 milyar 98 milyon 20 bin 636 
liradır. 

Bu suretle, ük defa 1954 yılı bütçeleriyle 
ulaşılmış bulunan denk bütçe esasının gerek 
devlet hizmetlerinde, gerek bütçe içi yatırım
larda pek mühim yükselmelere ve gelişmelere 
rağmen 1955 senesinde de aynen muhafaza edil
miş bulunduğunu tebarüz ettirmek isterim. Bu 
muvaffak neticenin istihsalinde, hükümetini

zin iş basma geldiği tarihten itibaren takibine 
başladığı yapıcı iktisadi ve malî politika ve bu 
politika sayesinde devlet gelirlerinde kaydedi
len emsalsiz inkişaf bilhassa âmil olmuştur. 

Nitekim, 1950 yılında umumi ve mülhak büt
çeler bir arada devlet gelirlerinin yekûnu 1 mil
yar 388 milyon liradan ibaret iken bu gelirler 
1954 te 2 milyar 381 milyon liraya baliğ olmuş, 
1955 senesinde ise, biraz önce ifade ettiğim 
veçhile 3 milyar lirayı da aşmıştır. 

Devlet gelirlerinde ve bütçelerde 1950 sene
sinden bu yana kaydedilen bu muazzam inkişa
fın kaynağını teşkil eden iktisadi kalkınmamı
zın âmillerini ve takibettiğimiz iktisadi ve malî 
politikanın esaslarım izaha girmeden önce dün
ya ekonomisinin bir yıllık seyrini kısaca göz
den geçirmek faydalı olacaktır. 

İkinci Dünya Harbinin hitama erdiği tarih
ten bu yana. dünya ekonomisinin takibettiği 
seyri başlıca üç safhada hulâsa etmek mümkün
dür. 

1946-1954 yıllarından 1950 ortalarına ka
dar devam eden birinci safha, harb tahribatı
nın giderilmesi, harb ve harb sonrası yıllarmın 
yarattığı ağır enflâsyoncu tesirlerle mücadele 
ve mîllî ekonomileri yeniden işler hale getirmek 
ve istihsal hacmim artırmak maksadiyle giri
şilmiş geniş sermaye yatırımları devresidir. 

1950 yılı iptidalarında, nispî bir istikrara 
doğru meyletmeye başlıyan bu devreyi aynı se
nenin Haziran ayında âni bir şekilde kendini 
gösteren Kore ihtilâfının yarattığı süratli silâh
lanma, hammadde ve zirai maddelerden başlk-
yarak bütün mallara sirayet eden fiyat yüksel
meleri ve yeni enflâsyoncu tesirlerin başgöster-
mesi safhasını takibetmiştir. 

1952 yılı ortalarından itibaren Kore Harbi
nin önce durgunlaşması ve sonra da bir hal şek
line bağlanmasiyle yeni bir safhaya girilmiş 
bulunmaktadır. 

1953 senesinden itibaren bariz vasıflariyle 
tezahür eden bu yeni devrenin, ilk aylarında 
hammadde müstahsili memleketler aleyhine 
kaydedilen mühim fiyat tenezzüllerinden son. 
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ra, 1954 yılında dünya ekonomisinin nispî bir 
muvazene ve istikrar saf hasma girdiği müşahe
de edilmektedir. 1952 yüının ikinci yarısiyle 
1953 yılı başlarından itibaren zirai mahsul ve 
hammadde fiyatlarında vukua gelen tenezzül
lerin neticesi olarak, ticaret hadlerinin yeniden 
hammadde müstahsili ve ihraçatsıcı memleket
ler alayhine dönmesine ve bu memleketlerin 
mühim tediye bilançosu açıkları ve dış tediye 
güçlükleriyle karşılaşmalarına mukabil, sanayi 
memleketlerinde ehemmiyetli inkişaflar kayde
dilmiş bulunmaktadır. 

Harbden sonra girişilmiş bulunan mühim 
sermaye yatırımlarının semerelerini vermesi ile 
müterafik olarak, sınai istihsal hacmi süratle yük
selmeye başlamış, imalâtta kalite ve vasıf üstün
lüğü temin olunmuş ve istihsal maliyetlerinde 
mühim tenezzüller kaydedilmiştir. Bu inkişaf 
sayesinde, hususiyle Garbi-Avrupa memleketle
rinin sınai istihsal ve mamülâtı, Amerika ve 
Kanada mallariyle fiyat ve kalite bakımından 
daha kolayca rekabet edebilir hale gelmiş, Al
manya ve Japonya'nın da dünya piyasalarında 
tekrar görülmeye başlamasiyle, sanayi memleket
leri arasındaki rekabet şiddetlenmiştir. 

1953 yılının son üç aylık devresi ile 1954 
yıhnın ilk üç aylık devresi içinde, Amerika 
Birleşik Devletlerinde hissedüen iktisadi geri
lemenin, Garbi - Avrupa ve diğer memleketle
rin ekonomüeri üzreindeM menfi tesirleri, ev
velce yapüan tahminlerin hüâfına, gayet hafif 
olmuş ve mevzii kalmıştır. 

Senelerden beri ciddî bir tehlike olarak bek
lenen'bu iktisadi gerilemenin, Amerikan sınai 
istihsalini % 9, ithalâtım da % 12 nispetinde 
azaltmış olmasına rağmen, tesiri pek kısa ol
muştur. Nitekim geçen Nisan ayından itibaren 
bu memlekette de sınai istihsalin yeniden art
maya başladığı, işsiz sayısının gittikçe azaldığı, 
istihlâk ve sermaye yatırımlarının süratle yük
seldiği görülmektedir. 

Sınai istihsalin yükselmekte devam etmesi, 
gayrisâfi istihsal ve ferdî gelirlerin muntazam 
bir tempo ile artması, dış ticaretin yer yer bir
çok tehditler ve takyitlerden kurtarılarak ser
bestleştirilmesi, istihlâk ve iş hacminin genişle
mesi, bir taraftan hammadde ve zirai madde 
fiyatlarının hafif tereffüler kaydetmesine yar
dım ettiği gibi, diğer taraftan da, hususiyle 

sınai mamullerde, satıcı piyasası şartlarının 
yerini alıcı piyasası şartlarına bırakmasına 
âmil olmaktadır. 

Milletlerarası politikada, bugünkü nispî is
tikrar ve emniyet havasını bozacak yeni hâdi
seler zuhur etmediği, ani depresyonlar veya 
ağır enflâsyoncu tesirler birtakım huzursuzluk
lar yaratmadığı takdirde dünya ekonomisinin, 
hafif temevvüçlerle bugünkü istikrarlı ve mu
vazeneli seyrini takibetmekte devam eyliyeceğini 
gösteren kuvvetli sebepler bulunduğu ifade edüe-
bilir. 

Dünya ekonomisinin seyrine temas ettikten 
sonra memleketimizdeki' iktisadi kalkınmanın ve 
süratli inkişafın ana hatlariyle izahına geçiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
1950 senesinde iş başına geldiğimiz zaman, ne 

istihsal kollarında, ne dış ticarette ne de bütün 
zorlamalara ve ağır istihlâk vergüerine rağmen 
devlet gelirleri ve bütçelerinde' hissolunan bir ha
reket ve inkişaf kaydetmiyen düşük seviyeli ve 
statik bünyeli pek zayıf bir ekonomi devir almış 
bulunuyorduk. 

Bu durumu iyice belirtmek üzere 1934 - 1938 
devresi üe 1946 - 1949 devresine ait bâzı rakam
lara bir göz atalım 

1934 - 1938 senelerinde vasati hububat istih
salinin 6 milyon 802 bin ton. olmasına mukabil 
1946 - 1949 senelerinde vasati hububat istihsali 
ancak 6 müyon 900 bin tondan ibarettir. Bakliyat 
istihsali de 1934 - 1938 yıllarında 325 bin ton, 
1946- 1949 senelerinde ise 310 bin tondur. 

Zirai istihsal ekiliş sahası 1934 - 1938 senele
rinde vasati olarak 7 müyon 342 bin hektar iken, 
1946 - 1949 senelerinde ancak 8 milyon 695 bin 
hektar olmuştur. 

1948 fiyatlarına göre, 1938 senesinde gayrisâ
fi millî istihsal 8 milyar 37 milyon lira bulun
duğu halde, 1948 gayrisâfi millî istihsali 9 milyar 
206 milyon lira, 1949 gayrisâfi millî istihsali de 
8 milyar 811 milyon liradır. Toplu rakamlarda-
ki bu cüzi fakrlara mukabil, memleket nüfusunun 
1938 senesinde 17 milyondan 1949 senesinde 20 
milyon 505 bine yükseldiği nazara alınırsa nü
fus başına düşen vasati yıllık gelirin 1938 sene
sinde, 387 lira iken, 1948 senesinde 396 lira ol
duğu, buna mukabil 1949 senesinde 353 liraya 
düştüğü görülür. 
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Keza 1934 - 1938 devresinde vasati ihracatı
mız, 1 milyon 461 bin ton iken 1945 - 1949 se
nelerinde 853 bin tona düşmek suretiyle % 42 
ye yakın bir azalma kaydetmiştir. İthalât da 
1934 - 1938 senelerinde vasati olarak 599 bin ton, 
1945 - 1949 senelerinde de 690 bin tondur. Geniş 
Amerikan yardımları ve külliyetli altın ve döviz 
Batışları ile finanse edilmek suretiyle 1 milyon 220 
bin tona yükselmiş bulunan 1949 senesi ithalâtı 
nazara alınmadığı takdirde de 1945 - 1948 sene-
lerindeki ithalât vasatisi ancak 557 bin tondan 
ibarettir. 

Muhtelif iktisadi sektörler itibariyle kolayca 
taaddüdettirilmesi mümkün olan bu nevi mukaye
selerle muhterem Heyetinizi daha fazla yormadan, 
1934 - 1938 sneleri vasatileriyle 1945 - 1949 veya 
1946 - 1949 vasatilerini mukayese ettiğimiz tak
dirde 15 seneyi aşan bir devre zarfında memle
ket ekonomisinin hiçbir inkişaf meyli göstermedi
ği, bilâkis yer yer bariz gerilemelere mâruz kal
dığı kolayca tesbit olunur. 

Buna mukabil iş başında bulunduğumuz son 
dört sene zarfında bütün istihsal kollarında ve 
her sahada istatistik rakamlarının en az bir misli, 
iki misli artışlar kaydettiği görülmektedir. (Sol
dan, alkışlar). 

Nitekim hububat istihsali 1950 senesinde 7 
milyon 764 bin tondan üç sene içinde 14 milyon 
344 bin tona, zirai ekiliş sahası 1946 - 1949 sene
lerinde 8 milyon 695 bin hektardan 12 milyon 
862 bin hektara, gayrisâfi millî istihsal 1949 da 
8 milyar 811 milyon liradan 1953 te 16 milyar 
321 milyon liraya, fert başına düşen yıllık vasa
ti gelir 353 liradan 726 liraya, ihracatımız, 853 
bin tondan 2 milyon 400 bin tona, ithalât da 1949 
da 1 milyon 220 bin tondan 2 milyon 600 bin to
na yükselmiş bulunmaktadır. 

Biraz sonra, muhtelif sektörler itibariyle et
raflı bir şekilde ortaya konulacak olan bu muaz
zam kalkınma, bütçelerimizde ve devlet gelirle
rinde tahakkuk ettiriln süratli yükselmeleri kâfi 
derecede izah etmektedir. 

1950 den sonra, memleket ekonomisinde kay
dedilen seri ilerlemenin teferruatına girmeden ve 
girişilen geniş sermaye yatırımları hakkında ma
lûmat arzına başlamadan önce bu vadideki çalış
malarımızın; daha evvelki yıllara nispetle ağır 
şartlar altında ve çetin mücadelelerle yürütüldü
ğüne ve iktisadi kalkınmamızın derpiş edilen he

deflere emin bir şekilde ulaştırılmakta bulundu
ğuna bilhassa işaret etmek isterim. 

1950 senesine kadar uzun yıllar hep aynı dü
şük istihsal ve verim seviyesinde, her türlü geliş
me ve kalkınma imkânlarından mahrum ve kısır 
bir ekonominin, birkaç sene gibi kısa bir müddet 
içinde harekete getirilmesinin ve bütün istihsal 
kaynaklarının birer birer işletmeye açılmasının 
arz etiği müşkülâtı takdir buyuracağınızdan emi
nim, istihsal kapasitesi her sahada mahdut; 
istihsal verimi her sahada noksan, vasıtaları 
tam mânasiyle iptidai, halkının pek büyük kıs
mı asgari bir gelir ve maişet seviyesinin her 
türlü mahrumiyetine tam bir tevekküle mâruz 
bir içtimai ve iktisadi bünyenin, bir hamlede, 
daha fazla istihsal, daha fazla kazanma şuur 
ve anlayışına ulaştırılması; ziraatin ve diğer 
istihsal kollarının modern Yaşıta ve teknik ele
manlarla teçhiz edilmesi; yeni ve çok geniş is
tihsal kapasitesine sahip kılınması; her vatan
daşa tasarruf edebildiği türlü vasıta ve imkân
lardan faydalanarak istihsal kudretlerini artır
ma heyecanının aşdanmasi; durgun ve âtıl bir 
iktisadi nizamdan dinamik ve yaratıcı bir ikti
sat sistemine pek kısa bir devrede geçilmesi her 
devrede ve her cemiyette eşine kolayca rastlan
ması mümkün vakıalardan değildir. Bu mu
vaffakiyetli neticenin istihsalinde Hükümeti
nizin, iş başına geldiği tarihten itibaren takip 
ve tatbikine başladığı'yapıcı iktisadi ve mali 
politika kadar milletimizin emsalsiz hasletleri
nin ve halkımızın teşebbüs kudretindeki üstün
lüğün hissesi bulunduğunu iftihar ve şükranla 
kaydetmek lâzımdır. 

İkinci Dünya Harbinden 1951 yılı ortalarına 
kadar geçen uzunca bir devre zarfında, zirai 
istihsal ve ham madde memleketleri lehine sey
reden dünya konjon&törü ve ticaret hadlerinin 
Kore ihtilâfının bir hal yoluna girmesiyle, âni 
olarak aksi istikamete döndüğüne biraz önce 
işaret etmiştim. Bu hal hizmet mesuliyetini dc-
ruhde eder etmez istihsalini süratle artırdığı
mız ve 1951 senesi sonlarından itibaren Avrupa 
piyasalarına sevk etmeye başladığımız, buğday, 
pamuk, stratejik madenler gibi asli ihraç mal
larımızın kısa zamanda, pazar daralmaları ve 
çok büyük fiyat sukutlariyle karşılanmasını mu
cip olmuştur. Memlekette umumi istihsal kud
retini süratle artırmak; zengin tabiî kaynak
ları işletmeye açmak; millî ekonomimizi emin 
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bir şekilde geliştirmek; hususi teşebbüsün muh
telif istihsal kollarında giriştiği sermaye yatı
rımlarım desteklemek ve .bu yatırımları geniş 
mikyasta müsmir kılmak; vatandaşların is
tihsallerini daha iyi bir şekilde değerlendir
mek üzere muazzam bir iktisadi cihazlanma 
programını tatbik mevkiine vaz'etmiş bulunu
yoruz. 

Bunlar, hususi sektörün, devlet sektörünün, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin, hattâ şimdi ta
dat ve tescili dahi büyük müşkülât arz eden, 
bütün memleket sathına yayılmış çok geniş te
sirli fevkalâde yatırımlarıdır. 

Böyle bir programın kısa zamanda tahak
kuk etmesini temin bakımından hayati bir 
ehemmiyeti haiz olan yollar, köprüler, liman
lar, barajlar, büyük hidro - elektrik tesisleri ve 
termik santraller, elektrik tevzi şebekeleri, ha
vai hatlar inşaatının bir an önce ikmal edilmesi 
için lüzumlu makine ve tesisatı hariçten ithal 
etmek mecburiyetinde bulunan memleketimizin 
döviz gelirlerine olan ihtiyacına mukabil ihra
cat kapasitesinin mühim mikyasta artırılması
na rağmen fiyat sükûtları ve ihtiyaçların art
ması muvacehesinde dış gelirlerin daralmış gibi 
görülmesinin ihdas ettiği müşkülâtı elbette tak
dir buyurursunuz. 

Bu müşkülâta rağmen 1950 senesinden bu 
yana ve çok kısa bir zaman zarfında madde ve 
rakam olarak tahakkuk ettirilen geniş istihsal 
hacmi ve istihsal kapasitesi artışlarını; ziraat, 
sanayi, maden ve münakale kollarında çiftçi 
ve müteşebbislerimizin emirlerine tahsis edil
miş bulunan ve geçmiş yıllarla kıyaslanamıya-
cak vüsat ve kıymetteki modern makine ve 
teçhizatı, kısa zamanda ikmal edilerek işletme
ye açılan veya inşa halinde bulunan yeni ve 
muazzam tesisleri nazarı dikkate aldığımız ve 
bunların memleket ekonomisine getirdikleri üs
tün kuvvetleri hesaba kattığımız takdirde hü
kümetinizin, memleket hizmetinde deruhde et
tiği tarihî vazifeleri nasıl bir azim ve muvaffa
kiyetle ifa ettiği ve hedeflerine nasıl büyük bir 
süratle isal etmekte bulunduğu daha iyi anla
şılacaktır. 

Bu izahatım aynı zamanda, hükümetinizin 
1950 den sonra tatbikine başladığı iktisadi kal
kınma programlarının ve ihracatı artırma gay
retlerinin daha evvelki yularda, hiç değilse 
İkinci Dünya Harbiniu hemen akabinde ele | 

alınmasının, memleketimiz için ne büyük ka
zançlar temin eyliyeceğini de bütün vuzuhiyle 
ortaya koymaktadır. İkinci Dünya Harbinin, 
zirai istihsalimizi ve ham madde ihracatımızı 
artırmak bakımından arz ettiği çok müsait 
şartlan bir tarafa bıraksak dahi, 1945 ten son
ra, bu memleketin iktisadi kudretini ve ihra
cat hacmini artırmak üzere isabetli bir yatırım 
ve iktisadi kalkınma programını tatbik mev
kiine vaz'edilmiş olsaydı; 1950 senesine kadar 
bu memleketin birçok mühim ihtiyaçlan kar
şılanmış, ana tesisler vücuda getirilmiş, millî 
ekonomi kâfi imkânlarla takviye edilmiş, gay
risâfi istihsalde ehemmiyetli artışlar sağlanmış, 
dış tediye müşkülâtı da büyük mikyasta gide
rilmiş olurdu. 

Bu mülâhazaları teyitdetmek üzere ikinci 
Dünya Harbinden 1952 yılı başlanna kadar 
buğday fiyatlannın- ton başına 140 doların fev
kinde olduğunu ve buğdayın Avrupa memle
ketlerine Amerikan dolâriyle satıldığını hatır
latmak isterim. 

Filhakika 1946, 1947, 1948 senelerinde, tıp
kı bizim 1951, 1952, 1953 senelerinde yaptığı
mız gibi, dünya piyasalarına milyonlarca ton 
hububat ve. buğday sevk olunabilseydi, o za
manki şartlar içinde elde edilecek imkânlann 
azametini tasavvur gayet kolaydır. 1950 de ik
tidarı devir alan hükümetinizin 1951 senesin
den itibaren hububat ve buğday istihsal ve ih
racatını çok geniş mikyasta arttırmaya muvaf
fak olmasına mukabü 1952 yılından itibaren 
buğday fiyatlan süratle tenezzül ettiğinden ton 
başına ancak 60'dolar civannda fiyatlar bulu-
nabilmiştir. Bu gayrimüsait şartlara rağmen 
hububat ihracatından elde ettiğimiz yıllık dış 
gelirlerin 250 - 300 milyon lira arasında bulun
duğunu, bunun önümüzdeki yıllarda daha da 
artacağını ifade etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yapıcı ve dinamik karakterde iktisadi ve 

malî politikaların hedefini gayrisâfi millî istih
salin arttırılması, mal ve hizmet arzının çoğal
tılması, vatandaşların gleir ve refah seviyeleri
nin yükseltilmesi teşkil eder. 

Mevzuu bu cepheden ele alarak, 1938 sene-
isnden bu yana, muhtelif yılların rakamlarını 
tetkik ettiğimiz takdirde, İ950 .esnesine kadar 
gecen 12 senelik devrenin müsait şartlarına 

2646 

TBMM KUTUPHANESI



rağmen, gayrisâfi millî istihsal ve ferdî gelirler
de bariz hiçbir artış kaydedilmemesine, bilâkis 
gerilemeler vukua gelmesine, millî ekonominin 
düşük bir istihsal ve gelir seviyesinde kısırlaşa-
rak adetâ tahaccür etmesine mukabil, 1950 den 
sonra çok süratli bir gelişmenin üstün rakamlar 
ve nispetler halinde bütün azametiyle tezahür 
ettiği müşahade olunur. 

Biraz önce de temas ettiğim veçhile, 1948 
fiyatlar üzerinden 1938 senesindeki gayrisâfi 
millî hâsıla yekûnu ile 1948 ve 1949 yılları gay
risâfi millî hâsıla rakamları arasında yekûn 
itibariyle pek az fark bulunmasına ve fert ba
sma isabet eden yıllık vasati gelirin 1949 sene
sinde küçümsenemiyecek nispette düşmesine. 
mukabil 1951 den sonra, gayrisâfi millî istih
salin ve fert basma isabet eden yıllık vasati ge
lirin ehemmiyetli miktarlarda yükselmekte ol
duğunu görmekteyiz. 

Nitekim 1950 senesinde 9 milyar 881 milyon 
lira olan gayrisâfi millî istihsal, 1951 senesinde 
12 milyar 53 milyon liraya, 1952 senesinde 14 
milyar 210 milyon liraya, 1953 senesinde de 16 
milyar 321 milyon liraya yükselmek suretiyle 
1949 senesine nazaran yüzde yüz bir artış kay
detmiştir. 

Dört sene gibi kısa bir zamanda elde edilen 
bu neticeler son derecede göğüs kabartıcı ol
makla muhtelif iktisadi sahalara yapılan yatı
rımların ikmal edilerek işltemeye açılmalarının 
ve birer istihsal ve gelir kaynağı olarak ikti
sadi faaliyetlerde müessir olmağa başlamaları
nın, yatırımların nevilerine ve vasatlarına göre 
az çok zamana mütevakkıf bulunduğunu» hatır
latmak isterim. 

Biraz sonra, mevzular itibariyle ve rakam
larla izah edeceğim veçhile hükümetinizin 1950 
den sonra giriştiği ve yekûnu birçok milyarla
rı aşan yatırımların büyük kısmı henüz inşa ve
ya ikmal safhasındadır, önümüzdeki yıllarda 
bu yatırımların tamamlanarak fiilen istihsale 
açılmaları temin olunduğu vakit gayrisâfi millî 
istihsal rakamlarının da daha büyük mikyas
larda artmağa başladığı görülecektir. 

Nitekim Garbi - Avrupa memleketlerinin 
1945 - 1946 yıllarından itibaren giriştikleri ser
maye yatırmaları ancak S - 6 sene sonra semere
lerini vermeye başlamış, ve bu memleketlerin 
millî ekonomilerinin son yıllarda birden kuvvet

lenerek sağlam bir muvazeneye uJaşmalannm en 
mühim sebebini teşkil etmiştir. Halbuki, bu mem
leketlerde tahribedilen sanayi ve tesisleri yeni
den kurmak için lüzumlu iklim, her türlü şart 
ve vasıtalar; yollar, limanlar, barajları teknik 
elemanlar ve bunları yetiştiren mektepler, üni
versiteler ; kurulmakta olan fabrikalarla tesisle
rin makine ve teçhizatını imal eden sanayi, ve 
nihayet gerekli sermaye kaynaklan esasen mev
cut bulunuyordu. Buna mukabil memleketimiz
de her vasıta ve tesisi yeniden vücuda getirmek, 
teknik eleman yetiştirmek, gerek inşa, gerek iş
letmenin ioabettirdiği her türlü makine ve teç
hizatı döviz sarfı ile hariçten getirmek, hepsini 
birer birer, tam zamanında ve yerinde hazır bu
lundurmak; ve bütün bunlara z&mimeten yoî, 
baraj, liman, sulama tesisleri, silolar, hangarlar, 
hattâ mektepler, üniversiteler, hastaneler yap
mak, bütün köy, kasaba ve şehirlerin elektrik ve 
su şebekelerini inşa etmek, bilcümle içtimai hiz
metleri ve tesisleri yeni baştan kurmak ve buu-
lann yanında iktisadi emniyetin, devamlılığı ve 
istikran temin etmek ve heyeti umumiyesiyîe 
mevcut olmıyan toptan ve geniş ölçüde iktisadi 
ciJbazlanmamn ve muazzam bir iktisadi kalkın
manın umumi vasatını, diğer bir tâbir üe ikli
mini yaratmak gibi cidden müşkül bir vazife 
ile karşılaşmış bulunuyoruz. 

Bu izahat, uzun yıllar ihmal edilmiş olan 
memleketimizde iktisadi kalkınma faaliyetleri
nin, mİ3al verdiğimiz Garp memleketlerine na
zaran asla kıyas kabul etmiyen ağır şartlar al
tında ve ne büyük müşküllere rağmen başarıl
makta olduğunu açıkça göstermektedir. Bu se
bepledir ki, 1949 ve 1950 ile 1953 yıllan arasın
da gayrisâfi, millî istihsal rakamlarında kayde
dilen inkişaf, iktisadi kalkınma mevzuunda giri
şilmiş olan ve yapılmakta bulunan hamlelerin 
pek cüzi bir kısmını ve ancak 1953 ten önce ik
mal edilmiş işlerin istihsale inikasını göstermek
tedir. 

Diğer taraftan memleketimizde millî gelir is
tatistiklerinin ve bu istatistikler üzerindeki ça-
lışmalann çok yeni olduğunu hatırlatmak iste
rim. Bu mevzuda ancak yıllar süren devamlı ça
lışmalar ve bir seneden diğerine yapılacak mu
kayeseler sonunda, memleket ekonomisinin haki
ki inkişaf seyrini sıhhate yakın bir şekilde tes-
bit etmeye elverişli esaslara ve metodlara vâsıl 
olmak mümkündür. 
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Bu itibarla, milli gelir komitesinin son sene
ler için verdiği rakamları ihtiyatla telâkki et
mek ve gayrisâfi mili istihsaldeki hakikî inki
şafı sıhhatli bir şekilde aksettirecek esaslar bu
lunduğu vakit rakamların daha da yükseleceğini 
şimdiden derpiş eylemek lâzımdır. 

Zira, gerek muhtelif istihsal kollarında ve 
gerek bellibaşlı istihlâk rakamlarında kayde
dilen birkaç misli artışlar; gayrisâfi mîllî istih
salde ve vatandaş gelirlerinde 1950 den bu ya
na vâki inkişafın, elde mevcut rakamların çok 
fevkinde olduğunu gösteren kuvvetli endisler-
dir. 

Bununla beraber, hemen bütün ileri sanayi 
memleketlerinde gayrisâfi millî istihasl artışla
rı ydlık vasatisinin % 2,5 ile % 3 arasında sey
rettiği nazara alınırsa, dört sene gibi çok kısa 
bir zamanda ve tamamen gayrimüsait dünya 
şartlan içinde tahakkuk ettirilen ve yıllık vasa
tisi % 25, i bulan bu muazzam gayrisâfi millî 
istihsal artışının ehemmiyet ve kıymeti daha iyi 
takdir edilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Elde edilen bu neticeler, Hükümetinizin iş 

başına geldiği günden itibaren memleketin ren
gin tabiî ve beşeri kaynaklarını faaliyete ge
tirmek üzere takibine başlandığı yapıcı iktisa
di ve malî politikanın ilk semerelerini teşkil 
etmektedir. Bu politikanın mesnetlerini ve umu-
mi istikametlerini şu üç esasta toplamak müm
kündür. 

Bu esaslardan birincisini istihsale sermaye 
yatırmalarına ve hususi teşebbüsün geliştiril
mesine verilen ehemmiyet teşkil temektedir. 
Hükümetiniz, iktisadi kaynakları ağır bir şe
kilde ihmal edilmiş olan bu memlekette, iktisadi 
kalkınmanın ve gayrisâfi millî hâsıla, iş ve istih
sal hacminin artırılmasının, yıllık millî gelirin 
en büyük kısmının istihsale, sermaye yatırımla-
nna tahsisi ve hususi teşebbüsün çok geniş mik
yasta teşvik ve takviye edilmesi sayesinde ta
hakkuk eyliyeceğine kaani olarak memleket hiz
metini deruhde etmiş bulunmaktadır. Bu sebep
ledir ki 1950 den önceki yıllarda çok sert bir 
şekilde tatbik edilmiş bulunan kısır devletçilik 
politikasına derhal son verilmiş, buna mukabil, 
zengin tabiî kaynaklanmızı birer birer işletme
ye açacak geniş sermaye yatırından ele alınmış, 
vatandaşların muhtelif istihsal kollarında yeni 

yeni teşebbüslere ve yatırımlara girişmeleri bü
tün vasıta ve imkânlardan faydalanılarak teş
vik ve takviye olunmuştur. Bu suretle, memle
kette ilk defa olarak. sermaye terakümünü ve 
bu sermayelerin muhtelif işletme ve istihsal 
kollarına akmasını mümkün küacak şartlar ta
hakkuk ettirilmiş; geniş vatandaş kitlelerine, 
yeni teşebbüsler kurmak, mevcut işlerini ve iş
letmelerini tevsi etmek için lüzumlu imkânlar 
ve emniyet şartlan temin olunmuştur. Ayrıca 
bellibaşlı zirai mahsullerimize tatbik edilen 
müstekar fiyat politikası ile çiftçimizin daha 
fazla istihsalde bulunma, daha fazla çalıma ve 
kazanma şevk ve gayreti teşvik edilmiştir. 

Tatbik ettiğimiz iktisadi politikanın ikinci 
mesnedini istihsale matuf kredüerin artınlması 
teşkil etmektedir. 

Filhakika Hükümetiniz, iş başına geldiği ta
rihten itibaren evvelâ zirai kredilerden başlıya-
rak bütün istihsal kollarında, çiftçi ve müstah-
sıllanmızın ve teşebbüs erbabının muhtaç olduk-
lan yatırım ve işletme kredilerinin artınlması-
na büyük bir ehemmiyet atfetmiş bulunmakta
dır. Bu suretle istihsal faaliyetleri muhtaç ol
duğu en mühim kaynaklardan birine kavuştu
rulmuş, müstahsil ve teşebbüs erbabı, kredi dar
lığının ağır tazyikinden kurtanlarak daha ge
niş mikyasta istihsal etmek ve mahsulünü de
ğer fiyatına satmak imkânlarına kavuşturul
muştur. 

Üzerinde ehemmiyetle durduğumuz üçüncü 
nokta da, malî politikanın Ye bütçelerimizin 
istihsal faaliyetlerini teşvik ve takviye edecek 
şekilde ayarlanması keyfiyetidir. 

Bu cümleden olmak üzere, iş ve istihsal hac-
' minin inkişafına mâni olan vergilerin ya tama
men ilgası veya hafifletilmesi ve iktisadi faaliyet
leri tazyik etmiyecek şekilde ayarlanması yoluna 
gidilmiştir. Diğer vergi kanunlannın da, ikti
sadi faaliyetleri teşvik edecek esaslara göre ye
niden tadil veya mevcutların yerine yeni ge
lir kaynaklarının ve vergi usullerinin ikamesini 
temin edecek çalışmalara başlanmıştır. 

Diğer taraftan Devlet bütçelerinden yapılan 
yatırımlar yeni bir anlayışla ele alınmış ve 
1950 den önceki senelerde olduğu gibi Devlet 
parasının verimsiz sahalarda israf edilmesi usu
lüne son verilmiştir. Buna mukabil her sene 
miktar ve nispeti gittikçe artmlan yatırım tah-
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sisatının, memleketin iktisadi kalkınmasını ve 
vatandaşların istihsal faaliyetlerini destekliye-
cek en hayati mevzulara tevcihi prensip ittihaz 
olunmuştur. Bu suretle, eski devirlerin ağır ih
malleri yüzünden bir türlü ele alınmamış olan 
yol, barınak, iskele, liman, bataklıkların kurutul
ması, sulama tesisleri, barajlar, Termik ve 
hidro - elektrik santralleri, elektrik nakil hat
ları, silolar, mektep ve hastane inşaatı gibi 
memleketin iktisadi vc içtimai kalkınması bakı
mından ön plânda ve birinci derecede ehemmi
yeti haiz bulunan yatırımlara ve hizmetlere ge
niş tahsisat ayrılması mümkün kılınmıştır. 

Fühakika, devir aldığımız 1950 bütçesinde
ki yatırımlar yekûnu 280 milyon liradan ibaret 
bulunduğu halde, bu defa tetkiklerinize arz edi
len 1955 bütçesinin yatırım tahsisatı yekûnu 
888 milyon liraya çıkarılmak suretiyle üç mis
linden fazla bir seviyeye yükseltilmiştir. 

Bu miktara, İktisadi devlet teşekkülleriyle, 
muhtelif iktisadi müesseselerin ve nihayet hu
susi teşebbüsün 10 milyar liraya yaklaşan küt
le halindeki yatırımları da ilâve olunursa 1950 
den bu tarafa memleketin nasıl hummalı bir 
kalkınma faaliyeti ve heyecanı içinde bulun
duğu, nasıl bir kuruluş ve yeniden doğuş saf
hasına girdiği, vatan sathının bir şantiye haline 
geldiği kolayca takdir olunur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gayrisâfi millî istihsal rakamları ve iktisadi 

kalkınma faaliyetlerinin esasları hakkındaki 
bu izahattan sonra, ziraat, sanayi ve maden 
kollarındaki istihsal artışlarına ve çalışmalara 
kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır. 

Memleketimizin bir ziraat memleketi ola
rak vasıflandırılın asına rağmen 1950 den önce
ki yıllarda zirai istihsalimizin komşu memleket
lerde dahi kıyaslanamıyacak kadar düşük bîr 
seviyede kaldığını ve halkımızın yiyecek ihtiya
cını dahi güç karşılıyabildiğini göz önünde tu
tan Hükümetiniz, iktidara gelişimizin ilk gün
lerinden itibaren zirai istihsali süratle artırmak 
için elde mevcut bütün kaynaklan seferber 
etmiştir. Bu cümleden olmak üzere çiftçimiz 
modern teknik vasıta ve makinelerle teçhiz edil
miş, zirai kredi hacmi kısa zamanda birkaç mis
line yükseltilmiş, toprak ve tohumluk tevziatı 
eski senelerle kıyaslanamıyacak bir seviyeye çı-
Rânlmış, teknik ziraat bilgilerinin yayımına ve 

suni gübre istimaline ehemmiyet verilmiş, kü
çük ve büyük su işleri geniş ölçüde ele alın
mış, zirai- mahsuller müstekar fiyatlı emin pa
zarlara kavuşturulmuş, istihsal mmtakalan her 
mevsimde geçit veren yollarla istihlâk piyasa
larına ve ihraç limanlarına bağlanmıştır. Der
hal tatbikine başlanan bu ve benzeri tedbirler 
sayesinde hububat istihsalimiz, 1950 senesinde 
7 milyon 764 bin tona mukabil 1951 senesinde 
10 milyon 679 bin tona, 1952 senesinde 12 mil
yon 242 bin tona, 1953 senesinde de 14 milyon 
344 bin tona yükselmiştir. İklim şartlannın ta
mamen gayrimüsait olmasına ve hemen hemen 
bütün istihsal mmtakalannı ağır bir şekilde 
müteessir eden umumi bir kuraklığa rağmen 
1954 istihsali de 9 milyon 598 bin tondur. Hu
bubat istihsalinde 1934 - 1938 seneleri vasatile
ri ile 1946 - 1949 vasatileri arasında bariz hiç
bir fark bulunmadığı, her iki vasatinin de 6 mil
yon 900 bin ton civarmda kaldığı ve 1949 istih
salinin 5 milyon 350 bin tondan ibaret bulun
duğu nazara alınırsa 1950 senesinden bu yana, 
zirai istihsal sahasındaki çalışmalarımızın mu
vaffakiyet derecesi daha iyi anlaşılmış olur. 

Zirai ekiliş sahası da 1946 - 1949 senelerin
de, 8 milyon 695 bin hektardan ibaret iken 1954 
yılında 12 milyon 862 bin hektara yükselmek 
suretiyle % 48 artış kaydetmiştir. Aynı veç
hile, 1946 - 1949 senelerinde hektar başına hu
bubat istihsal vasatisi 908 kilodan ibaret iken 
1953 senesinde. % 42,7 nispetinde bir artışla 
1295 kiloya yükselmiştir. 

Bu suretle, tamamen gayrimüsait iklim şart
larına rağmen, 1954 senesindeki hububat istih
sali 1949 senesine nazaran % 79,5 ve 1946 -
1949. yıllan vasatisine nazaran da % 39 nispe
tinde daha fazla olduğu gibi 1951 den önceki 
bütün yılların en yüksek istihsalinin de fevkin-
dedir. 

Bu rakamlar 1951, 1952 ve 1953 senelerin
de zirai istihsalde kaydedilen muazzam artışla
rın sadece müsait iklim şartlannın bir neticesi 
olduğu yolundaki iddialann ne kadar yersiz 
ve hakikatten uzak bulunduğunu açıkça gös
termektedir. Çok iyi hatırlanacağı veçhile, Hü
kümetiniz bu münakaşalar sırasında, ikUm şart
larının daima değişebileceğini, fakat mühim 
olan şeyin çiftçimizin teknik vasıta ve istihsal 
usulleriyle teçhizi, lüzumlu kredi imkânlanna 
kavuşturulması, zirai istihsal faaliyetlerinin 
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desteklenmesi sayesinde elde edilen büyük fay
dalar ve istihsal kapasitesi artışları olduğunu 
ifade etmiştir. 

Şimdi istatistik rakamları da 1950 den bu 
tarafa sarfedilen üstün gayretlerle elde edilen 
istihsal kapasitesi artışları sayesinde, 1954 se-
nesie ait istihsalin 1950 den önceki en feyizli 
senelerin istihsal rakamlarının dahi kat kat fev
kinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Son üç senede gerek ekiliş sabasında v« gerek 
istihsal veriminde sağlanan ve her biri % 50 ye 
yakın olan artışlar sayesinde, diğer sahalarda 
olduğu gibi zirai istihsal sahasında da 1950 den 
önceki yıllara nazaran adeta ikinci bir vatan 
sathı elde edilmiş olduğunu göstermektedir. 

Madenciliğimizin inkişafını sağlamak üzere 
1950 senesinden sonra, girişilmiş bulunan geniş 
yatırımların büyük kısmı henüz ikmal edilerek 
işletmeye açılmamış olduğu halde, maden kö
mürü istihsali 1949 senesinde 4 müyon 182* bin 
tondan 1953 senesinde 5 milyon 654 bin tona 
ve belli başlı madenlerimizden bakır, krom, 
demir, kükürt ve manganez istihsali de 1949 
senesinde 699 bin tondan 1953 senesinde 1 mil
yon 533 bin tona yükselmek suretiyle % 120 ye 
yakın bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, son zamanlarda memleketi
mizde wolfram, uranyum ve toryum gibi dün
ya stratejisinde pek büyük ehemmiyeti haiz 
kıymetli madenler keşfedilmiş bulunmaktadır. 
Bu madenler üzerindeki çalışmalar süratle iler
lemektedir. 

1950 den bu tarafa, hususi teşebbüsün ma
den araştırma ve isletmelerine büyük bir alâka 
gösterdiğini memnuniyetle müşahede etmekte
yiz; 1945 senesinden 1950 yıh sonuna kadar 
hususi müteşebbüslere verilmiş olan maden 
arama ve işletme ruhsatnamelerinin yekûnu 
1 822 den ibaret bulunduğu halde, 1950 den 
1954 yılı sonuna kadar ceman 3 883 ruhsatna
me verilmiştir. Ayrıca 15 bine yakın ruhsatna
me talebi de tetkik edilmektedir. 

Geçen devrede meriyete vaz'edilmiş olan 
Maden Kanununun bu sahadaki faaliyetleri 
pek ziyade teşvik ettiğini memnuniyetle kay
detmek isterim. 

Ayrıca, geçen sene Yüksek Meclisin kabul 
buyurduğu Petrol Kanununun tatbikatından 
elde edilecek neticeleri büyük bir ümitle bekle

mekteyiz. Halen sekiz yabancı petrol çirketi 
memleketimizde jeolojik araştırmalarda bulun
maktadır. Bu araştırmalar ikmal edildikten 
sonra istihsal ve işletmeye geçilecektir. 

Sanayi sahasındaki çalışmalara gelince, dört 
seneden beri alınmış olan tedbîrler ve sarf edi
len gayretler sayesinde sanayi sahasında kay
dedilen inkişaf ziraat ve madencilik sahaların
daki kalkınmadan daha az olmamıştır. 

1948 senesinin sanayi istihsal endekden yüz 
itibar edildiği takdirde 1954- senesinin ilk do
kuz ayı zarfındaki sanayi istihsal hatnnna ait 
endeksler 150 nin fevkmdadır. 

Ancak sanayi istihsal endekslerinin, sanayi 
istihsal haemmda kaydedilen hakiki inkişafı 
aksettiremediği görülmektedir. Zira, muamele 
vergisine tâbi müesseselerin istihsalleri yekûnu 
dahi 1949 senesinde 583 milyon liradan ibaret 
olduğu halde 1954 senesinde 1 milyar 303 milyon 
liranın fevkine yükselmek suretiyle yüzde 123,5 
bir artış kaydetmiştir. 

Keza 1949 senesinde Muamele Vergisine tâbi 
müesseselerin adedi 2 500 den ibaret iken, bu 
miktar da 5 612 ye yükselmiştir. 

Bu rakamlar, son dört sene içinde sanayi sa
hasında kaydedilen artışların çok mühim ye
kûnlara baliğ olduğunu açıkça göstermektedir. 

Ancak sanayi sahasına vâki yatirimların zi
raat sektöründe olduğu gibi kısa zamanda ve ek
seri ahvalde birkaç ayda netice verecek neviden 
olmadıklarını ve yatırımın nev'ine ve vüsatine 
göre uzunca zamana ihtiyaç arz ettiklerini dai
ma hatırda tutmak lâzımdır. Diğer taraf tan ha
len inşaları devam eden veya ikmal edilmek üze
re bulunanlar yanmda 1954 senesinin muhtelif 
aylarında işletmeye" açılan yeni fabrika ve teşek
küllerin temsil etülüert yüksek istihsal kapasite
lerinin 1954 istihsal endekslerine tesirinin pek 
cüzi kalacağını da nazan dikkate almak icabe-
der. Bu neri t^kküller, ancak Önümüzdeki se
nelerden itibaren tam kapasiteleri1 ile çalışır ha
le gelecekleri için sânayi sahasındaki gayretleri
mizin neticelerini asıl gelecek yıllarda- idrak et
miş olacağız. 

Sanayi sahasına vâki yatırımlarımızın vüsat 
ve ehemmiyeti hakkında toplu bir fikir vermek 
üzere memleketin iktisadi kudretini artırmak 
maksadiyle 1950 den bu tarafa girişilen ve yekû
nu 10 milyar liraya yaklaşan kitlevi sermaye ya
tırımları He son dört senede tahakkuk ettirilen 
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işler hakkında muhtelif sektörler itibariyle daha 
teferruatlı izahat vermeyi faydalı bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar: 
Buraya kadar verdiğim izahat ve gayrisâfi 

millî istihsalde, ziraat, sanayi ve madencilik sek
törlerinde bir mislini aşan artışlar, hükümetini
zin 1950 den buyana memleketin iktisadi kal
kınmasını bir an önce tahakkuk ettirmek üzere 
giriştiği muazzam teşebbüsleri Ye sarf edilen gay
retleri lâyikı veçhile tebarüz ettirmeye, elde edi
len neticeler hakkında tam bir fikir vermeye 
kâfi değildir. 

Biraz sonra, yapılan ve yapılmakta olan iş
ler, kurulmakta olan yeni ve muazzam tesisler 
hakkında, sektörler itibariyle vereceğim izahat 
ve rakamlar, bu memlekette istihsal kaynakları
nı süratle işletmeye açmak, iktisadi kudretimi
zi ve halkımızın gelir ve refah seviyesini daha 
çok yükseltmek için nasıl bir geniş programla 
çalışıldığını ve tesbit edilen hedeflere nasıl emin 
bir şekilde ulaşılmakta olduğunu gösterecektir. 

Ancak, girişilmiş olan bu muazzam yatırımla
rın pek büyük kısmı halen inşa safhasındadır. 
Sarf edüen geniş gayretlere ve şimdiye kadar 
milyarlar harcanmış olmasına rağmen bu tesis
ler, henüz işletmeye açılmamıştır. Bir kısmı ik
mal edilmek üzeredir. Bir kısmının da temel
leri atümış, inşalarına hızla devam olunmakta
dır. 

Böyle bir safhada memleketin bütün kay
nakları ve imkânları seferber edilerek pek bü
yük işler yapıldığı veya yapılmakta olduğu hal
de, kurulan ve kurulmakta olan tesisler henüz 
istihsale başlamadıkları için, fiilî neticeleri 
memleket ekonomisine getirilmekte olan büyük 
kuvvetler ve önümüzdeki yıllarda ulaşılacak 
olan istihsal kapasitelerinin vüsat ve azameti 
lâyikı veçhile anlaşılamamaktadır. Fakat önü
müzdeki iki üç sene içinde bu işler birer birer 
memleketin iktisadi ve içtimai çehresinin bir
den değiştiğini yüksek istihsal seviyeli, yüksek 
gelir seviyeli ve çok geniş imkânlara sahip, ye
ni bir Türkiye'nin bütün azam etiyle dünya eko
nomisinde lâyık olduğu mevkii aldığı görüle
cektir. Nitekim, 1950 den bu tarafa girişilmiş 
olan yatırımların pek mahdut kısmı ikmal edil
miş olduğu halde, muhtelif istihsal sektörlerin
de daha şimdiden elde edilen neticelerin; 1950 

seriyesinin cn az bir misli fevkinde olması bu
nun kuvvetli bir delilini teşkil eder. 

Bu izahattan sonra, 1950 den bu tarafa muh
telif sahalara yapılmış ve yapılmakta olan ya
tırımların umumi bir tahliline geçebiliriz. 

Evvelâ sulama, ve kuvvei muharrike tesis
lerinden başlıyaeağım : 

Millî ekonomimizde ziraat sektörünün ehem
miyeti aşikâr bulunduğu halde memleketteki 
su cereyanlarını ıslah etmek, bataklıkları ku
rutmak, her sene birçok şehir ve kasabalarla 
en mümbit ziraat mıntakalarında çiftçiye bü
yük zararlar iras eden su taşkınlarının ve âfet
leri önlemek, mümkün olau yerlerde Ye saha
larda kurak arazinin sulanmasınr temin etmek 
hususunda 1950 senesine kadar hemen hiçbir 
faaliyet gösterilmemiş olması zirai istihsalimi
zin düşük seviyede kalmasmm âmillerinden bi
rini teşkil etmekte idi. 

Bu sebepledir ki, 1950 senesinde 9 milyon 
hektarı aşan ekiliş sahasından ancak 63 bin 
hektar sulanabilmekte idi. O tarihe kadar ku
rutulan bataklıkların miktarı 30 bin hektar idi. 
107 bin hektar arazi ve ancak 16 kasaba veya 
köy selden korunabiliyordu. 

Hükümetinizin 1951 yılından itibaren aldığı 
devamlı tedbirler sayesinde halen sulanan ara
zinin yekûnu 350 500 hektara, 

Kurutulmuş bataklıkların sahası 204 250 
hektara, 

Taşkın ve selden korunan arazinin sahası 
363 250 hektara, 

Taşkın ve selden korunan şehir, kasaba ve 
köylerin adedi de 131 e yükseltilmiş bulunmak
tadır. 

1955 bütçesiyle teklif olunan tahsisat ile ya
pılacak işler de nazara alınırsa; 

Sulanan arazi 550 bin hektara, 
Kurutulmuş bataklıkların sahası 300 bin 

hektara, 
Taşkın ve selden korunan arazi 550 bin hek

tara, 
Taşkın ve selden korunan şehir, kasaba ve 

köylerin adedi de 160 a yükselecektir. 
Bu rakamlara, yapılmakta olan beş büyük 

baraj ile, mıntaka hidro - elektrik santrallerine 
ait barajların, sağlıyacakları pek mühim isti
fadeler dâhil değildir: 

Ayrıca hükümetinizin, yeraltı sularından is
tifade ederek geniş sahaları sulamak hususunda 
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büyük gayretler sarf ettiğini ve halen üzerinde 
çalışılan program tamamlandığı vakit ceman 
100 bin metre derinliğinde 500 arteziyen kuyu
su açılmış olacağını da ifade etmek isterim. 

İktidarı devraldığımız tarihte, mevcut 40 
küsur bin köyden yalnız 13 700 köyde, o du hal
kın kendi gayretleriyle temin edilmiş içme su
yu vardı. Diğer köylerimiz içme suyundan 
mahrum bulunuyordu. O tarihten bu yana dev
let bütçesinden ayrılan tahsisatla 20 245 köy 
içme suyuna kavuşturulmuş olup geri kalan 
köylerin içme suyu da önümüzdeki yıllarda te
min edilmiş olacaktır. 

Bu işler için, 1950 den bu tarafa devlet büt
çelerinden sarf edilen paraların yekûnu 276 
milyon lirayı bulmaktadır. 1955 bütçesiyle ve
rilen tahsisat da bu miktara ilâve edildiği tak
dirde 432 milyon liraya baliğ olacaktır. 

Bunlara zamimaten, İller Bankası vasıtasiy-
le 238 şehir ve kasabanın su tesisatı için 28 
milyon lira sarf edildiğini, halen, inşaları devam 
edenler tamamlandığı vakit 1950 den sonra su 
tesisatına kavuşturulan şehir Ye kasaba adedi
nin 302 ye bliğ olacağını ve bu maksat için İller 
Bankası kanalı ile harcanacak para miktarının 
da 78 milyon liraya yükseleceğini arz ederim. 

Arkadaşlar, 
Memleketimizin sanayileşmesinde, iş ve is

tihsal hacminin arttırılmasında büyük ehemmi
yeti haiz bulunan kuvvei muharrike mevzuu-
nun 1950 senesine kadar tamamiyle ihmal edil
diği malûmunuzdur. Nehirlerimizden ve diğer 
su cereyanlarından istifade ederek ucuz ve bol 
miktarda, elektrik istihsali kolayca mümkün 
olduğu halde 1950 senesinde büyük kısmi mazot 
veya. kömürle işliyen mahdut miktardaki şehir 
ve kasaba santralleri ile 60 bin kilovat takatin-
deki Çatalağzı - Termik santralinden istihsal 
edilen yıllık elektrik enerjisi 790 milyon kilo
vat saati geçmiyordu. 

O tarihte Türkiye'de nüfus başına isabet 
eden yıllık elektrik istihsalinin ancak 38 kilo
vat saatten ibaret bulunmasına mukabil, Nor-
veç'de 5 700, Kanada'da 4 330, Birleşik Amerika 
Devletlerinde 2 940, İsveç'de 2 880, İsviçre'de 
2 670, İngiltere'de 1 170, İspanya'da 295, Bul
garistan'da 190, Yugoslavya'da 163, Yunanis
tan'da da 114 kilovat saat olduğu nazara alınır
sa memleketin elektrik istihsali ve kuvvei mu

harrike bakımından ne derece geri bir seviyede 
bırakılmış olduğu daha iyi takdir edilir. 

Bu durumu göz önünde tutan hükümetiniz, 
kısa zamanda 15 aded orta çapta mıntaka hid-
ro - elektrik santrali ile 5 aded büyük hidro -
elektrik tesislerinin ve bunlara ilâveten düşük 
kaliteli kömür ve linyitlerden istifade etmek 
üzere kurulan ikinci Çatalağzı, Tunçbilek ve 
Soma Termik santrallerinin inşasına girişmiş 
bulunmaktadır. 

Zikrettiğim bu baraj ve elektrik santralle
rinin, maliyeti, 430 milyon liralık kısmı dış fi
nansman olmak üzere 900 milyon tiranın fev-
kındedir. Hepsi de 1956 - 1958 yularında işlet-

.meye açılmig olacaklardır, 
Diğer taraftan İller Bankası, 366 şehir ve 

kasabanın elektrik sanftralÄri ile 13 mıntaka hid-
ro-elektrik santralinin inşasına başlamış olup 
bunlardan 33 müyon lira değerinde 165 adedi 
geçen sene işletmeye açılmıştır. 95 milyon üra 
değerinde 214 santralin de inşaları devam et
mektedir. 

Muhtelif elektrik santrallerinde üretilen ve 
Eeride üretilecek olan elektrik enerjisini büyük 
istihlâk merkezlerine nakletmek üzere elektrik 
nakil hatları şebekesi de ehemmiyetle ele alınmış 
bulunmaktadır. 1952 senesinde ikmal edilerek 
işletmeye açılan ve 30 milyon liraya mal olan 
458 kilometrelik Çatalağzı - İstanbul hattına 
ilâveten 125 milyon lira sarfı ile, ceman 3546 
kilometrelik yeni hatların inşasına başlanmış ve 
bunlardan 289 kilometrelik kısım işletmeye açıl
mıştır. 

Bu çalışmalar neticesinde elektrik. istihsali 
1954 sonunda 1,5 milyar kilovat saate yüksel
mek suretiyle 1950 senesine nazaran % 100 art
mış bulunmaktadır.-İnşa edilmekte olan büyük 
ve küçük santraller ikmal edildiği zaman mem
leketteki elektrik istihsab* 3 milyar küovat saati 
aşacak ve 1950 seviyesinin 5- misline yaklaşacak
tır. 

Bunlara ilâveten yakın -zamanda ele alınmak 
üzere, Kızdırmak, Sakarya, Yeşilırmak, Büyük 
Menderes, Göksu, Aksu, Dicle ve Fırat ülserinde 
ve diğer muhtelif yerlerde 20 ye yakın baraj ve 
hidro-elektrik tesislerinin projeleri üzerinde ça
lışılmaktadır. Bu itibarla elektrik istihsalimizin 
1958 yılı içinde 5 milyar kilovat saati .aşacağını 
şimdiden söylemek mümkündür. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 
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Bu izahat ve rakamlar, Hükümetinizin mem
leketin iktisadi kalkınması bakımından birinci 
derecede, ehemmiyeti haiz bulunan knvvei mu
harrike istihsalini artırmak maksadîyie nasd ge
niş bir programla ve ne derecede büyük bir 
azimle çalıştığını açıkça göstermektedir. 

Diğer brr kuvcei muharrike kaynağı olan 
kömür istihsalini artırmak üzere de 1950 den 
bu tarafa büyük gayretler sarf edilmiştir. 

Zonguldak kömür havzasının ıslahı suretiyle 
istihsal kapasitesini artırmak üzere hazırlanan 
381 milyon liralhk amenajman programının 1954 
yılma kadar 223 milyon liralık kısmı ikmal edil
miştir. Bu program tamamen tahakkuk ettiril
diği zaman Zonguldak kömür havzasının 1949 
senesinde 4 milyon 1-82 bin ton olan istihsal ka
pasitesi 1957 yılında 7 milyon tonun fevkine 
yükselecektir. (Soldan alkışlar) 

Ayrıca Garp linyitlerinin 1949 senesinde 1 
milyon 272 bin ton olan istihsal kapasitesini 3 
milyon tona yükseltmek üzere tatbikine başla
nan 62 milyon liralık ıslahat programının da 34 
milyon liralık kısmı fiilen tahakkuk ettirilmiş
tir. Bu tesisler de 1957 senesinde tamamen ik
mal edilecektir. 

Diğer taraftan Azdavay kömür yataklarını 
işletmeye açmak üzere lüzumlu hazırlıklara ge
çilmiş bulunmaktadır. (Soldan alkışlar). 

Bu bahse son vermeden önce, hususi teşeb
büsün madencilik sahasındaki çalışmalarının 
teferruatına girmeksizin maden mevzuundaki 
diğer yatırımlara da kısaca temas etmek isterim. 

Son aylarda kurulmuş olan Petrol Anonim 
Ortaklığı Güney-Doğu Anadolu petrol nuntaka-
smdaki çalışmalarına ve araştırmalarına hızla 
devam etmektedir. Yeni kuyular açmak üzere 
1950 den bu tarafa sarf edilen paraların yekûnu 
20 milyon lirayı mütecavizdir. Bu mıntakadan 
elde edilecek ham petrolleri işlemek üzere ku
rulan ve önümüzdeki aylarda işletmeye açıl
ması beklenen rafineri tesisleri 30 mayon lirası 
dış finansman olmak üzere 56 milyon liraya mal 
olacak ve yılda 330 bin ton ham petrol işliye-
cektir. Bu. rafineriden istihsal edilecek petrol 
ve petrol müştekatıtihı temin eyliyeceği döviz 
tasarrufuna samımeten 200 bin ton da kömür 
tasarrufu sağlanacağı hesaplanmaktadır. 

Divriği - Demir, Keçiborlu - Kükürt ve Mur-
gul-Bakır madenlerinin istihsal kapasitelerini 

artırmak ve istihsal maliyetlerini düşürmek 
maksadiyle Etibankın giriştiği ceman 37 mil
yon liralık yeni amenajman programlan, bu se
ne ve önümüzdeki yıl içinde ikmal edilerek iş
letmeye açılacaktır. Kömür ve îonyit maden
leri de dâhil olmak üzere yalnız başına Eti-
bankın madencilik sahasına yapmakta olduğu 
yatıranların yakûnu 479 milyon lirayı bulmak
tadır. (Soldan: Bravo sesleri) 

Bunlara ilâveten bir kısıra millî bankaları
mızla Etibank, bâzı yabancı müteşebbislerle 
birlikte, memleketin muhtelif mıntakalannda 
ve Garbî - Anadolu'da yeni demir madeni ya
takları araştırmaya başlamışlardır. Bu araştır
malar neticesinde, tesisin kurulacağı en müna
sip yer tesbit edilir edilmez ikinci demir ve çe
lik fabrikamızın temeli atılacaktır. (Soldan al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetinizin, ziraat vc madenciliğimizin 

inkişafı yanında, memleketin tabiî şartlarına ve 
ihtiyaçlanna uygun bir şekilde süratle sanayi
leşmesine çok büyük bir ehemmiyet atfettiğini 
bilhassa belirtmek isterim. Zira ancak bu sa
yededir ki, memlekette boB miktarda yetişen 
hammadde ve zirai mahsullerimizi işliyerek de
ğerlendirmek, hariçten milyonlarca liralık dö
viz sarfiyle ithal ettiğimiz birçok sınai madde
leri memleket dâhilinde imal ederek döviz ta
sarrufu sağlamak mümkün olacağı gibi mili 
ekonominin muvazeneli bir şekilde inkişafı, 
memlekette iş ve istihsal veriminin artırılması, 
teknik bilgilerin yayılması ve birçok vatandaş
lara yeni ve emin iş sahaları yaratılması da ka
bil olacaktır. 

Memleketimizin sanayileşmesi mevzuunda 
büyük faydalar sağlıyacağmdan emin bulundu
ğumuz Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
meriyete vaz'ından bugüne'kadar geçen müddet 
zarfında müracaattan kabul edilen 105 müesse
senin temsil ettiği yabancı sermaye miktarı 82 
milyon lirayı bulmaktadır. Bu .müesseselerin iç 
finansmanını teşkil eden 150 milyon lira ile 
birlikte yalnız başına yabancı sermayenin işti
rakiyle sanayi sahasına yapılan yatırımların 
yekûnu 232 müyon lirayı tecavüz etmektedir. 

Müracaatlan halen tetkik sahasında bulu
nan altı müessesenin temsil ettiği 32,5 milyon 
liralık yabancı sermaye ve bunların iç finans-
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manı da ilâve edildiği takdirde, yabancı serma
ye kanununun tatbikatından olmak üzere giri
şilen yatırımların yekûnu 350 milyon liraya 
yaklaşacaktır. 

Son zamanlara kadar, bu memlekete serma
ye yatırmak maksadiyle, ne doğrudan doğruya 
ve ne de kredi açmak suretiyle hiçbir yabancı
nın en ufak bir alâka göstermediği nazara alı
nırsa kısa zamanda elde edilen bu neticenin 
kıymeti ve memleketimize karşı duyulmaya baş
lanan emniyet ve itimadın mânası daha iyi an
laşılmış olur. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun neş
rinden sonra alâkalı ecnebi muhitierce bu ka
nuna ıttıla hâsıl edilmesi ve tetkik edilerek bu 
mevzuda harekete geçilmesi hususunun uzunca 
bir zamana ihtiyaç gönterdiği hesaba katıldığı 
takdirde birkaç ay içinde meydana gelen 350 
milyon lira gibi büyük rakam, yabancı sermaye 
kanununun ve .onun mevzuunu teşkil eden sa
hanın ne derecelere kadar velût olduğunu ispat 
edebilir. 

Memleketimizin süratle kalkınmasını temin 
edecek bu pek mühim kaynak da artık bütün 
hıziyle harekete geçirilmiş- addolunabilir. 

Yurdumuzun sınai kalkınmasından eenebi 
kaynaklardan faydalanmayı temin eden diğer 
bir saha ve kaynak olarak Sınai Kalkınma Ban
kasının faaliyetlerine bir göz atacak olursak, 
bu bankanın 1951 senesi ortalarından itibaren 
müteşebbislere açmaya başladığı yatırım kredi
leri ile alâkalıların kendi kaynaklarından bu 
kredilere ilâve ettikleri miktarlarla, bu kanaldan 
sanayi sahasına 400 milyon liralık yeni yatırım
lar temin edildiğini görürüz. 

Bunlar, yani Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununun tatbikatı ye Sınai Kalkınma Bankası, 
yabaneı sermayeden faydalandığımız iki kay
naktır. Ancak .diğer milletlerin ekonomileriyle 
temasa geçmek suretiyle iktisadi kalkınmamız 
hususunda temin ettiğimiz yardımlar ve fayda
lar bunlardan ibaret değildir. 

Büyük baraj ve hidro - elektrik tesislerinin, 
limanlar, silolar, çimento fabrikaları şeker fab
rikaları, azot sanayi ve benzeri birçok ana te
sislerin kurulması hususunda temin edilen orta 
ve uzun vadeli dış kredilerle yardımları yuka-
rıki rakamlarla birlikte nazara aldığımız tak
dirde diğer dost milletlerin ekonomileriyle te
masa geçmiş olmamızın hayırlı neticeleri olarak 

yekûnu milyarları assn bir yabancı sermayeyi 
memleketin iktisadi kalkınmasına iştirak ettir
miş bulunduğumuz derhal ânlaşüır. Bu sahada 
elde edilen neticeler temin edilen istifadeler, bir 
günden diğerine, süratle ve büyük miktarlarda 
artmaktadır. 

Hükümetinizin, memlekette hususi teşebbü
sü teşvik ve takviye etmek üzere aldığı tedbir
ler sayesinde hususi müteşebbislerin sanayi sa
hasına yatırımları ve istihsal kapasiteleri gün 
geçtikçe artmaktadır. Mevcut son malûmat 
memleketimizdeki fabrika adedinin 1950 sene
sinde 2335 den 1954 sonunda 4 bin 527 ye yük
seldiğini ve ayrıca 165 fabrikanın da inşa ha
linde bulunduğunu göstermektedir. 

Hususi teşebbüsün sanayi sahasına sermaye 
yatırımları hakkuıda verilen bu umumi malû
mattan sonra, bir kısım iktisadi devlet teşek
küllerinin de iştirakiyle kurulmakta olan belli-
başlı sanayi grupları ve ezcümle, şeker ve çi
mento fabrikalariyle, azot sanayii ve Sümer-
bank'm yatırımları hakkında kısaca izahat arz 
etmek isterim. 

Şeker sanayiinin, mühim bir işletme mevzuu 
olduğu kadar, zirai işletmeciliğimize münavebe 
imkânlarını, modern ziraat tekniğini getirmesi, 
çiftçimizin gelir ve refah seviyesini yükseltmesi 
ve hayvancılığın kalkınmasında mühim fayda
lar sağlaması bakımından hususi bir ehemmi
yeti haiz bulunduğunu izaha lüzum dahi gör
müyorum. Diğer taraftan halkımızın gelir sevi
yesinin süratle yükselmesi muvacehesinde ya 
yeni fabrikalar kurmak suretiyle şeker istihsa
lini gittikçe artan talep hacmim karşılıyacak 
seviyeye yükseltmek veyahut hariçten her sene 
külliyetli miktarda şeker ithal etmek mecburi
yetiyle karşılaşmış bulunuyorduk. 

1927 - 1934 yılları arasında kurulmuş olan 4 
şeker fabrikasından sonra, eski hükümetlerin 
şeker sanayiine ehemmiyet vermedikleri ve za
man zaman talep hacmin da müşahede edilen 
yükselmeleri fiyat zamlariyle bertaraf etmeğe 
çalıştıkları nazara alınırsa 1950 den sonra hü
kümetinizin bu mevzuu da nasıl müspet bir şe
kilde ele aldığı,- ve bir taraftan çiftçilerimize 
yeni istihsal ve gelir sahaları yaratmaya çalı
şırken diğer taraftan artan ihtiyaçları memle
ket içinden temin etmek ve halkımıza yeni iş sa
haları açmak hususunda ne büyük gayretler 
sarf ettiği ardasılmış olur. 
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Bu itibarla 160 milyon liralık kısmı dış fi
nansman olmak üzere 300 milyon lira sarfiyle 
memleketin muhtelif mıntakalarmda 11 yeni şe
ker fabrikası inşasına girişmiş bulunuyoruz 
bunlardan Adapazarı, Konya, Amasya ve Kü
tahya fabrikaları ikmal deilerek işltemeye açıl
mış bulunmaktadır, istihsal kapasiteleri yekû
nu 93 bin ton olan bu dört fabrika 50 milyon 
lirası dış finansman olmak üzree 103 milyon 
liraya mal olmuştur, 

Geri kalan fabrikalardan Susurluk, Burdur, 
Kayseri fabrikaları bu sene içinde, Erzurum, 
Erzincan, Malatya ve Elâzığ fabrikaları da 1956 
yılında işletmeye açılmış olacaklardır. Ayrıca 
beş fabrika da 1957 yılında işletmeye açılması 
plânlaştınlmaktadır ki, bu suretle iktidarımız 
zamanında 1957 yılma kadar kurulacak fabri
kaların yekûnu 20 yi bulacaktır. (Soldan alkış
lar). 

Bu yatırımlar sayesinde, 1950 yılında şeker 
fabrikalarının istihsal kapasitesi 130 bin ton ol
duğu halde, halen 223 bin tona yükselmiştir. 
1955 te açılacaklarla beraber bu yaz sonunda 
şeker istihsal kapasitemiz 300 bin tonu bulacak
tır. Biraz vevel de arz ettiğim gibi 1957 de 20 
yeni şeker fabrikasına sahip olacağız. 

Bu vesile ile kurulmuş ve kurulmakta olan 
yeni şeker fabrikalarının, mahallî müteşebbis
ler, millî bankalar ve pancar ekicileri koopera
tiflerinin koydukları sermayelerle finanse edil
mekte olduğunu ve bu suretle şeker sanayiinin 
kalkınmasının geniş kitlelerin teşebbüs ve alâ-
kalariyle yürütülmekte bulunduğunu memnuni
yetle kaydetmek lâzımdır. Şimdiye kadar tesis 
edilmiş olan 16 pancar ekicileri kooperatifinin 
ortak sayısı 170 420 ye, taahhüdettikleri ser
maye yekûnu 62 milyon beş yüz bin liraya ba-
ft* olmuştur. 

Memleketin iktisadi kalkınmasını sağlamak 
üzere kurulmakta olan tesislerin ve her türlü 
inşaatın en ziyade muhtaç olduğu maddelerden 
birisi de çimentodur. 1949 - 1950 senelerinde, 
memleketimizdeki çimento fabrikalarının yıllık 
istihsali 400 bin tonun dununda* bulunuyordu, 
yine o tarihlerdeki çimento ithalât miktarı da 
22 bin tondan ibaretti. 

O halde memleketin 1950 de istihlâk etiği çi-
meno miktarı 422 bin ton gibi çok küçük bir 
miktardan ibaretti. 1950 senesinden sonra giri

şilen teşebbüsler neticesinde çimento istihsal ka
pasitesi bir milyon tonun fevkine çıkarıldığı 
halde, 1953 senesinde 537 bin ton, 1954 senesin
de de 630 bin ton çimento ithal edilmiş bu su
retle fiilen istihlâk edilen çimento miktarı 1 
milyon 600 bin tonu aştığı halde zaman zaman 
çimento darbğı ile karşılaşılmıştır. 

İnşaat ve tesisatın genişlemesiyle müterafik 
olarak memlekette çimento ihtiyaç ve taleple
rinin süratle arttığını ve daha büyük süratle 
artmakta devam edeceğini göz önünde tutan 
hükümetiniz 1953 yılında 21 çimento fabrikası 
kurmaya karar vermiş ve derhal lüzumlu te
şebbüslere girişmiştir. 125 milyon liralık kıs
mı dış finansman olmak üzere 250 milyon lira
ya mal olacağı hesaplanan bu fabrikalardan 3 
ü bu sene içinde, 10 u 1956 yılında, mütebakisi 
de 1957 yılında işletmeye açılacaktır. Bu suret
le çimento istihsalimiz 1949 - 1950 yıllarının 
395 tonuna mukabil 1957 senesinde 2,5 milyon 
tona yükselecek ve mühim yekûnlara baliğ olan 
döviz sarfiyatı kalemlerinden biri daha berta
raf edilmiş olacaktır. (Soldan Alkışlar) 

Şeker sanayiinde olduğu gibi, çimento fab
rikalarının da mahallî müteşebbislerin ve millî 
bankalarımızın iştirakiyle teşekkül eden husu
si şirketler tarafından inşa etirilmekte olduğu
na işaret etmek isterim. Ayrıca bir kısıra fab
rikalara % 10 nispetinde yabancı sermaye de 
iştirak etmiştir. 

Zirai istihsalimizin genişlemesi ve yer yer 
çeşitli ziraate gidilmesi, memlekette suni güb
re ithalât ve sarfiyatını büyük mikyasta artırmış 
bulunmaktadır. Bundan başka azot sanayiinin 
millî savunma ihtiyaçları bakımından arz etti
ği ehemmiyeti nazara alan hükümetiniz, Kü
tahya'da 70 - 75 milyon lira sarfı ile bir azot 
ve suni gübre fabrikası kurmaya karar vermiş
tir. (Soldan : Bravo sesleri ve alkışlar) Senede 
270 bin ton linyit ve 106 bin ton alçı taşı kulla
nacak olan bu fabrikada, 

60 bin ton amonyum sülfatlı gübre. 
50 bin ton amonyum nitratlı gübre, 
6 bin ton kesif asit nitrik ve bin ton amon

yak istihsal edilecektir. 
Bu fabrika daha hali inşada iken vakit kay

betmeksizin ikinci bir fabrikanın daha temel
lerini atmak tasavvur ve teşebbüsleri üzerinde
yiz. 

Ayrıca, Ziraat Bankası ile bir yabancı mü-
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teşebbisin müştereken İskenderun'da tesis et
tikleri 100 bin ton istihsal kapasiteli süperfos-
fat fabrikası geçen sene işletmeye açılmıştır. 
Aynı yabancı firmanın iştiraki ile Garbi - Ana
dolu'da ikinci bir süperfosfat fabrikasının pro
jeleri üzerinde çalışmaktadır. 

Bunlara ilâveten Etibank, 13 milyon 300 bin 
Ura sarfı ile Murgul bakır madeninin bacasın
dan intişar eden zehirli gazlardan her sene TO 
bin ton asit sülfrik istihsal etmek üzere yeni te
sisler vücuda getiriyor. 

1956 yılında işletmeye açılacak olan bu te
sisler sayesinde, süperfosfat sanayiinin en mü
him iptidai maddesini memleket dâhilinde is
tihsal etmek mümkün olacağı gibi Murgul ba
kır madeninin civardaki çiftçilere iras ettiği 
ve her sene 3 milyon lira tutan zararlar da ön-
lenecektiü. 

Ziraatimizin makineleştiriimesinin yarattığı 
mühim bir ihtiyacı karşılamak üzere, bir Ame
rikan firması ile müştereken ve Ankara'daki 
Motor Fabrikasından istifade suretiyle, trak
tör istihsal etmek üzere 20 milyon lira serma
ye ile kurulmuş olan Anonim Şirket imale baş
ladığı traktörleri yakında satışa çıkaracaktır. 
(Soldan : Alkışlar) Bu tesislerin her sene 5 bin 
traktör ve kâfi miktarda yedek parça istihsal 
edeceği ve bu suretle dövizle karşılanan mühim 
bir ihtiyacın daha memleket' dâhilinden temin 
edilmiş olacağı hesaplanmaktadır. Yine bu mev-
zudan olmak üzere bir kamyon fabrikasının 
derhal faaliyete geçirilmesi hususu da mukave
leye bağlanmış bulunuyor. (Soldan : Alkışlar) 
İlk mamulleri 1955 yılı içinde elde edeceğimizi 
ümidettiğinıiz bu yeni tesis ve teşebbüsümüzü 
memnuniyetle haber vermekteyim. 

Son 4 yıl içinde süratle inkişaf eden sanayi 
gruplarımızdan birisi de mensucat sanayii ol
muştur. 1950 senesinde, pamuklu ve yünlü 
mensucat sanayii tesislerindeki iğ adedi 300 
binden ibaret iken halen 1 milyona yaklaşmış 
bulunmaktadır. Sadece Sümerbank camiasına 
bağlı pamuklu mensucat fabrikalarındaki iğ 
adedi 1950 senesinde 126 binden halen 215 bine, 
yünlü fabrikalarındaki iğ adedi de 29 binden 
halen 53 bine yükselmiş bulunmaktadır. 

Memlekette yeni kurulan fabrika ve tesis
ler sayesinde istihsal kapasitesinin süratle ar
tırılmasına rağmen, halkımızın gelir ve refah 

seviyesinin yükselmesi neticesinde, başta pa
muklu olmak üzere, mensucat ithalâtının, 1950 
senesine nazaran büyük ölçüde artarak, 1953 
senesinde 120 milyon liraya yükseldiği görül
mektedir. Halen inşaları devam etmekte olan 
yeni tesisler ikmal edildiği zaman bu sahada da 
mühim döviz tasarrufları sağlanacaktır. Daha 
şimdiden elde edilen neticelerin fevkalâde mem
nuniyet bahş olduğunu söyliyebiliriz. 

Bu arada Sümerbanka bağlı kâğıt fabrika
larının yıllık istihsalinin 1950 senesinde 18 bin 
tondan halen 50 bin tonun fevkine yükseldiği
ni ve yıllık kâğıt sarfiyatının pek mühim bir 
kısmının memleket dâhüinden temin edilebilir 
hale geldiğini ifade edersem hayretedilmemek 
icabeder. 

İktisadi kalkınma faaliyetlerinin artışı ile 
müterafik olarak demir ve çelik istihlâkinin de 
Çok geniş mikyasta arttığı malûmunuzdur. 

Bu ihtiyacı daha önceden nazara alan hü
kümetiniz Karabük Demir ve ÇeKk Fabrikala
rının istihsal kapasitelerini yükseltmek üzere 
lüzumlu ıslahat ve tesislere başlamış bulunuyor
du. Bu sayede, 1950 yılında hadde mamulleri is
tihsali 78 bin ton, ve çelik mamulleri istihsali 
de 92 bin ton iken bu sayede bugün, haddehane 
istihsali 137 bin tona, çelikhane istihsali de 162 
bin tona yükselmiştir. 

Diğer taraftan Karabük tesislerinin istihsal 
kapasitelerindeki tıkanıklıkları bertaraf -ederek 
istihsal kudretlerini artırmak ve mevcut iki yük
sek furunu tam kapasiteyle çalışır hale getirmek 
maksadiyle 100 müyon liralık yeni yatırımlara, 
girişilmiştir. 1956 senesinde bu tesisler ikmal olun
duğu vakit çelikhane istihsali 350 - 400 bin to
na, haddehane istihsali de 300 bin tona yüksele
cektir. 

Ayrıca Karabük'te yeniden inşa edilmiş olan 
18 bin tonluk santrifüj boru fabrikası geçen se
ne başında işletmeye açılmıştır. Sümerbank, bir 
yabancı firmanın iştirakiyle ikinci bir boru fab
rikasının projeleri üzerinde çalışmaktadır. 

Sümeroanka bağlı mensucat fabrikaları ile, 
Karabük tesisleri ve kâğıt sanayiinin ıslah ve 
tevsii için 1950 den bu tarafa girişilmiş bulunan 
yatırımların yekûnu 230 milyon üraya baliğ ol
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar 
Hububat istihsalinin kısa zamanda iki misline 
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yükseltilmesi, depolama ve silo tesislerine olan 
ihtiyacı da süratle artırmıştır. 1950 senesinde 39 
bin tonu silo ve 268 bin tonu ahşap ve kârgir 
ambar olmak üzere, bütün depolama tesislerinin 
kapasitesi 411 bin tondan ibaretti. 

Bu mühim ihtiyacı bir an önce karşılamak ve 
istihsal edilen hububatın muhafaza ve temizlen
mesini temin etmek üzere hükümetiniz 56,5 mil
yon liralık kısmı dış finansman olmak üzere 110 
milyon liralık bir yatırım programını tatbik mev-
knne koymuş bulunmaktadır. 

1954 ydı sonunda bu programın 24y milyon 
liralık kısmı fiilen tahakkuk ettirilmiş olup, ha
len hububat depo ve silolarının kapasitesi 1 mil
yon tona yükseltilmek suretiyle 1950 yılına naza
ran bir mislinden fazla artırılmış bulunmaktadır. 

Tatbikatına süratle devam edilmekte olan bu 
program önümüzdeki yıllarda tamamlandığı za
man, 40 beton silo, 456 çelik hangar ve 84 çelik 
depodan müteşekkil olmak üzere Toprak Mahsul
leri Ofisinin depolama ve temizleme tesislerinin 
kapasitesi 2 milyon 200 bin tona yükselmek su
retiyle 1950 seviyesinin beş mislini tecavüz ede
cektir. 

İngiltere Hükümetinin iyi anlayışı sayesinde 
bu memleketten 50 küsur milyon liralık bir dış 
kredi elde edüerek bununla Mersin'de 100 bin, 
Konya ve Ankara'da 60 şar bin tonluk üç dev si
lo ve bunların yanında değirmenler ve buğday 
temizleme tesisleri vücuda getirilmesi temin olun
muş ve mukavelesi bu ay içinde imza edilmiştir. 
Şurasını kaydedelim ki, Mersin'de yapılacak 100 
bin tonluk silo bütün Avrupa'nın en büyük silo
su olacaktır. 

Hayvancılık ve balıkçılığımızın süratle inkişa
fını sağlamak için 1 nci derecede ehemmiyeti ha
iz bulunan tesisleri kurmak üzere teşkil edilmiş 
bulunan Ej ve Balık Kurumu 58 milyon liralık 
bir programla Erzurum, Konya, Ankara ve İs
tanbul'da dört aded et kombinası ve memleketin 
muhtelif yerlerinde 12 soğuk hava deposu tesisi
ne başlamıştır. 

Bu kombinalarda günde 9 463 aded büyük 
ve küçük baş hayvan kesilmesi ve 2 794 ton et 
depolanması mümkün olacağı gibi, soğuk hava 
depolarında da günde 2 950 ton buz imal edile
cek ve 7 060 ton balık ve et depolanabilecektir. 
Et vş balık kurumu ayrıca 6,5 milyon liralık, 
soğutma tertibatını haiz, kara, ve deniz nakil 

vasıtalariyle vagon mubayaa etmiştir. 
Bu yatırımlara ilâveten Et ve Balık Kuru

munun yapacağı yeni yatırımlar da 56 müyon 
'lira tutmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden bu prog
ram da bitirilmiş olacaktır. Iş bununla da kalmı-
yacaktır, bu programla derpiş edüen kapasiteyi 
bir misil tevsi etmek üzere teşebbüslere girişil
miştir. Ve mütaaddit müsait teklifler de almış 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar : 
Bütün medeni memleketlerde, yol ve liman 

dâvalarının senelerce Önce halledilmiş bulunma
sına mukabil, memleketimizde 1950 senesine ka
dar en ziyade ihmal edilen mevzulardan birisi 
de karayolları ve liman tesisleri olmuştur. 

İktisadi kalkınmamızın bir an önce tahakkuk 
ettirilmesi; istihsal faaliyetlerinin mahallî ve 
beytî ihtiyaçların dar çerçevesinden kurtarıla
rak millî pazarlara kavuşturulması ve beynelmi
lel piyasalarla temasa getirilmesi; istihsal edi
len malların değerlendirilmesinin temini sure
tiyle müstahsilin teşvik ve takviye edilmesi ba
kımından pek büyük ehemmiyeti haiz bulunan 
geniş ve emniyetti yol şebekeleriyle yüksek ka
pasiteli ve her türlü fennî vasıtalarla mücehhez 
liman tesislerinin kurulması dâvasının bir an 
önce tahakkuk ettirilmesi vazifesi de Hükümeti
mize nasip, olmuştur. 

1950 senesinde yurdumuzdaki stabilize yol
ların uzunluğu 15 104 kilometreden ibaret iken 
halen 27 bin kilometreyi tecavüz etmiştir. Ba
kım altındaki yolların uzunluğu da 1950 de 
19 166 kilometreden, 1954 sonunda 36 bin kilo
metreye çıkmıştır. Mevcut yoların ehemmiyetli 
bir kısmı da keza 1950 senesinde ceman 13 bin 
metre uzunluğunda 289 köprü mevcut iken ha
len 41 bin metre uzunluğunda 591 köprüye sa
hip olmuş bulunuyoruz. Bunlara ilâveten 18 bin 
metre uzunluğunda 498 köprü de inşa halinde
dir. Bunların büyük kısmı bu sene içinde ikmal 
edilerek işletmeye açdacaktır. Eski köprülerin 
mühim bir kısmının tahta olmasına mukabil 
yapmakta olduğumuz köprüler beton ve demir 
köprülerdir. Biz tahta köprü ihsasını tarihe tev
di ettik. (Soldan alkışlar) Bu mevzuda son ola
rak şimdi söylemek lâzımgelir ki, 1950 de mev
cut olan yolların büyük kısmı Devlet yollan 
standardına irca olunduğu gibi vilâyet ve köy 
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yoîları şebekesinin ıslah re tevsii için büyük 
gayretler sarf edilmiştir. 

Bu sayede memleket iktisadi ve içtimai bir 
bütün teşkil etmek vasıflarını göstermeye başla
mıştır. 

Diğer taraftan 1950 senesinde Türkiye'deki 
sivil motorlu nakil vasıtası adedi 22 bin olduğu 
halde 1954 de 67 bini tecavüz etmiştir. 

Karayollan şebekesindeki bu süratli gelişme 
Hükümetinizin yol dâvasına verdiği büyük 
ehemmiyetin bir neticesi olmuştur. Nitekim 1950 
senesinde Karayolları idaresine bütçelerden ve
rilen tahsisat, ek Ödenek ve diğer paralarla bir
likte 64 milyon lira iken 1954 senesinde 192 
milyon liraya, 1955 bütçesinde de 302.5 milyon 
liraya yükseltilmiştir. Ek ödenekler ve Ame
rikan yardımlarından ayrılan hisselerle birlikte 
1950 senesinden 1954 senesi sonuna kadar ka
rayolları için sarf edilen paranın yekûnu ise 
827 milyon lirayı bulmaktadır. 1955 bütçele
riyle teklif olunan tahsisatla birlikte bu yekû
nun 1 milyar 129 milyon lirayı tecavüz ettiğine 
burada işaret etmek istiyorum. 

Bu rakamların da ifade ettiği veçhile kısa 
zamanda, bu memleketin ihtiyaçlarına cevap 
verecek sağlam ve her mevsimde geçit veren bir 
yol şebekesini kurmak azmiyle çalışıyoruz. Bu 
çalışmalarımız yalnız ana yollar üzerinde ol
mayıp köylerimizi de içine almaktadır. 1958 
senesinde bütün köylerimizi her mevsimde ge
çit veren yollarla şehir ve kasabalara bağlamak 
azmindeyiz. (Sonlan: Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu sebeple Devlet Karayolları idaresi 1955-
1957 yıliannda tahakkuk ettirilmek üzere 1 
milyar liralık yeni bir yol ve köprü inşaat 
programını- tatbik mevkiine koymuş bulunuyor. 

istihsal ve iş hacminin kısa zamanda birkaç 
misli artması ve dış ticaretimizin 1,5 milyon 
tondan 5 milyon tonun fevkine yükselmesi, 4 
te üçü denizle çevrilmiş olan memleketimizde 
liman, iskele ve barınak ihtiyacını da süratle 
arttırmıştır. 1950 den önce bellibaşlı limanla
rımızın dahi çok geri durumda olduğu, tahmil 
ve tahliye tesislerinin gayet iptidai bulundu
ğu nazara alınırsa bu ihtiyacın şiddeti ve 
yapdması icabeden işlerin vüsat ve ehemmiyeti 
daha iyi anlaşılmış olur. Bu sebepledir ki hü
kümetiniz, 16.5 milyon dolara yaklaşan bir dış 
kredi de dâhil olmak üzere 650 milyon liralık 

geniş bir yatırım programı ile bir tarattan çe
şitli iskele ve bannakların diğer taraftan da 
büyük limanlarımızın inşasına başlamıştır. 

Bunlardan Ereğli, Trabzon, inebolu ve 
Amasra Limanlan ile birçok iskele ve barına
ğın inşalan ikmal edilmiştir. Salıpazan, Hay
darpaşa, Samsun, Alsancak, Mersin ve Giresun 
Limanları ile İskenderun Limanının tevsii ve 
mekanik tesisatı inşaatı da hızla devam etmek
tedir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Dansı 
izmit limanının başına... 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — inşa edilmekte olan bu liman 
ve tesislerin büyük kısmı 1956 - 1957 yıllarında 
işletmeye açılacaktır. 

Bütün bu tesisler ikmal edildiği vakit liman 
ve iskelelerimizin yıllık kapasitesi 5 milyon tonu 
bulacaktır. 

Bunlara zamimeten biri büyük, yedisi orta 
ve küçük çapta olmak üzere, 33 aded liman, 
iskele ve barınağın etüd ve projeleri ikmal 
edilmek üzeredir, önümüzdeki yıllarda peyder
pey inşalanna başlanacaktır. 

Bu geniş inşaat ve iş hacminin yalnız 1955 
bütçesine sirayet eden miktan 70 milyon lira
dır. Yalnız başına bu bir yıllık tahsisatın 1950 
den önceki uzun bir devir zarfında liman, is
kele ve barmak inşaatı için sarf edilen bütün 
paraların iki misline yakın bulunduğu nazara 
alınırsa Hükümetin bu mevzua atfettiği ehem
miyet daha iyi anlaşılmış olur. 

Hükümetiniz karayollan ve limanlan inşa
atını büyük bir ehemmiyetle yürütürken demir
yolu inşaatını ve mevcut demiryolu şebekesinin 
ıslahı ile yol ve yolcu taşıma kapasitesinin ar
tırılması işini de ihmal etmemiştir. 

Filhakika 115 milyon lirası dış finansman 
olmak üzere 579 milyon liralık bir programla 
1 309 kilometre tulünde demiryolu inşaatına 
hızla devam edilmektedir; bunlardan 186 kilo
metre, uzunluğunda Hasankale - Horasan, Narlı -
Gazianteb ve Ereğli - Armutçuk hatları ikmal 
edilerek işletmeye açılmıştır. Geri kalan hat
ların 507 milyon liralık keşif bedelinin 206 mil
yon lirabk kısmı sarf edilmiştir. Bu hatlann 
bir kısmı bu sene içinde, bakiyesi de 1957 sene
sine kadar tamamen ikmal edilerek işletmeye 
açılmış olacaktır. Mevcut demiryolları şebekesi
nin ıslahı mevzuundaki çalışmalara gelince; Ik-
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tidara geldiğimiz tarihte, yeni hatlar inşasından 
ziyade işletilmekte olan hatların ıslah ve takvi
yesi en mühim mevzu olarak karşımıza çıkmış 
bulunuyordu. 

Bu maksatla, demiryolları için 1951-1954 
yılları zarfında sarf edilen paranın yekûnu 169 
milyon lirayı tecavüz etmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda daha büyük meblâğlar harcanacaktır. 

1951 den bu tarafa sarf edilen gayretler ve 
iktisadi gelişme sayesinde, demiryolu nakliya
tında mühim ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu in
kişafın karayolları nakliyatındaki büyük artışa 
rağmen tahakkuk etmiş bulunduğu nazara alı
nırsa durum daha iyi anlaşılır. Nitekim 1950 
yılında taşınan eşya miktarı 7,5 milyon ton, 
yolcu adedi de 53 milyon olduğu halde 1954 
yılında bu miktarlar sırasiyle 11 milyon ton ve 
62 milyon yolcuya yükselmiştir. 

Hükümetiniz, hava meydanları inşaatına 
da büyük bir ehemmiyet atfetmiştir. İlk iş ola
rak ele alınan 50 milyon lira keşif bedelli Ye
şilköy, Esenboğa, Adana ve Trabzon hava 
meydanlarından Yeşilköy ve Adana meydanla
rı 1953 senesinde ikmal edilmiştir. Esenboğa 
ve Trabzon meydanları da bu sene içinde işlet
meye açılacaktır. Ayrıca 45 milyon liraya mal 
olacağı hesaplanan 10 muhtelif sivil hava mey
danının etüdleri üzerinde çalışılmaktadır. 

1950 senesinden 1954 senesi sonuna ka
dar hava meydanları inşaatı için bütçelerimiz
den ayrılan tahsisatın tutarı 46 milyon liradır. 

Bu arada Devlet Havayolları İdaresinin 
muhtelif tesisleri için 1954 senesi sonuna kadar 
21 milyon lira sarf edilmiş olduğu gibi 1954 
ten itibaren 38 milyon liralık yeni bir ıslah 
programı tatbik mevkiine konulmuştur. 

1950 senesinde Devlet Havayollarının ta
şıdığı yolcu 86 bin kişi iken bu miktar 1953 se
nesinde 184 bine yükselmiştir. 

Hükümetiniz haberleşme şebekesinin ve 
PTT tesislerinin ıslah ve geliştirilmesi için de 
büyük gayretler sarf etmektedir. 1951-1954 se
neleri zarfında yapılan 47 milyon liralık yatırım 
sayesinde memleketteki telefon sayısı 1950 de 
68 binden 1954 te 123 bine, telefon ve telgraf 
kuran portör sayısı da 102 den 413 e yükseltil
miştir. Bu sene içinde 38 milyon liralık yeni bir 

yatırım programı ile mevcut tesislerin daha zi
yade tevsi ve ıslahı temin edilecektir. 

Memleketin istihsal ve dış ticaret hacmın-
da kaydedilen süratli inkişafla müterafık olarak 
deniz ticaret filomuzu artırmak ve bilhassa it
halât ve ihracatımızın mümkün mertebe geniş 
kısmını kendi gemilerimizle taşımak üzere bü
yük gayretler sarf etmekteyiz. 

Deniz ticaret filomuz 1950 senesinde 467 
bin tondan ibaret iken 1954 senesinde 592 bin 
tona yükselmiştir. Geçen sene içinde Denizci
lik Bankasının sipariş ettiği ve bir kısmı bir iki 
ay önce hizmete girmiş bulunan 16 yeni gemi 
ile birlikte 702 bin tonu bulacaktır. 

Bu arada, Denizcilik Bankasının 1950 se
nesinden bu tarafa ve 1954 yılı sonuna kadar 
yeni tesisler ve gemiler için yaptığı yatırımla
rın yüz milyon liraya baliğ olduğunu da kay
detmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Buraya kadar, memleketin iktisadi kalkın
masını bir an önce tahakkuk ettirmek maksa-
diyle girişilmiş bulunan bellibaşlı sahalar itiba
riyle toplu sermaye yatırımları hakkında bâzı 
misaller vermeğe çalıştım; sadece misal olarak 
verdiğim bu yatırımların yekûnu 7,5 milyar li
raya yaklaşmaktadır. Bunun esası elbette bu ra
kamın çok üstündedir. Düşünmek lâzımdır ki, 
bu kadar büyük envestismanlardan ancak çok 
küçük bir kısmı henüz işletmeye açılmış bulu
nuyor. 

1950 den bu tarafa tahakkuk ettirilmiş 
olan işlerin memleket ekonomisine getirdiği 
üstün kuvvetler ve her sahada en az bir mislini 
aşan istihsal artışları nazara alınırsa üzerinde 
büyük bir titizlikle çalışmakta olduğumuz asıl 
mühim işlerin ve büyük projelerin, ikmal edil
dikleri vakit sağlıyacakları geniş imkânların 
vüs'at ve kudreti daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Bu mevzudaki izahlarımı bitirmeden önce 
1950 senesinden bu tarafa devlet bütçelerin
den, iktisadi ve içtimai kalkınma mevzuları 
için yapılmakta olan diğer yatırımlar hakkında 
da kısaca mâruzâtta bulunmak isterim. 

1950 senesinden 1954 yılı sonuna kadar 
muhtelif mevzular için devlet bütçelerinden 
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yapılan yatırımların yekûnu 2 milyar 193 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. Bu miktara 1955 
bütçe tekliflerinde derpiş edilen 888 milyon li
rayı da ilâve ettiğimiz takdirde umumi yekûn 3 
milyar 82 milyon liraya yaklaşmaktadır. 

Bu muazzam meblâğların tahsis edildiği 
mevzulardan, su işleri, karayolları, limanlar, 
demiryolları, hava meydanları inşaatı ile diğer 
bir kısım hususlar hakkında biraz önce ayrı ay
rı izahat vermiş bulunuyorum. 

Bunların dışında kalan ve yekûnu 1955 
bütçelerinden ayrılan tahsisatla birlikte 1 mil
yar 225 milyon lirayı bulan diğer yatırımların 
pek büyük kısmı, ziraat, ulaştırma, nafıa, sağ
lık, maarif, inhisarlar, millî savunma ve umumi 
idare mevzularına taalluk etmektedir. Bu saha
ların her birinde 1950 den bu tafıa yapılan işle
rin mahiyeti ve nevileri hakkında 1955 bütçe 
gerekçesinde teker teker bütün rakamları ile te
ferruatlı bir şekilde malûmat arz edilmiş oldu
ğu için tekrar vaktinizi almak istemiyorum. 
Ancak bu pek mühim hizmet gruplarında 1950 
den bu tarafa yapılan işlerin ve elde edilen ne
ticelerin 1950 senesinden önceki yılların birkaç 
misli olduğunu bilhassa ifade etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, 
Memleketin iktisadi kalkınması ile alâkalı 

mevzularla, maarif, sağlık, ulaştırma, nafıa, 
millî savunma için yapılan ve yapılmakta olan 
bu geniş yatırımlar ve bu yatırımların hizmete 
arzının istilzam ettiği diğer mevzular için büt
çelerimizden ayrılan tahsisat grupları durumla
rı da hesaba katıldığı takdirde, 1950 den bu ta
rafa girişilmiş olan işlerin ve yatırımların 10 
milyar lirayı tecavüz ettiği kolayca anlaşılır. 
1950 senesinden önce gayrisâfi millî istihsali 9 
milyar lira civarında olan bir memlekette tatbik 
mevkiine vaz'edilen bu derece geniş bir kal
kınma programının nasıl büyük gayretler paha
sına yürütüldüğünü ve milletimize ne muaz
zam bir istikbal hazırlamakta olduğunu takdir 
buyuracağınızdan eminim. Kurulmakta olan 
telsizlerin tamamı pek yakın bir âtide ikmal 
edilerek işletmeye açıldığı vakit, bu yatırımla
rın millî ekonomiye getireceği yeni ve üstün 
kuvvetler bize daha büyük işleri ve yatırımları 
kolayca ortaya koymak ve yürütmek imkânla
rını da temin etmiş olacaktır. (Alkışlar). 

REİS - Efendim dinlenmek üzere celseye 
on beş dakika fasıla veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.50 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 17,15 

REİS - Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER: Nazlı Tlabar (İstanbul), Attila Konuk (Antalya). 

REİS - Celseyi açıyorum. Söz Maliye Ve
kilinin: 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) - Muhterem arkadaşlar, 1950 den 
bu tarafa girişilmiş olan sermaye yatırımları 
hakkındaki bu toplu izahattan sonra, istihsal fa
aliyetlerinin en mühim yardımcı kaynakların
dan birini teşkil eden banka kredileri mevzu
una temas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 

Memleketin iktisadi kalkınmasının süratle 
tahakkuk ettirilmesinde, istihsal kaynaklarının 
işletmeye açılmasında mevcut fabrika ve tesis
lerin âzami kapasiteleriyle çalıştırılmasında ve 

istihsal hacminin yükseltilmesinde müsait ehli
yetli istihsal kredilerinin oynadığı mühim rolü 
hatırlatmaya lüzum dahi görmüyorum. 

1950 senesinden önceki yıllarda istihsal 
ve iş hacminin düşük bir seviyede kalmasında 
ve umumi bir durgunluk havası içinde bir türlü 
gelişememesinde, o zamanlar takibedilen hasis 
ve kısır kredi politikası da geniş mikyasta âmil 
olmuştur. 

1938 senesi sonunda banka kredilerinin 
umumi yekûnu 288 milyon lira, 1949 senesi 
sonunda da 1 milyar 330 milyon lira idi. İki ta
rih arasında toptan eşya fiyatları endeksinin 
5 misli arttığı nazara alınırsa, banka kredilerin-
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de, rakamların zahir î i f ades in in hilâfına, olarak, 
bir yüVgcirne değil, bilâkis bariz gerilemeler 
mevcut olduğu görülür. 

Buna mukabil, hükümetiniz iş başına gel
diği günden itibaren kredi hacmim istihsal 
faaliyetlerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
artırmak hususunda mevcut imkânları ve kay
nakları topyekûn harekete getirmiştir. Bu sa
yede, 1950 senesi başında 1 milyar 330 milyon 
lira olan banka kredileri yekûnu 1954 yılı Ey
lül ayı sonunda 4 milyar 772 milyon liraya yük
selmek suretiyle % 259 artış kaydetmiştir. 

Bu umumi kredi yekûnu içinde zirai kredi
ler hacmi, 1950 Mayıs ayında 324 milyon lira
dan ibaret iken, 1954 yılı sonlarında 1 milyar 
407 milyon liraya yükseliaiştir. Bunun nispetle 
ifadesi yüzde dört yüz ellidir. 1951 senesi orta
larında Birleşmiş Milletler Teşkilâtına mensup 
mütehassısların da iştirakiyle yaptırılan bir 
tetkike nazaran, çiftçimizin muhtaç bulunduğu 
zirai kredi hacminin 3 milyar olarak hesaplan
dığı nazara alınırsa iktidarı devir aldığımız 
tarihteki zirai.kredi yekûnunun ne derece dü
şük bir seviyede bulunduğu, buna mukabil zi
rai kredi hacmini süratle artırmak hususunda 
hükümetinizin sarf ettiği gayretlerin ehemmi
yeti daha iyi takdir olunur. 

Sanayi sahasına sermaye yatırımlarım des
teklemek Üzere kurulmuş olan sınai kalkınma 
bankasının, ikrazata başladığı 1951 yılı ortala
rından 1954 yılı sonlarına kadar, yeni sınai te
sisler, tevsi ve ikmaller için hususi müteşebbis
lere açtığı kredi yekûnu 135 milyon lirayı bul
maktadır. Alâkalüarın kendi kaynaklarından 
tefrik ettikleri sermayelerle birlikte mütalâa 
edüdiği takdirde, sanayi sahasına sadece bu 
yoldan 400 milyon lirayı bulan bir yatırım ya
pılmış olduğunu biraz önce arz etmiştim. 

Bu yatırımlarla kurulmuş ve kurulmakta 
olan fabrika ve tesislerin, her sene memlekete 
600 milyon lira civarında yeni bir istihsal gücü 
sağlıyacağı hesaplanmaktadır. 

Zikrettiğim bu rakamların münhasıran sınai 
kalkınma bankasının açtığı kredilerle alâkalı 
yatırımlara taallûk ettiğini bir kere daha ha
tırlatmak isterim. 

. Bu arada ticari krediler adı altında mühim 
miktarlara baliğ olan ve Eylül 1954 sonundaki 
yekûnu 3 milyar 40 milyon lirayı bulan kredi
lerin de büyük kamının, hususi müteşebbisler 

Ye bankalar tarafından sınai yatırımlara ve sı
nai işletmelerin ihtiyaçlarına tahsis edildiğine 
işaret etmek yerinde olur. 

Son zamanlarda ticari krediler mevzuunda 
birbirine zıt çeşitli mütalâalar ileri sürülmekte
dir. Bu mütalâaların bir kısmı, bu kredilerde 
müessir tehditlere ve takyitlere lüzum olduğu; 
bir kısmı da bilâkis daha genişletilmesine ihti
yaç bulunduğu yolundadır. 

Hükümetiniz; iyi bir şekilde kullanılan kre
di kolaylıklarının sermaye yatırımları ve istih
sal faaliyetleri üzerindeki faydalı vc müspet te
sirlerini bilerek çalışmaktadır. Dar bir anlayış
la sermaye yatırımlarının ve istihsal faaliyetle
rinin kredi imkânlarından mahrum bırakılması 
ve yersiz kredi tahditlerine gidilmesi, memleke
tin ilktisadi kalkınmasını yavaşlatmaktan ve 
istihsal hacmini daraltmaktan başka bir neti
ce vermez ki, bizim inanışımız ve yolumuz bu de
ğildir. Bizim gibi iktisadi kalkınma safhasında 
bulunan ve bütün iktisadi tesislerini yeni baş
tan kurmak mevkiinde olan memleketlerde 
bilcümle kaynakların istihsale sermaye yatı
rımları ve istihsal faaliyetleri emrine verilme
si ve bu faaliyetlerin her vasıta ve imkândan 
faydalanarak teşvik ve takviye edilmesi lüzum 
ve zaruretini hiçbir zaman hatırdan çıkarma
mak lâzımdır. Böyle bir safhada mutlak bir mu
vazene gayretiyle hareket edilmesi, ağır tehdit 
tedbirlerine baş vurulması, iktisadi kalkınma 
hamlelerini duraklamaktan ve akamete uğrat
madan başka bir netice vermiyecektir. 

Bütün millî kaynaklarımız gibi banka kre
dileri de iktisadi ve içtimai kalkınmamızın em
rine tahsis edilmiştir. Bu itibarla başka kredi
lerin muhtelif istihsal kollarının ihtiyaçlarına 
ve iktisadi kalkınmamızın icaplarına uygun ola
rak tevzii ve en müsmir bir şekilde kullanılma
sını temine matuf yapıcı tedbirler üzerinde 
ehemmiyetle ve ciddiyetle durmaktayız. 

Arkadaşlar; 
1950 den buyana millî ekonominin her sek

töründe istihsalde ve iş hacmmda, gayrisâfi 
milli istihsal ve fert başına düşen yıllık gelir
lerde görülen artışlarla müterafik olarak ban
kaların mevduat yekûnlarında da mühim yük
selmeler kaydedilmiştir. 

1938 senesinde bankalardaki umumi mevdu
at hacminin 312,5 milyon lira olmasına muka-
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bil İ949 senesi sonunda ancak 989 milyon lira
ya çıkabildiği, toptan eşya fiyat endekslerin-
deki 5 misli tezayüt muvacehesinde ise hakikat-
ta bir artış değil, bilâkis % 50 ye yakın bir 
azalma kaydettiği hatırlanırsa, izahlarımızın 
başında, 1950 ye takaddüm eden yıllarda mil
lî ekonominin ilerlemek şöyle dursun mühim 
gerilemelere duçar olduğu hakkındaki müşahe
delerimiz bir kere daha teyidedilmiş olur. 

Buna mukabil Î950 den sonra bankalardaki 
mevduat hacmi süratle artarak 1954 Eylül ayı 
nihayetinde 3 milyar 56 milyon liraya yüksel
mek suretiyle 3 mislini tecavüz etmiştir, Va
tandaşların gelirlerinden tasarruf ettikleri bu 
meblâğların bankalarımız vasıtasiyle istihsal 
hayatına emin bir şekilde kan alize edilmesini 
temin eden bu süratli inkişaf aynı zamanda hal
kımızın millî paranın salâbetine gösterdiği yük
sek itimadın bir delilini de teşkil etmektedir. 

Bu vesile ile para politikamızın, esasları ve 
emisyon hacmi hakkında da kısaca izahat ver
mek isterim. 

Arkadaşlar j 
Malûmunuz olduğu üzere memleketin ikti

sadi kalkınmasını bir an önce tahakkuk ettirmek 
maksadiyle bütün millî kaynaklarımızı seferber 
ederek sermaye yatırımlarını âzami seviyeye çı
karmak ve istihsal hacmim süratle artırmak asıl 
hedefimizdir. 

Bu hedefe doğru ilerlerken memlekette malî 
istikrarı temin ve idame etmek, içinde bulundu
ğumuz kitîevi yatırımlar devresinde muhtelif isti
kametlerden gelmesi melhuz her türlü enflâsyon
cu veya deflasyoncu tesirlere karşı Türk parası
nın değerini korumak, millî ekonominin salâbet ve 
hayatiyetini muhafaza etmek, para politikamızın 
esasını teşkil etmektedir. 

Bu esastan hareket eden hükümetiniz Mer
kez Bankasının emisyon politikasını da iktisadi 
hayatın gidişi ile hiçbir alâkası bulunmıyan in
dî limitlerden kurtararak iş ve istihsal hac
minin ve iktisadi faaliyetler nizamının zaruri 
icaplarına göre işler hale getirmiştir. Bu hu
susu göz Önünde tutarak son bir yıl zarfında 
Merkez Bankasının emisyon hacmında kayde
dilen tahawülleri rakamlarla tetkik * edelim. 

Geçen sene 31 Aralık 1953 tarihinde Merkez 
Bankasının emisyon miktarı 1 milyar 468 milyon 
lira, ticari ve zirai senetler yekûnu da 588 mil

yon lira idi. Buna mukabil 31 Aralık 1954 tari
hindeki emisyon miktarı 1 milyar 533 milyon lira
ya yükselmek suretiyle 65 milyon liralık bir ar
tış kaydettiği halde ticari ve zirai senetler yekû
nu 1 milyar 88 milyon lira olmuştur. Bu rakam
lar tedavüldeki para miktarında iktisadi icaplara 
uygun olmıyan, gayritabiî her hangi bir artış 
mevcut olmadığını göstermektedir. 

Buna rağmen piyasada bâzı maddelerin arızi 
olarak azalmasından mütevellit fiyat dalgalan
maları ileri sürülerek hayat pahalılığından ve fi
yat yükselişinden bahsedildiği müşahede edümek-
tedir. 

Memlekette çok taraflı muazzam bir iktisadi 
kalkınma hamlesini tahakkuk ettirmeye çalışıyo
ruz. Bütün milletçe yekûnu milyarları aşan kitîe
vi sermaye yatıranlarına girişilmiştir. Bu yatı
rımlardan müyük kısmı inşa ve ikmal safhasında
dır. Memleketin her köşesinde hummalı bir faali
yet vardır. Her yerde yeni bir fabrikanın ve mil
lî ekonomiye büyük kuvvetler getirecek muazzam 
tesislerin ya temelleri atılmakta veya çatılan ka
patılmaktadır. Bu tesisler önümüzdeki aylarda 
veya senelerde inşaları tamamlanarak işletmeye 
açüdıklan zaman istihsalimizi ve ihracatımızı bir
den yükselteceklerdir. Bunlardan yollar, liman
lar, sulama tesisleri, barajlar, hidro - elektrik ve 
termik santraller gibi hayli para ve döviz sarfı
nı icabettirenler diğer memleketlerde senelerce 
önce tamamlanarak işletmeye açümışlardır. Hal
buki biz, asırlarca ağır bir şekilde ihmal edilmiş 
olan bu memlekette her şeyi yeniden kurmak ve 
kısa zamanda meydana getirerek miUetimizin em
rine tahsis etmek için çalışıyoruz. Diğer taraftan 
yaptfan her tesisin, inşa edilen her fabrikanın 
malzeme ve makinelerinin döviz sarfı suretiyle it
hali icabetmektedir. Mazide aynı kalkınma merha
lelerinden geçmiş memleketlerde olduğu gibi, bu 
kitlevi yatıranların ve bu yatıranlar için gerekli 
sermaye ve döviz kaynaklarının seferber edilme
sinin muvakkat zaman için de olsa, vatandaşla
rın hayat seviyelerim düşürmesi, bâzı mahrumi
yetlere duçar olmalannı intacetmesi beklenebilir
di. Buna rağmen, 1950 den önceki yulara nispet
le, bugün halkımızın gelir ve refah seviyesinde 
kaydedilen mesut inkişaf, o zamanlar en basit ih
tiyaçlarım dahi teminde güçlük çeken geniş kit
lelerin birçok yeni ihtiyaç maddelerinin müşterisi 
sıfatiyle piyasada yer almış bulunmalan, iktisa
di kalkınma faaliyetlerimizin nasıl muvazeneli bir 
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şekilde gelişmekte olduğunu bir kere daha teyi-
detmektwlir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 bütçesinin Yüksek Meclise takdimi mü

nasebetiyle hazırlanmış bulunan gerekçede tediye 
muvazenesi hakkmda etraflı izahat verilmiş ve 
1953 - 1954' devresinin tediye bilançosuna ait ra
kamları tetkiklerinize arz olunmuştu. 

1950 senesinden bu tarafa memleketin iktisa
di kalkınmasını bir arı önce tahakkuk ettirmek 
üzere bütün milletçe yekûnu 10 milyar lirayı aşan 
çok geniş sermaye yatırımlarına girişilmiştir. 

Bu yatırımlar ikmal edilerek işletmeye açıldık
ları zaman millî ekonomimiz ne 1950 den önce
ki durumu ile, nc de bugünkü ileri seviyesiyle 
mukayese edilemiyecek derecede üstün bir kud
ret iktisabeyliyecektir. En ücra köylerimizde ya
yvanlardan büyük şehirlerimiz sakinlerine kadar 
bütün vatandaşlarımız yol, elektrik, su, baraj, li
man, fabrika, mektep, hastane istemektedir. 1950 
senesine kadar en düşük istihsal ve gelir seviyesi
nin bir türlü fevkine çıkılamamış olmasında 
bilhassa âmil olan iptidai istihsal vasıtaların
dan, geri istihsal usullerinden kurtularak mev
cut kaynaklarımızı bir an önce işletmek ve 
halkımızın istifadesine açmak yolundayız. 

Bu memleket çok zengin tabiî kaynaklara, 
milletimiz de ferd ve topluluk olarak emsalsiz 
hasletlere sahiptir. Bu kıymetlerin değerlendi
rilmesi, mevcut tabiî ve beşerî hazinelerimizin 
faaliyete getirilmesi ve milli ekonominin bütün 
kollan itibariyle ahenkli bir şekilde inkişaf 
ettirilmesi geniş sermaye yatırımlarına bağlı 
bulunmaktadır. 

1950 senesine kadar geçen yıllarda istihsal 
sahalarına gerekli sermaye yatırımlarından kı 
sır ve korkak bir zihniyetle tevakki edildiği, 
iktisadi kaynakların geliştirilmesi ve istihsa
le açılması ihmal olunduğu içindir ki, milleti
miz düşük bir istihsal, düşük bir gelir seviye
sinde kalmıştır. 

Ancak bu maksatla girişilecek sermaye ya
tırımlarının iç sermaye kaynakları kadar, hat
tâ ondan da fazla dış tediyeye ihtiyaç göster
diğini, kurulan bütün tesislere ait makine ve 
malzemenin hariçten ithali gerektiğini daima 
hatırlamak lâzımdır, iktisadi tarihimizin bu 
en mühim devresinde ya lüzumlu sermaye ya
tırımlarının icab ettirdiği munzam dış finans-

. manian ve döviz sarfiyatını göze alrak iktisa-
j di kalkınmamızı biran önce tahakkuk ettirmek, 

düşük bir gelir ve istihsal seviyesinin ağır taz
yikine, yarattığı maddi imkânsızlıklara karşı 
iktisadi mücadelemizi muvaffakiyetle neticeye 
ulaştırmak; yahut da 1950 den önceki yıllarda 

{ olduğu gibi bu nevi yatırımları ihmal ederek, 
j eski iktisadi geriliğin bütün tstıraplanna le-
! vekkülle katlanmak mevkiindeyiz, 
i Zaman zaman bâzı muhitlerden, iktisadi 
j kalkınma istihsale sermaye yatırımı elbette ki 
i lüzumlu bir şeydir. Fakat bu yatırımların daha 
j küçük mikyasta tutulması ieabeder yolunda 
i mütalâalarla karşılaşmaktayız, 
t Halbuki, iktisadi kalkınma faaliyetleri bir 
i küldür. Bu faaliyetlerin süratle muvaffak ol-
I ması millî ekonominin bütün kollarının tam bir 
i ahenk içinde yekdiğerini destekliyerek inkişaf 

etmesiyle kaimdir. Mevzuu bir iki misalle izah 
edelim: Lüzumlu alet ve vasıtaları temin etmek 
ve icabeden tedbirleri almak suretiyle zirai is
tihsal arttırıldığı anda, istihsal fazlasını büyük 
istihlâk piyasalarına sevk etmek ve iKracede-
rek dış tediye imkânlarına kalbetmek için, ge
niş yol şebekelerine, bol miktarda süratli na
kil vasıtalarına, bu nakil vasıtaları için petrol 
ve diğer yakıtlara, yedek parça ve tamir mal
zemesine ihtiyaç vardır. Keza aynı maksatla 
memlekette liman tesislerinin süratle kurulma
sı, tahmil ve tahliye cihazlarının miktar ve 

• kapasitelerinin kısa zamanda birkaç misline 
çıkarılması ieabeder. 

I Aynca gerek istihsal mıntakalarında ve ge-
j rek istihlâk merkezlerinde ve ihraç limanların

da silolar, temizleme tesisleri kurulması zaru-
I ridir. Bütün bunlar için geniş sermaye yatırım-
i larını göze almaksızın bu yatıranların iç ve dış 
i finansman ihtiyaçlarını karşılamaksızın yalnız 
\ başına zirai istihsalin birkaç misline çıkanl-
' ması bir mâna ifade etmiyebilir. 1947 senesin-
i de müsait bir mahsul yılı sonunda ihracı müm

kün iki, üç yüz bin ton hububatın, yolsuzluk, 
' nakil vasıtasızlığı ve liman tesisleri yokluğu 
; yüzünden ihracında karşılaşılan ağır müşkilâtı 
: hatırlarsak bu izahlarımızın mâna ve kıymeti 
• daha iyi anlaşılmış olur. 
j Diğer taraftan memleketin iktisadi kalkın-
' ması, istihsal edilen iptidai maddelerin memle-
. ket içinde değerlendirmesi kadar, döviz tasar-
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rufların sağlanması, birçok vatandaşlara yeni iş 
sahaları temini, geniş kitlelerin gelir ve refah 
seviyelerinin yükseltilmesi yeni yeni sanayi kol
larının kurulmasına bağlı bir keyfiyettir. 

Tesis edilecek fabrikalar için geniş mikyas
ta makine ve teçhizat ithal etmek lâzımdır. Fa
kat bu da kâfi değildir. Yalnız başına bir ta
kım fabrikaların kurulması dahi maksadı te
min etmekten uzak kalabilir. Bir memleketin 
sanayileşmesi için biraz önce de temas ettiğim 
veçhile herşeydeıı evvel bol ve ucuz kuvvei 
muharrike temini lâzımdır. Bu da memleketin 
tabiî kaynaklarının durumuna göre ya kömür 
istihsâlini arttırmağa veya su ceryanlanndan 
istifade ederek elektrik enerjisi mevzuunu hal
letmeye, hidra - elektrik santralleri kurmağa 
ve istihsâl edilen elektrik enerjisini havaî hat 
larla uzak mesafelere nakil ve tevzi etmeğe 
bağlıdır. 

inşa edilecek barajlar ve havaî hatlar için 
çimento, demir, enerji nakil hatları, inşaat 
makineleri temin etmek ve bütün bunları zama
nında ve yerinde hazır bulundurmak lâzım
dır. Diğer taraftan kurulan fabrikaların hariç
ten ithali icabeden bir kısım iptidaî madde ve 
yardımcı maddeleriyle yedek parça ve tamir 
malzemesinin nazara alınması icabeder. Eğer 
memlekette çimento fabrikalarının istihsâl ka
pasiteleri, bütün bu yolların, köprülerin, li
manların, fabrika binalarının, barajların ihti
yaç gösterdiği çimentoyu temine kâfi gelmiyor
sa ya devamlı surette döviz sarfiyle hariçten 
çimento ithali veyahut memlekette çimento is
tihsalini sağlayacak yeni fabrikaların kurulma
sı lâzımdır. Bir yıl zarfında hariçten ithal edi
len çimentoların bedeü kadar dövizle lüzumlu 
şimento fabrikalarının dahilde kurulması ve 
memleket topraklarının kıymetlendirilerek dö
viz tasarrufu şeklinde millî ekonomiye mal edil
mesi mümkün ise hangi yolu tercih etmenin mu
vafık olduğuna' karar vermek elbette güç bir 
şey değildir. 

Bu geniş ihtiyaçlar karşısında mücerret te-
diyg bilançosu rakamlarında mutlak bir muva
zene aranması ve bu muvazeneye ulaşmak için 
memleketin iktisadî istikbali abkımmdan en lü
zumlu ve hayatî yatırımların ihmal edilmesi, 
iktisadi kalkınmamızı durdurmaktan ve millî 
ekonominin ağır bir şekilde ihmale uğramasın-

,dan başka bir netice vermiyeceği gibi tediye 
ımuvazenesini temine de medar olamıyacaktır. 

Nitekim 1950 senesinden önce uzun yıiiar bu 
memlekette, tediye bilançosunu denkleştirmek 
maksadiyle yalnız istihlâk maddelerine döviz 
tahsisi yoluna gidilmesi ve en hayati sermaye 
yatırımlarının geniş mikyasta ihmal edilmiş ol
ması millî ekonominin seneden seneye gerileme
sini mucip olmuş ve 1946 senesinden sonra ken
dini gösteren ağır tediye bilançosu açıklarına 
sebebiyet vermiştir. 

Tediye muvazenesi mevzuunda takibedileeek 
politikayı tesbit ederken memleketin iktisadi 
şartlarının ve icaplarının göz önünde bulundu
rulması lâzımdır, 

Sebepleri ne olursa olsun, istihlâk maddeleri 
ithalâtı için dış tediye açığı verildiği hallerde 
ve memleketlerde, bu mevzu üzerinde ciddiyet 
ve ehemmiyetle durulması ve bir. muvazeneye 
ulaşılması elbette yerinde Ve zaruri bir keyfiyettir 
Buna mukabil, geniş imkânlara, zengin tabiî 
ve iktisadi kaynaklara sahip olan bir memleke
tin bu kaynaklarını inletmeye açmak suretiyle 
iktisadi kalkınmasını sağlaması ve bu yoldan 
tediye bilançolarında hakiki ve yüksek seviyeli 
bir muvazeneye ulaşması mümkün olduğu halde, 
mücerret günlük muvazene endişesiyle lüzumlu 
yatırımların ihmali mutlak bir hatanın ifadesi
dir. O halde her hangi bir devredeki dış ticaret, 
açığına değil, bu açığın hangi sebeplerden ta-
hassül ettiğine dikkat etmek icabeder. Yapüan 
ithalâta verilen açıklara mukabil memleketin 
iktisadi kudret ve istihsal kapasitesi süratle 
yükseltiliyor, iktisadi kaynaklar harekete geçi-
riliyorsa, memlekette iş ve istihsal hacmi, ihra
cat ve dış gelir kaynaklan inkişaf ettiriliyorsa 
veya ithalât mallarının büyük bir kısmı mem
leket dâhilinde istihsal edilebilir hale getiriliyor
sa böyle bir neticede üzüntü duymak değil bilâ
kis memnun olmak icabeder. 

Tediye bilançosu hesapları yıllık devrcUr 
itibariyle hazırlandığı ve bundan dolayı da ik
tisadi faaliyetler ve kalkınma hamlelerinin yu
lara parçalanmak suretiyle muhasebesi yapılmak 
istendiği için mütalâa ve muhakemelerimizin bu 
birer senelik hesapiarın mahdut mânalarının çer
çevesi içkide maksur kaldığı görülmektedir. Hal-

• buki, girişilen, işlerin, yapılan yatırımların ta-
' marnlanarak netice vermesi daha uzunca zamana 
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ihtiyaç göstermektedir. Bir barajın, bir limanın, 
hattâ bir fabrikanın inşası için birkaç yıl müd
detle yüzlerce milyon lira sarf edildiği, kütle 
halinde makine ve tesisat malzemesi ithal edil
diği, bunlar için keza yüzlerce milyon liralık 
döviz harcandığı veya borçlanmalara girişildiği 
halde neticeleri, işlerin tamamlanarak istihsale 
geçmelerinden sonra elde edilecektir. İşte, na
zarlarını yalnız bu inşa ve kuruluş devresinin 
hâdiselerine teksif edenler ve kanaatlerini buna 
göre kıymetlendirenler huzursuzluk duymakta 
ve kapkara.bir manzara tasvir etmektedirler. 
Buna mukabil vakıaları bir kül halinde tetkik 
ettiğimiz, yıllık rakamların fevkine çıkarak bü
tün yatırım devresini ihata etmek suretiyle mu
hakeme ettiğimiz takdirde durum tamamen baş
ka türlüdür. Hakiki ve yüksek seviyeli muvaze
ne o zaman kendini gösterecektir. 

Memleketimize ait tediye bilançosu rakam
larım kıymetlendirirken, muayyen projelerin 
dış finansmanına tahsis edilmiş bulunan Ameri
kan iktisadi yardımı ile keza muayyen projele
rin tahakkuk ettirilmesi için akdedilmiş bulu
nan orta veya uzun vadeli dış kredileri ve ya
bancı sermaye kanunu hükümlerine göre ayni 
sermaye olarak gelen makine ve teçhizatın mu
kabillerini tediye bilançosu açığı olarak müta
lâa etmek hatlı bir hareket olur. Limanlar ve si
lolar kredileriyle, Seyhan, Hirfanlı, Gediz, Ke
mer barajlarına ait krediler, muhtelif sınai ya
tırımlarda kullanılmak üzere Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasından alınan krediler 
ve benzerleri mukabilinde yapılan ithalâtın 
karşılıklarının, önceden temin edilmiş bulun
duğu, bu projelerin tatbikata vaz'ının kredile
rin temini üzerine ele alındığı ve bu nevi kredi
lerin umumi yekûnunun 800 milyon liranın fev-
kinde bulunduğu nazarda tutulursa durum da
ha iyi anlaşdmış olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi mâruzâtımın ikinci kısmını teşkil 

eden 1954 yılı bütçesinin tatbikatı hakkındaki 
izahlarıma geçiyorum. Bu mevzuda arz edece
ğim malûmat, sona ermek üzere bulunan 1954 
malî yılı varidat ve masraf bütçeleri fiilî neti
celerinin, bidayetteki, tahminlerimize ne dere
ce mutabık olarak seyrettiğini gösterecektir. 
Şurasını hemen memnuniyetle tebarüz ettirmek 
isterim ki, 1954 yılı bütçemizin tatbikatı da ih

zarında gösterilen samimiyet, titizlik ve itina
nın temin ettiği ferahlık içinde ve tahminleri
mize tamamen mutabık bir şekilde muvaffaki
yetle devam etmektedir. 

Bu mevzuda vereceğim izahat, tahsisatın 
kullandması, gelirlerin tahsili ve Hazine mua
meleleri ve devlet borçlan olmak üzere üç kı
sımda toplanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1954 yılında bütçelerimizin ilk defa olarak 

denk bir şekilde tanzimine muvaffak olunduğu 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. Yüksek sevi
yeli bu denk bütçe ile umumi muvazene için ka
bul olunan cmean 2 288 475 000 liralık tahsisa
tın 1 693 338 876 lirası cari masraflara ve 
595 136 124 lirası da yatınmlara ait bulunuyor
du. 

Sona ermek üzere olan 1954 malî yılı içeri
sinde aktarma veya ek ödenek alınması suretiy
le bu bütçe üzerinde, ancak 41 920 558 liralık 
bir değişiklik yapılmıştır. Bu miktarın 22 mil
yon lirası; verilen ek ödenekten ve 19 920 558 
lirası da kanuni aktarmalardan tahassul etmiş 
bulunmaktadır. Yukarda zikrettiğim aktarma 
ve ek ödeneklerin ancak 41 920 558 liraya va
ran yekûnunun, 1954 yılı umumi bütçe yekûnu 
olan 2 288 475 000 liraya nispeti % 1,8 civarın
dadır. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere 
bahsettiğim bu nispetin böyle düşük seviyeler
de kalması, bütçe tahminleri sırasında bütün 
masraf tertiplerine, ihtiyaca kifayet edecek de
recede tahsisat konulduğuna, daha doğrusu 
bütçede samimiyet kaidesine riayet edildiğine 
ve ihtiyaçların ihmal olunmadığına delâlet 
eder. 

Eski yıllarda bütçeler üzerinde yapılan bu 
nevi değişikliklerin, umumiyetle bütçe yekû
nunun % 10 ilâ 15, ine baliğ olmasına mukabil 
1951 yılından bu yana, bu nispetin % 1 ilâ 
% 2 arasında kalmış bulunması, şüphesiz, büt
çelerin gerek ihzannda, gerek tatbikinde göster
mekte olduğumuz isabet, samimiyet ve titizlik 
sayesinde mümkün olabilmiştir. 

Bu münasebetle, Hükümetimizin devlet mu
hasebesi sisteminde yaptığı mühim bir ıslah 
ameliyesine de burada bsaca temas etmek ye
rinde olacaktır. 

Devlet muhasebesinin makineleştirilmesi su-
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retiyle, devletin çeşitli faaliyetleri ile ilgili kıy
met hareketlerinin ve bunların neticelerinin 
tam bir sıhhat ve vuzuh içinde aksettirilmeği ve 
devlet hesaplarının süratle teşekkülü ve umumi 
efkâra arzı temin olunmuştur. 

Sistem ve teknikte yapılan bu İslâhatın he
nüz ilk tatbik yılı olmasına rağmen 1953 yılma 
ait Hesabı katî Kanunu lâyihası, malî tarihimiz
de ilk defa olarak, kanuni miadından dokuz 
ay önce ve 1955 bütçe lâyihassı ile birlikte Yük
sek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Yeni sis
temin henüz ilk yılında elde ettiğimiz bu müspet 
netice, bize ilerisi için daha büyük ümitler ver
mektedir. 

1954 malî yılı içinde devlet gelirlerinden 
2 288 475 000 lira tahsil olunacağı tahmin edil
miştir. Malî yılın 11 inci ayı nihayeti itibariyle 
bu miktarın 2 029 070 944 liralık kısmı tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. Buna göre geçen yılın 
aynı devresinde yapılan tahsilata nazaran bu 
yıl 237 050 358 liralık bir fazlalık sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Ayhk tahsilat ortalaması geçen yıl 11 inci 
ay sonu itibariyle 162,9 milyon bra iken bu yıl 
21.5 milyon lira fazlasiyle 184.4 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Buna muvazi olarak geçen yılın en yüksek 
aylık tahsilatı Ocak ayında 200.1 milyon lira 
iken bu yü Ekim ayında 207,8, Mart ayından 
215.6, Eylül ayında 234.7 milyon lira sağlan
mak suretiyle mezkûr rakamın çok üstünde hâ
sılalar temini mümkün olmuştur. 

Bu yıl aylık hâsılalar geçen yıla nazaran her 
ay büyük farklar arz etmiştir. Nitekim Mart 
ayında 55, Nisan'da 22, Temmuz'da 28, Ağustos'-
ta 18, Eylül'de 54, Ekim'de 31, Kasım'da 32 
milyon lira fazla gelir sağlandığı görülmektedir. 

Bu fazlalıklar, bilhassa, gelir, imalât muame
le, banka muamele vergüeri, tekel hasılatı ve 
tekelden alman savunma vergisi, şeker istih
lâk vergisi, damga resmi, tapu hardan gibi 
vergi ve resimlerde vâki olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz 1954 malı yılının 10 
neu ayı gayesi itibariyle yepılan hesaplara na
zaran, bu yıl tahsüâtmin geçen yıl tahsilâtına 
nispetle arz ettiği fazlalıklann, 128.6 müyon 
lirası gelir, 5.2 milyon lirası kurumlar, 22.6 mü
yon lirası imalât, muamele, 8.5 milyon lirası 
bankalar muamele 7.5 müyon lirası gümrük 

vergisi, 7.5 müyon lirası şeker ve glikoz istin* 
lâk vergisi, 8.9 milyon lirası akar yakıtlardan 
alman yol vergisi, 12.1 milyon lirası damga 
resmi, 7.4 milyon lirası tapu harçları, 34.9 
müyon lirası da tekel hasılatı kalemlerinden 
elde edilmiştir. 

Heyeti umumiyesiyle tahsilat durumunun arz 
ettiği bu manzara, istihsal ve istihlâk üe gelir
ler arasındaki ahenkli gelişmenin bir tezahü
rüdür. Bilhassa sınai sahada yapılan geniş ya
tırımlar devlet gelirleri üzerinde tesirlerini 
gösterecek derecede semerelerini vermeye baş
lamış bulunmaktadır. 

Henüz inşa ve ikmal halinde bulunan yatı-
nmlarla birlikte, bütün yatmmlar bir arada 
nazara alnıdığı takdirde devlet masraflarını da
ha geniş bir Ölçüde ve kolaylıkla karşılama ba
kımından istikbale emniyetle bakabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
2,5 milyar liraya yaklaşan muazzam bir büt

çe hacmına ve bütün îktteadi Devlet Teşekkül
lerinin çok geniş sermaye' yatmmlannda bulun-
malanna rağmen 1954 yılında da Hazine mua
melelerinin büyük bir seyyaliyetle idare edildi
ğini, bilcümle tediyatm zamanında ve muntazam 
bir şekilde icrasını temin etmek üzere zaman za
man Merkez Bankasına vâki müracaatların as
gari hadlerde tutulduğunu bilhassa tebarüz et
tirmek isterim. 

Devlet borçlarına gelince; 1950 den bu tara
fa, gayrisâfi millî istihsalin ve Devlet gelirleri
nin bir misli aşan yükselmeler kaydetmesine 
mukabil Devlet borçlarının umumi yekûnundaki 
artışlar miktar itibariyle pek mütevazı kalmıştır. 

Filhakika, bdcürale Devlet borçlannın umu
mi yekûnu 1950 yüimn Mayıs ayı sonunda 2 
milyar 297 milyon lira üten, 1954 takvim yılı 
sonunda, 2 milyar 597 milyon liraya yükselmek 
suretiyle sadece 282 milyon liralık bir artış kay
detmiştir. Bu artışın nispetle ifadesi % 12 den 
ibarettir. 

Buna mukabil Devlet gelirlerinin 1950 sene
sinde 1 milyar 300 milyon liradan 1954 senesin
de 2 milyar 288 müyon liraya yükselmek sure
tiyle % 76 nispetinde bir artış kaydettiği naza
ra alınırsa, Devlet borçlan yükünde artma değil 
bilâkis mühim zamlar kayıt olunduğu görülür. 

Esasen muhtelif tarihlerdeki Devlet borçlan 
yükünün ağırlığı veya hafifliği hakkında bir 
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fikir edinmek için. bu borçların o tarihlerdeki 
Devlet gelirlerine olan nispetlerinin yekdiğeri, 
ile inukayeseai lâzımdır. Mevzuu bu şekilde ele 
aldığımız takdirde, 1950 senesinde Devlet borç
larının Devlet gelirlerine nispetinin % 177 ol
masına mukabil, 1954 senesinde % 112 ye düş
tüğü tesbit olunur. Bu hale nazaran Devlet bor
es yükünde 1954 senesinde, 1950 yılma nazaran 
mühim bir azalma kaydedilmiş demektir. 

Aynı mukayeseyi 1955 bütçesinin gelir tah
minleri ile yaparsak Devlet borçları yükünün 
yarı yarıya hafiflediği anlaşılacaktır. 

Keza 1950 yılında devlet borçlarının taksit 
ve faizleri içiu bütçe ile verilen 116 milyon 730 
bin liralık tahsisat, aynı sene devlet varidatı
nın fo 9 unu teşkil etmekte olduğu halde, 1955 
bütçesinde devltet borçları için derpiş edilen 
141 milyon 244 bin liralık tahsisat, .1955 vari
datının ancak % 4.7'sine tekabül etmektedir. 

Bu netice hükümetinizin iş başına geldiği 
tarihten itibaren, münhasıran memleketin ikti
sadi kalkınması için lüzumlu hallerde ve mik
tarlarda uzun vadeli borçlanmalara gitmek, 
sermaye piyasasını zorlamamak, bu mühim 
kaynağı geniş mikyasta hususi müteşebbislerin 
istifadelerine açık bulundurmak hususunda ta-
kibettiği titiz politikanın bir mahsulüdür. 

Bu arada eski devirlerden kalma ve büyük 
kısmı müstehiek maksatlar için akdedilmiş borç
larda, mühim indirmeler sağlandığını da teba
rüz ettirmek ieabeder. Bu cümleden olmak üze
re faizleri ile birlikte 40 milyon sterline baliğ 
olan teslihat kredilerine ait borçkr, 7 milyon 
725 bin sterlin mukabili Türk lirası île öden
mek üzere 7 senelik bir itfa plânına rabdedilmiş 
ve bu suretle 1954 yıh içinde devlet borçların
da 254 milyon liralık mühim bir indirim sağlan
mış bulunmaktadır. 

Keza malfi tarihimizin acı bir hatırasını teş
kil eden Osmanlı Düyunu Umum iyesinin de, ilk 
Osmanlı dış istikrazının akti tarihinden tam 
bir asır sonra 25 Mayıs 1954 tarihinde nihayete 
erdirilmiş bulunduğunu tebşir etmek isterim. 
(Soldan alkışlar). 

1955 bütçe gerekçesinde umumi muvazeneye 
ait borçlarla mülhak bütçeli idarelere ve ikti
sadi devlet teşekküllerine ait borç gmplanııııı 
her biri hakkında etraflı izahat verilin iş oldu
ğu için burada teferruata girmiyeceğim. 

Ancak umumi muvazeneye ait borçlar ye
kûnu 1 milyar 580 milyon liradan 1 milyar 74* 
milyon liraya yükselmek suretiyle 168 milye« 
liralık bir artış kaydetmiştir. 

Bu artış, Amerikan yardımlarının bore kıs
mım teşkil eden 38, 36 ve 11 küsur milyon do
larlık kredilerle, Avrupa Tediye Birliği Anlaş
ması ile memleketimize tanınan 25 milyon do
larlık inisiyal nosizyoıı ve 30 milyon, dolarlık 
kota kredilerinden, Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasından istihsal edilen imanlar ve 
Seyhan barajı inşaat kredilerinden ve nihayet, 
.1951 ve 1953 yılları yatırım bütçelerinin açığını 
karşılamak üzere akdedilen 60 ve 125 milyon 
liralık iç istikrazlardan tahassül etmektedir. 

Tamamı, memleketin iktisadi kalkınması ile 
l nei derecede ilgili mevzularda kullanılan bu 
borçlara mukabil, aynı devre zarfında eski is
tikrazlardan ceman 405 milyon liralık iç ve dıj 
borç ödenmiş olduğu nazara alınırsa, iktidarı
mız zamanımla devlet borçlarının komposizyo-
ııunda da büyük bir salah temin edilmiş olduğu 
anlaşılır. 

Mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Te
şekküllerine ait borçlar ise, Mayıs 1950 sonun
da 717 milyon liradan 831 milyon liraya yüksel
mek suretiyle 114 milyon liralık bir artış kay
detmiştir. 

Büyük kısmı dış konsolide borçlara taallûk 
eden bu artışlar bilhassa Kızılırmak - Hirfanlı, 
Gediz • Demirköprü ve Akçay - Kemer baraj ve 
hidro - e l e k t r i k t e s i s l e r i n i n i n ş a l a r ı için İngil
tere ve Fransa'dan alınan ve kullanılmasına 
yeni başlanmış olan krediler dolayısiyle müte
ahhitlere verilen avans mahiyetindeki bonolar
dan tahassül etmektedir. 

•Bu izahattan da anlaşılacağı üzere 1950 den 
bu tarafa devlet borçlarının miktar ve muhte
va itibariyle memnuniyetbahş bir seyir takib-
ettiği ve borç mürettebatının devlet bütçelerine 
olan inikasının büyük mikyasta hafiflemiş ol
duğu görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi mâruzâtımın üçüncü kısmına ge$iy«-

rum. Bu kısımda değerli tetkiklerinize arz edil
miş olan 1955 yılı bütçe lâyihalannı, anahat-
ları itibariyle izah ve tahlile çalışacağım. 

1955 yılı bütçe lâyihasında, umumi muvaze
neye dâhil daireler için teklif olunan tahsisat 
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yekûnunun 2 9T6 056 419 lira ve varidat yekû
nunun da 2 976 060 001 lira olduğunu sözleri
min başında arz etmiştim. Umumi ve mülhak 
bütçeler bir arada nazarı itibara alındığı tak
dirde varidat yekûnu 3 098 020 636 liraya ve 
masraf yekûnu ise 3 098 017 054 liraya baliğ 
•lmaktadır. 

Yukarda umumi rakamlarını arz ettiğim 
1955 bütçesinin masraf ve varidat itibariyle 
tetkik ve tahliline geçmeden önce bu bütçenin 
mümeyyiz vasıflarına kısaca bir g ö z atmama 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Bu izahatım Yüksek Heyetinize aynı zaman
da, Hükümetinizin, bütçe denkliğine erişmek 
ve bu denkliği yüksek bir seviyede devam ettir
mek imkânlarım hazırlamak için, ne derece me
totlu ve müspet bir yolda çalışmış olduğu hak
kında da bir fikir verecektir. 

İktidarımızın, programına dâhil hususlardan 
birisini teşkil eden bütçe denkliği prensibini 
1954 yılında tahakkuk ettirmiş olduğu hatırla
nacak olursa 1955 yılı bütçesinin 2 nci denk 
bütçemizi teşkil ettiği anlaşılır. 

1955 bütçe lâyihalariyle umumi ve mülhak 
bütçeli daireler için teklif alunan tahsisat ye
kûnu, 1954 yılı tahsisatına nazaran % 30,09 
nümetinde 716 653 078 lira gibi ehemmiyetli bir 
artış göstermektedir. 

Aynı mukayeseyi 19f>0 ydı ile yaptığımızda 
bu artışın, % 98.31 nispetinde 1 535 811 891 
lira olduğunu görürüz. Bütçelerimizin varidat 
vc masraf bakımından hattâ bir evvelki yıla 
nazaran mazhar olduğu bu muazzam inkişaf 
seyri, 1951 yılından bu yana takibettiğimiz ikti
sadi ve malî politikanın plânlı • ve tedricî bir 
neticesi olmuştur. Son 4 yıllık bütçelerimizden 
yatırımlara ayrılan ve her yıl biraz daha artı
rılmak suretiyle bugünkü seviyesine ulaştırılan 
tahsisatla, memleketin İktisadi hayatında yeni 
yeni faaliyet sahaları açılmış, hususi teşebbüs 
gelişmiş, ferdî ve millî gelirde büyük artışlar 
vukua gelmiş ve bütün gelişmelere muvazi ola
rak bütçe srelirleri de çok yüksek seviyelere vâ
sıl olmuştur. Yatırımların bu suretle yıldan yı
la artınlnıasma mukabil bütçe açıkları aksi bir 
seyir takibederek her sene tedricen biraz da
ha azaltılmıştır. Filhakika 1951 yılında umumi 
bütçenin % J4,8 ne baliğ olan 234,7 milyon- li
ralık bir bütçe açığı mevcut iken bu açık 1952 
yılında % 11,4 nispetinde 199.4 milyon liraya; 

1953 yılında yüzde 7,9 nispetinde ib<,*> mııyon 
liraya indirilmiş ve bilindiği gibi 1954 yılında 
ise açık da tamamen ortadan kaldırılarak bütçe
miz denkleştirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu veç

hile vatandaşların devlet masraflarına iştirak 
paylan, tanzim olunan bütçelerin karakterleri
ne g ö r e türlü şekillerde kullanılır. Devlet va
ridatı, eğer, galip vasfı itibariyle cari masraf
ların karşılanması için harcanıyor, .yatırımlar 
ihmal olunuyorsa, bu bütçenin karakteri müs
tehliktir. Böyle olmayıp da devlet varidatının 
mühim biı- kısmı istihsalin veya verimin artma
sını temin eden veya mevcut istihsal vasıtala-
riyle diğer kıymetlerin idamesine yarıyan mev
zulara s u r f olunuyorsa böyle bir bütçe de yapıcı 
karakterdedir. Faydası yalnız bir yıla değil 
mütaaddit yıllara sâri olan böyle bir yatırım po
litikası hem bütçenin varidat kaynaklarım tak
viye ve tersim eder ve hem de devletin vatan
daşlarından aldığı paraların vasıta ve değer 
olarak tekrar vatuııdaşlann istifade vc emrine 
tahsisini mümkün kılar. 

1955 bütçe teklifinin yapıcı karakterini or
taya koymak için, bu teklifin sadece umumi 
bütçe içinden yapılmasını derpiş .etiği yatırım
l a r m 857 m i l y o n liraya baliğ olduğunu zikret
m e k kâfidir. Şurasına bilhassa Yüksek Heyeti
nizin nazarlarına arz etmek isterim ki, sadece 
bu bir yıllık yatının tahsisatı, 1947, 1948, 1949 
ve 1950 bütçeleriyle, dört yıl zarfında verilen 
yatırım tahsisatı yekûnu olan 743 milyon lira
dan yüzde 15. 34 daha fazladır. Eski yıllara 
doğru gidildikçe yatırımların azalmakta oldu
ğu nazara alınırsa bu bir senelik 1955 yatırım 
tahsisatının 1950 yılına takaddüm eden 5 yıllık 
yatının tahsisatları yekûnuna tekabül edebile
ceğini de ayrıca tebarüz ettirmek yerinde olur. 

1955 yılının yüksek seviyeli, denk ve yapıcı 
karakterine böylece temas ettikten sonra şim
di de huzurunuza sunmakta olduğumuz bütçe 
tekliflerinin umumi muvazene ve mülhak büt
çeler itibariyle tahliline geçiyorum. 

1955 yıh malî bütçe lâyihasi ile umumi mu
vazene için talep olunan tahsisat yekûnunun 
2 976 056 419 lira olduğunu sözlerimin başında 
arz etmiştim, Bu miktann 2 119 021 712 lirası 
cari masraflara ve 857 034 707 lirası da yatmm-

2668 

TBMM KUTUPHANESI



İara tahsis edilmiş bulunmaktadır. 1954 bütçe
siyle umumi muvazene için kabul buyurulmuş 
olan tahsisat yekûnunun 1 693 338 876 lirası 
cari masraflara ve 595 136 124 lirası da yatı
rımlara ait olmak üzere ceman 2 288 475 000 
lira olduğu hatırlanacak olursa, 1955 bütçe tek
lifinin 1954 yılına nazaran cari masraflarda 
% 25,1 nispetinde 425,7 milyon lira ve yatırım
larda %44,01 nispetinde 261,9 milyon lira ve ye
kûnu itibariyle ise % 30 nispetinde 687,6 mil
yon lira bir fazlalık arz ettiği müşahade olunur. 

Aynı mukayese 1950 yılı ile yapıldığı tak
dirde, 1955 yılında umumi muvazeneye dâhil 
daireler için teklif olunan tahsisatın 1950 yılı 
tahsisatından, yekûn itibariyle yüzde 100 nis
petinde 1 488 847 856 lira fazla olduğu görü
lür. Bu yekûn içerisinde cari masraflardaki ar
tış % 72,81 nispetinde 892,8 milyon lira, yatı
rımlardaki artış ise %228, 38 nispetinde 596 
milyon liradır. 

Bu mukayeseler, cari masraflar bir yıldan 
diğer yıla ancak zaruri artışlar kaydederken, 
yatırım tahsisatının, 1955 yılında, bir yd önce
sine nazaran % 44,01 nispetinde ve 1950 yılına 
nazaran ise % 228,38 nispetinde artırıldığını 
ifade etmektedir. Bu neticeler şüphesiz, memle
ket ekonomisine yeni yeni servet, sermaye ve 
istihsal kaynakları ilâve eden yatırımların, 
yurt kalkınmasındaki ehemmiyetini müdrik bir-
politikanın eseri olmuştur. 

Cari masraflar mevzuundaki prensibimiz, 
bu masrafları lüzumsuz yere artırmamaktadır.. 
Ancak âmme hizmetlerinin daha kolay ve tat
min edici bir şekilde ifadesini temin eden teş
kilât ve kadroların icabettirdiği masraflar, de
mokratik hizmet anlayışımızın bir neticesi ola
rak, bütçelerimizde gerekli yerlerini almakta
dır. 

Bütçelerimizin A/ l cetvelinde toplanmış 
olan cari masraflar grupunun 6 kısımdan mü
teşekkil olduğu yüksek malûmunuzdur. Cari 
masrafların 1 nci kısmı tahsisat ve benzeri öz
lük haklardır. 1955 yılı bütçe teklifimizin bu 
kısmının, yekûnu 18 565 100 lira olup 1954 yı
lma nazaran 1 303 915 lira bir fazlalık arz et
mektedir. 

Erinci kısım her türlü personel masraflarını 
ihtiva etmektedir. Bu kısmın ihtiva ettiği tah
sisatın geçen yıla nazaran fazlalığı 266 534 405 
Uradır, 

üu artışın Kısmen memur ve Hizmetlilere ve
rilen 3 maaş nispetindeki tahsisattan, kısmen 
de devlet hizmetlerini vatandaşa daha yakın
dan ve daha kolaybkla arz etme gayretlerimiz
den tevellüdettiği yüksek malûmunuzdur. 

Cari masrafların 3 ncü kısmı olan j'önetim 
masrafları bu yıl 89 043 595 liradan ibaret 
olup geçen seneye nazaran fazlalığı 22 708 067 
liradır. 

Bütçe lâyihasında daire hizmetler kısımları 
yekûnu 573 293 542 liradan ibaret olup geçen 
yıla nazaran fazlalığı 70 562 606 liradır. Bu 
kısımdaki tahsisatlarla dairelerin esas vazifele
rinin ifası için lüzumlu bulunan mal vc hizmet
ler temin olunmaktadır. 

Cari masrafların 5 nci kısmını teşkil eden 
borçlar grupundaki tahsisat yekûnu 145 712 869 
liradır. Bu kısıra tahsisatının 1954 yılına naza
ran arz ettiği fazlalık 5 294 956 liradan iba
rettir. 

Yekûnen 160 563 559 liradan ibaret bulu
nan yardımlar kısmının geçen seneye nazaran 
fazlalığı ise 59 278 887 liradır. 

Mülhak bütçeli idarelerimize gelince : 1955 
bütçe yılında bu idareler için teklif olunan tah
sisat yekûnu 145 951 365 lirayı cari masraflara 
ve 507 196 651 lirası da yatırımlara ait olmak 
üzere ceman 653 148 016 liraya • baliğ olmak
tadır. Bu miktar aynı idarelerin 1954 bütçeleri 
yekûnundan % 50,88 nispetinde 220 258 147 
lira fazla olup bu fazlahğın 31 729 305 lirası 
cari masraflara ve 188 528 842 lirası da yatı
rımlara ait bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran 
cari masraflardaki artış nispeti % 27,78 olduğu 
halde yatırımlardaki artış nispeti % 59,16 dır. 
Bu nispetler, mezkûr idarelerin bütçelerinin de 
daha çok yatırımlara tevcih edilmiş olduğunu 
sarahatle göstermektedir. Mülhak bütçeli ida
reler için 1955 yılında teklif olunan tahsisat 
yekûnunun 1950 bütçe yekûnları ile yapılacak 
mukayesesi ise bu artışın % 321 nispetinde 498 
milyon lira olduğu neticesini vermektedir. 

Cari masraflardaki artış nispeti % 75,62 ol
duğu halde yatırımlardaki artış nispeti % 604 
tür. 

Mülhak bütçeli idarelerin 1954 .yılına naza
ran artan masraflarının 29 milyon liradan iba
ret küçük bir kısmı kendi öz gelirleri ile ve ba
kiyeyi teşkil eden 93 milyon liralık büyük kısmı 
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da umumi bütçeden yapılan yardımlarla karşı
lanmaktadır. Dört mülhak bütçeli idaremiz ise 
masraflarını Hazine yardımına ihtiyaç göster
meden kendi varidatları üe karşılanmaktadırlar. 

Yukarda umumi ve mülhak bütçeli idareler 
itibariyle ayrı ayrı verdiğim izahat ve rakamlar 
bir arada mütalâa olunduğu takdirde, 1955 yılı 
bütçe teklifleri yekûnunun 3 098 017 054 liraya 
baliğ olduğu görülür. Bu masraf yekûnu, umu
mi ve mülhak bütçeli idarelerin 1954 yılı mas
raf bütçeleri yekunundan cari masraflarda % 
25,21 nispetinde 444 949 184 lira ve yatırımlarda 
da % 44,08 nispetinde 271 703 894 lira fazladır. 
Umumi ve mülhak bütçeli idarelerin 1950 yılı 
bütçe yekûnları ile yapılacak aynı mahiyetteki 
bir mukayese, bu artısın, cari masraflarda % 
72,46 nispetinde 928 530 820 lira ve yatırımlarda 
ise % 216,26 nispetinde 607 281 071 lira oldu
ğunu göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçelerimizde masrafların, vekâlet ve daire

ler itibariyle gösterilmiş olduğu yüksek malû
munuzdur. Bu yüzden muayyen bir hizmete ma
tuf olan masraflar, muhtelif vekâlet ve daireler 
bütçelerinde yer almaktadır. Bu itibarla bütçe
lerimizin ihtiva ettikleri masrafları, hizmet 
gruplarına göre bir tasnife tâbi tutarak tetkik 
etmek, bunların mahiyetlerine daha iyi nüfuz 
etmek bakımından lüzumlu ve faydalıdır. Mas
rafları, millî müdafaa, sağlık, maarif, iktisadi 
kalkınma, sosyal güvenlik, borç ödeme ve 
umumi idare hizmetleri olmak üzere 7 grupa 
ayırarak 1950 ve 1954 yıllariyle mukayeseli bir. 
tahlile tâbi tutmak, bütçelerimizin fonksiyon 
itibariyle yapısı hakkında Yüksek Heyetinize 
bir fikir verecektir. Bütçe gerekçesinde, yapıl
mış ve yapılmakta olan işler hakkında Yüksek 
Heyetinize topluca bir fikir vermeye gayret et
tik. Bütçelerin teker teker tetkiki sırasında 
alâkalı vekil arkadaşlarımız bu hususta daha 
geniş izahat vermeye amade bulundukları için 
hizmet itibariyle yapacağım tahliller sırasında 
başarılan işlere, ancak fırsat düştükçe ve kısaca 
temas etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her sene olduğu gibi bu yıl da masraf büt

çemizin büyük kısmı yine millî müdafaa hiz
metlerine tahsis olunmuştur. Filhakika 1954 yı
lında Millî Müdafaa Bütçesine tefrik olunan 

tahsisat 600 milyon lira iken 1S55 teklifinde bu 
miktarın 725 milyon lira gibi şimdiye kadar 
erişilmemiş bir seviyeye yükseltilmiş bulunma
sı, millî müdafaamıza ne büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet verdiğimizi açıkça gösterir. 

Diğer taraftan bu miktara, dost Birleşik 
Amerika'dan 1955 yılında elde ederek karşılık
larını Millî Müdafaa Vekâleti emrine tahsis 
edeceğimiz 200 milyon liralık yardımın da ilâve 
deilmesi gerekir. Bu suretle bu iki kaynaktan 
Millî Müdafaa Vekâletine tahsis olunan parala
rın tutan 925 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
1954 yılında aynı kaynaklardan verilen tahsisat 
yekûnu 800 milyon lira idi. 

Bunlardan başka, koruyucu asker müfreze
leri, Başvekâlet, Millî Savunma Yüksek Kuru
lu, Gümrük Muhafaza ve Jandarma Umum Ku
mandanlıkları gibi askerlikle doğrudan doğru
ya alâkalı teşekküllere ait masraflar ile teslihat 
ve teçhizat kredileri mürettebatı ve diğer mü
teferrik savunma masraflarının, Millî Müdafaa 
Vekâleti haricinde kalan diğer daireler bütçe
lerinde yer aldıkları yüksek malûmunuzdur. Bu 
tahsisatlarla birlikte şimdiye kadar saydığım 
kaynaklardan 1955 yılında millî müdafaa hiz
metlerine sarf edeceğimiz paralar 1 milyar 
Türk lirasının çok fevkinde olacaktır. 

Bütün bunların dışında, geçmiş yıllarda ol
duğu gibi bu yıl da, büyük dostumuz Amerika 
Birleşik Devletlerinden değeri 250 milyon dolar 
civarında olan askerî malzeme yardımı görece
ğimize de memnuniyetle temas etmek isterim. 
Bu kanalla 1955 yılında ordumuz yeniden 800 
milyon Türk lirası civarında çeşitli malzeme ile 
teçhiz edilmiş olacaktır. Burada diğer mühim 
bir noktaya daha işaret etmek lâzımdır : 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geç
miş yıllarda ordumuza tahsisi kararlaştınlraış 
olup da, henüz bize teslim edilmemiş bulunan 
malzeme yardımı bakiyesi olan 500 milyon do
larlık, yani 1 milyar 400 milyon Türk liralık, 
kısmın teslimine devam olunması sayın Başve
kilimizin bu dost memleketi ziyareti sırasında 
takarür ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bu karar gereğince Başvekilimizin yurda 
avdetini mütaakıp ehemmiyetli miktarlarda 
teslimat yapılmış olup halen sevkıyata hızla de
vam olunmaktadır. Bu suretle Millî Müdafaa
mız 1955 bütçe yılı içinde bu yoldan da esaslı 
malzeme yardımı görmüş olacaktır. Bu husus 
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büyük dostumuz Amerika Birleşik Devletlerine 
karşı şükranlarımızın bir ifadesi olduğu kadar or
dumuzun süratle takviye edilmesi bakımından da 
büyük bir memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Müşterek enfrastrüktür programı gereğince, 
memleketimizde yapılmakta olan askerî tesislerin 
bedelleriyle birlikte, 1955 yılında kahraman or
dumuzun takviyesi için harcanacak paralar 
yekûnunun 3 milyar Türk lirasına yaklaşacağını 
ve yeni bütçemizin ordumuza bu yıl da, mukad
des vazifelerini ifada devamını sağlıyacak bütün 
imkânları verdiğini Yüksek Heyetinize arz et
mekle derin bir iftihar ve gurur duymaktayım. 
(Soldan, alkışlar) 

Şanslı mazisi, maddi ve mânevi müstesna 
kabiliyet ve hasletleriyle bütün bir cihanın takdir 
ve hayranlığını kazanmış olan kahraman ordumu
zun yapılan fedakârlıklara lâyık olduğunda hiç 
kimsenin şüphesi yoktur. 

Büyük yardımlariyle kahraman ordumuzun 
takviyesini teshil eden dost Amerika Birleşik 
Devletlerine karşı duyduğumuz şükran İlişleri
mizle, sulhun korunması müşterek gayesine hiz
met maksadiyle ve memleketimize karşı büyük 
bir dostluk eseri olarak ordumuzun takviyesi için 
yapmakta olduğu yardımdan dolayı dost Kana-
da'ya teşekkürlerimizi sunmaktan derin bir haz 
duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 

Sağlık hizmetleri için ayrılan tahsisatın bütçe
lerimizde mühim bir yer işgal ettiği yüksek 
malûmunuzdur. 1955 yılında umumi ve mülhak 
bütçelerden sağlık hizmetlerine sarfı derpiş olunan 
paraların yekûnu 150 044 464 liradır. 1954 yılında 
aynı hizmete ayrılan para 128 263 331 lira olduğu
na göre 1955 yılının bu tahsisatı 1954 yılına naza
ran % 17 nispetinde 21.8 milyon lira bir fazlalık 
arz etmektedir. Sadece bir yıl içinde vâki bu artış 
daha vatandaş sağlığının korunması için sarf olu
nan gayretlerin vüsatini göstermeye kâfidir. 

1955 yılı bütçe lâyihalariyle 1954 yılına na
zaran ayrılan bu fazla tahsisat ile ezcümle, yeni
den hizmete girecek verem dispanserleri ile sağ
lık merkezlerinin ve artacak yatak adedlerinin ge
rektirdiği personelin maaş ve ücretleri, devlet 
hastaneleri, sağlık merkezleri ve çocuk doğum ve 
bakım evlerinde tedavi gören hastaların masrafla-
rındaki artışlar ve diğer müteferrik ihtiyaçlar kar
şılanacaktır. 

1955 yılında bütçelerimizde sağlık hizmetle
rine tahsisi derpiş olunan paraların 150 044 464 li
raya baliğ olduğunu yukarda arz etmiştim. 1950 
yılında aynı işlere ceman 60 986 329 lira ayrılmış 
olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, 1955 
yılı sağlık işleri tahsisatının 1950 yılından % 146 
nispetinde 89 milyon lira fazla olduğu anlaşılır. 
Cari masraflardaki artış nispeti % 127.4 yatırımlar
daki artış ise % 416 dır. 

1951 den bu yana, imkânların âzamisi nispe
tinde her yıl biraz daha artırılmak suretiyle bu
günkü seviyesine getirilen tahsisatlarla memleket 
ölçüsünde muvaffakiyetli işler başarılmıştır. 

Bu başarıları, yeniden tesis olunan sağlık 
merkezleri, verem, hastane, paviyon ve dispanser
leri, doğum ve çocuk bakım evleriyle, buralarda 
mevcut yatak ve tedavi gören vatandaş adedi ve 
sıtma mücadele mevzularının her birinde teker te
ker tesbit etmek mümkündür. Sağlık mevzuunun 
her şubesinde açıkça müşahade olunan bu geliş
meler, eski yıllarla kıyaslanamıyacak derecede 
muazzam olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 

Maarif hizmetleri, geçen yıllarda olduğu gi
bi bu yıl da bütçelerimizde ehemmiyetli yerini 
muhafazada devam etmektedir. Filhakika 1955 
yılında umumi ve mülhak bütçelerden maarif hiz
metleri için yapılması derpiş olunan masrafların 
yekûnu 355 789 782 lirası cari masraflara ve 75 
836 388 lirası da yatırımlara ait olmak üzere, 431 
626 170 liradır. 1954 yılında aynı hizmet için ay
rılan tahsisat yekûnu 313 778 893 lira olduğuna 
göre 1955 te bütçe teklifleri 1954 yılına nazaran 
maarif hizmetleri için % 37.56 nispetinde 117 
847 277 lira fazla tahsisatı ihtiva etmektedir. 

Maarif hizmetlerine ayrılan tahsisatın, 
sadece bir yıl içinde bu derecede geniş bir artışa 
mazhar olması, bu işlere atfettiğimiz ehemmiye
tin bariz bir misalini teşkil eylemektedir. 1955 
yılındaki bu fazla tahsisat ezcümle, Atatürk Üni
versitesi tesis masrafları, yeni okul binası yaptı
rılması veya mevcutlara paviyonlar ilâve edilme
si, öğrenci yurtlan inşası, tamire muhtaç okul ve 
müesseselerin onarılması, ilk ve ortaokul inşası, 
müteşebbis derneklerine yapılan yardımın artırıl
ması, müze ve anıtlarla yüksek, orta, teknik ve il
kokulların inkişaflarının lüzumlu kıldığı masraf-

2671 

TBMM KUTUPHANESI



lar, öğretmen aylıklarında yapdan intibak ve ter
fi farkları gibi masraflara harcanacaktır. 

İktidarımızın maarif sahasında sarf ettiği gay
retlere bir misal olmak üzere müsaadenizle bir 
mukayese daha yapayım. 

1955 yılında maarif hizmetleri için 431.6 mil
yon lira tahsisat teklif edilmiş bulunduğunu yu
karda arz etmiştim. 1950 yılında ise aynı hizmet
lere ancak 197 milyon lira tahsisat ayrılmış oldu
ğu hatırlanacak olursa 1955 bütçe teklifinin 1950 
ye nazaran % 119 nispetinde 234.6 milyon lira 
fazla olduğu anlaşılır. Bu yekûn içinde cari mas
raf lardaki artış nispeti % 91, yatırımlardaki ar
tış nispeti ise °/o 572 dir. Halk tarafından kurula
cak ortaokullara bütçeden yaptığımız yardımlar 
da artan bir seyir- takibederek 1955 yılında 
2 100 000 liraya çıkarılmıştır. 1950 yılı bütçe
sinde yer alan bu nevi yardım tahsisatı sadece 
150 000 liradan ibaret bulunmakta idi. 1950 yı
lma nazaran maarif hizmetleri tahsisatında bu 
mühim artışların akislerini, bu hizmetlerin muh
telif kollarında kısa zamanda başarılan işlerden 
de takibetmek mümkündür. 

Gerek okul ve öğretmen adedi, gerekse bu 
okullarda okuyan talebe adedleri bakımından 
ilk, orta, teknik ve halk eğitimi sahalarının her 
birinde elde edilmiş olan müspet netti çelerin 
dört yıl öncesine nazaran arz ettikleri çok yük
sek seviye hepinizin malûmudur. Başarılan bu 
işler çocuklarımıza kâfi okul temin etmek ve on
ları buralarda daha iyi yetişttirmek maksadiyle 
kısa zamanda atılmış büyük adımların bir ifa
desidir. Bu gayretlerimize, maarif sistemimizi en 
medeni memleketler seviyesine çıkanncaya ka
dar ısrarla devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek tahsil müesseselerimiz de her gün biraz 

daha inkişaf etmektedir. Üniversitelerimize son 
senelerde yapılan Hazine yardımlarının tetkiki, 
bu müesseselerimize karşı öteden beri gösterdiği
miz yakın alâkanın bir delilini teşkil etmektedir. 
Filhakika 1955 yılı bütçe teklifi ile Ankara, is
tanbul üniversiteleriyle Teknik Üniversiteye ya
pılması derpiş olunan yardım 57 672 496 lira
dır. Aynı müesseselere 1954 yılında yapılan yar
dım 44 187 989 lira, 1950 senesinde yapılan 
yardım ise 21 972 000 lira idi. Bu rakamlar 
1955 yılında üniversitelere yapüacak Hazine 
yardımının 1954 yardımlarından % 30.5 nispe

tinde 13 484 507 lira ve 1950 yılının yardımla
rından da" % 162 nispetinde 35 700 496 lira faz
la olduğu hakikatini ortaya koymaktadır. 

Yurdumuzun irfan hayatında mühim bir va
zife ifa edecek olan Atatürk Üniversitesinin ku
ruluş hazırlıklarına hızla devam olunduğu yük
sek malûmunuzdur. Bu yeni üniversitemizin te-

ı sis masraflarını karşılamak üzere geçen sene ve
rilmiş olan bir milyon liralık tahsisat, huzuru
nuzdaki bütçe teklifimizde 8 000 000 liraya yük-

j seltilmiştir. 
Bir kültür vasıtası olması dolayısiyle burada 

radyo yayınlarına da kısaca temas etmek isterim. 
Bilindiği gibi geniş halk kitlelerine hitabeden 
radyo yayınlarımızın inkişafına muvazi olarak 
alıcı radyo cihazlarının adedi de yıldan yıla bü
yük artışlar kaydetmektedir. Filhakika 1950 yı
lında adedleri 332 618 den ibaret olan radyo 
alıcı cihazları 1954 yılında 828 042 ye yüksel-
tümiştir. Bu, 1950 yılma nazaran % 149 bir 
artışın ifadesidir. Diğer taraftan memleketin 
muhtelif mmtakalarmda yeniden üç radyo is
tasyonu tesisi için hazırlıklara devam edilmekte 
olup bunların ihalesi yapılmak üzeredir. 

Muhterem Arkadaşlar, 
1950 yılma kadar yapılan yatırımların mem

leket ölçüsünde hiçbir mâna ifade edemiyecek 
derecede cüzi olduğu ve bunların ekseriya ve
rmişiz sahalara tevcih edilmiş bulunduğu malû
munuzdur. Memleketi topyekûn kalkındırmak 
azmiyle iş başına gelmiş olan hükümetiniz ise, 
bütçe içi ve bütçe dışı imkânlarının âzamisini 
iktisadi kalkınma faaliyetlerine tahsis etmeyi 
prensip olarak kabul etmiştir, iktisadi kalkın
manın, ana hedef ve gaye olarak alınmış olması 
yüzündendir ki 1951 yılından bu yana huzuru
nuza getirilen her bütçede, kalkınma faaliyet
lerine tahsis olunan paraların bir evvelki yıla 
nazaran muazzam miktarlarda artışlar kaydet
tiğine şahit oldunuz. 1955 yüı bütçe teklifleri
miz de bu artış seyrini daha büyük bir hızla 
devam ettirmektedir. Filhakika 1955 yılında 
umumi ve mülhak bütçelerden iktisadi kalkın
ma işlerine ayrılması derpiş olunan paraların-
yekûnu 156 müyon lirası cari masraflara ve 
710 milyon lirası da yatırımlara ait olmak üze
re, ceman 866 milyon liradır. 1954 bütçelerin
de aynı işlere tahsis olunan paraların 119.7 
müyon lirası cari masraf ve 494.2 milyon lirası 
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da vÄvirtai ölioâk üüvt eeüi&n 813.5} milyon 
lira olduğu nazara alınırsa 1955 yılı iktisadi 
kalkınma tahsisatının 1954 yılından cari mas
raflarda ;% 30.25 nispetinde 36 milyon lira ye 
yaıtrımlarda ise % 43.68 nispetinde 216 mil
yon lira olmak üzere yekûnen % 41 nispetinde 
252 milyon lira fazla olduğu anlaşılır. 1950 
yılı ile yapılacak bir mukayese ise artışın 
% 163.3 nispetinde 537.2 milyon lira olduğu 
neticesini vermektedir. 

1955 yılında iktisadi kalkınma işlerine tah
sisi derpiş olunan paraların umumi ve mülhak 
bütçelerin masrafları yekûnunun dörtte birin
den fazlasına, yani % 28 e tekabül ettiğini 
yüksek nazarlarınıza bilhassa arz etmek isterim. 

Huzurunuza sunmakta olduğumuz bütçeleri
mizde yer alan 866 milyon liralık iktisadi kal
kınma tahsisatının 66.3 milyon lirası endüstri, 
madencilik ve enerji işlerine 271.2 milyon lira
sı ziraat işlerine, 421.1 milyon lirası münakale 
işlerine ve 107.4 milyon lirası da diğer nafıa 
hizmetlerine ait bulunmaktadır. 

İş başına geldiğimiz tarihten bu yana; her 
yıl biraz daha artırılmak suretiyle bugünkü 
seviyesine ulaştırılmış olan bu tahsisatlarla ba
şarılmış ve başarılmakta olan işler, bir taraf
tan yurdun ziraat, sanayi ve münakale sistem
lerinde esaslı ilerlemeler temin ederken diğer 
taraftan hususi teşebbüsün gelişmesine müsait 
bir zemin ve imkân hazırlamış bulunmaktadır. 

Şimdi iktisadi kalkınma faaliyetlerini endüs
tri, madencilik ve enerji, ziraat, münakale, su 
işleri şeklinde kısımlara ayırarak her biri hak
kında kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
1955 yılı bütçe tekliflerinde endüstri, ma

dencilik ve enerji işleri için ayrılması düşünü
len tahsisat 66 330 155 liradır. 1954 yılında ay
nı işlere tahsis olunan paralar 46 721 259 lira 
olduğuna göre, 1955 yılının bu tahsisatı 1954 
yılına nazaran % 41,97 nispetinde 19,6 milyon 
lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Ancak, endüstri, madencilik ve enerji mev
zuunda yapılmış ve yapdmakta olan muazzam 
işlerin tamamının, bütçe içinden tahsis olunan 
bu paralarla temin olunmadığını, bütçe dışından 
da bu mevzulara milyarlara baliğ olan harca
malar yapıldığım tekrar hatırlatmak isterim. 

İktisadi kalkınma hamleleri arasındaki müm

taz mevkiini her zaman belirttiğimiz ziraat işle
rine atfedilen ehemmiyet ve bu sahada göster
diğimiz gayretler, müspet neticeleriyle birlikte, 
hepinizin malûmudur. Bu müspet neticelerin 
elde edilmesinde, bütçelerimizden bu mevzua 
ayırdığımız yüksek miktardaki tahsisatlar ka
dar makineli ziraatin yayılması, geniş kredi 
imkânları, ekiliş sahasının artırılması, müstekar 
fiyat politikası, toprak ve tohumluk tevzii vc 
zirai mücadele gibi isabetli tedbirler manzume
sinin büyük hissesi olduğu da şüphesizdir. 

1955 bütçe lâyihalariyle ziraat işlerine ay
rılması teklif olunan paraların yekûnu 
271 19S 079 liradır. Bu tahsisat, 1954 yılında 
aynı işe tahsis edilmiş olan 174 601 616 liradan 
% 55,32 nispetinde 96 596 463 lira fazladır. 
1950 yılı ile yapılacak bir mukayese ise bu faz
lalığın % 183,5 nispetinde 175,5 milyon lira ol
duğunu göstermektedir. Vereceğimiz birkaç mi
sal ziraat sahasındaki faaliyetlerimizin hangi 
ölçülerde cereyan etmekte olduğunu göstermeye 
kâfi gelecektir: 

1950 senesine tekaddüm eden 10 yıl içinde 
çiftçimize dağıtılmış olan tohumluk miktarı 270 
bin tondan ibaretti. Halbuki sadece 1954 yılın
da tevzi olunan tohumluk miktarı 268 bin 
tona varmıştır. Böylece 1950 yılana kadar 10 
yıl içinde tevzi olunan tohumluğun iktidarımız 
zamanında yalnız bir yılda dağıtılmış olduğunu 
görmekteyiz. İki devir arasındaki bu mukaye
senin rakam ve nispetle ifadesindeki müşkülâtı 
Yüksek Heyetinizin takdir buyuracağına emi
nim. 

Toprak dağıtımı da aynı durumdadır. Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun ilk tatbik yılı 
olan 1946 dan Mayıs 1950 tarihine kadar tevzi 
olunan arazi ve mera 831 598 dönüm olduğu 
halde Mayıs 1950 den 1954 yılı sonuna kadar 
geçen devre içinde tevzi olunan arazi ve mera
nın sahası 14 680 461 dönüme balğ olmuştur. 
Her iki devre arasındaki bu mukayese, toprak 
dağıtma işlerinin 1950 den önceki devreye na
zaran 18 misle yakın bir süratle tahakkuk saf
hasına sokulduğunu sarahatle göstermektedir. 
Bu mevzudaki faaliyetlerimize diğer bir misal 
olmak üzere yalnız 1954 yılında tevzi olunan 
arazi ve meranın 3 630 534 dönüm olduğunu 
zikretmek kâfidir. Bir yıl içinde dağıtılan bu 
miktar,, 1946-1950 yıllarını ihtiva eden devre 
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içinde dağıtılan topraktan yüzde dürt yü* daha 
fazladır. 

1950 yıllında dağıtılan pamuk tohumu 350 
ton idi, bugün 9 600 tondur. 1950 de temizle
nen hububat miktarı 121 000 ton idi. 1954 te 
bu miktar 300 bin tonu aşacaktır. İlaçlanan 
tohumluk miktarı 115 622 tondan 481 bin tona 
çıkmıştır. Halk için açüan çeşitli zirai kursla
rın 1950 de 103 ten ibaret bulunan adedi 1953 
te 989 a çıkarılmak suretiyle çiftçiyi teknik bil
gilerle teçhiz etme faaliyetleri genişletilmiştir. 

Münakale isterine gelince : Bu sahada sarf 
olunan devamlı gayretler sayesinde münakale 
sistemimiz daha şimdiden geniş bir inkişafa 
mazhar olmuştur. Bu inkişafın sebepleri hak
kında bir fikir edinebümek için bütçelerimiz
den bu işlere tahsis ettiğimiz paralan mukaye
seli bir şekilde tetkik etmek kâfidir. 1955 büt
çe lâyihalariyle münakale işlerimiz için ayrıl
ması derpiş olıunan meblâğ 31 044 923 lirası 
cari masraflara ve 390 095 300 lirası da yatı
rımlara ait olmak üzere ceman 421 140 223 li
radır. Aynı işler için 1954 yılında 271 200 038 
lira ve 1950 yılında ise 120 535 018 lira tahsi
sat verilmiş olduğu göz önünde bulundurulacak 
olursa 1955 yılı tahsisatının 1954 yılma naza
ran % 55.29 nispetinde 150 milyon lira ve 1950 
yıûma nazaran ise % 249. nispetinde 300.6 mil
yon lira bir fazlalık arz ettiği müşnhede olunur. 

Münakale hizmetleri arasında bulunan kara
yolları dâvası üzerinde ne büyük bir dikkat ve 
itina ile durulduğu malûmunuzdur, 

1955 bütçesinde de lâyık olduğu ehemmiyet
le ele abnan bu mevzua 302.5 milyon lira ayrıll-
mış bulunmaktadır. 1954 yılında aynı işlere 
191.2 milyon lira verilmiş olduğuna göre kara
yollarına 1965 yılında, 1954 yılma nazaran 
% 58.18 nispetinde 111.3 milyon lira fazla bir 
para tahsis edillmiş bulunmaktadır. Bu artışın 
mânasını daha iyi bir şekilde canlandırabilmek 
için 1950 yılında aynı işlere sadece 53 milyon 
lira harcanmış olduğunu zikretmek kâfidir. Bu 
hale göre 1955 yılı karayolları tahsisatının 1950 
yılma nazaran artış nispeti % 467 dir. 

Karayolları meyanında köy yollan da müte
madi bir inkişafa mazhar olmuştur. 1950 yılın
da köy yolarının inşasına yardım olmak üzere 
bütçeden ayrılan tahsisat sadece 7 milyon lira 
İken bıı miktar 1951 dert beri her sene büyük 

artışlar kaydederek 1955 te 54.9 milyon Hıraya 
yükselmiştir. 

Demiryollarımıza gelince : Bu bütçemizde 
demiryolları inşaatına ayrılan para 28 865 000 
liradır. 1954 yüında bu tahsisat 20 600 000 
lira idi. Alman bu tahsisatlarla üzerinde çalı
şılan hatlar Elâzığ - Van, Erzurum - Kars, Nar
lı - Gaziantep - Karkamış ve Ereğli - Kozlu 
hatlarıdır. Elâzığ - Van hattının Genç - Muş 
kısmı geçide müsait bir hale getirilmiş olup ha
len Muş'a doğru ray ferşiyatına devam olun
maktadır. Erzurum hudut hattının 74 kilomet
relik Horasan - Sarıkamış parçasının inşaatına 
üç kısım halinde devam edilmektedir. 

Narlı - Gaziantep - Karkamış hattının, Nar
lı - Gaziantep kısmının 1953 te işletmeye açıl
dığı malûmdur. Halen bu hattın 94 kilometre
lik mütebaki kısmı üzerinde çalışılmaktadır. 
Bunlardan başka iltisak ve kavşak hatlarından 
Küçükçekmece - Soğuksu çift hattının inşa fa
aliyetine devam olunmaktadır. 

Havayolları işletmemizi modern vasıta ve 
tesislerle teçhiz etme gayretlerimiz devam et
mektedir, 

Bunu kısa bir zamanda temin edebilmek 
gayesiyle bu işletmemize geniş bütçe imkânla
rı sağlanmaktadır. Nitekim 1950 yılında bu iş
letmemizin bütçesi 7,5 milyon liradan ibaret 
iken bu mikdar 1954 de 26.7 milyon liraya ve 
1955 tekliflerinde ise 28.3 milyon liraya yük
seltilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Liman dâvasının, iktisadi kalkınmamızın 

en esaslı dayanaklarından biri olduğunu müd
rik olarak bu mesele üzerinde bidayetten beri 
ehemmiyetle durduğumuz ve bu mevzuda büt
çe içi imkânlarımızı dış kredilerle de takviye 
ve tarsiri ettiğimiz malûmdur. 1955 yılında li
man inşaatına bütçe içinden tahsisi teklif olu
nan meblâğ 54 milyon liradır. Bu mikdar 1954 
yılında 25.6 milyon lira ve 1950 yüında ise an
cak 9 milyon liradan ibaret bulunmakta idi. 
1955 yılı limanlar tahsisatının 1954 yılma naza
ran artış nispeti % 115 ve 1950 ye nazaran ar
tış nispeti ise % 493.4 tür. 

Lrman inşaatı faaliyetimizin müspet netice
lerine sözlerimin başmda temas etmiştim. Bu
nun yanıbaşmda daha ziyade küçük ticaret 
merkezleri ile sahil şehirlerimizin inkişafmı 
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Bağlıyacak olan iskele ve barınaklar inşaatı da 
yeni merhaleler kaydetmiştir. Bu cümleden ol
mak üzere 1954 yılında Kefken barınağının in
şaat faaliyetine devam olunmuş ve Lapseki, Pa
zar, Akçakoca, Mudanya iskelelerinin inşaatı ta
mamlanmıştır, inşasına başlanan iskeleler Hopa, 
Vakfıkebir, Çayeli, Gemlik ve Fetiye'dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Su işleri 1951 den beri üzerinde durulan en 

mühim mevzulardan biri olmuştur. Bütçe ra
kamları bu sahada sarf ettiğimiz mütezayit gay
retlerin bir delilidir. Filhakika 1950 yılında 
su işlerine ayrılan para 18.5 milyon liradan iba
ret iken bu miktar 1954 yılında 93.6 milyon li
raya ve 1955 yılında ise 166 milyon liraya yük
seltilmiştir. 1954 yılma nazaran artış % 77 nis
petinde 72.4 milyon lira, 1950 yılına nazaran 
artış ise % 797 nispetinde 147,5 müyon lira
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçelerimizdeki hizmet gruplarından beşin

cisi sosyal güvenlik hizmetleridir. 1955 bütçe 
teklifinde sosyal maksatlar için teklif olunan 
tahsisatın yekûnu 202.7 milyon liradır. Emekli 
aylıkları, emekli kesenekleri, çocuk, doğum, ö-
lüm yardımları ve sigorta primleri gibi sarfiya
tı ihtiva eden bu grupa tefrik olunan tahsisat 
1954 yılında 176 milyon lira ve 1950 yılında ise 
132.6 milyon lira idi. 

Hizmet gruplarından bir diğerini teşkil e-
den borç ödemesi için 1955 yılmda teklif olu
nan tahsisat - millî müdafaa hizmetleri tahsi
satı arasında gösterilen askerî teçhizat kredisi 
mürettebatı hariç -131.4 milyon' liradır. Bu mik-
dar 1954 bütçe tahsisatından 4.9 milyon lira faz
ladır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçelerimizde, cari masrafların, ve bilhas

sa lüzumsuz teşkilâtın icabettireceği masrafla
rın, artırılmamasına âzami derecede dikkat ve 
itina gösterdiğimizi arz etmiştim. Ancak adalet, 
emniyet, maarif ve sağlık gibi hizmetlerle ilgi
li teşkilâta ait cari masraflardan muhakkak 
surette kaçınmak endişesiyle bu hizmetleri ge
ri bir seviyede tutmanın doğru olmıyacağını 
da takdir buyurursunuz. 

Aksi halde demokratik hizmet anlayışımızın 
Uabmı yapmamış, vatandaşların devlet hizmet-

'lerinden daha kolaylıkla faydalanmasını temin 
etmemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi maruzatımın son kısmını teşkil eden 

1955 gelir tahminlerine geçiyorum. 
1955 yılı gelirleri 2 976 060 001 lira olarak 

tahmin edilmiştir. Bu yeûnu teşkil eden başlı-
ca varidat kalemleri hakkında izahata geçme
den önce 1950 yılından bu yana devlet gelirle
rimizin arz ettiği inkişaf seyrine kısaca temas 
etmeyi faydalı buluyorum. 

1950 yılında 1 300 420 454 lira olarak fü-
len tahakkuk eden devlet gelirleri, mütaakıp 
1951 yılında % 4 fazlalıkla 1 353 210 334 lira
ya; 1952 yılında % 27,2 bir fazlalıkla 
1 653 763 915 liraya; 1953 yılında % 48,2 faz
lalıkla 1 927 274 575 liraya baliğ olmuş bulun
maktadır. 

Bu mukayeseyi 2 288 475 000 liralık tah
minleri tahakkuk etmekte olan 1954 yılı gelir
leriyle yapacak olursak artış nispetinin % 75,9 
a yükseldiği görülür. Bu vesile ile hatırlatmak 
isterim ki, 1950 yılından bu yana yapılan vergi 
tenzillerinin net yekûnu olan 186 milyon liralık 
indirim yapılmamış olsaydı, gelir hâsılasının 
artış miktarları elbette ki, arz ettiğim rakamla
rın da üstünde olacaktı. 

Yüksek tasviplerinize sunulmuş olan 1955 
yılı bütçe gelirleri 2 976 060 001 lira olarak 
tahmin edilmiş olup bu miktar 1950 yılı hâsıla
sına nispetle % 128,8 bir fazlalığı ifade etmek
tedir. 

Bu fazlalığı . meydana getiren varidat ka
lemleri içinde Gelir Vergisi başta gelmektedir. 
1951 yılmda 209 milyon lira hâsıla temin eden 
bu vergiden 1952 yılında 299 milyon, 1953 yı
lında 394 milyon lira elde edilmiş ve 1954 yılı 
içinde yapılmış olan 485 milyon liralık tahmi
nin de fevkinde 525 milyon lira civarında hâ
sıla sağlanacağı tahakkuk etmiştir. Gelir Ver
gisinden önümüzdeki yıl 645 milyon lira hâsıla 
temin edileceği tahmin olunmuştur. 

Kurumlar Vergisi 1951 yılında 25 milyon 
lira hâsıla sağlamıştır. Bu vergiden 1955 yılın
da 110 milyon liralık hâsıla elde edileceği tah
min olunmaktadır. 

Aynı mukayeseyi diğer başlıca gelirler hak
kında da yapacak olursak görürüz ki, 1950 yı
lında 235 milyon lira olan Muamele vergilerin-
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den 3955 te 515 milyon lira, 120 milyon lira 
olan gümrük resminden 270 milyon lira, 116 
milyon lira olan şeker ve glikoz istihlâk ver
gisinden 215 milyon lira, 18 milyon lira olan 
akar yakıt vergisinden 80 milyon lira, 99 mil
yon lira olan tekel savunma vergisinden 159 
milyon lira, 33 milyon lira olan damga resmin
den 110 müyon lira, 11 milyon lira olan tapu 
harçlarından 55 milyon lira, 82 milyon lira olan 
tekel safi hasılatından 194 milyon lira gelir te
min edileceği tahmin olunmaktadır. . 

Bunlara ilâveten 1955 yılı hâsılasının tah
mininde yeni hâzı unsurlar da nazara alınmış 
bulunmaktadır. 

Şimdi bunlar hakkında kısaca malûmat arz 
edeyim : 

Bina, arazi vergisi ve binalardan alman 
buhran vergisi; trafik resimleri, petrol harç
ları, trafik harçları, petrolden devlet hakları 
ve petrolden devlet hissesi, madenlerden dev
let hakkı ve trafik cezaları gibi yeni hükümlere 
taallûk eden gelirlerin yekûnu 173 945 001 li
raya baliğ olmaktadır. 

Yine bu meyanda 200 000 liradan yüksek 
olan gelirlerin vergi nispetlerinin % 35 ten 
% 45 e çıkarılması suretiyle Gelir Vergisi tah
minlerinde 25 milyon lira civarında bir artış 
olacağı, son defa tekel maddelerinin fiyatların
da yapılan ayarlamalar ve istihlâk artışı netice
sinde de 62 milyon lira civarında bir hasılat 
fazlası elde edileceği tahmin olunmuştur. 

1955 yılı tahminleri yapılırken, geçen yıl
larda olduğu gibi realist ve objektif esaslara 
istinadedilmiş ve önümüzdeki yıl sağlanacak ge
lirlerin tam ve sıhhatli bir şekilde tahminine bil
hassa dikkat ve itina gösterilmiştir. 

Bu münasebetle, 5 senelik bir devre içinde 
hâsılası 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 
976 milyon liraya yükselen, yani endeksi 100' 
den.228 e çıkan gelirlerimizin bünyevi istihale
sine de temas etmek yerinde olur. 

Filhakika, 1950 den beri yapılmakta olan 
ıslahat hamleleri ile bir taraftan devlet mas
raflarını daha geniş ölçüde karşılıyabilecck şe
kilde verimli bir vergi sistemi kurulması; di
ğer taraftan vergi adaleti bakımından modern 
anlayışa ve ihtiyaçlara uygun esaslar tesisi hu
suslarının hedef tutulduğu yüksek malûmları
dır. 

Bu İslahatın neticesi olarak devlet gelirleri, 
bir mislinden fazla artarken aynı zamanda bün
yesi içinde bir istihaleye uğramış ve vergi ada
letinin başlıca miyarlarından olan umumi ver
gi hasılatı İçinde vasıtasız vergiler nispetini 
% 30 civarında değiştirmiştir. 

1951 yılında vergi hâsılası içinde % 72.02 
olan vasıtalı vergiler nispetinin 1955 de 
% 61. 02 e tenezzül edeceği ve yine 1951 yı
lında aynı hâsıla içinde % 27.98 olan vasıta
sız vergiler nispetinin önümüzdeki yılda 
% 38.98 e yükseleceği tahmin olunmuştur. 

Diğer taraftan vasıtalı vergilerimizin hâsıla
sı 1951 yılında 1 milyar 179 milyon lira iken 
1955 de bu gelir grupundan 1 milyar 575 mil
yon lira hâsda elde edileceği tahmin olundu
ğuna göre bu nispet değişikliğinin vasıtalı ver
gilerdeki büyük artışa rağmen hâsd olduğu an
laşılır. Filhakika vasıtasız vergiler 1951 de 
yalnız 330 milyon lira olduğu halde 1955 de bu 
gruptan 1 milyar 6 milyon lira, yani 3 mislin
den fazla gelir sağlanacağı tahmin olunmakta
dır. 

Bir bakımdan iktisadi faaliyetlerdeki haya
tiyetin ve yaşama standardındaki yükselişin ba
riz bir delili olan bu rakamlar diğer bakımdan 
da vergi ıslahatı mevzuunda yapılmış olan ham
lelerin müspet neticeleri olarak kabul edilmek 
icabeder. Filhakika geçen devre içinde sosyal 
faaliyetlerin değişik cephelerinde alman ted
birler, bir taraftan sınai, zirai ve ticari sahalar
da geniş satmalma gücü ve istihlâk kabiliyet-

! leri yaratmış, diğer taraftan, bu durumun teşvik
kâr tesirleri ile hem vasıtasız hem vasıtalı ver
gilerin hâsılalarında da büyük artışlar elde-
edilmiştir. 

Bu istihale içinde Gelir ve Kurumlar Vergi
sinin takibettiği seyir şöyledir: 

1951 yılında yalnız 46 504 olan beyanname!! 
mükelleflerin sayısı, 1952 de 54 444 e, 1953 de 
62 703 e ve 1954 de 82 111 e yükselmiştir. 1955 
de bu miktarın 90 000 i aşacağı tebndn olun
maktadır. Rakamların bu seyri 1951 deki mü-
kelef sayısının 5 yıllık bir devre içinde yüzde 
yüz arttığını göstermektedir. 

Bu vergi mükelleflerinin gelirleri ise, 1951 
yılında ancak 278 260 000 lira olduğu halde 
1954 yılında 3 mislinden fazla artarak 
1 002 342 000 liraya baliğ olmuştur. Bununla 
muvazi olarak 1951 yılında bu mükellef guru-
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Ilımdan ancak 50 256 000 lira hâsıla sağlandığı 
halde ±954 yılında bıı miktar '211 8U2 000 lira
ya yükselmiştir. 

Kurumlar Vergisi mükellef adedinde 1951 
yılına nazaran yüzde yüz, kurumların kazanç
larında ise yüzde üç yüze yakın bir artış görül
mektedir. 1951 yılında Kurumlar Vergisinden 
ancak 25 996 000 lira tahsil edildiği halde 1954 
de bu miktarın 90 000 000 liraya yükseleceği 
anlaşılmaktadır. 

Vergi tatbikatı içinde hususiyet ve ehem
miyet arz eden bir diğer noktaya da burada işa
ret etmek isterim. 

Hususi teşebbüsün iktisadi faaliyetlerde al
makta olduğu mevki, mevcut ve mukayesesi 
mümkün rakamlara nazaran, büyük bir vüsat 
iktisabetmektedir. 1952 yüina nazaran 1954 yı
lında hususi teşebbüs sahasından elde edilen 
Kurumlar Vergisinin artış nispeti % 59,80 e 
varmaktadır. Bu durumu takibetmekte olduğu
muz iktisadi politikanın müspet ve hayırlı bir 
neticesi olarak ifade etmek isterim. 

Vergi ıslahatı hamlelerine gelince; bu saha
daki çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Vergi mevzuatımız bir taraftan iktisadi ha
yatımızdaki kalkınmanın meydana çıkardığı 
ihtiyaçlar ve diğer taraftan şimdiye kadar ver
gilendirme sahasında yapılan ve yapılmakta 
olan tecrübelere dayanan müşahedeler esas tu
tularak gözden geçirilmekte ve gerekli tadil ta> 
«anları hazırlanmaktadır. 1950 yılından bu ya
na yaptığımız ıslâhata ilâveten Önümüzdeki 
devrede yüksek tetkiklerinize bâzı tasarılar arz 
olunacaktır. 

Sosyal maksatlara müstenit dahu iyi bir 
vorgi adaleti ve ekonomik gelişmemizi hızlan
dıracak usuller tesis ve mükellefle idare müna
sebetlerinin daha iyi düzenlenmesi gibi pren
siplere istinadeden bir anlayış ile yapılan çalış
malar neticesinde hazırlanan GeUr ve'Kurum
lar vergileri kanunları tadil tasardan bu dev
rede Yüksek Meclisin tetkik ve tasviplerine arz 
edilecektir. Bu suretle esnaf vergisinin ilgası 
ve sayılan 300 000 civarında olan ve gelirleri 
asgari geçim hadlerinin altında bulunan sabit 
ve gezici küçük esnafın vergi dışında bırakıl
ması mümkün olacaktır. 

Vergi Usul Kanununun tadilâtına raütaallik 
tasan da bunlarla birlikte Yüksek Meclisin tet
kiklerine arz olunacaktır. 

Bu çalışmalarımız arasında Muamele Vergisi 
mevzuu da bütün ehemmiyetiyie ele abnmış bu
lunmaktadır. Bu mevzuda hazırlanmakta olan 
tasarı önümüzdeki birkaç ay içinde Yüksek 
Meclise takdim olunacaktır. 

Gelişmekte bulunan ticari ve sınai hayati
miz için artık hususi bir ihtiyaç halinde belir
miş bulunan (Muhasiplik mesleğinin tanzimi) 
işi de üzerinde çalıştığımız mevzular arasında, 
bulunmaktadır. 

Diğer vergi ve Gelir kanunları üzerindeki 
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma
ların sonu alındıkça tasardan peyderpey Yük
sek Meclise arz ve takdim olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 bütçe lâyihalan, iktisadi kalkınmamızı 

bir an evvel tahakkuk etirmek maksadiyle gi
riştiğimiz faaliyetler ve şimdiden elde edilen 
neticeler hakkında Yüksek Heyetinize izahlar
da bulunmaya çalıştım. 

1955 bütçe lâyihalarımız yüksek tasviple
rinize iktiran ettiği takdirde geçen yıllarda ol
duğu gibi, önümüzdeki malî yıl içinde de bu 
faaliyetlerimize daha büyük bir şevk ve gay
retle devam edeceğiz, 

1955 bütçelerimizin değerli tetkikleriniz ıu> 
ticesinde en mütekâmil sekimi alacağından 
emin bulunuyoruz. (Soldan: sürekli alkışlar) 

REİS — Bütçe lâyihasının tamamı hakkında 
söz istiyen arkadaşları okuyoruz : 

Nüvit Yetkin C. H. P. Meclis Grupü adına, 
Osman Bölükbaşı C. M. P. MecJis Grupu 

adına, 
Mehmet özbey, Ekrem, Alican, Abdullah Ay-

temiz, Sırrı Atalay, Ömer Bilen, Burhanettin 
Onat, Nuri Ocakcıoğlu, Hidayet Aydıner, Hüse
yin Balık, Hikmet Bayur, Hasan Hayati Ülkün, 
Feyzi Boztepe, Osman Turan, Zihni Ural, Ham-
di Sancar, Mehmet Cemil Bengü, Enver Batum-
İU. 

REİS - Şimdi söz C.H.P. Meclis Grubu 
adına Nüvit Yetkin'indir. 

C.H.P. MECLİS GRUBU ADINA NÜVİT 
.YETKİN (Malatya) Muhterem arkadaşlar; 

1955 bütçesi münasebetiyle açılan umumi 
'müzakereden faydalanarak Hükümetin takibet-
;tiği iktisadi ve malî politika ile birlikte iktidarla 
muhalefetler arasında yıllardan beri sürüp 

•giden ve rejimi yakından ilgilendiren ihtilâfların 

2677 

TBMM KUTUPHANESI



««asları üzerinde görüşlerimizi kısaca yüksek 
huzurunuzda ve memleket efkârı önünde bir kere 
daha ifadeye çalışacağız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Demokrat Parti demokrasi rejiminin yurdu

muzda serbestçe inkişafına mâni olan bütün an
tidemokratik hükümleri ve gelenekleri bünyemiz
den bir hamlede ve birkaç ay içinde çıkarmak, 
vatandaş siyasi kanaat, söz, yazı ve toplantı hak 
ve hürriyetlerini, kaza kuvvetinin istiklâli ve 
Devlet memurunun tarafsızlık ve her türlü poli
tik tazyiklere karşı emniyetini en mütekâmil de
mokrat memleketler seviyesine ulaştırmak taah
hüdünde idi ve hattâ bu va'din sağladığı şans
la vatandaşın rey ve itimadına mazhar olmuştu. 
Bu vait ve taahhüdün sadece parti programın
da ve propaganda nutuklarında değil hattâ Hü
kümet programında dahi sarahatle beyan ve ifa
de olunmasına rağmen arkada bıraktığımız 4 se
ne muhalefetin bu hususlara dair talep ve şikâ
yetleri, iktidarın ise siyasi hayatımızı ıstıraba 
sürükliyen ve muhalefeti güçleştiren aksi istika
mette tedbir ve icraatı ile geçmiştir. 

1954 seçimlerinde elde ettiği neticeden son
ra iktidar bu 4 yıllık devredeki duraklama ve 
gerilemeleri bir intikal devresinin kendine has 
icaplarına hamletmeye temayül ediyordu. Nite
kim son Hükümet programında da bu geçmiş dev
re bir intikal devresi olarak ifade olunmuştur. 
Umulurdu ki son umumi seçimle tekrar ve seçim 
sistemimizin icabı olarak eskisinden daha büyük 
bir çokluk kazanan iktidar artık rejimi muhtaç, 
olduğu hava ve kartlara süratle ulaştırsın. Hal
buki tatbikat bu ümidi taşıyan vatandaşları da; 
iktidar partisinin ve Hükümetin programını da 
tekzibetti. Kanunun bahşettiği bir hakkı kul
lanarak muhalif bir listede seçime katılan me
murların ve Hükümet icraatını ilim yoliyle tah
lil ve tenkideden profesörlerin tecziyesinden tu
tunuz da muhalefete oy vereu bir beldenin top
tan cezalandırılmasına kadar varan muhalefete 
tahammülsüz bir zihniyet içinde demokrasinin 
mesnetleri sayılabilecek ayakta kalmış birkaç 
müessese de yeni hükümetin ilk icraatı meya-
mnda tahribedilerek memleket tek partinin 
şartlarından da geriye götürüldü. (Gürültüler.) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, hatip 
konuşsun. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Yalnız is

mi değil milletin indinde mevcudiyetinin hik
meti de demokrasiye hizmet olduğu iddia edi
len bir iktidarın 'vatandaşların yüksek millî 
şuuruna, olgunluğuna, aklıselim ve temyiz kud
retine güveni sarsılmamışsa ve demokrasiden 
başka bir idare sistemine hevesi mevcut değilse 
bu aksi istikameti neden tercihe meylettiğini, 
neden demokrasiye arka çevirerek bir yıldırma 
ve sindirme metodunun denemesine kalktığını 
anlamak vc izah etmek hakikaten güçtür. (Gü
rültüler, Allah, Allah sesleri, Öyle şey yok 
sesleri). 

Ama hakikat şudur ki, bugün adalet ciha
zının istiklâl ve teminattan mahrum, matbuatın 
türlü yollarla tazyik ve tehditlere mâruz bulun
duğu Devlet memurunun her türlü politik ve 
keyfî tazyiklere karşı müdafaasız bırakıldığı, 
Devlet radyosunun hâlâ bir parti propaganda 
aleti halinde işlediği Türkiye'mizde demokrasi
nin mevcudiyeti haklı bir şüphe ile katılabile
cek ve hattâ muhalefetin nasıl mevcut olabildiği 
hayretle sorulup düşünülebilecek bir haldeyiz. 

Murat demokrasiyi bir lâfız ve fantazi ola
rak ismen muhafaza değilse onun serbestçe inki
şafının, siyasi hayatımıza ondan beklenen fay
daları sağlamasının ve hattâ yaşıyabilmesinin 
iklimi asgari şartları bunlar olamaz. 

Bugün idari ve adli kanunlarla yaratılan 
ağır hava ve şartlar iktidarın muhalefete hasım 
göziyle bakan zihniyeti ve hattâ Meclis kürsü
sünden ilân ederek muhalefetle her türlü tabiî 
ve medeni münasebetleri kesmiş olması karşı
sında vatandaşın muhalif bir siyasi kanaata sa
hip olduğunu korkmadan izhar edebümesi, 
basın yoliyle, toplantı yoliyle, üniversitelerde 
ilmî ve bitaraf tahlil ve münakaşa yoliyle ve en 
mağsum tenkit yoliyle demokrasinin imkânla-, 
rından faydalanması vc kendini idare edenleri 
murakabe etmesi artık sadece özlenen bir hayal 
haline sokulmaktadır. (Gürültüler, Allah Allah 
sesleri). 

REİS —• Müsaade buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Müsaade 

edin, kanaatimizi bildirelim, zaten çok seyrek 
geliyoruz. 

REİS — Devam buyurun efendim. 
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Kanaati

mizce memleketin bugün en âcil ve hayati me
selesi iktidarın nereye gitmek istediğini sara
hatle açıklaması ve şayet çok partili siyasi re,* 
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jimin lüzumuna inanıyorsa bunun asgari şart
larım sağlamasıdır. O takdirde icra kuvvetinin 
tâyin, nakil, taltif, tecziye veya emekliye sevk 
yollariyle nüfuz ve tesirine mâruz bulunan 
adalet cihazımızı vicdan ve kanundan başka her 
türlü endişeden masun bulunduğuna ona iltica 
edecek her vatandaşın kaani ve mutmain bulu
nacağı bir hale irca etmek ve matbuatı vatan
daş şeref ve haysiyetini ve Devletin âli men
faatlerini koruyucu ve suiistimalleri önleyici 
tedbirleri almakla beraber resmî ve hususi ilân, 
kâğıt ve malzeme lisansları gibi maddi baskıdan 
hususiyle matbuat ve adli kanunlara son iki se
nede konulan hükümler gibi cezai baskıdan 
kurtarıp dürüst ve vatanperverane bir muraka
benin hakemliğini ve umumi efkârın tercüman
lığını yapabilecek bir serbestiye kavuşturmak 
ve vatandaşa siyasi kanaatinin nekbet ve uku
bet sebebi olmıyaeağını ve Kırşehir misalinin 
behemehal tamir olunacağım temin etmek lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, iç politikada hakiki 
vaziyetin kısaca ifadesinden ibaret olan bu hu
lâsanın hiçbirimize huzur vermediğine eminiz. 
Vaziyetin mutlaka ıslah edilmesi ve umumi 
hayatımızda demokratik nizamın medeni, insani 
ve siyasi hizmetlerinin yürüyebilmesi vatan 
idaresinin âcil ihtiyaçlarmdandır. Geçirdiğimiz 
tecrübelerle beraber ortaya koyduğumuz ihti
yaçlar ciddî meseleler karşısında bulunduğumu
zu vâzıhan göstermektedir. Eğer iyi niyetle cid
dî mevzular üzerine eğilmeye kadar verirsek 
yani iktidar partisi bu yola girmeye ciddî ola
rak karar verirse vatanda huzuru en geniş ve 
en derin bir surette temin etmek için hiçbir 
güçlük olmıyacaktır. 

Arkadaşlarım; iç siyasetimizde bu elîm hu
zursuzluklara mukabil dış siyasette hükümetleri
mizin dünya sulhuna bağlılık, bunun tahakku
ku uğrunda gayret ve fedakârlık, sulh ve de
mokrasi cephesinde taahhütlerimize ve dostluk
larımıza sadakat düsturlarından kuvvet alan dış 
politika anlyışmda iktidarla ittihat halinde bu
lunmaktan ve onun bu sahada gayretlerine mü
zahir olmaktan milletçe aldığımız kuvvet ve 
duyduğumuz iftiharı bir kere daha belirtmek 
isteriz (soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; şimdi hükümetimizin 
iktisadi ve malî politikasını tahlile çalışalım. 

Âmme hizmetleri sahasında gelecek bir yüda 
yapılması tasarlanan işlerle bu hizmetlerin istil
zam ettiği masrafları karşılamak için elde edil
mesi düşünülen gelirlerin thmininden ibaret 
bulunan bütçelerin iktisadi şartlarla geniş, ya
kın ve devamlı alâkası şüphesizdir. İşte bütçe 
ile millî ekonomi arasındaki bu geniş münase
bet ye karşılıklı tesirlerdir ki zamanımızda büt
çelerin millî ekonomi ile bir bütün olarak tahlil 
ve mütalâasını zaruri kılmıştır. Bu zaruret büt
çe vesilesiyle aynı zamanda bir taraftan memle
ket umumi efkârını aydınlatmak, diğer taraf
tan teşrii kuvvetin icra kuvveti üzerindeki tam 
ve hakiki murakabesine imkân vermek bakım
larından iktisadi hâdiselerin ve bütçe ile taki-
bedilen politikanın açık, geniş ve opjektif bir 
şekilde tahlil edilmesi ihtiyacını ve geleneğini 
doğurmuştur. Bu sebep ve hüviyetledir ki za
manımızda bütçe gerekçeleri demokratik mem
leketlerin siyasi hayatında ehemmiyetle üzerin
de durulan birer millî vesika telâkki edilmek
tedirler. 

Çok partili hayata girdiğimizden itibaren 
gitgide tekâmül ettirilerek 1950 yılında bütçe 
gerekçesi daha sistemli bir şekilde tertiplenecek 
mütaakıp gerekçelere bir örnek ve hazırlık ol
mak üzere iktisadi ve malî hâdiseleri ilgilendi
ren geniş ihzari malûmat ve malzeme ve etraflı 
tahliller halinde Büyük Millet Meclisine ve âm
me efkârına sunulmuştu. 

Mütaakıp senelerde tabı masraflarından ta
sarruf edilmek gibi mazeretlere bürünülerek 
ihmal edilen bu usule son yıllarda tekrar Ye 
oldukça tafsilâtlı bir surette dönülmüş olma
sını memnunlukla karşılarız. Ancak derhal ilâ
ve etmeliyiz ki, son senelerin gerekçeleri muh
teva bakımından ve hazırlamalarına hâkim olan 
zihniyet bakımından tatminkâr olmaktan çok 
uzaktır. Hususiyle 1955 bütçe gerekçesinin büt
çenin ve hâdiselerin objektif bir tahlilinden zi
yade tamamen siyasi propaganda maksadiyle 
kaleme alındığı ve hattâ mukayeselerin ilmî ve 
realist olmaktan uzaklaşılarak siyasi propagan
da edebiyatının örneklerini teşkil ettiği görül
mektedir. Bu hal bütün memleketçe bu vesika
lara karşı beslenmesi tabiî olan itimat hissini 
haklı olarak sarsmakta ve gerekçeler ihticaca 
şayan ciddî ve objektif birer vesika olmak vas-
fını kaybetmektedir. 

Diğer taraftan bütçe gerekçelerinin sadece 
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siyasi propaganda maksadiyle hazırlanmış ol
masının iş başında bulunan hükümeti muhtelif 
senelerin gerekçelerinde birbirine zıt ve hatta 
mütenakız fikirleri müdafaa etmek durumuna 
düşürdüğüne de işaret etmeden geçeraiyeceğiz. 
Vasıtalı, vasıtasız vergiler arasındaki nispetler, 
dış ticaret, tediye muvazenesi, altm ve döviz 
stoku, fiyat seviyeleri hakkında günün propa
ganda ihtiyacını karşılamak endişesiyle muhte
lif seneler ileri sürülen fikir ve mütalâalar bu 
cümledendir. 

Bütçe gerekçelerinde görülen bu yersiz ve 
zararlı temayülleri belirtirken gelecek yıllarda 
bu vesikaların propaganda edebiyatı ve malze
mesinden temizlenerek iktisadi ve malî hâdise^ 
lerin daha ciddî ve objektif tahlillerini ihtiva 
eden bir hüviyet iktisabetmesini teminni ede
riz. 

Bütçe ile mütakabil tesirlerini ifade ettiği
miz millî ekonomimizin tahliline girerken be
lirtmek isteriz ki, hükümetin iktisadi gücümü
zün üstüne çıkarak da olsa giriştiği iktisadi 
kalkınma hamlelerinin yanı başında nüfusumu
zun artışı, fert olarak ve milletçe iktisadi ve ti
cari kabiliyet ve şevkimizin hızlanması, dost ve 
müttefik Amerika'nın ve Avrupa îş Birliği ida
resinin şayanı memnuniyet yardımlarının inzi-
mamiyle millî gelirlerimizde ehemmiyetli bir in
kişaf müşahadc edilmektedir. Ne yazık ki, beri ta
raftan hükümetin plânsız ve programsız bir eko
nomi siyasetiyle iktisadi gücümüzü rasgele israf 
edişi millî ekonomiye müessir faaliyetler arasın
da bir koordinasyon bulunmayışı ve bütün ikaz
lara rağmen tedbirsizliklerde ısrar edilişi yüzün
den enfüâsyonist bir politikanın fasit dairesi içi
ne girmiş, elîm bir iktisadi buhrana sürüklenmiş 
bir haldeyiz. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Hep eski sözler. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Görüşleri
miz değişmemiş o halde Murad Bey. 

Memleket parasının kıymeti hükümetçe açü-
mış bulunan ihtiyatsız bir iştira gücü tevzii poli
tikasının hâkim tesirleri altındadır. Para kıyme-
tindeki düşüklük eşya ve hizmet •bedellerinin yük
selmesi hayat pahalılığını gittikçe körüklemekte
dir. İhraç maddeleri maliyetleri yüksekliğinden 
ihracatımız zorluklara duçar olmaktadır. Tediye 
muvazenesinde bu ihtiyatsız gidişin tevlidettiği 

büyük açıklar bir taraftan dışarda ticari itibarı
mızı zedelerken diğer taraftan hükümeti sıkı it
halât tahditleri zorunda bırakarak içerde istihlâk 
maddelerinden sarfınazar devletin ve şahsi te
şebbüsün başlanmış yatırım faaliyetlerinin ikma
lini tehlikeye düşürmüş ve mevcut sanayi mües
seseleri ve zirai alet ve makineleriyle nakü vası
talarının idame ve tecdidi iınkûnları zayıflamış 
ve devlet içte ve dışta muazzam borçlar altma so
kulmuştur. Bir cümle ile ifade etmek lâzım ge
lirse iktisadi durumumuz hal için refah, istikbal 
için emniyet vermekten uzaktır. 

Bütçe gerekçesinde (1950 den sonra dünya ta
rihinin emsalsiz iktisadi faaliyetlerinden birisi 
tatbik mevkiine konulmuş ve muvaffakiyetle ta
hakkuk ettirilmekte bulumu ustur.) deniliyor. Fil
hakika 1,480 milyonluk 1950 bütçesine nazaran 
1955 bütçesinin 3 milyara yükselmiş olması iyi 
bir alâmettir. Lâkin bu yükselişte paramızın kıy-
metindeki tenezzül, eşya ve hizmet bedellerinde 
vukua gelen artışın devlet gelirlerine tesiri, yar
dımlar ve iç ve dış borçların kabarmasından hu
sule gelen fazlalıkların payı düşünülürse dünya 
tarihinin bu emsalsiz iktisadi hâdisesinde millî 
iktisadiyatımızdaki inkişafın hakiki ölçüsü ve pa
yı meydana çıkar. 

Üzüntü ile işaret etmek lâzımdır ki, resmi de
ğeri ne olursa olsun Türk parası fiilî değerinden 
çok şeyler kaybetmiştir. Hükümetin kredi, para, 
emisyon, dış ticaret ve envestisman sahalarında 
takibettiği hatalı politikası neticesinde paramız 
zayıflamıştır. Bugünkü bir lira 1949 yılındaki 
bir lira ile aynı satınalma gücüne malik değil
dir. Son 4 yıl içinde bütçede hakiki inkişafın mik
tar ve nispetini görebilmek için aynı müddet için
de paranın ne miktar ve nispette za'fa uğradığı
nı göz önünde tutmak bu gayri tabii şişkinlik un
surunu bertaraf etmek lâzımdır. Aksi takdirde eş
ya fiyatları ve hizmet karşılıkları gitgide artmak
ta olan bir memlekette değerini gittikçe kaybeden 
bir para ile ifadesine çalışılan yüksek rakamlı 
bütçelerle öğünmek ateşi durmadan yükselen bir 
hastanın yüzündeki pembeliği sıhhat alâmeti ola
rak iddia etmeye benzer. (Gülüşmeler, sağdan : 
Alkışlar.) 

Hükümet (isabetli bir iktisadi ve malî politika 
takibederek istihsali süratle artırdığını ve bunu 
temin için kısa zamanda çabuk netice veren zi
raat sektörünün ilk önce ele alındığını ve nitekim 
1952, 1953 yıllarında bu sahada büyük başardar 
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pide edildiğini) ifade etmektedir, Bu iki yılda is
tihsalin artışı memnuniyetle müşahade edilen bir 
vakıadır. Hükümet gerekçesinde (bir taraftan eki-
liş sahasını artırmak, diğer taraftan istihsal veri
mini yükseltmek üzere hükümetin ittihaz ettiği 
bir sıra müspet tedbirin neticesi bulunduğu) ifa
de edilmek suretiyle bu netice hükümete mal edil
mektedir. Halbuki bu iddianın yanıbaşmda hubu
bat, pamuk gibi zirai mahsullerin ekiliş ve ran
dımanları hakkında dercolunan rakamlar hükü
metin bu iddiasını teyidetmekten uzaktır. Bu cet
velde 1954 yılına ait ekiliş sahasının 12 861 bin 
hektara yükseldiği görüldüğü halde hububat ve 
pamuk ve pamuk istihsalinin daha az sahanın 
ekildiği 1952 - 1953 hattâ 1951 yılı mahsul mik
tarlarının çok altında olduğu yazılıdır. Randıman 
miktarında da yine bu cetvellere nazaran 1954 te 
bir hektara ancak 850 kilo hububat elde edilebil
miştir. Halbuki 1952 yılında randıman 1 241,1953 
te 1 295 hattâ beğenilmiyen 1950 yılında 942 
kilodur. Netice şu olmuştur ki ittihaz olunan 
bir sıra müspet tedbire rağmen 1951 yılında 
Macaristan ve italya'dan, 1954 te ise Amerika'
dan buğday ithal etmek zorunda kalınmıştır. 
1949 yılındaki büyük kuraklık yüzünden Mar-
şal yardımından faydalanmak suretiyle yapılan 
buğday ithalâtını şiddetle tenkid eden ve mah
sulün bol olduğu yıllarda (buğday ithal eden 
millet iken buğday ihraç eden millet olduk) 
diye propaganda yapan hattâ bu bütçe gerek
çesinde bile eski iktidarı ziraati tamamen ta
biatın lûtfuna terk etmiş olmakla suçlandıran 
bir iktidarın buğday ithaline mecbur kalışını 
anlıyoruz. Bizim anlamadığımız tabiatın cö
mert davrandığı yıllarda, idrak edilen bol mah
sulü kendi eser ve hünerleri gibi göstermek ve 
mahsulün az olduğu yıllarda yine iklim şartla
rım ileri sürerek kendisine mazeret aramak 
gayretidir. 

Kanaatimizce ziraat sektöründe istihsal met. 
ve cezirleri iklim şartlarına bağlı olan bir mem
lekette hiçbir iktidar bir yılın mahsul fazlalığı 
ile övünemez. Bu itibarla sık sık tekerrür eden 
ye devri olmasından endişe edilen kuraklık teh
likesini mehmaemken telâfi için Hükümetin 
esaslı ve geniş bir programla sulama işlerini 
ön - plâna almasında zaruret vardır. 

Hükümet sanayi ve madencilik safhasında da 
büyük yatırımların yapılmakta olduğunu ve fa

kat kurulmakta olan tesislerin istihale geçmi
şinin bir zamana mütevakkıf bulunduğunu ifa
de ederek memleketi vâdesi belli olmiyan bir 
intizar içerisine sokmaktadır. Gerekçe bu zaman 
mefhumundan ne kasdedildiği, tesislerin hangi 
programa göre yapıldığı, ne zaman faaliyete 
geçebileceği, yatırılan sermayeyi kaç yılda itfa 
edeceği hususlarında en küçük bir malûmatı 
ihtiva etmemektedir. Gerekçede sermaye tera
kümünden ve banka kredileri hacminin sür
atle artışından da bahsedilmektedir. İkinci 
Dünya Savaşına katılmıyan ve bir nesil boyun
ca banş içinde yaşıyan memleketimizde serma
yenin teraküm etmeye başlaması tabiî ve he
pimizi sevindiren bir olaydır. Sermaye terakü
mü ve kredi hacminin genişlemesi bahsinde 
istihlâkten arta kalan kazanç bakiyelerinin te
raküm etmesi yanında enfilâsyonnist bir kredi 
ve para politikasının yaratmış olduğu suni pa
ra bolluğunun verdiği zahirî imkânlan da te
emmül etmek yerinde olur kanaatindeyiz. Sa
nayi sahasında yapılan teşebbüssler izah olu
nurken yabancı sermayenin de geniş Ölçüde ya
tırımlarda bulunduğu ilâve olunmaktadır. Ya
bancı sermaye mevzuunda öteden beri serd etti
ğimiz ihtirazi kayıtları muhafaza etmekle be
raber bu sermayenin emniyet şartlariyle muay
yen istihsal sahalarına gelmesini biz de arzu 
ederiz. Ancak yerli sermaye ile kurulmuş sanajd 
müesseselerinin himayesiz bırakılarak onların za
rarına ecnebi sermaye davetinde isabet bulun
duğuna kaaniiz. 

İmkânlarımız iyi hesaplanmak ve programlı 
olmak suretiyle sanayileşme hareketini can ve 
gönülden temenni ederiz. Üzerinde çalışılan sa
nayi gruplfcırı hakkında izahat verilirken bun
ların mühim bir kısmının 1950 den evvel temeli 
atılmış ilk meyvaları abnmış sanayi mevzuları 
olmaları bizi ayrıca sevindirmiştir, (Soldan 
gülüşmeler). Zira bizden sonra iktidara gelen 
partinin da aynı şeker, kâğıt, çimento, demir 
ve çelik sanayii kollarında yürümesi memleke
tin ihtiyaçlarım karşılamaya matuf sanayi ham
lelerinde attığımız ilk adımların isabetini gös
terir. Sanayileşme yolunda hükümetin yeni te
şebbüsleri izah ederken mevcudu da inkâr et
memesini temenniye şayan buluruz. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Sizin za
manınızda dört şeker fabrikası vardı. 

2681 

TBMM KUTUPHANESI



NÜ VIT YETKİN (Devamla) - Ogünkü 
şartlara göre o da iyi idi. 

REİS — Devam edin efendim. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Meselâ çi

mento sanayiinin eskiden tamamen ihmal edil
miş olduğu yolundaki iddiada isabet bulunma
dığım bir misal olarak belirtmek isteriz. Mev
cut fabrikalar bir yana, bunların tevsii ve Mar
şa! yardımından faydalanmak suretiyle İzmir'
de bir yenisinin ilâvesi teşebbüsleri 1950 den 
evvel ele alınmış teknik ve malî imkânlar daha 
o tarihte hazırlanmıştı. Hakikat bu merkezde 
iken gerekçede hükümetin bu teşebbüslerde ma
zinin de bir payı bulunduğunu teslim etmemesi 
hayretimizi mucip olmuştur. Bundan başka yi
ne gerekçede iki devir çimento istihsalleri mu
kayese olunurken 1950 yılına kadar elde edilen 
fiilî istihsal rakamları verildiği halde 1950 den 
sonra nazari kapasite rakamlarının mukayese
ye esas tutulmasında ilmî bir isabet olmadığına 
da işaret etmek isteriz. 

Sanayi Sahasında mevcut tesislerin tevsii ve 
bunlara yenilerinin ilâvesi cihetine gidilirken 
nasıl bir finansman programı tesbit ve takip 
olunduğu umumi efkârın meçhulüdür. Iç fi
nansmanın nihaî hal sureti, tervicine imkân 
görmediğimiz emisyona başvurmakla bulun
muş olsa dahi işin bir de üzerinde daha fazla 
titizlikle durulması gereken dış finansman cep
hesi vardır. Yalnız çimento sanayii için dışarı
ya 125 milyon lira, şeker sanayii için 150 mil
yon lira malzeme ve makine bedeli ödemek zo
runda olduğumuzu hatırlıyacak olursak kömür 
havzası amenajmanı, elektrik santralleri, Ka
rabük demir ve çelik tesislerinin tevsii, baraj
lar ve limanlar için 100 milyonlarca dış ödeme 
vasıtasına ihtiyaç olduğu görülür. Dış finans
manların bir kısmının kredi ile sağlanması 
mümkün olsa dahi gelecek yılların dış ödeme 
kabiliyetini ne ölçüde ipotek altına koyduğu
muzu da göz Önünde tutmak gerekir. Yıllık 
ihracatımız mahsulün bol olduğu yıllarda 1,400 
mibyon, mahsûlün iyi gitmediği yıllarda ise 1,100 
milyon civarında döviz sağlamaktadır. Yıllık 
normal ithalâtımız ise 1,500 milyon liraya yak
laşmıştır. Şimdiden dış ticaret mübadelelerin
den mütevellit yıllık 500 milyon liralık bir açık 
meydana gelmiştir. Bize döviz taasrrufu temin 
edecek olan tesisler henüz temel katındadır. 

Mevcut döviz kaynaklanınız ise hortnal ithalâ
tımızı bile karşıLamiyör. Hükümet yeni tesis
lerin gerektirdiği dış finansmanları nasıl kar-
şıîıyabilecektir? 

Yatırımlar mevzuunda bu endişelerimizi be
lirttikten sonra hububat ve hayvancılık mah
sullerinin değerlendirilmesi yolunda yapınmak
ta olan tesislerin lüzum ve zaruretine temas et
mek isteriz. Silo ve ambar inşaatı ile et ve ba
lık tesisleri daha 1948 -1949 yıllarında ele alın
mış memleket dâvalarındandır. O tarihlere 
kadar 419 500 ton kapasitede silo ve ambar in
şa edilmiş, bu miktara sabık iktidarın Dünya 
İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde sağlanan 
kredileriyîe 227 000 tonluk depolama kapasi
tesi ilâvesine tevessül olunmuştu. Sağlamış ol
duğumuz bu kredilerden bugünkü iktidar vak
tinde faydalanmış olsaydı silo ve ambar dâva
mızın tahakkukunda saman kaybına meydan 
verilmemiş olacaktı. 

Et kombinalarının ikmali, soğuk hava tesis
lerinin inşası ve balık servetimizin değerlendi
rilmesi hususlarında da iktidar ağır hareket et
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri 
tarafından ele alınmış olmasından başka bir gü
nahı oLmıyan bu hayırlı teşebbüslerin yanlış 
an'1 ayışlar dâvanın mahiyetine nüfuz edile
meyiş yüzünden sırf eski iktidarın verimsiz sa
halara yöneltilmiş yatırımları olarak vasıflan
dırılıp iki yıl yüzüstü bırakılmış olması ne ka
dar teessürü mucip ise, yanlış anlayıştan ayn-
bp işle ilgili kurumun teşkili suretiyle yanda 
kalan et kombinaları ve soğuk hava tesisleri 
gibi teşebbüslerin ele alınmış olmasını görmekte 
o derece memnunluk duyacağımız tabiîdir. Ge
rekçede yol, liman ve sanayi sahasındaki faali
yetlerden bahsedilirken bu mevzuların eski ikti
dar tarafından tamamen ihmal edilmiş olduğu 
ifade edilmekte ve fakat aynı gerekçede Hükü
met sanayi sahasında yapüan yatırından izah 
ederken mukayeseler yapmakta ve bu muka
yeseleri yaparken de C. H. P. devrinde yapı
lan işleri dolayısiyle kabul ve itiraf etmekte
dir, Barajlar, elektrik santralleri, millî ban
kalar, binlerce kilometre demiryolu, şose ve 
köprüler, Sümerbank fabrikaîan, Etibank tesis
leri, demir, bakır, krom, kömür ve linyit işlet
meleri, silolar, et kombinalan, soğuk hava te
sisleri, Devlete ve özel teşebbüse ait çimento, 
mensucat ve şeker fabrikaîan... Bunlar hep sa-
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nayii ihmal eden devrin müstehlik maksatlara 
matuf akim inşaatıdır. 

Siyası partilerin iktidarda hizmet görmeleri 
tabiîdir, iktidar hizmet içindir. Dün yapılan
ları inkâr eden iktidardaki arkadaşlarımıza hiz
met inhisarcılığı iddiasında bulunmamalarını 
halisane tavsiye ederiz. İktidar dün yapılan 
işleri umumi efkârın hâfızasmdan silmeye gay
ret ederse yarın kendi icraatını nasıl hatırlata
caktır? 

Aziz arkadaşlarım, dış ticaret ve tediye mu
vazenesi mevzuunda birkaç cümle ile görüşle
rimizi ifadeye çalışacağız. Geçen devrede 4 
sene Hükümete program fikrini telkin etmiş
tik. Biz memleketimizin teşkilât ve kabiliyet öl
çülerine bağb kalarak, Avrupa'nın bir kısım 
demokrat memleketlerinde gördüğümüz geniş
likte plânlar talebetmedik. Hükümetten hâdi
selerin ve heveslerin arkasından koşar bir hale 
düşmemesini istedik. Asgari bir programlı yü
rüyüşe kıymet verilmesini temine çalıştık ve 
nihayet rejim bahsinde olduğu gibi Menderes 
hülcümetlerine,' Birinci Menderes Hükümetinin 
program ve va'dini hatırlattık. Zira Birinci 
Menderes Hükümeti hiç olmazsa bir yatırım 
plânı hazırlamak taahhüdünü almıştı. Bu hu
susta bize verilen ilk cevap «Biz totaliter plân
lara taraftar değiliz» şeklinde olmuştu. Uzun
ca bir müddet bu müdafaa ile münakaşalar 
idare edildi. Bu defa Bütçe Komisyonunda Sa
yın Başbakanı dinledikten sonra gördük ki bu 
bahiste yeni bir formül bulunmuştur. Başba
kan : «Bizim programsız olduğumuzu siz ispat 
edin!» demektedir. Bu formülün zarafetini cerh-
edecek değiliz. Hattâ Sayın Başbakanın : «Bize 
programsız diyemezsiniz» sözüne dayanarak her 
program sahibi hükümetin totaliter olmadığını 
sabit görmekten de fazla bir memnuniyet du-
yamayız. Acaba daha ne kadar zaman işlerimizi 
asgari bir programın disiplinine uydurmak ih
tiyacını münasip cümlelerle bertaraf etmek 
gayreti, bir program çizmek gayretinden daha 
kıymetli saydacaktır? 

Bizim için program umumi efkâra, Büyük 
Millet Meclisine ifade edilmedikçe mevcut ol
madığı gibi yine Sayın Başbakanın söylediği 
gibi Ömrü bir yıl sürecek bütçelerde şikâyet et
tiğimiz tesadüfi gidişi onliyecek ömürde ve kas-
dettiğtmiz mânada birer program değildir. 

1952 ortalarından bu yana artık zorluklar 
içinde bunaldığı hissedilen Hükümetin günlük 
tedbirlerle kendisine yol açmaktan vazgeçece
ğini, envestisman faaliyetlerini bir disiplin al
tına alarak muvazene fikrine kıymet vereceğini 
ümidetmek isteriz. 

Muvazene fikri dış ticaret açıklarını kor
kunç göstermeye matuf değildir. Eskiden beri 
ifade etmiştik ki Türkiye gibi gelişme vetiresi 
içinde bulunan memleketler açık verebilirler 
yeter ki bu açıkları hakiki ihtiyaç ve faydaya 
cevap veren işlerden tevellüdetmiş olsun. 

Bizim için muvazene fikri imkânlarımızın 
hududu içinde kalmaktan ibarettir, imkânları
mız, ihracat, uzun vadeli döviz istikrazları ve 
nihayet kısa vadeli ticari kredilerden ibaret ol
duğuna göre, mutlaka bu hudut içinde kalmaya 
mecbur olduğumuzu unutmamak lâzımdı, işte 
Hükümet bu hududu aşmış ve böylece bir dış 
ticaret buhranı içine girmiştir. 

Bu buhran iki seneden beri bütün kötülük-
leriyîe hâd bir döviz darlığı şeklinde tezahür 
etmektedir. Ayrıca dış tediye imkânlarının teh
likeden âri olmıyan bir unsuru, yani kısa va
deli ticari krediler fazlasiyle kullanılarak git
tikçe büyüyen dalgalı bir borç . yığını altına 
girilmek suretiyle âti imkânlarımızdan önemli 
bir kısmı peşinen ifna edilmiştir. Bu durum
da Hükümet, başladığı envestismanlan kurtar
mak mecburiyetiyle iatihlâk maddeleri ithalâtını 
esaslı surette daraltmıştır. önümüzdeki yıllarda 
daha da daraltmaya mecbur kalacaktır. Bunun
la envestisman faaliyetinde bir emniyet temin 
edilebileceğini sanmıyoruz. 

Korunması düşünülen envestisman faaliyet
leri derken artık en cok devlet envestismanla-
rından bahsedilir bir devirde olduğumuz dik
kati çekiyor. Eldeki pek kıt döviz imkânları baş
lanmış her işe kâfi gelmeyince istihkak sahiple
rinden bâzılarını feda etmeye katlanmaktan baş
ka çare bulunamaz, istihlâk ihtiyaçlarından baş
ka hususi teşebbüs faaliyetleri de tazyik edil
miştir ve edilmektedir. Hususi sanayiimizin ye
dek parça ve iptidai madde darlığından ne ka
dar bunaldığı, ziraat alet ve makineleri ve nakil 
vasıtaları için parça buhranı çekildiği artık 
kimsenin meçhulü değüdir. 

İşin daha feci mevcudiyetleri ve çoğalışları 
iktidar için propaganda ve iftihar vesilesi olan 
sınai müesseselerden, hattâ 1950 den sonra ku-
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ruimuş olanlar dâhil birçoğunun hammadde, 
makine ve yedek parça ithal edememek yüzün
den kapanması veya faaliyetini tahdide mecbur 
kalması ve bu yüzden binlerce işçinin açıkta bı-
rakdmasıdır. Bu hal aynı branşlarda yeni tesis
leri kurmamn sebep ve mânasını ortadan kaldır
dıktan başka yenileri kurulsa dahi âkibeti hak
kında acı misaller teşkil etmektedir, ithal zor
luklarının ve tercihteki idaresizliklerin kötü 
akıbetler; sadece bundan ibaret de değildir. Kö
mür havzalarında bulunanlar gerek istihsaldeki 
düzensizliğin ve gerekse sık sık vukua gelen ka
zaların başlıca âmilleri arasında işletme için ge
rekli ithal maddelerinin bulunmayışını zikret
mektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bunlar elbette ki 
bir kapris neticesi değildir. Hükümet Türkiye'
de iş başına gelmiş bütün hükümetler gibi en iyi 
niyetlerle bu memleketin inşası hizmetinde hak
lı bir muvaffakiyet aramıştı. Fakat ne yazık ki, 
iyi niyetlerini programsızlığı mahkûm etmiştir. 
Müstehlik halk gittikçe artacak sıkıntılarla kar
şı karşıyadır. Türk müstehliki memleketin kal
kınmasında fedakârlık kabul etmesini bilmiştir. 
Fakat hesapsız ve ölçüsüz bir idarenin doğurdu
ğu mahrumiyetlerle tahammülünü israf etmek
ten ve aşmaktan sakınmak lâzımdır. 

İhracattaki buhranımızın tezahürlerinden 
bizce mühim olanı ihracat maddeleri maliyetle
rinin yükselmekte olmasıdır. Normal ekonomili 
memleketlerin ve başlıca E. P. U. memleketle
rinin verdiği fiyatlarla satış yapmakta zorluk 
çekiliyor. Bu sebeple ister istemez ihracatımız 
Avrupa İktisadi Iş Birliği dışına doğru şiddetli 
bir cereyana tâbi olmuştur. Zaman zaman 
E. P. U. dışı memleketlerine ihracatımızın dur
durulduğu veya kontenjaıdara bağlandığı gö
rülüyorsa da bunlar hastalığı tedavi edecek 
mahiyette tedbirler değüdirler. önümüzdeki 
yılların Ağustos ve Eylül aylarında hükümetin 
başka ne gibi tedbirlere başvurmak zorunda 
kalacağını düşünmemek mümkün değildir. 

Avrupa İş Birliği Teşkilâtında lâyık oldu
ğumuz yeri alamadığımızı esefle görüyoruz. Al
manya gibi, Fransa gibi büyük iktisadi potan
siyele sahip memleketler dahi sıkıntılı zamanla
rında bu teşkilâtın zihniyeti içinde zorlukları
nı halletmek imkânını bulmuşlardır. Biz ise 
1952 ortalarından beri devamlı suretle dalgalı 

: dış borçlar içine döndükten sonra Avrupa Ig 
Birliği Teşkilâtından faydaianamadığımız gibi 
bu borçlan ödemek için yıllarca alacaklıları 
bekletmenin mânevi zaranna mâruz bırakıldık. 
Üstelik dış memleketlerde ticari itibanmızı ze
deledik. Bu hal dış münasebetlerimizin en tees
süf edilir hadisesidir. Son zamanlarda yapıl
maya başlanan anlaşmaların verdiği fırsattan 
faydalanarak hükümetin yeniden itimat telkin 
eden bir politika hazırlamasını bekleriz. Böyle 
bir politikanın unsurlanndan birisi de Merkez 
Bankamızın durumunu ıslah olmalıdır. Bu ban
ka is'af edemiyeceği besbeUi olan ithal lisans-
laraıı kabul etmekten ve harice karşı bütün te
diye aksaklıklarının mesulü görülmekten kur
tarılmalıdır. Bu hususta hükümetten başka, bîr 
anonim şirket olan Merkez Bankası da vazife 
ve mesuliyet sahibidir. 

Muhterem arkadaşlar; kabul ve teslim etmek 
lâzımdır ki; hakiki iştira gücünü istihsal yara
tır. Hakiki istihsale dayanmıyan iştira gücü 
Devlet eliyle tevzi edilen iştira vasıtalanndan 
ibaret kalmaya mahkûmdur. Dağıtılan iştira gü
cü Merkez Bankasının membalanndan tedarik 
edildiği takdirde para. hacmında vukua gelen 
gayritabiî artışlar ile hâdisenin para kıymeti 
üzerinde müessir olmaması imkânı yoktur. Ni
tekim bizde de böyle olmuştur. Ve böyle olmak
tadır. Diğer taraftan kalkınma faaliyetleri için 
takibedîlcn kredi politikası paranın kıymetine 
bir başka tesir yapmaktadır. El altındaki ban
kalarda kısa vadeli membaîann seferber edilme
si ve bu halin binnetice Merkez Bankası memba-
laruıa tazyik yapması da para hacmini şişirmek
te ve para kıymetini zedelemektedir. 

Bütçe gerekçesi emisyon hacmında gayrka-
biî bîr şişkinlik olmadığını ifade ve son bir yıl
da bankınot ve senedat cüzdanı haemmdaki isti
haleleri belirterek fazla farkı iş haemmdaki ge
nişlemeye atfetmek gayretine düşmektedir. Para 
hacmi yalnız Merkez Bankası bankmotlarından 
ibaret değildir. Buna banka paralarını da kat
mak lâzımdır. Sadece Merkez Bankasındaki 
bankınot vc mevduat toplamından ibaret para hac
mi 1951 sonunda 1,452 milyon iira idi. 1952 so
nunda 1,534 milyon, 1953 sonunda 1,900 milyon, 
1954 sonunda 2,229 milyondur. Seyyaliyetlerini 
olduğu gibi ortaya döken bankalann tazyiki ile 
ve sonra Toprak Ofisin tesis ve tedvir sermayesi 
ihtiyaçlariyle Merkez Bankası senedat cüzdanı-
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nin şişmesidir ki bu para hacmini kabarttıkça kabart-
maktadır. Mevzuubahis senedat cüzdanı 1951 sonun
da 1,434 milyon lira idi. 1952 sonunda 1,734 milyon, 
1953 sonunda 2,628 milyon iken, 1954 sonunda 
2,568 milyon lira olmuştur. 5.II.1955'te 2,660 mil
yon liradır. 

Para kıymetine zararı dokunmamak için Mer
kez Bankası kredilerinin ancak kısa vadeli isler
de kullanılması lâzımdır, Taki muameleler o kı
sa vâdeler içinde kendi kendilerini tasfiye etsin
ler. 

Piyasaya çıkarılan paralar kısa vâdeler dâ
hilinde vazifelerini gördükten sonra yeniden 
Merkez Bankasına avdet ederek piyasadan çe
kilsinler. Piyasada mekân tutarak beri taraftan 
artmamış olan mal ve hizmet karşısında yüksek 
bir seviye göstermesinler, piyasada mevcut ki
fayetsiz bir arza mukabil tatmiu edilmiycn bir 
talep vücuda getirmesinler. Bankanın kısa va
deli membaları uzun vadeli işlere tahsis edil
dikleri takdirde o işlere uzun vâdeler dâhilinde 
yaratacakları mal ve hizmet meydana gelinceye 
kadar yine bir şişkinlik tesiri yaparlar ve fi
yatları yükselmeye veyahut hâdisenin Öteki 
cephesi olarak para kıymetini düşürmeye âmü 
olurlar. Zira para hacmi olmas lâzımgelenin 
fevkinde kalır, yani piyasada para arzı çok ve 
para talebi az olur veyahut bilmukabele mal ve 
hizmet talebi çok mal ve hizmet arzı az olur. 
Bizdeki hal budur. 

Tutulan para politikası ve kredi politikası
nın tesiri ile toptan fiyatlar daimî tereffü ha
lindedir. İstanbul Ticaret Odası bültenlerine na
zaran 1950 Mayısında 3368 iken, Aralık 1954 de 
4495. Demek <fo 33 bir tereffü. Perakende fi
yatlar yükselme istikametindedir, aynı bülten
lere göre hayat pahalılığı 1950 Mayısında 3112 
idi. Aralık 1954 te 4164 tür. Demek % 34 bir 
yükselme. 1950 vasatisine nazaran 1954 te yıl
lık vasatiler fiyatlar için % 25, hayat pahalılı
ğı için % 29 yükselmiştir. Bu fiyat yükselme
lerinin sabit ve dar gelirler için sıkıntı tevlid-
ettiği ve edeceği gayrikabili inkâr olmakla be
raber istihsal maliyetlerini yükseltmek bakı
mından da tesir sahibi olduklarını teslim etme
mek imkânı yoktur. Paranın haricî kıymetin-
deki düşüklük daha da endişe vericidir. 1950 de 
resmî piyasa dışında dolar 451 kuruştan yuka
rı çıkmamıştır. Halen 700 kuruşu aşmış bir se

viyededir. Altının safi gramı Mayıs İSöu d« 5Q2 
kuruştu, bugün 800 kuruşu geçmiş olduğunu 
görüyoruz. Bugün ortada ne 280 kuruşluk do
lar ne 66 kuruşluk isviçre frangı ne de 785 ku
ruşluk isterlin vardır. Bu fiilî kıymet zayiatı 
yanında deblokaj dövizlerinin, tevzin fonu dö
vizlerinin, bâzı mevsimlerdeki isterlinlerin ifa
de ettikleri kıymet zayiatı resmî damgalar ile dc 
teyidedilmektedir. Sağlam bir maliye ve inıti-
nan verici bir iktisadın aradığı müstakar para 
yerine ortada âdeta koşarak yürüyen bir istik
rarsızlığın vücudunu inkâr etmek bugün ne hü
kümet için ne de bir başkası için mümkündür. 
İlâve etmeye lüzum yoktur ki, malî ve iktisadi 
vaziyetin bu zayıf noktaları üstünde de bütçe 
gerekçesi sükût etmektedir, Memleket parası 
fiiliyatta kıymetini zayi etmeye başlayınca mû-
tadeu ithalât teşvik görmeye, ihracat müşkü
lâta uğramaya istikamet tutar. Mallarımızın do
lar sahasına istediğimiz gibi açılamamasına hat
tâ Avrupa Tediye Birliği memleketlerinden ko
pup yeniden klirinkli memleketlere süratli 
adımlarla yol almasına paramızın kıymetindeki 
bu zayiatı da müessir görmemekliğimiz müm
kün değildir. Müstakar para her hangi bir mem
lekette iktisadiyatın aradığı en başlı emniyet 
şartlarından biridir. Bilhassa sermaye parada 
istikrar arar. Yerli sermaye, ecnebi sermaye pa
rada istikrar görmek ister. Paramız maalesef 
bu istikrardan mahrumdur, ve istikrara ne za
man kavuşacağı hakkında ufuklarda en ufak bir 
işaret de yoktur. 

Aziz arkadaşlarımj 1955 bütçe gerekçesinde 
.1954 yılı bütçe tatbikatı hakkında verilen iza
hatta üzülerek ifade etmeliyiz ki, bu gerekçe
lere hâkim olan hakikatları olduğundan farklı 
göstermek gayretinin birçok misalleri ile dolu
dur. Filhakika gerekçede 1954 bütçe tatbikatı 
ihzarında gösterilen titizlik ve samimiyet saye
sinde tahminlere tamamen uygun bir şekilde ve 
kemali muvaffakiyetle devam ettiği belirtil
dikten sonra mevzu gelir tahsilatı, tahsisatın 
kullanılması, Hazine muameleleri ve-devlet bor
ları bakımlarından izah edilmektedir. 

Evvelâ iddiaların aksine olarak 1954 bütçe
sinin ihzarında samimî davranıldığım kabule 
imkân yoktur. Samimî bütçe her şeyden evvel 
devlet hizmetlerinin istilzam etiği bütün mas
raf karşılıklarının bütçede yer alması halinde 
bahis konusu olabilir. Halbuki aşağıda 1955 
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bütçesinin tahlili «ırasında bütçe dışı bırakıldı
ğına ayrıca işaret edeceğimiz esaslı birtakım 
kalemler bir tarafa geçen seneden itibaren me
murlara yılda üç maaş nispetinde verilen tah
sisat vc emekli, did ve yetim maaşlarına yapılan 
zamlar gibi karşılıklarının bütçeye konulması 
mevzuunda münakaşa dahi mümkün ve caiz ol-
uuyan birtakım masraflar samimiyetinden bah
sedilen bu bütçede yer almamıştır. Komisyon 
müzakereleri sırasında sorulan bir suale Sayın 
Maliye Vekili tarafından verilen cevaptan anlı
yoruz ki, bu masraflar için yapılan ödemeler 
yılda en az 160 milyon lira civarındadır. Nite
kim bu tahsisat ve zamlar karşılığının 1955 büt
çesine konulmuş bulunması da geçen yıl bütçe
sinin ihzarında samimiyet ve titizlikle hareket 
edilmediğinin bizzat iktidar tarafından itiraf 
edilmesinden başka türlü tefsir olunamaz. Ge
lirlerin az bir farkla da olsa tahminleri tutma
sında ise 1954 yılmda kaydedilen fiyat artışla
rının büyük rolü olduğu meydandadır. Filhaki
ka 1954 yılında 1953 yılma nazaran millî gelir
de en. az % 10 nispetinde bir düşme olduğu tah
min edildiğine göre 1954 ydında devlet gelir
lerinden 280 milyon liralık bir artış kaydedil
miş bulunmasını normal bir gelişmenin neticesi 
olarak mütalâa etmeye imkân yoktur. Gerekçe
de ve mesul şahısların beyanlarında hiç temas 
edilmiyen bu gayritabiîliği biraz evvel yükse
liş nispetlerine temas ettiğimiz toptan eşya fi
yat endeksleri izah etmektedir. Vergi ve resim
lerin fiyat hareketleri ile sıkı irtibat ve alâka
sı malûm olduğuna göre gelirlerdeki artışın ha
kiki sebebi de kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Normal ve hakiki gelir artışı ile alâkası ol-
mıyan bu zahirî gelişmeyi bir muvaffakiyet gi
bi mânalandırmak mümkün değildir. 

Gerekçenin 1954 bütçe tatbikatı vesilesiyle 
Hazine muamelelerine ve bahusus dış borçlan 
alâkadar eden kısmı da cükkate şayandır. Ger
çekten mazide akdedilen istikrazların sadece 
nıiistehlek masraflar için yeni iktidar borçlan-
malannm ise münhasıran iktisadi kalkınmamız 
için yapıldığı yolundaki gayriciddî ifadeler bir 
tarafa 1950 yılından 1954 yılı sonuna kadar 
yeni iktidar tarafından dış borçlarda 209 mil
yonluk bir ödeme yapılmış olduğu iddiasının 
hakikatla hiçbir alâkası bulunmadığını bizzat 
Maliye Vekilinin Bütçe Komisyonunda bir sua

le verdiği cevaptan anlıyoruz. KlbaMfe» «er/ı» 
Maliye Vekilinin de açıkladığı üzere ödendiğin
den bahsedilen 209 milyon liranın 15İ milyon 
lirası aslında İngiliz ve Fransız tealihat kredi
lerinin tasfiyesi için yapılan anlaşmalardan ile
ri gelmektedir. Eski iktidar zamanında ele aim-
ımş bulunan bu tasfiye mevzuunda Menderes 
Hükümetince bir anlaşmaya varılmış ' olmasını 
memnunlukla karşıladığımızı kaydetmekle be
raber bu tasfiyeyi gerekçe gibi resmî bir vesika
da ödeme şeklinde ifade etmek kanaatimizce 
doğru bir hareket olmasa gerektir. 

Devlet borçlannda bir eksilme şöyle dur
sun; ehemmiyetli bir artışın mevcudiyeti Büt
çe Komisyonunda elde edilen rakamlardan an
laşılmaktadır. Bu raporlardan öğrendiğimize 
göre 31 Mayıs 1950 de 2 402 300 lira olan borç 
yekûnu 31 . XII . 1954 te 3 271 740 liraya 
yükselmiş bulunmaktadır. Bu suretle dört yıl 
zarfında Toprak Mahsulleri Ofisinin borçlan 
dâhil, devlet borçlarında 869 milyon liralık bir 
artış mevcuttur. Buna emanetlerle kömür za
rarları, pamuk satış kooperatiflerinin zararları 
gibi bu hesaba intikal ettirilmemiş rakamlar da 
ilâve edilirse 4 yıl zarfında devlet borçlannda-
ki artışın bir milyarı bulduğu kolaylıkla görü
lür. 

Borçlar mevzuunda üzerinde durulması ica-
beden bir başka mesele de iktisadi Devlet Te
şekküllerine Hazine kefaletiyle Merkez Banka
sından temin edilmekte olan kredilerle alâkalı
dır. Hükümet Toprak Mahsulleri Ofisi hariç ol
mak üzere bu yolun kapandığını iddia etmekte
dir. Hakikat ise bu teşekküllerin Merkez Ban
kası membalarından faydalanmalarında ve 
borçlanmalarında sadece isim ve metot değişti
rildiği merkezindedir. Gerçekten bu teşekkülle
rin düne kadar Merkez Bankasında Hazine ke
faletiyle aldıkları ve devlet borçlan meyanmda 
mütalâa edilen krediler şimdi değişik adlar ve 
yeni metotlarla anılmaktadır. Bu yeni metotlar 
ve teşekküller için borçlanmalan gizlemekte 
pek maharetli bir buluş addedilse bile hakiki 
durumu değiştirecek mahiyet taşımamaktadır. 

Nihayet 1954 yılı bütçe tatbikatmda üze
rinde durulması icabeden bir nokta daha varda
ki bu cihete kısaca temas etmekte fayda görü
yoruz. Yukarda da işaret edildiği üzere yılda en 
az 160 milyon lira civarında olduğu anlaşılan 
ve karşılığı 1954 bütçesine konulmıyan harca-
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malarm normal bütçe tasarruflarından mı yok
sa diğer bir kısım hizmetler karşılığı olarak 
bütçeye konulan ödeneklerin asıl hizmetler ih
mal edilerek elde edilen sözde tasarruflardan mı 
ileri geldiği hususu aydınlanmamış bir mesele 
olarak ortadadır. Sayın Maliye Vekili komisyon 
müzakerelerinde bu hususa mütedair olarak soru
lan suali bütçe hesaplarının henüz alınmadığı 
mucip sebebi ile cevaplandırmamıştır. Aynı 
zamanda Büyük Millet Meclisinin bütçe üzerin
deki mutlak tasarruf hakkiyle de pek yakından 
ilgili olan bu mevzua işaret etmekle iktifa edi
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım; gerekçenin 1955 bütçe
sinin tetkik ve tahliline ayrılan kısımda 1955 
bütçesi şu şekilde takdim edilmektedir: (Uzun 
yıllar sözü edilmiş olduğu halde bir türlü ta
hakkuk ettirilemiyen bütçe denkliği prensibini 
iktidarımızın 1954 yılında gerçekleştirdiği ve 
bu suretle programa dâhil hususlardan birisini 
daha tahakkuk ettirdiği malûmdur. Takdim et
mekte bulunduğumuz 1955 mali yılı bütçesi de 
denktir ve iktidarımızın denk bütçesini teşkil 
etmektedir.) Acaba 1955 bütçesi hakikatta id
dia edildiği gibi denk midir î Bütçe denkliği 
üzerindeki tartışmalar zaruri olarak tahminlerin 
isabetli olup olmamaları ile ilgilidir. Evvelâ 
hakiki ve samimî bir bütçede Devlete ait veya 
Devlet faaliyetleri ile ilgili olmakla beraber 
bütçe dışında idare edilen bilûmum teşekkül ve 

müesseselerin sermaye ihtiyaçları bütçeden kar
şılanmak lâzımdır. Saniyen iş başında bulunan 
Hükümetin iktisadi ve sosyal mülâhazalarla 
emri altında bulunan Devlet teşekkül veya mü
esseselerine empoze ettiği fiyat ve tarife bedel
leri yüzünden bu teşekkül ve müesseselerin 
uğradıkları zararlar da her yıl bütçeye konul
mak icabeder. Meselâ Toprak Mahsulleri Ofi
sinin hububat ve Etibankın kömür satışlarından 
mütevellit zararları gibi. 1955 bütçesinde bu 
zararların karşılığı da görülmemektedir. Hükü
met politikasının bir neticesi olarak 'yapılan 
bu yatırımlar ve duçar olunan zararlar haki
katta doğrudan doğruya veya dolayısiyle Mer
kez Bankası kaynaklarından karşılanmıştır. Bu 
tutumun iktisadi sahadaki menfi tesirleri ma
lûmdur. Bu tatbikat karşısında bütçe denkliğin
den bahsedilmesi tamamen isabetsizdir. Yukarda 
ileri sürdüğümüz mütalâalar nazari bir takım esas

ların müdafaası mahiyetinde telâkki edilmemelidir, 
Bizzat bugünkü iktidar bu mevzudaki görüşlerini 
muhalefette olduğu gibi iş başına geçtikten sonra 
da sarih olarak ifade vc beyan etmiş bulunmakta
dır. Gerçekten Demokrat iktidarın ilk bütçesi 
olan 1951 bütçe gerekçesinde bu prensip şöyle
ce ifade edilmektedir : (Devlet gelir ve giderleri
nin umumi bir muhasebesi yapılarak bizde devlet 
açıklarının her seneye isabet eden miktarı sahih 
olarak hesabedilmek ve bilinmek icabederse katma 
bütçelerle İktisadi Devlet Teşekküllerinin binne-
tice devlet hazinesine intikal edecek olan açıkla
rını da hesaba katmak zaruri olur.) 

Yine aynı gerekçede; (Katma bütçelerle İkti
sadi Devlet Teşekküllerini de içine alan bir yıl
lık devlet faaliyetinin yılın başlangıcında hakiki 
muhasebesini yapabilmek ve hakiki durumu ol
duğu gibi görebilmeyi mümkün kılacak bir hesap 
sisteminin kurulması lüzumu kendisini hissettir
mektedir.) 

Denilmek suretiyle bu prensibin tatbikatında 
tutulacak yol da belirtilmiş bulunmaktadır. Gö
rülüyor ki, bizzat bugünkü iktidarın devlet büt
çesinde vuzuh, samimiyet ve denklik anlayışı büt
çe dışında idare edilen birtakım teşekkül ve mües
seselerin binnetice hazineye intikal edecek açıkla
rının da hesaba katılması yolundadır. Bu itibarla 
1955 bütçesindeki denklik iddiasını bizzat iktida
rın anlayışı bakımından da isabetli bulmaya im
kân yoktur. 

Masraf bakımından bütçede denklik iddiası
nın isabetsizliğine böylece işaret edildikten sonra 
şimdi bir an için masraf karşdıklarının bütçeye 
tamamen konulmuş olduğunu 'farz ve kabul ede
rek mevzuu bir de gelirler zaviyesinden mütalâa 
edelim : 

1955 bütçesi gelir tahminlerine göre Arazi 
Vergisinin umumi muvazeneye alınmasından ve 
nispetinin artırılmasından mütevellit farklarla 
Musul petrolünden alınacağı umulan fazlalık ha
riç 1955 gelir tahsilatının 1954 e nazaran 450 
milyon fazla olacağı umulmakta ve bütçe denkli
ği iddiası gelir bakımından bu tahmine dayan-
makktadır. 

Bilindiği gibi devlet gelirlerinin bir kısmı bir 
evvelki yılın kazanç ve iratları üzerinden alınır. 
Meselâ 1955 yılındaki Gelir ve Kurambar Vergisi 
tahsilatı hizmet erbabına ait olanlar hariç 1954 
takvim yılı kazanç ve iratları ile alâkalıdır. 1954 
yümda ise umumi iktisadi şartların bir neticesi 
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olarak kazanç ve iratların bir evvelki yıla yani 
1953 yılı kazanç ve iratlarına nispetle daha dü
şük olması kuvvetle muhtemeldir. Şu halde 1954 
yılı kazanç ve iratlarına istinadeden vergi kate
gorilerinde 1955 yılında bir artış hem de 200 mil
yondan fazla bir artış beklenmesini isabetli göste
recek hiçbir sebep mevcut değildir. Vasıtalı ver
gilere gelince; bir taraftan henüz taayyün,etmi-
yen zirai vaziyet diğer taraftan dış ticaret ve te
diye sahasında uğradığımız güçlüklerin neticesi 
olarak hammadde ve yedek parça hususunda çeki
len sıkıntıların iş ve istihsal sahasındaki menfi te
sirleri 1955 yılının iş ve mübadele hacmında 
1954 yılma nazaran büyük ölçüde bir artış olaca
ğı hususunda şimdiden bizi nikbinliğe sevk edecek 
bir manzara arz etmektedir. Buna rağmen vasi--
tali vergilerde bir artış olsa bile buradaki artış an
cak Gelir ve Kurumlar vergilerindeki muhtemel 
düşüklüğü telâfi edebüir. Her halde önümüzdeki 
yılın vergi tahsilatında arkada bıraktığımız yılın 
menfi tesirleri az çok malûm, buna mukabil önü
müzdeki yılm müspet tesirleri muhakkak değil
dir. Böyle olunca 1955 yılında 1954 yılına naza
ran gelir tahsilatında 500 milyona yakın normal 
bir artış ummak isabetli bir hareket sayılamaz. 
İleri sürdüğümüz bu mütalâalardan başka Musul 
petrollerindeki hissemizin 4 yıllığını birden tah
sil imkânsızlığı ve Arazi Vergisinin hazineye dev
ri ve nispetinin artınlması taleplerinin Yüksek 
Meclisçe reddi ihtimali karşısında 1955 bütçesin
deki denklik iddiası gelir tahminleri bakımından 
büsbütün mesnetsiz kalır. Bununla beraber 1955 
bütçesinde umulan gelirlerin elde edilmesinin bir 
yolu mevcut olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu 
yol kredi fiyat ve masraf politikası ile esasen 
mevcut enfüâsyonun daha da körüklenmesi ve 
bunun neticesi olarak fiyatların yükselmesinden 
ibarettir. Hiç şüphesiz enflâsyoncu kuvvetlerin 
tazyiki altında fiyatların yükselmesine muvazi 
olarak devlet gelirlerinin zahirî artışına karşı söy-
lenecek bir sözümüz olamaz. Eğer hükümetin ge
lir mevzuundaki tahminleri hakikaten .böyle bir 
ümide bağlı ise bu yoldan tahakkuk ettirilecek bir 
bütçe denkliğinin memleket için pek zararlı ola
bileceğini peşinen kabul etmeliyiz. 

Denklik iddiası üzerindeki düşüncelerimizi 
bu suretle belirttikten sonra şimdide üç mil
yarlık bütçenin mahiyetini gözden geçirelim: 
..Gerekçede 1955 bütçesinin tahliline geçilmeden 

önce bu bütçenin denkliği birkaç defa teyide-
dilmekte ve bütçe rakamlarının bugünkü sevi
yelere vâsıl olmasında ve denkliğin sağlanma
sındaki muafiyetin (memleketin maddi ve mâ
nevi kaynaklarının değerlerini çok iyi takdir 
etmiş ve bu değerleri vatandaşların refahım 
artırmak gayesi ile seferber etmenin yollarını 
bulmuş isabetli bir iktisadi ve malî politikanın 
plânlı ve tedrici neticesi olduğu) belirtilmiştir. 
Bu isabetli iktisadi ve malî politikanın plânlı 
ve tedrici neticelerini daha iyi belirtmek için de 
1950 ve öncesiyle 1950 den sonraki devreye ait 
çeşitli mukayese tabloları hazırlanmıştır. İki 
devreyi ilgilendiren memleket ve dünya şartla
rını objektif bir görüşle mütalâa etmekten pek 
uzak bulunan ve bütçe gerekçesinden ziyade si
yasi propaganda edebiyatına birer misal olarak 
alınması mümkün olan bu iddialar ve mukaye
seler üzerinde uzun boylu durarak vaktinizi al
mak istemiyoruz. Yalnız bu münasebetle şu ka
darını ifade etmeliyiz ki, 1950 de iktidarı devir 
alan Demokrat Parti birinci cihan harbinden 
ve İstiklâl mücadelesinden maddeten ve manen 
harap ve takatsiz çıkan asırların birikmiş ih
malinin ve talihsizliklerinin bir neticesi olarak 
her sahada imkânsızlıklar ve mahrumiyetler 
içinde kıvranan yoldan, köprüden, elektrikten, 
nakil vasıtasından, mektepten, fabrikadan, li
mandan, bankadan, sermayeden, teknikten, mü
teşebbislerden mahrum, mahdut işletmelerini ec
nebilerin sömürdüğü ve bütçesinin başlıca vari
datı aşardan ibaret bulunan bir vatan teslim al
mamıştır. Çok farklı dünya ve memleket şartla
rı içinde maddi ve mânevi her Bahada hemen 
hemen sıfırdan başlamış bir iktidarla bu iktida
rın bütütn bu mahrumiyetler ve imkânsız
lıklara rağmen yapabilmiş oldukları teva
rüs etmiş ve pek müstesna dış yardım
lardan faydalanmış bir iktidarın icraatı hem 
de bütçe gerekçesi .gibi bir billî vesika
da mukayese edilirken siyasi propaganda 
uğruna hakikatlara bu .derece arka çevirmek 
en hafif tâbirle haknaşinaslıktır. Bu hususu 
böylece tesbit ettikten sonra şimdi asıl mevzuu-
muza dönelim. Bütçelerimizin normal iktisadi 
gelişmemezin bir neticesi ve bu gelişmeye mu
vazi olarak yıldan yıla artmasından memnunluk 
duymıyacak ve bunu iş başında bulunan hükü
metler için bir başarı saymıyacak hiç bir va
tandaş tasavvur edilemez. Bahusus bizim gibi 
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asırlarca ihmale uğramış bir memlekette vatan
daşların haklı olarak Devletten bekledikleri hiz
metlerin her gün biraz daha genişlemesi, imar 
ve kalkınma gayretlerine daima artan bir hızla 
devam edilmesi bir siyasi teşekkül olarak bizi 
sadece memnun eder. Bu mevzuda bizim üzerin
de durmak istediğimiz nokta evvelâ bütçeleri
mizde son yıllarda görülen artışlardan ne ka
darının normal bir gelişmenin Ye ne kadarının 
gayritabiî birtakım âmillerin neticesi olduğunu 
araştırmak ve bu suretle katedilen hakiki mesa
feyi ölçmek, saniyen bütçelerle takibedilen mas
raf politikasının iktisadi sahadaki muhtemel te
sirleri üzerine hükümetin dikkat nazarını çek
mekten ibarettir. 

Birinci konuda tam bir fikir edinebilmek 
için her şeyden evvel, bugünkü bütçe rak-
kamlarım hakiki değerlerine irca etmek zaru
reti aşikârdır. Filhakika bütçeler bir mânada 
hükümetçe hazırlanan bir yıllık iş programının 
para Ue ifadesi olduğuna göre iki devre arasın
da katedüen mesafeyi doğru olarak tesbit ede
bilmek için her şeyden evvel bu mukayeselere 
esas olarak alınan devreler zarfında para değe
rinin sabit kalıp kalmadığı bilinmek icabeder. 
Bu nokta açıklanmadıkça iki devre zarfındaki 
mutlak bütçe rakamlarının mukayesesinden 
doğru sağlam bir netice çıkarmak mümkün de
ğildir. 1950 üe 1954 yılları arasında toptan eş
ya fiatlarmda husule gelen tereffüü yukarda 
belirtmiştik. Türk parasının bu devre zarfında 
yüzde yirmi üç bir tenazzüle uğradığı bu en
dekslerin tetkikinden anlaşılmaktadır. Mevzu 
çeşitli bütçe masrafları bakımından tetkik edi
lirse düşme nispetinin asgarî yüzde 25 den aşa
ğı olmadığı neticesine kolaylıkla varılabilir. 
İki devre arasında para değerindeki bu düşme 
göz önünde tutulursa 1950 deki para değeri ile 
1955 bütçesinin yekûnu 2 976 milyon lira olma
yıp hakikatta sadece 2 350 milyon Ura civa
rında olduğu görülür. Vardığımız bu netice 
önümüzdeki bütçe yılında fiyatların sabit ve 
bugünkü seviyelerde tutunacağı faraziyesine 
dayanmaktadır. Bir taraftan fiyatlardaki de
vamlı yükseliş temayülü göz önünde tutulur ve 
diğer taraftan bizzat 1955 bütçesi üe takibedi
len ve aşağıda temas edüecek olan masraf po
litikasının fiyat artışlarını körükliyeceği hesa
ba katılırsa 1955 bütçesinin tatbikatından ara

daki farkın daha da azalacağı ifade edilebilir. 
Diğer taraftan yaptığımız bu tahlüler aynı za
manda ekonomimizin ihmal edüemiyecek ciddî 
tehlikelerle karşı karşıya olduğunu da açıkça 
ortaya koymaktadır. Fühakika para, kredi ve 
bütçe poütikası üe devamlı şeküde ve aşın öl
çülerle yaratılmakta olan iştira gücü ekonomi
miz üzerindeki enfilâsyoncu kuvvetlerin tazyi
kini gün geçtikçe daha bariz bir şekilde hisset
tirmekte ve bunun neticesi olarak fiyatlar ve 
hizmet bedelleri bUhassa son zamanlarda daha 
hızlı bir tempo ile artmaktadır. Bu temayülü 
ekonomimiz için bir sıhhat alâmeti olarak gör
mek ve göstermek yolundaki gayretlerde isa
bet olmadığı kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlar; gelir bütçesi üzerinde de 
birkaç noktaya temas edeceğiz. Geçen yular
da çeşitli âmillerle artan istihsal dış ticaret ve 
kredi haemmdaki şişkinliklerin devlet geürle-
rine de inikas ederek devlet varidatında husu
le getirdiği artışın yanında para değerinin düş
mesi ve hizmet bedellerinin yükselmesinin de 
rolünü belirtmiştik. Geçen 4 yıllık devre zar
fında bütçe gerekçelerinde (Vatandaşın vergi 
yükünü artırmaksızın sağlandığı) yolundaki 
beyanlara rağmen muhtelif vergi ve resmilere 
yapılmış olan zamların da bu artışta hissesini 
kabul etmek icabeder. iktidar tekel maddele
rine, gaz, benzin ve mazota, mahkeme ve tapu 
harelanna, tarifelere hatın saydır miktar ve 
nispetlerde zamlar yapmış bulunuyordu. Bu yı
lın ilk hediyesini de tekel maddelerine, yapılan 
ikinci zam teşkil etmiştir. Yeni gümrük tarife-
siyle gümrük resim seviyesinin % 18 den 
% 39 a çıkarılmış olduğunu da bu arada zik
retmeliyiz. 

Hemen üâve edelim ki, gelirlerimizde doğ
rudan doğruya istihsal ve millî gelirdeki inki
şafa bağlanacak bir artışın hissesi bulunduğu 
şüphesizdir. Ancak Yergi sistemimizin kifayet
sizliği ve 1949 yılında Gelir Vergisinin kabulü 
ile başlamış olan vergi ıslahatının geçen 4 yıl 
zarfında aynı istikamette tekemmül ettirilme
miş olması sebebiyle bu inkişaf mükellefe bir 
ferahlık getirmemiş, bilâkis vergi yükünün az 
kazançlı zümreler üzerindeki baskısının bir 
miktar daha artmasına vesüe olmuştur. 

Filhakika fakir ve kazancı mahdut vatan
daşları tazyik ettiğinden şüphe bulunmayan Va
sıtalı vergilerin 1950'de devlet varidatı içinde-
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ki nispeti % 54 iken bu nispet 1954 te %. 60 ı 
aşmıştır. Hükümetin takibedeceği vergi politi-
kasma dair olalı taahhütleri ile bu konudaki ic
raatının aynı istikamette olmaması da üzerinde 
önemle durulması icabeden bir mevzu teşkil et
mektedir. Birinci Adnan Menderes Hükümeti
nin porgrammda takip olunacak vergi politi
kası şu suretle ifadelendirilmiştir: (Parti prog
ramına sadık kalarak vergilerde ıslahat yap
mak ve bihassa Vasıtalı vergiler nispetini Vası
tasızlar aleyhine indirmek suretiyle vergi ada
letine yaklaşmak prensibini tamamiyle muha
faza ediyoruz. Geniş halk tabakalarını sıkan, 
istihsal hayatını baskı altmda tutan birtakım 
vergilerden tenzilât yapmak suretiyle kazancı 
dar olan vatandaşları ferahlığa kavuşturmak 
lüzumuna kaaniiz.... Ayrıca bâzı inhisar madde
lerinin fiyatlarında indirmeler yapmak imkânı
nı arıyacağız.) Bu taahhütlerin geçen dört yıl 
zarfında ne suretle ve hangi istikamette ger
çekleştirilmiş olduğu Yüksek Heyetinizce ve 
memleketçe bilinmekte olduğu için bunları iza
ha ihtiyaç görmüyoruz. Üçüncü Menderes Hü
kümetinin programında aynı esaslar başka ifa
delerle teyit olunmuş ayrıca Hayvanlar Vergi
sinin 1955 . yılında tamamen ilga olunacağı, 
İmalât Muamele Vergisinin bugünkü şekil ve 
tatbikat ile ortadan kaldırılacağı sarahaten 
vait ve taahhüdedilmiş bulunmasına rağmen 
huzurunuza gelen bütçede bunların gerçekleş
tirileceğini gösteren her hangi bir teşebbüsü 
müşahede etmek maalesef mümkün olmamıştır, 
üstelik tekel maddelerine, Arazi Vergisine, Ge
lir Vergisine zam teklifleriyle karşüaşmış bulu
nuyoruz. 

Buna rağmen memleketimizde vergi adale
tinin tahakkuk ettirilmesi vergi sistemimizin millî 
ve ferdî kazanç ve iratlarla ahenkli bir hale 
getirilmesiyle mümkün olacağından Hükümet 
programında yer alan bu esasların biran evvel 
gerçekleştirilmesini temenniden geri kalmıya-
cağız. Gelir ve Esnaf vergilerinde, Muamele Ver
gisinde bu istikamette yapılacak tadilleri des
teklememiz tabiîdir. 

Kanuni miadını doldurmuş olan arazi tahri
rini yenilemek yerinde bir teşebbüstür. Arazi 
Vergisine zam yapılması ise mevcut adaletsiz
likleri zam nispetinde artıracağı cihetle çok 
mahzurlu görüyoruz. 

Vergi kanunlarında tadilât düşünülürken 
geçen yü kabul buyurduğunuz Amme Alacak
larım Tahsil Kanununun idarece salman vergi
ler için mükelleften teminat alınmasına dair 
olan hükümlerinin iktisadi hayatımızda yeni 
bir huzursuzluğa sebep olduğuna işaret etmek 
isteriz. Yine Vergi Usul Kanununun kaçakçı-
hğa dair olan ve alelade ihmal ve bilgisizlikleri 
kaçakçılık sayan hükümleri huzursuzluk kay
nağı olmakta devam etmektedir. 

Tahminlere gelince; huzurunuza gelen tasa
rıda Hükümet ve Bütçe Komisyonumuz önü
müzdeki yıl için bütçe gelirlerini 2 976 060,001 
lira tahmin etmişlerdir. Bu miktar 1954 yılı 
tahminlerinden 687 585 000 lira fazladır. Yu
karda da işaret ettiğimiz veçhile Devlet gelir
lerinde bu miktarda bir fazlalık umulması önü
müzdeki yılın istihsal ve dış ticaret şartlarının 
içinde bulunduğumuz yılın şartlarından daha 
müsait olacağı faraziyesine dayanmaktadır. 
Şartlar aynı kaldığı takdirde aşırı bir iyimser
lik içinde yapıldığı anlaşılan bu tahminlerin 
gerçekleşmesi çok müşkül olacaktır. Bu tahmin
leri yaparken Hükümetin enflâsyondan ve enf-
lâsyoncu politikanın neticelerinden medet um
makta devam ettiğini zannediyoruz. 

Vardığımız bu neticeler bizi 1955 bütçesiyle 
takibedilen masraf politikası üzerinde durmaya 
sevk eder. Hükümetin bugüne kadar devam et
tiği para, kredi ve bütçe politikasının neticesi 
olarak devamlı şekilde yaratılan iştira gücü ile 
mevcut mal ve hizmet arasındaki muvazenesizli
ğin bir neticesi olarak devamlı fiyat artışları bu 
yıl bütçesinde takibedümekte olan masraf politi
kası ile adetâ körüklenmektedir. Devletçe ve Büt
çe Kanunu ile yapılacak her yeni masrafın mu
ayyen mal ve hizmetlere olan umumi talebin 
hacmim artırma neticesini doğuracağı malûm
dur. Bu vaziyet fiyatların daha süratli bir tem
po ile artmasını intacedeceği gibi esasen tehlike
li bir hale gelmiş olan dış ticaret ve tediye mu
vazenesizliklerini bir kat daha ağırlaştıracaktır. 
Ekonomimiz için pek zararlı neticeler teylidede-
bilecek olan bu gidişin önlenmesi lâzımdır ve 
mümkündür. 

Bunun için para ve kredi sahasında alınacak 
ciddî tedbirlerle birlikte bütçe politikasının da 
yeni bir revizyona tâbi tutulması icabetmektedir. 
Bütçede âzami tasarrufa riayet edilmesi ve büt
çe masraflarının mahiyeti ne olursa olsun mu-
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tedil hadler halinde tutulması takibedflecek büt
çe politikasında ehemmiyetle göz Önünde tutul
malıdır. Hiç şüphesiz bu görüş her gün biraz 
daha artan fiyatları muayyen seviyelerde dur
durmak, dış ticaret ve tediye muvazenesizlikle
rinin doğurduğu menfi tesirleri asgari hadde 
indirmek ve dolayısiyle millî ekonomide.istikrar 
ve emniyet havasını hâkim kılmak istiyen basi
retli bir politikanın zaruretleri olarak mütalâa 
edilebilir. Yoksa devamlı fiyat artışlarını, dış 
ticaret ve tediye muvazenesizliklerini ve bu yüz
den iç piyasada çekilen darlıkları spekülâsyon 
temayüllerini refahın ve iktisadi kalkınmanın 
alâmeti gibi gören ve gösteren bir politika anla
yışının hedefi olarak kabul edilemez. 

Aziz arkadaşlarım; hulâsa olarak diyebiliriz 
ki, Türkiye'nin millî ekonomisi temellerinde 
sağlamdır. Türkiye gelişme ve inkişaf seyri için
dedir ve bu sebeple iktisadi hayatımızda birta
kım sıkıntıları olabilir. Türk milleti âtinin re
fah ve kalkınması hesabına sıkıntılara taham
mül edebilir. Yeter ki çekilen bu sıkmtdarın ve 
katlanılan fedakârlıkların en mâkul ve müsmir, 
en emin ve süratli bir kalkınma hamlesinin za
ruri icabı bulunduğuna ve en kısa zamanda iza
le olunacağma itimat ve itminan husule gele
bilsin. Plânsız, programsız, hesapsız bir iktisa
di politika yüzünden iktisadi gücümüz lüzum
suz yere zorlâ'nıp ifna olunmasın ve memleke
te beyhude ıstırap çektirilmesin. 

Bugün iktisadi ve malî hayatımız böyle he
sapsız bir gidişin tevlit ettiği iç ve dış ticaret 
buhranı içindedir. Buhran artmak ve her halde 
devam etmek istidadmdadır. Ne ret ve inkâr 
yoliyle ne saklayıp küçümseyerek, ne muhale
feti bedbinilk ve kötü niyetle itham ederek ve 
ne de söz yarışı ile bu mesele halledilemez. Edi-
lemiyeceği de son iki yılda sabit olmuştur. 

Biz memleketimizin bu çıkmazdan bir an 
evvel ve enaz zararla kurtulması hususunda 
hatırımıza gelen ve faydalı gördüğümüz tedbir
leri ifade edeceğiz ve her türlü siyasi mülâha
zaların üstünde hükümetin alacağı mâkul ted
birleri desteklemeyi ve ona yardım etmeyi bir 
vazife sayacağız. 

Her şeyden evvel hükümeti önümüzdeki bir
kaç yıl içinde buhram yenecek ve mütaakıp 
yıllarda muvazeneli bir ekonomiye götürecek 
bir program çizip ilâna davet ederiz. Böyle bir 

politika acilen emniyet ve itimadı iade ile uzun 
vadeli bir istikraz sağlanmasını ve hemen eko
nomimizi bir programın disiplini içine almayı 
istilzam eder. 

Hükümetin zaman kaybetmeden yetkili bir 
heyete bir yatırım programı hazırlatmasını tav
siye ediyoruz. Denk bütçe gayesini gözden uzak 
tutmıyacak olan bu yatırımlar programında 
yapılacak işlerin tercih sırası, ikmal müddetle
ri, devletin özel teşebbüsün ve yabancı serma
yenin iştirak payı ve şartları, iç ve dış finans
manların hangi kaynaklardan ve ne suretle te
min olunduğu tesbit ve ilân olunmalı ve yatı
rımlar için Merkez Bankası kapısı çalınmamalı-
dır. Aksi takdirde tesis meydana getirmek mak
sadı ile yapılan her emisyon hayat pahalılığını 
artırmakta ve vatandaşın sırtına gizli ve ada
letsiz bir cebri vergi olarak yüklenmektedir. 

Samimî ve hakiki bir denk bütçe hüküme
tin başlıca hedefi olmalı. Yani malî yıla mahsus 
bütün hakiki devlet gelirlerinin ve giderlerinin 
mütevazin olarak ithal edildiği bir denk bütçe. 
Eğer icabediyorsa sermaye piyasasından istik
raz kanaatimizce bütçenin denkliğini ihlâl et
mez. 

Merkez Bankası membalan ancak ve ancak 
kısa vadeli kredilere münhasır tutulmalıdır. 
Yalnız resmî saha için değil, bütün hususi saha
lar için dahi bu böyle olmalıdır. 

Yatırmalar denk bütçe maksadını ve tediye 
muvazenesini ihlâl etmiyecek bir hadde irca 
olunmalıdır. Şartlar ve imkânlar hazırlanmadan 
yeni yatırımlara gidilmemeli, başlamış olanlar 
dahi (şimdiye kadar yapılmış masrafları heder 
etmemeğe hadim tedbirler alınmak suretiyle) 
yatırım programındaki sıraya konulmalıdır.. 

Piyasadan fazla iştira kuvvetini çekmek 
üzere bütçeden başta Toprak Ofis borçlan gibi 
dalgalı borçlara münasip miktarda tahsisat ay
rılmalıdır. 

Merkez Bankasının iskonto ve faiz hadleri 
yükseltilmelidir. Tediye muvazenesi için ve 
transfer borçlarının tasfiyesi için program ya
pılmalıdır. Yapılacak programlarda bir nakdî 
ihtiyat toplama siyasetine yer verilmelidir. 

Bundan böylesi için hububat ve saire zarar-
lan mutlaka bütçeye ithal edilmelidir. 

Faiz hadlerini düşüren kanun tadil edilerek 
tevdiat faiz hadleri en aşağı eski haline ve ik-
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raz faiz hadleri münasip hadlere irca olunma
lıdır. 

Kapalı malî ve iktisadi siyasetten vazgeçil
melidir. Merkez Bankası vaziyetlerine vuzuh 
verilmeli, nakdî ihtiyatlar safi hâsılı ve sene-
dat cüzdanı müfredatı her hafta muntazaman 
ve sarahatle ortaya konmalıdır. Devlet borç
larının müfredatı muntazaman neşredilmeli, 
transfer borçlarının seyri mutlaka ilân edil
melidir. 

Hattâ iktisadi ve malî durumun nezaketi ve 
müstaceliyeti göz önüne alınarak en âcil ted
birler alınıncaya kadar her türlü mahzuruna 
rağmen muvakkat bütçe yapılması dahi düşü
nülebilir. 

Vaziyet esaslı tedbirler almak için hiç va
kit kaybına tahammül etmiyecek kadar ciddi
dir. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Osman Bölükbaşı. (Yok sesleri) 

BÜTÇE MÜZAKERELERİ DOLAYISİYLE MECLİS ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA 
KARAR 

REİS — Efendim, yarından itibaren, pazar
ları da dâhil, sabah ve öğlteden sonrası için me
sai yapmaya zaruret vardır. Bu sebeple yarın
ki Cumartesi gününden itibaren sabahları saat 
10 dan 13 e kadar, öğleden sonraları da 15 te 
toplanmak üzere yapılacak mesai için kararını
za ihtiyaç vardır. Yarından itibaren, Pazar da 

dâhil olmak üzere, sabahları 10 dan. 13 e, öğle
den sonraları da 15 ten sonra mesai yapılmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul' edenler... Et-
miyenBer... Kabul edilmiştir. 

19 Şubat Cumartesi günü saat 10 da toplan
mak üzere İnikada son veriyorum. ^ 

Kapanma saati : 20,10 » 

« BİRİNCİ CELSE 
Açılma saat: 15 

REİS - Reisvekili Tevfik İleri 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri) 

3. - YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. yapıldı). 
(Diyarbakır mebusluklarına kadar yoklama REÎS Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1955 mali yıh Muvazenei Umumiye 
umunu lâyihan ve Bütçe Encümeni mazbatası 
'1/126) 

REİS — Efendim, bütçenin umumi müza
kerelerine devam ediyoruz. Söz, Cumhuriyetçi 
tfillet Partisi adma Osman Bölükbaşı'nındır. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI-
<A OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh-
erem arkadaşlar; bütçenin üzerinde görüşleri
nizi arza başladığımız şu anda Cumhuriyet 
tfillet Partisi Meclis Grupunun ilk temennisi, 
m bütçenin memleketimiz ve milletimiz için 
layırh olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmunuz-
lur ki, zamanımızın demokratik anlayışına gö-
e bütçe gerekçeleri siyasi maksatlarla süm-
ıettedarik kaleme alınan bir vesika olmaktan 
ıkmış- ve memleket bünyesinin aynası mahiye-
ini almıştır. Bu itibarla iktisadi ve malî ha-
a t ın çeşitli meselelerini, realitelerini objektif 
i r tarzda ele alan, bunların bütçe ile alâka ve 

münasebetlerini ineeliyen ve bütçenin tanzimin
de hareket noktası teşkil eden prensipleri ve 
bunların rakamlarda ifadesini bulan, tetkikatı-
ru izah ve tahlil eden ve bu suretle milli mura
kabenin müessir bir şekilde işlemesine imkân 
veren bir hüviyet iktisabetmiştir. Bu sebeple 
bütçeyi gerek teklif gerek kabul ve tasdik mev
kiinde bulunanların memleketin iktisadi ve 
malî şartlarına iyice nüfuz etmiş olmaları iea
beder. Ancak bu nüfuz sayesindedir ki, bir ta
raftan iktisadi realitelere millî gelirin seyir ve 
temayüllerine göre devlet gelirlerini ayarla
mak diğer taraftan âmme hizmetlerinin istilzam 
edeceği masraf yekunu ile vatandaşların yük
lenmekte olduğu külfetleri göz önünde bulun
durmak mümkün olur. Gerek Devlet bütçesi ile 
gerek mülhak, özel idare, belediye ve köy bütçe
leri ile vatandaşlara yüklenilen külfet ve mü
kellefiyetleri bilmek ve ayrıca Meclisin mura
kabesi dışında işliyen ve memleketin iktisadi 
hayatında çok mühim bir rol oynıyan İktisadi 
devlet teşekküUerinin faaliyetlerini ve bunla-

425 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 1, Cilt: 5, Kırk İkinci İnikat, 18.11.1955, 196-245. 
ss.; Ayın Tarihi, Sayı: 255, 1-28 Şubat 1955, 65-112. ss. 
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rın iktisadi bünye ve vatandaşların geçim ve 
kazanç şartları üzerindeki tesirlerini beraber 
mütalâa etmek bütçenin tanziminde esaslı bir 
zaruret olarak kabul olunmalıdır. Ancak bütün 
bunlar hakiki mahiyetleri ile bilindikten ve bir 
arada mütalâa edildikten sonradır ki sene içinde 
sarfı tekrar edilen paralarla yapılması düşünülen 
hizmetlerin memleketin hakiki durum ve ihtiyaca 
tekabül edip etmediğini ve bütçenin iktisadi 
zaruretlerin telkin ettiği tedbirlere yer verip ver
mediği hususunun isabetle takdiri kolaylaşmış olur. 

Bütçe mevzuunda teşriî murakabenin mües
sir bir şekilde işlemesi geniş ölçüde Hükümetin 
hâdiseleri ve realiteleri tam, objektif bir tarzda 
acı ve tatlı taraflariyle Meclisin takdirine arz 
etmesiyle mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; bu umumi mülâhaza
ların ışığı altında kifayetsizliği aşikâr bulunan 
bütçe gerekçesi tetkik edildiği zaman görülü
yor ki, Hükümet hâdiseleri çok zaman yalnız bir 
cephesi üe ele almakta, kendi nikbin görüşüne 
göre mânalandırmakta birçok hakikatlan bilme-
mezlikten gelmekte ve mukayeselerinde objektif 
olmak kaidesine riayet etmemektedir. 0 kadar ki 
hadislere tanımadıkları mânaları vermek için 
onları zorlamaktadır. Halbuki bir Hükümet için 
mâkul ve mergup olan hareket tarzı hataları ve 
şekilleri gizlemekte değil bunlara çare bulmak 
mevkiinde olan. Büyük Media huzurunda her şe
yi olduğu gibi kabul ve itiraftır. 

Bu iddiaravaıı birçok delillerini içerideki tah
lil ve teııMdlerimizde yüksek takdirlerinize arz 
edeceğiz. Şündilik §u kadarım söyUyeyim ki; 
Hükümet iktisadi ve malî politikasındaki isabeti 
belirtmek için rakamlardaki zahiri şişkinlikleri 
mukayeselerinde esas almakta ve bunların geri
sinde gizlenmiş olan birçok hakikatlan unutmuş 
gözükmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçe, lâyiha/tının 
tahlil ve tenkidine girişmezden önce, hükümleri-
mizan mesnedini teşkü edecek olan; iktisadi du
rumumuz hakkında görülerimizi açıklamak ve 
Demokrat Parti iktidarı devrinde takibedilen 
iktisadı politikanın türlü meseleleri üzerinde 
durmak ihtiyacını hissetmekteyiz. Ancak; böyle 
bir tahlil ve tenkidin ışığı altındadır ki Hükü
metin, iktisadi faaliyetler hakkındaki türlü iddi-
alan, bunların zayıf ve kuvvetli taraflan, ha
kiki mânasiyle kıymetlendirilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar; son yularda memleket 
lerin iktisadi hayatında bir canlılığın iş ve istih 
sal hayatında, bir genişlemenin mevcut olduğı 
inkâr olunamaz. Şüphesiz böyle bir müşahade ya 
pılan işlerle yapılması mümkün olanlar arasındt 
bir mesafenin mevcut bulunduğu ve iktisadi saha 
da birçok hataların irtikâbedildiği iddiasına d« 
bir mâni teşkil etmez. Bu itibarla, tahlillerimiz ne 
inkarcı ve ne de körü körüne tasdikçi bir zihniye 
tin esiri olacak, Sadece idrak vc samimî kanaatle
rimizin çerçivesi içinde ifade edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 yılından bu tara
fa iktisadî kalkınma sahasında yapılan faaliyet
leri mümkün kdan şart ve imkânları göz önünde 
bulundurmak objektif bir mukayesenin ve isabet
li bir hükmün ilk şartıdır kanaatindeyiz. Iktisa-
den geri kalmış bir memleketin kalkınması iç ve 
dış birçok şartlara ve imkânlara tâbidir. Türkiye 
ikinci Dünya Harbi sonunda tarihin hemen hiç
bir devrinde görmediği imkânlara ve dış yardım 
ve kredilere mazhar olmuştur. Dünya şartlarının 
eseri olan böyle bir devreyi bu gibi imkânların he
men hiç bulunmadığı bir devre ile mukayese et
mek ve bundan tam bir tefahür payı çıkarmak 
insaf ve samimiyet kaidesine uygun düşmez. Hü
kümetin bu hakikati hiç olmazsa bir unsur ola
rak niçin nazara almadığını ne suretle izah ede
ceği hakikaten bir merak mevzuu olmaya değer. 
Bu cihete bu kadar işaret ettikten sonra Türki
ye'nin son senelerde mazhar olduğu müsait şart 
ve imkânları kısaca ifade edelim. 

a) Ikinei Dünya Harbi sonunda infirat si
yasetini katî olarak terkeden dostumuz ve müt
tefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, komünizm 
tehlikesini önliyecek en müessir vasıtanın bu teh
likeye mâruz bulunan memleketleri iktisaden kal
kındırmak veb Öylece askerî potensiyeilerini yük
seltmek gayesiyle geniş bir yardım politikası ta-
kibetmiştir. Türkiye; dünya sulhunun korunmasm-
da ifade ettiği büyük mâna ye iktiham eylediği 
ağır yüklerle mütenasip olmasa büe ehemmiyetli 
bir iktisadi yardıma mazhar olmuştur. 

30 Haziran 1954 tarihine kadar Amerika'nın 
Türkiye'ye yaptığı iktisadi yardım (495 848 000) 
dolardır. Çok daha mühim yekûna baliğ olan vc 
Türkiye'nin askeri sahadaki sarfiyatını azaltan 
esliha yardımı bu yekûndan hariçtir. 

b) iktisadi kalkmmamız için Dünya ve Sa
nayii bankalarından krediler temin edilmiştir, 
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c) Kore Harbinin bir neticesi olan yüksek 
fiyat kcmjonJfctürü Türkiye'nin birçok ihraç mal-
taraım yüksek fiyatlarla satışım sağlamak ve böy
lece istihsali teşvik etmiştir. 

d) Avrupa Tediye Birliği Anlaşması tatbik 
sahasına girmiş milletlerarası ticaret hacmi ge
nişlemiştir. Türkiye de bunun sağladığı imkân
lardan istifade etmiştir. 

e) Üç yıl üstüste devam eden fevkalâde mü
sait iklim şartları iktisadiyatı ziraate dayanan 
memleketimizde büyük bir ferahlık husule getir
miş ve kalkınmak için muhtaç bulunduğumuz dö
viz kaynaklarını genişletmiştir, iklim şartlarının 
bizim için ifade ettiği büyük mânayı 1954 yılın
daki kuraklığın neticeleri izaha kâfidir, ikinci 
Dünya Harbi esnasında ithalât güçûlükleri dola-
yısiyle teraküm eden ve memleketimiz ölçüsünde 
ehemmiyetli bir yekûna baliğ olan altın stoku 
kalkınma hareketlerini desteklemiştir. Nitekim 
yetmiş ton altın tediye muvazenesi açığım karşı
lamak için bugün merhun bulunmaktadır. 

Bu saydığımız şart ve imkânın bir memleketin 
kalkınmasında hiç şüphesiz büyük bir ehemmiyet 
taşır. Yalnız göz Önünde bulundurulması icabedçn 
fcir hakikat vardır ki, bu âmillerin hepsi bir de-
vamtıhk arz etmekten uzaktır. Bu itibarla basi
retli bir hükümet; müstesna şartların temin etti
ği imkânlardan âzami derecede istifade ederek 
iktisadi inkişafı ve maß bünyeyi emniyet ve is
tikrara kavuşturacak sağlam bir iktisat politi
kası takibetmek ve gayrı müsait şartlan ve ihti
malleri derpiş eylemek mevkiinde idi. Hüküme-
tîa bu sahadaki muvaffakiyet derecesini hâdise
lerin tahlili gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar; iktisadi kalkınmamızı 
sağhyacak müsait imkânlara yukarda kısaca te
mas ettik. Şimdi bu imkânların tam Dir isabetle 
kufiaiüîrp kullanılmadığı meselesiyle alâkalı mev
zulara geçelim. Türkiye gibi malî imkânlan mah
dut ve elde ettiği fevkalâde dış imkânları geçici 
olan bir memleketin kalkınması her şeyden evvel 
g halûk politika endişelerinden uzak ve ilmi esas
lara ve ciddî tetkiklere dayanan umumi bir plân 
ve programın çerçevesi içinde gerçekleşebilirdi. 
Gaye ve imkânlar arasında hesaba dayanan tam 
bir ahenk sağlanmadığı takdirde hükümetlerin 
hâdiselere istikamet vermekten ziyade; hâdisele
rin peşinden sürüklenmeleri kaçınılmaz bir neti
cedir 

Gerçekten bizim gibi malî imkânlan mahdut 
bulunan ve bu imkânlan yapılacak işler arasında 
en verimlisine harcamaya mecbur olan bir memle
ketin idaresi umumi bir plan vc programdan mah
rum olunca bu en verimli işi tâyin imkânı kal
maz. Şahsi ve indî görüşlere veya günlük politi
ka icaplanna göre daha az verimli işlerle uğraş
mak mukadder olur. 

Hükümetin son zamanlarda plânlı hareket 
ettiği yolundaki iddialanna rağmen yapılacak 
işleri iktisadi ve prim bakımından ölçüye vu
ran, milli geliri mümkün olan âzami haddine çı
karmak hedefine göre işleri sıraya koyan ve 
malî karşılıktan da gösteren ve kalkınma ha
reketlerini ortaya çıkaracağı türlü meseleleri 
ve bunların hal tarzlannı derpiş ve tesbit eden 
umumi bir plânı bulunmadığı hakikati her ve
sile île tezahür etmektedir. Bu hakikat Bütçe 
Encümeninde bu mevzuda salâhiyet sahibi olan 
birçok milletvekilleri tarafından açıkça ifade 
edilmiştir. Hükümetin muhtelif sahalarc ait 
proramlan arasında bir kordinasyonun mevcut 
olmadığını ticari ve iktisadi işlerin başında bu
lunmuş olan eski bir vekil arkadaşımızın da yi
ne Bütçe Encümeninde ifade ettiğini burada 
belirtmek isterim. Yerli mütehassıs!arm yanla-
nna ilâveten Türkiye'ye gelen veya getirilen 
birçok ecnebi heyet ve mütahassıslarm Hüküme
tin plânsız hareket ettiği ve umumi bir "plânı
nın taımminin zaruri bulunduğu yorandaki he-
yanlannf da bu vesile hatırlatınz. 

Hükümet; plânsız hareket edildiği hakkında
ki iddia ve tenkidîeri Bütçe Encümeninde ce
vaplandırırken garip bir yol ve taktik takfbet-
miş ve plânm mevcut olmadığını iddia edenler 
bunu ispat etsinler - diyerek müspeti ortaya 
koyacak yerde menfi ispata davet etmiştir, 
îddia olunduğu gibi böyle umumi bir kalkınma 
plâm veya programı mevcut bulunsa idi, bunu 
umumi efkârın ve Yüksek Meclisin tasvip ve 
murakabesine arz etmek demokrasinin en basit 
bir icabı olurdu. MiUervekillerimn ve hattâ ve
killik yapmış arkadaşlann bilmediği bir umumi 
plânın mevcut olmadığını kabul etmek zarureti, 
Hükümetin iddialarnıa inanmak arzusunäan 
daha kuvvetüdir. 

Hükümetin plânh hareket ettiği yolundaki 
iddiaları eski fikirlerine nazaran bir terakkinin 
ifadesi olarak kabul olunmalıdır. Fühakîka 
uzun müddet Hükümet umumi bir kalkınma 
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plânı veya programım totaliter idarelere has bir 
keyfiyet olduğu iddiası üzerinde ısrar etmişti 
Halbuki tkinci Cihan Harbinden bu tarafa bir
çok demokrat memleketler iktisadi kalkınmala
rını sağlamak için umumi plânlar tatbik etmiş
ler ve muvıffak da olmuşlardır. Bunlar arasın
da Fransa, Holânda, İskandinav memleketleri 
ve Hindistan'ı sayabiliriz. Bu memleketlerin sırf 
plân sahibi olmaları sıfatiyle birden bire otali-
ter oldukları ne iddia ve ne de müşahede olun
muştur. 

Bugün hemen hemen dünyanın hiçbir tara
fında hiçbir mütefekkir veya devlet adamı mo
dası geçmiş 18 nci asır liberalizmine bel bağla
mamakta ve iktisadi hayatın tanziminin tama-
miyle piyasa kuvvetlerinin başıboş işleyişine ve 
fiyat mekanizmasına bırakılmasını tecviz etme
mektedir. Esasen hükümetimiz de son 4-5 se-
neük faaliyeti esnasında kısa bir serbesti dene
mesini mütaakip geniş mikyasta müdahalecili
ğine ve devlet işletmeciliğine başvurmuş bulun
maktadır. Kaldı ki, umumi bir plânın tanzimi 
yapüacak işlerin bizzat devlet tarafından yapıl
masını da zaruri kılmaz. Devlet alacağı tedbir
lerle türlü sahalara ait yatırımların ferdî teşeb
büs erbabı tarafından yapılmasını da pekâlâ te
min edebilir. Binaenaleyh plancılık ille totali
ter ekonomi nizamlarını aynı şey zannetmemek 
lâzımdır. 

Hükümet geç de olsa bu esası müşahede ve 
kabul eylediğine göre ilmî esaslara dayanan ve 
memleketimizi türlü sıkıntilar ve emrivakilerle 
karşı karşıya bırakmıyacak bir plânın tanzimi
ne teşebbüs etmeli ve bu maksatla «bir plân. ve 
koordinasyon dairesi» kurmalı ve başka millet
lerin tecrübelerinden faydalanmalıdır. Bu ve
sile ile, 10 Amerikan üniversitesi namma Tür
kiye'nin iktisadi, siyasi Ve içtimai gelişmelerim 
tetkik etmiş bulunan Bay Rişar Robenson'un 
raporundan şu parçaları zikretmek yerinde dur. 

Yatırımları, yani iktisadi tesisleri en verimli 
hale getirmek için bâzı iç tedbirlere başvurmak 
lâzımdır. Bu tedbirlerin başında yüksek bir 
plân komitesinin kurulması gelmektedir. Bu 
komite Türkiye'nin en dirayetli mühendislerin
den, iktisatçılarından, içtimaiyatçılarından ve 
bundan başka iyi seçilmiş bâzı yabancı müte-
hassıskrdan terekkübetmelidir. Bugün Türki
ye'de Türk ekonomisini planlamakla vazifeli 
bir heyet bulunmadığı gibi, iktisadi plân adı

na lâyık bir plân da yoktur. Veya böyle bir 
plân varsa bunu büecek durumda bulunanların 
bundan haberi yoktur. Bayındırlık, Sağlık ve 
Millî Eğitim bakanlıkları gibi bâzı bakanlıkla
rın birkaç yıllık programları vardır. Fakat 
bunlar arasında hiçbir koordinasyon mevcut 
değildir. Esasen Demokrat Partinin millete 
karşı bir borç senedi mahiyetinde olan progra
mı da bunu âmirdir. Bu ciheti tebarüz ettir
mek için Demokrat Parti programından bâzı 
maddeleri hatırlatmak yerinde olur. 

Program : Madde 22. — (Devlet hayatında 
bütün idari şubelerimiz için siyasi tesirlerimiz 
dışında ihtisas heyetlerince umumi plân ve 
programlar hazırlanmasını ve bunların usul da
iresinde kanunlaştırılmasını lüzumlu görmek
teyiz.) 

Madde 43. — (özel teşebbüs ve sermayenin 
istikrarı ve güvenle çalışması bakımından dev
let iktisadi faaliyetlerinin hudutları kesin ola
rak belirtilmelidir. Bunun için: 

a) Devletin eline alacağı işlerin uzun va
deli umumi bir plâna bağlanmak suretiyle ön
ceden herkesçe bilinmesi imkânının temini; 

b) Devletin iktisadi hayatı tanzim yolun
da alacağı tedbirler ile gümrük ve tekel ve pa
ra politikası gibi iktisadi haaytla sıkı sıkıya 
ilgili konularda takibe'dil e o ek ana istikametle
rin yine herkesçe bilinmek üzere önceden tâyin 
ve ifadesini lüzumlu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi hayatta em
niyet ve istikrarı sağlamak ve teşebbüsün is
tikbal hakkında hüküm vermesini kolaylaştır
mak maksadiyle Demokrat Parti programında 
yer alan bu hükümlerin derpiş ettiği umumi 
plânın ve iktisadi hayatla sıkı sıkıya alâkalı 
konularda takibedilecek umumi istikametlerin, 
herkesçe bilinmesinden vazgeçtik. Bizler tara
fından dahi bilinmediği üzüntü ile ifade oluna
cak bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi kalkınma sahasında takibedilecek 

yolun memleketin esas gaye ve ihtiyaçlarını 
ışığı altında tesbit etmek icabedeceği tabiîdir. 
Bu gaye ve ihtiyaçlar hem iktisadi ve hem de 
içtimai mülâhazalara yer vermek suretiyle iki 
noktada toplanabilir. 

1. Memleket kaynaklarının ve dışardan te
min edilen yardımın müsaadesi nispetinde 
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mümkün olduğu kadar hızlı bir iktisadi kalkın
mayı gerçekleştirmek, 

2. Bu kalkınma hareketi esnasında iktisa
di" istikran ve iktisadi mekanizmanın normal 
işlemesini haleldar etmemek, 

Halbuki; Demokrat Parti hükümetlerinin 
takibettiği iktisadi politika; maalesef iktisadi 
istikrarı bozan bir neticeye müncer olmuştur. 

Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle ta-
kibedilmek istenilen liberalizm siyasetinin baş
lıca hedefi iktisadi hayatı devlet kırtasiyecili
ğinden ve tazyikinden kurtararak daha seyyar 
bir şekle koymak, emniyet ve istikrara kavuş
turmaktı. 

Bu politikanın muvaffak olamayışının en 
ehemmiyetli sebebi; hükümetin birbiriyle telifi 
mümkün olmıyan hedefleri aynı zamanda ta
hakkuk ettirmek hususunda sarfettiği gayret
tir. Hükümet bir taraftan ithalât tahditlerini 
kaldırarak ithal eşyası mevzuunda normal bir 
piyasaniiı teessüsüne çalışırken diğer taraftan 
gayet hızlı, plân ve koordinasyondan mahrum 
bir yatınm politikası ve geniş kitlelerin iştira 
gücünü istihsal artışından daha süratli bir şe
kilde artırmaya matuf bir fiyat ve kredi politi
kası takibetmiştir. Bu iki gayenin yekdiğe
riyle telifi mümkün olamadığı için kısa zaman
da mukadder netice ile karşılaşılmıştır. Tediye 
muvazenesinde hâsıl olan çok tehlikeli vaziyet 
dolayısiyle liberasyon rejiminden fiilen 22 Ey
lül 1952 de vazgeçilmiştir. Bu tarihten itibaren 
de takibedilen dahilî iktisadi politikanın tesiri 
altında ilerde üzerinde ısrarla duracağımız enf
lâsyon baş göstermiş ve fiyatlar seviyesinde 
hızlı artışlar vukubulmuştur. Bu suretle de tat
bik edilmek istenilen liberalizm tecrübesi kısa 
bir zaman içinde iflâs etmiş ve yerini son za
manlarda gittikçe artan çeşitli müdahale tah
dit ve kontrol tedbirlerine bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek malûmunuzdur ki, bir memleket

teki iktisadi faaliyetler bütün diğer faaliyetler
den daha fazla istikrar ve emniyet şartlarına 
muhtaçtır. İktisadi hayat; ancak çeşitli istikrar 
unsurlarının bir arada bulunduğu bir iklimde 
gelişir ve inkişaf eder. İktisadi hayatın baş düş
manı istikrarsızlıktır. Bir memleket ekonomi
sinin kararlı ve bir teviye gitmesi o memleket
te fertlerin alacakları kararlann ve yapacakla

rı tercihlerin daha rasyonel ve daha iktisadi 
olmasını temin bakımından çok mühimdir. Gün
lük veya çok kısa ömürlü kararlara tâbi olan 
bir ekonomide fertlerin istikbal hakkında isa
betli tahminlerde bulunmaları ve huzur içinde 
çalışabilmeleri elbetteki mümkün değildir. 

istikrarsızlığın tevlidedebileceği bütün mah
zurlar bugün memleketimiz için fazlasiyle va
rittir. Bizdeki başlıca istikrarsızlık unsurlarını 
ve bunların mahzurlarını şöylece ifade ede
biliriz. 

1. Fiyat istikrarsızlığı ; 
Bütçe gerekçesinde kabul ve ifade edildiği üze

re dünya fiyatlan müstekar kaldığı ve hattâ düş
me temayülü gösterdiği halde bizde bilhassa 
1953 sonlarından beri gittikçe artan enflâsyon 
tazyiki karşısında fiyat istikrarı bozulmuş ve 
çeşitli fiyatlar farklı nispetlerde olmak üzere 
yükselmeye başlamıştır. Şimdilik bunun başlı
ca iki mahzurunu zikredebiliriz: 

Biri; enfilâsyonun memleketteki istihsal ve 
yatırımların tabiî istikamet ve seyrini bozması 
bâzı sahalarda anormal derecede fazla ve diğer
lerinde daha az yatırım yapılmasına sebep olma* 
sidir: Diğeri ise gelirlerini umumî fiyat seviye
sine uyduramıyan sabit ve dar gelirli geniş bir 
zümrenin satınalma gücünü azaltmak suretiyle 
hayat seviyesini düşürmesidir. 

2. Kredi ünkân ve kolaylıklarında istikrar
sızlık : 

Birkaç seneden beri devamlı olarak genişli-
yen kredi hacmi ve çeşitli iş erbabına gösterilen 
kredi kolaylıklan 1954 yılı içinde mütaaddit de
falar kısılmak istenilmiş sonradan tekrar vaz
geçilmiştir. Her seferinde ticari çeşitli güçlük
ler içerisinde bırakan bu hareketler piyasada 
mühim bir istikrarsızlık âmili olmuştur. 

3. Dış ticaret rejimindeki istikrarsızlık da 
numune olarak gösterilecek istikrarsızlıklardan
dır. Dış ticaret mevzuu ile alâkalı bulunan Ti
caret ve Ekonomi Vekâletinin gerek kadro kifa
yetsizliği ve gerekse nâzım bir plândan mahrum 
olmak dolayısiyle memleket ekonomisini günlük 
kararlarla idare ettiği hakikati Bütçe Encüme
ninde açıkça ifade edilmiştir. 

Nitekim dış ticaret rejiminin, vasati olarak 
senede veya on ayda bir baştan aşağı değiştiril
diği yetmiyormuş gibi arada da çeşitli tamimler, 
emirler ve tahsis kararlan çıkanlarak işler günü 
gününe idare edilmedikte ve ileride ne olacağı 

2696 

TBMM KUTUPHANESI



hususunda kimsenin doğru bir tahminde bulun
mağına imkân kalmamaktadır. 

Yakın zamanlara kadar lisans verilmesi dö
viz verilmesi demek değildir. Lisans verilen bir 
malm memlekete ithalinde ve hattâ satılıp bit
mesinden sonra bile dövizinin transfer edilmedi
ği umumi bir hal teşkil etmekte idi. Kredili itha
lât için verilen müsaadelerde (Transfer yapdm-
caya kadar döviz fiyatında bir değişiklik yapı
lırsa ona göre tediye yapılması şartı) da kondu
ğuna göre bu nevi muamelelere girişmiş olan iş 
adamlarımızın ne kadar gayrimuayyen ve istik
rarsız bir durum içinde bulunduklarını tahmin 
etmek güç değildir. 

işin en garip tarafı Türk parasının dış kıy
metini düşürmiyeceği hakkında mütemadiyen te
minat veren bir Hükümetin iş erbabını huzur
suzluğa sevk eden bir devalüasyon yapılacağı his
sini veren böyle bir kaydın muhafazasına müsa
ade etmesidir. 

4. İktisadi hayatımızı düzenlemeye çalışan 
diğer mevzuat ve kararların da sık sık değiştiril
mesi bir gün tatbik edilrp ertesi gün kaldırılma
sı daha ertesi gün tekrar yürürlüğe konulması 
iktisadi hayatımızda son derecede istikrarsız bir 
durumun yaratılmasına sebep olmuşutr. 

Gerek Hükümet ve gerek parti programların
da - piyasalarda emniyet ve istikrarın sağlan
ması şaratır. Kati zaruret olmadıkça piyasalara 
kanşılmamalıdır - diyen bir iktidarın iktisadi 
istikran bozan bu tedbirlerden son derece kaçın
ması icabederdi 

Bütün bu müdahaleler gösteriyor ki; Hükü
met başlangıçta istemediği ve niyet etmediği 
şeyleri bugün yapmak mecburiyetinde kalmak
tadır. Böylece evdeki hesap çarşıya uymryan Hü
kümetin baştan beri plânsız hareket ettiği bir 
kere daha anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; basiretli ve hesaplı 
bir hükümetin bile önceden derpişi mümkün 
olmıyan hâdiselerin eseri olan birçok güçlük
lerle karşılaşması mümkündür. Bundan dolayı 
bir kimseyi mesul tutmak elbette ki hatıra gel
mez. Fakat; bizim karşılaştığımız bütün güç
lükleri bu nevi fevkalâde sebeplerle izaha im
kân olmadığı kanaatindeyiz. Filhakika iktisadi 
hayatı yakından takibedenleri endişeye düşüren 
birçok güçlükleri hükümet mühimsememiş ve 
nikbin tahminlerin iklimi içinde işleri idare 

etmek yolunu tercih etmiştir. Böyle bir zih
niyetle hareket ettiği müşahede edilen bir hü
kümetin karşdaşüan müşküllerde bir mesuliyet 
hissesi vardır, demek tabiîdir. Bu mevzuda 
vereceğimiz bâzı misaller hem iddialanmızı te
yit ve hem de Yüksek Heyetinizin dikkatini çe
kecek mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti İkti
darının ilk iki senesi, ithalâtın tahdidedilmiye-
ceği yolunda resmî şahsiyetlerin verdikleri mü
kerrer teminatlariyle, son üç senesi de, ithalâtın 
tahdidi ve liberasyon sisteminin fiilen meriyet
ten kaldınlmasiyle geçmiştir. Hiç şüphesiz bu 
hâdise bir hükümet için muvaffakiyet işareti 
sayılamaz. 

Dış tediye imkânlan mahdut ve fakat ihti
yaçları hudutsuz olan bir memleketin uzun 
müddet liberasyon sistemine tahammül edemi-
yeceği elbette ki hükümetin meçhulü değildi. Te
diye muvazenesindeki tehlikeli açık dolayısiyle 
bizzarure liberasyon sisteminden ayrılan hükü
met; bunun çok muvakkat bir tedbir olduğunu 
iddiaya devam etmiştir. Filhakika, Sayın Hü
kümet Reisi 30 Ocak 1953 iarihli basın toplan
tısında şü beyanatı vermiştir : «Liberasyondaki 
tahditler çok muvakkattir, hattâ belki on, on 
beş güne kadar eski sisteme tam olarak rücu 
edilecektir.» Bu beyanatın verildiğinden bu
güne kadar iki seneden fazla bir zaman geçtiği 
halde liberasyona dönmek mümkün olamamış, 
diş tediye güçlükleri devam etmiş ve ithal ve 
istihlâk edilen mallardan doğan borçlar, ancak 
son günlerde yapüan ve yapılmakta olan ticari 
anlaşmalarla tasfiye edilmek yoluna gidilmiş
tir. Yıllardan beri devam eden güçlüklerin, on 
beş, yirmi gün içinde bertaraf edilerek serbest 
ticaret rejimine tam olarak avdet edileceğini 
bir hükümet reisinin beyan etmesi ve hâdise
lerin tabiî olarak kendisini tekzibeyiemesi üze
rinde dikkatle durulacak bir keyfiyettir. Bu du
rum iki suretle izah olunabilir. Ya Hükümet; 
hâdiselere nüfuz etmek imkânını bulamamış 
veyahut da hakikati olduğu gibi umumi efkâra 
bildirmek cesaretini gösterememiştir.. Her iki 
ihtimalin de lehe kaydedilecek tarafı yoktur. 

Hükümetin mevcut güçlükleri mühimseme-
diğini veya öyle gözüktüğünü ifade eden şu 
misali de vermeden geçemiyeceğiz. 

Sayın Hükümet Reisi 6 Aralık 1952 tarihli 
Adana nutkunda aynen şöyle diyordu : «Mil-
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yonluk istihsal stoklarımızın paraya kalbi ile 
milletçe hiçbir sarsıntı his olunmadan altın ve 
döviz darlığı da pek yakmda muhakkak sure'tte 
giderilecektir.» 

Bu görüşün de ne dereceye kadar tahakkuk 
ettiğini takdirlerinize arzla iktifa ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin, ihracat 
mevzuunda çok nikbin tahminlere yer verdiği
ni gösteren bir, iki misal arz etmek isteriz. 

1951 - 1952 devresinde bir milyon tonluk 
hububat ıhracedileceğinden bahsedildiği haide 
bu tahminin yarısı bile tahakkuk etmemiş vc 
ihracat ancak 491 bin tonu bulabilmiştir. 

Sayın Cumhur Başkam 1 Kasım 1952 tarih
li Meclis açış nutkunda, hükümetten aldığı ma
lûmata dayanarak 1952 - 1953 devresinde bir 
buçuk milyon ton hububat ihracedeceğimizi 
memlekete ilân etmiştir. Halbuki bu devredeki 
ihracât ancak 871 bin tondan ibaret kalmıştır. 

Son olarak bir misal daha vermek isteriz. 
Hükümet; 1954 bütçe kanunu Lâyihası gerek
çesinde 1953 - 1954 devresinde ihracatımızın 
4,5 milyon tonu bulacağını ve ihracat gelirleri
mizin de bir milyar 400 milyon lirayı aşacağı
nı tahmin etmekte idi. Halbuki fiilî ihracatı
mız iki milyon 397 bin tonu ve ihraç gelirleri
miz de 990 milyonu geçememiştir. 

İhraç gelirlerimizdeki 410 milyon liralık 
tahmin farkını kısmen dünya şartiariyle izah 
mümkün olsa bile, 4,5 milyon tonluk tahmin 
ile 2 milyon 397 bin tonluk fiilî ihracat arasın
daki 2 milyon 100 bin tonluk azîm fark ne ile 
izah edilecektir.? Bu miktar bir stokun yeni 
ihraç mevsimine devredümediği de bir vakıa
dır. Bu cihet Ekonomi ve Ticaret Bakanına 
Bütçe Encümeninde tevcih ettiğimiz bir suaıe 
verilen cevapla anlaşılmış bulunmaktadır. Tah
min ile tahakkuk arasındaki bu büyük farkın 
en mühim sebebi Sayın Cumhurbaşkanının 1 
Kasım 1953 Meclis açış nutkunda ifade ettiği 
üzere, Hükümetin 2 milyon 700 bin ton hubu
bat ihracedeceğimizi tahmin etmesidir, hakikatta 
1953 - 1954 devresinde 1 müyon 183 bin ton 
hububat ihracedilebilmiştir. 

Hükümet; bütçe gerekçesini hazırladığı za
man ofis 1954 Ekim devresinde yapabileceği 
mubayaanın kısmı âzamim yapmış bulunuyor
du. Bu itibarla ofisin ne miktar hububat ih-
racedebileeeğini isabetle takdir etmek ve böyle

ce 1 milyon 500 bin tonluk azîm bir hataya düş
memek mümkün idi, Esasen 2 milyon 700 bin 
ton hububatı fiilen ihracetmemize limanlarımı
zın kapasitesi müsait değildi. Temennileri bu 
derecede mübalâğalı olan bir hükümetin birçok 
güçlüklerle karşılanması kadar- tabiî bir şey ola
maz. Kısa vadeli görüş ve temennileri böylece 
tahakkuk etmiycn bir hükümetin uzun vadeli 
görüş ve temennilerine inanmaktaki güçlüğü 
yüksek takdirlerinize arzetmekle iktifa edece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdiye kadar olan mâruzâtımızla hüküme

tin plânsız ve programsız hareket ettiğini ve bu 
yüzden iktisadi istikrarı bozan bir durumun 
hâsıl olduğunu ifadeye çalıştık. Bundan sonra
ki tahlil ve tenkidlerimiz; Demokrat Partinin 
takibettiği ve evvelce kısaca temas ettiğimiz 
iktisadi politikanın ana istikametlerine, para, 
kredi ve fiyat politikasına ve bunların netice
lerine taallûk edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim gibi iktisaden geri kalmış bir mem

leketin süratle kalkınabilmesi için her sene bü
yük mikyasta yatırımların yapılabilmesi ve 
bunların tevlidedeceği çeşitli meselelerin de 
gereği gibi halledilmesi lâzımdır. İktisadi kal
kınmanın hızlı ve devamlılığı şüphesiz sadece 
her sene yapüan yatırımların mecmu miktarına 
değil; aynı zamanda bu yatırımların terkip 
tarzına da bağlıdır. Aynı miktar senelik yatı
rımla temin edilebilecek millî gelir artışı bu 
yatırımların muhtelif sahalara tevzi şekline ve 
aralarında koordinasyon bulunup bulunmadı
ğına göre değişebilecektir. 

Son senelerde memleketimizde yapılan ikti
sadi faaliyetler yakından tetkik edildiği zaman 
görülür ki; son dört beş sene içinde yapüan 
yatırımlar, oldukça mühim yekûnlara baliğ ol
makla beraber aralarında iyi bir koordinasyon 
temin ve plânlı hareket edilmediği için ortaya 
halli zor çeşitli meseleler çıkmış ve bu arada 
memleketin iktisadi cihazlanması ve istihsal 
kapasitesinin artırılması mümkün olan seviye
nin dununda kalmıştır. Bilhassa 1952 ve 1953 
yıllarında yapılmış yatırımların nev'i tetkik 
edilince görülüyor ki; stok artışları ve bina 
inşaatı şeklinde tezahür eden gayrimüsmir ya
tırımların miktarı diğer müstahsil yatırımlar 
yanında mühim bir mevki işgal etmektedir. 
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Halbuki : Mahdut olan imkânlarımızın ve ta
sarruf gücümüzün gavrimiistahsıl yatırımlara 
inkilâbetmesine mümkün olduğu kadar mâni 
olunarak müstahsil yatırımlara gitmesini te
mine çalışmak icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî ekonomisinin temeli ziraat olan bir 

memleketin iktisadi kalkınma mevzuunda bü
tün kudret ve imkânlarını birinci derecede zi-
raate, ziraatin yardımcısı olan işlere ve zirai 
sanayiin inkişafına tahsis etmesi kadar tabiî 
bir şey olamazdı. Nitekim Demokrat Parti de 
iktidara gelir gelmez kalkınma gayretlerinin 
sıklet merkezini devlet sanayiciliğinden ziraa-
te intikal ettirmiştir. 

Bu politika icabı olarak mahsul fiyatları 
kurutulmuş, kredi hacmi genişletilmiş ve ziraa
tin makineleşmesi yoluna gidilmiştir. 

Bünyemizin hazım kabiliyeti nazara alın
madan girişilen bu plânsız ve kesif makineleş
me hareketi yüzlerce çeşit makinenin memleke
te ithaline yol açmış ve bunların yedek parça
larını ucuzca ve kolaylıkla tedarik edilememesi, 
kifayetli eleman yokluğu, tamir atelyelerinin 
azlığı yüzünden 100 milyonlarca liralık servet 
çok çabuk yıpranmış ve böylece beklenilen 
randıman alınamamıştır. Bugün birçok ziraat 
makineleri metruk bir hale gelmiştir. Bu şartlar 
altında işletilen vasıtaların masrafı ancak be
reketli mahsul yıllarında karşılanabilmektedir. 
Mahsulün az olması halinde motorlu vasıtala
rın masrafına dayanamıyan ve taksitlerini ödi-
yemiyen ziraatçiler; bunları kendileri için bir 
büyük külfet saymaya başlamışlardır. İşletile
cek arazisi olmadığı veyahut çok küçük bir ara
zisi bulunduğu halde birçok kimselere traktör 
ve biçer - döğer verilmesi bu işi bir macera hali
ne getirmiş bulunmaktadır. Bu maceranın ıstıra
bı ise bilhassa 1954 yılında fazlasiyle hissedil
miştir. 

İstihsali artırmak için verilen krediler; 
bütçe gerekçesinde de belirtildiği üzere 1949 yı
lına nazaran 30 Haziran 1954 te % 500 e yakın 
bir artış kaydettiği ve hava şartları üç yıl ardı 
ardına çok müsait gittiği halde istihsal maale
sef bu artış temposunu çok uzaktan takibedebiî-
miştir. Bunun mühim bir sebebi, istihsal için 
verilen kredilerin bilhassa küçük çiftçilerle is
tihlâk maksadiyle kullanılmış olmasıdır. Birbi

rini takibeden iyi yılların verdiği cesaretle ala
bildiğine borçlanan ve gelirlerim tasarruf et-
miyen çiftçilerin bu seneki kuraklık dolayısiy-
le bu hareketlerinden ne kadar nadim oldukla
rını ifade etmek isteriz. İstihsal için verilen kre
dilerin maksada uygun bir şekilde kullanılması 
mevzuunda hükümetin çok hassas davranması 
ve siyasi mülâhazalara tâbi olarak bu işi başı
boş bırakmaması icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar; ilerde üzerinde ay
rıca duracağımız fiyat, kredi hızlı yatırım poli-
tikasiyle memlekette istihsal artışını aşan geniş 
bir iştira gücü yaratılmıştır. Bunun neticesi ola
rak istihlâk temayülü kuvvetlenmiş ve ithalât 
eşyasına karşı olan talep de fazlalaşmıştır. Bu 
da dışardan fazla miktarda mal getirilmesini 
intacetmiştir. Bankaların vermiş olduğu bol 
kredi; aynı zamanda ilerde ithalâtın tıkanması 
ihtimali stokların takviyesine sebep olmuştur. 
Döviz mevcudumuz ve hariçten temin ettiğimiz 
krediler ithalât talebini karşılamaya kâfi gel
meyince de, ithalâtın tahdidi yoluna gidilmiş
tir. 

Bütün bu hâdiselerin tesiri altında hükümetin 
iktisadi siyasetinin yeni bir istikamet aldığını ve 
kalkınma gayretlerinin tekrar sınai mevzulara 
yönetildiğini görmekteyiz. 

Muhtaç olduğumuz birçok malların dâhilde 
imali suretiyle döviz sarfiyatını azaltmak hedefi
ni güden bu yeni politikanın bir neticesi olarak 
1950 ve 1953 arasında hızlandırılmış olan zirai 
kalkınma ile alâkalı malzeme ithalâtı azalmaya 
başlamıştır. Filhakika memlekete giren zirai istih
sal malzemesinin bedeli 1952 yılında 210 milyon 
lira tuttuğu halde bu miktar 1953 yılında 114 mil
yona ve 1954 senesinin on aylık devresinde de 69 
milyona düşmüştür. Evvelce ithal edilen birçok 
makinelerin çok kısa zamanda yıprandıkları ve ye
dek parça ihtiyacının çok şiddetlendiği nazara 
alınırsa, bu azalıştaki isabetsizlik ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin sanayileş
mek mecburiyetinde bulunduğuna şüphe yoktur. 
Bu sanayileşme için hariçten ithal edeceğimiz 
makine ve hammaddesi hariçten getirilen sanayi
in ihtiyacı için lüzumlu dövizin temini de şüphe
siz ihracatımızın gelişmesine ve dış gelirimizin 
artmasına ve dışardan uzun vadeli kredi, yabancı 
sermaye yatırımları ve yardım şeklinde munzam 
kaynaklar sağlanmasına bağlıdır. Uuntmamak lâ
zımdır ki, bir memlekete yabancı sermayenin ge-
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tirilmesi, kredi açılması veya kredili »atış yapd-
ması mevzuunda aranan en mühim şart o memle
ketin borçlarım ödiyecek ve taahhütlerini yerine 
getirecek bir tediye kabiliyetine sahip bulunma
sıdır. Binaenaleyh sanayileşme hareketinin hız
lanması ihracatın artmasiyle mümkündür. Bu iti
barla sanayileşme hareketi en zengin döviz kay
nağımız olan ziraat ve maden ishtihsali için lü
zumlu makine ve malzemenin ithalini daraltacak 
bir istikamet takibetmemelidir. Aksi takdirde ih
racatın azalması mukadder olur. Bütün Türkiye'
de adam başına ihracat miktarının Mısır ve Su
riye'den daha aşağı bulunması ve son üç yıl için
deki ihracatımızın 2,5 milyon ton civarında âdeta 
sabit kalması istihsal mevzularının inkişafı üzerin
de gereken ehemmiyetle durulraadığım göster
mektedir. Türkiye'de nüfus başına isabet eden 
ihracat miktarı sanayi memleketleriyle mukayese 
edilecek kadar azdır. Son yıllar içinde Türkiye'nin 
en çok ihracat yaptığı 1953 yılında İktisadi Iş Bir
liği Teşkilâtına dâhil bâzı memleketlerin nüfusu 
başına ihracatını gösterir şu rakamlar ihracatımı
zın kifayetsizliği hakkında iddiamızı teyideder. 

Adam başına 
dolar 

Belçika - Lüksemburg 248 
Danimarka 231 
isveç 209 
Holânda 202 
Büyük Beritanya 147 
Federal Almanya 89 
Fransa 87 
italya 31 
Türkiye 17 
iktisadi kalkınmaları geri kalmış olan kom-

şu memleketlerle Türkiye'nin vaziyeti muka
yese edildiği vakitte dikkate şayan neticelerle 
karşılaşılmaktadır. 

Komşu memleketlerin 1953 yılında nüfus ba
şına düşen ihracatı şöyledir. 

Adam başına 
dolar 

Kıbrıs 83 
Irak (petrol dâhil) 43 
Suriye 39 
Mısır 18 
Türkiye 17 
Yunanistan 14 

Yunanistan'ın; döviz ihtiyacının büyük bir 
kısmını, ihracat rakamları dışında kalan deniz 
ticaretinden temin ettiği malûmdur. 

Görülüyoor ki; Yunanistan hariç diğer kom
şu memleketlerde nüfus başına isabet eden ihra
cat Türkiye'den fazladır, 

İktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesini tetkik 
eden raportör arkadaşlarımızın da belirttikleri 
bu hakikatlara sunuda ilâve edelim ki bâzı Garp 
memleketlerinde bir tek hususi şirket tarafından 
dış piyasalara yapılan satışların Türkiye'nin 
mecmu ihracatım aştığı görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; yukardaki mâruzâtı
mızla kalkınma gayretlerini başlangıçta Devlet 
sanayiciliğinden ziraate intikal ettiren Demok
rat Parti iktidarının son zamanlarda gayretleri
ni tekrar sınai mevzulara yönelttiğini ifadeye 
çalıştık. Şimdi bu sanayileşme politikası üzerin
de görüş ve temennilerimizi arza çalışacağım. 

Muhterem arkadalar; sanayileşme mevzuun
da Devletin takibedeceği politikanın ana isti
kametleri şüphesiz bir teşviki sanayi kanununun 
hükümleri içinde yer almış olmak icabeder. 
Sanayiin kuruluşunda ve işleyişinde (en iyiyi, 
en ucuza maletmek) hedefini daima göz Önün
de bulunduracağım, dünya piyasalarına göre de 
rantabl olan sanayiin korunması icahettiğini 
programına alan Demokrat Parti bu maksadı 
sağlıyacak bir teşviki sanayi kanunu projesini 
Yüksek Meclise sunmak kararında olduğunu 
daha kurulduğu zaman ilân etmişti. 5 yıllık ik
tidarı zarfında kendisinin lüzumunu ilân ettiği 
bir esası gerçekleştirmek yoluna gitmeden han
gi esasa göre cereyan ettiğini kimsenin sarih 
olarak bilmediği bir sanayileşme yoluna gir
miştir. Hangi sanayinin hangilerinden evvel 
veya sonra gerçekleştirilmesi icabettiği husu
sunda bir iktisadi plân veya program da mev
cut değildir. 

Muhterem arkadaşlar; sanayileşen bir mem
leketin halletmek mecburiyetinde bulunduğu 
birçok meseleler vardır. Bu meselelerin başlı-
caları (sermaye, döviz ve enerji) meseleleridir. 
Sanayileşme hareketini bu meselelerle muvazi 
yürütmek mümkün olamadığı takdirde ortaya 
halli müşkül birçok meselelerin çıkması ve mil
lî servetin heder olması kaçınılmaz bir netice 
olur. Bu acı neticenin birçok misallerine mem
leketimizde tesadüf etmek mümkündür. Bu 
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mevzudaki ıstırabın ne kadar derin olduğunu 
istanbul Tüccarlar Derneği îdare Heyeti birkaç 
gün evvel kongrelerine sunduğu rapordan alı
nan şu parçalar göstermeye kâfidir: (İthalât 
müşkülâtı yüzünden birçok ticarethanelerimiz 
faaliyetlerini hemen hemen tatil etmişlerdir. 
Birçok fabrikalarımız hammadde ve yedek par
ça bulamadıklarından çalışamamaktadırlar. 
1953 senesine ait lisansların kuvertürleri temin 
edüememiştir. 1954 senesi mahsûl durumu yü
zünden önümüzdeki aylarda durumun daha da 
müşkülât arz edeceği muhakkaktır.) 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan hızllı bir 
sanayüeşme politikası güdülürken diğer taraf
tan mevcut sanayinin tam randımanla işlemesi 
için lüzumlu hammadde, yedek parça, malzeme 
ve kömür temin edilememekte, böylece de ik
tisadi ve içtimai birçok zararlara memleket mâ
ruz bırakılmaktadır. Aylardan beri gazeteler
de hammadde, malzeme ve kömürsüzflük yüzün
den birçok fabrikaların faalSyetlerini zayıflat
tıklarım veya durdurduklarını okuyan vatan
daşlar, yeniden fabrika temeüeri atmanın ne 
dereceye kadar mâkul ve iktisadi bir hareket 
olduğunu düşünmektedirler. Bu iddialarımızı 
teyideden misaller arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; mevcut fabrikaların 
tam randımanla çalışmalarının temin edüeme-
mesi elbette ki, millî servetin zıyaı demektir. 
Hükümet; her sene bütçe gerekçelerinde birçok 
rakamlar vermekte ve fakat istihsal ile kapa
sitenin aynı şey olmadığını unutur gözükerek 
mukayeselerinde hemen daima kapasiteyi mal
zeme olarak kullanmayı kendi politikasına da
ha uygun görmektedir. Meselâ 1954 bütçe ge
rekçesinde memleketimizin 1950 senesindeki 
pamuklu istihsalinin 152 milyon metre olduğu
nu ve bu miktarm 1952 senesinde 177 müyon 
metreye çıktığını söyliemekte ve buna göre iki 
sene zarfında istihsal artışının % 12 olduğunu 
tesbit etmektedir. Bu artışı kifayetsiz bulduğu 
anlaşılan hükümet, 1952 senesinde 260 bin olan 
iğ adedini gerekçenin tanzim edüdiği sırada 
545 bine çıktığını büdirmekte ve kuruluşları 
tamamlanmış olup da işletmeye açılmak üzere 
olan fabrikalarımızla iğ adedinin 700 bine çı
kacağını söylemektedir. Böylece de pamuklu 
mensueat sahasında kapasitenin 1950 senesine 
nazaran % 270 nispetinde artmış olduğunu ifade 

etmektedir. 1955 gerekçesinde de yünlü ve pamuk
lu mensucat iğ sayısının 1950 senesinde 300 bin 
olduğu halde inşa edilmekte olanlarla beraber 
bu miktarın bir müyon iğe yaklaştığı söylen
mektedir. Buna rağmen bu kapasite artışına 
uygun bîr istihsal yapıldığına dair her hangi 
bir malûmat verilmemektedir. Böyle bir artış 
olisa idi hükümet bunu Meclise bÜdirmek zev
kinden'kendini mahrum etmezdi. Bu da gös
teriyor M, kapasite ile istihsal arasında büyük 
bir mesafe bulunmaktadır. Bununla beraber 
hükümetin 1953 ve 1954 yıllarına ait istihsal 
miktarını açıklamasını ve hammaddesi memle
ketimizde çıkan pamuklu sanayiin neden tam 
randımanla çalışmadığının izahını istirham ede
ceğiz. 

Hükümetin rakam şişkinüklerinin arkasında 
bulunan birçok hakikatlan unutur gözüktüğü 
yolunda ileri sürdüğümüz iddianın şimdilik bir 
delili böylece tezahür etmiş oluyor. 

Yine hükümet, 1954 bütçe gerekçesinde 
1953 yılında çimento fabrikalarımızın kapasite
lerinin bir müyon 25 bin tona yükselmiş oldu
ğunu ve 1954 yılı içinde çalışmaya bağlıyacak
larla beraber kapasitenin bir müyon 270 bin 
ton olacağını söylemektedir. Konjonktür der
gisinin Temmuz - Eylül 1954 devresine art nüs
hasında: Ocak-EyDûl 1954 devresi çimento 
istihsal rakamlarının aylık vasatisinin 60 bin 
ton olduğunu hesaplamak mümkündür. Şu ha
le göre, çimento fabrikaları da memleketin bü
yük ihtiyacına rağmen pamuklu sanayiinde ol
duğu gibi tara randımanla çalışmaktan çok 
uzaktır. Bu durum karşısında yeni çimento fab
rikaları kurmaktansa mevcudun tam kapasite 
ile işletilmesinin teminine çalışılmasının daha 
mâkul bir hareket olacağmı düşürmesinden -va
tandaşın kendisini kurtarması şüphesiz müm
kün değildir. 

Bütçe gerekçesinde eie ifade ediîdiği üzere 
1950 senesinde mevcut fabrikaların kapasitele
ri 400 bin ton gibi mütevazı bir rakam ise de 
istihsalleri 395 ton idi. Bu suretle tam randı
manla çalışıyorlardı. Bu iki misal mevcut sa
nayiin tam randımanla çalışmadığım göster
mek için kâfidir kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, sanayiin muhtaç ol
duğu enerji memleketimizin bugünkü realitele
rine göre kömürden elde edilmektedir. Bu iti
barla kömür istihsali ile sanayileşmeyi ahenk-
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Ii yürütmek bir zarurettir. Böyle bir koordi
nasyon temin «(111601601111 takdirde fabrikalar 
kurmak iktisadi ve makul bir hareket olmaz. 
Bu sene mevcut fabrikaların kömürsüzlükten 
ne kadar sıkıntı çektiğini ifade eden bir misal 
üzerinde durmak isteriz. 

9 Ekim 1954 tarihli Vatan gazetesinde şöy-
le bir ilân görüyoruz : (Kömürsüzlük yüzünden 
6 Eylül sabahı tatil edilmiş olan deniz sevkıya
tı kömür durumunun müsaadesi nispetinde de
vam etmek üzere 15 Ekim sabahından itibaren 
tekarar bağlıyacaktır.) Arslan ve Eskihisar su 
kireci ve çimento fabrikalarına ait bulunan bu 
ilân fazla bir söz söylemeye lüzum bırakma
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketin artan 
kömür ihtiyacını karşılamak, sanayüeşraesine 
imkân vermek üzere kömür istihsalini artır
mak mevzuunda bir amenajman programının 
mevcut olduğu malûmdur. Bunun tatbikatı üze
rinde kısaca durmak böylece mevcut sıkıntıla
ra parmak basmak ihtiyacını hissetmekteyiz. 
Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetinin Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Müessesesinin 1953 yılı fa
aliyetine ait hazırladığı raporun 19 neu sayfa
sını okuyalım : (Tatbikat seyrindeki bu gecik
meler bâzı ünitelerde o kadar bariz olmakta
dır ki, aradan bir yıl geçmesine rağmen tesis 
durumları evvelki yıldakinin hemen hemen ay
nı kalmaktadır. Bu gecikmelerin âmilleri ara
sında inşaat mütaahhitlerinin taahhüdettikle-
ri işleri zamanında yapamamaları, yabancı fir
manın malzeme ve teçhizat temininde güçlük 
çekmeleri ve bunları geç teslim etmeleri, 

Bir kısım mukavelelerin döviz transferi ya
pılmadığı için uzun müddet meriyete girmeme
si gibi hususlar vardır. Bu gecikmeleri amenaj-
manda derpiş edilen senelik istihsal miktarla
rının tahakkukunu güçleştirdiği gibi meyda
na getirilen tesisler maliyetinin mühim ölçüde 
artmasına da âmil olmaktadır. 

Döviz sağlanamadığı için geri kalan işler 
meyaomda, Ereğli Limanı, tahmil, tahliye te
sisleri, Ereği - Zonguldak - Çatalağsı transfor
matör tesisleri, Zonguldak Limanı, Çatalağa 
ve Zonguldak lârvarlan ve karadon tâli trafo 
merkezleri su isale malzeme ve teçhizatı, de
miryollarının makaslan ve ufak aksamı zikir 
ıluuabilir.) Rapordaki bu hakikatların belâga-

tine yeni bir şey ilâve etmeyi lüfumsuz adde
deriz. , 

Muhterem arkadaşlar; bu hakikatlar da gös
teriyor ki, hükümet, sanayileşme mevzuunda 
(Sermaye, döviz ve enerji) imkânlanmızı naza
ra alan plânlı ve programlı bir çalışma yoluna 
girmek, bir derlenmek ve toplanmak zarureti 
karşısındadır. Sanayileşme hareketinin müspet 
netice verebilmesi için yıllardan beri yapüan 
vaitlere rağmen bir türlü halledilemiyen Mua
mele Vergisiyle sanayiin emin ve kifayetli bir 
tarzda finansmanı mevzuunun ele alınmasını 
ve bir teşviki sanayi rejiminin ihdasını lüzum
lu addetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bundan sonraki tahlil
lerimizde Hükümetin takibertiği para ve kredi 
politikasının iktisadi şartlara ve icaplara uygun 
olup olmadığını ifade ve tesbite çalışacağız. 

Memleketimizde paranın kıymetinin azalma
sı, artması veya sabit kalması piyasaya sürülen 
kâğıt para ve bankaların verdiği kredi miktarı
nın iktisadi şartlara uygun olup olmaması île 
yatandan alâkalıdır. Hükümet, arzu ettiği tak
dirde hem kâğıt para miktanuı ve hem de ban
ka kredilerini istediği miktarda artırabileceği ve
ya azaltabileceği cihetle fiyatları ve dolayısiyle 
paramızın kıymetini tâyinde geniş salâhiyet 
ve imkânlara sahiptir. Bizde, Devletin para üze
rindeki hâkimiyeti iktisaden ileri gitmiş birçok 
Garp memleketlerine nispetle fazladır. Fakat; 
Devletin hangi gayeleri gerçekleştirmek için bu 
salâhiyetini kullanacağı sarih değildir. Hükü
metin ne gibi şartlar altında ne sebeplerle ve ne 
şekülerde paraya müdahale edeceğini gösteren 
bir para siyaseti de tesbit olunmamıştır. 

Demokrat Parti programının 44 ucü madde
siyle para politikasında takibedüecek ana isti
kametlerin herkesçe bilinmek üzere önceden tâ
yin ve ifadesini lüzumlu gördüğünü ilân ettiği 
halde bu vecibeyi bugüne kadar yerine getirme
miştir. 

İşte bu sebepledir ki, paramızın yarınki kıy
meti hakkında isabetli bir hüküm vermek müm
kün olamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; zamanımızda bütün ik
tisadi faaliyetler para denilen bir kanaldan geç
mektedir. Bu itibarla para ve kredi hacmmdaki 
tahavvüllerîn bir» memleket ekonomisi üzerinde 
büyük tesirler yaratması da tabiîdir. İktisadi du
raklama, işsizlik ve fiyat sukutu zamanlannda 
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kredi hacminin genişletilmesi teşebbüslere faali
yetlerini artırmak imkânını verir. Böylece de 
ekonomik bayat canlanır. Diğer taraftan fiyat 
artışları ve enflâsyon tehlikelerinin mevcut ol
duğu zamanlarda kredi hacminin da daraltılması 
teşebbüslerin aşırı sarfiyatını önliyerek istikrar 
ve muvazenenin avdetini sağlar. Bununla bera
ber kredi artışı istihsali teşvik ediyor, diye ban
kalarımızın kredilerini hudutsuz bir şekilde 
artırmaları da tabiî görülemez. Kredi artışı 
memleket dâhilinde âtıl bulunan kaynakların 
işletilmesine tahsis ve sarf edildiği zaman da 
kredi gelirleri ve harcama gücünü artırmasiyle 
mütenasip olarak istihsal hacmini artırdığı 
takdirde mahzursuz sayılabilir. Uzun vadeli ya
tırımlar kredi veya emisyonla gelir tasarrufu
nun bir neticesi olmadan yapıldığı takdirde in-
tihsalin artması için geçecek zaman zarfında 
istihsal faktörlerinin artan iştira gücü ister is
temez enflasyonist bir tazyik yaratır. Kredi 
politikasını hakiki tasarruf imkânlarına göre 
ayarlamıyan bir Hükümetin takibettiği politi
kanın enflasyonist olacağı mantıki bir zaruret
tir. 

Muhterem arkadaşlar; yukardaki ana fikir
lerin ışığı altında bizdeki kredi artışlarını ik
tisadi şartlarla muvazi olarak tetkik edeceğiz. 
Bir memlekette takdbedilen kredi politikası baş
lıca iki noktadan mütalâa edilebilir. Biri; kre
dilerin raecmuuna taallûk eder, yani kredi hac
minin ekonomik ihtiyaçlarına göre ayarlanıp 
ayarlanmadığını, tesirlerinin enflasyonist veya 
deflâsyonist olup olmadığı meselelerini ihtiva 
eder. Diğeri ise; mecmu kredi hacminin muhtelif 
faaliyet sektörlerine tevzii ile ilgilidir. Yani 
hangi sahalara daha fazla kredi tahsis edilerek 
istihsalin teşvik edildiği ve hangilerine daha 
az kredi verilerek bâzı aşın temayüllerin ön
lenmek istendiği hususlarını ihtiva eder. Mem
leketimizde mecmu kredi miktarı 1950 den iti
baren daimî bir gelişme kaydetmiştir. Bütçe 
gerekgesindeki rakamlara göre kredi hacmi 
şöyle bir seyir takibetmiştir: 

Yekûn krediler (Sene 
Seneler sonlarına göre) 

1950 1 ,588 471 938 
1951 2 210 031 749 
1952 3 094 442 031 
1953 3 990 953 527 

1954 yılının 30 Eylülünde ise 
Maliye Vekilinin encümende verdiği rakama 
göre 4 772 000 000 liradır. 

Seneler arasındaki artışlar ise: 
1950 den 1951 e 621 milyon 
1951 > 1952 ye 884 » 
1952 » 1953 e 896 > 
1953 » 1954 e 782, > liradır. (30 eylül ta

rihine kadar) 

Artış 1950 senesi 100 itibar edilmek üzere 
artışlar nispeti ise şöyledir : 
1950 100 
1951 139 olup artış 39 
1952 194 » » 94 
1953 251 *» > 15; 
1954 300 » » 200 dür. (30 eylül tari

hine kadar) 

Kredi hacmındaki bu süratli artışın iktisadi 
icaplara uygunluk derecesini tâyin için bütün 
iktisadi faaliyetlerin istihsal artışının müş'iri 
ve hulâsası olan millî gelir rakamlarının seyri
ni tetkik etmek yerinde olur. Bütçe gerekge
sindeki milli gelir rakamlarına ilâve olarak Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı bütçesini tetkik 
eden raportör arkadaşlarımız da millî gelirimi
zin son dört senede % 60 arttığını tesbit etmiş
lerdir. Memleketimizde, millî gelir rakamları
nın hakikatini ne dereceye kadar aksettirdik
leri meselesi üzerinde durmadan hükümlerimizi 
bu rakamlara istinadettireeeğiz. 

Kredi artışı üe millî gelir artışı mukayese 
edildiği takdirde görülüyor ki, kredi millî ge
lirden daha çok süratli bir tempo ile artmak
tadır. 

1949 senesine nazaran nominal millî geliri
mizin % 100 e yakın bir artış kaydettiğini ve 
banka kredilerinin aynı devrede % 243 arttı
ğını bütçe gerekçesinde belirten Hükümet de 
bu ciheti teyidetmektedir. 

Sene sonlarındaki kredi miktarîan ile ge
rekçede bulunan ve piyasa fiyatlarına göre he
saplanmış olan gayrisâfi millî gelir rakamları 
birbirine nispet edildiği zaman bu iddiayı te-
yideden şu rakamlar elde edilir. 

1950 de nispet % 16 
1951 » » % 18 
1952 » » % 22 
1953 te » % 24 
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1954 te nıillî gelirin azalmadığı ve 1953 ün 
aynı olduğu kabul edilerek 30 Eylül 1954 teki 
kredi miktarı buna nispet edildiği zaman elde 
edilen rakam % 29 dur. 1954 sonundaki kredi 
miktarı nazara alınırsa bu nispet daha da arta
caktır. 

1950 den itibaren fiyatlar devamlı olarak 
arttığına göre, reel millî gelir nazara alınarak 
hesap yapıldığı takdirde bu nispetlerin yıldan 
yıla daha fazla tezayüdettikleri görülecektir. 

Bu artan nispetler, istihsal artışı ile katşı-
lananuyan bîr iştira gücünün kredi kanaliyle ya
ratıldığı hakikatini ortaya koymaktadır. 1952 
Eylülünden itibaren ithalâtın daraldığı da na
zara alınırsa kredi artışının enflâsyonist bir 
tazyik yaratacağı ve fiyatları yükselteceği ko
laylıkla anlaşılır. Nitekim Birleşmiş Milletler 
tarafından (Avrupa için iktisadi bülten) adiy
le neşredilen 3 aylık bültenin Teşrinievvel 1954 
tarihli nüshasında, Türk ekonomisinin iki sene
den beri enflâsyonist bir tazyik altında bulun
duğu ifade olunmakta ve bunun bir sebebi ola
rak da bol kredi gösterilmektedir. 

1950 de başlıyan kesif yatırımların ve kal
kınma faaliyetlerinin yardımcı-unsuru olarak 
kredilerin de bir miktar artırılması bilhassa bu 
kredi artışının o zaman mühim bir kısmının, ih
racatı artırmak üzere ziraat sektörüne tahsis 
edilmiş olması tasvip olunabilir. Fakat 1953 ba
şından itibaren hem de daha hızlı bir tempo ile 
devam eden kredi artışı iktisadi icaplara tama
men aykırıdır. 1953 te kredi artışının 896 ve 
1954 ün 9 aylık devresinde ise 782 milyon lira
ya baliğ olduğunu yukarda gördük. Ekonomimiz-
deki enflâsyonist temayüllerin 1953 ve 1954 
senelerinde açıkça belirdiği de malûmdur. 

Binaenaleyh bu temayülleri bertaraf etmek 
için kredi hacminin daraltılması veya hiç ol
mazsa arttırümaması lâzımdı. Halbuki rakam
ların da açıkça gösterdiği gibi, bu devrede kre
di hcmı büyük mikyasta genişletilmiş ve bu hal 
mevcut enflâsyonu büsbütün körüklemiştir. 
Kredi artışının enflâsyonist olmadığını göster
mek için bunun mevduat artışı ile muvazi oldu
ğunu iddia edenler ve mevduat artışını da hal
kın gelirinin ve dolayısiyle tasarrufunun art
masına bağlayanlar başlıca iki noktada yanıl
maktadırlar : 

1. Bankalara yapılan mevduatın 1950 den 
bu yana artışı tamamen tasarruf artışı ile izah 

edilemez. Bu artış büyük bir kısmı itibariyle, 
banka ikramiyelerinin ve reklâmlarının artışı 
ile, bankacüığın inkişafı ve halkm parasını 
bankada saklamak itiyadının kuvvetlenmesiyle 
izah olunabilir. 

Tasarruf mevduatı, yani cari masraf ve te-
diyeelri yapmak için kullanma maksadiyle ban
kaya verilmiyen vadeli mevduat mânasma ge
lir, konjonktür dergisinin Temmuz - Eylül 1954 
devresine ait olan nüshasında, bu cins mevdua
tın sene sonları itibariyle 1950 de 114, 1951 de 
105, 1952 de 94, 1953 te 99, 1954 ün ilk sekiz 
ayında da 104 milyon civarında olduğu ve böy
lece âdeta sabit kaldığı görülmektedir. Bu da, 
hakiki tasarruf mevduatının millî gelir artışı 
ile mütenasip olarak artmadığı hakikatini orta
ya koymaktadır. Bu itibarla vadesiz mevduat
taki artış tasarrufun bir müş'iri sayılamaz. 

2. Mevduat artışının mühim bir kısmı, ta
sarruf mevduatında değil ticari ve sair mevdu
atta yani «diğer mevduat» adı altındaki mevduat
ta görülmektedir. Bu nevi mevduat ise bankaların 
resmî veya gayri resmî müesseselere gösterdikle
ri kredi kolaylıklarına bağlı olarak artar veya ek
silir. «Kredi mevduat yaratır.> sözü de bu haki
kati ifade için söylenir. Mevduatın vadesiz kısmı 
bankaların kredi makanizması ile yarattığı ka
yıtlı bir paradır. Tıpkı Merkez Bankası emisyo
nuna benzer. Servetin bir müşiri telâkki edile
mez. 

Mevduattaki artışın çok büyük bir kısmının 
kredi artışının bir neticesi olduğunu ifade için, 
memleketimizde gittikçe artan çek tedavülü üze
rinde durmak kâfidir. Filhakika son senelerde ta
kas odası muameleleri çok genişlemiştir. 1950 de 
takas edilen senetlerin tutarı iki milyar üç yüz 
kırk yedi milyon lira olduğu halde 1953 te bu 
miktar yedi milyara yaklaşmıştır. Bu ise banka
ların kredi yaratma imkânlarının artığını ve mev
duatın krediye imkân vermediğini bilâkis kredi
nin mevduatı doğurduğunu gösterir. 

Mevduata ait gerekçedeki rakamların tetkiki 
de gösteriyor ki, mecmu mevduattaki artışa na
zaran alelümum tasarruf mevduatının artışı da
ha düşüşk nispetlerde olmakta ve bu da iddiamı
zı teyidetmektedir. 

Hükümet bütçe gerekçesinde kredi artışının 
enflâsyonist olmadığı ve kredinin tasarruf mahsu
lü bulunduğu hissini verebilmek için mevduat 
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yekûnuna işaretle, «bu rakamların tetkiki sonun
da, bankalarımızın umumi ikrazat yekûnu ile ban
kalarımıza yapılan umumi mevduat yekûnu ara
sındaki ahenkli seyrin kayıt ve müşahede edil
miş olacağına eminiz. 

Memlekette iş ve istihsal hacminin ve serma
ye yatırımlarının hacmi üe mütenasip bir mevdu
at ve ikrazat hacmi artışı kaydedilmektedir. Bu 
iki artışın nispet ve tenazuru iptidadan beri 
ahenkli ve sıhhatli bir bünyenin ifadesini teşkil 
etmektedir.» diyor. 

Halbuki yukarda verdiğimiz izahat mevduat 
yekûnu ile kredi arasındaki tenazurun bir mu
hasebe meselesi olduğunu ve bunun sıhhatli bün
ye ile bir alâka ve münasebeti olmadığını göster
miştir. Bu hakikati herkes kadar bilmesi icabe-
den hükümetin böyle bir iddiada bulunması, hâdi
selere, taşımadıkları mânaları vermek, onları zor
ladığı hissini vermektedir. 

Esasen mevduat haemmdaki artış, tamamen 
tasarruf mevduatının artışından üeri gelseydi, 
kredi artışı da tamamen bu mevduat artışına da-
yansaydı büe, böyle bir kredi politikası, sadece 
kendisi enflâsyonist sayılamazdı. Fakat başka 
kaynaklardan enflâsyonist tesirlere mâruz kal
mış bir ekonomide böyle bir kredi politikası yine 
de isabetli sayılamazdı. 

Muhterem arkadaşlar; mutelif sebeplerle enf
lâsyonist tazyika mâruz bulunan bir ekonomide 
bu tazyik üe mücadeleyi düşünen bir hükümetin, 
para ve kredi politikasında şartların zaruri kü-
dığı tadilâtı yapması icabederdi. Hükümet bu yaz 
enflâsyon tehlikesinin mevcudiyetini zımni de olsa 
kabul ederek, kredi hacmim daraltmak veya hiç 
olmazsa kredideki mütemadi genişlemeyi durdur
mak için bâzı tedbirler almak lüzumunu hisset
miştir. Böylece hükümet ithalâtçıların, ithalât 
mukabüinde ticaret bankalarına yatırmış olduk
ları ve henüz Merkez Bankasınca harice trans
fer edüemiyen meblâğların, Merkez Bankasına 
devrini sağlıyan bir karar almıştır. Bu kararların 
hedefi, ticari bankaların elindeki nakdî ihtiyat
ları azaltmak ve hu suretle de banka kredüeri-
nin hacmim daraltmaya doğru bir adım atmaktı. 
Bundan sonra da ilân edilen yeni dış ticaret reji
mi üe, lisans talebi'anında yatırılacak yüzde dört
lerin, yüzde ona çıkarılması ve lisans verildiği an
da da lisans bedelinin yüzde yüzünün derhal pe
şin olarak ödenmesi esasının kabulü hem iş âle

minin hem de bankaların nakdî imkânlarını daralt
mak ve böylece de, son senelerin aşırı talep hac
mini, para politikası vasıtasiyle bir hayli düşür
mek hedefini gütmekte idi. Bu tedbir, başka ka
nallarla ifna edilmediği takdirde, hem para hac
mi, hem de bankaların kredi imkânları daralacak 
veb öylece de iç piyasamızdaki fiyat seviyelerim 
yükselten tazyik azalacaktı. Ayrıca ithalât talep
leri de daha ciddî bir mahiyet alacaktı. Memleke
timizin şartlarına göre hükümetin aldığı bu ted
bir ekonomiınn ve bankalarımızın likiditesini azal
tacak müessir ve isabetli bir tedbirdi. 

Nitekim Merkez Bankasının bu çeşit mevdu
atı muhafaza ettiği, bankalar mevduatı hanesi 
Haziran sonunda 229 müyon lira iken 13 Kasım 
1954 de takriben 546 milyon liraya çıktı. Yani 
bu politika ile 317 müyon Türk ürası tedavül
den çekilerek Merkez Bankasının kasalarına 
hapsedilmiş oldu. Buna rağmen ne fiyat hareket
lerinde ve ne de dış ticaretimizde her hangi bir 
salâh belirmedi. Böyle bir tedbirin müspet neti
ce vermesi, Merkez Bankasının bir elden aldığı
nı, öbür elden vermek şeklinde bir reeskont poü-. 
tikası temin etmemesi üe mümkündü. Halbuki 
Merkez Bankası daha cömert bir reeskont politi
kası takibederek ekonominin ve bankaların liki
ditesini artırmış oldu. Filhakika 1954 Haziran 
sonunda 689 milyon lira olan ticari ve zirai se
netler portföyü 13 Kasım 1954 de 1 milyar 55 
milyon liraya yükselmiştir. 

Bu yüzden tedavüldeki bankınot miktarı Ocak 
ayından Kasım ayma kadar 123 milyon artmış 
bulunmaktadır. Halbuki aynı devre esnasında 
bu artış 1951 de 97, 1952 de 128, 1953 te 174 
milyon idi. Geçen yıllardaki emisyon artışını 
temin eden kalem Hazine kefaletini haiz bonolar 
içinde Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarının art
ması idi. Bu bonoların miktarı 1950 senesinde 
196 milyon Türk lirasından 1953 sonunda 757 
milyon Türk lirasma yükselmişti. Buna mukabil 
ticari ve zirai senetler portföyü 248 milyondan 
549 nülyona çıkmıştı. Bu sene ise kuraklık dola-
yısiyle ofis geçen seneye nazaran çok daha az 
mubayaa yapabildiğine göre emisyondaki artışı 
bununla izah etmeye imkân yoktur. 

Bütçe gerekçesindeki malûmata göre 31.X. 
1953 ten 31 . X . 1954 arasında ticari senetlerin 
445 milyon ve zirai senetlerin 138 milyon lira
lık ve aynı devre içinde emisyonun da 80 mil
yon liralık bir artış kayıt ettiği zikredümekte-
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dîr. Ticari senetlerdeki 445 milyon liralık artışa 
bilhassa dikkati çekmek isteriz. Gerekçenin iddi
asına göre emisyondaki bu artış ticari ve zirai 
senetlcrdeki inkişafın, dolayısiyle iş hacmmdaki 
genişlemenin bir ifadesi Te sıhhatli bir ameliye 
mahiyetindedir. Halbuki 1954 yılı içinde ithalât 
ve ihracat son üç yıl içindeki en düşük seviyeye 
inmiş ve daralmış, kuraklık dolayısiyle zirai sek
törde millî gelir çok ehemmiyetli bir surette düş
müş sanayi hammadde, yedek parça, malzeme ve 
kömürsüzlük yüzünden tam randımanla çalışa-
mamıştır. Buna rağmen iş hacmında bir geniş
leme iddia etmek ve emisyonu da bununla izaha 
kalkışmak cidden garip bir hareket teşkil etmek
tedir. 

Bizce zirai ve ticari senetler portföyündeki 
bu artış, iş hacını ndaki genişlemeden ziyade 
hükümetin yukarda bahsettiğimiz tedbirlerini 
ifna edici cömert bir reeskont politikası takib 
edildiğinin en açık bir delilidir. 

Görülüyor ki, emisyon ve kredi artışları 
içinde bulunduğumuz yılın şart ve icaplarına 
asla uygun değildir. Bizde fiyatlar artarken 
dış ticaret daralırken türlü güçlükler yüzünden 
fabrikalar çalışmazken kredi genişlemektedir. 
Amerika gibi iktisadi bünyesi çok kuvvetli olan 
bir memlekette fiyatlarm artma temayülü gös
termesi üzerine hükümet krediyi tahdidedici 
tedbirler almaktadır. Filhakika geçen Ocak 
ayında fiyatların artış temayülü göstermesi üze
rine Amerikan Hükümeti, borsalardaki kredili 
muameleleri tahdidetmiş ve daha evvel bu nevi 
muamelelerde bedelin yüzde ellisinin peşin 
ödenmesi icabetiği halde, bu miktarı yüzde alt
mışa çıkarmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; millî gelirdeki artış 
ve iktisadi bünyedeki tahavrüller gibi, daha 
yüksek hacımda emisyon ve krediyi zaruri kı
lan unsurlar yanında, iktisadi hayatımızda pa
radan tasarrufu temin edecek bâzı müesseseler 
de gelişmiştir. Bunların başında münakale sis
temi gibi mmtakalar, köy vc şehirler arasında--» 
ki münasebetleri artıran ve tecerrüdii azaltan 
ve bu sebeplerle muayyen bir para stokunun 
ekonominin bir köşesinde hapis olmasını önli-
yen inkişaflar da tahakkuk etmiştir. Bundan 
başka bankacılığımızdaki gelişmeler, banka 
muamelelerinin yapılması ve kesinleşmesi bize 
muayyen bir para stokunu daha idareli ve ta-

i sarnıflu kullanmayı temin eden imkânlar ver-
1 mistir. Bütçe Encümeni raporunda da belirtil

diği üzere, 1950 de 46 banka mevcut olduğu 
j halde, bugün bunların miktarı 54 e, şubelerinin 
i 515 e, ajanslarının da 510 a çıktığını görmek-
I teyiz. Daha evvel de belirttiğimiz gibi, banka 
! parası adı verilen mevduatın tedavül süratini 
' artıran ve banka parasından daha iktisadi bir 
! şekilde istifadeyi mümkün kılan çek tedavülü 

memleketimizde süratle genişlemiştir. Kanaa
timiz odur ki, para politikamız iktisadi geliş
memizin devamı için zaruri olan hududu aşmış 
ve bu yüzden diğer sektörlerden ekonomimize 
yapılan enfilâsyonist kuvvetlerin tesirlerini ic
ra etmesine imkân veren bir yol takibetmiş-
tir. 

Kredi politikamızın iktisadi icapları ihmal 
eden ve enfilâsyonist tazyiki artıran bir geniş
leme yoluna gitiğini yukarda belirtmiştik. Bu. 
kredi artışını frenlemek için de memleketimizde 
banknotun mevduatı çoğaltma gücü gittikçe 
arttığına göre, her şeyden evvel Merkez Banka
sı emisyon miktarı üzerinde durmak lâzımdır, 
iktisadi şartlar emisyon ve kredinin dâhilde 
istihlâkin artmasına, maliyet ve fiyatlarm yük
selmesine, ticaret muvazenesinin bozulmasına 
mahal bırakılmamasını emretmektedir. Dış ti
caret hacmi ile, dahilî piyasadaki iştira kuvve
ti arasında bir muvazene tesisi zaruridir. Bu da 
kredi ve emisyon sahalarında bir dezenflâsyon 
siyaseti taldbedilmesiyle mümkün olur. 

Kredilerin kompozisyonu tetkik edildiği za
man görülüyor ki„ ticari krediler, istihsale ma
tuf olan zirai ve sınai kredilerden daha fazla 
artmış bulunmaktadır. Filhakika 1950 de bir 
milyar lirayı aşan ticari krediler 1954 t3 üç 
milyara varmıştır. Bu nevi kredilerin kısmen 
spekülatif maksatlar için, meselâ emtia iddiha-
n, arsa ve bina iktisabı gibi maksatlar uğrunda 
kullanıldığı müşahede edilmektedir. Bu hare
ketlerin fiyatlar üzerindeki tesiri de aşikârdır. 
Bu itibarla kredilerin kompozisyonu ve mak
sada uygun bir şekilde kullanılmaları çok mü
him bir mesele olarak ele alınmalıdır. Daha ev
vel zirai kredilerin mühim bir kısmının küçük 
çiftçilerce istihlâk maksadiyle kullanıldığına 
işaret eylemiştik. 

Bütçe Encümeni raporunda belirtildiği üze
re, 31 . X . 1954 tarihinde umumi yekûnu 4 
milyar 876 milyon lirayı bulan kredi hacmi 
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icihae.~san.ayi rektörüne ait olan miktar 130 mil
yon civarındadır. Sanayi Kalkınma Bankasının 
açacağı bu kredi dışında ve diğer bankalar ti
cari kredilerinden bir kısmını sanayie tahsis et
mekte iseler de sanayiin böyle kısa vadeli kre
dilerle finanse edilmesi mahzurlu ve tehlikeli
dir. Buna da bir çare bulunması âcil bir zaru
rettir. 

Muhterem arkadaşlar, para ve kredi mevzu
undaki tenkit ve temennilerimizi ifadeye çalış
tık. Kredi mevzuunda bir derlenmek, toplan
mak zaruretini Hükümet de hissetmiş olacak ki, 
son zamanlarda bir Kredi Tevzi ve Kontrol Ko
mitesi kurmuş bulunmaktadır. Geç de kalmış 
olsalar, Hükümetin bu hareketini memnuniyetle 
karşıladığımızı ve muvaffakiyet temenni ettiği
mizi belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, bundan sonraki mâru
zâtımızla Hükümetin* fiyat politikası ve bunun 
neticeleri üzerinde duracağız. 

İktisadi kalkınmamız için lüzumlu dövizi te
min edecek bütün istihsal şubelerini müstakar 
bir fiyat politikası ile korumak elbetteki ye
rinde bir hareket olur. Fakat Hükümetimizin 
takibettiği fiyat politikası, bütün istihsal şube
lerini içine almaktan uzaktır. Hükümet daha 
ziyade hububat müstahsilini koruyan bir politi
ka takibetmekte ve diğer mevzulardaki fiyat 
desteklemeleri müstakar ve kifayetli bulunma
maktadır. 

Kanada müstesna dünyanın başlıca buğday 
müstahsıllan, buğday istihsaline daima bir prim 
veregelroişlerdir. Yani müstahsıla ödenen fi
yatlar ekseriya satış fiyatlarının üstünde ol
muştur. Bunun iktisadi bakımdan en mühim 
sebebi, hububat gibi büyük bir halk kitlesinin 
en mühim gelir kaynağını teşkil eden bir mah
sulün büyük fiyat dalgalanmalarına mâruz bı-
rakılmamasıdır. Bu yüzden buğday yetiştiren 
memleketler müstahsili arından daima sabit bir 
fiyattan mahsul satınalmayı dahilî fiyat ve ge
lir istikrarı bakımından en mühim bir tedbir 
olarak mütalâa etmişlerdir. Binaenaleyh Hükü
metimizin de Türk. köylüsünün en mühim bir 
gelir kaynağını teşkil eden buğday ve hububat 
fiyatlan bahsinde cesaretli bir politika takibet-
mesinde ve karşılaşılacak zararı önceden kabul
lenmesinde, istikrar prensibi bakımından esas 
itibariyle bir hatâ yoktur. Bu politikada ikti

sadi mülâhazalar kadar içtimai mülâhazaların 
da yeri elbette olacaktır. Geniş ve fakir bir 
kitlenin hayat seviyesinin yükseltilmesi, aynı 
zamanda içtimai bir zarurettir. Fakat esasında 
mutabık olduğumuz bu politikanın tatbikatına 
taallûk eden meselelerde bilhassa Ofisin finans
manı mevzuunda Hükümetten ayrılıyoruz. 

Dünya piyasalarında buğday fiyatları bi
zimkinden umumiyetle çok düşüktür. Aradaki 
farktan tahassül edecek zarazın bugünkü gibi. 
Merkez Bankası emisyonlariyle karşılanması 
memleketteki enflâsyonun ve fiyat yükselmele
rinin en mühim âmillerinden biridir. 

Buğday fiyatları düştükçe Ofİ3 kanalı ile 
halkın eline geçen iştira kuvvetinin yarattığı 
talepler; buğday satışı sayesinde elde edilen 
malların arasındaki mesafe, gittikçe açılmış ve 
bu açık enflâsyonu ve fiyat yükselmelerini kö
rüklemiştir. İlk senelerde Ofis zararının düşük 
olması yüzünden bu enflâsyon tazyiki o kadar 
şiddetle hissedilmemişti. 

Bilhassa memleketteki fiyat yükselişinin Ofi
sin en çok zarar ettiği 1953 vc 1954 yıllarında 
şiddetlenmiş olmasına dikkati çekmek yerind« 
olur. Başvekâlet Yüksek Murakabe Heyetinin 
Toprak Mahsulleri Ofisi faaliyetine ait 1953 
yılı raporuna göre, 1953 deki zarar 48 milyon 
liradır. Daha evvelki zararlarla bu miktar 
94 TOO 000 liraya baliğ olmuştur. Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı bütçesini tetkik eden arka
daşlarımızın raporuna göre de 1953 yılından 
1954 yılma devredilen ve Ekim 1954 sonuna 
kadar ihraç edilmiş bulunan 993 100 ton buğ
dayın ihraç bedeli 185 milyon liradır. Takriben 
35 kuruşa malettiğnniz ve fakat 18 - 19 kuruşa 
sattığımız bu buğdayın maliyeti 347 milyon 
lira tutmaktadır. Aradaki fark olan 162 milyon 
lira zaran ifade etmektedir. Bu. suretle Ekim 
1954 sonunda Ofisin evvelkilerle mecmu zaran 
en az 256 milyon lirayı bulmaktadır. Bu .sarar 
bütçe ile değil, Merkez Bankasının bastığı ban-
kınotlarla karşılanmaktadır. 

Devlet borçlarını tetkik eden raportör arka
daşımızın verdiği bilgiye göre, 31 Aralık 1953 
tarihinde Ofisin Merkez Bankasına olan borcu 
756 milyon ve 31 Aralık 1954 de ise 692-mil
yon liradır. Aradaki fark 64 milyondur. 

Ofisin, 1953 sonunda 1 578 000 tonluk buğ
day ve 131 000 tonluk arpa, yulaf ve çavdar 
stoku bulunduğunu. 1954 sonunda ise bu mik-
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tarın çok dununda bir atoka sahip olduğu na
zara alınırsa, 1953 ve 1954 yılları sonunda 
ofisin Merkez Bankasına olan borçları arasın
da yalnız 64 milyon, liralık bir farkın bulunma
sı zararın büyüklüğünü göstermeye kâfidir. 
Ofis elindeki bütün hububatı satsa Merkez Ban
kasına olan borcunun üçte birini ödiyemez. Bu 
hakikatlara rağmen ofisin Merkez Bankasına 
olan borcunu hükümetin bütçe gerekçe
siyle «mevsimlik bir ticari kredi» olarak Mecli
se göstermesi samimiyet kaidesine uygun düş
mez kanaatindeyiz. Ofis zararlarının bütçe ile 
değü de, Merkez Bankası emisyonlariyle karşı
lanmasını nıahzursuz sayıp saymadıkları husu
sunda Maliye Bakanına encümende tevcih etti
ğimiz suâlin cevapsız kaldığını da burada ifade 
etmek isteriz. Bu vesile ile ofisin dünya hubu
bat fiyatları nazara alınarak hesaplanacak 
mevcudu ile, borçlan arasındaki farkı ve bu
günkü finansman usulüne devam edip etmiye-
ceklerini Yüksek Medlise açıklamasını hükü
metten istirham edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu mâruzâtımızla, hü
kümetin hububat müstahsilini içtimai ve ikti
sadi mülâhazalarla korumak için takibettiği 
politikanın bühassa tatbik şekli bakımından 
tevlidetti'ği mahzurlara dikkatinizi çekmek is
tedik. Bu politikanın bir neticesi olarak en
flâsyon körüklenmekte ve iktisadi istikrar bo
zulmaktadır. 

Bu himaye politikasının yükünü emisyon 
kanaliyle köylüler de dâhil bütün vatandaşla
ra yüklemek belki en kotoy ve fakat en zararlı 
yoldur. Bilindiği gibi, enflâsyon türlü iktisadi 
mahsurları bir tarafa, vergilerin en adaletsiz 
ve en zalimidir. Enflâsyonun yükü daha ziya
de gelirlerini fiyatlar nispetinde artıramıyan 
zümrelerin omuzlarında kalmakta, yani bu hi
maye politikasının bedelini dar ve değişmez ge
çirliler, yani memur, müstahdem, işçi ve saire 
gibi esasen fakir olan zümreler ödemektedir. 
Bu ise, içtimai mülâhazalar ile tutulan bir yo
lun, yine içtimai mahzurlar tevlidetmesine se
bep olmaktadır. Normal olan yol, fakir bir 
zümrenin himayesi için güdülen bir politikanın 
yükünü daha zengin zümrelere intikâl ettirmek 
v e böylece içtimai adalet öDçülerine göre, bir 
gelir transferi teinin etmektir. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda ofisin za
rarlarına temas ettik. Haddizatında bu zarar 

hesabedilenden daha yüksektir. Dünya piya
salarına göre satamadığımız bir miktar hubu
batımızı iki taraflı anlaşmalarla satmak ve bu
nun neticesi olarak da pahalıya mal ithal et
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun ifade 
ettiği zarar ve fiyatları körükleyici tesir de ay
rıca dikkatle üzerinde durulacak bir mevzudur. 
Bütün bu tahlillerimiz gösteriyor ki, hükümet 
ofisin finansmanına iktisadi icaplara uygun bir 
şekil vermek ve tevellüdeden zararları bütçeye 
almak ve karşılığını da temin etmek mevkiin
dedir. 

Muhterem arkadaşlar, Ofis zararlarının büt
çeden karşılanması esasen kanuni bir zaruret
tir. Vâzıı kanuu bu işlerin baııkınot basmak su
retiyle idaresini doğru bulmamış ve Ofis Ku
ruluş Kanununun 13 ve 14 ncü maddeleri ile za
rarların bütçeden karşılanmasını emretmiştir. 
Bu kanuni vecibeye rağmen Ofisin yüz milyon
larca liralık zararını bütçeye koymıyan hükü
met, denk bütçe getirdiği iddiasını tereddüt
süzce tekrarlıyabilmektedir. Esasen hüküme
tin kendi iktisadi politikasının tevlidettiği za
rarları bütçeye aksettirmesi, en tabiî ve normal 
bir yoldur. Hükümetin fiyat politikası icabı 
tarım satış kooperatiflerinin 100 milyon lirayı 
bulan zararı da henüz tasfiye edilmemiştir. Bu 
cihet ve mahzurları Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı bütçesi raportörleri tarafından da tesbit ve 
ifade edilmiştir. 

Bütün bu mâruzâtımız, hükümetin «bütçe 
için emisyona baş vurmuyoruz» iddiasının ha
kikatlere uymadığını göstermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar olan 
mâruzâtımızla, Demokrat Parti iktidarının ta
kibettiği iktisadi politikanın türlü meselelerine 
temas ettik ve tenkit ve temennilerimizi ifa
deye çalıştık. Şimdi bu iktisadi politikanın ne
ticesi olan enflâsyon ve hayat pahalılığı ile 1954 
yılının millî geliri mevzuları üzerinde durarak 
1955 yılı bütçesinin istinadettiği iktisadi zemini 
bütün hususiyetleriyle yüksek nazarlarınıza 
sermiş olacağız ve bu zemine göre de 1955 büt
çesinin iktisadi icaplara ne dereceye kadar ce
vap verdiğini tesbite çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, tahlillerimizde, enf
lâsyonu, fiyatlar seviyesindeki süratli ve umu
mi bir artış olarak anlamaktayız. Sebep ve 
âmilleri ne olursa olsun bir ekonomide umumi 
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talep, umumi arzdan yani arz edilen mal ve 
hizmetler yekûnundan fazla olunca fiyatları 
artırıcı bir tazyik meydana gelir. Müessir bir 
fiyat kontrolü veya diğer bâzı tedbirlerle buua 
mâni olunduğu zamanda gizli enflâsyon hali 
mevcut demektir. Baskı altına alınmış enflâsyon
ların da ekonomide tahripkâr tesirleri olabilir. 
Bu itibarla aşırı talebi de enflâsyon sayacağız. 

Şimdi bizde enflâsyon olup olmadığını tetkik 
edelim : 1948 100 itibariyle toptan eşya fiyat
ları Maliye Bakanlığı bütçesi raporundaki ra
kamlara ve Birleşmiş Milletler Aylık İstatistik 
Bülteninin Teşrinievvel 1954 tarihli nüshasına 
göre şu seyri takibetmiştir : 

1948 100 
1949 107,69 
1950 96,9 
1951 103,4 
1952 140,2 
1953 106,6 
1953 Temmuz 103 
1954 Ocak 115 
1954 Aralık 121,1 
1954 Vasati 117,9 
Bu rakamların seyri gösteriyor ki, 1950 den 

itibaren toptan eşya fiyatları devamlı olarak 
yükselmiştir. Bilhassa bu yükseliş 1953 sonunda 
hızlanmıştır. 1953 Temmuzu ile 1954 Aralık ayı 
arasında endeks. 18,1 artış kaydetmiştir. Verdi
ğimiz rakamlara göre fiyatlar, 1954 Aralık ayın
da, 1950 vasatisine göre % 25 vc 1953 Temmuzu
na nazaran ise % 17 artmış bulunmaktadır. 

1948 vasatisi 100 itibariyle Ankara geçinme 
•ndeksi de şu seyri takibetmiştir : 

1950 102,8 
1951 101,8 
1952 107 
1953 112,1 
1954 Aralık 127,2 
1951 vasatisi hariç Ankara geçinme endeksi 

de daimî bir artış kaydetmiş ve bu artış 1953.so
nunda şiddetlenerek dovam etmiştir. 1953 vasa
tisine göre Aralık 1954 te % 15 ten fazla bir 
artış vardır. İstanbul geçinme endeksi de bu artış 
»eyrini takibeylemiştir. 1950 ile 1954 Aralığı 
arasındaki artış % 25 civarındadır. 

Gerek geçinme endekslerinin ve gerekse top
tan eşya fiyatları endekslerinin hakiki artışı ifa-
d« »demiyecek kadar kifayetsizliği ise öteden beri 

malûmdur. Diğer taraftan ithal malları hattâ Sü: 
merbank mumûlleri üzerinde teşekkül eden ka
raborsa fiyatlarını bu endeksler elbette ki, akset
tirmemektedirler. Bahsettiğimiz endekslerden 
gayri, paramızın kıymetini süratle kaybettiğini 
gösteren mühim bir işaret de, gayrimenkul fiyat
larının 1953 senesi sonunda vc 1954 te her türlü 
ölçüyü aşacak şekilde artmış olmasıdır. Bu ar
tışları şelür vc kasabaların normal genişlemeleriy-
le izaha imkân yoktur. Altın fiyatları ise müte
madiyen yükselmekte ve bu yükselişin temposu 
hızlanmaktadır. Evvelki senelerde altın fiyatların
daki yükseliş, geliri artan köylünün altın muba
yaa etmesiyle izah edilmekte idi. 1954 te kuraklık 
dolayısiyle köylünün geliri geniş ölçüde azaldığı
na göre bu seneki aşırı artış, bununla da izah edi
lemez. Diğer taraftan serbest piyasada döviz fi
yatları da çok yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu hâdiseler pa
ramızın iştira kuvvetini kaybettiğini ve halkın 
paraya karşı olan itimadının tehlikeli bir şekilde 
sarsıldığını göstermektedir. Bu ruhi âmüin de te
siriyle fiyatlar daimî bir yükselme kaydetmekte
dir. Fiyat kontrolleri, kira tahdidiatı ve sair se
bepler dolayısiyle aşırı talep gücü kısmen gizli 
enflâsyon şeklinde kalmakta ve fiyat artışı ola
rak tezahür edememektedir. Bu itibarla endeks
lere göre enflâsyonist tazyiki ölçmeye ve para 
kıymetindeki düşüşü tam olarak tesbite de imkân 
yoktur. Şu kadarı söylenebilir ki, paramızın kıy
meti 1950 ye nazaran % 25 ten daha fazla düş
müş telâkki olunabilir. Gerekçenin de kabul et
tiği üzere dünya fiyatlarının müstekar kaldığı 
ve hattâ düşme temayülü gösterdiği bir zamanda 
bizde fiyatların süratli bir şekilde yükselmesine 
bühassa dikkatinizi çekmek isterim. Evvelce de 
kısmen temas ettiğimiz üzere, bu enflâsyonun 
türlü âmilleri vardır. Bunları nakdî ve gayri-
nakdî olarak ayırmak mümkündür. Nakdî âmil
ler, şöylece ifade olunabüir; 

1. Son seneler zarfında para ve kredi hac
mim ızdaki artışlar, iş haemmdaki ve millî gelir
deki artışlara nazaran daha fazla olmuş ve gelir 
artışı ile telifi mümkün bu tedavül hacmi artışı 
karşılığı bulunmıyan bir iştira gücü fazlalığı 
yaratmıştır. Bunun da başlıca sebebi şunlardır: 

a) Daha evvel mufassalan temas ettiğimiz 
üzere Ofisin Merkez Bankası emisyonlariylc fi
nanse edilmesi ve zararlarının bütçeden karşılan
maması, 
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b) Umumi kredi hacminin çok fazla geniş
letilmiş olması, 

c) Geçen senelerin bütçe açıkları ve bütçe 
voliyle girişilen bâzı yatırımların finansman şekli 
dolay isiyle, 'memlekette para ve kredi hacminin 
artışı ve binnetice aşın iştira gücünün, piyasaya 
çıkması. 

Bu nakdi âmiller yanında diğer bâzı sebep
ler de, mecmuu talep ile mecmuu arz arasında
ki muvazenesizliği şiddetlendirmiştir. Bunların 
da başlıcaları şöylece hulâsa olunabilir; 

a) Döviz kıtlığı, bir taraftan kâfi ithalâtı 
imkânsız kılarak, ithal eşyası arzını azaltırken, 
diğer taraftan da hanı madde ve yatınm malları 
fıkdanına yol açtığı için istihsalin azalmasına 
sebep olmakta ve dolayısiyle mecmuu arz, mec
muu talebin dununda kalmaktadır. 

b) Uzun vadeli yatırımlara girişilmiş ol
ması ve yatırımlar arasında koordinasyon bu
lunmaması gibi sebepler istihsal artışının tahak
kuk etmemesi veya sekteye uğraması da mec
muu arzın kifayetsizliği cephesinden enflâsyo
nist tesirler yaratmıştır. 

c) Bilhassa 1954 mahsulünün kıt oluşu do
layısiyle reel millî gelir de mühimce bir azalma 
kaydedildiği halde, para ve kredi hacminin 
daraltılmamış olması, yani para miktarının iş 
hacmma göre ayarlanması prensibine uyulma
mış olması da son zamanlarda enflâsyonu artı
ran mühim bir «mil olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, enflâsyonun iktisadi 
ve içtimai büyük mahzurları bulunduğu malûm
dur. Enflâsyonun en mühim mahzurları arasın
da, piyasada yarattığı sahte canlılık dolayısiyle 
kredilerin alacakları kararların ve yapacakları 
tercihlerin daha rasyonel olmasını önlemesi, 
istihsal ve yatırımların tabu seyrini bozması, 
elde mevcut kaynaklan istihsalden ziyade gay
rimenkul ve stok spekülâsyonuna sevk etmesi, 
ihraç malları fiyatlarını yükseltmesi dolayısiyle 
dış ticaret güçlükleri yaratması, hususi ve 
âmme sektörüne ait yatırımlann finansmanmı 
güçleştirmesi, tasarrufu baltalaması sabit ve dar 
gelirlilerin hayat seviyesini düşürmesi müstehli
ki daimî bir endişe içinde yaşatması, kolay ve 
bol kazanan ve hesabsız sarf eden bir îümrenin tü
remesi ve kolay kazanmak haleti ruhiyesini yarat
mak suretiyle de mânevi ve ahlâkı sahada tahri
bat yapması, israf ve mesuliyetsizlik zihniyetini 
doğurması zikir olunabilir. 

Muhterem arkadalar, memleketimiz, başlı»» 
mahzurlarını yukarda saydığımız bir enfilâsyon 
ile karşı karşıya bulunmaktadır. İçtimai ve ikti
sadi bakımdan çok tahripkâr olan bu durumla 
mücadelenin ilk şartı bunun mevcudiyetini in
kâr değil, cesaretle ve açıkça kabul etmektir. 
Millî gelir artışı hakkındaki iddialarla, bu reali
teyi küçümsemek isabetli bir hareket olmaz ka
naatindeyiz. 

Enfilâsyonu yaratan sebeplere yukarda te
mas ettik. Bu sebepleri tamamen yok etmeye im
kân olmadığı aşikârdır. Enfilâsyonun bir sebebi 
olan yatırımlardan tamamen vazgeçmek mümkün 
olmadığına göre, bunlann enfilâsyonist tesirleri
ni asgariye indirecek şekilde plânlartırılması v« 
koordine edilmesi lâzımdır. Yeni yatırımlara gi-
dilmektense noksan kalmış yatırımların ikmali 
ve tamamlanmış yatınmlann istihsale geçmesi 
için lüzumlu ham madde ve malzemenin temini 
daha makul olur. 

Uzun vadeli ve bilhassa gayrimüstahsıl olan 
yatınmlann iktisadi istikran temin pahasına da
ha müsait zamana bırakılması da bu arada dü
şünülebilir. Nitekim Hükümet geçen sene aldığı 
bâzı tahsisatı sarf etmemiş ve iktisadi kıymeti 
olmıyan bir kısım binalan yapmamıştır. Bu 
yıhn şartlan nazara alınarak bu nevi binalann 
inşasından yine sarfınazar edilebilir. 

Devletçe yapılacak yatınmlann âzami dö
viz tasarrufunu sağlıyacak şekilde bir revizyo
na tâbi tutulması, ithalât kifayetsizliğinden do
ğan enfilâsyonist tazyiki azaltabilir. 

Enfilâsyonla mücadele için, para ve kredi 
hacmi üzerinde doğrudan doğruya müessir ol
mak ve tedavül hacmini, iktisadi hayatın 
icaplarına göre ayarlamak imkânlan da 
mevcuttur. Merkez Bankasının kalitatif bir 
kredi kontrolü politikası takib etmesi ve 
bankalara tamnan reeskont marjlarının 
daraltılması, Hazine tahvillerinin Merkez 
Bankası yoliyle derhal paraya tahvil kabi
liyetinin kaldırılması da tedavül hacmindeki 
azalışı temine yanyacak tedbirlerdendir. Ofisin 
finansman tarzına, iktisadi icaplara uygun bir 
veçhe vermek ve bu suretle sebep olduğu enfi
lâsyonist tazyiki bertaraf etmek de mühim bir 
tedbir teşkil edecektir. Devlet bütçesi de bü ted
birlere ilâve olarak enfilâsyonla mücadelede 
mühim bir silâh olarak kullanılabilirdi. Herd« 
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üzerinde duracağımız üzere 1955 bütçesi, maal
esef enfilâsyon temayüllerini azaltıcı bir gaye 
üe hazırlanmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, enfilâsyonun mevcu
diyetine, sebeplerine, mahzur ve tehlikelerine 
ve bununla mücadeleye ait görüşlerimizi kısaca 
arz ettik. Şimdi de hayat pahalılığı mevzuu 
üzerinde duracağız. 

Hükümet, bütçe gerekçesinde kendi görüşüne 
göre, «piyasada bâzı maddelerin arızi olarak 
miktarlarının azalmasından mütevellit münferit 
fiyat dalgalanmalarının ele alınarak, bir hayat 
pahalılığı ve fiyat yükselişinden bahsedenlerden) 
şikâyet etmektedir. Halbuki kifayetsizliği malûm 
olan ve Devletçe tesbit olunan toptan eşya en
deksi, Temmuz 1953 ten Aralık 1954 tarihine 
kadar fiyatların % 17 bir artış kaydettiğini 
göstermektedir. Ve aynı devrede Ankara'da 
geçinme endeksi de, hayatın % 15 pahalandığı
nı ifade etmektedir. Gazetelerde bir karikatür 
mevzuu olan geçinme endekslerimizin hakiki 
hayattan ne kadar uzak bulunduğunu anlamak 
için, radyoda verilen fiyatların pazarda bir ke
re karşılaştırılması kâfidir. Bu hakikat Bütçe 
Encümeninde bâzı milletvekillerince de ifade 
edilmiştir. 

Hükümetin bayat pahalüığını hafife almak 
için millî gelir rakamlarındaki artışı ele alması 
da isabetli bir hareket olamaz. Filhakika bir 
memlekette umumi refah seviyesi, sadece millî 
gelirin mutlak rakamlarına değil, aynı zaman
da bu gelirin inkısam şekline de bağlıdır. Gün
lük müşahedelerimizde gösteriyor ki. kısmen 
iktisadi kalkınma hareketlerinin verdiği imkân 
ve fırsatlar dolayısiyle, kısmen de enflasyonist 
fiyat tereffülerinden faydalanarak muayyen 
bir zümre gelirini kanuni veya gayrikanuni 
yollarla büyük mikyasta arttırmış ve muazzam 
servet sahibi olmuştur. Buna mukabil sabit ve 
dar gelirlilerin, yani gelirlerinin fiyat artışları
na göre ayarlamak imkânını bulamıyan memur, 
müstahdem, işçi, mütekait ve saire her gün bi
raz daha sıkıntıya düşmüştür. Millî gelir artı-
şiyle mütenasip olarak herkes gelirini artırabil-
seydi hükümetin iddiası doğru olurdu. Halbuki j 
enflâsyon zamanında pahalılığa intibak husu-
sunda en ziyade geciken fiyat nevi emek bede- j 
lidir. Mâruf bir iktisatçının dediği gibi «fiyat- | 
lar asansörle yükselirken ücretler merdivenden i 

ağır ağır çıkmaktadır.» Başka memleketlerde 
de millî gelir arttığı halde hükümetler ufak fi
yat tereffüleri karşısında bile derhal ciddî ted
birler almak lüzumunu hissediyorlar ve müs
tehlikleri millî gelir rakamlariyle teselli ve tat
min yoluna gitmiyorlar. Bu mevzuda bir misal 
vermek isteriz : 27 Ocak 1954 tarihli Gazete de 
Lausanne'a göre isviçre'de .9 ay zarfında hayat 
pahalılığı % 2,1 artmıştır. Bunun üzerine işçi
ler ücretlerinin artırılmasını' istemişler, müsteh
likler endişe izhar etmeye başlamışlardır, isviç
re İktisat Nazın muhtelif cemiyetlerin ve fede
rasyonların mümessillerini kabul etmiştir. Bu 
arada isviçre millî gelirinin arttığından bahse
dildiğine dair gazetede bir malûmat yoktur, 
isviçre İktisat Nezareti şu tebliği neşretmiştir : 
«Geçhıme endeksinin birtakım müstehlikleri 
endişeye sevk eden hali hazır yükselişi üzerin
de resmî makamlar dikkatle durmaktadırlar. 
İktisat Nezaretinin talebi üzerine, Federal Fi
yat Kontrolü Komisyonu Şubatın başında bu 
yükselmenin sebeplerini ve bunların bertaraf 
edilmesi çarelerini tetkik edecektir. Bununla 
beraber şimdiden önümüzdeki aylarda geçinme 
endeksinde hafif bir düşme ümit edilebilir.» 

Bu misal iki zihniyet ve anlayış arasındaki 
farkı çok bariz bir şekilde göstermektedir. 

İsviçre'de dokuz ayda hayatın % 2 paha
lanması hükümeti yukardaki tebliği neşre sevk 
ederken, bizde İstanbul'da Ticaret Odası tara
fından neşredilen geçinme endeksine göre, Ka
sım ayma nazaran Aralık ayında yani bir ayda 
hayat pahalılığı % 7,11 artmıştır ve bu da hü
kümetimizi hayat pahalılığım kabul etmemek 
kararından çevirememiştir. Bir ayda istanbullu 
vatandaşlanmızın hepsinin gelirlerinin % 7,11 
arttığına dair bir malûmat da yoktur. 

Pahalılıktan halkın ne kadar şikâyet ettiği
ni günlük müşahadeler göstermeye kâfidir. Bu 
husustaki iddiaları bütçe gerekçesinde «mese-
lemn vehleten aldatıcı taraflan ele alınarak 
muayyen rakamların hususi maksatlar için is
tismar edilmesi» şeklinde göstermek, bir hükü
met için doğru bir hareket sayılamaz. Teşhis, 
tedavinin yarısı olduğuna göre, hükümetin ha
kikati kabul etmesini, yukarda arz ettiğimiz ik
tisadi ve malî tedbirlere ilâve olarak idari ted
birler almasını, hayat güçlüğünü hiç olmazsa 
olduğu yerde durdurmasını temenni ederiz. 
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Muhterem arkadaşlar, şimdi de 1954 yılının 
reel millî geliri' üzerinde duracağız. Bilindiği 
üzere, bu yıl içinde millî geliri azaltıcı muhtelif 
faktörler rol oynamıştır. Kuraklık dolayısiyle 
millî gelirimizin yarısından fazlası oları zirai 
sektörde mühim azalmalar kaydedilmiştir, 
Gerekçenin verdiği malûmata göre yalniî hubu
bat mahsulü 5 milyon tona yakın bir düşüş kay
detmiştir. Bu ise bir milyar 400 milyon lira 
civarında bir gelir azalışı ifade eder. Kuraklı
ğın umumiyetle ziraatin diğer sektörlerinde yap-
ttığı menfi tesirler de bu azalışı telâfi edecek bir 
artışa imkân vermemiştir. Filhakika pamukta, 
tütünde ve bakliyatta da miktar itibariyle aza
lışlar vardır. Zirai sektörde müşahede edilen bu 
mühim gelir azalışının, ticaret ve nakliye gelir
leri üzerinde de azaltıcı bir tesir yapacağı mu
hakkaktır. Esasen ithalât, ihracat da son üç yıl 
içinde en düşük seviyeyi göstermiştir. Daha ev
vel de temas ettiğimiz üzere, 1954 yılı içinde 
sanayiimiz hammadde, mahrukat ve yedek parça 
sıkıntısı yüzünden kapasitelerinin çok altında 
çalışmışlardır. Gerekçedeki, 1954 yılma ait 9 ay
lık sınai istihsal muvakkat genel endeksi de he
men hemen geçen senenin aynı olmakla bu iddi
amızı teyidetmektedir. Son aylarda dış ticaretin 
daha da daraldığı nazara alınırsa, sınaî gelirle
rimizin zirai sektörde ve bunun neticesi olarak 
diğer sektörlerdeki gelir azalışını telâfi etmek
ten uzak bulunduğu anlaşılır. Daha evvel temas 
ettiğimiz İstanbul Tüccar Derneği Kongresine su
nulan İdare Heyeti Taporu da ticari ve sınai ge
lirlerin azaldığını ifade edecek mahiyettedir. 
Bütün bu âmillerin neticesi olarak 1954 senesi 
reel millî gelirimizin 1953 e nazaran en az % 10 
azaldığını kabul etmek mübalağalı bir görüş ol
maz kanaatindeyiz. 

Hükümet Bütçe Encümeninde, durumumuzu, 
rakamların konuştuğu bir devir olarak vasıflan-
dırmıştı ve millî gelirdeki azalmayı kabul etme
mişti. Hükümet, devrimizin farikasına uygun 
bir şekilde, rakamlarla azaltıcı faktörleri telâfi 
eden faktörlerin neler olduğunu ifade ve endişe
lerimizi izale etmedikçe, kanaatimizi muhafaza 
ve Herdeki hükümlerimizi bu müşahedeye istinad-
ettirmekte devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan sonraki mâ
ruzâtımız 1955 bütçesine taallûk edecektir. Bi
lindiği üzere bütçe, zamanımızda para politika-

siyle birlikte iktisadî politikanın en mühim vası
talarından biri haline gelmiştir. Bizim gibi, mil
lî gelirinin mühim bir kısmı Devlet eliyle harca
nan bir memlekette, bütçenin iktisadi hayat üze
rinde en kuvvetli tesirler icra etmesi tabiîdir. 
Devlet takibettiği gelîr politikasiyle muayyen 
sektörlerin kazançlarından, alacağı payları artır
mak veya eksiltmek suretiyle, bunların masraf 
hacımlarını ayarlamak imkânına sahip olduğu 
gibi, kendi masraf politikasiyle de mal ve hiz
metlere karşı olan umumi talebin azalması veya 
çoğalması üzerinde müessir olabüîr. 

Bu itibarla isabetli bir Devlet bütçesinin bün
yesi ve hacmi millî iktisadın zaruretlerine millî 
gelirin seyir ve temayüllerine göre ayarianmış 
olmak ieabeder. Daha evvelki izahlarımızla be
lirttiğimiz üzere, bugün ekonomimizin en bariz 
realiteleri, enfilâsyon, 1954 te reel millî gelirin 
düşmüş olması ve dış ticaret güçlüklerinin de
vam etmesidir. 

Bundan sonraki mâruzâtımız, bütçenin bu 
realitelerin zaruri kıldığı bir bünyeye sahip olup 
olmadığını gösterecektir. 

Enfilâsyonist tazyika mâruz bulunan bir 
memlekette, Devlet bütçesine düşen vazife mec
mu talebi azaltacak tedbirlere yer vermesidir. 
Masrafları daha fazla kabaran bir bütçe denk 
dahi olsa, enflâsyonla mücadelede vazifesini 
tam yapmış olmaz. Zira bîr bütçenin enflâs-
yonist olmaması için denk olması da kâfi değil
dir. Yani denk bir bütçe her zaman nötr bir 
bütçe olamaz. Bütçe yoliyüe millî gelirden alı
nan payın arttığı bir devrede, denk bir bütçe 
dahi enflâsyonist olabüir. 1955 bütçesinde âm
me masraflarının artışı piyasada mecmu talebi 
artıracak mahiyettedir. Devlet millî gelirden 
eskisine nazaran daha büyük bir pay almayı ve 
bunu tamamen harcamayı düşünmektedir. Dev
lete giden bu pay artışı fertlerde kaldığı tak
dirde, kısmen tasarruf edilmesi ve böylece de 
aynı nispette bir talep fazlalhğı yaratmaması 
mümkündü. 

Enflâsyonca mücadele için, devlet masrafı
nı kısmak hattâ bütçeyi fazla verecek şekilde 
tanzim etmek ve bütçe fazlasiyle devletin Mer
kez Bankasına olan borçlarından bir kısmını 
ödiyerek tedavül haemında gereken daralma
nın teminine çalışmak yerinde bir tedbir olur
du. Bu itibarla enflâsyonla mücadele mevzuun
da 1955 bütçesinden müspet bir tesir beklemek 
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şöyle dursun, aksine intizar etmek daha mâkul 
dur. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe üzerindeki mâ
ruzâtımıza devam ederken, bir noktayı belirt
mek isteriz. Hükümet 1955 bütçe gerekçesinde 
rakamların zahirî şişkinliklerini daima muka
yeselerine esas almaktadır. Para kıymetinin 
devamh olarak düştüğü bir memlekette rakam
ların gerisinde bulunan hakikatlar ihmali edile
rek yapılan mukayeseler, samimiyet kaidesine 
uygun düşmez ve isabetli hükümlere götürmez. 

Evvelki izahlarımızda toptan eşya fiyatları
nın 1950 den 1954 sonuna kadar % 25 ve 1953 
ortasından 1954 sonuna kadar ise % 17 bir ar
tış kaydettiğini belirtmiştik. Mukayeseler bu 
hakikatlarm ışığı altında yapıldığı takdirde ka
barık olan nispetler hayli düşecektir. 

1955 bütçesindeki 2 milyar 976 millyon lira
lık tahsisatın, 1950 deki Türk lirasına göre kıy
meti, en fazla iki milyar 360 milyon liradır. 
1954 sonundaki fiyatlara göre hesaplanan bu 
miktarın, fiyatlar artmakta devam* ettikçe da
ha da düşeceği tbiîdir. Bununla beraber bu ar
tışı küçümsediğimiz zannedilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçesi varidat 
tahminleri üzerinde durmadan evvel 1954 büt
çesi varidat tahakkukları üzerinde durmak is
teriz. Bütçe Encümeni raporunda da belirtildi
ği üzere 1954 tahsilatının 2 milyar 231 milyonu 
bulacağı tahmin edilmektedir. Bu duruma gö
re varidat tahmini 57 milyon lira noksaniyle 
tahakkuk edecektir. 

Unutmamak lâzımdır ki bu tahsilatın içinde 
1954 Bütçesi ile derpiş edilmiyen memur ikra
miyelerinden kesilen gelir vergisi de dahildir. 

Evvelce arz ve izah ettiğimiz üzere zirai ge
lirlerdeki azalışın senayiin tam randımanla çalışa
mamasının, dış ticaretin daralmasının mübadele 
hacmuıa ve dolayısiyle ekonomimizin diğer sek
törlerine yaptığı menfi tesirler de nazara alınır
sa 1954 Bütçe yılında iş ve istihsal hacmmda ve 
vatandaş gelilerinde bir gelişme şöyle dursun 
bilâkis 1953 e nazaran mühim bir azalış olduğu
nu kabul etmek mantıki bir zaruret olur. 

Devlet gelirlerinin çok büyük bir kısmı bu 
arada muamele ve istiklâk vergileri hasılatı yü 
içindeki vatandaş gelirleri ve mübadele hacmi 
ile çok yakından alâkalı bulunduğuna göre dev
let gelirlerinin bu gurupunda bir düşüklük 

kaydedilmesi ve bu düşüklüğün 1952 ye nazaran 
iktisadi bakımdan daha canlı bir yıl olan 1953 
yılı kazançlarından alınan gelir ve kurumlar Yer
gisi hasüatmdaki artış fazlası ile karşılaması 
beklenirdi. Memur ikramiyelerinden alman ver
gi hariç tutulduğu takdirde 1954 hasılatı arasın
da 270 milyon liralık lehe bir fark vardır. 1954 
te millî gelir yüzde on azaldığı halde devlet va-
ridatındaki bu artış ne ile izah edilecektir? 

Bizce bu artışın en büyük sebebi ekonomi
miz üzerinde baskısını her gün biraz daha ar
tıran ve yukarda üzerinde ısrarla durduğumuz 
enl'ilasyonun tesiri altında eşya ve hizmet bedel
lerinin yükselişidir. Binaenaleyh devlet varida-
tıudaki bu artışı iktisadi gelişme ile izah etmek 
madalyanın bir yüzünü göstermektir. 

Muterem arkadaşlar : 1955 bütçesinin gelir 
tahminleri 1954 e nazaran 687 milyon küsur li
ra fazlası ile ve iki milyar dokuz yüz yetmiş al
tı milyon küsur liradır. Şu lıale göre geçen se
neye nazaran artış yüzde otuz civarındadır. 

1951 yümdan bu tarafa devlet varidatmdaki 
artışın bir evvelki yıla nispetleri yüzde 16, yüz
de 18 ve yüzde on beş olarak seyrettiğine göre 
bu seneki tahmin artışların vasatisini çok geç
mektedir. Bu seneki gerekçede gelir tahminleri
ni haklı gösterecek etraflı izahata ve mukayeseli 
tablolara raslanmamaktadır. Bu itibarla mün
ferit gelir tahminleri hakkında mütalâa beyan 
etmek güçleşmeytedir. Henüz Meclisçe müzake
re ve kabul edilmemiş bulunan kanun tasardan 
ile arazi, bina, buhran ve gelir vergisi hasıla
tından elde edilecek 187 milyon liralık varidat 
ile Musul petrollerindeki hissemizden elde edile
ceği kabul edilen 100 milyon lira 1954 üu ta
hakkuk edeceği kabul edilen iki milyar iki yüz 
otuz bir milyon liralık hasılatından çıkanldığı 
takdirde diğer vergi membalanndan 1954 e naza
ran 1955 de 468 milyon liralık bir hasılat fazla
sı tahmin edilmiş olduğu görülür. 1955 varida
tının bir kısmı 1954 ün kazanç ve iratlarından 
alınan gelir ve kurumlar vergisinden mürekkep
tir. Gelir bütçesi raporuna göre 1954 irat ve ka
zançlarından alınacak olan gelir vergisi 1954 ha
sılatına nazaran 75 milyon lira fazla tahmin edil
miştir. Halbuki 1954 yılında ithalat 150 mil
yon ihracat 170 milyon lira azalmış sanayi, ham
madde, yedek parça ve kömür sıkıntısı yüzün
den tam randımanla çalışamam ıştır. Kuraklık 
dolayısiyle zirai sektörde de millî gelir azalmış-
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tır. Bütün bu menfi âmillerin tesiri ile 1954 ka
zanç ve iratlarının iş hacmi bakamından çok mü
sait bir yıl olan 1953 ten ehemmiyetli nispette 
düşük olacağı tabndir. Bu itibarla bu varidat ka
leminde 75 müyon lira artış değil, en az 50 milyon 
lira 'bir azalış kabul etmek daha mâkul olur. Aynı 
sebeblerle kurumlar vergisi için de bir artıştan zi
yade bir azalış kabul etmek icabeder. Bu sebeple 
gelir vc kurumlar vergisinin 150 milyon lira faz
la tahmin edildiği kanaatindeyiz. 

Vasıtalı vergilere gelince : Dış ticarette bir 
genişleme, ferahlama olacağına dair elde henüz 
bir müspet delil yoktur. Esasen dış ticaretle 
alâkalı gelirler 1955 senesinde dış ticaret hac
mini 1954 ten farklı olmıyacağı esasına göre 
tesbit edilmiştir. Bu itibarla hammadde ve ye
dek parça ithalindeki zorluklar göz önünde tu
tulursa 1955 ydmı iş vo mübadele hacmmda 
büyük ölçüde bir artış olacağını kabul etmek 
mümkün değildir. 

İklim şartlarının ne suretle tecelli edeceği 
de şimdiden kestirilemez. 1954 ün menfi şart
larının 1955 teki devlet varidatı üzerinde bir 
müddet menfi tesir yapacağı da tabiîdir. Ge
çen yılın menfi tesirleri malûm olduğu halde 
1955 in müspet tesirleri henüz meçhuldür. Bu 
şartlar altında 1955 varidatının yukarda bah
settiğimiz artışı kaydetnıiyeceğini kabul etmek 
daha mâkul bir hareket olmak icabeder. Fiyat
ların yükselmeye devam etmesi halinde varida
tın zahiren artması mümkün olur. öyle görülü
yor ki, hükümet de tahminlerini bu fiyat artı
şına göre ayarlamıştır. Bu umumi izahattan 
sonra varidat tahminindeki isabetsizliğe bir mi
sal daha vermek isteriz. 

Teni 3 şeker fabrikası faaliyete geçtiği 
halde bu seneki şeker istihsalimiz 178 bin ton 
olmuştur. Geçen seneki istihsal ise 174 bin ton 
idi. Şeker İstihlâk Vergisi tahmini 260 bin tona 
göre yapılmıştır. Bu hesaba nazaran ayda 22 
bin tona yakın şekerin istihlâki icabeder. Bu 
miktarın mübalâğalı olduğu bir yana elde mev
cut şeker yeni kampanyaya kadar ancak ayda 
14 bin ton şeker istihlâkine müsaittir. Bu cihet 
Bütçe Encümeninde alâkalılarca açıklanmıştır. 

Evvelce 1 Eylül olarak kabul edilen kam
panya başlangıcı 1 Ağustos olarak kabul edil
se bile bir Marttan Ağustos başına kadar 5 ay
lık zaman vardır. Ağustostan sonra her ay yir

mi iki bin ton şeker istihlâk edileceğini kabul 
etsek dahi Mart - Ağustos arası istihlâk ayda 
ancak 14 bin tonu geçemiyeceğine göre 38 bin 
tona tekabül eden İstihlâk Vergisi olan 29 mil
yon liranın varidat tahmininden düşülmesi 
icabeder ki, bu ciheti Encümende kabul ettir
meye muvaffak olamadık. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet, tahsili mümkün olan alaeaklarmı 

varidat bütçesine kor, nitekim mülga kanun
lara göre tahakkuk etmiş bâzı vergi bakaya
sından hepsi değil, ancak bir miktarı «Tahsili 
mümkün» kaydı ile bu seneki bütçeye konmuş
tur. Musul petrollerindeki hissemiz karşılığı 
olan ve yıllardan beri tahsil edilemiyen müte
rakim alacağımız, tahsili mümkünmüş gibi büt
çeye konmuştur. Bütçe Encümeninde Hariciye 
Vekilinin verdiği izahata göre bu paranın tah^ 
sili için dostumuz Irak Hükümetiyle yapılan 
müzakerelerden bugüne kadar müspet bir ne
tice alınamadıği vc muahedeye verilen mâna 
bakımından arada bir anlayış ihtilâfının mev
cut olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen tahsil 
edilemiyecek yüz müyon liranın bütçeye kon
ması yerinde bir hareket olmaz. 

Bu mâruzâtımız gösteriyor ki, varidat tah
minleri lüzumundan fazla şişkindir. Ve iddia 
edildiği gibi bütçe denk değildir. Bunun mik
tarım masrafları tetkik ettikten sonra ifadeye 
çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçesi masraf 
yekûnu 1954 bütçesine nazaran 428 milyon li
rası cari masraflarda, 259 milyon lirası yatırım 
masraflannda olmak üzere 687 milyon küsur 
lira bir fazlalık arz etmektedir. Umumiyetle 
gider rakamlanndaki artışlar hakiki ve zahirî 
olmak üzere ikiye aynlabilir. Hakiki artışlar; 
hizmet genişlemesinin neticesi olan artışlardır. 
Paranın iştira gücünün azalmasından doğan ar
tışlar ise zahirî artışlardır. 

1955 bütçesindeki artışların ne miktarının 
yeni hizmetlere taallûk ettiğini gösterecek ra
kam ve malûmat maalesef mevcut değildir. 
Cari giderlerdeki artışın mühim bir kısmı; 
1954 bütçesi kabul edilirken bütçeyi denk gös
termek endişesi ile bütçe dışı bırakılan yılda 
3 maaş nispetindeki memur ikramiyeleri, 
emekli, dul ve yetim maaşlarına yapılan zam 
gibi masrafların bu defa bizzarure bütçeye gir
mesinden ileri gelmiştir. Zaruri hizmet genişle-

2714 

TBMM KUTUPHANESI



meleri ile fiyat yükselmelerinden mütevellit 
artışlara bir şey denemezse de bütün artışların 
bu mahiyette olduğu da iddia edilemez. 

idare teşkilâtının yıldan yıla genişletilmesi 
hareketinin devam ettiğini söylemek yerinde 
olur. Hükümet 1951 bütçesindeki açığı mazur 
göstermek için bütçe giderlerinin yüzde 84 
ünün dondurulmuş bulunduğunu ve cari mas
raf! ardaki artış seyrini durdurmaktan başka 
bir tasarruf yolu bulamadığını ve tasarrufu 
mümkün kılmak için esaslı ve kanuni tedbirle
re başvuracağını ifade etmiş. idi. Hatırladığımı
za göre devlet hizmetlerinin rasyonelleştiril
mesi için isviçre'den bir de mütehassıs getiril
miş idi. 

Esasen hükümet, programında «devlet ci
hazımızın bugünün ihtiyaçlarına cevap vere
bilecek hale getirilebilmesi için bilûmum dev
let hizmetlerinin rasyonel olarak yeni baştan 
tanziminin zaruri olduğunu, bu suretle hizmet 
veriminin artacağını ve her bakımdan tasarruf 
temin edileceğini ve hiç kimseyi mağdur etme
den memurların nispî bir refaha kavuşturula
cağını müjdelemiştir. Aradan 5 sene geçmesine 
rağmen bu va'din tahakkuk etmediği görül
mektedir. Cari masraflar günden güne artmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe cari giderleri 
arasında kanuni mesnedi olmıyan bâzı tahsisa
tın da bulunduğunu görmekteyiz. Bu tarzı ha
reket âdeta bir emrivaki ihdas etmek istendi
ği intibaını vermektedir. Milletvekilleri ödenek
lerinin ayda 1150 liradan 2000 liraya çıkarüdı-
ğı ve buna göre de yolluklarının arttırıldığı 
müşahede olunmaktadır,. Halbuki'böyle bir tah
sisat artışına cevaz veren bir kanun da henüz 
müzakere ve kabul edilmemiştir. Memlekette 
dar ve sabit gelirli büyük bir zümre sıkmti çe
kerken milletveküleriuin yabnız kendilerini 
düşündüğü intibaını veren böyle bir artış esa
sen yerinde bir hareket de sayılamaz. Demok
ratik nizama yeni girmek yolunda olan bir 
memlekette Büyük Millet Meclisi müessesesi
nin halk nazarında itibarını sarsabilecek hare
ketlerden tevakki etmek zaruretini takdir ede
ceğinizden Ye bu artışı ret. de edeceğinizden 
eminim. Bu vesile ile milletvekilleri ödenekle
rine vaktiyle yapılan zam muvacehesinde Demok
rat Partinin nasıl bir tavır takındığını da ha
tırlatmak yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, yatırım masraflarm-
daki artışı esas itibarile memnuniyetle karşı
larız. Yalnız memleket enflâsyonist tazyika mâ
ruz bulunduğuna ve döviz sıkıntısı çekildiği
ne göre yatırım mevzuunda çok dikkatli olmak 
icabeder. Hiç olmazsa hükümetin gayrinıüs-
tahsıl yatıranları daha müsait zamana bırak
ması şayanı temennidir. 

Muhterem ardaşlar, bütçenin denkliği ve 
samimîliği iddiaları üzerinde de durmak iste
riz. Bütçe samimiyeti bakımından, iş başında 
bulunan hükümetin iktisadi ve sosyal mülâha
zalarla takihettiği fiyat ve tarife politikasm-
nın neticesi olan zararları bütçe île karşılamak 
lâzımdır. Daha evvel de arz ettiğimiz gibi Ofis 
Kuruluş Kanununun 13 ve 14 ncü maddelerine 
göre bütçeden Ödenmesi icabeden ve yekûnu 
250 milyon liradan fazla olan zarar için büt
çeye hiçbir tahsisat konmamıştır, işin garibi 
Ofisin zararlarını hükümet devlet borçları arası
na da ithal etmiyerek ticari borç saymakta ve 
böylece yeni bir mefhum ortaya koymakta
dır. 

Tarım satış kooperatiflarinin 100 milyonu 
bıüan zararları ile Etibank'm kömür satışların
dan doğan zararları gibi birçok zararlar bütçe
den karşılanmamıştır. 

Hükümet politikasının bir neticesi olan bu 
zararlar Merkez Bankası kaynaklarından karşı
lanmakta ve dolayisile iktisadi hayat üzerinde
ki enflâsyoncu tazyik artmaktadır. Buna rağ
men bütçe denkliğinden bahsetmek' sanmimi-
yet kaidesine sığmaz. 

Varidat tahminleri hakkında mâruzâtımız
da yalnız iki kalemde varidatın en az 180 mil
yon lira fazla tahmin edildiğini ifade etmiş 
idik. 

Irak petrollerine ait 100 milyonu da buna 
ilâve edersek tahmindeki şişkinlik 280 milyona 
çıkar. Diğerleri hariç kanunen bütçeye konma
sı icabeden Ofisin 250 milyonu mütecaviz za
rarım da buna ilâve edersek bu seneki bütçe
nin denk değil en az 530 milyon liralık bir açığı 
olduğu neticesine varmak hesabi ve kanuni bir 
zaruret halini alır. Bütçeye konmuş olduğu hal
de henüz kanunileşmemiş varidat bu hesaptan 
hariçtir. 

Muhterem arkadaşlar, gerek iktisadi duru
mumuz ve gerekse bütçe hakkında görüşlerimizi 
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arz etmiş bulunuyoruz. Hâdisatın bize telkin et
tiği endişelerin tahakkuk etmemesini ve hükü
metin yetkin bulduğumuz görüşlerinin gerçek
leşmesini ve gayretlerinde muvaffak olmasını 
can ve gönülden temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birleşmiş Milletler ideali dairesinde ve NA

TO çerçevesi içinde kolektif güvene müstenit 
barışçı ve dürüst bir dış siyaset takibedilme-
sini memleket menfaatlerine en uygun yol say
dığımızı parti programımızda da tesbit ve ifade 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu vadide şimdiye kadar intacına muvaf
fak olunan anlaşmalar ve karşılıklı yardımlaş
malar yanında, Lozan Muahedesinde «menkûl 
haklarına terk» formüliyle daha o vakit mem
leketimizin, istiklâllerini tanımış ve hakların
da iyi niyetlerimizi ve kardeşlik hislerini izhar 
etmiş olduğu Orta - Şark memleketleri arasın
da da bir güvenlik kurulması hususunda, son 
zamanlarda iktidarca sarf edilen mesainin müs
pet neticeler vermesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
îç politika üzerinde de kısaca durmak isteriz; 
2 Mayıstan bu tarafa mevcutlara ilâveten 

çıkarılan antidemokratik kanunlar ve bunların 
tatbikatına hâkim olan zihniyet muvacehesinde 
Türkiye'de demokratik bir idare bulunduğunu 
iddia etmek çok cesaretli bir hareket olur. De
mokratik bir hukuk devletinin mütaarefe hali
ne gelmiş bulunan şartları bugün maalesef mem
leketimizde yoktnr. Bütün müesseseler, adale
tiyle, üniversitesiyle, matbuatiyle ve idare ci
hazı ile siyasi iktidarın tesir ve nüfuzu altına 
konmuştur. Şahısların zaman ve mekâna göre 
değişen müsamahasına dayanan teminatsız bir 
gidiş ise bugünün anlayışı ile bir hürriyet ni
zamı telâkki edilemez. Demokrasinin temeli 

olan vatandaşın hür iradesi de temsü ettiğimiz, 
etmekle şeref duyduğumuz Kırşehir'in başına 
gelen âkibetje mânasını tamamiyle kaybetmiş 
ve baskı altına alınmıştır. Kanaatimiz odur ki; 
tarih, gerek iktidar ve gerek muhalefet hakkın
da hükmünü yapılan köprü ve barajlara göre 
değil rejim mevzuunda gösterecekleri ciddiyet 
ve samimiyete göre verecektir. Memleketi bu 
rejim buhranından ve bunun neticesi olan mâ-, 
nevi huzursuzlukta» kurtarmak için gösterile
cek gayret kimden gelirse gelsin milletçe alkış
lanacaktır. 

Geçmiş mücadelelerin ve hâdiselerin gönül
lerde ve vicdanlarda bıraktığı rüsubtı vatan-
perverane bir şuur hamlesi ile temizlemeye mil
letçe muhtaç bulunuyoruz. 

Sayın Başbakanın son nutkunu bu rüsubu 
temizlemek uğrunda atılmış bir adım saymak 
ve güzel sözleri, güzel kanunlann ve güzel tat
bikatın takibedeceğini ümidetmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepinizi hürmetle selâmuyarak mâruzâtımı

za nihayet verirken Garp'h bir filozofun üç asır 
evvel söylediği şu sözleri tekrar etmeden geçe-
miyeceğiz : 

«Tenkid edilmek bazan üzücü, fakat tenkid 
edilmemek her zaman tehlikelidir.» 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
1955 yılı bütçe kanun lâyihasını zamanın

da bitirebilmek ve bütün konuşmak istiyen ar
kadaşların da konuşabiimeleri için hükümet, 
Bütçe Encümeni ve siyasi parti sözcüleri hariç 
diğer mebus arkadaşların onar dakika konuş
malarına karar alınmasını arz ve teklif eyle
rini 

Çoruh Mebusu 
Mecit Bumin 

BÜTÇE MÜZAKERELERİ 
«REİS — Aleyhinde, Burhancttin Onat ko

nuşacak. 
BURHANETTİN ONAT (Anlalva) — Muh

terem arkadaşlar, önümüzde görüşülecek koca 
bir bütçe var. Buna mukabil zamanımız çok 
dardır, konuşma müddetlerinin tahdidedilmesi 
hakkındaki noktai nazarı kabul ederim, yalnız 
bütçe heyeti umumiyesi hakkındaki konuşma
ların tahdidedilmesini doğru bulmuyorum. Hü
kümetin konuşması saatlerce sürdü, muhalif 
partilerin konuşması saatlerce sürdü. Her mev
zu üzerine kelebek gibi birer defa konup kalk

sak gene on dakikaya sığmaz. Bundan sonra 
gelecek maddelerde konuşmaları tahdidedelim. 
Icabederse daha da kısaltalım, fakat rica ede
rim, bütçenin heyeti umumiyesi üzerindeki ko
nuşmaları zamanla tahdidetmiyelim arkadaş
lar. 

REİS — Kifayetin aleyhinde konuşuldu. 
Takriri reylerinize arz ediyorum. Hükümet, ko
misyon vc partiler sözcüleri hariç, diğer mebus 
arkadaşların sadece 10 dakika konuşması tek
lif ediliyor. 

2716 

TBMM KUTUPHANESI



Bu takriri kabul edenler lütfen işaret etsin
ler.... -Etmiyenler... (Yeniden sesleri) Anlaşıl
madı. 

Bir kere daha rica edeceğim. 
Takriri kabul edenler lütfen işaret etsinler, 

sayacağız... Kabul etmiyenler lütfen işaret et
sinler... Takrir reddedilmiştir. 

Mehmet özbey. (Yok sesleri) 
Ekrem Aücan. 
EKREM ALIO AN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar; bundan bir iki yu evvel mesul hükü
met sözcüsü arkadaşlarımızın ağzından; yakın bir 
istikbalde Türk bütçesinin 3 mimara yükseleceği 
yolundaki mütalâaları duyduğumuz zaınan, bu 
•sözleri sarf edenlerin ileri derecede nikbin ol
dukları düşüncesinden kendimizi alamamış ve ar
kadaşlarımızın sözlerini memleket için güzel te
menniler diye kabul etmiştik 

Bugün o sözlerin vadedilen zamanda tahakkuk 
ettiğini görmenin sevinci içerisinde bulunuyoruz. 
Konuşmaya başlarken bu sevinci zevkle ifade ve 
muvaffak eserinden dolayı hükümetimizi tebrik 
ederim. 

Milletlerarası istatistiklerin İkinci Dünya 
Harbi sonu için umumiyetle bose olarak kabul et
tiği 1948 ydmı biz de bütçe tetkiklerimiz için esas 
kabul eder ve 1048 yılının 1 milyar 243 küsur 
milyonluk devlet giderleri yekûnunu yüz itibar 
etmek suretiyle 1955 bütçesine kadar Büyük Mec
listen geçmiş bulunan bütçeler gider yekûnları
nın ifade ettikleri endeks rakamlarını gözden ge
çirecek olursak, bilhassa son beş yıl içerisinde kat'-
edilmiş bulunan mesafenin azametini çok daha 
iyi kavramak imkânını buluruz. 

Filhakika 1948 yılı giderlerinin 1 milyar 243 
küsur milyon liralık nominal rakam yekûnu 100 
kabul edildiği takdirde onu takibeden bütçelerin 
nominal gider bir kısım yekûnları şöyle bir en
deks tablosu irae ederler. : 

Sene Endeks rakamı 

1948 100,00 
1949 110,3 
1950 119,6 
1951 127,00 
1952 141,00 
1953 171,1 
1954 184,3 
1955 239,3 

Bu tabloya dikkat buyurulacak olursa görü
lür ki; devlet bütçemizin gider tahsisleri yekûn
larında, bilhassa 1951 yılından sonra geniş mik
yaslarda inkişaflar elde edilmeye başlanmış ve bu 
miktarlar 1955 yılında, 1948 yılma nazaran yüz
de yüz otuz dokuz, 1950 yılma nazaran yüzde 
yüz nispetinde yükselmiş bulunmaktadır. 

Yatırım tahsislerindeki inkişafların umumi 
rakamlardaki yükselmelerin de fevkine çıkarak 
1955 yılında, 1950 yılına nazaran yüzde 330 ra
kamına ulaşmış bulunduğu, mülhak bütçelerimiz
de de bu çeşit inkişafların bir aynının meydana 
geldiği, hükümetin bütün bu tahsisleri 1954 ve 
1955 bütçe lâyihalarında normal devlet gelirle
riyle karşdamak imkânını sağladığı göz önünde 
tutulacak olursa, takibine girişilen iktisadi poli
tikanın umumi hatlardaki isabetine itimadımız 
büsbütün kuvvetlenir. 

Umumi neticelerin bu kadar ferahlatıcı bir 
manzara göstermesi duîayısij'le hükümete tebrik 
ve takdirlerimizi geniş mikyasta ifade etmemiz, 
memleket meseleleri içerisinde dikkatimizi çeken 
ve icra mevkiinde bulunan arkadaşlarımızın dik
katlerine sunmak mecburiyetini bizlere tahmil 
eden mevzuların bulunmadığına elbet delâlet et
mez. Bilâkis, memleketin bilhassa iktisadi poli
tikasına getirilmiş bulunan dinamik karakter bu
gün, düne nazaran, birçok yeni meselelerin doğ
masına sebep olmakta, bu meselelerin halli husu
sunda çeşitli fikir ve mütâlâalar ortaya atdabil-
mektedir. Bu fikir ve mütalâaların ifade edilip 
münakaşasına imkân verebilmek vc bu yoldan hep 
birlikte en salim neticelere varabilmek için, büt
çe müzakerelerinin cn müsait zaman olduğu kana-
atini-taşımaktayız. 

A) Iş başında bulunan hükümetlerin, mem
leketin bütün imkânlarını kullanarak Devlet 
bütçelerini, hizmetlerin âzamisini kavnyacak 
şekilde tertip ve tanzim için gayret sarf etme
leri lâzımgeldiği, şüphe götürmez bir hakikat
tir. Bu itibarla 1955 bütçesini ihzar eden arka
daşlarımız, bu bütçeyi 3 milyar üzerinden ve 
mütevazin olarak bağlıyabilmek maksadiyle, 
cidden takdire değer mesai sarf etmişlerdir. 

Esasını takdirle benimsediğimiz bu fikri,ı 
tatbikatı içerisinde yer alan tedbirlerden bâzı
ları üzerinde kısaca durmakta fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

I - Evvelâ 1955 bütçesinin ihzarı sırasında 
Hükümet, bir kısım inhisar maddelerine zamlar 
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yapılması kararım almıştır. 1955 bütçesinin 
varidat kısmım tetkik ettiğimizde, tekel hasıla
tının 1954 yılına nazaran 51 milyon lira fazla-
siyle talimin edilmiş olmasından, bu kafamı 
Devlet bütçesine inikasının bu miktar civarın
da olduğunu görmekteyiz. 

Ayarlama adını verdiğimiz vc doğrudan doğ
ruya müstehlikleri istihdaf eden, bu çeşit karar
ların, memleket ekonomisinin bugünkü tema
yülleri karşısında psikolojik tesirlerine işaret 
etmek isterim. 

Biraz sonra yapacağımız daha geniş izahlar
dan da anlaşılacağı üzere, memleketimizde fiyat
lar oldukça süratli bir şekilde yükselme seyri 
takibettiklerine göre, Hükümetin, Devlet ma
mulleri fiyatlarına, doğrudan doğruya müsteh
likleri istihdaf edici zamlar yaphıası suretiyle, 
bu fiyat yükselişlerini âdeta teşvik eder duru
ma girmesinin doğuracağı mahzurlarla, nominal 
rakamları bu zamlar nispetinde yüksek, bir büt
çeye sahip olmanın sağhyacaği menfaatlerin 
mukayesesi, öyle zannediyorum ki, üzerinde 
ehemmiyetle durulması gereken bir husus olmak 
icabederdi. 

Bugün mensucat, demir, çimento gibi bir 
kısım Devlet mamullerinde, Devlet müstehlik 
sınıf lehine geniş mikyaslarda fedakârlıklar 
yanmakta ve bu mamuller fiyatlarını aynı cins 
ithal mamulleri fiyatlarına nazaran çok daha 
düşük seviyelerde muhafazaya çalışmaktadır. 
Bu mamullerin hakiki müstehlik vatandaşı bu
luncaya kadar çeşitli ellerden geçmesi Devletin 
yaptığı fedakârlığın çok zaman, beş on muta
vassıt lehine neticelenmesini mucip olmaktadır. 
Bugünkü fiyat hareketleri muvacehesinde ayar
lamalar yapmak bir zaruretse, kanaatimce bu 
ayaEt&malar,- tekel maddeleri gibi doğrudan 
doğruya müstehlike intikal edecek mamuller 
fiyatlarında değil, aradaki mutavassıtları kal
dırmak ve mutavassıtlar lehine Devletin lüzum
suz yere milyonlar kaybetmesini önlemek için 
bu çeşit mamuller fiyatlarında yapılmalıdır. 

H - Bu mevzuda üzerinde durmak istediğim 
ikinci nokta, Hükümetin henüz kanunları çık
mamış bir kısım' varidata, bütçe lâyihasının 
Yüksek Meclise şevki sırasında, bütçede yor 
vermeyi itiyat edinmeye başlamış olmasıdır. 

1955 yılı bütçesinin Arazi, Bina ve Gelir 
vergileri tahminlerini bu-yoldaki tatbikata mi-
şal olarak gösterebiliriz. 

Şu hususu samimiyetle itiraf edelim ki, bu 
çeşit tedbirler, bahis mevzuu hükümet teklifleri 
hakkında Büyük Meclisin salim kanaate var
masını güçleştiriei bir mahiyet taşımaktadırlar. 
Bütçeye oldukça yüksek bir rakam halinde geli
ri konubnuş, tahsisler bu gelirin mevcut olduğu 
esasına göre ayarlanmış ve bizler bütçe lâyi
hasında mevkiini almış bulunan bu verginin 
ihdas edilip edilmemesi veya nispetinin artırılıp 
artırılmaması meselesini halletmek vazifesiyle 
karşı karşıya getirilmişiz. Karara varırken, ka
rarınız neticesinin bütçenin umumi yekûnuna 
ve mahiyetine yapacağı tesirin, üzerimizde psi
kolojik bir baskı icradan hâli kalmıyacağı ta
biîdir. 

öyle zannediyorum ki Maliye Vekâletimiz 
vergilerin malî maksatlarına fazlaca değer vere
rek zaman zaman bu çeşit tatbikata teşebbüs et
mektedir. 1955 bütçesi bu bakımdan en bol mi
salleri taşıyan bir bütçe olmuştur. 

Vergi hukukumuzun kesir olan ıslâha muh
taç taraflarının bütçe maksatları ve bütçe za
manlan dışında ele alınmasının bizleri daha sa
lim neticelere ulaştıracağını ifade etmek iste
rim. 

C) 1955 bütçesinin 3 milyar civarında bağ
lanabilmesini teminen, bu bütçenin gelir kısmı
nın tahminlerinde bu yıl takibedilmiş bulunan 
usul üzerinde de bir nebze durmakta fayda var
dır. 1955 bütçesinden evvelki bütçeleri ve me
selâ 1954 yılı bütçesinin varidat tahminlerini 
tetkik etmiş olan arkadaşlarımız, tahminlerde 
zati takdir usulü yerine daha objektif bir usul 
olmak itibariyle daha evvelki yıllar tahsilat va
satilerinin dikkat nazarına alındığını müşahe
de etmiş bulunacaklardır. 

Bütçeyi ihzar eden arkadaşlarımız 1955 yılı 
gelir tahminlerinde nedense bu usulü terket-
mişler ve hemen bütün tahminlerini zati takdir 
usulüne istinadettirerek mütehammil inkişafla
ra oldukça müsamahalı marşlar tanımak yolu
nu ihtiyar etmişlerdir. 

Yapılan tahminlerin yıl içerisinde realize 
edilebilmesi en samimî temennimiz olmakla be
raber, dış tediye imkânlarımızın 1954 yılında 
olduğu gibi 1955 yılında da güçlükler arz et
mekte devamı halinde, bilhassa ithalât ve ima
lâta müstenit vergilerimizde tahmin rakamları
nın realize edilememesi ihtimalleri bizi ciddî 
olarak düşündürmektedir. 
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Bu konudaki mütalâalarıma son vermeden 
evvel, muhterem hükümetin bir başka noktaya 
da dikkatini çekmek isterim. 1954 bütçe yılı 
tatbikatında bnzı devlet dairelerinden seçim 
çevrelerimizde başlanmış veya başlanacak işler 
için tahsisat talebettiğimizde, bu dairelerden, 
bütçelerinde tahsisatları bulunmakla beraber, 
Maliye Vekâletince tahsisatlarının muayyen bir 
kısmının kullanılmasına müsaade olunmadığı, 
binaenaleyh istenilen tahsisatı veremiyecekleri 
cevabını aldık. 

1954 bütçesi tatbikatına dair verilen izahat
tan, bu yıl tahsilat rakamlarının hattâ tahmin
leri aşan bir istikamette seyrettiği anlaşıldığı
na göre, devlet hizmetlerine bütçe ile muhassas 
tahsisatın karşılanamaması imkânı yok demek
tir. Mevsimlik tahsilat teraevvüçlerinin de tah
sisat takiplerine meydan vermemesi, bu temev-
vüçlerin hazine rauameelleriyle karşılanması ta
biî olmak icabeder. 

O halde bu takiplerin, gelir fazlalıkları ve 
bütçe tasarrufları karşılık gösterilmek suretiyle 
cari yıl içerisinde kabul edilen tahsisatı karşı
lamak gayesiyle bir nevi mecburi bütçe tasar
rufu sağlamak maksadından ileri geldiği anla
şılır. 

Knaatimce bütçenin ve cari yıl içerisindeki 
tahsisata mütedair kanunların Büyük Millet 
Meclisinde müzakeresi sırasında bu hususlara 
dikkatin çekilmesi, Meclisin sarfına cevaz ver
diği masraflar üzerinde tatbikat sırasında yeni 
ayarlamalar yoluna gidilmemesi Anayasa ve 
bütçe hukukumuz bakımından bir zarurettir. 

Bu kısımdaki mâruzâtımı bitirirken; devlet 
bütçelerinin bilhassa gelir bölümlerinin tahmin
lerinde bâzı zorlamaların yapılması suretiyle 
âmme sektörüne sağlanacak suni iştira gücü
nün, talep hacmi esasen geniş tevessülere maz
har olmuş bulunan memleketimiz ekonomisi ve 
millî paramızın kıymeti üzerine menfi tesirler 
icra edebileceği hususuna da işaret ederim. 

B) Şimdi mâruzâtımın ikinci kısmı olarak 
son ayların en aktüel mevzuu olan eşya fiyatla
rı, hayat pahalüığı meselelerinden ve fiyat te-
reffülerinin devlet bütçesi üzerindeki tesirlerin
den bahsetmek isterim. 

Evvelâ bir iki hakikati açıkça tesbit etmek 
lâzımdır. 

1955 bütçe gerekçesinin fiyat hareketleri 

kısmında bu mevzua temas edeu hükümetimiz, 
1948 yılından bu yana dünya fiyatlarını tetkik 
ederek, 1948 fiyatları 100 itibariyle, dünyanın 
bâzı memleketlerinde 1954 yılı Ağustos ayında 
fiyatların 134 ile 256 arasında muhtelif seviye
lere ulaştığını, buna mukabil memleketimiz top
tan eşya fiyatlarının 1954 yılı 8 aylık vasatisi
nin ancak 117.6 ya yükseldiğini ifade etmekte, 
son dört sene içerisinde vatandaşlarımız iştira 
güçlerinde, millî gelirde vâki geniş ilerlemeler 
karşısında bu rakamın büyük bir mâna ifade 
edemiyeceğini ehemmiyetle belirtmektedir. 

Uzun yıllar boyunca her sahada ihmale uğ
ramış Türkiye'mizde son senelerde girişilmiş 
bulunan topyekûn kalkınma hamlesini dikkat 
nazarına aldığımız takdirde; bu büyük hare
ketin bilhassa ekonomik sahada hiçbir sıkıntı
ya meydan verilmeden tahakkuk ettirilebilece
ğine inanmak ve hükümet icraatından bu yolda 
neticeler beklemek en hafif tabiriyle safdillik 
ve insafsızlık olur. Kaldı ki, bu hamilemiz dün
yanın harble sulh, dünya ekonomisinin harb 
ekonomisi ile sulh ekonomisi arasında bocala
dığı ve iktisadi şartların her gün bir kutaupla 
diğer kutaup arasında dalgalandığı bir zamana 
tesadüf etmiş ve ekonomik hayatımız bir ta
raftan da dünya ekonomik durumunda vukua 
gelen sarsıntıların akislerini yüklenmek zorun
da kalmıştır. Bu itibarla hükümetin yukarda 
ifade edilen görüşünün kısmı küllisine iştirak 
etmemeye imkân yoktur. 

Yalnız hâdiselerin 1954 yılında takibetmif 
olduğu seyir zihinlerimizde bâzı tereddütlerin 
doğmasına sebebiyet vermekte ve bizi mekaniz
manın aksıyan, ıslaha muhtaç olan tarafları bu
lunabileceği fikrine imale ettirmektedir. 

Filhakika 1954 yılında dünyanın belli başlı 
memleketlerinde toptan eşya fiyatlarında mah
sus bir duralama ve hattâ gerilemeler müşahe
de edilirken, memleketimizde toptan eşya fi
yat yükselişleri evvelki yıllara nazaran sürati
ni artırmış bir şekilde seyretmekte devam et
miştir. 

Nitekim gerekçeye bağlı toptan eşya fiyat 
endeksleri tablosunu tetkik ettiğimiz zaman İn
giltere'de 1953 vasatisi 150 olan fiyatların 
Ağustos 1954 vasatisinin yine 150 olduğunu, 
Batı-Aümanya'da 1953 vasatisi 111 olan fiyat
ların Haziran 1954 vasatisinin 109 olduğunu, 
Holânda'da 1953 vasatisi 134 olan fiyatların 
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Temmuz 1954 vasatisinin yine 134 olduğunu, 
Fransa'da 1953 vasatisi 138 olan fiyatların 
Ağustos 1954 te 136 olduğunu, İspanya'da 1953 
vasatisi 175 olan fiyatların Haziran 1954 te 
172 olduğunu, Amerika'da 1953 vasatisi 105 
olan fiyatların Ağustos 1954 te 106 olduğunu 
müşahede ederiz. 

Bunların yanında, BirÛesmiş Milletler aylık 
istatistik bültenlerine göre Avusturalya, Belçi
ka, Kanada, Danimarka, Mısır, Habeşistan, Fin
landiya, Hindistan, Irak, irlanda, İtalya, Ja
ponya, Lübnan. Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, 
isviçre, Tunus gibi memleketlerde de durum 
aynıdır. 

Memleketimizde ise 1953 vasatisi 106.6 olan 
toptan eşya fiyatları 1954 yılının 8 ayı içeri
sinde % 10 dan fazla bir iBerleme kaydederek, 
Ağustos 1954 ayında 117.8 i bulmuştur. Bütçe
nin Yüksek Meclise takdiminden sonraki ra
kamları tetkik edecek olursak, bu fiyat artışla
rının yıl sonuna kadar aynı tempo ile devam et
tiğini ve 1954 Aralık ayı toptan e.şya fiyatları 
endeks vasatisinin 121.1 i bulduğunu görürüz. 
Bu suretle 1954 yılı vsaatisi de 1953 yılına na
zaran % 11.2 fazlasiyle 117.8 e yükselmektedir. 

1948 yılından itibaren 1953 yılı sonuna ka
dar, beş yıl içerisinde, memleketimizde % 6.6 
nispetinde artmış olan toptan eşya fiyatlarının 
yalnız 1954 yılı devamınca bu rakamın iki min-
iine yakın bir artış kaydetmiş bulunması, her 
hâlde üzerinde dikkatlerimizi ceîbetmeye değer 
bir hâdise olmak ieabeder. 

Toptan eşya fiyatlarında meydana gelen bu 
süratli ilerleme, şüphesiz, bütçelerimizin nomi
nal değerleri yanında, reel değerDerine de te
sir etmekte, binnetice bütçelerimize konulmuş 
tahsisatla yapüaoilecek hizmetlerin şümul ve 
ehemmiyetlerinde tenezzüller kaydına sebebi
yet vermektedir. 

1948 yılı bütçemizin giderler yekûnunu 100 
kabul eder ve buna göre müteakip bütçeler gi
derleri yekûnlarını toptan eşya fiyat endeksle-
rine nazaran reel değerleriyle mukayese eder
sek bu mütalâamızın ifade ettiği mânayı mü
şahhas bir surette görmete imkânını buluruz. 

Filhakika böyle bir mukayese bizi aşağıda
ki endeks tablosu ile karşı karşıya getirir. 

1955 
1948 fiyatlarına göre 

Yıllar bütçe giderleri Nominal 

1948 100 100 
1949 102.8 110.3 
1950 123.3 119.6 
1951 122.8 127 
1952 135 141 
1953 160.5 171.1 
1954 156.2 184.3 

Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere 1948 bütçesi masraflar yekûnuna nazaran 
1953 yılma kadar, bütçelerin reel değerleri ye
kûnunda meydana gelmiş olan artışlar, 1954 
yılı bütçesinde 1953 bütçesine nazaran % 4.3 
nispetinde bir azalış halinde, aksine bir seyir 
takibetmeye başlamış bulunmaktadır, 

Bütçe Komisyonumuz; raporunun 3 ncü say
fasının 4 numaralı prağrafındaki ifadeleriyle, 
her ne kadar bu görüşümüze iştirak etmemek
te ise de, ifadelerinin altına koydukları rakam
lar görüşümüzü teyidetmektedirler. 

1950 ye nazaran bütçe artışları : 
1953 43.05 % Nominal artış 
Fiyat artışları tenzil 10.01 % 

33.04 Reel artış 

1954 53.87 c/c Nominal urtış 
Fiyat artışları tenzil 21.56 

32.31 Reel artış 

1955 bütçesindeki 3 milyara yakın nominal 
giderler yekûnu, fiyatlar seviyesi bugünkü 
hadde muhafaza edilmek kaydiyle reel değerde 
de büyük bir ilerlemeyi ifado etmektedir. Fa
kat 1955 yılı içinde toptan eşya fiyatlarının 
1954 yılındaki tempo ile ilerlemesi halinde, 1955 
yıh sonunda bu bütçenin de bugün ifade ettiği 
yüksek değerden bir kısmını kaybetmesi pekâlâ 
mümkündür. 

Diğer taraftan çeşitli istihsal rakamlarını 
tetkik ettiğimiz zaman, çok gayrimüsait hava 
şartlarının doğurduğu bir kısım zirai mahsuller 
istihsal tenezzülleriyle, belli başlı madenlerimiz
den krom istihsalindeki duralama hariç, muh-

2720 

TBMM KUTUPHANESI



telif istihsal kollarımızda 1953 yılının rekor 
istihsal rakamlarına nazaran daha müspet inki
şaflar kaydedildiğini, fakat buna rağmen 1954 
takvim yılı dış ticaret hacmimizin 1953 yılına 
nazaran gerileme istidatları gösterdiğini, gerile
menin bilhassa ihracat kolurda ehemmiyetli 
miktarlara yükseldiğini müşahede etmekteyiz. 

1953 yılının aylık vasati 22 milyar 878 mil
yon liralık hububat ihracatına mukabil 1954 
yılı içerisinde de 185 milyon liralık hububat 
ihraç edildiğinden, ihracatımızdaki gerilemeyi 
münhasıran 1954 hasat yılının kötü zirai şart
larına bağlamaya imkân olmasa gerektir. 

REİS — Zamanınız dolmuştur efendim. 
EKREM ALICAN (Devamla) — Müsaade 

etmez misiniz? 
(Devam, devam sesleri) 
REİS — Müsaade buyurun. İçtüzük hük

münü tatbik ile mükellefiz. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Efendim 

tekrar ne zaman söz alayım? Sıra ne vakit ge
lir? 

REÎS ~ Şimdi alın, sıranız geldiğinde tek
rar konuşursunuz. 

Söz Abdullah Aytemiz'indir. 
ABDULLAH AYTEMt? (Maraş) - Muh

terem arkadaşlar, hududu olmadığı için, sadedi 
de olmıyan iki mühim mevzu üzerinde müsaade
nizle kana kana konuşacağım. 

Bu mevzulardan bîri Devletin adaleti, diğe
ri de milletin diyanetidir. Bu konuşmalarımda 
eğer dilim sağa, sola biraz kayacak gibi olursa 
sabır ve tahammül göstermek lûtfunda bulunma
nızı şimdiden rica ederim. 

Arkadaşlar, ben Yüksek Meclisin, yaş itiba
riyle, mânevi ikinci başkanı sıfatını, şerefini ha
iz bulunmaktayım. Hakiki reisinize göstermiş 
olduğunuz saygı ve nezaketin yarısı kadarını ba
na müsamaha gösterecek olursanız, böyle bir mü
saade, serbestçe konuşmama ve milletin arzu ve 
isteklerinin açıklanmasına vesile olacaktır. 

Evvelâ adaletten başlıyayım. Bir mülkün te
mel taşı mesabesinde olan adalet, ancak mahke
melerin tam bir istiklâl içinde hareket etmele
riyle temin olunabilir. Adaletin en büyük düş
manı, el uzunluğu, yani rüşvetçiliktir. İrtikâp 
fezahati, alanlar, verenler ve araya girenler 
arasında gizüce işlenen bir suç olduğu için, kü
çük memurlar hakkında ispatı gayet müşkül, 

hele büyükler hakkında büsbütün muhaldir. 
Aziz arkadaşlar; bu kürsünün lâyüselliğîne 

dayanarak millet namına çok açık konuşmak 
azmindeyim. 

Filhakika bu gibüerin adedi memleketimiz
de çok azdır ama yüzlerce küçük memurların 
bir senede aldığım onlar bir hamlede almakta
dırlar. 9 neu devrede şairin meşhur ağası gibi 
olanları kastederek irtikâp ve irtişa ile melûf 
olanlar hakkında Haysiyet Divanı tarafından 
istifaya davet edilmesi şeklinde bir kanun tek
lif etmiştim. 

Şairin ağası, «şair seni aylardır beslerim, ba
na bir methiye yazmıyorsun, sen ne kadar nan
körsün» diyor. Şair ağasına, «Ben nankör deği
lim, ne zaman seni methettimse tek başıma kal
dım, ne zaman hicve başladımsa kâinatı bera
berimde buldum» demiş. 

İşte bu teklifim mâruf devrin değişmesiyle 
kadük oldu. Fakat bu kanunun yerine Halk Par
tisi zamanında yapdan ve bizim zamanımızda tev
si edilen Emekli Sandığı Kanununun 39 neu 
maddesinin bir bendi kaim oldu. 25 seneyi ikmal 
edenlerin tekaüde sevk edilecekleri hakkındaki bu 
madde, hiç şüphesiz ki, âciz, kifayetsiz memur
larla, efkârı umumiye mahkemesince mahkûmiyet
leri müseccel haramilerin tasfiyeleri hedef tutul
muştur. Bu kanun eğer Yüksek Meclisin teminatı 
altında hüsnü tatbika mazhar olursa elbette ada
letin bir meşalesi vasfını almış olacaktır. Vekâlet 
sandalyelerinde oturanlarda da her hangi bir in
san gibi beşerî huy, kin, gayız, hing gibi huy ve 
hasletler da bulunabilir. Ama hâkimimutlak gi
bi murakabesiz, vekillere, istediğini cehenneme, is
tediğini cennete atmak kabilinden bir salâhiyet 
verilirse o zaman bu yol adalete doğru değil, istib
dada doğru giden bir yol olur. Bu hususu müsa
adenizle temsil suretiyle canlandırmak isterim. 

Hükümetle fertler arasındaki işlerde ve bil
hassa mebus olan bir avukatın deruhde ettiği tak
diri ve içtimai meselelerde, vereceği karardan hü
kümet veya vekilin memnun kalmıyacağını ve me
bus olan avukatın günün birinde vekil olup da 
kendisinin emekliye sevk edileceğini vc eceli mü-
semması olan 65 yaştan 20 sene evvel henüz 45 
yaşında iken eceli kazaya uğrıyacağını, nihayet 
işe yaramaz, şüpheli bir adam damgası altında 
kalacağını ve hiçbir makama müracaata hakkı ol-
mıyacağını bilen bir hâkimde selâmeti fikir kalır 
mı, o hâkimden adaletli karar beklenir mi? Evet, 
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içlerinde bu salâbeti gösterenler bulunur, fakat 
umumiyetle böyle olacağına kim inanır? 

Şu lıalde Yüksek Meclisin himaye ve teminatı
na mazhar olmak kayıt ve şartiyle istiklâli meha-
kim teminat altına alınmış ve vekiller raanzume-
siyle memurlar zümresi arasındaki karşılıklı bir 
mesuliyet ve emniyet muvazenesi doğmuş, olur. 

Adaletle alâkalı ikinci kısma geliyorum; ama 
taallûku var. Halk ve mahkemeye işi düşenler 
öteden beri muhakemelerin haddinden ziyâde uza
masından haklı olarak çok şikâyetçidir, emin olu
nuz dürüst, feragat sahibi bir hâkimin 5 - 6 ay 
içinde bitirebileceği bir dâva 5 - 6 sene devam 
etmektedir. Bu uzamalar hâkimlerin dosyayı oku
madan muhakemeye çıkmalarından, lüzumlu ka
nun ve maddelerini tetkik etmemelerinden dâva
yı uzatmak gayesini takibederek muhakemeleri ta
like uğratan bir kısım avukatlara göz yummala
rından ve suiiniyetli taraf hakkında kanunun 
bahşettiği selâhiyeti kullanmamalarından ileri 
gelmektedir. (Hepsi böyle değildir, sesleri.) 

Olardan arz ediyorum. Ceyhan mahkemesinde 
benim muttali olduğum emin olunuz 5 - G ay zar
fında bitmesi çok muhtemel olan bir dâvanın 
bu sene altıncı senei devriyesi yapılmıştır. (Gü
lüşmeler) Sizlere Adliye Vekili iken Muhterem 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun bu mevzu üzerinde 
bir vecizesini arz edeyim. Eski mebuslardan 
biri müracaat etmiş, benim Ceyhan Mahkeme
sinde 18 seneden beri devam eden bir işim hâlâ 
bitmedi diye şikâyet etmiş. Rükneddin Nasuhi-
oğlu cevaben demiş ki : İyi ya, dâvan reşit ol
muş,- kurtulmuş,., (Gülüşmeler) İyi ama ben 
de derim ki, her dâvaya böyle bir mazhariyet 
nasip olur mu? (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, bu kürsüden; her şeyi, milletin 
içüı için ıstırabını çektiği dertleri, şikâyetleri 
böylece dökmek mecburiyetindeyim. 

Bu kabîl zahiren mevcut fakat haddi zatın
da mâdum, yani zahirî varlığı hakiki yokluğu
na şahit mahkemeler mevcuttur, 

Dâvayı kazananlar bile bü uzamalar yüzün
den haddi zatında mutazarrır olmaktadır. Çün
kü dört beş ay zarfında bitecek bir dâva beş 
altı sen» devam ettiğinden avukat müvekkilin
den pek tabii olarak birkaç misli vekâlet ücreti 
istemektedir. Ve bir nakdî servet uzun müddet 
muattal ve mevkuf kalmaktadır. Bunun çaresi 
var. Sehli mümteni kabilinden vazifesinde ata-

I let ve tembellik gösteren veya göz yuman, şu-
I nu bunu iltizam eden bir hâkim adaleti süratle 

yerine getirmekten ibaret olan vazıiesini suiis
timal etmiş sayılır. Derhal bunlar hakkında 
cezai takibat yapılmalıdır ve alâkadar olanlar 
hakkında Borçlar Kanununun 41 nci maddesi 
mucibince kendisini zarara sokan hâkim aley
hinde dâva açmak vesile vc imkânı verilmeli
dir. Böyle olursa emin olunuz mahkemelerde iş
ler, bir bankada olduğu gibi işler süratlenir, 
intizamını bulur. 

Diyanet işlerine gelince : Arkadaşlar; dev-
I letin adalet safhasını bitirdim. Şimdi milletin 

diyanet safhasına intikal ediyorum. Adaletin 
en büyük düşmanı rüşvetçiliktir. En yüksek 
mânevi hâmisi, de adaletle hükmedilmesin! em
reden dindir. Yer yüzünde menfi itikada sahip 
milyonlarca insan mevcuttur. Ama dinsiz tek 
bir millet yoktur. Tahkikatıma nazaran her 
milletin orta mekteplerinde, liselerinde ve hattâ 
Rum. Ermeni ve Musevi vatandaşlarımızın, de
ğil orta mekteplerinde, hattâ liselerinde din 
dersleri mecburi olarak tedris edilmektedir. 
Bizde ise, maalesef kelimesiyle ifade edeceğim, 
yalnız ilk mekteplerimizde din dersleri okutul
maktadır; o da ihtiyari olarak. Yani veli, ço
cuğuma din dersi verilmesine razı değilim, mu
vafakat etmiyorum, derse o çocuk din bilgisi 
şerefinden mahrum kalacaktır. Arkadaşlar; bir 
velinin buna hakkı var mı? Bu, Medeni Kanu
na tamamen aykırı olan bir hükümdür. Medeni 
Kanun ebeveyne çocuklann dininin tâyinini em
reder. Bu veli için bir hak değil, bir vazifedir. 
Çocuğun hakkından babanın feragata hakkı 
yoktur. Medeni Kanunumuz birçok hükümle
rinde, çocuğun hak ve menfaatlerini ihmal eden 
veliyi velâyeten azil, yerine bir vasinin tâyin 
edileceğini emreder. Bu, baba için, çocuk için, 
bir haktır ve gayrikabjli feragattir.. Meselâ, 
ben çocuğumun coğrafya okumasını istemiyo
rum, dersem, dinlenir mi?. Elbette dinlenmez. 
Din duygusu her hangi bir vatandaşın her hak 
ve menfaatinin üstündedir. Bu vazifeyi veliler 
ifa edemeyince hükümete teveccüh ve terekküp 
eder. Binaenaleyeh din derslerinin mecburi tu
tulması yalnız baba için değil, hükümet için de 
mecburi olmak lâzimgelir. 

Yalnız ilkokullarda din tedrisi hiçbir ş/;y 
ifade etmez. Orta okuldan ve liselere de teşmil 
edilmediği ve orada takviye edilmediği takdir-
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de biı masal gibi çocuğun zihninden silinir, gi
der. Bir de esefle arz edeceğim bir nokta var; 
mekteplere tâyin edilen hocalardan bâzılarının 
bir cihetten çocuğa din tâlim ederken diğer 
cihetten şevkini, hevesini kıracak ve söylediği 
sözü cerhedecek şekilde konuşmalar yaptıkları 
vâkidir. Bunlar, vazifelerini suiistimal etmiş
lerdir. Açık konuşuyorum, affedersiniz, din tâ
limi kisvesi altında dinsizlik telkini olur. Bi
naenaleyh bu gibilerin derhal vazifelerine ni
hayet verilmelidir, haklarında cezai takibat da 
yapılmalıdır. 

Arkadaşlar, hüzünle, elemle, üzüntü ile- arz 
ederim ki, dinine sadakat ve selâbetle bağlı 
olan ezeli ve ebedi kahramanlığının büyük bir 
kısmını dininin ilhamlarından alan dindar vc 
mütevekkil Türk milletinin din işlerinde her 
milletten ve hattâ camiası içinde yaşıyan ekalli
yetlerden bile geri kalmış olmasından dolayı 
hissetmekte olduğu elem ve İstırap cidden de
rin ve büyüktür. Bu memlekette din âlimlerine 
hakikaten ihtiyaç var mı, yok mu?, öyle tah
min ederim ki birçok kimseleri cidden ilgilendi
ren, hattâ partiyi, hükümeti dahi düşündüren, 
halli zaruri, zamanı gelmiş iki mühim mesele 
vardır. Bunlar açıklanmalıdır?. Din alimlerine 
ihtiyaç vardır, hukuk, tababet, sanat, ticaret, 
meslekelerinde mütahassıslara ihtiyaç olduğu 
kadar da müspet ilim vc fenlere, dinin hakika-
tma, esaslarına, inceliklerine vâkıf, hattâ bir 
de ecnebi diline aşina hakiki asri alimlere lü
zum vardır. (Bravo sesleri) işte bu hakiki asri 
alimlerin vazifesi çok mühim, cemiyete yapa
cağı hizmetler de pek büyüktür. Bu hakikati is
pat için iki mühiın mevzu üzerinde mâruzâtta 
bulunayım. Bunlardan biri, Medeni Kanunu
muzun başında mevki alan islâm hukukunun, 
binnetice islâm dininin terakkiye mâni olduğu 
iddiasıdır. 

İkincisi; muarızların mücadeleli bir şekilde 
şümul ve mânasında ihtilâf delâletine düştükle
ri lâyiklik kelimesidir. Ben bir din alimi deği
lim ama öyle farz ediniz, bu iki mevzuu, ilmî 
bir şekilde şerh ve izah ediyorum. Birinci mev
zuu yani, islâm dinini terakkiye mâni olduğu 
iddiasını ele alalım, bu bâtıl zehap ve kanaatin 
neden ileri geldiğini arz edeyim : Medeni Ka
nunumuzun esbabı mucibesinde malûmu alileri, 

İsviçre'den alınan ve kül halinde kabul olu
nan ve esbabı mueibesi bile okunmamış olduğu 

tahmin olunan Medeni Kanunun başlangıcında 
deniyor ki, (Mecelle dinden mülhemdir, dinde 
aslolan ise lâyetegayyerliktir. Hâdiseler ise za
manla tenevvü ve teceddüt gösterir, yeni yeni 
hâdiseler zuhur eder. Binaenaleyh bu yeni hâ
diseler eski hükümlerle halledilemez, talâm di
ninde değişmemek asıl olduğu gibi islâm huku
kunda da değişmemezlik var demektir. Binne
tice, islâm dini ve islâm hukuku bugünün ha
yatı içtimaiyesi ile kabili telif değildir. Bina
enaleyh islâm hukuku terakkiye mânidir), de
nilmektedir. Böyle bir, sebep ve mütalâa ilini 
terazisinin çekemiyeceği kadar ağır ve hatalı
dır. Eğer islâm hukuku ve islâm dini hakika
ten böyle olsa idi esbabı mucibe doğru olurdu. 
Fakat arkadaşlar bu görüş tamamen islâm dini 
ve islâm hukukuna aykırıdır. Binaenaleyh bu 
esbabı mucibe de açıkta kalıyor demektir. 
(Ne münasebet sesleri, gürültüler) Halbuki bu
nu izah gayet basittir. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun bir az konuşayım. Bu kürsüye çıkan 
her hangi bir hatibin bütün muhataplarını 
memnun edici şekilde konuşmasına imkân var 
mı?. Elbette ki yoktur. Bunu nazarı itibara 
almak lâzımdır, islâm dini hakikaten lâyete-
gayyerdir. Filhakika halik ile mahlûk arasın
daki münasebetler yani ibadet ve imana müta-
ailik hükümler hiçbir zaman değişmez. Fakat 
muamele kısmanda medeni hukukta fertler ara
sındaki münasebetler vc akitlerde aslolan şey, 
değişmektir. Zamanın icaplarına göre tahawül 
eder ve medeni kanunlarda münhasıran buu-
lardan • bahseder. Binaenaleyh böyle hilafı ha
kikat vc mugalâtalı kaziyye ve mukaddimelerin 
neticesi bâtıl ve fasit olur, 

İkinci mühim meselede, birbirine muarız 
olanların mâna ve şmnulünde ihtilâfa düştük
leri lâikliktir. Halk Partisi zamanındaki tatbi
katına ve icraatına bakarak ve buna aldanarak, 
lâikliğin dinsizlik mânasında olduğunu zanne
diyorlar. Halbuki lâiklik hie de böyle dinsizlik 
demek değildir. 

İslâm hukukunun en Dasit bir kaidesine da
hi vukufu olmıyan münevver bir zümre de hü
kümetin dinle fazla meşgul olmasının lâyiklik 
esasına, ruh ve mânasına münafi görüyorlar 
ve böylece birbirlerini irtica ile, gerilikle ve 
dinsizlikle itham ediyorlar halbuki her zümre
nin de düşüncesi yanlıştır vc hatalıdır. 
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Arkadaşlar, Demokrat Parti lâikliği kanun
ların, nizamların tanzim ve tedvininde din hü
kümlerinin müessir olmıyacağı mânasında ka
bul etmiştir. Bu sebeple islâm hukukunda ka
bul olunan prensip ve esaslara uymuş oluyor. 
Bunun da ispatı gayet kolaydır. Size bir misal 
arz edeyim : Bakınız, ibadeti tazammun etmi-
ven muameleler ve akitlerde emri vücup, yani 
hükmüne riayet mecburiyetini tahmil etmez. Bu 
hususu bir âyetle ispat edeyim. Okur yazar, 
iseniz bedeli bilâhara ödenmek üzere müeccel 
olan yani bedeli sonradan verilmesi şart olan 
muamele re borçlanmalarda iki tarafa ve üçün
cü şahsa yazılmasını, yani vesikaya bağlanması 
ve bunlar mümkün olmazsa rehinle tevsik edil
mesini emrediyor. 

Bu emir hilâfına hareket eden âsim, yani 
günahkâr olmaz. Şu halde islâm hukuku da bu 
esası kabul etmiştir. {Ulûmu diniye dersine mi 
başladık sesi) sen bir kere sus. Böyle bir bir iki 
arkadaşın söylemesi bu heyeti temsil etmez. 
Ben söylüyorum, seninle istersen koridorda ko
nuşalım (gülüşmeler). Arkadaşlar, bu mevzu 
üzerinde geniş izahlara girişebilirim. İşte din 
âlimleri bu gibi ihtilâfları yanlış düşünceleri 
tashih ve içtimai, iktisadi ve ahlâki sahada hal
kı tenvir ve irşat ve bu mevzular üzerindeki ka
nunların iyi tatbik edilmesini teshil ederler, ya
ni yalnız dinî bakımdan değil millet arasındaki 
tesanüt ve vahdeti temine hizmetler bakımın
dan da din âlimlerine ihtiyaç vardır. Bu her 
noktadan mühim bir mevzudur. Memleketimiz
de din âlimleri kâfi derecede var mıdır? yok 
mudur? Yine Halk Partililere dönüyorum. Yine 
sizleri anmadıkça olmuyor ne yapalım. (Gülüş
meler) Burada bulunanlar gayrimesul kimse
lerdir Vaktiyle, mevcut müesseseler kaldırıldı
ğı zaman kaldırılan o müesseselerin yerine asri 
ve mütekâmil müesseselerin ikamesi kanunla 
kabul ve taahhüdedilmişken maalesef Halk 
Partisinin takibettiği siyaset buna imkân ver
memiştir. Şu halde bu memlekette hakikaten 
âlim, yoktur denilecek kadar azdır. 

Arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunuzda, Hâ, 
mid Şevket Bey burada yok, bir tariz yapmaz
lar, çünkü bu komisyondan ayrıldım, Dilekçe 
Komisyonunuz, vâki müracaatları nazarı dik
kate alarak bu boşluğu doldurmak için, Ezher 
müessesesine talebe gitmesine müsaade edilme

sine ve oradaki talebenin de askerlikten tecil 
edilmesine karar vermişti. Bu karar, vâki olan 
itiraz üzerine Heyeti Umumiyede müzakere 
edildi. Nihayet bir kerede Anayasa, Millî Mü
dafaa ve Maarif komisyonlarınca incelenmek 
üzere bu üç komisyona havale edildi. Ancak 
komisyon başkanı sıfatı ile bu kürsüde bu âdil 
ve yerinde olan kararın müdafaasını yaparken 
gazeteciler, Yenisabah ve daha bir iki gazete 
hariç, umumiyetle seferber oldular, beni irtica 
ve yobazlıkla itham ettiler. (Hâşaaa sesleri). 
Hakikaten arkadaşlar, o kadar ileri gittiler ki 
bu irfan müessesesini komünistlik ve yobazlık 
yuvası olduğunu söyliyerek ifrat ve insafın son 
haddini bile fersah fersah geçtiler. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Abdiüı-
nasır müdafaa etsin onu. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Sen 
sus, size sonra cevap veririm, çok yahnz kalır
sın sonra, izah edeceğim sana. 

Sabrın sonu selâmettir derler. Mısır seyaha
tinden avdet eden gazetecilerimizin başında bu
lunan sayın Ahmet Emin Yalman 30 Kânunu
evvel tarihli Vatanda yazdığı bir başmakale-
sinde şöyle demektedir : 

(Mısır'ı ziyaretimiz esnasında Ezher üni
versitesinden nur ve feyiz alan gençlerimizin 
iman derinliklerine, şuurlu ve ilmî görüşlere sa
hip olduklarına ve dinin fazilet ve fedaKârnk 
kaynağı olduğu yolundaki gayretlerine şahit 
olduk. Bu gençlerimize hariçte okuyan diğer 
yüksek tahsil gençlerimizin haiz olduğu hak
larının tanınmaması büyük bir haksızlıktır. Bu 
gençlerimize Maarif Vekâleti mûtat kolaylıkla
rı göstermemek suretiyle büyük bir hata etmiş
tir.) Bunu ben söylemiyorum, Ahmet Emin 
Yalman'ın makalesinden aynen nakil ve ikti
bas ediyorum. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Reis 
Bey, sual soralım. 

REİS — Müsaade buyurun. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Bey

efendi size cevap vermeye mecbur olmadığım 
için mazurum. 

Ahmet Emin Yalman'ın sözlerine devam edi
yorum : 

(Biz gazeteciler de, maalesef geçen sene bu 
yanlış malumat ve dedikodulara uyarak bu yan
lış hareketi adeta teşvik ettik. Şimdi itiraf ede
rim ki hata etmişim. Arkadaşlarımın da inti-
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balan aynı şekildedir. Hatamızı tashih ediyo
ruz. Maarif Vekâletinin de bu hatasını itiraf 
etmesini kendilerinden bekleriz.) demek suretiy. 
le müstesna bir hakikat ve fazilet mucizesini gös
termiş oldu, dolambaçlı bir surette değü, kgtî 
olarak ifade etmiş oldu. Akçenin faizi olur da 
faziletin faizi olmaz mı? Eğer Ayl emiz 'den özür 
dileriz, demiş olsaydı resülm*'! faziletin fer'î 
bir fazilet faizi ile süslenmiş olurdu. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Faiz 
haramdır. (Gülüşmeler). 

ABDULLAH AYTEMtZ (Devamla) — Ben 
faziletten bahsediyorum. Hatasını itiraf etmek 
faziletini gösteren Ahmet Emin Yalman ile hu 
mevzuda, yani ilim dâvasında birer şahidiadil 
olan gazeteci arkadaşlanna bu kürsüden teşek
kür ederim, şükranlarımı arzederim. (Bravo ses
leri). 

Sözlerime son vereyim, hayli dağıttık, da
ğıttıklarımızı toplıyalım. 

Tenkid ve temennilerimi kısaca arzedeyim : 
1. Münevver gençlerimizi büyük bir hata 

ve dalâlete sevk eden Medeni Kanunun esbabı 
mucibesindeki İslâm Hukukunun terakkiye mâni 

olduğu yolundaki beyanın tashihini vc keyfiyetin 
Resmî Ceride ile ilân edilmesini ; 

2. Şikâyet mercii olmıyan hususlarda Yük
sek Meclisin adalet kapısının şikâyetçilere açık 
bulundurulmasını, 

3. Vazifesini lâkayıtlik, ihmal veya türlü 
türlü sebeplerle suiistimal ederek halkın işlerini 
uzatan hâkimler hakkında takibat yapılmasını, 

4. Din derslerinin mecburi tutularak orta-
moktep ve-liselere de teşmilini, 

5. islâm diyarında bir eşi daha olmıyan bin 
senelik mazi ve tarihe malik olan Ezher müesse
sesinin irfan kapısını bugünkü geçici olan sisli 
ve bulutlu havasına bakılmıyarak ve kalbleri din 
aşkiyle çarpan gençlerimize açılmasını, 

Büyük Millet Meclisinden, Demokrat Parti 
Hükümetinden ve Sayın Başbakanımız Adnan 
Menderes'ten Adliye ve Maarif vekillerinden 
rica ve istirhamla sözlerime son veriyorum. (Al
kışlar) . 

REİS — Saat 15 tc toplanmak üzere Celseye 
son veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 

İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REıJ — keisveküi Esat Budakoğlu. 

KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

RElS Yoklama yapacağız efendim. 
(Denizli seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 
RElS Çoğunluğumuz vardır, celseyi açı

yorum. 
1955 mali yıh muvazenei umumiye kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası üzerin
deki müzakerelere devam ediyoruz. 

Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim, Abdul

lah Ay temiz'le arka arkaya gelmemiz talihi hayır
dır inşaallah. (Gülüşmeler) Fakat arkadaşlar 
ben çok uzun konuşnııy?cağım, mevzuu dağıt-

mıyucağım. Sebebine gelince bütçe tekniğine 
okadar vâkıf değilim, ihtisasım yok. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin malî küü-
fetini ele alarak tenkid veya takdir edecek de
ğilim. Çünkü bu cihet ihtisasım haricindedir. 
Yalnız bütçenin gelir ve giderleri ayarlanır-
ken taksim ve tevziinde bütçe miktan ne olur
sa olsun tatminkâr olamaz. Binaenaleyh yük
sek rakamları ihtiva eden 1955 bütçesinde mil
letimiz vc memleketimiz için hayırlı ve uğurlu 
oümasını Cenabı Haktan niyaz ederim. Bütçe 
cidden çok yüklü olarak huzurunuza gelmiştir. 
Buna muvazi olarak da hükümetin derpiş et-
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mi* olduğu program da »;uk ağır ve -geniş mik
yastadır. Fakat asil vc necip milletimiz ikti
darın hüsnüniyetinden ve değerli hizmetinden 
emin bulunduğu için bu mükellefiyeti Allahm 
inayeti ile seve seve ita edecektir. Çünkü bü
yük milletimiz asırlar boyunca uhdesine tevec
cüh eden maddi, mânevi bütün güçlükleri ha
yatları pahasına olsa bile yenmeyi bilmişler
dir. Bu olay tarihî bir hakikattir. Bilhassa aziz 
milletimiz vatanın imar ve ihyasına, istiklâl ve 
selâmetine matuf olan işlerde âzami sabır ve 
tahammül göstermeyi bileti yüksek seciyeli bir 
varlık ollduğu şüpheden varestedir. Yalnız bu 
büyük milletin tahammülünü yıpratan, sabrını 
tüketen iki külfet vardır. Birisi milletimizin 
mabihülimtiyazı olan Türklüğü tahkir etmek, 
ikincisi de mensup olduğu din ve akidesini tez
yif etmektir. Bu ikisine katiyen tahammül ede
mez. İşte bu iki noktayı göz önünde tutan ba
siretli hükümetimiz maddi alanda milletimizi 
lâyık olduğu mevkie yükseltmek ve muasır mil
letlerin seviyesine eriştirmek için yurdumuzda 
sayılamıyacak kadar muazzam işlere başlamış, 
bâzılarını başarmış, diğerlerini de başarmaya 
azmetmiştir. Bu hususta hükümetin göstermiş 
olduğu mesaiye karşı insaf sahibi olan her va
tandaş gibi elbette ben de müteşekkirim. 

ikinci mühim mevzu ise; milletimizin can ve 
gönülden inandığı ve mütehalli bulunduğu din 
ve maneviyat sahasında uzun senelerin ihmali 
yüzünden vukua gelen korkunç boşluktur. Bu 
husustaki, bu sahadaki ihmal ve lâkaydi Müs
lüman vatandaşları haklı olarak ıstırap ve en
dişeye sevk etmiştir. Bu ciheti nazarı itibara 
alan hükümet vatandaşların bu mevzudaki meş
ru ihtiyaçlarını karşılamak hususunda kiyaset 
göstererekten müslümanlların günlük ve zaru
ri ihtiyacı mesabesinde olan imamet ve hitabet 
vazifelerini ifa edecek kimseleri tezelden yetiş
tirmek üzere yurdun bâzı vilâyetlerinde imam-
hatip mektepleri açmıştır. Halen ele alınan bu 
teşebbüs bu konudaki ihtiyacı karşılıyacak bir 
mahiyette değilse de çok temenni ederiz ki. 
Yüksek Meclisinizin irşatlariyle hükümet bu 
hususa da lâyık olduğu ehemmiyeti elbette ve
recektir. Mebusların yegâne vazifeleri hükü
meti irşadetmektir. Bu vazife ihmal edildiği 
takdirde günahı yine onlaradır, 

Bu cihetleri böylece arz ve beyan ettikten 
sonra çok üzülerek ifade edeceğim bir cihet 

var. O da şudur: Memleketimizde adı sanı m us-
lüman olan bâzı kimseler vardır. Bunlar Müs
lüman Türklerin en hassas bulunduğu dine ve 
mukaddesata, hattâ millî şerefe uluorta teca
vüz ettikleri haide bunlara karşı hükümet aca
ba neden hareketsiz kalıyor? Hal bu ise tanınmış 
bütün dinler kanunların himayesinde iken mun-
tesibi bulunduğumuz îslâmiyetin ve mukadde
satımızın himayesiz kalmasına bütün müslüman-
lar gibi ben de hayret etmekteyim. Âtideki ve
receğim misalden dolayı C. H. Partisi Heyeti 
umumiyesini tenzih ederim. 

Misal; C. H. Partisi teşkilâtından Eminönü 
Halk Partisi Başkanı Kemal Çilingiroğlu'nun 
sahibi bulunduğu Fikir ve Sanat, dergisindeki 
çirkin ve müatekreh yazısını üç sene evvel gör
müştük. O iğrenç yazıya bir defa daha atfma
zur edelim. 

1. Bir kitabı ilâhî olan Kuranıkerime çöl 
kanunu diyor. 

2. Kur'anıkerim kendine inzal buyurulau 
Yüce Peygamberimiz Iiazreti Muhammed'e 
bedevi fellâh tâbir ediyor. 

•I. Çölde yetişen idealist bir bedevinin ar
kasına düşen müslümanlan çöle sürmeli diyerek 
Türkleri hayvan sürüsüne benzetmesi. (Kahrol
sun sesleri). 

4. istanbul'da bile bedevi hayranları var
ken, mekteplerde din tedrisatı yapılırken, her 
gün Türk semalarında Arapça Ezan okunurken, 
radyoda Kuran okunurken nüfus kâğıtları
mızda islâm kaydı varken o kaydı da yakında 
sileceğiz, diye yazı yazmak cesaretini gösteren 
eli kırılasıca yazarın yedi yüz milyon müslü-
manın mukaddes kitabına çöl kanunu demesi, 
bütün beşeriyete, medeniyet ilim ve fazilet ör
neği olan milyonlarca müslümaııııı canlarından 

i üstün saydıkları Ulvi ve Kutsi Peygamberimize 
j «bedevi» diye hitabeden Uazreti Muhammed'in 
j ümmeti olmakla ebediyen iftihar eden müslü-
I manian hayvan sürüsüne benzeten bununla be-
j raber Hükümetin kanun ve nizamlarını tahkir 
ı eden ve bu suçlan da neşir yoliyle yapan bu 
j kimseye karşı Cumhuriyet Müddeiumumileri 

nasıl bigâne kalmışlardır? Şayanı hayret olan 
cihet işte burasıdır. Eğer bu yazar uıüslümansa 
bir müslüman milyonlarca müslümanm kitabını 
tahkir edemez. Yine böyle bütün müslümanla-

i rın intisabiyle iftihar ettiği Alicenap Peygam-
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berimiz Ilazreü Muhammedi tezyif edemez. 
Kğer bu yazar Türkse. bir türk koca bir milletle 
istihza edemez. Kahraman Türkler islâmiyetteıı 
aldıkları feyiz ve üham ile beşeriyet âleminde 
örnek bir millet olarak yaşamışlar ve hâlâ d« 
yaşamaktadırlar. 

Maalesef bu hayasızca yazıyı yazan bu adam 
l'erah ve fahur olarak böyle gezerken bu het-
bahta lâyık olduğu cevabı veren hakiki bir nıtis-
lüman her an ceza tehdidi altında inlemekte
dir, Hükümetin dikkat nazarını çekerini. (Kim 
o * Sesleri) 

Hulâsa her sahada iyi ve meşru görüşlü ol
duğuna kaani olduğum muhterem Adnan Men
deres'ten ve mesai arkadaşlarından Türk Mil
letinin huzurunu ihlâl edecek olan maddi mâ
nevi engelleri bertaraf ederek hayırlı muvaf
fakiyetler elde etmelerini Zatı Kibriya'dan ni
yaz ederim. Tevfik ancak Allah'tandır . (Alkış
lar). 

REİS — Burhanettiu Onat. 
BURHANETTİN ONAT i Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; dün hükümet adına bütçe
nin izahını yapan muhterem Maliye Vekilini, 
ondan sonra muhalefet partisi sözcülerini din
ledik. Hükümetin önümüze serdiği manzara 
hepimizin göksünü kabartacak mahiyettedir. 
Bu iddialı bir yarışa giren bir atletin büyük 
süratle uzun mesafeler kat'ettikten sonra dönüp 
arkasına bakmasına benziyen bir haldir. Bun
da hepimizin de. gerek mebus olarak, gerek 
Türk Milleti olarak iftihar hissemiz vardır. 1950 
de bir milyar beş yüz yirmi dokuz milyon beş 
bin yedi yüz altmış iki lira olan bütçemiz 1955 
te karşımıza üç milyar doksan bir milyon iki 
yüz altmış altı bin üç yüz doksan yedi olarak 
geliyor. Bizi bugüne eriştiren Allah'a hamdü 
sena ederim. 

Arkadaşlar; 1950 Bütçesi bize hazırlanmış 
olarak verildi. Biz ancak bunun tatbikatı ile 
meşgul olduk ve bu devre bizim için bir hazır
lanma devresi oldu. Biz ilk bütçemizi 1951 de 
yaptık. Kemiyet itibariyle 1950 bütçesinden 
100 milyon liraya yakm, aşağı yukarı 97 mil
yon lira bir farkla gelmiştik. Buna rağmen ar
kadaşlar, 1951 bütçesi münakaşa edilirken, re
yimizle iktidara getirdiğimiz hükümetimize 
karşı beslediğimiz kuvvetli itimada rağmen mu
halefetin tenkit ve ısrarlı idiaları karşısında 

ürperdiğimi bugün gibi hatırlıyorum. Bu bir 
buçuk milyar lira üzerinde bulunan bütçenin 
800 milyon liraya yakın bir açıkla önümüze ge
tirdiğini iddia ettiler. E, bunu söyliyen kimse
ler 30 sene fasılasız bu memleketi idare etmiş 
insanlardı ve burada sözcü olarak konuşan ze
vat maliye mütehassısı olarak geçinen kimse
lerdi. 

Ben şahsan bir müddet bu, perişanlığın 
tesiri altında kaldım. Fakat tatbikata geçildiği 
andan itibaren, evvelâ miletin gösterdiği kal
kınma azmi bir anda bütün tereddütlerimi sil
di. 

Eskiden jandarma kuvvetiyle, jandarma dip
çiğiyle yola sevk ettiğimiz halk; kazmasını, kü
reğini omuzuna almış, mebusun her gittiği yer
de, karşısına çıkarak; vadettin, diyor güzer
gâhı göster, yolumu yapacağım, suyumu getire
ceğim, bana yapacağım güzergâhı göster suyu 
getireceğim. Bir an geldi ki arkadaşlar, mühen
dis yetiştirmekte, tekniker yetiştirmekte güç
lük çektik. Nihayet 1951 senesinin sonuna doğ
ru gene «eriye dönüp baktığımız zaman bir se
nenin çerçevesi içine sızdırılamıyacak muvaf
fakiyetler elde ettiğimizi gurur ve iftiharla gör
dük. Bu sefer acaba muhalefet sözcüsünün söy
ledikleri doğru çıkar mı. diye vâki olan endişem 
bir meraka münkalip oldu: Dedikleri gibi or
tada ne 800 milyonluk bir açık ne de katiyetle 
iddia ettikleri gibi bir enfilâsyou yoktu. Son
ra acaba 1952 bütçesine geldiğimiz zaman ne 
diyecekler, bu iddialarını ne ile tevil edecekler 
diye bir merak kaim oldu. 1952 bütçesini yap
mak için buraya geldiğimiz zaman bir sene ev
vel konuşmuş olan muhterem muhalefet sözcü
sü dedi ki; 800 milyonluk bir açık var dedik. 
Ben bunu Adnan Menderes'in Amerikalılara bu 
şeküde söylediğini işittim de onun için söyle
dim. Onun için arkadaşlar bu sene karşımıza çı
kıp da enflâsyona gidiyorsunuz, dış tediye me
selesinde iflâsa düşeceksiniz, memleket şöyle 
olacak, böyle olacak derlerse sakın inanmayı
nız. (Gülüşmeler) 

Ama arkadaşlar; şairin dediği gibi; «Aşık
ta gammü belâ gerektir, dildar ise bivefa ge
rektir». Onlara istedikleri gibi tenkid bize de sü
kûn, tolerans yaraşır. Biz kemali hürmetle din
leriz, haklı tenkidleri olursa alırız, değilse şim
di yaptığımız gibi gülüp geçeriz. 
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Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğu
muz malî ve iktisadi dununun ehemmiyetini 
takdir etmemek mümkün değildir. Biz fakirken, 
bîr aile mesuliyetini deruhde etmiş bir baba gi
bi, hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamak, hem 
de yarınki nesle fahur ve mesut bir istikbal 
hazırlamakla mükellef, sırtına ağır yükler yük
lenmiş bir nesliz. Zaman zaman güdüklerle kar
şılaşacağız, zaman zaman hatır ve hayale gel-
miyen aksiliklerle karşılaşacağız. Vine bir 
Arap şairinin dediği gibi, rüzgâr basan gemi
lerin istemediği istikamette eser, hatır ve ha
yale gelmedik bir anda, dün bir Kore. yarın başka 
bir mesele karşımıza çıkabilir. Beklenmedik bir an
da bütün imkânlarımızı kullanarak, bu sene bir 
müyon 800 bin ton buğday satacağımız bir se
nede bir kuraklıkla karşılaşabiliriz, Buna ben
zer benzemez bâzı aksaklıklarla karşılaşabiliriz. 
Onun için izan ölçüsünü elimizden bırakmamak 
lâzımdır. 

Arkadaşlar; ben bütçe komisyonu â z n s ı de
ğilim, fakat teşriî hayatımın ilk gününden beri 
bu komisyonun kendi azaları kadar sadık bir mü
davimiyim. 

Bir akşam gece yunsun geçen bir saatte Büt
çe Komisyonunu terkettiğim zaman diğer ar-
kadaşlanmıza katılarak gidiyorduk, soğuk bir 
akşamdı, giderken kendi kendime şu suali sor
dum ; 

Biz ne yaptık, ne yapıyoruz? 
Yaptığımız iş, her hangi bir Hükümetin, her 

hangi bir Bütçe Komisyonunun gördüğü vazife 
midir* Bugün heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuştuğumuz şu bütçe için sarf ettiğimiz mesai, 
her hangi bir parlâmentonun bir senelik bütçe
sinin heyeti umumiyesi üzerimle vâki konuşma
lardan mı ibarettir? Hayır arkadaşlar. Biz ye
niden bir Devlet kuruyoruz, biz yeni bir tarih ya
zıyoruz arkadaşlar. Biz yeni bir Devlet bünye
sininnesrini dokuyoruz, iğne ile kuyu kazarak. 
Bu vaziyette arkadaşlar, bu espri dâhilinde büt
çenin heyeti umumiyesine bir göz atacak olur
sak, tenkidedüen hususlar üzerinde bu zaviye
den mütalâa yürütmek, bu nokta üzerinde dur
mak isabetli olur. Filân, filân işlerde çok aşırı 
gidiyorsunuz, diyorlar. Arz ettim. Yaptığımız 
alelade bir bütçe tanzimi değildir. Yeni bir 
bünye kuruyoruz. Çocuğunu evlendiren bir ba
banın vaziyeti göz önüne alınsın, bugün şu ka

da r yüz lira, şu kadar bm lifa sarf etti, bu ne 
müsrif adanı demeye imkân yoktur. Onun elbet 
de olağanüstü masrafı olacaktır, belki borcu 
olacaktır, belki daha ağır sıkıntılara mâruz ka
lacaktır. Ama bunun sonunda mesut bir yuva, 
mesut bir aile kurulmuş olacaktır; 

Bugün eğer dış tediye mevzuunda zorluklar
la karşılaşıyorsak, dün Maliye Vekilinin beyan 
ettizi gibi, yatırımlar yapıyoruz arkadaşlar. O 
yatırımlar ki denize akan suyun önüne konmuş 
barajlara benzer, onu denize akmaktan kurtarıp 
onu kendi topraklarımıza sevk eden barajlar
dır. Onlar yarın çiçek açacak ve meyvalarını 
verecektir. Bunun tesirini bugün değilse, yarın 
elbette idrak edeceğiz. 

•Şimdi arkadaşlar; bütçenin heyeti umumiyesi 
üzerine eğildiğimiz zaman bütçenin nispetleri üze
rine bir göz atacak olursak bütçenin büyük bir 
kısmının millî müdafaaya tahsis edilmiş olduğu
nu görürüz. Millî müdafaa, bütün hayatı boyun
ca Türk milletinin en büyük sadakatle üzerinde 
durduğumuz bir mevzudur. Türk, millî müdafaa
sını her şeyinden hattâ bayatından bile üstün tut
muştur. Bir bütçenin yüzde kaçı verilebilir millî 
müdafaaya. İcabederse % 100 ü ieabederse bunun 
da üstünde. Bunun üstünde ne olabilir? Evet 
arkadaşlar İstiklâl Harbi günleri uzak değildir. 
Bütün mamelekini millî müdafaaya hasrettikten 
sonra üstündeki iki yorgandan, bir tanesini, al
ımdaki iki yataktan bir tanesini, dükkanındaki 
ü»; top kumaştan iki topunu verdiği gibi yedi ya
şından yetmiş yaşına kadar bütün nüfusunu cep
he emrine hasrii tahsis etmiştir. Eğer bugün de 
bütçesinin yarısına yakın bir kısmını millî müda
faaya hasrediyorsa garipsenmez. Yalnız burada 
bir mesele var arkadaşlar; biz millî müdafaa için 
koyduğumuz paralan yalnız Türk topraklarının 
müdafaası için mi harcıyoruz arkadaşlar. Eğer 
böyle ise arz ettiğim gibi yüzde yüzünü, yüzde 
iki yüzünü verelim fakat, eğer biz birleşmiş bir hür 
dünya cephesinin ileri karakolu mevkiinde isek ve 
bu cephenin ileri karakol vazifesini ifa ediyorsak, 
bu ağır yükü biraz üzerimizden kaldırımdan iea
beder arkadaşlar. Dün muhterem Maliye Vekili 
Amerikalılara teşekkür ettiler, biz de teşekkür 
ederiz. İnsanlık ideali uğrunda yaptığımız bu 
yolculukta beraberiz, omuz omuza yürüyoruz. Re
aliteleri görüp hakkı teslim etmek bir fazilettir. 
Onlar bizim dünya sulhu ve dünya emniyeti mü-
vazecehesindeki mevkiimizi takdir ediyorlar ve 
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eğer bize askeri hattâ iktisadi yardımda bulunu
yorlarsa, elbetteki kendilerine ancak teşekkür 
ederiz. Yalnız arkadaşlar, yapılan bu yardımın 
kifayeti üzerinde durmak, bu devletin bütçesi tan
zim edilirken çok yerinde bir hareket olur kanaa
tindeyim. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının elinde 
tuttuğu çok kıymetli, cok doğru, çok büyük bir 
prensip var, diyorlar kî, dünyada sefaleti kaldı
rırsak sefalet içinde bulunan milletleri kalkmdı-
rırsak komünizm tehlikesini fiilen uzaklaştırmış 
oluruz. Bunun için neler yapmıyorlar arkadaş
lar. Küçük milletlere, ibadullaha, büyük iktisadi 
yardımlar yapıyorlar. Büyük milletlere hiç esir
gemeden büyük yardımlar yapıyorlar. Fransa; 
ikinci Dünya Harbinden sonra aldığı Amerikan 
yardırnlariyle yalnız harbin tahribatını kapat
makla kalmadı; Fransa'yı yukardan aşağı elek-
trikleştirdi. îktisaden kurtardı; yeni yeni tesisler 
yaptı. 

italya İkinci Dünya Harbinde, düşman dev
let zümresine dâhil olduğu halde; Amerikalıların 
çok büyük yardımına mazhar oldu. 1951 de yal
nız turizm endüstrisini kalkındırmak için 70 mil
yon dolar yardım aldı. 

izlanda gibi ve saire gibi, isimlerini söyle-
miyoyim, belki güçlerine gider, bâzı küçük mem
leketlere noel hediyeleri, çocuk oyuncakları, 
hattâ oyun kâğıtları in'am ve ihsanında bulun
dular. Onlar bu nimetlerden hak olarak istifa
de ederlerken ben Millî Müdafaa uğruna, içti
ğim sigaranın her nefesinden Millî Müdafaa 
Vergisi ödüyorum. Sarf ettiğim elektrikten, 
konuştuğum telefonun her muhaveresinden, 
şundan, bundan her şeyden Millî Müdafaa Ver
gisi ödüyorum. Bunlar sırf benim topraklarım 
için ise helâl olsun, helâli hoş olsun. Yalnız, 
arz ettiğim gibi bu fedakârlık Türk toprakla
rının müdafaasına matuf ise, eğer Türk ordu
sunun fonksiyonu Türk topraklarının korun
ması olduğu kadar dünya sulhunun korunma
sında da bir âmil ise bugün sırtımıza yüklenen 
bu ağır harb masraflarının, ağır Millî Müdafaa 
masraflarının hafifletilmesi yine dünya sulhu 
bakımından elzemdir, arkadaşlar. Çünkü, bir 
memleketin harb potansiyeli o memleketin yal
nız muharebe kudretine değil, aynı zamanda 
iktisadi potansiyeline de dayanır. Bugün bizim 
beslediğimiz ordu Amerika'nın beslediği orduya 
fiilen aded itibariyle muadildir. 

Arkadaşlar, niçin bu kadar büyük bir ordu 
beslemekteyiz* 

Benim bir bahçem var. Kendime göre bunu 
müdafaa edebilmek için etrafım duvarla çevir
miş bulunuyorum. Boş vakitlerimde küreğimle, 
sapanımla uğraşarak aldığım mahsulle günlük 
nafakamı çıkarıyorum. Ama bir gün bana, §u 
bahçeni büyüt, duvarlarını yükselt, elindeki 
çifte tüfeği kâfi değildir; top vc mitralyöz al 
bunlarla hem senin bahçeyi ve hem de benim 
evimi müdafaa et, deniyor. 

Bu yükü ben nasıl taşıyacağım? Ben bu yü
kü taşırken benim nafakamı da vermelisin.. 
Eğer yiyecek düşüncesine mâruz kaUrsam bek
çilik vazifesini lâyıkı ile yapamam. 

Millî Müdafaa bütçesine verdiğimiz paraya 
asla muhalif değilim ama, görüyorsunuz yol di
ye çırpmıyoruz, Bütçe Komisyonuua gidildiği 
zaman yahut bütçe için buraya gelindiği zaman 
on bin lira üzerinde tir tir titriyoruz, çırpınıyo
ruz. Mektep diyoruz, maarif diyoruz, paramız 
yok. Memlekette sağlık teşkilâtı kifayetsizdir, 
diyoruz, ve bu sene sağlık bütçesini şu kadar 
milyon lira artırdık, diyoruz, Evet artırdık ar
kadaşlar, fakat bütçenin heyeti nmumiyesiyle 
olan nispetini ele alınız, sağlık bütçesine tahsis 
ettiğimiz- para bütçenin hâlâ yüzde beşi olama
mıştır, arkadaşlar. Bu vaziyet dâhilinde eğer 
bizim dünya milletleri muvacehesinde bize dü
şen fonksiyonu hakkiyle ifa etmemizi istiyor
larsa bize harb malzemesi ve hattâ iktisadi yar
dım olarak yaptıkları yardman gereği nispe
tinde artırılması yine kendilerinin ve dünya 
menfaatinin icabıdır, arkadaşlar. (Bravo ses
leri) Millî Müdafaa meselesine temas etmişken 
onunla ilgili bir mevzua geçmeme müsaadenizi 
rica edeceğim. Henüz dünya ufukları kapkaran
lıktır. Her an beklenmedik bir yerde harb ate
şinin patlak vermesi muhtemeldir. Bu vaziyet 
karşısında bütün dünya bir taraftan harıl, ha
rıl harbe hazırlanırken bir taraftan da pasif 
korunma işine çok ehemmiyet vermektedirler. 
Zaman zaman gazetelerde görüyoruz, filân yer
de bir atom binası kurulmuş, bir atom hastanesi 
kurulmuş, atom sığmakları hazırlanıyormuş. 
Gerek atom mevzuunda ve gerekse esas pasif 
müdafaa bahsinde hükümetin ele aldığı tedbir
ler nedir* Bunu öğrenmek Meclis olarak, me
bus olarak hakkımızdır. 
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Muhterem arkadaşlarım; bir kalkınma ham
lesinin cezbesi içinde çabalayıp dururken,, bizi 
kısa zamanda refaha eriştirecek kalkınma im
kânlarımızı, şöyle, bir kuş bakışı tetkik edelim. 

Bu, bilhassa iki sahada ele alınabilir. Zirai 
kalkınma ve smai kalkınma. 

Zirai kalkınmada neler yaptık I Bu, Muhte
rem Maliye Vekilinin dün yaptıkları beyanatta 
açıkça görüldüğü gibi, biz de mebus olarak bu 
dâvanın içindeyiz ve yapılanları, yapılmakta 
olanları adım adım takibetmekteyiz. Nasıl bü
yük bir gayretle, -nasıl imkânları zorlıyarak. 
büyük işler başarmak istediğimiz meydandadır. 

Hububatın, pancarın ve saireniu haricinde 
öyle zirai mevzular vardır ki, memleketin kısa 
bir zamanda kalkınmasına büyük bir âmil ola
cağı gibi ormanı kurtarmak bahsinde de, or
manda yaşıyan vatandaşın refahını temin edip 
orman bahsinde yine büyük yardımı olacaktır. 
Bütçe Encümeninde bulunan arkadaşlar, bilir
ler; üzerinde ısrarla durulan bir de fıstık mev
zulunuz vardır. Bunun ziraatini biz yaparız, ti
caretini Suriye'ye kaptırmışız, ticaretini o ya
par. 

Bilhassa Akdeniz sathı mailinde, Karadeniz 
sathı mailinde de vardır. Bâzı ağaçlar var ki 
üzerine şamfıstığı aşılandığı takdirde senede 
birkaç yüz lira varidat getirebilir. Bu ağaçların 
orta yerinde oturan vatandaş bugün yoksullu
ğun İstırabı içindedir. Bu yerlerde hâlâ taş ko
vuğunda yatmakta, yastık diye başının altına 
odun, yorgan diye üstüne kurumuş yaprak çek
mekte olan vatandaşlar var. Halbuki bu ağaç
lar aşılanıp bu vatandaşlara verildiği takdirde 
bunlarda kısa bir zamanda refaha kavuşabilir
ler. 0 zaman bir lokma ekmek tedarik etmek 
için her gün bir ağaca kıymaktan veyahut ke
reste hırsızlığı yapmaktan nefislerini menetmiş 
olurlar. Ben bütçeden sonra yüksek huzuru
nuza böyle bir kanun teldifi ile geleceğim. Tas
vip buyurursanız elbirliği ile bu kanunu yürüt
müş oluruz. 

Gene bâzı zitai imkânlar var ki, bizim sınai 
kalkınmamızı destekliyecektir. Biliyorsunuz ka
uçuk meselesi çok mühim bir mevzudur. Mem
lekette mevcut kauçuk sanayii ile meşgul 86 
müessesenin 18 kadarı hammadde noksanlığın
dan kapanmıştır. Öbürleri, ele geçirdikleri 
hammaddeyi işleyip 3 - 10 gün çalıştıktan son

ra mütebaki günlerini yeni sıra beklemekle ge
çirmektedirler. 

Halbuki bu nebat 9 seneden beri memleke
timizde tecrübe edilmektedir. Biraz gecikti, fa
kat bu sne ehemmiyetle ele alınmıştır, beş bin 
dönüm guvayyöl ekilecektir. 1957 senesinde 50 
bin dönüm ekilecek, 1960 senesinde ise bugün 
memleketin muhtaç olduğu ham kauçuk istih
sal edilecektir. Hükümet bugüne kadar belki ele 
almaya muvaffak olamadığı bu mevzua bugün 
el koymuştur. Devam ettirmesini temenni ede
rim. 

Arkadaşlar, smai kalkınma dâvasına haki
katen büyük paralar yatınyoruz. Büyük tesis
ler yapıyoruz. Bunu yaparken yine ölçüyü el
den bırakmamanın çok yerinde bir hareket ola
cağına inanıyorum. 20 tane birden çimento fab
rikası yapıyoruz, elzemdir arkadaşlar. Bugün 
bu kalkınma hamlesinin hızı içinde halkın inşa
atına çimento yetiştiremiyoruz. Yapılsın. Bu 
yirmi çimento fabrikası bittiği zaman hem 
memleketin çimento ihtiyacı karşılanmış ola
cak, hem de çimento yüzünden dışarıya verdiği
miz ve vereceğimiz dövizleri elimizde tutmuş 
olacağız. Fakat buna muvazi olarak demir sana
yiimizi geliştirmiyecek olursak, yalnız çimento 
ile bugün betonarme bina yapılamaz, takdir bu
yuru rsuuuz, onun için her şeyden evvel hükü
metin ikinci bir demir fabrikasının ele alınaca
ğı hakkındaki va'dini büyük bir sevinçle kar
şılıyoruz. 

Yine buna muvazi olarak arkadaşlar, mem
lekette hangi sanayi tesisini ele alırsak alalım, 
içinde aleminyumun girmediği mevzu yoktur. 

Her sene bu kürsüye çıktığını zaman aynı 
hararetle, aynı iştiyakla tekrar eder dururum. 

Antalya'da Akseki ilçesinde M. T. A. nin tes-
bit ettiği 50 milyon ton rezervinde, aliıninyum 
boksit madeni vardır. Bu seneye gelinceye ka
dar bu ehemmiyetle ele alınmış değildir. En fa
kir bir ailenin mutfağından en ağır harb sana
yiine kadar giren bu alüminyom madenini müh
mel bir vaziyette bırakamayız arkadaşlar. 

Harb sanayii tesis etmek istiyoruz. Alimin-
yum olmadan harb sanayii nasıl olur? Harb sa
nayii kurmak istiyoruz, kauçuk sanayii olma
dan, harb sanayii nasıl olur? Harb sanayiini 
kurarken elektrik olmadan, kauçuk olmadan 
keza elektrik sanayii kurmak için kauçuk ol
madan bu sanayii nasıl kurabiliriz-arkadaşlar* 
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Batılar birbirine bağlı işlerdir, bunlar mem
leket ölçüsünde ele alınması lâzımgelen çok mü
him mevzulardır. Keza, memleketin elektrifi
kasyonu 500 milyondan bir milyar kilovata çık
mış. Bu şayanı şükrandır. Belki bir buçuk mil
yarı da buldu. 

Arkadaşlar, memleketin elektrifikasyonu bi
rinci derecede ele alınması lâzımgelen en mü
him mevzulardan biridir. Bir vekil, filân yer
de santral ne zaman yapılacak, denildiği va
kit, oralarda henüz istihlâk imkânları mevcut 
değildir diye cevab verdiği zaman üzülmüştüm. 
Fakat İşletmeler Vekili olarak Samet Ağaoğ-
lu'nu Bütçe Encümeninde dinlediğim zaman 
yüreğime su serpildi. Kısa zamanda vazifesini 
büyük bir dirayet ve ihata ile kavramış bulu
nan bu değerli ve kıymetli arkadaş, elektrik 
meselesi mevzuubahs olduğu zaman dedi .ki; 
elektrik bizzat endüstriyi doğuran ve istihsal 
yapan bir faktördür, dedi. Ve bir misal ver
di. İtalya'da Po bölgesindeki, elektrifikasyon
dan sonra o civardaki tekstil sanayii bir sene 
içinde üç misli yükselmiştir. 

Arkadaşlar, kömür, kömür diye üzerinde 
titrediğimiz bir mevzu vardır. Bunu yakmaya 
yetiştiremiyoruz, şimendüferlerimize yetiştire-
miyoruz, vapurlarımıza yetiştiremiyoruz. Arka
daşlar, dünyada bugün kömür bir yakıt mad
desi olmaktan çıkmıştır. Bugün artık kömür, 
yakmak için değil, kimyevî istihsal için kulla
nılan altın gibi kıymetli bir maddedir, bir cev
herdir. Biz bunun kalorisinden ancak ve âzami 
%30 undan istifade etmek suretiyle yakıyoruz. 
% 70 i havaya uçuyor. Bunun yanıbaşında elek
trik verecek olan enerjilerimiz de çağıl çağıl ağ-
hyarak akıp gitmektedir, dinlesek acaDa bu ça
ğıltılar bize ne demektedir? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Onlar da 
yapılıyor. 

RElS — Müdahale etmeyiniz. 
BURHANETTIN ONAT (Devamla) ~ Da

ha büyük ehemiyetle ele alınsın dedim. Yapıl
mıyor demedim. Arkadaşım yenidir daha, zara
rı yok. Evet yapılıyor arkadaşlar. Yapılıyor 
amma dediğim gibi bugün filân yerdeki elek
triğe mahalli sarf yoktur diyen zihniyet sahibi 
hükümet adamlarımız vardır. Bir mebusun va
zifesi ikazdır, tenvirdir. Ben de içimden geldi-
fi gibi, gördüğüm gibi vaziyeti an ediyorum. Ve 

diyorum ki; bugün 21 ınilyon liraya yapılabi
lecek ve senede 250 milyon küovat saatlik elek
trik verecek santral inşa edilirse civarındaki 
beş vilâyetin elektrik ihtiyacını karşıladığı ka
dar yakınından geçen şimendifer hattınm da 
büyük kısmının elektrikle işlemesini temin eder. 
Senede en az yarım milyon ton kömür tasarruf 
edilir diyorum. Hata mı ediyorum arkadaşlar? 
(Estağfurullah sesleri) 

Bugün kömürden tasarruf mevzuunda ele 
alınan meselelerden birisi de memlekette mevcut 
tabiî gazlardır. Mürefte'de çıkan gaz bugün İs
tanbul'a getirilmek iseeniyor. Memleketin bü
tün tabiî gaz imkânı bundan ibaret değildir. 

Arkadaşlar Amerika'ya gittiğim zaman gör
düm, 1300 mil mesafeden borularla büyük şehir
lere tabiî gaz getiriliyor. Vc %82 nispetinde o 
memleket sanayi ve teshinde bu tabiî gazdan isti
fade ediyor. Bu tabiî gazlardan bir tanesi de 
Antakya'dadır, arkadaşlar. Vc Şair Homer 'in 
llyadasında terennüm ettiği şu Belerafontcs is
mindeki sürgün Makedonyalı şehzadenin, mız
rağı ile bir vuruşta vücudunu yere gömdüğü ej
derhanın ağzından çıkan alevdir bu. Mitolojik 
bir rivayet. Haddi zatında bu gaz serpantin bir 
arazi üe kalker bir arazinin birleştiği yerdeki 
bir çatlaktan intişar eden ve binlerce seneden be
ri yanmakta olan bir gazdır. Bana sorarsanız bu
nun turistik kıymeti iktisadi kıymetinden daha bü
yüktür. Hükümet de bunu ehemmiyetle ele almış
tır. İstanbul, Ankara, izmir havagazı idaresi mü
dürlerinin ve Nafıa Vekâleti Şirketler Umum 
Müdürünün ve daha birçok mühendislerin içinde 
bulunduğu ve Amerika 'lı bir tabiî gazlar müte
hassısının da iştirak ettiği bir heyet gitti, tetkik 
etti. Kalorisi havagazmın en az altı mislidir. 
Yanlız rezervi tesbit edilmektedir. Rezervinin tes-
bit edilmesi için uğraşıhyor. 

Eğer kâfi rezerv bulunursa arkadaşlar, ci
vardaki vilâyetlerle beraber belki günün birin
de Ankara dahi Şimera gazı ile aydınlanacak
tır, ısınacaktır. Hükümetten bütün temennim 
rezervin tesbit edilmesi hususunda alâkadarla
rı ikaz etsin; tahrik etsin; reze-v tesbit edilsin. 
Olacaksa; şimdi Ankara'ya kadar açılmakta 
olan bir payplayn'm yoluna çift boru döşemsin 
ve bu suretle masraf yarı yarıya düşer ve 
memleket bu imkâna kavuşmuş olur, 

Muhterem arkadaşlar, bütçe giderlerinin 
büyük bir kısmını da memur maaşları teşkil et-
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mektedir. Memur meselesi Hükümetin ve mille
tin ehemmiyetle üzerinde durması lâzımgelen 
bir meseledir arkadaşlar. Bir fiyat yüksekliği 
mevzuubahs oluyor. Fakat bu gün bir kundu
racı dün on kuruşa boyadığı kundurayı yirmi 
beş kuruşa boyamakla zararını telâfi ediyor. 
Bir tüccar daha fazla kazanıyor. Bir sanayici 
daha fazla kazanıyor. Onlarda bir ıstırap yok
tur. Bakınız, bankalardaki mevduata bakınız; 
memleketteki yaşayış tarzına bakınız. Köylü
müz dahi bugün dünle kıyas ediîemiyecek bir 
refah içindedir. Allah'a yüz bin şükür; bugün 
artık yırtık pırtık giyinmiş köylüye artık çok 
az rasgelijoruz. Çarığı çıkardı attı. ayağına 
ayakkabı yahut lâstik kaloş giyiyor. Eskiden 
bir köye gittiğiniz zaman, eğer vakit akşam ise. 
kendinizi bir mezarlıkta zannederdiniz. Bugün 
ise manzara tamamen bambaşkadır. Köyün bir 
başından öbür başına kadar radyo sesi dinliye-
rek gidersiniz arkadaşlar. 1950 seçimlerinde 
köylerde gezerken görmüştük, bütün evler ker
piçtendi, damlan sazla örtülmüştü. Allaha şü
kür bugün görüyomz; o kerpiç evler yerine 
bugün iki katlı evler yükselmiştir. Memurların 
vaziyetine gelince arkadaşlar; orta dereceli ve
ya orta dereceden daha aşağı baremde olan 
memurlar, eğer çalmıyorlarsa, sefalet ve mah
rumiyet içindedir. Barem meselesini, memurla
rın terfihi meselesini öğrenmek için bir gün 
Maliye Vekâletine gittim, işinin pek eok olma
sına, bir kısım paşalarımızın, millî müdafaaya 
ait meseleleri görüşmek için beklemektte olma-' 
sına rağmen, kendilerine müteşekkir ve min
nettarım, beni nezaketle kabul buyurdular 
Eğer, dedim, işiniz varsa başka bîr gün gele
yim. Temas ettiğiniz mevzu çok mühimdir. İza
hat vereyim, dedi. Alıkoydular ve izahat verdi
ler. Bütün devletlerde memurların tâbi tutul
dukları rejimi etrafı ile tetkik etmişler, izahat 
verdiler. Bana bastırdıkları broşürlerden verdi. 
Bir bakımdan Hükümetin bu işi incelemiş olma
sı ve ele aldığını görmekten mütevellit bir sü-
rurla aynldun. Bu aynı zamanda bir bütçe me
selesidir. Maddi imkân meselesidir. Memur 
meselesini bir anda, bir darbe ile, bir hamle ile 
halletmeye imkân yoktur. Olmadığına göre bu 
zavallı vatandaşların terfihi yoluna gitmemiz 
zaruridir. Ne yapalım? Baremi getirelim, yüzde 
yüz artıralım, Yine maaşları kâfi gelmez, Arka
daşlar karaborsa kara elini memurin cebi ile o 

şekilde ayarlamıştır ki, yüzde yüz zam daha 
yapsanız onun ihtiyacını karşılamıyaeaktv. 
Ay başlarında eşya fiyatları kimseye haber ver-
meden yükseliyor. Maaşına yaptığınız zamdan 
sonra derhal karaborsa kıpırdamayı artıracak 
ve verdiğiniz para memurun ihtiyacını karşıla-
mıyacak, onun derdine derman olamıyacak. Ça
resi? Elbette var arkadaşlar. Memurun yaşama 
imkânlarını kolaylaştırmak, ona ihtiyaç madde
lerini, giyim maddelerini ucuza temin etmek 
imkânını bulamayız, ucuz ve temiz ev temin 
etmeliyiz. Memurun çocukları da ele alınması 
lâzımgelen mühim bir mevzudur arkadaşlar. 
Memura; kalk falan yere git, diyoruz. Belki de 
gidecektir fakat; birisi ortaokulda, birisi lisede, 
birisi de üniversitede üç. çocuğu var, gittiği 
yerde çoc tıklan m nasıl okutsun* Kendisi orada 
otursun, çocuğunu burada okutsun, buna imkân 
var mı arkadaşlar?-

Sonra, aldığı maaşı ayın sonuna kadar ucu 
ucuna getirebilen kaç memur vardır sorarım 
arkadaşlar* Çoğu ay ortasından sonra bakkala 
defterle gitmektedirler. Yazın kırka aldığım 
kışın 80 e hattâ yüze satan bakkal, defter de 
ortaya çıkınca % 50 de defter payı ilâve ediyor. 
Bu vaziyette 300 - 400 ve hattâ 500 lira maaş 
alan bir memurun aile efradından birisinin ve
reme müptelâ olduğunu farz edin, kutlâyemut 
geçinen bu ailenin bir veremli çocuğunu tedavi 
ettirmesi için nelere katlanması lâzımdır? Ne 
vaziyete düşer? Halbuki bugün Emekli Sandı
ğının elinde, bu memurların bugünkü ıstıraplı, 
meşakkatli zamanlarında dişlerinden tırnakla
rından alınarak birikmiş bir milyar yirmi üç 
milyon lira parası mevcuttur... 

SOLDAN BÎR SES — 37 milyondur... 
BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Üç 

gün evvelsi Emekli Sandığı Umum Müdürü ile 
görüştüm, bu rakamı Umum Müdürden aldım, 
Umum Müdür yanlış söylemiş, mebus arkada
şım doğrusunu biliyor. (Gülüşmeler) Bir milyar 
yirmi üç milyondur elindeki para. Bunun 200 
milyon lirası için alacaklı vaziyettedir, bonolara 
falan yatırmış. Fiilen ve nakden bugün sekiz yüz 
küsur milyon lirası vardır. Oldu mu şimdi? (Gü
lüşmeler. ) 

Biz iktidara geçtiğimiz zaman, yani 1950 de 
bu para 600 milyon lira idi. Yine bunun 200 mil
yon lirasını şuraya buraya yatırmıştı ve elinde 
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400 milyon lira vardı. Her sene 100 milyon lira 
bunun üzerine eklenmektedir. Bu para kimindir 
arkadaşlar'? Niçin.memur İm parayı dişinden tır
nağından ayırarak vermektedir? icabında kendi
sine yardım edilmesi için değil mi? Memur kızı
nı evlendirecek, hastası vardır, buna yardım et
mek lâzımdır. Bunun için evvelce bir milyon li
ralık bir fon vardı. Bu m- ifudo eder arkadaşlar.' 
Bozdur bozdur harca. Bugzüu bu miktar 25 mil
yona çıkmıştır. Ama, kâfi değildir arkadaşlar. 
Sonra bu seksen milyon liranın her sene % 10 u 
yani seksen milyonunu alıp şehirlerde memurla
rın ikamet edecekleri blok apartmanlar yaptirır-
sîık on seneye varmaz, her Mene 100 milyon lira 
ilâve edildiği için bugzünkü paradan rcsülııuü hiç 
aşağı düşmemek şart iyie memlekette on sene zar
fında hem mesken bulıruniua, hem de memurun 
mesken ihtiyacına cevap vermiş oluruz. 

Sonra niçin, büyük şehirlerde memurların ço
cukları için birer okuma yurtları anılmasın? An
kara, istanbul ve izmir'de birer yurt açmak zor 
bir şey değildir. Memurun kendi parasiyle bütçe
ye hiç de bâr olmadan Tunceli'nde, Süıd'deki 
memur göğsünü gere gere çocuğunu bu yurtlar
da okutur ve gözü de arkada kalmaz. O zaman 
işinde daha iyi çalışır. 

Bugün esnafların, işçilerin hastaueai ve sana
toryumları vardır. Neden memurların hastanesi 
ve sanatoryumu olmasın- Monıui'lunn dişinden, 
tırnağından artırarak Kmekİi Sandığına yatırdığı 
paralardan bu hastane ve sanatoryuma vereceksi
niz. Niçin bir kooperatif kurup vaktiyle ucuz 
alıp icabında memura verilmek üzere biriktiren 
bir gıda ve giyecek kooperatifi tesis edilmez. Ben
ce bunlar yapılınıyaeak işler değildir. Nitekim 
1S)52 sonesinde bizzat Emekli Sandığı böyle bir 
kanunla gelmi.ş fakat maalesef Bütçe Komisyo
nunda şimdi size izah etmeyi doğru bulmadığını 
bir görüşle bu reddedilmiştir. Bütçe müzakerelerin
den sonra naçizane bir arkadaşınız olarak bu ka
nunla da huzurunuza geleceğim. Tensip buyurur
sanız el birliği ile inşallah bunu da çıkarırız. (Sa
atin doldu, seslen.) Müsaade buyurun. Biraz da 
gelirler bahsine temas edeyim. (Ooo.. sesleri) Ar
kadaşlar, bir Arazi Vergisi mevzuubahistir. Dev
letin kalkınma imkânlarını temin için temiz bir 
gayretle çalışmaları muvacehesinde gelir kaynak
larına iyi bir mecra vermek vazifemizdir. Fakat 
arazi tahriri yapılmadan ve bu tahrir işi tam bir 

I formüle bağlanmadan ben bu verginin bugünden 
ihdasını doğru bulmanı. (Bravo sbesleri.) 

Buna mukabil arkadaşlar, kazananlar ve bil-
has-sa çok kazananlardan, uncak yiyeceğini çıkar
tan yahut da aldığı mahsulle aneak geçirtme im
kânını elde edenler müstesna, bilhassa 100 - 150 
bin liraya otomobil alanlardan vergi almak lâzım
dır. Çiftçilik bugün sapanla toprağı sürüp buğ
day elde etmekten ibaret değildir. Benim de kü
çük bir bahçem vardır, senede, bana 1-4 - 15 bin 
lira getirir. (Allah versin sesleri.) Bir kundura 
boyacısı her gün sırtında sandığını taşıyıp nafa
kasını çıkarmaya uğraşırken .senede 30 - 40 lira 
vergi vermekte, su taşıyan bir adam şu kadar Ge
lir* Vergisi ödemekte iken ben bahçemin bana te
min ettiği üç, beş bin liranın verdiği refah bir 
mebus olarak bana azap veriyor. Senede 500 - 600 
bin lira bahçesinden gelir alan ziraatçilerimiz 
vardır, niçin vermesinler? Onun için adalet ölçü
leri oldun bu akılmadan tatbik edilecek bir >-,irai 
gelir vergisi çok yerinde bir şey olur kanaatinde
yim. 

Arkadaşlar, bir de Muamele Vergisi vardır. 
Hangi imkânla elde edilirse edilsin, nasıl bir kar
gılık bulunursa bulunsun. Muamele Vergisi deni
len vergi kaldırılmadıkça bu memleket sanayiinde 
beklediğimiz kalkınmaya, beklediğimiz inkişafa 
kavuşamıyacağız. 

Arkadaşlar, temas ütmediğim vekaletlere ait 
mevzular üzerinde tekrar görüşmek üzere huzu
runuzdan ayı-ılıyorum. Kıymetli vakitlerinizi bel-

j ki biraz fazla işgal ettiğimden dolayı özür diler, 
i hepinizi hürmetle .selâmlarım. (Alkışlar) 
j REÎS — Efendim; bütçenin heyeti umumi

yesi üzerinde on sekiz arkadaşımız söz almış 
durumdadır, bir takyit takriri var, onu oku
tup reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde bir 

hayli söz almış bulunan arkadaşların görüşme
lerine imkân hâsıl olmak üzere konuşmaların, 
hükümet, encümen ve parti sözcüleri hariç ol
mak üzere 10 dakika müddetle tahdidinin ka
rar altına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Yusuf Aysal 

REİS -— Takriri reylerinize arz ediyonım. 
! Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
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mistir. Bundan sonra arkadaşların konuşma 
müddetleri on dakikadır. 

Nuri Ocakçıoğlu, buyurun, 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) - Muh-

tereiı arkaduşlaT, beti ou dakrka bile kornişim-
yaeağım, zira Burhanettin Bey arkadaşımız bizi 
çok bekletti. (Gülüşmeler) Kümdeki kâğıt ka
labalığına bakmayın, unlan, hatırının gclmiyen 
şeylere bakmak için aldım. 

Abdullah Ay temiz arkadaşımız temas etmek 
istediklerimden çok daha ileri giderek düşün
celerimi ifade etmişlerdir, unuu için bendeniz 
kısaca bâzılarına temas edeceğim. 

Şimdi, her şeyden evvel, arkadaşımızın da 
ouyurduğu gibi, memlekette adalet olmak lâ
zımdır. Hâkimlerin ve bütün memurların, en 
aşağı maaştan, en yukarı maaşa katlar olanla
rın ekserisi zaruret içerisinde geçinmekte ve 
gece gündüz çalışmaktadırlar. Bunları hür
metle yâd ve terfih lâzım. Gene en yukarı ma
aştan en az maaş alanlara kadar ıcfalı içinde 
yaşıyan vc servet temin edenler de vardır. 
Muhterem Abdullah Aytcmiz arkadaşımız bir 
kanun teklifinden bahsettiler. Halbuki fevka
lâde zamanlarda haksız inal iktisabcdenlor 
hakkındaki kanun var. menfaat temin eden 
memur hakkında delil. bulmak vc cezalandır
mak kolaydır. Buna ait - • o sene evvel bir ya
zılı soru vermiştim. Bu soınya verilen cevapta, 
şüphe edilenler adliyeye verildi, deniliyordu. 
Adliyeye verilen her halde 2 - 3 kişi olsa ge
rek. Bu kanun üzerinde durmak ve bu kanunu 
tatbik etmek lâzımdır. En çıkar yol budur. Za
ten bu kanun bir ihtiyacın mahsulü olarak çı
karılmıştı. V. Müddeiumumisi iken buraya gel
diğim zaman müsteşara ve vekile söyledim. Bu 
hırsızlar ne olacak? Diye sormuştum. Komis
yon kurulacak, şu olacak, bu olacak dediler. 
Bizde zaten işler, komisyonlarla başlar ve ora
da kalır. 

Arkadaşlar, şunu demek istiyorum ki. bun
lar eskiden de vardı, yeniden de vardır, bunu 
açıkça söylemek lâzımdır. Binaenaleyh vekil 
olsun, mebus olsun, memur olsun, bunların şe
rikleri olsun mutlaka bu beyannameye ithal 
edilmelidir. 

Kanunu açıp okuyorum, görüyorum ki, âm
me hizmeti ifa edenler, diyor. Ve bir kayıt var, 
mebuslar da âmme hizmeti yapıyor. Eğer me

buslar buna dâhil sayılmazsa, bu kayıt onları 
dâhil etmeye kâfi değilse, bir tefsir getirilsin 
veya yeni bir kanun getirilsin. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — O ka
nunun numarası kaçtır T 

NURİ OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 4237 
dir. Sonra ona ek bir kanun daha çıktı. 

Bu kanuna göre beyannameler dc alındı, 
dairelerde onlar, dosyalarında uyuyor. 

Arkadaşlar, vaktiyle bir kaymakam arka
daşla beraber bir kazaya gidiyoruz, muazzam 
bir ev görüyoruz, ilk defa oraya gittiği için 
soruyor, acaba bu ev hangi zenginindir? Ben 
dc her halde bir tahsildarındır, dedim. Ne bili
yorsun dedi, sonra sorduk, hakikaten tahsilda-
rınınış. Bu gibi şeyler vekâletlere ait işlerdir, 
sırası geldikçe vekâlet bütçelerinde arz edece
ğim. 

Mahkemelerde geceyi gündüze katıp ça&şan 
arkadaşlarımız olduğu gibi bir şahsi dâvanın 
dokuz sene devam ettiğini de arz etmek isterim 

j 193n da haşladı. 1939 da davacı işkence etliği-
j ni söylüyor diye ağır cezaya gitti ve beş sene 
I de orada devam etti ve müruru zamandan ve 

şahsi dâvadan düştü. 
Kadro meselesi; yeni bir iş çiktnuıydı arka-

! sınılan kadro çıkıyor. iSular idaresi kurulacak, 
j elbette bunun bir memuru, umum müdürü, ola-
j cak. buna bir şey demiyorum. Esasen ben bıı-
. nu arz etmiyorum. Bu hastalık hepimizde var

dır; meselâ bir dairede beş kişi mi lâzım, nn 
kişi isteriz. Öyle arkadaşlar vardır ki, tek ba
şına çalışıyor, fakat kadroya dört kişi ilâve 
edildikten sonra aynı iş çıkmıyor. Meselâ Ma
arif Vekâletinin Müzeler Umum Müdürlüğü ve 
Kütüphaneler Umum Müdürlüğünün ikisi bir
den ü<; kişi ile idare edilirken bugün elli me
muru vardır. Daha bugün Türkiye asarı âtika-

I sının muntazam bir rehberi, muntazam bir al
bümü yapılmadı. Dairelere gittiğimizde bir sü
rü memur görürüz. Meselâ bankalarda birçok 
memur vardır. Ay başlarında hepsinin işleri 
çoktur, fakat diğer zamanlarda dairelere, ban
kalara gidildiğinde oralarda, bilhassa kadın me-
ınurîarın konuşmakla, örgü örmekle vakit ge
çirdiklerini görürüz. Bir jçün bir bankaya git
tiğimde, para yatıracaktım, gişedeki bir bayan 
memur boyuna konuşuyordu, Bekledim, konuş
sun bakalım dedim. 

PERTEV ARAT (Izmir) - Hangi bankada? 
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NUBl OKTAKCIOÖLU (Devamla) — Misal 
isterseniz, ben hiçbir zaman misal vermekten 
çekinmem. 

Sırası geldiği zaman arz edeceğim. Bir tâyin 
işinde vekil arkadaşımızın birisi çok iyi bir mi-
.sal vermiş. 

Birisi bir arkadaşına, benim bir işim var. 
takibediver, demiş, arkasından da bir mektup 
yazarak bu vekil, hiç kimseye söylemesinler, 
beklesinler, bana müracaat etsinler, sırası gel
diği zaman yapacakmış, ben sana haber veri
rim, demiş. 

Gayem hitabette bulunmak değildir, hâdise
ler üzerinde oDduğu gibi konuşurum. Memurla
rın, tekaütlerin, dul, yetimlerin, harb malûlle
rinin maaşlarını artırmalı. 

Bir de lâyiklik ve inkilâp meselesi vardır. 
Esaslı olarak bunu Diyanet Reisliği bütçesinde 
konuşacağım. 

Ben gerek memuriyet, gerekse mebusluk ha
yatımda vicdanımın emrettiğinin aksine konuş
madım, Konuşmıyacağım. Bu lâyiklik ve inki
lâp meselesi ilk defa kabul edilirken dinsizlik 
mânasına alan oldu. Halbuki evvelce, çocuğu
nu mektebe gönderme, dinsiz ohır, diyen zihni
yeti kaldırdı. Dinsiz olur, sözü zaten dine ay
kırıdır. Ben yaşta bulunanlar pekâlâ bilirler, 
biz, bflhassa Orta - Anodlu çocukları mektebe 
çok zorlukla gittiler. Lâyiklik ve inkilâbı ga
zete sütunlarında din harici diye yazanları gör
düm, halbuki lûyiklfik. inkilâp bizzat Kur'auın 
içindeki mânada mevcuttur. Bu tereddüt hali, 
vaktiyle lâyikliğin ne olduğunu anlatmamamız
dan ileri gelmiştir. Bir vali, filân hâkim lâyik 
değildir, inkilâpçı değildir, deniyor, müddei
umumiye sorarsanız hâkimi iltizam edecek zih
niyettedir, diyor. Yazı bize geliyor; biz mü
talâamızı yazıyoruz; vekâlet valiye ihtar inli
yor ama bu ihtarı kimse bilmiyor. C. Halk Par
tisi aleyhindeki propaganda bundan ileri geli
yor. 

Halk arasında lâyiklik, inkilâp anlatılama-
dığından o sebeplerden dinsiz diye propaganda 
yapıldı. Sayın Ömer Bilen'in dediği yazı doğ
rudur. Hattâ tarihi ve nurnarasiyle bende mah
fuzdur ; söyleyebilirim. Mayıs ve Haziran tarih
li nüshalardadır. Ben bu yazıyı yazandan nef
ret ederim. Şahsi fikrini söylerse söylesin. Bu
na kimse bir şey diyemez. Kimseye de din hu
susu zorlanamaz. Kimseye illâ camiye git dene

mez, Biz lisede iken zorla namaz kaldırırlardı. 
Hocanın hatırı için kılanlar çoktu ve hattâ; 
ben abdestsizim, hocanın hatırı için namaz kılı
yorum, derlerdi. Istiyene din bilgisi vermek lâ
zımdır. Anayasanın 75. maddesi var. Mektep
lerde içtimaiyat, yurt bilgisi, felsefe dersleri 
vardır. Muhtelif dersler vardır. Bunlar da pek 
âlâ lâyiklik ve inkilâptan bahsedilebilirken 
onların dinsizlik olmadığı, din aleyhtarlığı sa-
yılmıyacağı izah edilebilir. Dine temas edilebi
lir. Fakat bu kolay bir mevzu değildir. Ben, 
dört beş senelik milletvekilliği hayatımda bu 
hususta elimden geldiği kadar her yerde söyle
dim, Ömer Bilen arkadaşımız hepimizi itham et
mesin. Ona ben de Doktor Jonson'un şu sözle
riyle ıı zata cevap vermek istiyorum : 

«Kuran Peygamberin sesidir. Bunu bütün 
dünya dinler. Teceddütperver ve imar edicidir. 
Avrupa'nın zulmetâbat karanlıklarını yarmış 
ki, Hiristiyanlığın karardık devrinde idi.» de
miştir. 

Sonra bir Alman profesörü, diyor ki : 
«Kuran cahiliyet zamanının tahribatından be
şeriyeti kurtarmıştır.» Kuran'ı, biraz Arapça 
bilen istihza eder. Resulü Ekrem'in sahabeye an
lattığını işitseler huzuru ilâhide secdeye varır 
ya Muhammet bizi ümmetine dâhil etmek şere
finden mahrum etme derlerdi» diyor. 

O adam inkâr edebilir. Onun inkârı bizi ne 
alâkadar eder?. Varsın inkâr etsin. 

Geçenlerde Muhterem arkadaşımız Hikmet 
Bayur, lâyiklik bizim yaratılışımıza uygun de
ğildir diyenler bulunduğunu söyledi. Kendisi 
demiyor, diyenler var, diyor. Halbuki bu başka 
ne ile ifade edilecek?. Lâyikliği kendileri pek 
âlâ bilirler. Kendileri başkasının fikrini söyle
diler tabiî. 

İltimas meselesine gelince, buna vekiller bi
le müsamaha etmemeli. Kardeşi, oğlu, yeğeni ki
mi varsa hayatını kanunların çerçevesi içinde, 
kendi kabiliyetiyle kazanmasını telkin etmeli
dir. Her tarafa göndermeli yer beğenmiyene 
yalanlanma da iltizam etmiyorum, diyebilecekti. 
Memurlar bir yer beğenmiyor, her tarafa git
meye razı olacak şekilde yetiştirmeli. 

Hırsızlığa asla müsamaha etmemek lâzımdır. 
Çocuğum Paris'e gitmek isterken, üniversiteden 
evvel bir sanat öğren, şoförlük öğren Hukuk 
Fakültesini bitir git, hakkında küçük bir dedi
kodu işitirsem evlâdım değilsin, gittiğin yerde 
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ag kalmayı da göz önüne al dedim. Hukuk Fa
kültesini bitirdi, şoförlüğü öğrendi gitti. 

Halbuki birçok aileler çocuklarını, paşa ola
caksın, hâkim çocuğusun, mebus çocuğusun, 
diye terbiye eder. Ondan sonra da memleket ik
tisadiyatı ilerlemez. Memleketi, vatandaşları be
ğenmezler, umumi terbiyemizi selâha götürmeli. 
Lüks eşyayı da kaldırmak lâzımdır. 

Bir vali geldi, herkes dansçı oldu. Vali de-
ğişdi, yeni gelen vali dansla alâkab değildi, 
nerede danseüar? Hiç kimse dansa kalkmadı. 
Neredesiniz yahu dansçılar? (Alkışlar) Büyük
lerimiz, elbette büyüklerimiz diyeceğim, Başba
kan Ye Vekillerimiz sade giyinsinler, bakın na
sıl herkes sâde giyinir. Büyüğünü nasıl görürse 
ona uymak ister. Adam diyor ki 35 liralık kra
vat al. Yahu şu kravat meselâ 250 kuruşa, 
kravat biraz kullanıldıktan sonra kirleniyor, 
yıkanmazda, atarsın, niye 35 lira vereceksin? 
Ama zavallı memur 40 lira verecek, aç kalacak 
karısını giyindirecek, kendisini süsliyecek, ken
disine bir kıymet versinler diye borçlanacak. 
Cenap Sahabettin, (bir elbise bir tavsiye mek
tubu yerine geçer) demiştir, (Gülüşmeler) Ya
ni bu dertlerimiz müşterektir, müştereken hal
letmemiz lâzımdır. Ben bu memlekete hizmet 
etmek arzusunu taşıyan Hükümetin muvaffak 
olmasına vc noksanlarını ikmal etmesine kudret 
vermesini Cenabıhak'tan diler hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

REİS — Hidayet Aydıner (Yok sesleri). 
Cemal Kıpçak. 
CEMAL KİPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, uen Bütçenin hemen bütün fa
sıllarında yeralan. fakat ait olduğu makamı 
-âyin edilmiyeıı, bir mevzu hakkında ancak 
Bütçenin umumi müzakeresi fasbnda söz almak 
indcânını bulduğum için söz aldım. 

Mevzu yatırımlar meselesidir. Bütçenin her 
faslında yerleri vardır. Evvelden beri devam 
ediyor, geliyor. Bunlar iki kısma ayrılıyor. Bir 
kısmı iktisadi mânalar laşımıyan tesisler, başka 
bir kısmı da iktisadi mânalar taşıyan tesisler. 
Bunların kıymetlerinin milyarları bulduğu Büt
çede türlü izahlarla ve buradaki konuşmalar
dan da anlaşılmaktadır. 

Bu milyarlar devletin malı olduğuna göre, 
sahibi aslisinin Büyük Millet Meclisi olmak 
ieabeder. Bunun hesabını, bunun tetkikini, bu

nun hangi hareketleri gösterdiğini bir »uda gö
rebilmek imkânı mevcut değildir. Lktisadi Dev
let Teşekküllerine ayrümış sermaye hareketle
ri türlü şekillerde yürümektedir. înhisarlarda-
ki ayrı, diğer işlerdeki ayrı. Bunlar birtakım 
sermaye, iş hareketleri olarak memleketin umu
mi iktisadiyatı üzerinde kuvvetle müessir mev
zular halinde duruyorlar. Bütçemiz içinde de 
iktisadi hareketlerin ne büyük yer aldığı görül
mektedir. Bu arada şu yapılacak, bu yapılacak
tır ve bunların hepsine de devletin kısmen işti
raki mevzuu bahistir. Bunların sahibi kimdir? 
3460 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulun&n 
bir umumi heyet yardır. Bu umumi heyette ar
kadaşlardan birçokları âzadır. Gidiyor, umumi 
murakabe heyeti raporlarını tetkik ediyoruz. 
Fakat bu tetkik keyfiyeti; tam mânasiyle, mil
letin nıürakibî olan B. M. Meclisine aksetmiş 
bir mahiyet göstermemektedir. Gittikçe inkişaf 
edecek ve türlü safhalar alacak olan bu mev
zuun mutlak bir sahibinin tâyin edilmesi ve ne
ticede o sahibin, hesabını B. M. Meclisi huzu
runda vermesinin gayetle sarih hakkımız oldu
ğuna kaniim. (Bravo sesleri). 

Umumi heyette toplanıyoruz, netice; bir yı
ğın temenni, bunun arkasından bilançonun ka
bulü veya reddi. 

Arkadaşlar bir an için elimizi vicdanımıza 
koyarak düşünelim; bu mevzuu şahsi sermaye
miz olarak telâkki edecek olursak bunu bu ha
va içerisinde bu kadarcık bir tetkik ile vicdani 
kanaatimizin tatmin edildiğini söyliyebilmek 
mümkün olur mu? Ben bu kanaata varamıyo
rum. 

Bir taraftan D. Demiryolları harekettedir, 
bir taraftan Zonguldak Kömür İşletmeleri ha
rekettedir, bir taraftan bilmem türlü inhisarlar 
mevzuları harekettedir. Devlet Havayolları, 
radyolar, kısiııi iştirak, toplu iştirak. Bunlar ne
reye gidiyor? Toplu sahibi kim? Bütçeden para 
veriyoruz, öyle fasıllar var ki Maden Tetkik 
Arama mevzuu gibi ayrıca bir umumi heyeti 
vardır, fakat bu umumi heyet 7 - 8 seneden beri 
toplanmamış, hesabını murakabe ve tetkik et
memiştir. Memleketin petrol mevzuu diye övün
düğümüz, iftihar ettiğimiz mevzuki bütçeye 
konulmuş tahsisatla ele alınmıştır. Bunun hesa
bını burada öğrenmeye imkân yoktur. Binaen
aleyh bu işlerin sahibi olan otoritenin; bu mal 
sahibinin müşahhas olarak karşımıza ne vakit 
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geleceğinin artık taayyün etmesi ve bu yatırım
ların ne mahiyette olduğunun belirtilmesinin 
ieııbettiği kanaatindeyim. 

Bunu esaslı olarak tesbit etmek irin bir ka
nunun getirilmesini bilhassa ısrarla hükümet
ten talcbediyorum. Ben bu uğurda vazife ge
rektiriyorsa milletvekili olarak Mecliste bulu
nan arkadaşlarımın gayret izhar ederek bu dâ
vanın sıkıca bağlanmasının gerektiğini vicdanı
mın beni ibra etmesi için bu kürsüden arz et
meye lüzum gönlüm ve bundan dolayı söz al
mış bulunuyorum. (Bravo sesleri). 

REÎS — Buyurun Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar; sözüme başlarken ben de şu noktaya 
işaret edeyim, bazı arkadaşlarımızın da dediği 
gibi. devlet işletmelerinin hesabı hakikaten bu
rada tetkik edilmelidir. Amma 10 aylık çalış
ma tetkik edilecek, zararı yok. Elimizde ancak 
1953 bilgileri vardır, o da bir kısım arkadaş
lara dağıtılmıştır. Mademki, her yerde bunlar
la övünüyoruz, bihakkın övünüyoruz, devletin 
ekonomik temeli de budur, bunlar da burada 
tetkik edilmelidir. 

Arkadaşlar, bu tartışmalardan bir şey gö
ründü, muhalefet partilerinin, bilhassa Halk 
Partisinin bir görüşü tezahür etti, o da şu suret
le hülâsa edilebilir, «yorganımızı ayağımıza gö
re uzatalım.» Yani bir atılganlık, ekonomik sa
hada atılganlık vardır, bu doğru değildir. Bu 
görüş, ötedenberi Halk Partisi içinde gelişe gel
miş 've bir ç.ok defa çatışmaları mucip olmuş 
bir görüştür. Celâl Bayar vaktile İktisat Veki
li okluğu zaman fabrika açmak vesair hususlar
da bir çok muhalefetler zuhur etmişti, eğer 
Atatürk Celâl Bayar'ı tutmamış olsaydı, ne ma
kamında kalabilirdi, ne de fabrika açabilirdi. 
Anlaçılıyor ki, yine bu zihniyet O. H. P. nin 
kalan kısımlarında bakidir, (soldan gülüşme 
ler) . 

Bunu bir tenkid olaiak ar/, etmiyorum, mü
şahede ettiğim için arz ettim. 

Bizim atalar sözümüz vardır, «yorganına gö
re ayağını uzat», derler. Bu söze eski Türk dev
letlerinde ve ilk Osmanlılar devrinde pek iti
bar edilmiş değildir, itibar edilmiş olsa idi es
ki Türk devletleri Osmanlı büyük devlet ola
mazlardı, onlar ayaklarını alabildiğine uzatmış
lardır, yorganı ayağına göre uzatmıya bakmış
lardır. (Soldan alkışlar) 

I Ancak, muhalefetteki arkadaşların tenkitleri 
i arasında isabetli olanları vardır. Bu inkâr edi-
! lemez. Ama esasta bir hata vardır. Ayak yor-
! gana göre uzatılmayacaktır. Hepimiz çalışaca

ğız; çabalayacağız, yorganı büyüteceğiz. Böy
le yapmayan büyük devlet olamaz. (Soldan al
kışlar). 

Sonra, şunu itiraf edelim. Bugün büyük bir 
I gelişme vardır. Iş hacmi çok büyümüştür, mil

lette refah çok artmıştır. Buna hepimiz şükret-
meliyiz. Boyuna çalışmak, gözü yukarda olmak 
faydalıdır. Daima ileri atılan iş görür. Ancak 
bu amaca götüren yol üzerinde bâzı hatalar 
yapıyor muyuz, .yapmıyor muyuz* Bunu tet
kik etmeliyiz. Ve ona göre oraya götüren isti
kametlerde bâzı değişiklikler yapmak lâzım 

mı, değil mi.' Bunu aramalıyız. 1953, bilhassa 
1955 yılında o amaca götürecek yol üzerinde 
bâzı değişiklikler yapmak lâzım olduğu anlaşıl
mıştır. Bir çok işlerin görülememesi, döviz k't-
lığı ve dışarda itibarımızın sarsılması bunu 
gösteriyor. Tutulan ilk yol, eesur yol uyuşuk 
ekonomiyi harekete getirmiştir. Ama ilânilıaye 
o yolda yürümek doğru olmaz. Bu biraz da şu
na benzer, meseiâ otomobilde, evvelâ akümülâ-
törle motor harekete getirilir ve ondan sonra 
iş benzine yüklenir. Yoksa devamlı olarak oto
mobil akümülâtörle gidemez. 

Arkadaşlar, değişecek iki esas var. Bunlar
dan birincisi, hepinize garip görünecek ama, 
denk bütçe sözüdür. 

Halk Partisi zamanında Demokrat Parti 
mütemadiyen denk bütçe diye söylendi, ş :mdi 
kindi propaganda-sınn, sözünün esiri imiş gibi 
ona yapıştı. Halk Partisi de bugün bütço denk 
değil deyip duruyor. Arkadaşlar, hakikatta 
büyük yatırımlar yapan bir bütçe dînk bütçe 
olamaz. Ve olmaması mâkuldür. Vaktiyle, 1914 
senesinde devletin büyük yatırım yapmadığı, 
devlet demiryolları gibi biyilk iğleri de özel 
teşebbüse bıraktığı devirde Cenk bütçenin bir 
mânası vardı. Yani o vakit genel giderlerle ge
lirler arasmda bir denklik olması istenüLxli, 
arna yatırım ne demektir? Belki yüz yıl boyun
ca, üç dört batının istifade edeceği iş demektir. 
Bu işi bir batının dört beş yılına yüklemek 
kadar adaletsizlik olur mu?. Bu ekonomik saha
daki adaletsizlik mahkeme adaletsizliğinden de 
ağır basar. Bugün denk bütçe diye bunu yapı-
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voruz. Tabiî bunu tamamiyle yapmıyoruz. Kıs
men yapıyoruz. Bu da hatadır. Bu bizi sarsıyor 
ve sarsacaktır. Vergi ile yapıyoruz, Merkez Ban
kasının kısa vadeli kredileriyle uzun vadeli iş 
yapı/oruz ve saire. Bu gayretlerin neticesidir 
ki kâğıt para miktarı iki misline yaklaşmıştır, 
dön yılda. Altın otuz beşken bugün yet
miştir. Üç yüz elli olan dolar bugün yediyüz-
dür. Bunların içinde dç hayat pahalılığı da 
türlü hesap ve taluninlere göre % 25, 30, 40 
artmış oluyor. Henüz bunun kesin bir ölçüsü 
bulunmamıştır. Her ne olsa bütün bu artışlar 
böyle devam edemez. Ve bunun nerede duraca
ğına dair bir alâmet yoktur. Hayat pahalılığı 
nerede duracak bilmiyoruz. Kâğıt para mikdarı, 
altın, dolar değeri boyuna artıyor, çıkıyor, ba-
zan iniyor. Fakat çok çıkıyor, az iniyor. Ufak 
zikzaklarla da olsa boyuna yükseliyor. Bugün; 
köylü refaha kavuştu, bir gelişme var. fakat 
bu artışlarda enflâsyonun da tesiri var. 

Bu nereye götürür? Bu fasit bir dairedir, 
para mikdarı artar, hayat pahalılaşır, aylıklar, 
ücretler artar, onlar yeni bir pahalılık doğurur, 
bu yeni pahalılık yeniden para basılmasını ve
ya kredi açılmasını icabettirir. Bu fasit daire 
boyuna işler. Bu hal orta sınıfı yavaş yavaş 
eritir. Zenginlerle fakirler karşı karşıya kalır, 
içtimai muvazene bozulur; o zaman Komünizm 
veya Hitlerizm tohumları atılmış olur. Henüz 
bundan uzağız, fakat bu hedefe götüren yolun 
üzerindeyiz, bunu durdurmak lâzımdır. Para 
ne kadar az kimsede büyük ölçüde birikirse o 
kadar tehlikeli olur. Çünkü böyle büyük ölçü
de para biriktirenlerin bir ayağı kendi memle
ketlerinin dışındadır, sıkıştılar mıydı, cap diye 
kaçıverirler. Bunun, karşısında ne yapmak lâ
zımdır? Bir çare bulmak icabeder. Eğer Hü-
metler bu hâdiseye ehemmiyet vermez ve bu 
sahada tekâsül gösterecek olurlarsa vazifelerini 
yapmıyorlar, demektir. Bu yolda bir çare 
olarak benim aklıma hattâ bir çoklarının 
aklına gelen, iç yatırımların parasını 
borçlanmalarla temin etmektir. Bu, umumi 

Şimdi diyeceksiniz ki para kıymeti düşerken 
kimse borca para yatırma/.. Bunun tecrübesini 
istanbul Belediyesi yaptı. Muvaffak olmadı. 
Hükümet de bugünkü şartlarla bir borçlanma
ya giderse muvaffak olamaz. Belki bankalara 
aldırır, şunu bunu yapar; ama halkın içine ya
yılamaz. 

Fakat paranın düşmesini durduracak bütün 
tedbirleri aldıktan sonra bir borçlanma yapılır
sa ve bunun faizi altına bağlanırsa - bunu Fran
sa yaptı ve muvaffak oldu - muvaffak olabilir. 

Bu borçlanmanın faizi, borçlanmanın yapıl
dığı günkü altının paraya nispeti üzerinden ve
rilecektir. Paranın düşmesini durdurmak için 
bütün tedbirler alınır ve bu borcun bir borçlan
ma yapılırsa paranın düşmesi ve bugünkü gidiş 
durur. Farz edelim ki 500 milyon lirahk bir is
tikraz yaptık. Bunun faizi, söndürme akçası 
dediğimiz itfa akçası, hepsi farz edelim yüzde 
yediyi bulsun, senede 35 milyonu ödemek gere-
kir. Bundan çok kazanmış oluruz. Hayat paha
lılaşması yüzünden maaşlara, ücretlere ve saire-
ye yapılan zamlar 35 milyonun çok üstündedir; 
60 - 70 milyonu bile çok geçiyor. Onun için bu 
yola gitmek bir zarurettir. 

Sonra arkadaşlar; yabancı sermaye diyoruz. 
Yabancı sermaye kanunu çıkalı bir yıl oluyor. 
Dün Maliye Vekili arkadaşımız söyledi; bu ka
nun gereğince bir sene zarfında memlekete 82 
milyon lira gelmiş. Bu 82 milyon lira bir şey 
ifade etmez. Bu kanun, memlekete 82 milyon 
lira girsin diye yapılmadı. Bu miktar nihayet 
bir üeenin vergisidir. Bu kanun, memlekete 
yüzlerce milyon girsin diye yapıldı. Yabancı 
sermaye memlekete niçin gelmiyor? Bunun bir 
kaç sebebi vardır. Sebeplerden biri bizim para 
üe, bühassa dolar gibi sabit paraların resmî ku
ru üe fiilî kurları arasında büyük fark olmasın
dandır. Bir sermaye sahibi bir milyon dolar ge
tirecek; bu paranın satmalma kabiliyeti New-
york piyasasında yedi milyon Türk lirasıdır. 
Yabancı dergilerde görüyoruz dolar 6.5 - 7 mil
yon lira arasındadır. Londra piyasasında keza 
öyledir. Şimdi bu para hudutlarımızdan içeri 
girer girmez 2 800 000 liraya düşüyor. Bu şart
lar altında para gelmez. 

REİS — Vaktiniz bitiyor, bir dakikanız 
kaldı. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Paramızın 
düşmesini durdurursak büyük işler görmek im
kânı hâsıl olur. Yabancı parası o zaman gelir. 
Bizdeki resmî kur üe fiilî kur arasındaki büyük 
farktan daha büyük fark yalnız İran'da ve En-
donezya'da vardır. Bunlardan başka bütün 
devletlerin dövizleri ve paraları bizimkinden 
daha az fark arz eder. 
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Şimdi arkadaşlar; bahsettiğim iki esastan, 
ikinci esasa geçiyorum. Dış finansman. Yani 
yurda gelecek' makine, fabrika veya malların 
karşılıklarının tediyesi, Biliyorsunuz bunda son 
derece sıkıntı çekmekteyiz. Bu iş büyük zor
luklar arz etmekte ve ekonomimizi sarsmakta
dır. Akla ilk gelen uzun vadeli istikrazdır. Ve
yahut da Amerika'nın vaktiyle ingiltere'ye, 
Fransa'ya ve bâzı Batı devletlerine yapmış ol-
duğu ölçüde geniş bir Marşal Yardımıdır. Hie-
olmazsa Başbakanın Amerika'ya gittiği vakit 
müşterek tebliğde zikredildiği şekilde yani 
Amerika Devletinin Türk Devletine karşı bir 
taahhüdü vardı orada deniliyordu ki: Türkiye'
yi dışarıya muhtaç etmiyecek şekilde ekonomik 
bakımdan kalkındmlaeaktır. Bu vait tutulma
mıştır. Niçin tutulmadığım hâlâ bilmiyoruz. 
Bu, Amerika tarafından Türk milletine yapıl
mış bir vaittir. Bunların üzerinde durmak lâ
zımdır. Biz onlara o kadar hizmet ediyoruz. Ta
katimizin üstünde asker, ordu besliyoruz. Ame
rika silâhlı kuvvetlerini üç milyon küsürden 
iki milyon küsüre indiriyor. Meselâ hava. kara 
ve deniz kuvvetlerini... 

REİS — Hikmet Bey; vaktiniz dolmuştur. 
HİKMET BAYUR (Devamla) - Peki efen

dim. 
REİS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATÎ Î1JjK,CN (Niğde) — 

Muhterem arkadaşlarım, bütçemizin yüksek 
potansiyel seviyesi şimdiye kadar emsaline 
raslanmamış bir muvaffakiyet ifade etmekte
dir. Bunu kabul ettikten sonra benden evvel 
arkadaşların üzerinde durdukları gibi hepimizi 
meşgul eden cihet iktisadi vaziyettir. Bir ikti
sadi müşkülât karşısında mıyız, değil miyiz f 
Bâzı arkadaşlarımızın beyanını kabul edecek 
olursak iktisaden iflâs edeceğiz ve paramız da 
sıfıra müncer olacak gibi geliyor. Eşya fiyat
ları muntazaman yükselmektedir. Buna muka
bil paranın kıymeti aynı derecede düşmekte
dir. Buna bir tedbir bulmazsak ilânihaye eşya 
fiyatı yükselecek para kıymeti sıfıra düşecek
tir. Ben tahmin etmiyorum ki, ne hükümet if
lâs derecesine düşürecek bir tedbirsizliğe baş
vursun ve ne de hali hazırda bizi, bu vaziyete 
düşürecek bir yola götürsün. Böyle bir şey 
yoktur. Arkadaşlarımız, maliyeciler bilirler ama 
para ve mal değer ve fiyatlarını karşılaştırır

ken bir taraflı mütalâa ediyorlar gibi geliyor. 
Hakikaten eşya fiyatları yükseldikçe paranın 
kıymeti düşüyor, demektedirler. Yahut para 
azalırsa, kredi imkânları azalırsa, eşya fiyatları 
da düşer denirdi. Ben bu bütçedeki misalleri 
de tetkik ettim ve başka bir neticeye vardım. 
O noktai nazardan yürüyen arkadaşlar, bütçe
nin nominal ifadesinin, rakamların hakikati 
ifade etmediğini, çünkü, para ve eşya arasın
daki nispetsizlik mukayese olunduğu takdirde; 
hattâ bunu beşte bire indirmek suretiyle üç 
milyara varan bütçenin 450 milyon civarında 
bir kıymet ifade ettiğini söylediler. Ben başka 
bir tetkikle, başka bir neticeye vardım. Belki 
yanılıyorum. Eğer yanılmıyorsam memnun ola
cağım. Her halde arkadaşlardan bu mevzua te
mas edenler olacaktır. Bütçeyi para ile muka
yese etmesek de eşya ile hesabetsek, bu da 
mümkündür. Bütçeden aldığımız rakamlara 
göre ekim sahamız % 46 nispetinde artmış, ve
rim % 41 nispetinde yükselmiş, sınai istihsal 
tevzi edilen ve kurutulan arazi, yol, liman, mü
nakale hacmi, nakliye adedi, tesisler bugün üç 
misline çıkmıştır. 

Devlet yatırımları bir milyar civarındadır. 
Hususi sektör birkaç misline yükselmiştir. Bu 
suretle mülî gelir fo 50, devlet geliri c/c 128 
artmıştır. Artan maddi âmillerle bütçenin se
viyesini hesaplamak istiyorum. O takdirde pa
rayı bir tarafa bırakırsak şu artan âmillerle, 
bütçenin gelir kaynağı ve gelir faktöründeki 
artan seviye parasız ifade edilmiş olur. Kıy
metteki durumdan endişe edilmiyebilir. 

Bizim iktisadi kalkınmamız bundan müte
vellittir. Paramızın değerini koruyacak olan 
bütçenin yatırımları ve bu yatırımlara müstenit 
âmme hizmetlerinin inkişafı olduğuna göre bu
rada az çok mülâhaza edilen endişe bir gün 
bertaraf edilecektir. 

Kaldı ki, bunun sebeplerini birçok arkadaş
larımız izah ettiler. Paranın mal ile mübadelesi 
ve ihraç mallariyle bir münasebeti mevcuttur. 
Paranın bir rolü vardır. Bazan eşya veriyoruz, 
eşya alıyoruz. Bu takdirde paramızın rolü ikin
ci dereceye düştüğü için kıymetini kaybediyor. 
Ama bu hakikaten bu günün iktisadi bir prob
lemi olarak meydanda bulunmaktadır. Ve bu
nun üzerinde ne kadar hassasiyetle durulsa ye
ridir. Ancak endişeye mahal olmamak şartiyle. 
Uzun vadeli tedbirler üe paranın kıymetinin 
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ıslâhı mümkün görülüyor. Gerek hususi sektö
rün gerek Devlet sektörünün yaptığı yatırım
larla elde edilecek istihsal para kıymetini tes-
bit edecektir. Bir de günlük tedbirler düşünü
lebilir. Paranın malî fonksiyonu, bankalar ve 
krediler arasındaki rolü ne ise bunu biraz da
ha hassasiyetle takibetsiıüer. Bu da günün bir 
tedbiridir. Başka muvakkat bir tedbir üzerin
de daha duracağım. O da şudur: İhtikârla mü
cadele. Her zaman gözümüzün önünde görünen 
bakkalları kasdetmiyorum. Onlar da âmildir. 
Fakat asıl ithalâtçı ve toptancıların memleket 
ölçüsünde yaptıkları satışlarla bunların yap
tıkları büyük nispetlenleki ihtikârlar eşya fi
yatlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor
lar. Biz, bunda da pek sakit buluumaktayiz. 
Bilmiyorum adlî cihazlarımız mı noksandır, 
yoksa Ticaret Vekâletinin müfettişleri mi bu
ns yetişmiyor* Nihayet işin başını teşkil eden 
30 - 40 muhtekirle başa çıkamıyoruz. Bendeniz 
bunların sebebini bilmiyorum. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben 
biliyorum ben... Para oynıyor. 

BASAN HAYATİ ÜLKÜN (Devamla) -
Bunun üzerinde durursak bu pahalılık mevzu
unda her halde halle medar olur zannederim. 
Başka bir tedbir daha aklıma geliyor. O da 
şimdi denildi ki. bir yüksek sınıl" teşekkül et
mekte, bir dc aşağı sınıf. Orta sınıf kalkıyor. 
Aşağı sınıf dar gelirli insanlardır. Bunların ge
çimine medar olacak şey, ucuz yeme, ucuz gi
yinmelerim temin hususunda bir teşkilât kur
mak lâzım, bunu düşünmeliyiz. 

RElS — İki dakikanız kalmıştır. 
HASİN HAYATt ÜLKÜN (Devamla) — 

Madamki iki dakikam kalmıştır, bir noktaya da
ha temas edip diğerlerini bırakacağım. 

Devlet makanizmasınm rasyonel bir şekilde 
işlemesini bir esasa bağlamak lâzımgeliyor. 
Şimdiye kadar, çok işittik, yabancı memleketler
den birçok mutahassıs gelmiş, tetkikler yapıl
mış, raporlar verilmiştir. Fakat bu raporların 
münderecatından haberdar değiliz, iki sene ev
vel İsviçre'den bir mutahassıs gelmişti. Kendi
sine bir mektup yazıp rica edecektim, şimdi 
huzurunuzda onu arz ediyorum, hatırıma şöyle 
geliyor, muvakkat dahi olsa bir âmme hizmeti 
komisyonu teşkil edilsin, bu komisyon şimdiye 
tadar verilmiş olan raporları tetkik etsin, ve-

j ya uzmanlara tetkik ettirsin, ne yapacaksa 
yapsın, rasyonel hale koysun. Bunun için şöy
le bir tedbir aklımdan geçiyor, eşittiğiınize göre, 
başka memleketlerde memur sendikaları varmış. 
Hakikaten güzel bir şey, memurlar tabiî politika 
ile uğraşmamak şartiyle bu teşkilât vasıtasiyle, 
iyisini kötüsünü ayıracaklar, memur ile âmir ara
sındaki münasebetlerin normal veya anormal olup 
olmadığını, terfi ve tefeyyüzlerde suiistimal edi
lip edilmediğini kontrol edecek, bunları müzake
re edecek, memurların tasfiyesinde, yani memur 
mekanizmasının tasfiyesinde mühim rol oymya-
cak, 4 sene evvel Hayrettin Bey arkadaşımızdan 
rica etmiştim, üzerinde imali fikredilsin, kabili 
tatbik midir, değil midir, müessir olablir mi, ben
deniz çok faydalı görüyorum. 

REİS — Hayati Bey vaktiniz tamamdır. 
Feyzi Boztepe. {Yok sesleri.) 
Osman Turan, buyurun. 
OSMAN TUKAN (Trabzon) — Ook muhte

rem arkadaşlar; memleketimiz bir medeniyet isti
halesi içerisinde bulunmaktadır. Bunun, oldukça 
uzun bir mazisi vardır ve her halde uzun sürecek 
bir istikbali olacaktır. Böyle bir durumda olan 
memleketimizin birtakım büyük kültürel ve. mâne
vi problemleri olacağını tahmin etmek tabiatiyle 
gayet kolaydır. Bendeniz bu problemler üzerinde 
yüksek huzurunuzda bâzı mütalâa ve temennileri
mi arz. etmek niyetinde idim. Bilhassa memleke
timizin maddi bakımından kazandığı kalkınma 
hamlesi ile muvazi olarak mânevi bakımdan da 
aynı tempoyu kazanması, muvazeneli ve sıhhat
li bir cemiyet için zaruridir. Bu bakımdan mâne
vi cephede, yeni kültür sahasında ne durumda
yız, ne gibi problemlerimiz vardır? Bunları yük
sek huzurunuzda arz etmek istiyordum. Fakat 10 
dakikaya göre kendimi hazırlıyamadım. Affınızı 
rica eder, başka bir fırsatta yüksek müsamahanı
za güvenerek mâruzâtta bulunacağımı arz ede
rim. 

REİS — Zihni Ural. 
ZİHNİ U.BAL (Çoruh) — Efendim, ben dev

let bütçesi ile mahallî idareler bütçeleri üzerin
de bu bütçe münasebetleri hakkında kısaca mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçemizin müza
keresine başlarken bu vesile ile inşirah verici 
1054 bütçe tatbikatımıza, önümüzdeki bütçe yılı
mız için ayna olarak bakmak suretiyle hareket 
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veçhemizi kolayca tâyin etmiş oluruz kanaatin
deyim. 

Partimiz iktidara geçtikten sonra, 1951 yılın
dan itibaren devlet bütçemizi, âmme hizmetlerine 
tahsisi bakımından iki esas üzerinden mütalâa et
mek yerinde olur. 

Birisi, vekâletler yoliyle taksim edilen şuabatı 
idariyemizin gördüğü vazife ve hizmetlerin mu-
hassalasını almak, diğeri de devlet murakabesi al
tında, muhtar müessese olarak mahalli âmme hiz
metlerini görmekte olan mahallî idarelere devlet 
bütçesinden yardım suretiyle verilen paralarla bu 
müesseselerin gördükleri hizmetlerin neticelerini 
görmekle olacaktır. Konuşma vaktimiz çok az 
olduğundan geçmiş yıllar ve cari bütçe yılı tat
bikatını bu bakımlardan geniş bir tahlilden vaz
geçerek hulâsa olarak arz etmek isterim ki, kim 
ne derse desin şuurlu ve samimî dış ve iç poli
tikamızın huzur ve emniyeti içinde 25 milyon
luk camiamız, bütçe imkânlarımızla muntazam 
bir tempo ile yürütülen umumi hizmetlerin göz
le görülen verdiği ve vermekte olduğu büyük 
neticeleri karşısında haz içindedir ve haz için
deyiz. Bu itibarla 1955 bütçemize ve yarınımı
za itimatla bakmaktadır ve bakmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; realite, hakikat bu
dur. Fakat gerek bütçe müzakerelerine gelin
ceye kadar ve gerek bütçe müzakerelerine baş
ladıktan sonra muhalefet partilerinin sözcüleri 
olarak burada yaptıkları yazılı beyanlarda te
essürle arz ederim ki, devlet bütçemizin De
mokrat Parti iktidara geldikten sonra bu ikti
darın tâyin etmiş olduğu veçhe ile gayesini ya 
bilmeden veyahut da kasten ağlebiihtimal 
bunu bu şekilde kabul etmek lâzımdır. Kasten 
memleket hizmetlerini körlemek suretiyle bâzı 
lüzumsuz tenkidleri öne sürmektedirler ve işte 
bu maksatla konuşmamın başında arz ettiğim 
gibi, Devlet Bütçesi ile yapılacak hizmetler ve 
mahallî idareler yoliyle yapılacak hizmetleri 
iki noktadan zikretmek suretiyle bütçemizi bu 
bakımdan mütalâa etmek yolunda bir işarette 
bulunmuştum. 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa Halk Par-
tisa namını yapılmış bulunan beyanatta deni
liyor ki: Gerek Bütçe Kanunumuzun esbabı mu-
cibesinde ve gerekse Maliye Vekilinin yüksek 
huzurlarınızda yapmış olduğu beyanlarda Halk 
Partisi iktidarının yapmış olduğu birçok işler 
varken bunlara temas etmeden doğrudan doğ-

rüya Demorat Parti iktidarının ele aklığı 
Mevzuları hattâ mübalâğalaştırmak suretiyle 
ortaya koymaktadırlar, 

j Arkadaşlar, bence gerek bütçemizin esbabı 
i mucibe lâyihasında, gerek Maliye Vekilinin be-
I yanatında bu bakımdan bütçe müzakereleri 
i başlayıncaya kadar muhalefetin gazetelerde 

yapmış bulunduğu haksız tenkidlere ve görüş
lere cevap vermeyi ya unutmuşlardır, veyahut 
lüzum görmemişlerdir. Devlet bütçesi deyince 
arkadaşlar, burada Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun hükümleri içinde muhtar müesseseler olan 
mahalli idareler bütçeleri takdir buyurursunuz 
ki dâhil değildir. Doğrudan doğruya mahallî 
idareler bütçeleri denilince ve bunlara yardzm 
mevzuubahis olunca nüfusumuzun % 85 ini 

J teşkil eden köylümüzün realite olarak kabul 
etmek lâzımdır ki, 1950 yılına kadar tamamen 
ihmal edilmiş olan kalkınması için devlet büt
çesinden mecbur olmadığı halde ihtiyar edil
miş vazife olarak ele alınmıştır, o vazifelere 
karşı konulmuş tahsisattır, yardımdır. 1951 den 
sonra her sene aşağı - yukarı 200 milyonluk tah
sisat mahallî idarelerin köy hizmetlerine hu
susi idareler hizmetlerine, yoluna, suyuna, mes-

1 ken inşaatına, mahalli idareler hizmeti mevzuu 
içinde mütalâa edilmekte olan diğer hizmetle
re para vermektedir. Hükümet bu parayı ver
meye mecbur değildir. Köy kalkınması için se
verek yardım yapmaktan ileri gelmektedir. 

Gerek gazetelerde, gerekse dün burada Halk 
Partisi adına konuşan Nüvit Yetkin'in ifadele-

I rinde buna temas edilmedi. Biz de fabrika yap-
I tık, biz de çimento fabrikası yaptık diyor, dik-
i kat buyurunuz bir tek köyün köprüsünü, yolu-
j nu, suyunu yaptık, diye bu beyanda bir tek keli

meye tesadüf edemedik. Edilemez. Bahsedemez. 
Ben yirmi üç sene mahallî idarede fasılasız ola
rak hizmet ettim. Devlet bütçesinden iki san
dık dinamit alamadım. 

Bunu arz edeyim ki bu bakımdan Demok
rat Parti yüksek görüşiyle ve memleket icapla
rına uygun olarak bu dâvayı ele almış ve yap
mıştır, yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk'ün, köylü 
efendimizdir, diye yüksek bir işaretleri vardı. 
Aşağı-yukarı yirmi beş sene evvel bir hâdise-
olarak. meydana konmuştur. Bunun tatbiki ne
rede kalmıştır? Açık ve samimî olarak söylü-
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yorum, bunu 1950 den itibaren Demokrat Par
ti iktidarı fiilen tatbik etmiştir. İşte bu zihni
yet yüksek bir şuur içinde o hareketin netice
sidir ki mahallî idarelere senede 200 milyon li
ra yardım yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu su
retle iktidarımız zamanında köy dâvası ele alın
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; mahallî idareler doğ
rudan doğruya muhtar müesseseler olduğuna 
göre bu yardımın devlet bütçesinden yapılması 
mecburiyeti de bulunmadığına göre, bunun ifa
de ettiği mâna üzerinde artık daha fazla dur
mak istemiyorum. Yalnız muhalif arkadaşlara 
arz etmek isterim ki bu ınevzudaki anlayışsız
lıklarında, tenkidlerinde tamamen haksızdırlar. 
Partimiz hiçbir fark gözetmeden doğrudan d o ğ 

ruya dayandığı büyük bir kitlenin kalkınması 
ve enerji meydana getirmesi itibariyle en bü
yük hizmeti yapmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu vesile ile arz edeyim, mu
vaffak olmuş bir bütçe olarak dört seneden be
ri tatbikatını yapmış olan Demokrat Parti ku
rucuları ve hükümetimize şükranlarımızı arz 
ederken çok yerinde olan bütçe tasarımızın ay
nı şekilde kabulünü Yüksek Heyetinizden arz 
ve istirham ediyoruz ve milletimize hayırlı o l 
masını temenni ediyoruz. 

EEİ3 — Hamdi Sancar buyurun. 
HAMDI SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar, iktidarımızın dördüncü iş p r o g r a 

mını teşkil eden 1955 yılı bütçesi üzerinde du
rurken bu mevzuda lehte ve aleyhte her hangi 
bir fikir serdederken unutmamak icabedeu ka
rakteristik mütebariz bir vasfı daima hatırda 
tutmak lâzımdır. Muhterem arkadaşlarımın ve 
muhterem hocamın reşitli şekillerde temas et
miş oldukları mevzulara bendeniz d e kısaca te
mas edeceğim. 

Bütçemizde yatırımlar diye adlandırdığımız 
bir faslın, bir yekûnun, bir miktarın hemen ken
di iktidarımızın devresi içinde teakubeden 
seneler ve hem de ve bilhassa bizden evvel ik
tidarın geçmiş bütçelerine göre fevkalâde yük
sek yekûnlara çıkmış olmasıdır. Bunu sayılı ho
cam yorgan ve ayak hikâyesi ile hulâsa etti. Bu 
meseleyi bir bakıma şu tarzda da izah edcbüi-
riz. Hükümet 1955 bütçesi ile bundan 50 sene 
evvelki masrafları, yani 50 sene evvelinden be-
n yapılmış olması lâzımgelen teşebbüsleri ve 

masrafları şimdiki bilançosunun zimmetine al
mak mecburiyetinde ve 1955 ten sonra 50 sene 
içinde gelmesi muhtemel varidatı da aktif bi
lançosuna almak mecburiyetindedir. Bütçe, 
umumiyetle bir senelik iş programıdır. Ve ge
lecek senelere sirayet etmiyen bütçe sistemine 
de maliyede hususi bir bütçe sistemi olarak 
bakılır. Bizim mer'i olan Muhasebei Umumiye 
Kanununa göre de bizim bütçemiz alacakları 
ile, borçlan ile bir sene içinde hüküm ifade eden 
ve gelecek senelere sirayet etmiyen sisteme bağ
lıdır. Bu böyle olmakla beraber biz fiilen ya
tırım politikamızla bu sistemden uzaklaşmış 
bulunuyoruz. Paranın iştira değerinin azalması, 
pahalılık mevzuları konuşulurken bütçemizin 
bugünkü iktisadi durumumuzun bu hususiyet
leri üzerinde durmadan hükme varmak insaf
sızlık olur. Enfilâsyondan bahsediliyor, paranın 
iştira kabiliyetinin büyük mikyasta düştüğün
den bahsediliyor. Esasen arkadaşlar, hocam ku
sura bakmasın ama, iktisat ilmi öyle kompleks 
bir ilimdir ki, şöyle de söylenebilir, , böyle de 
söylenebilir ve iki taraftan da müdafaa ve ten-
kidler yapmak mümkündür. Oyle neticelerinde 
katî, müspet olan bir ilim de değildir. Ama ka
bul edilmiş, tecrübe edilmiş birtakım esaslar
dan faydalanarak enfilâsyon için iktisatçdar 
bir muadele şeklinde izah yolunu da bulmuşlar
dır. Para hacmi, para tedavül sürati, bunların 
çarpımı ve bunların neticesinde çıkacak hâsıla
yı ticaret hucnııım tuksiın ve çıkacak harici - kıs-

i met. Eğer bir memlekette para hacmi artmak-
ı la beraber paranın tedavül sürati azalmışsa ve 

taksimde ticaret hacmi sabit kalmışsa veyahut 
bu çarpılan iki kıymetten ikisi "büyümüş olmak
la beraber taksim edildiği ticaret hacmi o nis
pette çoğalmışsa hâsıla aynı olacaktır. Bunun 
açıkça ifadesi eğer bütün Türk vatandaşı, dü
ne göre paranın iştira kabiliyeti azalmış ol
makla beraber ihtiyacı olan malları geniş ölçü
de temin ediyorsa ve daha kolay mal temin edi-

, yorsa enfilâsyondan bahsetmeye mahal yoktur. 
Bugün Türk vatandaşının eskisine nispetle da
ha çok seyahat ettiğini, daha iyi giyindiğini, da
ha çok gıda aldığını inkâr etmeye imkân olma
dığına göre, kabul edilen bu esaslar dairesinde 
enfilâsyonist bir siyaset takibiyle bu hüküme
ti itham etmek mümkün değildir, azkadaşlar. 
Ben bütçe hakkında bu tarzda sitayişkâr ko
nuştuktan sonra bu bütçede tenkid edilecek ci-
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netlerimiz yoktur, demiyorum. Kendi kanaatime 
göre şayanı tenkid bulduğum hususları da arz 
edeceğim. 

Bunların başında, arkadaşlar, iki milyar iki 
yüz beş milyonu tutan cari masraflar içinde 
takriben 800 milyon lirasını yani % 25 c yakın 
bir miktarı personel masrafları olarak kon
muştur ve personel masrafı olarak harcanacak
tır. Ben bunun sebebini, bizim hâlâ bir türlü 
kurtulmak imkânını bulamadığımız eski brok-
rasi ve kırtasiyecilikte buluyorum. Bu memle
kette bir gün eğer kırtasiyeciliğin önünü alacak 
birisi çıkarsa, bir yazı inkılâbı yapmış gibi, 
büyük içtimai bir inkılâp yapmış gibi bir millî 
kahraman olacağına inanıyoruz. Binaen
aleyh bu ejderin başını kesecek bir sistem, 
bir yol bulunabilirse işlerimiz her sahada bam
başka bir şekil alacaktır. Bizdeki hastalık şu
dur : Hangi daireye giderseniz gidiniz, biraz 
daha memur, muttasıl memur, isterler. Yani 
çok memur, az para. Tabiî bir yerde çok memur 
olunca ona göre de para azalır. Çünkü memle
ketin malî kudretine göre para gayet tabiî 
mahduttur. Memur ne kadar çoğalırsa kalite 
düşüklüğü de ona göre artar. Buna mukabil ay
nı para ile yüksek kalitede kifayetli memur. Bu 
işin rasyonel tarafı. 

Bir de ayrıca devlet işlerimizde idare, ve 
usul bozukluğu vardır. Bunun için arkadaşlar, 
başka misal almıyaeağını. Memura maaşını öde
mek, tahakkuku gösterebilmek için bir bordro 
vardır. Birçok memurlar bordrodaki maaşının 
hesabını ve ita yekûnunu dahi bilmez. Bir me
murun aldığı maaşın hangi' safhalardan geçti
ğini bilmesi için tâbir caizse bir bordroioji tah
silini yapması ieabeder. O kadar geniş mikyas
ta kırtasiyecilik içinde lüzumsuz kudret ve lü
zumsuz enerji israf etmekteyiz. Dairelerimizin 
arasında bundan başka bir muvazene de bulun
madığına kaniim. 

Rahmetli Âmme Hukuku Hocam J, Mustafa 
Şeref Bey bir gün derste : «Umuru devletin on
da dokuzu memurlar arasında içtimai muvaze
neyi kurabilmektir.» demişti. Bana o gün bu nis
pet çok hüyük göründü. 

REİS — İki dakikanız kaldı. 
HAMDI SANCAK (Devamla) — Fakat za

manla bu nispetin hikmetine tecrübelerimle, ya. 
şunla kendim de arlık inanır oldum. Eğer bir 

memlekette memurlar arasında içtimai muva
zene adaleti kurulamaca o memlekette memur 
mevcut hâkimivet kudretine karşı bir defa iti
matsız demektir. ttimadetmediği içindir ki, 
çalışması da o tempoda olacaktır. Filân daire 
kadrosu şöyledir, falan daire kadrosu böyledir. 

' Malzeme dahi aynı tesiri icra eder. Filân da
ire gelin odası gibi süslüdür, filân dairede otu
racak sandalya dahi yoktur. (Çok doğru ses
leri) Bilhassa bu yolda diğer işlerimizde oldu
ğu gibi bir içtimai muvazene adaleti kurama
dık. Ben bunu da başaracağımıza kaani bulu
nuyorum. 

Hükümetimizden bu mevzuda da ehemmi
yetle durarak bu memlekette memur dâvasını 
halletmesi için icabeden tedbirlere süratle te
vessül etmesini temenni eder. sözlerime son ve
ririm.(Bravo sesleri) 

MEHMET CEMİL BKNGü (Ordu) — Muh
terem arkadaşlar; önümüze getirilen 1955 se
nesi bütçesini huzurunuzda uzun ve teknik tah
lillere tâbi tutarak sabrınızı ve kıymetli vakit
lerinizi suiistimal edecek değilim. 

Esasen gerek Bütçe Encümeni müzakerele
rinden edindiğimiz geniş malûmat ve takdim 
olunan lâyihanın bahşeyl'ediği sıhhatli tetkik 
ve mukayese imkânları ve gerek iki günden 
beri kıymetli arkadaşlarımız ve Maliye Vekili
miz tarafından verilen etraflı izahat bu kabil 
tahlillere lüzum da bırakmamıştır. 

Bu itibarla bendeniz, sadece umumi ve nihai 
görüş ve kanaatlerimi kısaca ifadeye çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 senesinden bu 
tarafa iktidarımızın takibettiği çok geniş ve 
verimli kalkınma hamlelerini özlü bir surette 
ifade eden mütekaddim bütçelerin umumi ka
rakter ve bünyelerine uygun olarak 1955 se
nesi bütçesi de ana hatları ve umumi manza
rası itibariyle bütün âmme hizmetlerinin tam ve 
şâmil mânada halk hizmetleri olarak ifası ile 
tekâmül ve inkişaflarını ve iktisadi ve içtimai 
eîhazlanmamızm en salim ve rasyonel surette 
başarılmasında hedef tutan cesur, realist, di
namik ve yapıcı bir mahiyet arz etmektedir. 
Cesurdur, zira partimizin ve iktidarımızın mil
letçe tasvip olunmuş programın hatve behatve 
tahakkukuna hizmet etmekte ve edecek olan 
azimli adımların atılmasında hiçbir tereddüt 
göstermemiştir ve göstermemektedir. 
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Realisttir: 
Zira yersiz ve hanı vehimler ve çok basit 

içtimai bünyelere has iptidai kaidelere saplanıp 
kalmaktan kurtulmayı ve büyük milletimizin 
hakiki basan imkânlarını keşfetmeyi bilmiştir. 
Bu bütçe de milletin itimadını kazanmış bir ik
tidarın millete ve onun hakiki arzu ve ihtiyaç
ları ile mütenasip yüksek kabiliyetlerine derin 
ve samimî itimadını ifade edebilen bir bütçe 
olmuştur. 

Dinamik ve yapıcıdır; 
Zira dar görüşlü, devletçilik siyasetin milli 

çalışma ve yaratma zevk ve hasletlerini, ferdî 
ve hususi teşebbüs ve faaliyetleri öldüren mil
lete vesayet, mevcudu muhafaza umdelerini 
terkederek modern medeniyet seviyesinin en 
ileri icabatına ve millî ve ferdî bünye vc ka
rakterlerimizin canlı ve yapıcı kabiliyetlerine 
uygun olan serbest ve tabiî iktisadın cevval 
hamlelerine imkân vermektedir. Bilhassa Cum
huriyet Halk Partisini yoran ve şaşırtan da büt
çemizin bu vasıf ve karakterleridir. 

En çok üzerinde durdukları noktalar : Ted
birli, ihtiyatlı yürümek, muvazeneyi muhafaza 
eylemek, plân ve program yapmak.. 

Hareketten, canlılıktan, hamleden korku
yorlar. Yapmamış ve alışmamışlar. Kendilerin
de hâlâ eski statik, çekingen ve durgun zihni
yet devam etmektedir. 

Diyorlar ki, ayağımızı yorganımıza göre uza
talım. Bunu diyorlar ve orada kalıyorlar. Yor
ganı genişletmek ve uzatmanın kabil olduğunu 
hiçbir zaman hatırlarından dahi geçiniliyorlar. 
Siz, düşünüp, taşınıp, tetkik edip memleketin 
bütün parlak istikbalini daha şimdiden en sarih 
hatlariylc gözlerinizin önî'me getiren hamlelere 
karar veriyorsunuz. Azim ve cesaretle bunların 
tatbikatına girişip aşk ve vecd içinde muazzam 
bir çalışmaya koyuluyorsunuz. Onlar gelip si
ze, aman ne yapıyorsunuz, durunuz, ileri gitme
yiniz, tehlikelidir, bu bir maceradır diyorlar. 

Siz parti programında, hükümet programın
da, bütçelerinizde memleket mesele ve dâvala
rını, birer birer şerh edip bunlara vereceğiniz 
cevap ve şekilleri etraflı surette irae ve izah 
ediyorsunuz. Onlar bunu sadece bir hikâye 
zannedip size bu bir program değildir, çünkü 
biz tasdik etmedik diyorlar. 

Sonra yanüıyorlar, unutuyorlar, su işin bu 
işin basan ile nihayetlendiğini, memlekete bü

yük fayda temin eylediğini görüyorlar, onun 
programını biz hazırlamıştık diyorlar, öyle an
laşılıyor ki kendilerince mühim olan memleket 
meselelerinin halledilmesi, işlerin başarılması 
değil, plân ve programlarının kendileri tara
fından yapılmış olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; emin ve parlak bir 
istikbale doğru yürüdüğümüz muhakkaktır. Bu 
yüksek ideal vc istikbal uğruna katlandığımız 
muvakkat sıkıntıların mükâfatını çocuklanmız 
görecektir. Elbetteki bu kadar geniş ve şümul
lü teşebbüsler ve faaliyet içerisinde bâzı hata
lardan salim bulunmak mümkün değildir. Bu
nu işin tabiî firesi olarak kabul etmek zorun
dayız. 

Bugün memleket kalkınmasının hummalı 
gayretleri ortasında dahi milletin büyük uzvu
nu teşkil eden kitlelerin yaşama seviyelerinde 
düne nazaran mevcudiyeti inkâr edilemiyecek 
•iyilik ve salâh göz önündedir. Bunların uzun 
zamanlardır Özledikleri refaha her gün daha 
fazla yaklaştıkları muhakkaktır. Bu tempoya 
hakikaten ayak uyduramadığını gördüğümüz 
az ücret vc maaş alan küçük memur ve müstah
demlerle eski emekli dul ve yetimlere de ikti
darımızın ve hükümetimizin müşfik elini daha 
kuvvetle uzatmakta gecikmiyeceğinden emin 
hulıuıııyonını. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün temennim 
önümüze getirilen bütçenin harfiyen ve tama
men büyük bir titizlikle tatbik edilmesi ve 
memlekete ve millete hayırlı olmasıdır. 

ENVER BATUMJJÜ (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar, size bir teftiş raporundan bâzı pa
ragraflar okumakla sözlerime başlıyacağım. 
(Araştırma ve teftişlerimiz esnasında devletçili
ğin kabul ve tatbikine başlandığı 1935 yılından 
bugüne kadar hedef olarak ilân edilen .gayenin 
müspet bir netice verildiğini gösterecek tek bir 
vesikaya dahi raslanmamıştır.) 

(Hususi teşebbüsün kanuni faaliyetleri esna
sında kapris eseri veya keyfî müdahalelerden 
korkmasına hiçbir sebep mevcut olmadığı husu
sunda teminat verilmedikçe, hususi sermayenin 
kendisini tehlikeye atmaktan çekineceğini Türk 
Hükümet nıakamlan kavnyamamışlardır.) 

(Umumi mânada, Türkiye'nin karşılaştığı 
güçlük siyasi meseleleri geride bırakmaktadır. 
Bu. bir derece meselesi olmaktan ziyade bir is-
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tikamet meselesidir ; aynı zamanda devletin ye
niden doğusu ile gelişmesi bakımında, bir ta
raftan demokrasiye, diğer taraftan brokratik 
Devlet kollektivizmine doğru giden yol arasmda 
bir terch yapmak meselesidir) 

(Türkiye'de siyasi hâkimiyeti ellerinde bulun
duranların hareketlerinde esaslı bir değişiklik 
olmadıkça ne Türkler ne de Amerikalılar için 
büyük imkânlar mevcut olabilir. Artan bir ser
vet ve refah yaratacak şekilde müstahsil olması 
isteniyorsa memleket ekonomisinin ve iş sahip
leri tek partili brokratik rejimin menfaatinden 
ziyade müstahsd ve müstehlik halkm menfa-
utine faaliyette bulunmalıdır.) 

Bu satırlar yirminci asır vakfı adına Tür
kiye'nin iktisadi vaziyetini tetkik eden müte
hassıs heyetin başkanı Max Thornburg'un ra
porundan alınmıştır. 

(Kaç tarihinde sesleri) 
ENVER BATÜMLÜ- (Devamla) — 1948. 
Sözlerime bu şekilde başlamamın mühim se-

heplerinden'birisi bilhassa Kalk Partili sayın 
arkadaşları tatmin etmek düşünce ve gayesine 
matuf bir gayretin vukuundan başka bir şey 
değildir. 

Klâsik bir iktisat hakikatini tekrarda fayda 
vardır : 

(Bir memleketin zenginliği bir yıllık istih
sali ve bununla yabancı memleketlerde müba
dele ettiği kıymetler yekûniyîe ölçülür. Bu söz 
Adam Smith'in Wealth Of Nation (Milletlerin 
serveti) isimli eserinin baş sözüdür. Yoksa al
tın miktarı üe değil, tediye muvazenesiyle de
ğil, kâğıt paranın kıymetiyle hiç değil. 

İşte kanunlaşmak üzere Büyük Meclisinizin, 
millet iradesinin mihrak ve mihrabının huzuru
na gelmiş bulunan ve formel hüviyeti itibariyle 
(Devlet devair ve müessesatmın senevi varidat 
ve masarif muhammenatını gösteren ve bunla
rın tatbik ve icrasına mezuniyet veren) tasarı 
3 milyarlık muvazene rakamları üzerinden ba
riz karakteri itibariyle istihsal gayesine mâtnf 
bir hükümet plânı, bir icra akdidir. 

Şunu derhal teslim edelim ki, Türkiyemiz, 
hususi ve hükmi şahısların bütçelerinin kabar
dığı oldukça yüksek konjonktür devresi için
de bulunmaktadır. Bunlar arasında ise son dört 
yıldan bu yana şampiyonluk devlet muvazene-
sindedir. Âmme gelir ve giderlerinin kabarışı 

j her bakımdan devlet varidat ve masraflarının 
j artma kanunları üzerinde bir seyirle yürümek-
î te ve nominal olmaktan çok ziyade reel bulun-
j maktadır. Zira kim ne derse desin, devlet vari-

datındaki bir yıldan öbür yıla yüzde yetimişe 
varan tezayüt yanında para kıymetinde en mü-

i samahakâr bir şekilde yüzde yirmi düşüklük 
i kabul edilse bile yüzde elliye yakın bir iştira 

kudreti fazlası vardır ve bu 700 milyonluk mu
azzam rakamı Musul petrol hissesiyle en az bir 
ihtimalle kanunlaşamıyacak olan arazi ve bi
nalar vergisi hasılatı noksanları dahi kolay ko
lay sarsamıyacaktır. 

Eğer Halkçıların yaptığı gibi bir mukayese 
yaparsak 19J0 a 157 milyon olan para hacmi 
1950 de yani C. H. P. nin koltuktan söküldüğü 
ana kadar yüzde 600 artmış bulunduğuna göre, 
175 milyon resmi açıklı son C. H. P. bütçesi 
1,4 milyardan takriben 5 - 6 yüz milyon gibi 
hiç denecek bir rakama düşer ki, neticede Halk 
Partisi hukukan mevcut olsa bile iktisaden te
bahhur etmiş sayılır. 

G-erç.ektir; tabibin olsa da kizbi marizin, sıh
hatin söyler. 

Bunun için öyle iddia edebiliriz ki, umumi 
iktisadi muvazenenin şümul vc vüsati içinde, 
eğer tâbirler bağışlanırsa, dahilî ve haricî mu
vazeneler yani dar mânada muvazenei umumi
ye ile hesaplar muvazenesi yukarda arz ettiği
miz prodüktif gaye ışığında mütalâa edilirse 
hakikata daha ziyade yaklaşılmış olunur. Yani 
bugün millî iktisadiyatımız için bir mesele ol
mak istidadını taşır görünen : 

1. Tediye muvazenesi açığı, 
2. Para kıymetindeki sukut ve pahalılık, 
3. Millî endüstrimizin hammadde, yedek 

parça ve mahrukat sıkıntısı yüzünden tam ka
pasite üe çalışamaması ve bâzı istihlâk madde
lerindeki mevziî ve muvakkat buhranlar anla
şılır bir hale gelir. 

Şunu derhal kabul edelim ki, istihsal poli
tikasının gayesi, geniş mânasiyle yerli ve ya
bancı sermayenin tabiî servetlerimiz ve millî iş 
gücümüzle daha çok kıymet ve daha çok hiz
met için tam mânasiyle rasyonel organizasyon
lar plânında harekete getirilmesidir. Ve bizce 
bu meseleyi iktisadi muvazene mefhumu, daha 
doğrusu iklimi içinde mütalâa etmekte isabet 
vardır. 
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iktisadi muvazene nedir 1 Bunu bir millî 
ekonominin cari masraflarını, cari mııamelâ-
tiyle karşılıyabilmesi şeklinde anlamak icabeder. 
Modern iktisatta mühim olan da bütçe muva
zenesi değil iktisadi muvazenedir. 

Hemen işaret edelim ki, iktisadeu gelişme
miş memleketlerde, ithalâtın ihracata denk, 
bütçenin muvazenede, işletmelerin fazla borçlu 
olmaması iktisadi muvazeneyi göstermez. 

Evet tediye muvazenemiz açıktır, hem bu 
açık yıllardan beri devam etmektedir. Ama bizi 
bu hale getirenler bugün tediye muvazenesi açı
ğım başımıza kakan Halk Partisidir. Fakat 
memnuniyetbahş bir haldir ki, bugün memleke
timize giren ithalât eşyasının yüzde yetmişi 
makine ve tesisat malzemesi gibi istihlâk malı 
değil istihsal malıdır. 

Dolar krizi isimli eseri ile mâruf bulunan 
Ms. Balogh.un (Milletler arasındaki servet fark
ları ziyade iken tediye muvazenesi düzelemez.) 
sözünü hatırlamalıyız. Bunu bilhassa kalkın
mamızı dış yardımlara atfettikleri halde iktisa
dımızı mücerret bir halde telâkki eden. cihan 
konjonktüründen ve ekonomik şartlarından ay
rı mütalâa eden raünekkid arkadaşlar için söy
lüyorum. Bir millî iktisat hiçbir zaman cihan 
ekonomisinden ayrı mütalâa edilemez. Bilâkis 
onunla her noktadan murtabıt bir ekonomik 
vetire olarak düşünülür. 

Hem memleketimiz Frankel'in dediği gibi 
geri memleketlerdendir, yani refah kütleye sira
yet etmemiştir. 

2. Nispî, mutedil enflâsyon «Mild enflâs
yon» dan kendini Amerika da dâhil kurtarmış 
bir memleket yoktur. Yani harb hazırlıkları ve 
kalkınma zaruretleri dolayısiyle (Arz, uzun vâ
delerde talebe nazaran noksan kalabilir.) Bu
nunla beraber had enflâsyondan kaçınmalı ve 
tktisadi devlet teşekkülleri, amortisman sandı
ğından ve banka sisteminden borçlanmak sure
tiyle enflâsyonist finansman usullerine son ve
rilmelidir. Bilhassa Fesher Muadelesinin ikin
ci tarafına müessir olarak kredinin sermaye ya
ratmasına pek fazla itibar göstermemelidir. 

Bir sanat ve ilim olarak politika kabul et
miştir ki; (Banka kaynaklarını vc bütçeyi kı
sırlaştırmak suretiyle enflâsyona mâni olmak 
doğru değildir.) B u n u bir politika fantazisi 
olarak değil tarafsız bir ilim kitabının müta
lâası olarak kaydediyorum. İşte misalleri: 

Dolar, 1926 dan beri kıymetinin yüzde elli
sini kaybetmiştir. 

Daha dün ingiliz radyosu 19Ü9 a nazaran 
ingiliz lirasının iştira kabiliyetini yarıyanya 
kaybetmiş bulunduğunu ve fiyatlarda 1939 darı 
bu yana yüzde yüze yakın bir artış olduğunu 
söylüyordu. 

Frank değerinin 1948 den bu yana yüzde 
yetmiş beşini kaybetmiştir. 

Bunlar kalkınmış, merhale iktisadında zira
at, endüstri ve ticaret derecesi gibi en son nok
taya erişmiş kapitalist memleketlerdir. Böyle 
iken paralarının kıymetleri düşmektedir, insaf
la söyleyiniz, bizim paramızdaki sükut bu ka
dar mıdır? Bizde fiyatlar geçen yıldan bu yıla 
yüzde 11 artmıştır ki, bu hareket 1950 den sou-
ra erkamı müş'ire olarak mütalâa edilir. Hem 
cesaretle söyliyelim : Pahalılık biraz da Devletin 
güttüğü âm ve şâmil kıymetlendit-me politika
sından ileri gelmiyor mu? 

Buğday 30 kuruştan alınması, fındığa yüz 
kuruş verilmesin, üzüm ihracatçısı, pamuk müs
tahsili, tütün çiftçisi müdahale mubayaaları ve 
primlerle himaye görmesin o zaman pazarı na
sıl bir ölüm sükûneti kaplar, görürsünüz. 

(Başvekil — Bravo dedi ve alkışlad.ı) 
ENVER BATUMLU (Devamla) — Yalnız 

şu noktaya da işaret buyurmama müsaade edi
niz ki, millî mahsullerimiz içerisinde Devlet hi
mayesinden en az mahrum kalmış bulunan mah
sulümüz pamuktur. 

Arkadaşlar; sandığınız gibi memleketim olan 
Adana'da bir Cadillac saltanatı yoktur. (Var
dır sesleri.) 

j —Dört Cadillac'muz vadır ve Çukurova çift-
! çisi pek müsait şartlar içinde bulunmamaktadır. 
! Bununla beraber Hükümetimizin destekleme po

litikasına mazhar olmuş bulunan Çukurova Hilar 
fedakârlığa hazırdır. 

REİS — Lûtfi Kırdar buyurun. 
LÛTFl KIRDAR (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bütçe müzakeresi münasebetiyle öteden 
İKTİ bana büyük bir dert olan ve üzerinde rnu-
sirren durduğum memleketimizin bâzı dâvala
rından bahsetmek istiyorum. 

Memleketimizin üç mühim dâvası vardır ki, 
tali mahiyette ve dağınık birer teşküâtın elinde 
bulunduğu için istenildiği şekilde başarılamamak-
tadır. Bundan içtimai, kültürel ve iktisadi mah-

! zurlar husule gelmektedir. Bunlar imar; iskân, 
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turizm işleridir. Biribirine muvazi, mesul bir ma
kama bağlanmasını zaruri gördüğüm içindir ki, 
bütçenin heyeti umumiyesi müzakeresinde fikir
lerimi arz ediyorum. 

1. îmar işleri; imar bakımından memleketi
miz, Avrupa w Amerika'nın bugünkü devletle
rinden ve hattâ harbden çıkmış İtalya ve Alman
ya devletlerinden sarfınazar ikinci derecede 
mamur sayılan^memleketlerden çok geri bir mem
leket manzarası arz eder. Türkiye'de; İzmir, An
kara, istisna edilirse İstanbul da dâhil okluğu hal
de Avrupa ve Amerika'daki mânasında orga-
nizm bakımından küçük bir şehir bile mevcut 
değildir. Filhakika Avrupa ve Amerika'da kü
çük kasabaların bile birer belediye ve hükümet 
dairesi, adliye sarayı gibi kasaba ayarında moni-
mantal binaları ve genişçe meydanları, kilise mey
danları, temiz pazar yerleri olduğu, binalarında 
ve yollarında bendesi vc bedii bir intizam mev
cut bulunduğu, nehir ve göl kenarlarından, deniz 
sahillerinde umumun istifadesi ve şehrin güzel
liği sağlandığı halde bunlar maateessüf bugün bi
le kasabalarımızda mevcut değildir. Bunun ya
nında memleketimizin bir hususiyeti daha var
dır : Memleketimiz tarihin eh mühim hâdiseleri
ne muhtelif medeniyetlerin en güzel eserleri
ne sahne ve zemin olmuştur. Bunların ufak bir 
kısmı bile Avrupa şehirlerinin mühim birer âbi
desi sayılmakta ve bu memleketlerin medeniyet 
dâvasının delillerini teşkil etmektedir. Bizde mü
tareke ve işgal yıllarının acı günlerinde ecnebi 
müstevliler bizim bu topraklarda hiçbir alâka
mız olmadığını iddia ettikleri zamanlar Selçuk 
ve Osmanlı medeniyet eserlerimizi, cami ve med
rese, çeşme ve sebil, han ve kervansaray gibi eser
lerimizi topraklarımızın tasarruf vesikaları, tapu 
senetleri olarak göstermiştik. Bugün bu eserler, 
çok acı olmakla beraber açıkça söyliyelim, ya
bancı elinde olabileceklerinden daha çok elim va
ziyettedirler; bir kısmı ahır, bir kısmı depo, bir 
kısmı dilenci istasyonu halinde kullanılmakta el 
sürülmiyenler ise umumi helâ, esrarkeş ve serseri 
banna$ı manzarası arz etmektedirler. 

İtalya'da, İsviçre'de ve diğer Avrupa memle
ketlerinde bunların sanat bakımından daha az 
ehemmiyetlilerinin gördükleri itina ve oynadık
ları rol, Hindistan'da Sinan'ın ve çıraklarının 
eserlerinin aldıkları ehemmiyet ve şekil ile bizim 
öz medeniyet eserlerimizin bugünkü perişan hal
leri mukayese edilirse büyük bir ye'se ve harice 

karşı da hicaba düşmemek kabil değildir. Mede
niyet eserlerimize tevcih edilen bu ihmal bugün de 
istanbul gibi en büyük ve göz önündeki şehirle
rimizde bile devanı etmektedir : Sinan'ın muhte
şem eseri olan ve Atatürk Bulvarının tabii bir 
âbidesini ve ziynetini teşkil eden Şehzade Camii 
senelerce dilenci barınağı olmuş, ve bugün bir 
park içinde bulvarla birleştirilecek yerde avlusu
na barakalar inşa edilmiştir. Bunlar evvelce de 
vardı fakat ne kadar güçlükle ve himmetle kaldı
rıldığını şehri bilenler hatırlarlar. Bugün muvak
kat kaydiyle yapılanlar asgari 25 sene şehrin, bu 
âbidelerin güzel yüzlerini gizliyecektir. 

Eski eserler : Gerçi bu eserlerde meşgul nlaa 
iki teşkilât vardır. Vakıflar Umum Müdür
lüğü, Eski eserler Umum Müdürlüğü. Bu 
mevzularda bir koordinasyon ihtiyacı ve ye
ni bir teşkilât kurulması lüzumu bakımından 
bu iki umum müdürlüğün bu sahalardaki kifa
yetsizliğini belirtmek faydalı olur. 

a) Vakıflar Umum Müdürlüğü; bu Umum 
Müdürlük kendisini vakıfların varidatını topla
mak, mevcut irat getiren bina ve arsalarını 
şöyle böyle idare etmek, ve arada sırada bir ca
miin divannı veya minaresini tamir etmekle 
mükellef görmekte ve bununla iktifa eylemek
tedir. Belki elindeki imkânlar bundan fazlasını 
yapmağa da müsait değildir. Fakat kanaatımea 
bu Umum Müdürlük elindeki hazinelerin kıyme
tini memleketin tarihî asalet, medeniyet ve kül
tür dâvası, turizm bakımından ehemmiyetini 
idrak edecek ve geniş bir imar hareketi içinde 
bunları restore ederek imar ve turizm ve dola
yısiyle medeniyet dâvamıza iştirak ederek bu
nu başaracak durumda değüdir. Esasen Evkafın 
mahiyeti ve bugünkü fonksiyonu da tamamiyle 
anlaşılmış değildir. Birçokları hâlâ vakıfları ve 
vakfı dinî bir müessese sayarlar, camilerin iç
lerindeki ibadet faaliyetini medreselerin eski
den dinî tedrisata tahsis edilmiş olduğunu na
zara alarak bunları sırf bu bakımdan nazara 
alırlar. Hattâ bunlan Diyanet işlerine bağla
mak gibi sakat saydığım bir düşünce ve tema
yül de vardır. 

Halbuki bu eserler bizim ve hattâ dünyanın 
medeniyet eserleridir. Ve Evkafın bence bu
günkü yegâne rolü, eldeki varidatlariyle Dev
lete fazla yük olmadan ve her şeyden evvel sa
nat kıymetlerini nazara alarak bu eserleri res-
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tore ve muhafaza etmek, acemi ellerin bunları 
sırf kullanışlarını ve az masraf ve fedakârlıkla 
fazla fayda teminini düşünerek tağyir ve tah-
ribetroelerine, sanat kıymetlerini düşürmeleri
ne mâni olmaktır. Şu halde Evkafın en mühim 
fonksiyonu, medeniyet ve sanat eserlerimizi ih
ya ve muhafaza suretiyle medeniyet ve toprak
larımıza mülkiyet dâvamızın delillerini ortaya 
koymak ve dolayısiyle imara, kültüre ve turiz
me hizmet etmektir. İşte Evkafın memleket 
imanndaki bu mühim rolü nazara alınarak imar 
teşkilâtı ile bir koordinasyon tesisi ve bu su
retle hem memleketin eski ve paha biçilmez 
âbidelerinin imara yardım etmesi ve hem de 
Evkafla belediyeler arasında imar yüzünden çı
kan manasız ve zararlı anlaşmazlıkların önlen
mesi faydalı olur. 

2. Urbanizm : Belediyeler Kanunu şehi-
plânlarını hazırlamak vazife ve salâhiyetini be
lediye meclislerine vermiş ve bunları tasdik 
salâhiyetini Nafıa Vekâletine tanımıştır. Halbu
ki plânların tanzimi ile beraber bunların tama
men tatbiki da temin edilmek lâzımdır. İmar 
ancak bu suretle tahakkuk eder. Ve şehirleri
miz bu suretle medeni bir simaya kavuşurlar. 
Belediyelerimiz ise muhtelif sebeplerden dola
yı imar şöyle dursun plânlarına riayeti bile 
temin edememektedirler. 

Bir kere bu plânların tatbiki iciıı lâzınıgelen 
sermayeyi, resmî ve hususi teşebbüsü, ihtisası, 
üetisadi tedbirleri ve imkânları teminden - bele
diyelerimizin en büyükleri de dâhil - âcizdir
ler. Bu hususta Devletin vesayetine ve yardı
mına ihtiyaçları vardır. En mütahassıs kimsele
rin yaptıkları en mükemmel plânlar tatbikat sa
hasında tanınmaz hale gelmektedirler. 

Bundan maada mahallî nüfuz ve tesirler be
lediyelere hâkim olmakta, plânlan dejenere et
mektedir. Bitaraf ve merkezi bir teşkilâtın kuv
vetli murakabesi olmadıkça plânların tatbiki 
imarm tahakkuku temin edilemez. Bir de muh
telif vekâletler ve âmme müesseseleri kendileri 
için lüzumlu tesisleri istedikleri şekilde ve ş e h 
rin istedikleri yerlerinde kurarak plânları boz
maktadırlar. Bu bakımdan da plânların mer
kezî ve kuvvetli bir teşkilâtın nezaretinde tat
biki lâzımdır. 

Bu sebeplerle hir de belediyelerin günlük 
işlerini bile başarmaya muktedir olamadıkları 

vc bundan dolayı da imar işlerini daima geri 
bıraktıkları ve bu yüzden şehirlerimizin mede
ni bir sima alamadıkları bir hakikattir. 

Şehirlerimize, kasabalarunıza hususi serma
ye ve teşebbüs ve fertler milyonlar sarf ediyor
lar. Fakat merkezî bir teşkilâtın mevcut olma
ması, belediyelerin imar işlerinde, koordinasyon 
temin edememeleri yüzünden bu milyonlar şe
hir ve kasabalarımızı tashih edilmesi güç ve 
hattâ imkânsız emrivakilerle çirkinleştirmek
ten başka bir şeye yaramaz. 

Hususiyle biraz evvel işaret ettiğim gibi 
evkafla belediye ve eski eserler idareleri ara
sında bir koordinasyon temin edememesi yü
zünden şehrin en tabiî ve tarihî güzellikleri, 
milyonlarca lira sarfiyle başkalarının temin 
edemiyecekleri âbideler de inşa ve imar anar
şisi içinde mahvolmaktadır. 

2. iskân işleri : iskân Umum Müdürlüğü 
bazan Duhiliye, bazan Sıhhat vekâletlerine bağ
lanmış ve fakat tâli bir mahiyette kaldığı için 
hiçbir zaman bir iskân siyaseti tatbik edilme
miş ve başarılamamıştır. 

imarla muvazi gitmiyen, mütemadi bir kon
trole tâbi tutulmıyan sadece birer yer göste
rilmekle iktifa edilen yerleştirilmeden ibaret 
bir iskânın hakiki bir iskân politikası sayıla-
mıyaeağı ve memleketin içtimai ve iktisadi ge
lişmesine yaram lyacağı tabiîdir. Memleketi
mizde iskân işi sadece muhacirlerin yerleştiril
mesinden ibaret değildir. Bundan maada orman
lık, ziraate gayrisalih nııntakalarda yaşayıp 
maişetini toprakla temin eden köylülerin zira
ate salih yerlere yerleştirilmek suretiyle hem 
bunların yaşamalarını temin ve hem de bir ta
raftan ziraat topraklarını işlemek diğer taraf
tan da ormanları korumaktır. Bu da Lskânın 
müstakil bir âmme hizmeti sayılarak kuvvetli 
ve mütehassıs bir teşkilât içine alınması ile 
olur. Bu teşkilâtın da esas fonksiyonu imar 
olan bir teşkilât olması muvafıktır. 

iskân imarla muvazi giderse yeni kasabalar 
ve köyler, yani komünler teşkil eder ve halk 
ila tatmin edilmiş, yerlerinin değiştirilmesin
den doğacak şikâyetler ve sarsıntılar önlenmiş 
olur. 

Turizm meselesi : 
Bugün turizm işleri Başvekâlete bağlı Ba

sın ve Yaym Umum Müdürlüğü Teşkilâtı için
de ve yine tâli mahiyettedir, 
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Basın ve Yayın Urnum Müdürlüğü propa
ganda bakımından turizme hizmet edebilir. Fa
kat Türkiye'de turizm işleri İtalya, İsviçre gibi 
imar edilmiş ve turizmle alâkalı her türlü teş
kilâtı kurulmuş ve işliyen bir memleket değil
dir. Bugünkü halinde turizm imar ile muvazi j 
gidebilir. Memleketin turistik mahiyetteki bir
çok bölgeleri imardan mahrumdu)-. Tarih ve 
sanat âbideleri fena bir durumdadır. En tabiî 
medeni vasıtalar mevcut değildir. Bunları ma
hallî idarelerin veya çeşitli âmme hizmetleri teş
kilâtı içinde kaybolmuş tâli teşkilâtın başar
malarına imkân yoktur. Şu halde turistik mın-
takalann turist gelebilecek ve gösterilebilecek 
duruma getirilmelerini sağlamak icabeder. Bü
tün bu sebepler harap memleketimizi imar ba
kımından insicamlı ve kuvvetli bir teşkilâta 
bağlamak lüzumunu gösterir. 

Bu teşkilât, memleketin tarih, medeniyet ve 
sanat bakımından kalkınması, imarın unsurla
rını teşkil eden âbidelerin korunması hulâsa 
memleketin urbanizm, turizm vc bunlara bağlı 
kültür, konfor, mesken ihtiyacı bakımlarından 
kalkınması için faydalıdır ve zaruridir. Bu teş
kilâtın fonksiyonu şu suretle hulâsa edilebilir .-

1. Şehir vc kasabaların, turistik mmtaka-
larm, yeni iskân mıntakalannm imar plânları
nı tanzim ettirmek, bunların tam ve muntazam 
şekilde tatbikini temin ve bu husustaki faali
yetleri muntazam bir surette murakabe etmek. 

2. İmar. iskân ve turizmle alâkalı teşeb
büsler kurmak ve bu jçibi teşebbüslere yardım 
ve onları idare etmek, aynı suretle şehir ve ka
sabaların mesken işleriyle meşgul olmak ve 
her türlü ihtiyaçları karşılıyacak meskenlerin 
ve sair gayrimenkullerin plânlarına uygun bir 
tarzda yapılmasını temin ve teşvik etmek ve 
bu nevi faaliyetleri murakabe etmek, 

3. İskân nımtakalanm mahallî hususiyet
lere göre plânlamak ve bu plânlar dairesinde 
muhacirlerin ve iskân edilenlerin yerleşmelerini 
ve iş bulmalarını sağlamak, 

4. Memleket tarihi, kültürü, medeniyeti, 
güzelliği ve sanat kıymeti ve turizm bakımın
dan ehemmiyet arz eden medeniyet ve sanat 
eserlerini imar ve ihya etmek ve bunların sanat 
ve tarih kıymtlerine halel gekniyecek şekilde 
ve mahiyetlerine mümkün mertebe uygun ola
rak kullanılmalarına ve muhafazalarına riayet 
etmek, 

5. imar işlerinde tarih ve sanat, iktisat, 
mesken ve saire ihtiyaçları bakımından koordi
nasyon hazırlamak. 

Hükümet ve sayın Başvekilden ricam şudur 
ki limanlar, yollar, fabrikalar ve diğer kalkın
malar, gibi, imar işlerine de artık ehemmiyetle 
el koymak zamanı gelmiştir. 

Beni dinlemek zahmetine katlandığınız için 
teşekkür ederim. (Alkışlar). 

REİS — Said Bilgiç. 
SAİD BtLGtÇ ^İsparta) — Muhterem arka

daşlar; hedefi, evvel emirde memleketin iktisa
di kalkınışı olan bir iktidarın dört senelik icra
atının muhasebesini yapmak suretiyle millet 
olarak bugün hangi noktada bulunduğumuzu 
tesbit imkânına erebileceğimiz kanaatindeyim. 

Vatandaşın hayat standardını yükseltmek 
için hükümetçe ittihaz olunan cesurane tedbir
leri takdirle anmayı insaf sahibi her insanın 
vicdani bir vecibe telâkki edeceği ümidini taşı
yorum. Sathı vatanda çok canlı ve hareketli bir 
iktisadi faaliyete vücut verebilmek için hum
malı bir gayret sarf olunduğu aşikârdır. 

iktisadi kalkınmayı temin dâvası tek cep
heli olarak değil.ve camia içerisinde muayyen 
bir sınıfı âbat etmek şeklinde değil şümullü 
bir tarzda ele alınmıştır. 

Nüfusunun % SO ini toprağa bağlı insan
lar teşkil eden bir memlekette zirai istihsali 
artırma mevzuu elbette ki birinci plâna alına
caktı. Toprağı iyi işliyebilmek için ithal olunan 
ziraat alet ve makinelerine ve bunların yedek 
parçalarına milyonlarca liralık dövizin tered
dütsüzce verilmesi seylâp tehlikelerini bertaraf 
etmek ve sulamayı mümkün kılmak için açılan 
kanallara ve ütşa olunan barajlara milyonların 
tahsisi keyfiyeti ulvi bir maksada vâsıl olma 
azminin ifadeleridir. 

Söz bu noktaya intikal etmişken şöyle iki 
sualle karşılaşmamamız mukadderdir : 

1. ihtiyar olunan fedakârlıkla istihsal olu
nan neticenin mukayesesi yapılabilir mi? 

2. Bu memleket traktör, mibzer, biçer - dü
ğer v.s. adlarını taşıyan makinelere daha ne za
mana kadar milyonları akıtmakta devm ede
cektir? 

i Evet, ihtiyar olunan fedakârlıkla elde olu-
• nan hâsılanın mukayesesi yapılabilir. Hâsıla bi-
! zim millet olarak istikbale daha büyük bir 
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ümitle bakabilmemizi mümkün kılacak kadar 
muazzamdır. Haniya istihsalimiz artmıştı? Ni
çin hariçten buğday satınalıyoruz ? Tarzındaki 
sualler sual sahiplerinin samimî endişelerine 
değil, muvaffakiyetleri küçük göstermek arzu
sunda olduklarına delâlet eder. 

ikinci sualin cevabını ise; Hükümet bir 
traktör ve yedek parça fabrikası ile bir kam
yon fabrikasını kurmak meselelerini ciddî şe
kilde ele almak suretiyle vermiş bulunmakta
dır. Toprağın imbat kabiliyetini artırmak için 
suni gübreden istifade usullerini Öğretmek uğ
runda ve azot sanayi fabrikası inşası yolunda
ki gayretleri, nıeyvacıiığı geliştirmek için yeni ye
ni tesis olunan fidanlıktan, yoncalığın ve bütün 
yem nebatlarının tamimi için sarf olunan me
saiyi, hayvan nesillerini ıslah mevzuundaki ça
balamaları hatırladığımız zaman ise ferahlık 
hissetmemek imkânsızdır. 

Hususi teşebbüsü desteklemek ve müstahsı-
la kredi bulmak yolundaki şuurlu gayretlerin 
sathı vatanda işlenmemiş toprak bırakılmama
sı neticesini tevlidetmekte bulunduğu hususunda 
şükranla kaydetmek isterim. 

Muasır medeniyet seviyesine ulaşmamızı 
çabuklaştırmak ve memleketimizi teknikte ileri 
milletlerin pazarı olmaktan kurtarmak sanayi 
sahasındaki inkişafımızla mümkün olacaktır. 

Bu meselenin azametini idrak eden iktidarı
mız elektrik istihsali mevzuuna büyük ehemmi
yet atfetmiş bulunuyor. 

Yer yer yükselen muazzam hidro-elektrik 
santrallerinin bize sanayileşme yoluna girdiği
miz müjdesini verdikleri inkâr olunamaz. 

C. H. P. Sözcüsü olan arkadaş biz de iktidar
da iken şunları şunları yaprrystık diyor. Ben 
kendilerine meydana getirdikleri eserleri iş ba
cında kaldıkları zaman ölçüsü içinde mütalâa 
etmelerini tavsiye edecezim. 

iki iktidarın meydana getirmiş oldukları eserle
rin zaman ölçüleri içerisindeki mukayesesine neden
se hiç iltifat etmiyorlar. Tahmil tahliye işlerini kolay
laştırmak için inşasına başlanan limanlar, mahsulle
rimizi çürütmemek için inşa olunan silolar mal mü
badelesi mekanizmasını işler hale getiren yollar, 
milleti gayrisıhhi yapılardan kurtaracak olan çimento 
ve tuğla fabrikaları, dört sene evvelini fersah fersah 
geride bırakan mensucat fabrikalarımızdaki iğ sa

yısı, yeni şeker fabrikaları sefalete değil ferah
lığa gittiğimizin alâmetleridir. 

Yeraltı ve yerüstü servetlerinden yeter 
tarzda istifade edebilmek için alman tedbirleri 
daha mufassal tarzda izahı zâyit addediyorum. 
Zira eserler erbabı idrakin gözleri önünde yük
selmeye başlamıştır. 

Hulâsa : Ziraat, bayındıriık sahasında vc 
sanayileşme mevzuunda kat olunan mesafe mu
azzamdır. 

Sağlık tesislerini en hücra memleket köşele
rine kadar götürıuejü istihdaf eden plânlı çalış
madan (hi efradı milletin surur ve gurur duy
duğu hususuna da temas etmek kadirşinaslık 
olur. P>u sözümden Sağlık Vekâletinin icra
atını her cepheri ile tasvibettiğim mânası çıka
rılmamalıdır. Bu icraatın aksıyan taraflarına 
Sıhhat Vekâleti bütçesi müzakere olunurken 
temas edeceğim. 

Gelelim mânevi meselelere ve maarif mese
lemize : 

Söz bu noktaya intikal etmişken evvelâ yok 
partili hayatın mânası üzerinde bir nebze dur
mak iktiza eder. Ufukta küçük bir tehlike be
lirdiği zaman hakkı söylemekten içtinabeden 
ve «ne yapayım viran olası hanede evlâdı ayal 
var» diyerek sükûtu ihtiyar eden insanların da
hi kendiiierini emniyette hissederek samimî ka
naatlerini pervasızca ifade edebilecekleri bir 
kanuni teminatlar vasatını meydana getirmek 
ıııaksadiyle çok partili hayata girmiş bulunu
yoruz. 

14 Mayıs inkilâbını tekaddüm etlen devre
lerde bu memleketin evlâtları korkunç bir ted
hiş havasına mâruz kalmışlarsa bunun sebebi
ni çok partili hayata giremeyişimizde, girdik
ten sonra da onun ananelerini korumayışımızda 
bir kelime ile kanuni teminatlar devrine ula-

I şamamış olmamızda aramalıyız. 
Çok partili hayata girişten bu tarihe kadar 

zaman içerisinde millet olarak oldukça ciddî 
mahiyette buhranlar geçirdiğimiz de bir vakıa
dır. 

Fikir haysiyetine sahip bulunmıyan bâzı şa
hısların hemen iktidar değişimini takiben baş-

J liyan mesnetsiz yaygalan iç politika havasını 
i ifsadctıniş, bu hal ise 1950 den 1954 sonuna ka-
j dar olan zaman içerisinde hükümeti huşunet ve 
j tnülâyemct münhanilleri çizmeye sevk etmiştir. 
I Son günlerde partiler arası münasebetlerde 
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bir yumuşama müşahede ederek memnun olu
yoruz. Fakat bizim bu memnuniyetimizle Cum
huriyet Halk Partisinin mâruf kalem sahipleri
nin ifade ettikleri memnuniyet arasında ruh ve 
mâna farkı vardır. 

Onlara kürsü milletten hitabedelim ki; 
hürriyeti ve teminatı münhasıran kendileri ieiıı 
istiven insanlar o hürriyete müstahak değildir
ler. Eğer bu zevat samimî iseler yalinız şahsi 
durumlarım nazara alarak dünyayı karanlık 
veya pembe göstermezler. 

Şu tersime çalıştığını manzara iğmaıısiz mü
nevverlerin camia için ne kadar büyük bir teh
like olduğunu göstermeye kâfidir. 

Politikaya makyevelizım getiren vc idaliz-
den nasibi olmıyan fikir cambazlarının tahrip
kâr tesirlerinden içtimai ahlâkı korumak mec
buriyetindeyiz. 

Bu mevzuda hükümete düşen vazifelerin ne
ler okluğunu Muhterem Menderes'in bilmekte 
olduğuna inanıyorum. 

Çok partili hayat mevzuunda üzerinde has
sasiyetle durulması lâzınıgelen bir husus da 
muhtelif siyasi partilere mensup bir kısım va
tandaşlarımızda mevcudiyetini müşahede etti
ğimiz fakat parti disiplini anlayışıdır. 

Siyasi partilerin kaderlerini ellerinde tutan, 
başka bir değişle şevki idare mevkilerinde bu
lunan inşaatların her sözlerinin nas olmadığını 
bu memleketin bütün sakinlerine izahla mükel
lefiz. 

Şeflerin istedikleri şahıslar cennetlik, iste
medikleri şahıslar cehennemliktir mânasını ve
ren tezahürler gençlik zümresinin ahlâk telâk
kileri üzerinde derin rahneler açabilir. 

Şimdi maarif meselelerimize geçiyorum: 
Duyan ve düşünen her münevverin üzülerek 

müşahede ettiği bir vaziyet vardır. Efradı mil
let arasında derin telâkki farkları husul bul
muştur. 

Milleti millet haline getiren unsurlardan bi
risi de duyuşta, düşünüşte, görüşte ve renkler
de birliktir. Dilde sadeliği temin namına işle
nen maksatlı veya hüsnüniyete makrun bâzı 
hatalar yeni nesillerin maziyi irfanımızla alâ
kalarının kesilmesine âmil olmuştur, 

Benim kahramanlık telâkki ettiğim bir ha
reketi bir başkası hamakat saymakta, senin ci
vanmertlik addettiğin bir kımıldanışı öbürü de
lilik olarak tavsif etmektedir. 

Elbetteki herkesin her mevzuda tam mutaba
kat halinde olmasını istemek tab'ı beşere aykı
rıdır. Fakat, bu milletin fertleri olarak tama
men aynı görüşte olacağımız meselelerimiz 
vardır. 

Maarif Vekâleti bu asgari meselelerin neler 
olduğunu tesbit etmeli ve tedris sistemimize 
öylesine istikamet vermelidir. Mütemeddin mil
letlerin en az yarım asır evvel hallettikleri ilk 
öğretim dâvasını tam olarak halletmedikçe top-
yekûn kalkınışı mümkün görmek isabetsizdir. 
Hâlâ birçok köylerimizin mektepten ve mual
limden mahrum bulunduğu kimsenin meçhulü 
değildir. Bu yıl Gönen köy (Köy ' Öğretmen 
okuluna) girmek istiyen bin talipten ancak 
(49) u mektebe alabildiklerini bu mektebin 
idarecilerinden dinledim. Bu tempo ile gidil
diği takdirde daha (40) sene ilk öğretim dâva
mızı halletmemize imkân tasavvur olunamaz. 

Bir kısım orta okullarımızın ve liselerimizin 
durumları da hazindir. 

İşte bina, işte üzerinde oranın ortaokul ol
duğunu gösteren levha, işte içinde (ö0) talebe, 
işte tek öğretmen oldu mu arkadaşlar* 

Maksat seviyeli, kültürlü adam yetiştirmek
tir. Vatanı diplomalı cahillerle doldurmak de
ğildir. 

REİS — Kemal özçoban. (Yok sesleri). 
Sırrı Atalay. (Yok sesleri). 
ALİ ULVİ AR1KAN (Niğde) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşlar 
bütçenin teknik tarafına temas ettiler. Bende
niz sadece bir mebus olarak bütçenin gelir ve 
gider kısmındaki isabeti tebarüz ettirmek ve 
mahallî görüş ve tetkikatıma göre hükümetimi
zin 5 yıldan beri yaptığı isabetli çalışmalara 
temenni mahiyetinde birkaç düşüncemi ilâve 
etmek için vaktinizi alacağını. 

Umumi bütçelim gelir kısmının ana kayna
ğını teşkil eden birçok vergilerin kaldırılması 
ve bir kısmının da azaltılmasına rağmen geçmiş 
yıllara nazaran daha çok yekûn ifade etmekte
dir. Geçmiş yıllarda milyonlarla ifade edilen 
bütçeyi bugün milyarlarla konuşturan bir var
lık karşısında bulunuyoruz. Bu rakam her va
tandaşı her mebus arkadaşı sevindirdiği gibi 
hakikatan büyük bir emekle bunu tahakkuk 
ettiren Hükümeti de sevindirecektir. Bu ana 
mevzuda yorulmadan çalışan bütün fedakâr-
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hğiyle didinip bu neticeyi bize getiren Hükü
mete bir mebus olarak teşekkürü bir borç bi
lirim. 

Bütçenin gider kısmına gelince: Bütçenin 
gider kısmı; kadro maaşları ve yatırımlar ba
kımından isabetli şekilde tertiplenmiş, geçen 
yıla nazaran bugünkü smai, zirai umumi kal
kınma mevzuunda ana ihtiyaç'aiM tfiz Önünde 
tutarak bilhassa yatırımları iaydalı hale geti
recek bütçenin fasıl ve maddelerine tahsisler 
konmak suretiyle kati isabet sağlamıştır. 

Memleket sathında sayılamıyacak kadar çeşitli 
mevzular ihtivı eden devlet yollan, karayol
ları, limanlar sınai tesisler, ki, bunları bir 
mebus olarak sıralamak icabettiği zaman bir 
anda buna imkân bulamıyorum, bu kadar çeşitli 
işler evvelce de vardı fakat faaliyet yoktu. Fa
kat bugün bu çeşitli işlerin ismi değil kıymet
leri vardır, bu tesisleri her gün biraz daha 
genişletiyor. Bu bakımdan hükümetimizin zira
at ve sanayi kalkınması mevzuundaki çalışma
larında mutlak bir isabet vardır. 

Muhterem arkadaşlarını, arz ettiğim isabetli 
çalışmalara ilâve olarak belki esas değil, detay
ları teşkil eden hususları temenni olarak arz 
edeceğim. 

Devlet yollarında muvaffak olduğumuz ka
dar il yollarında, köy yollarında da muvaffak 
olabilmek için, Nafıa Vekâletinden vilâyet 
nafıalarına verilen tahsisatların para olarak ve
rilmesinden ziyade araç* olarak, aynı yardımlar 
yapılmak, kamyon, kamyonet, grayder gibi 
teknik vasıtalar verilmesi halinde bugünkü al
dığımız neticeden daha çok iyi neticeler alına
cağına kaani bulunuyorum. 

Bilhassa il yollan mevzuunda blokaj sistemi 
kaldırılmış, bunun yerine stabilize sistem benim
senmiş bulunmaktadır. Makina olmadıkça stabili
ze sistemin muvaffak olmadığını müşahade etmiş 
bulunmaktayız. Kara yollarında bu vasıtalar mev
cut olmakla beraber maalesef vilayetlerin de çok 
yakınlarında olan Karayolları teşkilâtının bu ka
bil vasıtalardan istifade etmek arzusu izhar edil
diği zaman is'af mümkün olamamaktadır, nihayet 
geçmiş devirlerdeki gibi kazma ve kürekle yollar 
ıslaha çalışılmaktadır. Fakat bunlar da birkaç va
sıta üzerinden geçti mi bozulmaktadırlar. 

Bu kabil işler için Nafıa Vekilinden bil
hassa rica ederim, vilayetlere verilmekte olan 800 

bin, bir milyon, bir buçuk milyon lira tahsisat 
ile birlikte bir miktar malzeme, ayni yaidim 
olarak tahsis etmesinde fayda vardır. 

Okullar mevzuu : Koy okulları mevzuunda 
geçmiş devire nazaran yüzde yüz geniş adımlar 
attık. Köylünün sırtından bu yükü aldık, bu 
müesseseleri Hükümet olarak benimsedik. Fakat 
bunun yanında bugün mevcut mevzuata göre 
mahallî Özel İdarelerce veya Maarif Vekâletin
ce ele alınamıyan bâzı hususlar vardır. Kasaba 
okullan.. Kasabadan kasdım, belediyesi olan ve 
fakat nahiye ve kaza merkezi bıılunnuyan bir 
yerdeki bu okullara özel idare kendi bütçesin
den yardım edemiyor. Çünkü mevzuat bu imkânı 
veremiyor. Okulun mülkiyeti batapu vilâyet 
mânevi şahsiyetine geçtikten sonra bütçesinden 
yardım edebiliyor. Bu da hayli bir merasim ve 
külfet doğuruyor. Bunun için köy okullarında 
olduğu gibi belediye!i kasabalarda da direkt 
yardım sağlanması için ait, olduğu mevzuatın 
tadiline ihtiyaç vardır. 

Köylerde mevcut diğer tesisler, Halk Par
tisi iktidarı zamanında, bilhassa muhalefet dev
resinde hep birlikte yaşadığımız o .tazyik ve 
ıstırap membaı olan idarî şekii ile okullar, sağ
lık evleri, halkevleri gibi muhtelif tesisler yap
tırıldı. Bunların bir kısmı ikmal edilmedi, na
tamam kaldı. O günden bu yana, son çıkan 
kamınla bunların bİL- kısmı köyün mânevi şah
siyetine devredildi, bir kısmı köylerin mânevi 
şahsiyetine devredilmemek suretiyle muallakta 
kaldı. Bunların ıslah edilmesi halinde okulu ol-
mıyan köylere okul binası temin etmek kabil
dir. Binaenaleyh bunların mahallî nafıa mü
dürleri vasıtasiyle etüd ettirilerek, ' icabeden 
tahsisat verilmek suretiyle okul haline getiril
mesinde fayda olur kanaatindeyim. 

»Sağlık tesisleri; 
Hastanelerimiz ve küçük çapta bu tesislerin 

mütemmimi olan diğer sıhhi müesseselerimiz mut
lak beş sene evvelkine nazaran % 400 ilerlemiş
tir. Yalnız ihtisas elemanları bakımından bâzı ih
tiyaçlar karşısında bulunmuyor değiliz. Bilhassa 
bugünkü tıp ilmi karşısında röntgen olmadıkça 
isabetli teşhis koymak mümkün olmuyor. Bu ba
kımdan bilhassa hastanelere röntgen mütehassıs
larının temini ve bu cihazlarla hastanelerin teç
hiz edilmesinde büyük fayda vardır. Hastaneler
den merkezi teşkil eden kasaba halkının fayda
landığı kadar muhiti teşkil eden köylünün de fay-
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dalanmasim sağlamak için hastaneler emrinde bir 
can kurtaran ekibi ve araçlarının bulunmasında 
büyük fayda vardır. Köylü uzak mesafeden has
taneye gelinceye kadar çok zaman yolda ölüyor. 
Büyük Meclisiniz bütün imkânları bilhassa mem
leketin sağlık mevzuundaki arzu ve isteklerini 
candan benimsediğimize göre hükümetimizin 
bugüne kadar yapmış olduğu hastaneler mevzuun
daki geniş faaliyetine bu son temennimi de aldı
ğı takdirde hastaneler daha çok faydalı, • ve da
ha eok verimli hale gelmiş olacaktır. 

Vaktim geldiği için sözümü yarım bırakmak 
zorundayım arkadaşlar. 

KEÎS — Ekrem Alican. 

EKBEM ALICAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım, huzurunuzu ikinci defa işgal etti
ğim için evvelâ özür dilerim. Yalnız sabahki mâ
ruzâtımı 20 dakikaya sığdıramamıştım, müsaade
nizle onu tamamlıyacağım. Sabahki mâruzâtımda 
1954 yılının iktisadi v-eçhesini muhtelif tarafla
rından tetkik etmiş vc neticeye gelmiştim. Şimdi 
oradan başlıyorum. 

Bütün bu mâruzâtımı hulâsa edersem : 
1!)54 yılı, 1953 yılına nazaran, memleketimiz

de bir taraftan müspet diğer taraftan menfi diye 
vasıflandırabileeeğimiz, âdeta birbirine zıd ekono
mik hâdiselerin tekevvününe sahne olmuş bir yıl 
hüviyetini taşımaktadır. 

Bu yıl zarfında; fiyatlarımız eski yıllara na
zaran oldukça süratli bir tempo ile 'yükselmiş ve 
bu iktisadi hâdisenin menfi reperküsyonlan gerek 
devlet bütçesinde, gerek istihsal maliyetlerinde, 
gerekse geçimleri dar vc sabit gelirlere istinade-
den vatandaşların ferdî bütçeleri üzerinde mühim 
mikyaslarda kendisini hissettirmeye başlamıştır. 

Devlet gelirlerimizde millî gelirle mütenasip 
olması tabiî bulunan mahsus ilerlemeler kayde
dilmiştir. 

istihsal rakamlarımız oldukça müspet inkişaf
lar arz etmiştir. 

Dış ticaret hacmimizin bilhassa ihracat kolun
da ehemmiyetli mikyasta gerilemeler müşahede 
olunmuştur. 

Takibedilmckte olan iktisadi politikanın; sa
dece müspet veya sadece menfi neticelere göre de
ğerlendirilmesini, müspet neticelere göre mütalâa 
beyan edenlerin karsı tarafça enflâsyonist, menfi 
neticelere göre mütalâa beyan edenlerin de mu
kabil tarafça deflâsiyonist diye adlandırılmaları

nı, bendeniz hakikati hale mutabık görmemekte
yim. 

Kanaatimce gerek devlet sektöründe, gerek
se hususi sektörde birden bire geniş yatırımlar 
yapmıya başlıyan, memleketin her köşesini ikti-
saden cihaz!andırmaya gayret sarf eden bir ikti
sadi bünyenin para ve kredi bacımlarında elbet 
tevessüler meydana gelecek, iç iştira gücü ile dış 
iştira gücü arasındaki muvazene tabiutiyle derhal 
tessüs edemiyecektir. Bu bakımdan menfi diye 
vasıflandırdığımız neticelerin başta gelen saik-
leriııin, müspet neticeleri doğuran tedbirler ol 
dnğunu gözden uzak tutmamak ieabeder. 

Bütün mesele bu tevessüllerin düzenini, hu
dudunu ve şartlarını tâyin ve tesbit edebilmek
te, memleketin zaruri istihlâk ihtiyaçlarını men
fi âmilleri harekete geçirmiyecek nispette tat
min ederek, yatırımları en kısa zamanda ve en 
fazla randıman verecek şekilde tahakkuk etti
rebilmektedir. 

Bu mülâhazalara değer verildiği takdirde 
para, kredi, yatırım ve dış ticaret politikaları
mızın bugün üzerinde ehemmiyetle durulacak 
taraflarının mevcut olduğuna kaani bulunmak
tayım. 

öyle zannediyorum ki, sınai sahaya ve bil
hassa hususi sektörün bu sahasına ve madenci
lik sahasına memleketin bu çeşit servetler po
tansiyeli ile mütenasip krediler sağlanamamak
tadır, 

Zirai sektöre sağladığımız kredilerden mü
him bir kısmı bugün seyyaliyetini ve istihsali 
teşvik edici mahiyetini kaybetmiş, dondurul
muş bir hale girmiştir. Bu kredileri zirai istih
sali teşvik maksadiyle verdiğimize, göre, gaye
yi en kısa zamanda temin edecek şekilde kul
lanmak vc gayenin tahakkuku anında tahsil 
edip, yeni istihsaller istikametine sevk etmek 
lâzımgelirkerı, tecdit ve tecil mekanizmaları ile 
bu krediler aynı şahıslar üzerinde ve gayrimüs-
mir bir halde devam edip gitmektedirler. Bu 
hal, yıldan yıla bu çeşit kredi taleplerinin art
ması, binnetice taleplerin karşılanamaması ve
ya karşılanabilmesi için, Merkez Bankasının 
emisyon membaına gün geçtikçe daha fazla mü
racaat olunması gibi neticeler doğurmaktadır. 

Bugüne kadar defatle tekrar edildiği üzere, 
Toprak Mahsulleri Ofisi kredilerinden yıl sonu 
zararları dolayısiyle karşılıksız kalan miktar
larda; âdi bütçe masrafları için yapılmış emis-
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yon! ardan başka bir şey değildir. Ofisin 1953 
yılından müdevver bir milyon tona yakm hubu
bat stoklarının 1954 yılı içerisinde tasfiye edil
miş olmasına rağmen, Merkez Bankasına olan 
borçlarından bu yıl içerisinde aneak 64 milyon 
liralık kısmını ödiyebiimiş bulunması bu görü
şümüzün delilini teşkil eder. 

Memleketin iç iştira gücü ile dış iştira gücü
nün tevazün halinde olmaması karşısında da, 
bir milyar civarındaki dış tediye imkânlarımı
zın çeşitli yatırım ve istihlâk maddeleri ihtiyaç
larına tevzii işi ehemmiyet kesbetmekte ve bu 
ehemmiyet döviz bütçemiz, umumi yatırım ve 
yatırım finansman programlarımız üzerindeki 
dikkatlerimizin arttırılmasını zaruri kılmakta
dır. 

Dış ticaretimizin bugünkü tatbikatı, bu işle
rimizin, hâdisatın seyrine göre, günlük karar-
Irala idare edildiği intibaını yaratmaktadır. 
Çok zaman muayyen istihsal veya istihlâk 
maddelerinin piyasadan yok olduğu şikâyetle
rini gazetelerden okumakta, ilgili ihtiyaç sahip
lerinden müteşekkil heyetlerin Ankara'ya ha-
ıekvt ve muvasalat haberlerini öğrenmekte ve 
bunun arkasından falan falan maddelerin itha
li için şu kadar milyon liralık tahsis yapıldığı
na dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinin Anadolu 
Ajansına verdiği beyanatı radyolarımızdan din
lemekteyiz. 

Bütçe Komisyonu raporunun 9 neu sahife-
sinden aldığım aşağıki paragrafı bu görüşümü 
teyit sadedinde Yüksek Meclisin dikkatine su
narım. 

(Ve nihayet İktisat ve Ticaret Vekili "bâzı 
tahditlere gitmek pahasına da olsa memleke
timizin bugünkü ihtiyaçlarına olduğu kadar ikti
sadi şartlarına da uygun bir derlenip toplanma 
fikrinin ithalat ve ihracat işleminizde hâkim kılı
nacağını" bildirmiştir. Bilhassa bu fikrin mevcut 
tedbirlere ilâvesi bu sahaya mütaallik meselele
rimizi geniş mikyasta çözmüş olacak, yarınımıza 
karşı mevcut emniyetimizi kuvvetlendirecektir.) 

Bu ifade gösteriyor ki, dış ticaret işleri
mizde henüz derlenip toparlanma fikrini dahi 
hâkim kılamamışız. Ve sayın Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinin Bütçe Komisyonunda bu yolda yaptığı 
vait, komisyonu geniş mikyasta memnun etmiştir, j 

Dağınık bir ekonominin piyasa istikrarını 
ne derece bozucu bir rol oynadığına burada ay
rıca işareti lüzumsuz addederim. 

Diğer taraftan ithal veya imal edilen ihti
yaç eşyasının ihtiyaç sahiplerine tevzii mevzu
unda da sayuı hükümetin dikkatine sunulmuş 
gereken hususlar mevcutur. 

içinde bulunduğumuz neviden intikal ve is
tihale devirlerinde, menus tâbiri ile, kemerleri 
sıkmanın, yani hayati vc çok zaruri istihlâk ih
tiyaçlarımızı sağladıktan sonra artan imkânla
rımızı müstakbel ileri Türkiye'nin kurulması 
gayretlerine tahsis etmenin lüzum ve zarureti
ne inanmamaya elbet imkân yoktur. Yalnız va
tandaştan bu fedakârlığı bu feragati isterken, 
ona, katlandığı mahrumiyetlerin münhasıran 
vatanının menfaatlerine müteveccih bulundu
ğu; itimat ve emniyeti de telkin edebilmemiz 
şarttır. 

Bugün ithal tahditleri dolayısiyle, tahditli 
bir ekonominin içerisine girmiş bulunmaktayız. 
Bir defa bir sisteme girdikten sonra ekonomik 
düzende rahatsızlıklar meydana getirmemek, 
tahditlerin muayyen şahıslar veya meslek- sa
hipleri lehinde işliyen bir mekanizma haline 
gelmemesini temin etmek için kontrol ve mura
kabemizi ekonomik hâdiselerin son merhalesine 
kadar devam ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan bilhassa ana ihtiyaç maddele
rinde, hükümetin tevzi sistemini topyekûn elin
de tutması, ithalâtçı yeya diğer mutavassıt ti
caret erbabına yalnız kanuni hadierdeki ka
rarını vermekle iktifa etmesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Aksi halde, bugün pek çok it
hal maddelerinde olduğu gibi malların Türkiye-' 
ye girişinden sonraki kaderlerini beş on itha
lâtçı veya toptancıya terketmiş olur. Vatanda
şın katlandığı mahrumiyetler bu beş on ithalât
çı veya topdancının milyonlarını artırmaktan 
başka bir netice vermez. 

Hükümetin son defa çıkardığı Âzami Kâr 
Hadleri Kararnamesinde bilhassa ithalâtçılara 
tanınan bâzı -kâr nispetlerinin yüksekliğine de 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinin dikkatini çekmek 
isterim. 

Bu mevzudaki mâruzâtıma son verirken, nal 
mıhı, çivi, bakır, kalay, gübre, yedek -paraca 
gibi dış ticaret hacmımızda pek büyük portesi 
olmıyan ve fakat çok geniş vatandaş kitleleri
nin istihsal güçleri, geçim imkânları ile alâka-
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Ii bulunan bâzı maddelerde, son bir yıl içerisin-
cte ve halen her gitlğimiz yerde çok acı bir şe
kilde şikâyetini dinlediğimiz sıkıntılara niha
yet vermesini hükümetimizden bilhassa rica 
ederim. 

C) Bütçelerimizin yıldan yıla arz ettikle
ri geniş inkişaflar, iktisadi karakterlerinin 
e^erondyetini her yıl biraz daha artırmakta, bu 
itibarla bütçenin tümü üzerindeki müzakereler, 
daha ziyade iktisadi hâdiselerin tetkik ve tah
liflerine inhisar etmektedir. 

Esasen samimî olarak söylemek icabederse, 
memleketin topyekûn kalkınma hamlesinin do
ğurduğu çeşitli meseleler karşısında, birçok ar
kadaşlarımız banlara ayırdıkları zaman dışın
da, memleketimizin idari bünyesi üzerinde uzun 
boylu düşünmeye imkân bulamamaktadırlar. 

öyle zannediyorum M, hükümetimiz de aynı 
çalışma temposu içerisinde bütün gayretlerini 
iktisadi cihazlanma faaliyetlerine tekasüf et
tirmiş bulunmaktadır. 

Dikkat edilecek olursa bundan birkaç yıl 
evvelinin aktüel mevzuları olan bütçede tasar
ruf idari bünyede ıslahat, devlet kadrolarının 
rasyonalîzasyonu, âmme hizmeti görenlerin me
suliyet ve salâhiyetleri gibi meseleler bugünün 
bütçe müzakerelerinde ikinci plânda kalan me
seleler halini almış bulunmaktadırlar. 

ön plâna aldığımız meseleleri, asgari za
man ve asgari maddi imkânlarla âzami verim 
verecek şekilde tahakkuk ettirebilmek için, 
ikinci plânda kalmış gözüken bu meselelerin da
ha evvel halledilmiş olmasındaki faideyi hükü
metimizin de takdir ettiğinde şüphe yoktur. Bu 
itibarla bu bahisteki mâruzâtıma bundan sonra 
hükümetin bu yoldaki çalışmalara da hız vere-, 
cegi ve neticelerini kısa zamanda Büyük Mecli
se intikal etireceği ümit ve temennisi ile son ve
riyorum. 

Efendim, son bir kısım kalmıştı, onu arz 
edecektim. Fakat vaktim kalmadı. (Daha bir, 
bir buçuk dakikan var, söyle sesleri) İki daki
ka müsaade buyurursanız arz edeyim. 

BEİS — Ama biraz ewel aldığınız kararı 
tatbika mecburum. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — O halde 
ÖfcÖr dilerim, 

1955 yılı bütçemizin memleketimiz ve mille
timiz için hayırlı olmasını temenni eder. hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka-

daşlar; yeni bütçenin memleket ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ederken bu, bütçeyi 
tanzim eden Hükümete de teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; söyliyecek hemen hiçbir şey 
kalmadı. Fakat ben biraz kritik edeyim; meselâ 
dokunulmamış Saraçoğlu mahallesi var. Ne ya
payım, ben her kürsüye çıktıkça onu söylemek, 
on seneden beri bu işi bir âdet yaptım. Söylü
yorum, dinliyen yok, ama millet dinliyor ya. 

Arkadaşlar; bütçeyi tetkik ediyorum, Anka
ra'da devair ve müessesat için bütçenin kay
detmiş olduğu rakam tam on bir milyon liradır. 
Saraçoğlu mahallesinden alınan ancak (480) 
bin liradır. Buna mukabil 600 bin lira buranın 
idame masrafı karşılığıdır. Yani oradaki beye
fendilerin oturma masraflarını Devlet mi kar-
şüıyacakT Bilmiyorum artık kime söylesek aca 
baT Bizim üstadımızın bir tâbiri var. Allaha di
yor. Ama Allah bizi bu milletin idaresine me
mur etmiştir. Arkadaşlar; Saraçoğlu mahallesi
ni boşaltalım. Ona benzer ve daha yüksek Dev
let memurlarının oturduğu Devlete ait yerler 
varsa onları da boşaltalım. Meselâ Sıhhiye Ve
kâleti apartmanları vardır. Onları kamilen 
Devlet daire ve müesseselerine tahsis edelim. 

Arkadaşlar; bize burada geçen sene vekil
lerden birisi Saraçoğlu mahallesi için söz ver
mişti. Bundan sonra adı çıkan bu mahalleye 
yüksek maaşlı memurları koymıyacaklardı. 30-
35 liradan aşağı maaş alan ve ev kirası vererek 
bulgur pilâvı ile idare eden memurlara verecek
lerini söylemişlerdi. Tatbikat aksine oldu. Bo-
salan evlere yeniden yerleşen insanları görüyo
rum. 150 liradan aşağısı yoktur. Fakat asli ma
aşları dolayısiyle 150 liradır. Galiba Vekil Bey 
maaşı asliyi anlamışlar. Halbuki biz aldıkları 
maaş yekûnunun 150 lira olmasını söylemiştik. 

Diyorlar ki, o binaları tebdil etmek ve yeni 
şekle sokarak daireleri oraya yerleştirmek müm
kün değümiş. Pek âlâ bizim vekâletlerimizin, 
umum müdürlüklerimizîn tutmuş oldukları 
apartmanlar da daire dairedir. Onlar bu daire
lerde nasıl oturuyorlar acaba? Demek ki Saraç
oğlu mahallesi Devlet daireleri için tekin de
ğildir. Yüksek tabakadan memurlara birer ev 
hediye edilmiş, denecek kadar ucuz fiyatla otur
maktadırlar. Küçük maaşlı memurlar bundan 
haklı olarak şikâyet etmektedirler. 
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Arkadaşlar; memurların vaziyetleri çok kö
tüdür. Bilhassa 15 - 20 lira maaş alan memur
lar. Arkadaşlar; biz kendi maaşlarımızı artırır
ken onları düşünmek mecburiyetinde olduğu
muzu hepimiz hatırlamalıyız. Hattâ bana evim
de, utanmıyacak mısınız bu maaşı almaya di
yenler oldu. Ne yapalım, cumhura muhalefet 
kuvvei hatadandır, dedim ama, bü kürsüden söy
lememeye de kendi şiarım ve milletten almış ol
duğum vekâlet mânidir. Bunun için söylüyorum. 

Sonra da bir şey nazan dikkatimi celbedi-
yor. Son zamanlarda biliyorsunuz ki, ben Halk 
Partisi zamanında da daima Hükümetle uğraş
mış ve Hükümetin yapmış olduğu yolsuzlukları,, 
idaresizlikleri şu kürsüden feryadüfigan etmi* 
Halk Partisine ve vekillere söylemişimdir. Şim
di, yine Halk Partisinden kalma adetlerimiz 
yeniden canlandı; otomobil saltanatı. 

Arkadaşlar, her dairenin memurlarını oto
mobiller taşınmaktadır, lüks arabayı bıraktılar, 
güya ucuz araba aldılardı. Yenileri daha lüks. Her 
memurun kapısının önünde lüks araba bekliyor. 
Soruyorum vekillere, nasıl olur bu! Neden bunla
ra mâni olmuyorlar! Sonra arkadaşlar, bu sene 
bütçeye araba parası olarak 26 milyon lira kon
muş. Arkadaşlar, arabaya gelinceye kadar ne 
dertlerimiz vardır, adalet cihazının birçok yerler
de salonları yoktur nasıl olur. Bu sene araba al
mazsak, bir kabadayılık yapsak olmaz mı? Onun 
için ben bilhassa Başvekilden rica ediyorum, pa
ra buraya konulmuş ama bu parayı mahfuz tut
sunlar, kullanmasınlar. Bir sene daha bizim vekil
lerimiz çok parlak arabalara binmesinler, alışma
sınlar bunlar, kâfidir ellerindekiler. 75 bin lira, 
100 bin liraya mal olmuş arabalardır. Daha ucuz
larını alarak tasarruf etmek te mümkündür. 

Şurada bir daire vardır, Divanı Muhasebat. 
Nedir onun eski ismi (Sayıştay sesleri). Evet Sa
yıştay, koymuşlar oraya yeni bir araba, duruyor 
orada. Yeni aldılar. 

Demin Maliye Vekili konuşurken Kasım de
di. (Hangi kasım sesleri). Halk Partisinin Kasımı 
değil arkadaşlar, Kasım ayı. Bırakın bu Kasımı 
artık. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza (Teşrini sa-
ni diye geçmiştir bunun ismi...) 

REİS - Bir dakikanız kaldı efendim. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Aman 
bitirelim öyle ise. 

Sanra Maarif Vekilinden rica ediyorum. 
Mekteplerde Yurt bilgisi dersi okunmaktadır. 
Burada Teşkilâtı Esasiye yerine Ana Yasa'yı 
okutuyorlar bu suretle Teşkilâtı Esasiyeye riayet 
etmiyorlar, vekilden rica ederim. Anayasa Ka
nununu Türk Milleti değiştirmiş ve ona da 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu, demiştir. Ona teba-
iyet etmiyenler Devlet nizamına itaat etmemiş 
olurlar. Çok rica ederim Devletin kanunlarının 
başı olan Teşkilâtı Esasiyeye göre talebelere ders 
versinler. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Atatürk 

birgün Sayın Tevfik Rüştü ile karşı karşıya gel
miş. Tevfik Rüştü Bey demiş ki; ittihat ve Te
rakki zamanında bir hizip tutmuşlar. însiyatif bi
zim tarafta olsaydı ittihat ve Terakki böyle olur 
muyduf Netice itibariyle Atatürk demiş ki : Biz 
onları görmeseydik, onları müşahede etmeseydik 
bugünkü netice olmazdı. Artık Halk Partisi için 
böyle yaptı, şöyle yaptı demeye ihtiyacımız yok
tur. Gerek Osman Bölükbaşı gerekse Nüvit Yet
kin aradaşımız güzel konuştular. Bundan sonra 
bunlara iyi cevap verilmesini bilhassa rica ede
rim. Havanın bozulmaması hususunda. (Kim bo
zuyor? sesleri). 

Arkadaşlar, şimdi Bon Sefirimiz Suad Hayri 
Bey 1950 senesinde burada konuştu, Halk Parti
sine hitabetti. Bu mukaddeme ile beraber yine 
bunları söylemek zorundayız. Bir köylü sabahle
yin bir çay içebiliyor mu, çay içecek şekeri var 
mı, yıkanacak bir kalıp sabunu var mı, bayram
da giyecek bayramlık bir elbisesi var mı? Yok
tur, dedi. Şıuhalde bir şey iddia etmiyelim, dedi. 

Şimdi demek istiyorum ki, köylünün vaziyeti 
o idi, şimdi ise sabahleyin çayını, yumurtasını, 
tuzu ile biberi ile yemektedir, yani o günkü vazi
yeti ile bugünkü vaziyeti çok farklıdır. 

Memur arkadaşlara gelince : Bundan 3 - 5 
sene evvel sefertaslan üe götürdükleri öğle yemek -
lerini yiyorlardı, bugün, öyle değildir. Bugün bi
raz daha müreffehtirler, öyle zannediyorum, ar
tık şikâyetleri olmaması lâzımdır, (öyle değil, 
sesleri). 

Netice itibariyle, dâhildeki alım satım mesele
si, para kıymeti meselesi, 70 liraya altın, 75 lira
ya altın, bence bunun o kadar kıymeti yoktur. Dı-
şarda bizim paramızla altın bu kadar değilse bu-
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tıu göz önünde bulundurmak lâzımdır. Dâhilde 
70 lira olabilir, bunun ehemmiyeti yoktur. Müta
rekede sekiz liraya altın vardı. O zaman memur
lar üç ayda bir sülüs maaş alıyorlardı. Bunun da 
uzun boylu bir tesiri yoktur. Esas mesele, mese
lâ iki milyar ihrae, iki milyar ithalât varsa bunu 
iyi tanzim etmek lâzımdır. Bütçe Komisyonunda 
dediğim igibi ne kadar kalkınma yaparsak yapa
lım Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu birikmiş it
hal ve ihracı iyi tanzim etmezse o zaman bütün 
çalışmalar beyhude olur, diye arz etmiştim. 

İşletmeler Vekâletine tâbi elan birçok mü
esseseler Türkiye'nin aşağı yukan 1/3 nispetin
de millî gelirinde hisse sahibidirler, 16 milyar 
millî gelirimiz varsa bunun bir milyarı bu mü
esseselere aittir. Fakat bu müesseseler iyi tan
zim edilmemiştir. Bir statüleri, bir kanunları, 
nizamları mevcut obuasına rağmen bunları re-
güle etmezsek, bir araya toplamazsak, tanzim 
etmezsek bugünkü halinden kurtaramayız biz 
de bu halden kurtulamayız. Bendeniz miktarı
nın kaç milyar olduğu üzerinde ısrar edecek 
değilim, ister on milyar olsun; ister beş milyar 
olsun, bu başka bir istikametten düşünülecek 
mevzudur. 

Arkadaşlar, iştira gücünün düşüklüğünden, 
1950 senesinde fiyatı bir olan bir malın bugün 
fiyatının iki olduğundan yani yarı yarıya azal
ma bulunduğundan bahsettileı\ Dört beş sene 
zarfında her sene 1,5 milyardan 7 - 8 milyar 
Jira yatırımın yapdmış olması bu iddialara 
rağmen orta yerdeki tatbiki vaziyeti teyidedi-
yor. Şu halde arkadaşların iddiaları doğru de
ğildir. 10 milyon, 7,5 milyon, 6,5 milyon olsun. 
Endeks önümüzde. 1938 den 1950 ye kadar 
yüzde 500 fark ediyor. Fakat 1949 dan 1954 e 
kadar yüzde 17 - 27 fark ediyor. İştira gücünü 
muhafaza ediyor. Ve bu kadar yatırımlar elde 
ediyoruz, öbür taraftan yatırımlar her sene 
ilerliyor. Her sene muhafaza ediliyor. Şu hal
de bu vaziyet lehimizdedir. 

Dün yokluk içinde çırpmıyorduk. Ve bunun 
çaresini arıyorduk. Bugün ise varlığımızın tan
zimi ile meşgulüz. Dün ne yapacağız diyorduk. 
Yoklukla uğraşıyorduk. Bugün varlığımızla, eli
mizde mevcut olan bir şeyin tanzimi ile uğraşı
yoruz ve tanzim edemediğimizden şikâyet edi
yoruz. Bütün arkadaşları dinledim. Hepsi bu 
varlığımızı tanzim edemediğimizden şikâyetçi. 
Netice itibariyle bütün mesele tanzimde topla-

! nıyor. Dün yokluğun çaresini ararken bu-
! gün varlığın tanzimi ile uğraşıyoruz. Bu 
j büyük bir merhaledir. Bu kadar kalkm-
j ma muazzam mesele. 943 milyonla çalışan 

dünkü emisyon bugün bir buçuk milyar, orta 
yerde emisyon vardır. Bu olmaz. Sekiz milyar, 
dokuz milyar, millî hareketin 16 milyara iblâğı, 
bunun çaresi olmaz. Elbette ki yarım milyar 
emisyon farkı olacaktır. 

Fedakârlık; fedakârlık yapmadık arkadaş
lar. Böyle bir yola sevk edilmedik. Muharebe
lerden dolayı müzmahil olmuş, perişan olmuş 

i memleketler bile fedakârlık yapmadan kalkına-
j mamışlardır. Bâzı memleketlerde halktan feda-
! kârhk istenmiştir. Memleketin kalkınması baha

sına fedakârlık istenirse elbette bu fedakârlığa 
da' katlanılacaktır. 

Arkadaşlar; Almanya fedakârlık yapmadan 
kalkmamamıştır. Almanya dört senede kalkın
mış Mark denilen nesneyi dünyaya tekrar 
vaz'etmiştir. Bu, fedakârlık sayesinde olmuş
tur. İngiltere'nin bugün ulaştığı başarı, ster
linin tekrar kıymetlenmesi, keza milletçe yapı
lan fedakârlıklar sayesinde olmuştur. 

Biz miHetce ne fedakârlığı yaptık? Bize 
millet olarak ne fedakârlık tevcih edildi? Ne 
fedakârlık teklif edildi? Şöyle veya böyle kal
kmalım, dendi. Fedakârlık yapmadan bir kal
kınmayı gerçekleştirmeye bugünkü şartlar mu
vacehesinde maddei imkân yoktur. Benim ka
naatime göre fedakârlık lâzımdır. 

Başvekilin izmir nutuklarını dinledik. Sa
yın Başbakan biraz bizi, biraz Cumhuriyet Halk 
Partisini töhmetlendirdi. «Biz muhalefette iken 
gördüğümüz tazyik havasından, siz iktidarı 
kaybetmekten mütevellit infialinizden dolayı 
bir mücadele devresi geçirdik.» dediler. 

Kendimizi biraz daha fazla töhmetlendırmek 
lâzımgelirdi: 

Muamele Vergisi meselesine geliyorum: Bu 
demode olmuştur. Modern memleketlerin hiç
birinde yoktur. Maliye Vekili, Muamele Ver
gisi, dünyada var, diyor. Muamele Vergisinin 
bu tarzı yoktur. Muamele Vergisinden 515 mil
yon lira tahsil edeceklerini söylüyorlar. Olabi
lir, fakat müstehlikin verdiği 515 miîyou lira 
değil, milyarın üstündedir. Muamele Vergisi 
kaçamak için, kaçırmak için bir vasıta ve bir 
vesiledir. Bunu orta yerden kaildir d iğimiz tak
dirde Gelir Vergisinden bundan daha çok pa-
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ra tahsil edilecektir. Muamele Vergisi yüzün
den Gelir Vergisini de kaçırıyor. Ben birkaç 
seneden beri iddia ediyorum, Muamele Vergisi 
dünyanın hiçbir medeni memleketinde bizdeki 
tarzda yoktur. Muamele Vergisi alınsın ama, 
vergiyi fabrikanın içinde, imalâthanenin içinde 
alıyor, 3, 5, 10 beygir diye tahdidediyor. Bunu 
içeride almasa da hammadde olarak alsa, mese
lâ nereden geliyor, hangi menşeden geliyor, 
hangi müesseseden çıkıyorsa hu Muamele Ver
gisini buna zammetsinler. Muamele Vergisi 
içerden alınmasın, tçerden alındığı takdirde 
müstehlik 2 ,4 ve 4 misli ödiyor. Fakat hükü
metin alacağı 515 milyon liradır, bu para da 
belki bu miktarı bulacaktır. Buna karşılık gös
terilmesi lâzımdır. Hükümet Muamele Vergisi
ni ortadan kaldırmalıdır. Büyük fabrikalar 
Muamele Vergisi yüzünden kısımlara bölünü
yor, üç beygirlik bir tarafta, üç beygirlik de 

diğer tarafta. Sanayii kalkındırmak böyle mi 
olur t Bilhassa üzerinde duracağım meseleler
den biri de sanayi vekâletidir. Sanayie yardım 
için mutlaka bu vekâletin kurulması elzemdir. 
Ticari kredi pek büyük faide temin etmez. 300 
milyon sinai kredi vardır, üç milyar ticari kre
di var. Bu hesap yanlıştır arkadaşlar. Bizim 
kalkınmamızı sağlıyacak, yarınımızı hazırlıya-
cak mevzu sınai kalkınma ve bunun için de 
smai kredidir. Smai teşebbüsler kalkmmadık-
ça ve muhtelif vekâletlere bağlı bulunan sınai 
tesisler birleştirilmedikçe ve bir sanayi vekâleti 
kurulmadıkça bunları ıslah, tevsi ve bir isti
kamete tevcihe imkân yoktur. Bunu bilhassa 
rica ederim. 

REİS — Hüseyin Bey, vaktiniz dolmuştur. 
Yann saat 10 da toplanılmak üzere İnikada 

son veriyorum. 
Kapanma saati : 19 >>426 

« B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 10.10 

BEİS — Eeisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Attila Konuk (Antalya), Nazlı Tlâbar (İstanbul) 

YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. I pildi.) 
(Maraş Mebuslarına kadar yoklama ya- I REİS — Celseyi Açıyorum. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1955 malî yüı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihan ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

R E l S — Bütçenin heyeti umumiyesinin mü
zakeresine devam ediyoruz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, 
ikinci defa tasdi ediyorum. Bana isterseniz de
vam edebilirsiniz dediler, fakat arkadaşlardan 
sonra görüşmeyi muvafık buldum. 

Değişmesi gereken iki esastan bahsetmiştim, 
birisi, bütçenin yatırım kısmının elden geldiği 
kadar uzun vadeli borçlanmalara bağlanması; 

Yani meselâ bir iki yüz yıl işe yanyacak bir 
barajın masrafının yüz yıl gibi uzun bir devre

de ödenmesi yoluna gitmek, bunun yükünü bir 
batına yüklememek. 

İkincisi, dış tediyelerdir ki bunu da âzami 
şekilde uzun vâdeye raptederek, ona göre öde
me yollarını tanzim etmek. Bu olamazsa kendi 
döviz kaynaklarımızdan âzami istifade etmek. 
Bu da nasıl olur? İhracat mallarımızı bol yetiş
tirmekle olur. Ve onları yetiştirenleri kazandır
makla olur. 

Maliye Vekili arkadaşımız burada bütçenin 
umumi heyetinden bahsederken demiştir ki, biz 
âzami verim temin edeceğiz, âzami çalışma te
min edeceğiz. Bütün kaynaklarımızdan âzami 
istifade edeceğiz. Halbuki bu yapılmamaktadır. 
Eğer bugün hükümet derse ki pamuk yetiştire-

426 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 1, Cilt: 5, Kırk üçüncü İnikat, 19.11.1955, 
251-381. ss 
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ne cihan piyasası fiyatı üzerinden döviz değe
rinin karşılığını vereceğim, üç misli fazla pa
muk ekilir. Bunda hiçbir tereddüde mahal yok
tur. Bugün Çukurova'nın en güzel toprakların
da buğday ekiyorlar. Ege'de de pancar ekme
ye çalışıyorlar. Aman bize şeker fabrikası yapın 
diye. Halbuki pancar ve buğday dünyanın her 
tarafında yetişir. Pamuk, üzüm ve incir pek az 
yerde yetişir. Böyle devam ettikçe esaslı bir şey 
yapılamaz. Üç misli pamuk demek yüz bin tu
ristin getireceği döviz demektir. Ama bunu ye
tiştirebilecek topraklar muattal duracak, ekil-
miyecek veya fena cinsten buğday yetiştirecek 
olursa döviz kıtlığı giderilemez. Söylediğim ya-
pıhrsa pamuk bol istihsal edilir, üzüm daha çok 
istihsal edilir, gübreler, çapalar iyice yapüır. 
Pirinç de öyledir. Sulanan yerler çoğaldıkça 
pirinç yetiştirme imkânı hâsıl oluyor, fakat dı
şarı satdamıyor. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha dikkatinizi 
çekmek isterim. Deniyor ki bizim mallarımız 
pahalıdır, onun için dışarıya satılamıyor. Bu, 
yanlıştır ve müstahsilin maneviyatını kırmak
tan başka bir şeye yaramıyor. Bizim bütün is-
tihsalâtımız, cihan piyasasına göre hiç de paha
lı değildir. Dünya fiyat listelerine bakınız, büt
çe gerekçesindeki cetvellere göre buğday 6 
sent, yani 40 kuruş. Dolarla Türk lirası arasın
da, fiyatın artması sayesinde bugün 40 kuruş-

Yine bütçede verilen listeye göre pamuk 
70 senttir, bu da 500 kuruş eder. Pamuktan 
temin edilebilen bu para müstahsıla aksetti-
rilirse çiftçi bugünkünden birkaç misli fazla 
eker. 

Üzüm, 20 senttir, bir liradan fazla eder bu 
fazla miktar bağcıya verilecek olursa o da bağı
na iyi bakar ve daha büyük bir kâr temin eder. 

Hulasa her satılan şeyden alınan doların 
280 kuruşu vatandaşa, müstahsıla veriliyor, 
veriliyor, ondan sonraki 400 ve küsur kuruş da 
Hükümetin elinde kalıyor, o da onu şuraya, 
buraya sarf ediyor. Tabiî o zaman müstahsil 
kazanmıyor. Pamukçu müstahsil ise 300 kuruş
tan aşağıya pamuğunu satamaz. Cihan piyasası 
beş lira olduğuna ve bu usulün devamınca ken
disine verilecek kısım da iki lira civarında ola
cağına göre, müstahsil da tatmin edilmiş 
olmaz. Bu yüzden müstahsilin pamuğunu üç-

üç buçuk liraya alıyoruz, Almanya'ya o fiyata 
göre veriyoruz, o dâ bize makinelerini % 40 -
50 daha pahalıya satıyor. Böylece mânâsız res
mî yahut hususi takas yürüyor. Ama müstahsd 
kazanmadığı için gereği kadar çalışmıyor ve en 
zengin, en faydalı topraklar muattal kalıyor 
veya onlara az değerli şeyler ekiliyor. Bu su
retle ihracât müstahsilinin hakkı olup ona tam 
olarak karşılığı verilmiyen dövizlerden kalan 
paralar ne oluyor? Yani dolar satılınca yalnız 
280 kuruşu müstahsıla veya tüccara verildik
ten sonra kalanı ne oluyor? Kalan bir kısmı ile 
makine vc fabrikalar almıyor, yani umumi men
faate harcanıyor. Birkaç gelecek batının insi-
fade edeceği işlerin masraflarını bir batma yük
lemek nasıl haksızlık ise, bütün ekonomik kal
kınmanın, cihazlanmanm yükünü ihracat müs-
tahsılma yüklemek de aynı derecede haksızlık
tır, aynı derecede zararlıdır. Bir kısım para
lar böyle kullanılıyor, bir kısmı da ithalât tüc
carına veriliyor. Biliyorsunuz, ithalât tüccarı
nın durumunu. Cihan piyasasında bütün ithal 
malları, mamul maddelerin fiyatları ucuzladığı 
halde; bizde mütemadiyen yükseliyor. Bir kam
yonun iki yü önceki fiyatı ile bugünkü fiyatı 
arasında % 100 - 150 fark vardır. Dışardan ge
len bütün makine ve aletlerin satış fiyatları 
memleketimizde birkaç misli yükselmiştir. 
Ama cihan piyasasında bunların fiyatları düş
mektedir. Binaenaleyh biz tüccara doları 2,80 
liradan verdiğimiz vakit, o sanki 8,10 liradan 
almış gibi hesabediyor vo satış yapıyor. Müstah-
sıllarm emek ve haklan tufeylilerin eline geçi
yor, onlar tarafından istismar ediliyor. İthalât 
tüccarı için tufeylidir demek istemiyorum, ama 
bu duruma sokulduktan sonra da tufeylidir de
mekten başka çare yoktur. İthalât tüccarının 
da kendini savunmak için söyliyecekleri var. 
Meselâ «100 ton siparişime mukabil bugün an
cak 3 - 4 ton mal getirebiliyorum, binaenaleyh 
genel masralhırımı karşılıyabilmek için böyle 
pahalı satmaya mecburum» diyor. Bu, neyi gös
terir? İthalâtın tanzim edilmesi lâzım geldiğini. 
Bir defa ihracat mahsulleri çok para getirirse 
bu işe çok para ve emek harcanır, sermaye ora
ya akar. ithalâta şuraya buraya harcanan ser
maye oraya koşar. Binaenaleyh böylelikle itha
lât dahi kısmen tanzim edilmiş olur. Esasen ar
kadaşlar; bizim bu döviz işinde bu kadar mutaas
sıp olmaya da hakkımız yoktur. Biz dövizi herke-
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8e 280 den vermiyoruz. İngiliz lirasını herkese 
750 den 780 den vermiyoruz. Gazetelerde oku
dum ; turiste ne yapıyorlar? Turistin doları 
280 den değil, daha yüksekten alınmaya karar 
verilmiştir. Biz zaten dolar ve isterlini türlü 
fiyatlardan vermeye alışmışız. Hacılara da böyle 
yapılıyor. Niçin müstahsıla, turiste yaptığımızı 
yapmıyalım? Bu yapılırsa o muazzam kalkın
mayı husule getirecektir memlekette. 

Arkadaşlar; bu sözlerimi bitirmeden şu hu
susa dikkatinizi çekmek isterim. 

Iç durumumuzda salâha doğru gidiyoruz. 
Başbakanın İzmir'deki son söylevi çok iyi bir te
sir bırakmıştır. Geçmişteki şu, bu kusurlar, kim
de olursa olsun bunları unutalım, el birliğiyle ça
lışalım, demiştir. Bu suretle çok iyi bir adım atd-
mıştır. 

Şuna da işaret edeyim ki, bütün partüerle iyi 
geçinmek lâzımdır. Hepsi tenkidini yapsın. Hep
si muhalefetini yapsın. Fakat kıyasıya değil; şah
siyata girmeden. Ve bile bile zarar verecek şekle 
girmesin muhalefet. Bunu temin etmek büyük bir 
basan olacaktır. Şimdi bu yola gidilmiştir. 

Ondan sonra, arkadaşlar, inkılâpları destekli-
yen, inkılâpçı partilerin birbirlerini bu hususlar
da desteklemesi lâzımdır. Demokrat Parti üe 
Halk Partisini kasdediyorum. Bunların birbiri
ne yanaşması çok iyi bir şeydir. Bunlann birbi
riyle iyi geçinmemeleri bir yandan komünistlere 
diğer taraftan mürtecilere, yani inkılâplarımızın 
düşmanlanna her türlü fırsatı veriyor. Propagan
da fırsatı veriyor. 

Bu seferki bütçe müzakerelerinde doğru yol
dan gidilmiştir, muhalefetin, doğru, yanlış bir
çok itirazları olmuştur, ancak mâkul bir mu
halefet sınırlan dışına çıkılmamıştır. 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim : Bu 
hava içinde bu havayı sağlamlaştırmak, perçinle
mek için aceba mümkün değil midir ki, yazarlar 
için, gazeteciler i e in bir affı umumi çıksın. Bu 
çok hayırlı bir şey olur, geçmişteki acılıklar, kır
gınlıklar unutulur. Temennim sırf gazetecüerin 
bir kısmına aittir. Komünizmden, dim siyasete 
âlet etmiş veya müstehcen neşriyat yapmış gaze
teciler bu affın tabiî dışında kalacaktır. Temen
nim, sırf particilik yüzünden, kızışan parti kav
gaları yüzünden ve bundan doğan hakarete ka
dar giden yazılar dolayısiyle mahkûm olan ga
zetecilere aittir. Başbakan Halkçı Gazetesini af
fetti. Devlet Bakanı Mükerrem Sarol Dünya ga

zetesinde şahsına hücum edenleri affetti. Bu affı 
umumileştirmek memleket için çok hayırlı olacak
tır. Sükûn içinde el birliği ile memleketin nef'ine 
çalışmak mümkün olacaktır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

REİS — İhsan Baç. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İHSAN BAÇ 

(Tokad) — Çok muhterem arkadaşlar, hükümet
çe hazırlanıp Bütçe Encümenince tetkik edilerek 
Yüksek Huzurunuza getirilmiş bulunan 1955 büt
çesinin varidat.tahminleri hakkında bâzı arkadaş
larım bu tahminlerin hayalî olduğu ve tahmin 
edilen miktarların tahakkuk edemiyeceği yolun
da mütalâalar serdettikleri için, varidat bütçesi
nin tahminleri üzerinde tetkikat yapan bir ar
kadaşınız sıfatiyle bu tahminlerin ne şekilde ha
zırlandığı hakkında Yüksek Huzurunuzda izahat 
vermeye mecbur bulunuyorum. Bu suretle çok 
kıymetli olan vaktinizden birazını alacağım için 
affınızı rica ederim. 

Evvel emirde sayın bir arkadaşımız varidat 
tahminlerinin vasati tahmin usulüne istinaden 
yapılması icabettiği halde zatî takdir usulüne gi
dilmesinin doğru olmadığım beyan buyurdular. 
Bu suretle beni varidat tahminlerinin ne şekilde 
yapıldığı hakkında hepinizin yüksek malûmlan 
bulunan hususu kısaca bir defa daha tekrar et
mek mecburiyetinde bırakmış bulunuyorlar. Va
ridat tahminleri geçen 3 - 5 senenin vasatisini 
ele almak ve tahminleri yapmak suretiyle ya-
pıhrsa buna vasati tahmin usulü denir. Ikti-
saden inkişaf etmiş, artık iktisadi potansiyeli 
itibariyle pek fazla temevvüç göstermiyen ve 
millî gelirinde çok tahavvül olmıyan memle
ketlerle esasen iptidai memleketler için kabili 
tatbik olan bu usul elbette bu memleket için 
kabili tatbik olmasa gerektir. Bu usul burada 
tahminleri tasallup ettiren bir usulden ibaret
tir, iktisadi inkişafa istiklâl Harbinde gösteri
len vatanperverlik hisleri ile atılan memleketi
miz de bu şekilde tahmin yoluna gitmenin doğ
ru olamıyacağını arz etmek isterim. 

ikinci usul; takdir usulüdür. Bu usulde el
bette geçmiş senelerin tahminleri nazarı itiba
ra alınır. Fakat memlekette husule gelen iler
leme ve devlet varidatındaki ilerlemenin bu
rada nazan itibara alınması lâzımgelir. 

ilerlemiş memleketlerde ihsai istatistik ma
lûmat çabuk ve pek yakın zamanlara ka-
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dar istatistikleri elde edebilen memleket
lerde tamamen rakamlara istinadederek ya
pılan bu zatî takdir usulü bu şekilde ista
tistik elde edemiyen memleketlerde de yine 
millî gelirin vaziyeti nazarı itibara alınmak 
suretiyle tesis edilir. Bizde, Demokrat Partinin 
iktidara geldiğinden beri tasallubetmiş bir va
ziyette olan bütçeleri millî gelirin artışı ile mü
tenasip olarak ve millî gelirden memleket mas
rafları için lâzımgelen varidatı tam olarak elde 
edebilmek için yapılan zatî takdir usulünün bu 
suretle 1955 senesinde de esas alınmış olmasını 
Bütçe Encümeni ve bendeniz tamamiyle ilerle
mekte olan malî sistemimizin bölünmez bir saf
hası olarak kabul etmekteyiz. Bu arada zatî 
takdir usulüne yardım etmek üzere anket usu
lü de yapılabilir. Bu usul bitmiş senenin mü
kellef zümrelerinden bâzılarım ele alarak, bu 
şekilde numune halinde ele alınan zümrelerin 
gelirlerini tetkik etmek ve bunların elde et
tikleri kazançları tophyarak bir netice çıkar
maktır. 

Eğer memlekette eskiden beri vatandaşlara 
sorulan suallerin altında yeni bir mükellefiyet 
ihdası endişesi yaratılmış olmasaydı belki bu 
usule müracaat edilebilirdi. Fakat vatandaş
lar üzerinde hâlâ bu endişenin mevcudiyeti do
layısiyle hükümetimiz bu usule gitmemiştir. 

Bu vaziyette 1950'den beri hükümetin 
bütçe tahminlerinde takibettiği usul ve politi
ka, daima bir taraftan devlet gelirlerinin, millî 
gelirin tam manasıyla bir muhassalasını temin 
etmek, fakat diğer taraftan da millî geliri 
sıkıştıracak, zorlıyacak bir madde çıkma
masını da göz önünde bulundurmaktır. 

1951 den beri yapılan bütçe tahminlerinde 
bu usule tamamiyle riayet edildiği, varidat tah-
minleriyle elde edilen tahsilatın mukayesesi 
pekâlâ gösterir. 1951 de bir milyar 344 milyon 
lira tahmin edilen varidat 1 milyar 353 milyon, 
1952 de 1 milyar 500 milyon olan varidat, 1 
milyar 553 milyon, 1953 te 1 milyar 959 mil
yon olan varidat, 1 milyar 950 milyon lira 
olarak tahsil edilmiştir. Bu da tahminlerle 
tahakkuklar arasındaki farkın yüzde biri bile 
bulmadığını açıkça göstermektedir. 

Bu mukaddes kürsüden, yapılan varidat 
tahminlerinde 900 milyon lira noksan olacağını 
ve hayali olduğunu ifade edenler oldu. Buna 

rağmen hükümete bu ithamın yapıldığı 1951 
senesinde varidat tahmininde 10 milyon lira 
fazla varidat alınmıştır. Bu da gösteriyor ki, 
hükümetçe yapüan ve Bütçe Komisyonunda 
tetkika tâbi tutulan varidat tahminleri tama
men hayali ve rasgele alınmış rakamlar değil
dir. Hakikaten bunlar pek ince ve dakik hesap
lara istinat eder. Ancak şu ciheti unutmamak 
lâzımdır ki, yapılan bir hesabı katî değil bir 
tahmindir. 1954 senesi bu bakımdan ele alındığı 
zaman görürüz ki, 1954 te yapılan tahminler de 
tamamen tahakkuk etmiş vaziyetedir. Filhaki
ka 1954 senesinde bütçe 2 milyar 288 milyon 
lira olarak tahmin edilmiştir. 11 nci ay sonu 
itibariyle tahsilat 2 milyar 29 milyondur. Bâ
zı anlaşmazlıklar ve siyasi sebeplerle tahsil 
cdilemiyen Musul petrolleri hissemiz 70 milyon 
lira buna ilâve edilecek olursa 2 milyar 99 mil
yon liraya baliğ olur. 11 nci ayın sonundan bu
güne kadarki tahsil vasatisini esas tutarak son 
ayda tahsil edilecek miktarı tahsil edilen mik
tarın da buna ilâve edince yekûn 2 milyar 284 
lira buluruz ki, bu 4 milyon lirayı da isterseniz 
bağışlayabiliriz. 

Yalnız 1954 senesinin bu neticeyi vermesine 
rağmen, 1954 iktisadi vaziyetini gözden ge
çirdiğimiz zaman bu neticenin, hattâ ümide-
dildiğinden daha çok iyi ve daha çok yüksek 
olduğunu görürüz. Çünkü 1954 senesinde, bir 
daha tekrar etmemesini Allah'tan içten niyaz 
etiğimiz bir kuraklık dolayısiyle buğday mah
sulümüzde 5 milyon tona yakın bir eksiklik ol
du. % 80 i çiftçi olan ve millî gelirin yarısın
dan fazlası zirai mahsuller geliri bulunan bir 
memlekette en mühim mahsul olan hububat 
hemen hemen yarıya yakın bir eksiklik göster
diği bir senede millî geHrin bu nispette bir ek
siklik vukua gelmesi tabiîdir. 

Sayın arkadaşımız Osman Bölükbaşı bu ek
sikliği 1 milyar 400 milyon lira olarak işaret 
etmiş. Belki doğrudur, fakat millî gelir, hubu
battaki eksiklik dolayısiyle husule gelen muaz
zam rakama rağmen 1950 den beri girişilmiş 
olan iktisadi hamlelerin memlekette yarattığı 
iktisadi yükseliş ve aynı zamanda diğer sektör
lerin millî gelirlerde husule gelen artış bu açı
ğı kapatmaktadır. Bâzı sayın arkadaşlarımız 
tarafından bu fazlalığın satış fiyatının artışın
dan ileri geldiği ifade edilmiştir. 
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Keyfiyet gözden geçirildiği zaman 1953 -
1954 arasında bu farkın ancak yüzde on kadar 
olduğu görülecektir. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi millî gelirin ya
rısından fazlasını, veya yarısını teşkil eden ti
cari sektördeki eksiklik, kuraklıktan mütevel
lit bir eksiklik varken ilk tahmin tamamen ta
hakkuk etmiştir. Bu satştaki % W tereffüye 
atfedilemez. 

Onun hissesi mevcut olmakla beraber asıl 
büyük hisse, memleketin iktisadi, kalkınmasın
daki büyük hamlelerdir. 1954 tahminlerinin bu 
şekilde tahakkukundan sonra 1955 için Hükü
metçe yapılan tahmini, Bütçe Komisyonunuz 
tetkik ederken ilk defa olarak zatî takdir usu
lüne istinaden ve memleketin umumi iktisadi 
vaziyetini nazarı itibara alarak takdirde bün-
yevi bir tahlü icra eylemiş, bu tablo neticesinde 
1955 te elde edilecek miktarı umumi olarak tak
dir ve tesbit etmiştir. Yüksek huzurunuza tak
dim edilen bütçe lâyihasına bağlı raporlarda bu 
tablonun aynı vardır. Bu arada 1955 bütçesinin 
hayali olduğu ve birdenbire 687 müyon liranın 
% 30 artışı bulunduğu ve 500 müyon liranın 
hayali olduğu hakkında serdedilen iddialara 
cevaben bu tablonun tetkikim rica ederim. 1954 
senesinde istihsal edilmiş ve tahakkuk etmiş 
miktarı ele alıyoruz. Ondan sonra 1955 senesi
nin iktisadi durumunun ne olacağını tahlil etti
ğimiz zaman görürüz ki, ziraat sektöründe el
bette Cenabı Haktan çok niyaz ederek ümid-
ederiz ki 1954 senesinde olduğu gibi bir ziraat 
senesiyle karşılaşmıyacağız. 1954 senesinde ol
duğu gibi kuraklık olsa bile elde edilecek istih
sal miktarı zirai sektörde bir taraftan daha faz
la sahanın ekilmiş olmasını temin etmek diğer. 
taraftan çiftçinin ekim vasıtalarını, tohumunu, 
gübresini ve buna müteferri hususatı ıslah et
mek suretiyle girişilen iktisadi kalkınmanın te
siriyle elbette 1954 senesinden daha iyi mahsul 
elde edilecektir. Hava şartları rekoltenin büyük 
olacağı ümidini vermektedir. Bu itibarla 1955 
senesi zirai sektöründe bir azalma olmıyaeağı 
muhakkaktır. 

Smai sektörde gerek Hükümetin ve Hükü
metin teşebbüsüyle yapüan birçok yatırımların 
ve gerek Smai Kalkınma Bankasının teşebbüsü 
ile ve birçok şahsi teşebbüslerin iştiraki üe ya
pılan kalkınmaların neticesi olarak birçok sı

nai tesisat yapılmış bulunmaktadır. Bunların 
mühim bir kısmı 1955 te randıman vermeye bağ
lıyacaktır. Bunun da smai sektördeki millî ge
lire ve dolayısiyle Devlet gelirlerine büyük bir 
tesiri olacağı muhakkaktır. 1954 senesinde bir 
taraftan mahsulde mevcut olan eksiklik, diğer 
taraftan kalkınan bir memleketin envestisman 
ihtiyacı için ithale mecbur olduğu vesait ve bu
na nıütenazıran kalkınan memleketin, kalkınan 
zümrelerin iştira kabiliyetinin artması dolayı
siyle dış ticaretimizde mevcut olan bir sıkıntı
nın tesiri olduğu ve bunun tesiri ile bâzı yedek 
parçanın ve dışarıdan iptidai malzemesi gelen 
bir kısım sanayün rekor teşkil eden 1953 sene
sine karşı biraz daha az işlediği görüldü. Fakat 
buna rağmen sanayiin devlet gelirelri üzerinde
ki neticesini veren imalât Muamele Vergisinin 
azalmamış bulunması bu tesirlerin sınai sektör
de o kadar mühim bir netice doğurmadığını gös
termektedir. 

Bu arada işaret etmek isterim ki, bizde sınai 
imalâtta bulunan fabrikaların iptidai maddele
rinin kısmı âzami memlekette yetişir. Bunlar
da ise bir taraftan talebin çoğalması, diğer ta
raftan istihsal maddelerinin çoğalması dolayı
siyle muhakkak bir çoğalma vardır. 

Yeni yapılan sınai müesseseleri ilâve edecek 
olursak 1953 ten 1954 e kadar vâki artışın 1954 
le 1955 arasmda vukua geleceğini tahmin etmek 
icabeder. 

Smai sektör bakımından 1955 te 1954 e na
zaran bir azalma olacağım iddia etmek doğru 
olmaz. 

Ticari sektöre gelince, devlet gelirleri bakı
mından ticari sektörü tahlil ettiğimiz zaman gö
rürüz ki, 1953 e nazaran 1954 te ithalâtın daral
ması dolayısiyle bu sektöre bir tesir icrası vâki 
olması muhtemeldir. Ancak 1954 senesinde ya
pılan ithalâtın 1955 te daha azalacağı hakkın
da birtakım emareler yoktur. 1.954 dış ticareti
mizin az olacağını gösterir hiçbir belirti de yok
tur. Dış ticaret hacmimiz bilâkis bu sene daha 
fazla olacaktır. Muhtelif memleketlerle yapıl
mış kredi anlaşmalarımız vardır. 

Sonra mahsul durumu 1954 senesinde kötü 
gitmişti Bu sene mahsulün iyi olacağına dair 
ümitlerimiz mevcuttur. 

Diğer taraftan ticari sektörün devlet gelir
leri üzerindeki tesirin, ithalât dolayısiyle olan 
vaziyeti zannedildiği kadar büyük olamaz. Çün-
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kü ithlât tacirlerinin yaptıkları eksik ithalât do
layısiyle bir noksanlık husule gelebilir. Fakat 
buna rağmen memleket dahilindeki kalkınmalar 
neticesi iç ticarette bir genişleme olacaktır. Âm
me sektörünün, devlet bütçesinin büyümesi do
layısiyle devlet gelirlerinde buna mütenazır bir 
artmanın husule geleceği tabiîdir. Bütün bu 
iktisadi faktörleri ele alarak yaptığımız tahlil 
neticesinde 1955 senesi devlet gelirlerinin 1954 e 
nazaran bu sebeplerle ve tahsilatın seyri dolayı
siyle % 16 bir artış husule getireceğini hesabet-
tik. Bu miktara göre umumi tahlilimizi yaptık. 

Osman Bölükbaşı % 30 artış vâki olduğunu 
İddia ediyor. 1954 senesine nazaran 1955 sene
si bütçesinde % 30 bir artış vardır. Bunun ve-
gâne sebebi, iktisadi faktörde ilerleminin tesiri 
değildir bu kısım. O % 16 dır. Diğer kısmı, ka
bul edilmiş bâzı kanun tasarıları, ayarlamalar ve 
Yüksek Meclisinize sunulmuş olan kanun tasa
rılarına istinadeden varidatlardır. Bunların ye
kûnu 250 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bununla beraber, yapılan umumi tahminde 
2 960 000 000 liralık bir varidat elde edileceği 
gözükmüştür. Biraz evvel de arz ettiğim gibi 
eğer memleketimiz kalkınma ihtiyacında olma
sa, her şey yolunda gül ve gülistanlık bir mem
leket olsaydı elbette hükümetiniz millî gelirde 
son damlasına kadar elde etmeye çalışmaz da
ha hafif bir bütçe ile gelirdi. Fakat memleket
te ber vatandaş artık kendisine bir iman edin
diği memleket iktisadi kalkınmasının hızı ile, 
bu vatanperverlik saikasiyle hükümet millî ge
lirin son damlasına kadar elde edebilecek vâri-
latı hesabederek bütçeyi bu dereceye getirmek 
îçin çalışmış. Müsaadenizle sizlere bir tarihî fık
ra arz edeyim, fazla vaktinizi alıyorum ama, İngil
tere İmparatorluğunun kurulma devirlerinde Diz-, 
rail'i herkes siyasetinden dolayı tenkid ediyor, ya
pılan birçok şeyleri lüzumsuz sayıyor, bu suretle 
İngiltere'yi tehlikeye soktuğunu ileri sürüyorlar, 
itiraz ediyorlar. Dizrail kürsüye çıkıyor diyor ki: 
Bunların hepsinden vazgeçmek kabildir, bunlara 
hakikaten lüzum yok, kendi kabuğumuza çekilip 
40 milyon nüfuslu küçük balıkçı devleti kalmak 
istersek bunlara hiç lüzum yoktur. Fakat cihanda 
mevkii olan büyük bir devlet olmak istersek bu 
işlere atılmamız lâzımdır. Ben aynı sözleri Tür
kiye için de tekrar edeceğim. 20 - 22 milyonla 

kurunuvüstai bir memleket olarak kalmak ve sırf 
zirai mahsullerle geçinmek istiyen ve ufak çift
çilikle idare eden millet olmak istiyorsak ufak 
az bütçe iyi. Yok eğer büyük gayeler peşinde 
koşacak ve büyük işler yapacak bir millet ol
mak istiyorsak bütçemizi de ona göre yapma
mız ve ayarlamamız lâzımdır. Meşhur Alman 
âlimi Kayzerlinğ dünyanın en büyük ve efendi 
milletlerinden biri olduğunu itiraf ettiği Türk 
milletini lâyik olduğu seviyeye eriştirmek isti
yorsak bu bütçeyi mümkün olduğu kadar yük
sek ve dinamik bir şekilde getirmemiz lâzım
dır. (Bravo sesleri, alkışlar). Pek haksız olarak 
islâm dinine mütevekkillik sıfat verilmiştir. 
Hazreti Peygamber bile insanlara hiç ölmiye-
eekmiş gibi çalışmayı tavsiye etmektedir. Fani 
olan insanların çalışmasını istiyen Hazreti Pey
gamberin hayatı ebedi olan bu emrinin milleti
miz için yerine getirilmesi elbette lâzımdır. 
Onun için elbette bizim arzumuz da buna uy
maktadır. (Bravo sesleri) 

Umumi vaziyet hakkında bu izahlarda bu
lunduktan sonra; fazla vaktinizi alıyorum, üze
rinde durduğum mevzu rakamlardır ve sıkıcı
dır; müsaade buyurursanız (Devam, devam ses
leri) bir miktar da varidat nevileri üzerinde 
mâruzâtta bulunayım. 

Varidat nevileri içinde sayın arkadaşları
mızdan bâzılarının en çok ' tenkidine uğnyan 
Gelir Vergisi varidatıdır. 1954 senesinde, biraz 
evvel arz ettiğim sebeplerle, dış ticaretin daral
dığı malûm. Millî gelirin tahassül ve inkısamın
dan müteessir olduğu malûm olan Oelir Vergi
sinin bir sene evvelki gelir üzerinden alman 
beyanname usulünün tatbikinin da 1954 teki 
iktisadi vaziyetten müteessir olacağı da malûm. 
1953 e nazaran 1954 senesinde dış ticarette vâki 
eksilmenin, Gelir Vergisinin bu kısmı üzerinde 
de bir eksiklik olması tahmin edilebilir Ancak 
Gelir Vergisinin yekdiğerinden ayrı iki fcısnv. 
vardır. Birisi yıllık beyanname veren mükellef
lerin beyan ettikleri gelirler kısmıdır. İkincisi, 
ise sene içinde yapılan muameleler sıras-r.da, 
membada tevkif usulü, stopaj usulü iie tevkif 
edilen vergilerle hizmet erbabının ve buna ben
zer kimselere sene içerisinde yapılan tediyeler 
üzerinden tevkif edilen vergilerdir. 

Memleketimizde Gelir Vergisinin hasılatı 
itibariyle ikinci kısım, birinci kısımdan daha 
mühim ve daha büyük bir mevki tutmaktadır. 
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1955 Gelir tahminlerini yaparken Hükümet, 
bu esaslara riayet ederek, beyannameye tâbi 
mükellef adedine, senelik beyanname veren mü
kellef adedi her sene 10 000 kainin arttığını 
gördüğü için bu artışa istinaden 25 milyon 
lira ve yıllık beyanname veren mükelleflerde de 
1954 e nazaran 50 milyon lira bir fazlahk ola
cağına ve biraz evvel arz ettiğim stopaj ve hiz
met erbabı vergilerinde de her ay 5 milyon se
nede 60 milyon liralık bir artış vâki olduğunu 
tahsilat rakamları göstermekte olduğundan bu
na da 50 milyon lira ilâvesiyle geçen seneye na
zaran 125 milyon liralık bir fazlalık husule 
geleceğini tahmin etmiştir. Bu tahmin çok ce
saretlidir. Fakat biraz evvel arz ettiğim sebeple 
milli gelirden en son damlasına kadar almak 
istiyen bir hükümetin bu suretle cesaret göster
mesini bilmem tenkid etmek kabil midir? An
cak bize ferah veren ve bu rakamı kabul etti
ren sebepler arasında dış ticaretin azalmasına 
rağmen memleketin iç ticaretinde vukua gelen 
gelişme dolayısiyle beyanname mükelleflerin
de de zannedildiği kadar bir azalma olmıyaca-
ğıdır. 1954 e nazaran beyannameli mükellefle
rin, cirolarının azalmasına rağmen, kazanç nis
petleri çoğalmıştır. 

Diğer taraftan Gelir Vergisinde yapılan ıs
lahat memleket mükelleflerinin bu sisteme da
ha çok alışmaları, Gelir Vergisinin- tahakkuk 
ve tahsili için konulmuş olan müeyyideler mıv 
kelleflerin kaçakçüık yoluna gitmeme usulüne 
alışmaya başlamıştır. Bütün bu faktörler, bu 
bahiste bir eksilme olmıyacağını ümidettirmek-
tedir. Bilmukabele daha mühim olan ikinci kı
sımda ise bir artma olacağıdır. Bu artmanın, 
bu eksik kısmı kapatma ihtimali vardır. Eğer 
1954 için tahmin ettiğimiz ve biraz evvel umu
mi hatlariyle arz ettiğim iktisadi durumda 
menfi bir tesir husule gelmezse hükümetin tek
lif ve Bütçe Komisyonunun da bu mülâhazalarla 
kabul ettiği bu miktar tahakkuk edebilir. Fa
kat menfi bir tesir husule gelirse tehlikeye dü
şebilir. Bu ciheti yüksek takdirlerinize arz edi
yorum. Kurumlar Vergisi de aynı vaziyette ol
makla beraber memleketimizde son senelerde 
kurumların daha fazla bir inkişaf göstermesi 
dolayısı ile bu varidatın bir eksiklik vermesi 
ihtimali daha az olduğunu ıstıdraden arz edi
yorum. 

Bütçeye bu yıl bâzı yeni rakamlar ilâve edil
miştir; Arazi; Bina ve İktisadi Buhran vergi
leri. 

Yüksek Meclisiniz, bu tasarıları tetkik et
mek üzere bir Muvakkat Encümen teşkil etti, 
vazifelendirdi. 

Bütçe Encümeniniz bu kanun tasardan ile 
uğraşmamış, bu vergilerin prensipleri ve hü
kümleri üzerinde de katiyen bir müzakerede 
bulunmamıştır. 

Bütçe Encümeniniz, bütçeyi zamanında 
Yüksek Meclise takdim etmek için, hükümetçe 
kabul edilen rakamları Meclisten çıkacak ra
kamlarla tekrar müzakere etmeyi kabul etmiş 
ve hal aynen muhafaza edilmiş bulunmaktadır. 

İthalâtla doğrudan doğruya alâkadar olan 
İthalât Muamele Vergisi, Gümrük Vergisi üze
rinde geçen 1954 senesine nazaran bir artma 
vukubulunduğunu ve bunun doğru bulunmadı
ğını bâzı arkadaşlar beyan ettiler. 1955 sene
sinde bu vergilerin tahmininde encümen, 1955 
yılı dış ticaretinin, 1954 ün aynı bulunduğunu 
hesabederek buna göre tahmin yapmıştır. Bu 
sebeple bu vergiler üzerinde iktisadi gelişme, 
yahut ithalât ve ihracattaki artması dolayısiy
le yapılmış bir artırma yoktur. Ancak 1954 se
nesinde tatbik mevkiine giren gümrük rejimi
ni değiştiren bir kanun vardır. Evvelce spesfik, 
yani malın sıkleti üzerinden alınan Gümrük 
Resmi Ad Valorem, yani malın kıymeti üzerin
den alınan bir Gümrük Resmi şekline girmiş, 
bu ikisinin ensidansı, nispetleri arasındaki far
kın % 10 olduğunu yani spesifik sistemde 
% 15 olmasına rağmen ad valorem sistemde 
% 25 olduğu görülmüş ve ancak yapılan art
malar bu sebep dolayısiyle vukua gelen kanuni 
artma olarak kabul edilmiştir. Bittabi İthalât 
Muamele Vergisinde de Gümrük Resmi bu ver
ginin matrahına girmektedir. % 10 artan 
Gümrük Resmi matraha girince ithalât Mua
mele Vergisinin de nispeti artacağı tabiîdir. 
Yapılan hesaplar bunlara istinaden bulunmuş 
rakamlardır. Yoksa 1954 e nazaran 1955 te 
fazla ithalât ve ihracat yapılacağı düşünülerek 
ilâve edilmiş rakam yoktur. 

Memleket dahilindeki muamelelerden müte
essir olan İmalât Muamele Vergisi, Bankalar 
Muamele Vergisi, Damga Resmi ve buna.ben
zer vergilerde 1954 e nazaran 1955 te memle
ket iktisadi inkişafında vâki olacak ilerlemenin 
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tesirleri ve tahsilatın seyri nazarı itibara alına
rak ilâveler yapılmıştır. Bütçe Encümeni bu 
ilâveleri tetkik ederken, kendisine hükümetçe 
getirilen bütün rakamları gözden geçirdiği gi
bi; evvelce 8 aylık tahsilat seyirleriyle 10 ay
lık tahsilatı mukayese suretiyle lüzumlu deği
şiklikleri yapmıştır. 

Sayın Bölükbaşı'nın üzerinde ısrarla durdu
ğu Şeker istihlâk Vergisine gelince : 1954 sene
sinde açılmış yeni dört fabrika vardır. Bunlar 
1954 te ancak tecürbe ekimi yaptırmış ve buna 
göre işleme yapmışlardır. Bu sebeple ve esasen 
biraz evvel arz etmiştim, kuraklık dolayısiyle 
1953 üe 1954 istihsali arasında bir fark yoktur. 
Fakat bugün ekilmesi taahhüdedilen sahaların 
miktarına ve hükümetimizin pek yerinde bir ted
bir olarak şeker sanayiini kalkındırırken bir ta
raftan pancar müstahsıllannı korumak gayesi üe 
pancar fiyatlarına 1,5 kuruş zam yapmış bulun
ması dolayısiyle ekim sahasının taahhüt edilen 
miktarını tamamen ekileceği hesabedilmektedir. 

Diğer taraftan fabrikaların kapasiteleri ele 
alınınca 295-300 bin ton şeker istihsal edileceği 
hesap olunmaktadır. Filhakika biraz evvel arz et
tiğim sebeplerle geçen seneki mahsul vaziyetinin 
iyi olmaması istihsalimizi 1953 senesine nazaran 
çoğaltmamışım Fakat bir taraftan kalkman bir 
Türkiye'nin piyasaya giren % 80'ini teşkil eden 
köylü vatandaşların şeker ihtiyaçlarının her gün 
hendesi bir nispette artması dolayısiyle istihlâk 
son derece çoğalmıştır. Onun için yeni mahsul se
zonuna kadar hükümet ancak ayda 14 bin ton 
şeker, istihlâke arz edebilecektir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) - 16 Bin. 

İHSAN BAÇ (Devamla) - 16 bin ton arz 
edebilecektir. 

Bu Temmuz başında yeni kampanyaya gi
rileceğine göre bunu bu şekilde hesabedersek 
kendisi şekere susamış bir milletin, ondan sonra 
üzerine atıldığı bir şekerin istihlâkinde bunun iki 
mislini mütaakıp aylarda bulacağı kuvvetle 
ümidedilmektedir. Buna göre 260 bin ton hesabe-
dilmiş ve istihlâk vergisi rakamları ona göre ele 
alınmıştır. 

Ancak hükümetin teklif ettiği bu rakamlar 
arasında teklif sırasında mevzuubahis olmıyan ve 
biraz evvel ne kadar iyi bir tedbir olduğuna işaret 
ettiğim pancar fiyatlarının artırılması dolayı

siyle bunun bir kısmının şeker fonuna menfi te
siri olacaktır. Yalnız bu fedakârbğı hükümet üze
rine almış ve ne müstehlike nakletmiş ve ne de 
sanayie yüklemiştir. 

Encümen bunun bir miktarını indirmiştir. On 
milyon lira inmiştir. Tedbirin aksi 30 milyon li
radır. Fakat fazla istihlâkin 20 milyon liralık 
kısmını kapatacağı tahmin edümektedir. 

Verdiğim izahat uzun oldu. Sizi sıktım. Ra
kam insanı sıkar. Sözlerimi bitirirken bu kürsü
den 1951 senesi için 900 müyon lira açık var di
yenler, hepsini kasdetmiyorum, bir kısım arka
daşlar söylemişlerdir, bçugün. 500 milyon lira 
açık var, diyorlar. Verdiğim izahat yaptığımız 
tahminlerin indî ve hayali olmadığım göstermek
tedir. Biz fiüî hesaplara istinadediyoruz. Geçmiş 
senelerin tahminleri ile tahsilini göz önünde bu
lunduruyoruz. Tahminlerimiz ile tahsilat arasın
daki fark yüzde biri geçmemiştir. Cenabı Haktan 
bu sene de tahminlerimizin tahakkuk etmesini di
ler, hepinizi hürmetle selâmlıyarak sözlerime ni
hayet veririm. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

RElS — Cemal Kıpçak buyurun. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar dün bir mevzu üzerinde durmuş 
ve bu mevzu hakkındaki görüşlerimi izaha ça
lışmıştır. Bâzı arkadaşlar, senin ne izah etmek 
istediğini etraflıca anlıyamadık, dedikleri için 
tekrar söz almış bulunuyorum. Özür dilerim. 

Mesele yatırımlar meselesidir. Yatırımlarla 
Devlet iktisadi mahiyette büyük bir harekete 
girmektedir. Bunlardan bugüne kadar hareket 
göstermiş olanlar dışında, bir de yeniden hare
ket göstermek üzere olanlar ve gittikçe daha 
kuvvetle mikdan tekessür edecek mahiyette ele 
alınmış olanlar vardır. Bunların tahsislerini 
bütçe yolu ile yapıldığına göre bütçenin seyri 
içerisinde hesaplarının tekrar Büyük Millet 
Meclisine gelerek belirtilmesi icabeder. Bunlar 
arasında mühim hareket gösteren iktisadi Dev
let Teşekküllerinin hesaplan 3460 sayıü Ka
nunla teşekkül etmiş olan Umumi Heyet tara
fından yapılmaktadır. Umumi Heyetin gerek 
bugünkü durumu ile gerekse hattâ ıslah edilmiş 
şekli ile dahi Büyük Millet Meclisinin yani 
para veren sermayedar otoritenin vazifesini 
görecek şahsiyeti mâneviyeye sahip obuası 
imkânı yoktur. Geliyoruz, toplanıyoruz, hesap 
alıyoruz, ibra ediyoruz neticede bir kâr yahut 
da bir zarar tahassül ediyor. Tahassül eden 
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zarara bütçeye aksettirilmesi, zira fiyatlara 
Devlet tarafından müdahale edildiği için bu 
zararın vukua geldiği bâzı arkadaşlar tarafın
dan beyan edildi, bundan tahassül eden zararın 
mahiyetini katiyetle anlamadan Büyük Millet 
Meclisinden bunu karşılamak için karar alın
ması muvazenesiz bir durum doğurur. Niçin 
zarar tahassül etmiştir? Bu zaran İktisadi Dev
let Teşekkülleri Umumi Heyetinin mütalâa et
mesi, muvafık görmesi Büyük Millet Meclisi 
namına muvafık gördüğünü de beyan etmesi 
tatmin edici değildir. Ama bu kanunne veril
miş olan bir salâhiyettir. Fakat Büyük Millet 
Meclisini tatmin edici mahiyette değildir. Mev
zu burada tezekkür edilmeli, etraflı olarak 
kârını, zarann mahiyetini belirtmeli, ondan 
sonra Bütçede bu zararın karşılığı konulmalı
dır. Bir çiftliğe, bir sermaye sahibi para ver
diği zaman bunu bir vekil tâyini suretiyle ida
re ettirebilir', neticede de vekilden hesap sor
mak hakkını muhafaza etmiş durumdadır. Umu
mi Heyete verilmiş olan salâhiyet Büyük Millet 
Meclisine nihai hesap şeklinde aksetmediği tak
dirde bu Umumi Heyetin şu veya bu şekilde 
tam toplanamayıp, isabetli karar vermemiş ol
ması Büyük Millet Meclisinin kendisine verdiği 
vekâlet salâhiyetini suiistimal etmesi halinde 
burası vaziyetten haberdar olamamaktadır ve 
olamaz. Kanun devreyi o şekilde kapatmamak-
tadır. Tahassül eden kârlar vardır. Bu kârlar, 
kanunla bâzılarında yine aynı müesseselerin 
sermayesine ilâve etmeyi derpiş etmektedir ve 
bu suretle tahassül eden kârlar hiçbir suretle 
memleket bütçesine aksedip de gelir faslında 
görülmek imkânı hâsd olmamaktadır. Bu şekilde 
bütçeden tahsisat alan müesseselerden dün bah
settim. ^M. T. A. Enstitüsü ayn bir umumi he
yete sahiptir. Büyük Millet Meclisinin falan 
falan komisyonları ayrıca toplanıp bir umumi 
heyet mahiyetinde bunların hesaplarını tetkik 
ederek ibra etmek durumundadır. Fakat 7 - S 
seneden beri bu heyet toplanamıyor. Bu heye
tin toplanamaması, büyük mikyasta yapılmış 
olan masrafların mahiyetinin, vermiş olduğu
muz paraların hesabinin bize aksetmesini hiçbir 
zaman mümkün kılmamaktadır. 

Bu, bir kanuni açıktır. Önümüzdeki yatı
rımlarla, girişilmiş olan iktisadi hareketlerle 
büyük mikyastaki sermaye mevzuları devlet 

bünyesinde roevzuubahia olacağına göre bunla
rın bu şekilde bir veya ikisinin açıkta kalma
sının yaratacağı mahzurlara dikkat nazarınızı 
çekmek isterim. 

Bugün işte M. T. A. Enstitüsü hesabım ver
memiş dummdadır. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin umumi heyeti artık şahsiyetini ve vazife-
sinin mahiyetini anlamış ve kavramış durumdan 
çıkmış, yalnız Umumi Murakabe Heyetinin ra
porlarını tetkik ettikten sonra el kaldırarak beş 
on dakikada yüz milyonları .hattâ milyarları 
aşan bedellere birdenbire ibra karan vermek 
gibi bir duruma girmiştir. Bu doğru, değildir. 
Bütün teşekküllerin hesapları ariz ve amik tet
kik edildikten, Umumi Murakabe Heyetinin ne
tice itibariyle yaptığı teklifleri ve yaptığı ikaz
ları, bir sermayedar kudretiyle, bir sermayedar 
şahsiyetiyle ölçerek, bunları yalnız temenni ma
hiyetinde belirtilmeden kâr ve zarar hadleri 
aşan iktisadi hareketler içinde noksanların tas
hihi ve yapılması lâznngelen hususların da üze
rinde durulması gerekir, zannederini. Bugün 
Büyük Millet Meclisi bu şekilde hesap alamı 
yor, almıyor. Tesis edilmiş olan kanunlar ara
sındaki açıklık bu hesabı verdirmemektedir. Hat
tâ o kadar garip vaziyetler vardır ki. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bugün bir İşletmeler Ba 
kanlığı tarafından idare edilmekte, bakaıılann 
şahsi kanaatlerine göre bâzı istikametler almak
ta ve bu istikametler bakanların mevzuata gi
riş kudretleriyle mütenasip olarak bazen çok 
yanlış istikametlere doğru dahi gitmektedir. Bu 
şekilde hâdiselerin tekerrür etmemesi, yeni yeni 
mevzular çıktığı takdirde milyarlarca mevzuun 
işin kompetanı otmıyan ellerde yanlış hareket
lerle şevki idare edilmesi, yanlış hareketlere 
sevk ve imaie edilmesi neticesi tevlidetmekte-
dir, ki çok mahzurludur. 

Mecliste iki komisyon vardır. İktisat Ko
misyonu, Ticaret Komisyonu. Bu iki komisyon
dan Ticaret Komisyonu, İktisat, Ticaret Vekâ
letinin hangi fasıllarına bakar, İktisat Komis
yonu hangi fasıllannı tetkik eder. İşletmeler 
Bakanlığının icraatı hangi komisyonca tetkika 
tâbi tutulur, belli olmaz. Bu açıklığı bariz ola
rak gösterir. 

Benim naçiz görüş ve kanaatime göre bu 
mevzu, bir milletvekilinin kanun teklif «itme ka
pasitesi ve kabiliyeti dışında bir genişlik arz 
ettiğine s-örc. bunun tashihi, mevzunu hiikii-
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met tarafından esaslı bir tetkika tâbi tutularak 
bir kanun getirilmesini icabettirir. 

Bu mülâhazatımı şu mâruzâtımla beürttik 
ten sonra şahsi ve naçiz kanaatim olarak şunu 
arz etmek isterim ki, Büyük Millet Meclisi ken
di hesabim almak için »nreti mutlakada pa
raların hesabını getiren bir muhataba ihtiyaç 
duymaktadır. Bu muhatabın da mevcut komis
yonlardan bir tanesinin mevcut komisyonlardan 
bir tanesnin iktasadi devlet teşekkülleri komis
yonu olması yerinde olur. Bu şekilde bir ko
misyon ve ondan sonra büyük bir sermayenin 
elinde tutucusunun ortada bulunması ieabeder. 
Bu elinde tutucu unsurun vekâlet olması müm-
kin değildir. Vekâletler sık sık değişmekte, ser
mayeler ise bütün edvara intikal edecek sabit 
kıymetler ifade etmektedir. Bu sabit kıymetle
rin, değişmiyen mânevi şahsiyetler elinde kal
masında zaruret vardır. Bunun için de Şûrayı 
Devlet gibi, Divanı Muhasebat gibi Meclis ta
rafından seçilen ve bu mevzu içinde pişmiş un
surlardan mürekkep bir heyetin eline bu serma
yenin tevdi edilmesi ve bu heyttin, işte o zaman 
ya Başbakan tarafından veya Başbakanın veki
li olan bir devlet bakanının riyaseti altında top
lanmak suretyle, devlet politikasının tevcih 
edeceği istikamete kendisini vermekle beraber, 
sermayenin kendisine vermekle beraber, serma
yenin Büyük Millet Meclisine gelmesi ve inti
kal eden iki mahiyet üstünde daima hesaba ha
zır durumda olması ieabeder. Bu iki mahiyetten 
bir tanesi hesabın aynen ve nakden buraya ibra
zıdır, verilen milyarların aynen ve nakden ser
maye halinde durduğunun murakabesi, durdu
ğunu görmek ve bu hesabı her zaman almak 
hakkımızdır arkadaşlar. 

Bunun dışında ikinci hareket; sermayenin 
neması ve bu nemanın nereye gittiğidir ve nere
ye gittiğinin bilinmesidir arkadaşlar. Bu nema
nın mahiyetini bilmekle beraber bunun ne mik
tarının bütçeye aksettiğini bilmek de hakkımız
dır arkadaşlar. 

İşte bu suretle bu heyetin başında bulunan 
vekilin politik olarak bunlara vereceği istika
met, fiyatlar üzerinde yapacağı ayarlama, 
âmme hizmetlerine vereceği mahiyet, kömürde, 
şekerde yaptığı gibi, bir fiat tahdidi işi, fiat 
zammı mı lâzım gelecek, yoksa daha ucuza mal 
mı satacak, bunları yaparken belki müessesenin 
zararları da tahassül edebilir. 

Evet, bunların sarih bir şekilde, mal sahi
binin tâyin edilmesi ve bu mal sahibinin hiçbir 
tesir altında kalmadan sermaye hareketinin 
doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisine 
karşı mesulü mahiyetinde kalması ve artık bu 
sermaye mevzularının bu iktisadi tesislerde taıu 
iktisadi bir rııh çerçivesinde yalnız nema mev
zuu halinde harekete geçmesi gerektiği kana
atindeyim. Bu mevzu o kadar garip-bir hü
viyette bulunuyor ki, bugün bütçe müzakereleri 
sırasında bunun hangi fasıl içinde, şu kadar 
milyara varan servetin mahiyetlerinin tetkik 
ve tathili icabetse, bunu bütçe hareketi içinde 
görmeye imkân olamıyor. Eğer işletmeler Ba
kanlığı faslında gecen senelerde yapıldığı gibi, 
meselâ şu veya bu tesis için sermaye ilâvesi 
diye bir mevzu konsaydı ancak o hususa mün
hasır olarak konuşulabilirdi. 

Bilmem, arkadaşlarıma noktai nazarımı et
raflıca anlatabildiğim kanaatindeyim. Bu mev
zuun bir kamın teklifi halinde getirilmesini 
candan temcimi ederim. 

RElS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AfUUGLU 

(Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar; sevgili 
arkadaşımız Cemal Kıpçak iyi bir fikri, nazari 
olduğu kadar tatbiki bakımlardan da iyi bir 
ıslahat mevzuunu, şümul ve tesirlerinin yanlış 
anlaşılması ihtimalini doğuracak bir ifade vc 
üslûp ile anlatmamış, olsaydı huzurunuza c,ık 
mıyacaktım. Cemal Kıpçak arkadaşımız ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinden 
kârlarına kadar bütün muamelâtını bilirler. Bu 
muamelâtın yekûnu milyarlar ve milyarlar 
olduğunu bilirler. Bütün müesseselerin âdeta 
sahipsiz bulunduğunu ifade eder gibi oldular. 
Bunların sanki sahipleri yokmuş, sanki bunlar 
her hangi bir murakabeye katiyen tâbi değilmiş 
gibi konuştular. Eda bu olmasaydı, ifade böyh-
bir intibaı yaratmaya müsait olmasaydı huzu
runuza çıkmıyacaktım. 

Şunu derhal söyliyeyim ki: Cemal Kıpçak 
arkadaşımızın ifade etmek istediği fikir bu olu-
bilir : «İktisadi devlet teşekkülleri umumi hey
etlerinin bugünkü murakabe tarzı değişmelidir. 
Beklenen umumi heyet bu teşekkülleri icabe-
den seyyaliyet içinde murakabe etmelidir» Ben 
de size işletmeler Vekili olarak Bütçe Komis
yonunda bunun üzerinde durduğu mu arz etmiş-
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tzm, Hükümetin bunu ciddî bir mevzu olarak 
ele aldığım söylemiştim. 

Bugün bir murakabe vardır. Başvekâlete 
bağh umumi murakabe heyeti vardır, alâkadar 
vekâletlerin teftiş ve kontrolleri vardır. Büyük 
kısmı Meclis âzasından mürekkep umumi hey
etin kontrolü vardır. Nihayet Meclisin sual, is
tizah, bütçe müzakereleri yoliyle müzakeresi 
vardır. Sanki bütün bu yollarla, yapılan kon
troller mevcut değilmiş gibi, müyarlann ve mil
yarların israfına göz yumuluyormuş gibi bir in
tiba verecek ifadeleri olmasaydı elbette ki, tek
rar ediyorum, huzurunuzda bulunmıyacaktım. 
öyle değil, Cemal Bey arkadaşım, iktisadi dev
let teşekküllerimizin bugünkü murakabe tarzı
nın daha iyi bir hale getirilmesi için etüd yap
maktayız. Bu etüdler yakında Büyük Millet 
Meclisinin huzuruna gelecektir. Ama arz edeyim, 
İktisadi devlet teşekkülleri sahipsiz değildir 
arkadaşlar. Şayet sahipsiz olsalardı bunların 
1950 den bugüne kadar şikâyet ettiğiniz nok
san murakabe uzuvlarına rağmen göstermiş bu
lundukları tekâmül seyrine kavuşmaları asla 
mümkün olmazdı. 

Şayet bunlar sahipsiz olsalardı Türkiye'nin 
iktisadi bünyesinde bugün yapmakta bulunduk
ları muazzam rolleri, oynamalarına imkân kal
mazdı ; hattâ ayakta duramazlardı. . 

Arkadaşım diyor ki : «Teşekküller her ve
kilin talribetmiş bulunduğu politikaya göre is
tikamet alıyor.» 

Evvelâ şunu Yüksek Meclise arz edeyim ki, 
devletimizin iktisadi politikası, umumi prensip
leri ve umumi istikameti, hükümetin 'progra
mında ilk günden itibaren gösterilmiş bulun
maktadır. Bütün teessüsler, bütün teşekküller, 
bütün faaliyetler bu istikamet üzerinde yürü
mektedir. Vekâletlerin ve gelen vekillerin şahsi 
noktai nazarlarının bu istikamete inzimam et
tirebilecekleri, yine programın ana prensiple
rinden aldıkları ilhamlardan ibaret olabilir. 
Yoksa bir vekil gelip de kendisinden evvelki 
vekilin bütün yaptıklarını değiştirir tarzda bir 
iktisadi politika hâkimmiş gibi konuşmak rea
liteyi ifade etmez arkadaşlar. 

Hükümet bir istimrar halinde iktisadi poli
tikasını yürütmektedir, işletmeler Vekâleti 
dört, beş senede beş, altı vekil değiştirdi. Fa
kat iktisadi Devlet Teşekküllerinin programla

rı değişmedi, durmadan, mütezayit bir istihsa
le doğru gitti. Vekillerin bu istihsal artışına na
çiz ilâveleri oldu. Olmalıdır da. Ama programın 
hududu içinde, bu istimrarın bir ifadesi olarak 1 

Arkadaşlar; demin de arz ettiğim gibi, etüd
ler yapmaktayız. Bu etüdlerimizin ana prensip
lerini bir cümle ile ifade edeyim, İktisadi Dev
let Teşekküllerimizin kendi kanunlarında yazdığı 
gibi, basiretti bir tüccar gibi hareket etmeleri 
ve bu bakımdan muhtariyeüerini tamamen kul-
lanabümelerinî temin edecek ve bunun yanı ba
şında sermayelerinin, faaliyetlerinin, kârları
nın veya zararlarının kontrolünü daha iyi ya
pabilecek ve şikâyetleri ortadan kaldıracak 
olan bir kontrol sistemini tesis etmek! 

Büyük Millet Meclisi hesap alıyor mu T Alla-
ha çok şükür; Türkiye Büyük Millet Meclisle
rinin devletin en küçük işlerine kadar hesap al
dığı ve hesap almakta olduğu bir devir açılmış
tır ve muvaffakiyetle yürümektedir. 

Arkadaşımız teşekküllerin sahipsiz olduğu
nu ifade ettikten sonra bir sistem teklif etti. Bu 
teklifi ile iddiası arasında bir tezada işaret et-
mekliğime müsaadelerini rica ediyorum. 

«öyle bir sistem yapalım ki Başvekilin re
isliği altında bir heyet bu murakabeyi yerine 
getirsin» dediler. 

Halbuki işte Yüksek Murakabe Heyeti ka
nuna göre Başvekilin reisliği altında teşekkül
ler üzerinde muntazaman murakabe yapan bir 
heyet halinde çalışmaktadır. FiMrlerini iyi ifa
de edemediklerini zannediyorum. 

Şayet demek istedilerse ki : Türkiye Büyük 
Millet Meclisi iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
icra uzvu olsun. O zaman kendilerine derhal 
Anayasamızın bir maddesine dayanarak karşı 
çıkar ve derim M : Türkiye Büyük Millet Mec
lisi murakabe uzvudur, şayet icra uzvu olacak 
olursa murakabe ile icrayı birbirine karıştır
mak gibi Anayasaya % 100 muhalif bir vazi
yetle karşı karşıya gelme tehlikesi mevcuttur. 
Cemal Kıpçak arkadaşım heyecanla konuşur
ken hakikaten yanlış intibalar verecek şekilde 
beyanda bulundular. Ben iyi bilirim ki kendi
leri asla o fikirde değildirler. 

Aziz arkadaşlar, verdiğiniz milyarların he
sabını Türkiye Büyük Millet Meclisi her an 
almaktadır. Hattâ daha ileri olarak Türk milleti 
her an almaktadır. Her gün temeli atılan, her gün 
resmi küşadı yapılan, fabrikalar, barajlar, yollar 
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Vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin karşısında olduğu gibi doğrudan doğruya 
Türk milletinin karşısında da milyarların hesabı 
mütemadiyen verilmektedir. 

Ben Cemal Kıpçak arkadaşına Büyük Mil
let Meclisinin huzurunda şunu bir kere daha 
tekrar etmek isterim! Türkiye'de İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ve bütün âmme iktisadi faali
yetlerinin hesabı tamamen görülmektedir. He
sabın görülüş tarzında aksaklıklar mevcutsa bu
nu izale etmek için tedbirler alınır ve almak da 
lâzımdır. Nasıl ki almaktayız. "Hesaplar görül
müyor, milyarlar Büyük Millet Meclisinin kon
trolünden tamamen uzaktır, icra uzvu daha bun
ların karşısında hareketsizdir" gibi bir hükmü 
yaratacak bir yanlış fikir doğuracak beyanlar ise 
hakikata uygun değildir. Yoksa hesaplar görül
mektedir, hesaplar alınmaktadır! Yapılacak olan 
şey bazı mütekâmil ıslahat hareketleridir. Bun
ların da üzerinde ciddî olarak durulmaktadır. 
(Alkışlar) 

REİS - Hüseyin Balık. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) - İkinci 
defa rahatsız ettim, özür dilerim. 

İkinci vekâletinde, Sayın Samet Ağaoğ-
lu'ndan çok şeyler bekliyoruz. Ama burada bir 
söz söylediler. Ben de ona temas edeceğim. De
diler ki, gelen vekiller de mevzuattan ilham 
alırlar, onların da başka mesnetleri yoktur. 
("Parti programı, iş tutumu" sesleri). Eğer 
membalan dünkü mevzuat ise dünkü vekillerin 
de muvaffak olmaları lâzımdı. Mamafih ben bu 
hususta uzun boylu bir şey konuşmıyacağım, bu 
kadarla geçeceğim. 

Şimdiye kadar hükümetler iki milyonla uğ
raştılar, şimdi 24 milyonla uğraşılmaktadır. 24 
milyonla uğraşmak ise çok müşküldür. Bilhassa 
bu yaptığımız envestismanların verimi ve neti
celerini kontrol ve tanzim etmek lâzımdır. Ata
lar derler ki (parayı herkes kazanır, para kazan
mak kolaydır, fakat muhafaza etmek zordur.) 

Benim bâzı temenni ve ricalarım olacaktır: 
Çok güzel bir bütçe geldi. Bir taraftan yatırım
ları arttırmak, bir taraftan bütçenin denkliğini 
muhafaza etmek, bir taraftan da Devlet borçla
rını ödemek bir hayli mesele olmakla beraber 
bunların hepsinin yapılacağına eminim. Yatı
rımlar 3-5 senede beş milyara, on milyara ba

liğ olmaktadır. Hakikaten bunlar şayanı şük
randır. Bunların hiçbirisi tedrici ve intizamla 
olmamıştır, birer hamle üe olmuştur, cehdü 
gayretle vücut bulmuştur. Dünkü işletmelerin 
hepsi kendi gaye ve hedeflerine matuf olarak 
kurulmuştur. Bugün ve dün bu hedef ve gaye
lerde yekdiğetinden ayrılmaktadır. Hele son 
zamanm hedefleri ve gayeleri çok değişti. Bun
ları birer müeyyideye bağlamak, bunların Dev
let makanizması içinde esaslı basiretli ticari bir 
müeyyideye bağlamak gayemiz olmalıdır. Bu 
tedbirleri vaktinde almadığımız takdirde bu in
kişafı ve hamlelerimizi muhafaza etmek güç 
olacaktır. Endişe etmiyorum. Bunu yapan onu 
da yapmasını bilecek, hem daha iyi bilecektir. 
Fakat bu günden adım atrhrsa, bu günden bu
nun çaresi aranırsa elbette ki bizim için daha 
iyi olacaktır. 

iktisat Vekâletini iki hususta tanzim etme
lerini rica edeceğim. Bakanlık şubeleri arasında 
koordinasyon değil, bilâkis tedahüller vardır. 
Toprak Ofisi gibi, iktisat Vekâletine bağlı olan 
bâzı müesseseler gibi Toprak Ofisin iktisat Ve
kâletinden daha ziyade Ziraat Vekâletiyle alâ
kası vardır, iktisat. Vekâleti bugün İki milyara 
varan ihraç ve ithal meYzularım tanzim etsin, 
bununla meşgul olsun. Böyle yapmadığımı* 
takdirde millî geliri 1 7 - 18 müyar değil 25 
milyar da yapsak haricî ve dahilî alış verişleri
mizi iyi tanzim etmediğimiz takdirde bu husus
taki çalışmalarımızın inkişafı o kadar müsmir 
olmıyacaktır. Ben bugün şuna kaniim ki, dün
ya o kadar büyük dünya değildir; 20 tane ti
caret ataşesi bizim işlerimizi gayet güzel kont
rol edebüir. Bunlarda değişiklik yoktur; Hari
ciyemizde bir tebeddül yokttur. Hariçten gelen 
eşya faturaları doğru faturalar değüdir. Mem
leketten çıkan paralar Türkiye'ye gelmiyor. 
Arkadaşlar; faturalar çok yanlıştır, daima % 25 
kadar fazlasiyle tanzim edilmişlerdir. Bu sebep
le mal bedelleri artmakta, fakat farklar memle
kete girmemektedir. Ticaret ataşelerimizin ya
pacağı basit bir tetkik ile bu mesele ortaya çı
kar. 

Bugün Türkiye'deki zenginliğin ölçüsü, bir 
tüccarın Türkiye'deki para mevcudu değildir; 
bu miktar beş milyon, 10 milyonu olabüir, fa
kat bu onun için asla zenginlik miyarı değildir. 
Bir adamın dışarıda ne kadar sterlin veya do
ları vardır ona bakılmakta, zenginliği ona gera 
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ifade oluıınıaktadır. Buğüıı İstanbul yazıhane
lerinde tüccara atfedilen, zenginlik miyarı bu
dur arkadaşlar.. 

Ziraat Vekâleti üzerinde. Bütçe Komisyo
nunda birçok arkadaşlar mâruzâtta bulundular. 
Ziraat Vekâletine verdiğimiz ehemmiyet çok az
dır. Bütün istihsalimizi oradan yapacağız. Zi
raat Vekâletinin yalnız bütçe üe aldığı 150-200 
milyondan ibaret değildir. Ziraat Bankasının 
kredisi de bu mevzua girebilir. Bütün istihsali
mizi, dövizimizi, sınai kalkınmamızı, elimize al
dığımız bütün işleri, bu kanalla yapacağz, dö
viz tasarrufumuzu oradan temin edeceğiz. Onuri 
için bu kısma lâzınıgeldiği kadar ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Bugün aleyhimize olan döviz 
işini lehimize çevirebilmek için, istihsalimizi ar
tıracağız. Yoksa, kurmakta olduğumuz sınai in
kişafımızı bekler vc bunlardan yapacağımız ta
sarruflarla karşılarız dersek çok uzun seneler 
beklemek lâzımgelir. Kısa zamanda bunları te
min etmek için ancak zirai istihsale ehemmiyet 
vermek zaruridir, bunun da zamanı gelmiştir. 
Oyle envestismanlarımız vardır ki iki senede 
hattâ bir senede amorti olabilir. Bununla bera
ber bir de kurulmuş fabrikalarımız vardır. Dün 
bir fabrikadan bir mektup aldım «40 ton teneke 
lâzım, yoksa fabrikayı kapatacağım» diyor. Bir 
taraftan umumi efkârı" fabrikasyon yapmaya 
teşvik ederken, bir taraftan bu gibi ufak tefek 
malzemeleri tedarik etmemek doğru değildir 
arkadaşlar. Bu- tek fabrika eksik kurulsun, ama 
kurulmuş olanları için lâzım olan maddeyi, ham
maddeyi, yedek parçayı temin etmek lâzımdır. 
Bir konserve fabrikası kırk ton teneke için fab
rikayı kapatırsa bu doğru değildir. Bu, müesse
se sahibinin belki şahsi zararı olacaktır, bu be
nim için bir kıymet ifade etmez, ama smai kal
kınmayı teşvik ederken, kurulmuş olanların in
kişafını, yaşamasını umumi efkâr görmek ister, 
verimli olduğunu görmek ister. Görsün ki di
ğerleri açüabilsin. 

Yapılanları inkâr etmiyorum, bunları yapan
lar, bunları yapan büyük başlar istediklerimizin 
hepsini yapacak kudrette insanlardır. Bu büyük 
başın hepsini ihata edeceğini, kavnyacağını, 
bunlar için tedbirler alacağını biliyorum. Be
nim de vazifem vardır. Biz onların kalmasını, 
muhafaza edilmesini istiyorsak vicdanımızın 
emrettiğini söylemekle mükellefiz; riyakârlıkla 
mükellef değiliz. 

Söyliyeeeğim, dilimin döndüğü kadar.' iqini-
den geldiği kadar söyliyeceğim. 

Hükümetten bilhassa rica ediyorum, bilhas
sa büyük adamdan rica ediyorum: 1950-1954 
arasında yanında çalıştırmış ollduğu insanlar 
malûm olmuştur. Artık kendinin yanında olup 
da kendisinin temposuna ayak uyduramıyan 
insanlar malûmdur. Bâzı vekâletlerde fuzuli 
işgaller vardır, bu işgallerin kalkman Türki
ye'de, mesut Türkiye'de bir saat bile yeri yok
tur. Vekâletlerdeki fuzuli insanların o makam-
İlan daha fazla işgal etmemelerini kendisinden 
bilhassa rica edeceğim. (Soldan alkışlar; 

REİS — Enver Batumlu. 
RNVER BATUMLU (Seyhan; — Çok muh

terem'arkadaşlar; dünkü mâruzâtım, burada 
konuşmalarımızın müddeti, bütçemizi bir an ev
vel Büyük Millet Meclisinin tasdikinden geçe
rek kanunlaşması zarureti dolayısiyle, zamanın 
kıtlığı göz önünde bulundurularak on dakika
ya indirilmiş bulunduğu için ikmal edilememiş-
ri. Bugün konuşmamın ikinci kısmını yapaca
ğını ve bu suretle mevzuda, bütün üzerinde, 
vahdet teminine çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; dün burada bütçenin 
heyeti umumiyesi üzerinde konuşmalarımıza 
•bîişlarken meşhur iktisatçı Max Thornburg'un 
Türkiye hakkındaki tetkik raporundan bâzı 
paragraflar okumuştum. Bunlar Türkiye'nin, 
ogün içinde bulunduğu zihniyeti, halleti ruhiye-
yi ve Türk idare adamlarına hâkim olan zihni
yeti ifade etme bakımından fevkalâde • entere
sandı. Bunları bir daha tekrarlamıyacağım. 

İkinci olarak temas ettiğim husus, Muhasebei 
Umumiye Kanunumuzun çerçevesi içinde klâsik 
bütçeyi tarif etmek olmuştu ve bu hususta büt
çenin forme! bir kanun olduğuna işaretle sözleri
mi bitirmiştim. 

Bundan sonra para kıymetinin sükutuna ge
çerek bütçenin gelir rakamlannda müşahede edi
len artışın, para kıymetinin en geniş ifade ile, 
cx 20 düşüş kaydettiğini fakat buna mukabil büt
çede devlet giderlerinin % 70 bir artış gösterdi
ğini ve bunun neticesi olarak da % 50-gibi bir 
iştira kudreti fazlası tevlidetmiş- bulunduğunu 
arz etmiştim. 

Arazi ve bina vergisi kanunu tasarısı kanun
laşmaca ve Musul petrollerindeki hissemiz alın
masa bile 700 milyon gibi muazzam bir potansi-

2770 

TBMM KUTUPHANESI



yele düşülecek değildir. Bu bakımdan da 1955 
bütçesinin geniş büyük iş ve istihsal hacmi ya
ratmak hususunda fevkalâde yüksek bir ekono
mik potansiyele malik bulunduğunu ifade et
m e y e çalışmıştım. Ondan sonra sayın Halkçı 
arkadaşlarımın bir tenkidlerine işaretle, para 
kıymetinde % 25 bir sükutu kabul ettiklerine 
göre, bugünkü bütçeyi 2,3 milyara irca ettikle
rini, halbuki 1930'da Merkez Bankası kuruldu
ğu zaman tedavülde bulunan paranın 157 mil
yon olduğunu ve Halk Partisinin enflasyonist 
politikası neticesinde 1950 'ye kadar bu mikta
rın 1 milyara yükselmiş olduğunu, yani para 
miktarında % 600 bir artış kaydedildiğini, bu
nun bütçeye inikası hesabedilirse, Halk Partisi 
bütçesinin 5 0 0 - 6 0 0 milyonluk küçücük bir 
miktara ineceğini ve bu suretle Halk Partisi hu
kuken ipka edilse bile iktisaden tebahhur etmiş 
sayılacağını söyliyerek bu hususta küçücük bir 
notta bulunmuştum. 

Arkadaşlarım; benim esas fikrim, Demok
rat Partinin umumi politikasını burada ana hat-
lariyle tebarüz ettirmek ve bütçeyi, memleket 
ekonomisinin en reel ifadesi olarak umumi ik
tisadi muvazene iklimi içerisinde mütalâa et
mek idi. 

Demokrat Partinin asli politikası istihsal 
gayesine maruf bir siyasettir. İşte biz bütçele
rimizi bu tetkik zaviyesi içerisinde mütalâa et
mek suretiyle hakikatlere daha yakın bir fikre 
sahip olabiliriz kanaatinde bulunuyorum. 

Bundan sonra işaret ettim ve dedim ki: 
Meşhur Adam Smith'in asırlık bir klasik iktisat 
hakikati vardır ve o hakikat şudur: Bir memle
ketin serveti o memleketin bir senelik istihsali 
ve bu istihsal mukabilinde diğer memleketler
den mübade le edeceğ i k ıymet ve h izmet 
yekûnu ile ölçülür; yoksa tediye muvazenesi 
açığı, bütçe noksanları, devlet borçları, kâğıt 
paranın kıymetindeki sukut bir memleketin 
zenginliği üzerinde müessir olmaz. 

Bunları da bu şekilde ifade ettikten sonra 
fikirlerimi bilhassa muhalefet tarafından üze
rinde musirren durulan şu hususlar üzerinde 
teksif etmiştim: 

1. Türkiye muvazenesi açığı, 
2. Para kıymetindeki sukut ve pahalılık, 
3. Millî endüstrimizin, hammadde, yedek 

parça ve mahrukat sıkıntısı yüzünden tam ka
pasite çalışamaması ve bâzı istihlâk maddele
rindeki mevzi i ve muvakkat buhranlar." 

Evvelâ enflâsyondan bahsedelim ; 
Enflâsyon fikri çok tehlikeli olarak görülü

yor. Bu, tam mânasiyle gayri ilmî bir düşünce
dir. Aslında ise dâva sadece, arzın, uzun vâde
lere talebe tevafuk etmemesi keyfiyetidir. Bu 
cihetten enflâsyon, geri ekonomilerde bir zaru
rettir, hattâ müspet bir hükümet politikasıdır. 

Şimdi kalkınmış olan bütün millî iktisatlar 
bu geçitten geçerek, bugünkü merhaleye gel
mişlerdir. Hildebrant'ın «Merhale» nazariyesin
de olduğu gibi, kapitalizmin zirvesine çıkmış 
bulunan ingiltere, Amerika ve Fransa gibi 
memleketlerin ekonomileri bu yoldan yürüdü
ler. Şuna da işaret edeyim ki, Oolbertist ve 
Neo - Mercantilistc görüşlerin bu defa akset-
tirilememiş olmasını şükranla karşılarım. Altın 
hastalığı nüksetmedi.. Altınların kapışıldığm-
dan ve yağmasından bahsedilmedi. 

Arkadaşlar; tediye muvazenesi açıklarına 
gelince; o bahiste şunları söylemiştim : Tediye 
muvazenesi, hesaplar muvazenesinin bir kalemi 
olarak mütalâa edilir. Ama bizim için hesaplar 
muvazenesi içinde en mühim olanı tediye mu-
vazenesidir. 

Ayrıca şu ciheti de tebarüz ettirmiştim ki, 
«Dolar krizi» eseri ile mâruf ilmî otorite, 
«Millî bünyeler arasında büyük servet farkları 
oldukça tediye muvazeneleri behemahal açık 
verecektir.» demişti. Yani bu şu demektir ki, 
memleketler arasında büyük servet farkları olduk
ça tediye muvazeneleri muhakkak açık verecektir 
ve vermektedir, tştt bizim tediye-muvazenemiz de, 
bilhassa hu şartlarla dünya ekonomisine mur-
tabıt bulunduğumuzdan dünya konjonktürü 
içinde bir cüz teşkil etmemizden ve bilhassa 
büyük hamlelere giriştiğimiz ve dolayısiyle ge
niş ithalâta yer vermiş olduğumuz için açık 
vermiştir. Fakat unutmamalıdır ki, iktisadın 
bâzı mütearifeleri vardır. İktisatta bütün çark
lar aynı istikamette döner ve bir defa dönme
ye başladıktan sonra da hemen aksi istikamete 
çevrilemez. Hattâ durdurulamaz, yavaşlatıla-
maz: Paranın kıymetini bir defa. düşürdünüz 
mü düşmekte devam edecektir. Tediye muvaze
nesi bir defa açık verdi mi bu açık devam ede
cektir. Devlet borçlandı mı bu devam edecek, 
devlet borçlanacaktır. Bilelim ki, ekonominin 
bütün çarkları, bütün makanizması bir sistem 
vahdeti içinde çalışır. Bunu 1 - 2 yılda tama
men tersine çevirmek kabil değildir, buna im-
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kân yoktur. İşte bu bakımdan şimdi şiddetle 
tenkid ettiğimiz bütün hareketler, daha evvel 
iktisabedilmiş birtakım fena itiyatların bugün 
de devamından başka bir şey değildir. Şimdi 
biz, bunlara karşı çıkıyoruz ve istihsal politi
kamızın sayesinde memlekette yarın yapılacağı
nı göreceğimiz muazzam mal ve hizmet yekûnu 
ile bütün bu hareketlerin ergeç haddimâkulü-
ne irca edileceğine inanıyoruz. Bir frenleme, 
hattâ bir yavaşlama tahakkuk ettiği takdirde 
geriye çevrilme olmasa dahi, ekonomimiz için 
büyük muvaffakiyettir. 

Arkadaşlar dün yine bahsettim, para kıy-
metlerindeki düşüklük, bir vakıadır. Fakat bu 
hâdiseyi diğer hâdiseler yanında mütalâa et
mek lâzımdır. Daha geçenlerde ingiliz Radyo
su, .isterlinin 1939 dan bu yana % 100 kıymet 
sükûtuna mâruz kaldığını, hayatında % 100 pa-
halılaştığım söylemişti. Dolar 1926 dan beri % 
50 düştü, frank 1948 den beri değerinin % 75 
ini kaybetti. 

Türk parasmdaki kıymet sukut ur bunlarla 
mukayese edildiği zaman fazla mı sayılır?. 

Arkadaşlar, mühim bir mevzu daha var, bu 
da hayat pahalılığı. Geçende de burada işaret 
ettiğim gibi, bunda Hükümetimizin takibetmek-
te olduğu âm ve şâmil kıymetlendirme politika
sının da bilhassa çok büyük tesiri vardır. Zirai 
mahsulleri kıymetlendirmek, her şeye rağmen 
buğdayı 30 kuruşta tutmak ve bu hususta bir
çok tenMdlere paçatoner vazifesi görmek. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin borçları alabil
diğine tenkid edilmiştir. Fakat bırakınız bu 
kıymetlendirme politikasını, o zaman ortada 
hiçbir şey kalmıyacaktır. Ve bugün borcu 100 
müyonları aşan Toprak Mahsulleri Ofisi ta
mamen huzurunuzda tebrie edilmiş bulunacaktır. 

Arkadaşlar, buraya kadar yaptığım konuş
ma dünkü konuşmamın özeti idi. ( cBuna ne lü
zum var, kısa kes» sesleri). Şimdi para kıymeti 
ile ihracat münasebetlerine geçiyorum: 

Arkadaşlar, bir iktisadi hakikat vardır; bir 
memleketin parası düştüğü takdirde, yani para
nın valcur interieure'ü valeur extericure'me na
zaran düştüğü takdirde bu memleketin ihracatın
da prim, ithalâtında ise gümrük himayesi tesiri 
yapar. Fakat bu, paranın iç ve dış kıymetleri 
arasında bir muvazene hâsıl oluncaya kadar 
devam eder. Muvazene husule geldi mi, istik

rarla beraber ihracat da durur. Şimdi, bakıyo
ruz, bugünkü durumumuzun gösterdiği manzara 
şudur: ihracat rakamları 1953 ten sonra hafif 
bir duraklamaya girmiştir. Bununla beraber pa
ranın kıymeti düşmekte devam ediyor şu hal
de bü iki hâdise arasında artık bir korelasyon 
kalmamış demektir. Ama bunda bütün şartların 
aleyhimize dönmüş, emtia fiyatlarının yükel-
miş dış yardımlardan oldukça mahrum kalmış 
olmamızla birlikte iklim şartlarının da gayri
müsait gitmiş olması müessir bulunabüir. ihti
yatlı hareket etmek icabeder. Bununla bera
ber bu politikanın müspet netice vermesini ve 
ihracatın yeniden canlanmasını beklemekteyim. 

Arkadaşlar, hayat pahalılığı mevzuunda en 
fazla üstünde duracağım bir mesele şudur: Bun
dan en çok dar gelirli sınıf yani memur vatan
daşlarımız sıkıntı çekmektedir. Bunların yardı
mına bir an evvel koşmak için Barem Kanunu
nu piyasa şartlarına göre ayarlı bir şekilde çı
kartmak lâzımdır. Hükümetimizden bunu acele 
bekliyoruz. (Bravo sesleri). 

Arkadalar, son olarak bir mevzua temas et
meme müsaade buyurunuz: Bir plân meselesi 
üzerinde durulmaktadır. Demokrat Partinin bir 
plânı olmadığı ve plâna göre hareket etmediği 
ileri sürülmektedir. Bu husustaki görüşlerimi 
açıkbyacağım. 

Muhterem arkadaşlar; plân nedir? Plân bir
takım mevzular üzerinde politik iktidarın kıy
met hükümlerinin muhasalasıdır. Yani muay
yen istikametler tâyin ederek ehemmi mühim
ine tercih etmek ve millî kudreti bunlar üzerine 
sırasiyle teksif etmektir. Yoksa plân içine ne 
konursa alan boş bir çuval değildir. Şimdi ba
kalım Demokrat Parti nasıl hareket etmiştir? 
Biz, bilhassa millî politikamıza istihsali hedef 
yapmışızdır. Su, enerji ve saire tatbikatları ise 
bu umumi siyasetin tali istikametlerdir. 

Dâvayı daha müşahhaslaştıralım : 
Parker'in plân şaması şunları ihtiva etmek

tedir; (Gürültüler, kâfi kâfi sesleri). 
1. Hükümetin umumi yatırım politikasının 

daimî olarak gözden geçirilmesi, 
2. Hükümetin kalkınma faaüyetlerinin ko-

ordine edilmesi, 
3. En faydab hususi teşebbüslerin teşvik 

olunması, 
4. Kalkınma mevzuları arasında rüçhan, 
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5. Malî ve iktisadi politikanın iktisadi kal
ınmanın uzun vadeli, gayelerine uygun bir hal
de muhafazasının temini, 

Arkadaşlar, görüyorsunuz k i bu mevzuda 
bir mütehassız heyetin vermiş, olduğu rapor da
hi hiçbir zaman sağlam bir muhasebeye, kayıt
lara bağlı unsurlan tâyin edilmiş, maddi ağır
lıkları ölçülmüş bir sistem manzarası gösterme
mektedir. Bunu bilhassa s a l a h i y e t l i kimseler
den alarak nakletmenin sebebi, dâvanın ne ka
dar elâstiki olduğunu göstermek içindir. (Kâfi 
kâfi sesleri) 

REİS — Vaktinin hitam bulduğunu kendi
sine tefhim ettim. 

ENVER BATUMLU (Devamla) — Arka
daşlar; dün sayın Bölükbaşı bir söz sarf etti. 

«Tenkid üzücüdür, tenkid edilmemek hata
lıdır.» dedi 

Ben de kendilerine Fâtih'in şu güzel sözü ile 
mukabele etmek isterim: Fâtih Bizans İmparoto-
runa elçisi vasıtası ile şu cevabı vermiştir : «Be
nim hakikat kıldığım yere imparatorunuzun hül
yaları bile ulaşamaz» 

Meşhur «Schiller» de şunu diyor : 
«Wage du zu irren und zu trenmen» yani 

hata etmekten ve tahayyül etmekten çekinme! 
REİS - Cemal Kıpçak, buyurun. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) - Muhterem • 
arkadaşlar; İşletmeler Vekilinin sözlerime verdik-' 
leri cevap dolayısiyle tekrar söz almak mevkiinde 
kaldım. 

Konuşmamın heyecanı içinde kasdcttikleri-
mi iyice anlatamadığımı anladım. (Gülüşmeler) 

Muhterem İşletmeler Vekili benim için şunu 
demek istiyor, kadı yani demek istediği budur di
yor, ifadelerinin bir çoklarına iştirak ediyorum. 

Benim kasdım bugünkü durumda her hangi 
bir şekilde yatırım halinde mevcut olan paraların 
şu veya bu şekilde murakabesiz kaldığını iddia 
etmek değildir. Ben usul üzerinde duruyorum; 
usul halinde bir noksanlıktan bahsediyorum. 
Yoksa Hükümetimizin icraatında duyduğumuz 
memnuniyeti, eğer benim naçiz ifademle tekrar 
etmekte bir kıymet varsa, canü gönülden söyle
mekle şeref ve zevk duymaktayım. Usul bakı
mından muhterem İşletmeler Vekilinin beyan et
tiği etüd meselesi bir tekemmülü gösterecekse 
bunu memnunlukla karşılıyor ve bekliyorum. 

Yalnız bilmek istediğim husus şudur : Bîr 
murakabe vardır, bütçe müzakereleri yapılmak
tadır ve yapılıyor. Büyük Millet Meclisinde su
al takriri vardır, soruluyor. İktisadi Devlet Te
şekkülleri Umumi Heyeti vardır, Umumi Mura
kabe Heyeti vardır, hesaplar görülüyor. Bugün
kü ölçü ve hesabı bilmemekle beraber miktar, 
toparlak rakam olarak 7-8 müyar içinde dönü
yor. Bugünkü bütçemiz 3 müyarlık bir mevzu
dur. Bu üç müyar mevzuunun seyrini takibede-
cek olursak bütçe Hükümetçe tertip edilmekte, 
Bütçe Komisyonuna gitmekte, müzakere edil
mekte, mahallî tahsislere gitmekte, tahsis edü-
mekte ve sonunda da bir Divanı Muhasebat vi
zesine tâbi olarak Meclise avdet edip burada 
ibra kararı almaktadır. Benim usul bakımından 
aradığım seyir üç milyarlık hareketin içinde 
mevcut olduğu halde yedi müyarlık hareketin 
içinde mevcut olmaması dolayısiyle gördüğüm 
noksanlığın ifadesidir. Bütçe müzakeresi var; 
fasülan müzakere edilir, milletvekilleri her hu
susu sorar, İktisadi Devlet Teşekküller ve sair 
surette Devletin sermaye mahiyetinde yatırdığı 
tahsisleri de sorar. Soru müessesesi var; Mec
liste her milletvekili sual sorar, hesap ister ve 
hesabım alâkalı vekil tarafından alır. Fakat 
bütün bunlara rağmen bütçenin bir de Divanı 
Muhasebatı var. Bu yol ile gelen ve Büyük Mil
let Meclisine rakam rakam, hesap hesap intikal 
eden ve Büyük Mület Meclisinin bir komisyo
nunda süzüldükten sonra Büyük Mület Mecli
sinin huzuruna gelen bir hareketi vardır. Büt
çenin bünyesinde yer alan bu para hareketinin 
bu şekilde devrini kapamak, aynı seyir içinde 
yaratılmış sermaye hareketlerini görmek müm
kün müdür? 

3460 sayılı Kanun; Umumi Heyete gelen, 
ibrasını alan valörlerin hareketinin yalnız bir 
sual takriri üe Büyük Millet Meclisine aksetti-
rümesi kâfi gelirse o zaman bütçenin Divanı 
Muhasebatça vize edilmeden, bir sual takriri 
ile iktifa eder ve kocaman bir Divanı Muhase
batın mevcudiyetine lüzum görmezdik. Mevzu
un açık tarafına bir de M. T. A misalini ver
dim, içinde bulunduğum bu müessesenin geç
miş zamandan beri bugüne kadar almış olduğu 
paralar miktarım tahlil edecek olursak B. M. 
Meelisine veya sair bir otoriteye, bir ibra otori
tesine aksetmemiş hesaplar halinde açıkta dur
duğunu görürüz. Bunların kaç. milyon olduğu-
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nu, yahut milyarlara yaklaştığım biliyor mu
yuz arkadaşlar? Nereye gitti? Ne hareketler 
gösterdi? Bunların hesabını yapmış olan arka
daşlar daha hâlâ umumi heyetlerinden ibra al
mış durumda değillerdir. Halbuki büyük ha
reketler göstermiştir, memleket iktisadiyatında 
belli başlı ifadesini bulan petrol mevzuu gibi 
bu işin hareketlerini bu bünyede göstermişler
dir, açıktır hesap. Niçin ibrasız kalsın? Şimdi 
bunun bünyesi de bu ifadeyi verirken onun 
her hangi bir şekilde bir ittihama muhatap ol
duğunu ifade etmedim. Yapanlar temiz vatan 
çocukları olarak vazifelerini yapmıştır kanaa
tindeyim. Murakabe edenlerin olanca titizlik-
leriyle murakabelerini yaptığı kanaatindeyim. 
Ben, dilimin altında her hangi bir iddia saklı
yor değilim. Ben yalnız usul bakımından şu 
devrenin kapanması zaruri olduğunu hissetti
ğim için mâruzâtta bulundum. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Samet 
Ağaoğlu bunu yapacaktır. 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) — İşte kasdım 
budur. Zira önümüzde çok büyük hareketlerin 
meydana geldiğini ima eden işaretler vardır. 
Memleketimizin bilhassa devlet çapmda gösterdi
ği hareketler büyük sermaye hareketleri olarak 
bütçemizin bütün fasıllarında, büyük yekûnlar 
dolduruyor. Bunların böyle bir devre kapanma
dan açık kalmasının bir endige yaratması ihti
mali üzerinde de durduğum içindir ki vaziyeti 
bu şekilde arz ettim. Yoksa her hangi bir kas-
dım yoktur. Yanlış anlaşılmış olanlar hakkında 
muhterem Ağaoğlu'ımn bildirdikleri tashihlere 
aynen iştirak ediyorum arkadaşlar. 

REİS — Halil Turgut. 
HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar; biz iktidar olarak 1950 yılında 
hükümetimize, müstakil bir vatan sathında se
nelerden beri maddi ve mânevi huzur bekliyen, 
refaha kavuşma arzusiyle çırpman, dünya mil
letleri içinde her bakımdan geri kalmak hüs
ranını ve vicdan azabını duyan ve fakat ne pa
hasına hırsa olsun bu çemberi kırıp içinden 
çıkmak ve dünya milletleri arasında kendisine 
yaraşır bir ihtiram mevkiine sahip olmak isti-
yen bir milleti idare etme gibi çok ağır ve me-
suliyetli bir vazife verdik. 

Sanayi, ziraat, maarif, sağlık, nafıa.,., gibi 
bir memleketin medeni yasama kıstasını ifade 
eden işler evvelce ele alınmış ve fakat esaslı ve 

ömürlü olmıyan tedbirlerle iktifa edilmiş, baş
vurulan tedbirlerin çoğu maalesef başlanmadan 
zeval bıümuştur. Fakat salon nutuklarında 
mahdut olan münevver kitleye bol bol edebiyat 
vo hitabet gösterileri yapılmış ve milletin c/o 82 
sinden fazlasını teşkil eden köylü tabiat ile 
başbaşa bırakılarak maalesef yer yer alay edi
lir, iğrenilir zavallı mahlûklar haline getiril
miştir. 20 nci asrm ikinci yarısının baharında 
kendisini idare eden iktidarda efendice bir in
kılâp yapan bu asîl millet kendi öz eseri olan 
Demokrat Parti iktidarından, sonsuz hizmetler 
serisinin tahakkukunu istemekte elbette haklı 
idi. 

Asırlarca dert ve ıstırapları içinde saklama
ya zorlanmış bir millet, 1950 baharından sonra 
dile geldi. Köylü, kentli büyüğü küçüğü... Hü
kümetten, devletten mütemadiyen hizmet is
tedi. Hükümet bu hizmetleri ne ile ve hangi 
kitleye dayanarak yapacaktı? 

Muhterem arkadaşlar; zaman zaman etrafı
mızdaki milletlere bakarak onların kalkınma 
hamlelerine karşı hayranlık duyarak kendi ha
limizden şikâyet ederiz ve mesuliyetleri de hü
kümete atıp geçeriz. 

Halbuki bu milletleri şuurla ve izanla, tet
kik ettiğimizde onların ele alınacak her hizme
tini ifaya liyakatli ve ehliyetli sayısız ihtisas 
adamlarına sahip olduklarını görürüz. İşte De
mokrat Parti hükümetlerinin en büyük dert vc 
ıstırabı. 

Hükümet çeşitli malî kombinezonlarla içte 
ve dışta sermaye buldu donmuş değerleri hare
kete geçirdi. 

Senelerin değil, asırların ihmal çukuruna 
yuvarlanmış, yalnız vergi yermeye, yalnız cep
helere sevk edilmeye ve yalnız ameleliğe layık 
görülmüş köylünün hayati dert ve dâvaları 
başiıbaşına bir çağ, bir devir yutacak kadar 
engin.... 

Sağlık merkezleri, hastaneler şehir ve köy 
yolları, köy içme sulan gibi tamamen bakir 
olan dâvalar hal yoluna konuldu., köy okulları 
işine yeni bir yön verilerek köylü ağır bir kül
fetin altından çıkarılmak suretiyle senelerce 
işlenen bir adaletsizlik ortadan kaldırıldı. Şe
hir ve kasabaların su ve elektrik işleri ele alın
dı ve bu sahada hayli mesafe alındı. Ziraat ve 
sanayi sahalarında yapılan büyük hamleler 
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meydanda. Eskiler ıslah ve her gün yeniler ilâ
ve edilmeye devam olunuyor. Enerji ve sulama 
barajları, limanlar, hava meydanları yapılmak
tadır. Vatan sathı bir şantiye halindedir. Hü
kümet milletimizin mahrum kaldığı bütün me
deni ihtiyaçları kısa bir zamanda halletmek is
tiyor, tşte asıl zor olan, üzerinde durup düşün
meye değer olan mesele budur. Birbirini takib-
eden birçok nesillerin ihmallerini bir veya iki 
nesle yükletmek suretiyle bu muazzam mesafe
yi kapamanın imkân şartları üzerinde hüküme
tin bir lâhza tevakkuf etmesini, ehemmi ınü-
himme tercih etmek suretiyle hizmetleri daha 
uygun vadeli bir sıraya bağlamasını, rumetleri 
külfetler gibi bütün vatan sathına tevzi ve tak
simde çok daha âdil ve reel ölçüler bulup tat
bik etmesini temenniye şayan buluyorum . Ma-
hallîcilik vc bölgecilik zihniyetine saplanan es
ki devir, vatandaş kitleleri arasında çok bariz 
kültürel, sosyal ve ekonomik farklar meydana 
getirmek suretiyle memlekete vc millete bilerek 
veya bilmiyerek büyük zararlar vermiştir. Bü
tünlük istiyen vatanın muhtelif bölgeleri ara
sında kültür, imar ve inşa bakımından göze 
çarpan bu seriye farkını kapatmak ve bundan 
»onra zihinlerde en ufak bir şüphe ve tereddü
de dahi yer vermemek, iktidarımızın ve dolayı 
siyle hükümetimizin üzerinde hassasiyetle diu 
ması gereken mühim bir meseledir. İktidarımı
zın yurdu kalkınma hamlelerinde istihdaf etti
ği gayeleri tahakkuk etmede engin olan ve bu 
gaye ile mütebayin durumda bulunan bazı nokta
ları vaktimizin darlığından dolayı, sadece madde 
halinde arz etmek isterim: 

1. Memurlarda vazife ve mesuliyet hissinin 
yerleştirilmesi ve bu mesuliyetin hükümetçe en 
dakik ölçülerle tesbiti ve takibi lâzımdır. Suyu 
getiren ile testiyi kıranın bir olduğu hükmünü 
zihinlerden silmenin zamanı gelmiştir. 

2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin, devlet 
mekanizmasını müşkül duruma sokan personel 
rejiminin yeniden gözden geçirilmesi lâzımdır. 
Devlet teşkilâtında çalışan maaşlı memurların 
gelişigüzel alınmalarının ve bu teşekküllerin 
muhteşem binalarda oturmaya, milletin maddi 
gücü ve kalkınma hamlesi ile mütenasip olmı-
yan mutantan bir büro hayatına alışmalarının 
önüne geçilmesi lâzımdır. İktisadi Devlet ! 
Teşekküllerinde görülen aşırı lüks içinde yaşama ! 

istek ve zevki mamulâtın maliyetini yükselten 
ve dolayısiyle pahalılığı artıran âmillerdendir. 

3. Avrupa veya Amerika'ya gitmek husu
sundaki istek, üzerinde ehemmiyetle durulur 
bir iptilâ halini almışa benziyor. Bunu tahdi-
detmek ve hükümetçe gönderilmesine karar 
verilenlerden, mutlaka hususi ve gitmiyenler 
arasındaki emsaline nazaran üstün hizmet ve 
liyakat istenmelidir. Amerika'ya gidip dönen 
tekrar masa başmda oturmakta ve yahut yur
dun kendilerine muhtaç bölgelerinde vazife ve 
hizmet kabul etmemekte devam ederlerse bu 
gidişin millet ve memleket hesabma hiçbir fay
dası mülâhaza edilemez. 

4. Cemiyetimizde lükse karşı gittikçe ar
tan bn inhimak göze çarpmaktadır. Bilhassa 
giyim meselesinde bu hal, çok barizdir. Yüksek 
gelirli ailelerin kendi güçleriyle, devlet meka
nizmasında vazifeli olanların da çeşitli vazife 
ve hizmet vesilelcriyle ecnebi memleketlerine 
gklip bu gibi eşyayı getirmektedirler. Bu hal 
bilhassa kadınlarımız arasında adeta rekabet 
haline gelmiş bulunuyor. Bu vaziyetin önlen
mesini arza şayan bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bizde iktisadi müşkü
lâtın başladığını iddia edenler vardır. Bunu in
kâr etmiyeceğiz. Yalnız şunu belirtmek isti
yorum : Bizde muayyen bir zamana kadar köy
lü şeker yemezdi, şehirlerde giyilen fotin veya 
iskarpin giymezdi. Yağını yemez, satıp vergi
sini verirdi. Şu halde memleketin yüzde 82 sini 
teşkil eden köylü kitlesi uzun seneler iptidai 
bir müstahsil olarak kaldı. Bugün artık, içinde 
bulunduğumuz devirde bütün köylü ve bilhassa 
kendi içinden çıkan iktidar partisinin durumu 
düşünülürse köylünün iyi yaşamak için artık 
müstehlik olma hakkını inkâr etmeye imkân 
yoktur. 

Köylü hayatında inkişaf vardır, tabiî şekeri 
bol miktarda istihlâk edecek, daha iyi giyine
cektir, bunlar fabrikalara ihtiyaç gösterir. Fab
rikayı kurmaya mecbur olunca neticesini de 
aynen kabul etmek zorundayız. Hükümetimiz 
bunu bilerek ve anlıyarak gereken kaynaklan 
aramakta vc çoğaltmaya çalışmaktadır. 

Bühassa bu hareketini takdir etmek bizim 
için zevkli bir vazife olmaktadır. 

5. Arazi vergisi meselesi : 
Muhterem arkadaşlar; 
Köylümüz, umumi olarak çiftçimiz ancak ik-
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tidanmız devrinde devletin himayesine alınmış
tır. Bu sahada tohum ekilmiştir. Bu tohum 
intaç devresindedir. Fakat meyvasmı verme
miştir. Meyva verdiği gün elbette bu vatandaş 
zümresi de seve seve ve sevine sevine bu milli 
vazifeyi şevkle kabul edecektir. Bu itibarla 
yeni ve esaslı bir arazi tahriri yapıldıktan son
ra arazi vergisini düşünmek yerinde bir hare
ket olur kanaatindeyim. 

6. Bütçeyi denk olarak Yüksek Meclisin 
huzuruna getirmek, hükümet için hiç şüphesiz 

büyük bir muvaffakiyettir. Hükümeti Yüksek 
Meclis hususunda tebrik eder yeni bütçenin 
Türk Milleti için uğurlu ve hayırlı olmasını ve 
tatbikinin da en iyi şekilde yapılmasını temenni 
ederim. 

RElS — Bütçenin heyeti umumiyesi üze
rinde başka söz istiyen var mit.. Söz istiyen 
yoktur. Bugün saat 15 te tekrar toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,20 

IKINCI CELSE 

Açılma saati : 15.06 

REİS - Reisvekili Tevfik İleri 

KÂTİPLER : Ömer Mar t (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

BE tS — Yoklama yapacağız (Afyon Kara-
hisar'dan Diyarbakır'a kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum, 

Söz Maliye Vekili 'nindir. Buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN PULATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; C. H. 
P. si sözcüsünün bütçe müzakereleri münasebe
tiyle yaptığı konuşmayı ve ileri sürdükleri ten-
kid ve mütalâaları dikkatle dinledik. 

Diğer muhalefet partisinin konuşması da bu
nun aynı idi, yahut o diğerinin aynı idi. Onun 
için burada vereceğim cevaplar, yalnız birisini 
muhatap kabul etsek kendiliğinden diğerine de 
jâmil olacaktır. 

C. H. P. si sözcüsü bu tenîridlerinde hiçbir 
yeni iddia, yeni bir fikir, yeni bir görüş ve yeni 
bir mevzu ortaya atmıyor, iktidara gelişimizin 
hemen ertesi gününden beri Halk Partisinin ten-
Irid mevzuu diye ele aldığı noktalar aynen bun
lardı. Aradan beş yıla yakın bir zaman ve bir 
seçim geçmiş olmasına rağmen hâlâ, ilk günden 
itibaren ileri sürülen umumi mütalâalar yine 
ırtaya sürüklemekte devam olunuyor. Sözcü di-
vor ki; Demokrat Parti birkaç ay içinde bütün 
rati - demokratik hükümleri ortadan kaldırmak, 
iöz, yazı ve fikir hürriyetini kısa zamanda te

sis etmek va 'diyle iktidara gelmişti. Eger bu va-
it ile iktidara gelmiş ve bu va'dimizi tutmamış 
olduğumuz iddiası hakikat olsaydı, 1954 seçi
mini va'dimizi tutmamış ve demokratik nizamı 
tesis etmemiş olmamız dolayısiyle kazanmamız 
mümkün olamazdı. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). Kaldı ki, söz fikir ve yazı hürriyetini son 
hudutlarına kadar götürmek değil, mesuliyetsiz
lik sahasına kadar götürmüş olmanın cezasını 
memleket çekti. Bu devre zarfında bir kısım mat
buatta çıkan yazılardan numune vermek hem 
iddiamızın ispatına, hem de aksi iddiada bulu
nanların mahcubiyetine medar olar. 

Sözcü, bugünkü iktidarın ve hükümetin mu
halefete tahammülsüzlük zihniyetinden bahse
diyor. Doğrusunu isterseniz bu ifade şayanı 
hyret bir şeydir. Muhalefete tahammülsüzlü
ğün şaheser örneklerini Halk Partisi iktidarda 
kaldığı müddetçe, bütün hayatı boyunca, fası
lasız şekilde vermekte devam etti. Muhalefetin 
ademimevcudiyetmi programının tek maddesi 
halinde kullandı. Ve muhalefetin ademimeveu-
diyetini tek maddeli bir program haline getir
di. Halk Partisi demek kendisinden başka parti 
tanımamak demekle müteradif cldu. Mecburen, 
muhalefetin teşekkülüne katlandıktan sonra da 
onu yoketmek için elinden geleni yapmakta 
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devam etti. Vaziyet böyle iken şimdi sözcü bir 
tenkid mevzuudur diye, iktidarın ve hüküme
tin muhalefete tahammülsüzlüğünden bahsedi
yor. Yine sözcüden bir cümle okuyalım : «Ne
den Demokrat Partinin demokrasiye arka çevi
rerek bir yıldırıma ve sindirme metodunun de
nemesine kalktığını anlamak ve izah etmek 
güçtür» diyor. 

Arkadaşlar, memlekette hürriyetin mevcut 
olduğu hakikatini bütün vatandaşları sadece 
haset, kıskançlık ve ihtirasın pençesinde kıv
ranan particiler hariç, bütün milleti işhadede-
rek ispat etmek mümkündür. Takriri sükûn, 
istiklâl mahkemeleri, tabutluklar, idarei örfiye 
devirlerinden ne kadar uzak bir hava içinde, 
hır hürriyet nizamı içinde yaşamakta olduğu
muzu bütün vatandaşlar tasdik ederler ve et
mektedirler. (Soldan, bravo sesleri) Yddırma 
ve sindirme metodları hâkim olsaydı, bu sözle
rin sahibi muhterem, muarız, elbetteki böyle 
konuşamazdı. Bu sözler elbette şahsi cesareti
nin ve millî kahramanlığının âsari güzidesinden 
değüdir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) (Gü
lüşmeler). 

Rejimin kendisine temin ettiği hakları ne 
dereceye kadar kullandığının delilini bizzat bu 
konuşmaları teşkil ediyor. 

Yine sözcünün, memurların politikaya 
karışması mevzuu üzerinde söylediği bir cümle 
vardır. Buna vereceğim cevap çok kısa olacaktır. 
Devlet memurunu iktidara muhalefetle 
ömürgüzar kılmak istiyorlarsa, fiili politika ile 
meşgul olmaları hürriyetini temin etmek isti
yorlarsa bunu asla yapmıyacağız. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Sözcü bermutat adalet cihazına da temas 
etmeden geçmiyor. Ve adalet cihazından şöyle 
bahsediyor: İcra kuvvetinin tâyin, nakil, taltif, 
tecziye veya emekliye sevk yollariyle nüfuz ve 
tesirine mâruz bulunan adalet cihazımızın vic
dan ve kanaatinden başka her türlü endişeden 
masun bulunduğuna, ona iltica edecek her 
vatandaşın kaani ve mutmain bulunacağı bir 
hale ircai ile mümkündür, diyor. 

Hâkimlerin azil, nasıp ve tâyini Hâkimler 
Kanunu gereğince icra edilmektedir. Bunda 
bir değişiklik yoktur. Hâkimlerin teminatı aynen 
devam ediyor. Sadece bütün devlet memurları 
için kabul edilen tekaüt haddine hâkimlerimi
zin de tâbi tutulmasından başka bir değişiklik 

yapılmamıştır. Hâkimlerin teminatı, bulunduk
ları yerlerin ölünceye kadar sahibi olmaları hu
susu değildir. Hâkimlerin asıl teminatı, verdik
leri kararlardan ve hükümlerden hiçbir suretle 
hiçbir kimseye hesap vermemek ve hiçbir ma
kamın murakabesi altında bulunmamak esası
na dayanır. 

Bugün hiçbir hâkime, içtihadlarma, ilmî ka
naatlerine ve vicdanına uygun olarak verdiği 
hüküm ve kararlarından dolayı sual sormağa 
hiçbir kimsenin ve hiçbir makamın hakkı ve 
haddi değildir. (Bravo sesleri). Hâkimliği diğer 
devlet memurlarından ayırdeden vasfımümey-
yizi de buradadır, istanbul'da, İzmir'de, Anka
ra'da veya cümlece arzu olunacak bir iki şe
hirde kalmak imtiyazı hâkim teminatının esâ
sını teşkil eder, telâkki olunursa bu birkaç şeh
rimizde oturan az sayıda hâkimlerimiz için arzu 
olunacak ve imtiyaz teşkil edebilecek bir vazi
yetin Türk hâkiminin büyük kitlesini teşkil 
edenler için birer mahrumiyet ve mağduriyet 
teşkil edeceğini kimse inkâr edemez. Nihayet 
bir hâkim, bugünkü teminata sahip olduğu hal
de, faraza 25 yıl oturduğu İstanbul'dan veya 
birkaç şehirden başka bir yere nakledilmek en
dişesiyle vicdanından, irfanından, ilminden fe
dakârlık yapacak bir zat ise, başka cazibeleri 
karşısında irfanını, iz'anını kötüye kullanaca
ğından şüphe edilebilir. (Alkışlar) 

Sözcü aşağı yukarı bir seneden beri - ken
dilerince moda olduğu şekilde - Kırşehir'den de 
bahsediyor. Fakat bu bahsi çok kullandılar. Bu 
bahis münasebetiyle ileri sürülen iddialar, Kır
şehir bir mevzu olarak mevcut değilken de ileri 
sürülmekte ve tekrarlanmakta idi. Bunun için 
üzcrüıde durmıyacağım. 

Sözcü yine konuşmasının bir yerinde, elim 
bîr huzursuzluktan bahsetmektedir. Bugün va
tandaşın ve memleketin huzur ve sükûn içinde 
bulunduğunu sözcünün kendisi de, partisi de 
pekâlâ bilir. Bugün Arslanköy hâdiseleri mi, 
cereyan etmektedir. Bugün Senirkcnt hâdisele
ri mi cereyan ediyor. Fakat onlar huzuru Mec
lise, hükümete, şahıslara hakaret etmek, iste
dikleri gibi sövüp saymak mânasına alıyorlar
sa buna asla müsaade edilmiyecektir. (Bravo 
sesleri, alkışlar.) 

İktidar partisinin yolu, Meclise, kendisine 
sövdürmemek, hakaret ettirmemek, Atatürk 
heykeüerinin güpegündüz kırılması cesaretine 
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zemin hazırlamamak, sayısı 30 • 40 a varan 
solcu mecmua ve gazetenin memleketin mevcu
diyetini temelinden tahribedecek neşriyata de
vam etmesine meydan vermemek, (Bravo ses
leri) suça teşvik cüretkârlığını önlemek ola
caktır. Bunun vâzıhan ve sarahatle bilinmesi 
lâzımdır. Muhalefetin şu Mecliste yaptığı ten-
kidler elbette en ağır şekilde yapılmıştır. Ağır 
olduğu kadar da haksız ve yersizdir. Bunu her 
haugi bir gazete yazabilir, her yerde bunlar 
konuşulabilir. Memleketi sattınız, memleketi 
hatırdınız, diye yüzümüze karşı haykırmakta
dırlar. Fakat alçaklar, hainler, memleketi sat
tınız diyemeyeceklerdir. Bunu dedirtmiyeceğiz. 
Vatandaşlara, partilere, hükümete, Meclise ha
karet etmek, Türkiye'de hiçbir zaman bir hak 
olarak tanınraıyacaktır. (Bravo seslen) Bun
lara müsaade ederek memleketin elim bir hu
zursuzluğa düşmesine asla meydan vermiyece-
ğiz. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Sonra sözcü geçiyor, şimdi diğer kısımlara-, 
burada gerekçeden başlıyor ve diyor ki; bütçe 
frerekçeleri, zamanımızda, demokratik memle
ketlerin siyasi hayatında, ehemmiyetle üzerin
de durulan birer millî vesika telâkki edilmek
tedir, diyor. Bizim gerekçemizi de siyasi bir 
propaganda maksadiyle kaleme alınmış bir ve
sika telâkki ediyor ve bu gerekçenin millî eko
nomiden bahsetmesini, dünya vaziyetinden bah
setmesini, yani geniş olmasını istiyor. Etraflı 
ve realist görüşle ilmî şekilde hazırlanmış ol
ması lâzımdır, diyor. Halbuki 1951 den bu yana, 
her sene biraz daha tekemmül ettirmek sure
tiyle hazırlamakta olduğumuz gerekçelerin ma
hiyeti ve vasfı ortadadır. İktidara geldiğimiz 
tarihe kadar bu memlekette bütçe gerekçesi 
diye bir şey olmadığını, 1950 yılma gelinceye ka
dar bütçe gerekçelerinin birer küçük veya üçer 
sayfadan ibaret bulunduğunu. 1950 bütçesinin 
ise gerekçesiz olarak getirildiğini, 1950 bütçe
sinin gerekçe olması lâzımgelen vesikasının 
birtakım ihsai malûmattan ibaret, istatistik 
rakamlannı muhtevi kalınca bir vesikadan iba
ret bulunduğunu söylersek Nüvit Yetkinin ge
rekçe hakkındaki düşünceleri ile kendi iktidar-
lan zamanındaki bütçelerin gerekçeleri arasın
daki fark anlaşdır. Biz bütçe gerekçelerini Nü
vit Yetkin'in tarif ettiği mânada anlamakta ol
duğumuz için iktidara geldiğimiz devrenin ilk 
bütçesi olan 195] den itibaren etraflı bilgiyi 

ihtiva eden, vazıh gerekçeler hazırlamaya baş
ladık ve gittikçe tekemmül ettirerek bu hale 
getirdik. 

Bana kalırsa sözcü, Halk Fanisinin Grupu 
adına okunan, fakat dışarda. mebus olmıyan 
gayrimesul kimseler tarafından hazırlandığını 
(Muhakkak sesleri) öğrendiğimiz bu tenkidle-
rinde geçmişin üçer sayfalık gerekçelerini mü
dafaa vazifesini de üzerine almış.. Fakat ikti
darları devrinde gerekçlerinin üçer sayfadan 
ibaret olduğunu bilmeden üzerine almış... Söz 
cüyc burada sadece bunları okuma vazifesi 
düştü... Halbuki bizim 100 sayfalık ve millete 
hesap veren, dünyaya bir vesika teşkil etmesi 
gereken ve sözcünün, olması lâzım, dediği mâ
nada oları bu gerekçemizi etraflı bir surette, 
tetkik etmiş olsalardı; bir de, acaba geçmişte 
mensup olduğum partinin iktidarda bulunduğu 
zamanlardaki gerekçeleri kaç sayfa idi ve na
sıldı diye bir tetkik yapmış bulunsalardı, ben 
eminim ki, sözcü arkadaşlarının hazırlamış ol
duğu bu konuşmadan gerekçe bahsini ve ten
kidini çıkarıp atardı. (Soldan : Bravo sesleri, 
gülüşmeler) 

Arkadaşımın bakmadığı şeyi, ben kendisine 
zahmet olmasın diye burada arz edeyim. (Büt
çe kanunlarını açarak ve göstererek) İşte şu 
1945 gerekçesidir, 1,5 sayfadır. Şu 1946 gerek
çesidir ve yalnız bir sayfadır. Şu 1947 gerek
çesidir ve yalnız iki sayfadan ibarettir. Şu 
194S gerekçesidir, 1 sayfa, 10 satırdan ibaret
tir. Şu da, 1949 gerekçesidir, bu sadece seki/ 
buçuk sayfadan ibarettir. 

1950 bütçesi ise gerekçesizdir. (Gülüşmeler) 
ve (Alkışlar) gerçi sözcü 1950 gerekçesi diye 
vasıflandırdığı bu vesikaya bir ehemmiyeti 
mahsusa atfediyor. Halbuki 1950 bütçesine rapt -
olunan bu vesika bir ihsai malûmat mecmuasın
dan, bir lugaritma cetvelinden ibaretti. 1950 
bütçesinin ise gerekçesi yoktu. Bizim gerekçe
mizi, arkadaşımız okumamışlarsu merak ederek 
belki bundan sonra okurlar. 

Sonra sözcü diyor ki, bu gerekçe bir siyasi 
propaganda vesikasıdır, edebiyatıdır. Nedir 
kendisinin siyasi propaganda dediği bu şey. Ar
kadaşlar, kendisinin siyasi propaganda telâkki 
ettiği bu vesika iktidara geldiğimiz günden 
beri yaptığımız işleri aksettirmesi, huzurunuza 
gelmiş olan bütçe kabul Duyurulduğu takdirde 
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alınacak tahsisatla yapılacak işleri saymasıdır. 
Yani yaptıklarımızı göstermemiz, yapacakları
mızı izah etmemizdir. üç milyar liralık vergi 
veren bir millete karşı bu paralarla ne iş yapıl
dığını söylemek bir propaganda mıdır?. (Sol
dan, vazife sesleri) Bir hükümetin en tabiî va
zifesidir ve riayete mecbur olduğu bir vazife
dir. Biz ne demişiz'.'.. Demişiz ki. faraza J950 
de öğretmen okullarında 1825 talebe vardı, 
halbuki bugün talebe sayısı 16346 ya çıkmıştır. 
Yalan mı?. Burum propaganda neresinde?. Ma
mafih sözcünün hakkı var. Ben kendisine hak 
veriyorum. Sadece hakikatleri söylemek en ge
niş ve en tesirli bir siyasi propaganda mahiye
tindedir, bu değerdedir. 

Ne idi kendisinin siyasi propaganda saydı
ğı?. Sulama, bataklıkları kurutma, taşkınları 
Önleyici tesisler vücuda getirme için 500 mil
yon lira sarf ettik ve edeceğiz. Baraj ve elektrik 
santralleri için bir milyon lira harcadık ve har-
eıyacağız. Maden kömürü tesisleri için Etibanka 
480 milyon, Sümerbank tesisleri için 230 milyon 
lira, Rafineri tesisatı, petrol kuyuları 76 milyon 
lira, yeni şeker fabrikaları 300 milyon lira, ye
ni çimento fabrikaları 250 milyon lira, demir
yolu inşaatı için 579 milyon lira, limanlar inşa
atı için 700 milyon lira, karayolları için, bugü
ne kadar sarf edilmiş ve sarf edilmekte olan 1 
milyar 230 milyon lira sarf ettik, sarf edeceğiz, ve 
ediyoruz, diyoruz. 

Arkadaşımız tabiî ne iktidarları zamanında 
böyle bir rakam gördükleri, ne düşünmeye alışık 
oldukları ve ne de tatbik kabiliyetinde oldukları 
için, bunları propaganda zannediyorlar. 

Sözcü diyor ki, gerekçede yol, liman ve sınai 
sahadan bahis olunurken eski iktidar tarafından 
tamamen ihmal edilmiş olduğu ifade edilmekte, 
fakat aynı gerekçede mukayeseler yapılırken 
Halk Partisi devrinde yapılmış olan işler kabul 
edilmekte diyor ve devam ediyor, barajlar, elek
trik santralleri, millî bankalar, demiryolları, şosa-
lar, köprüler, Etibank, bakır, kömür madenleri, si
lolar, et ve balık kombinası, mensucat, şeker, çi
mento fabrikaları, hepsi bizim zamanımızda baş
lanmış ve yapılmış olan işlerdir, diyor. 

Ben, bunları arkadaşımızın gerekçeyi dik
katle okumadığına hamlediyorum. Çünkü her 
konuşmanın bir cevabı vardır, yoksa bile bile, 
kasten alınmış olduğunu tahmin etmiyorum, 

dikkatli okumamışlar, zaten dışarıda hazırlan
mış, mukayesesi olmamış, sıkışık zamana gel
miş, mukayesesi mümkün olmamış, sıkışık za
mana gelmiş. (Soldan gülüşmeler) 

Biz; gerekçemizde, kömür sizin zamanınız
da şu içli, 1950 de iktidarı devir aldığımız tarih
ten itibaren biz şu seviyeye getirdik, diyoruz. 
Sizin zamanınızda dört şeker fabrikası vardı, 
biz dört tanesini işletmeye açtık, üç tanesini bu 
sene, dört tanesini 1956 da ve diğerlerini müta-
akıp senelerde yapacağız ve yekûnu yirmi şe
ker fabrikası olacaktır, diyoruz. 

Sizin zamanınızda şu kadar yol vardı, biz 
buna şu kadar stablize yol ilâve ettik, şu ka
dar köprü ve şose ilâve ettik, şu kadar yolu ba
ktın altına aldık, diyoruz. Sizin zamanınızda 
limanların kapasitesi şu idi. İktidarı devir aldı
ğımız tarihten bu yana, şuraya getirdik, diyo
ruz. Mamafih bunların içinde bâzıları şayanı 
dikkattir. Meselâ, sözcü, barajdan bahsediyor. 
Ben düşündüm. Hangi baraj ofiabiîir diye. (Çu
buk barajı sesleri) Acaba, neyi kasdediyor diye. 
aklıma gele gele Çubuk barajı geldi. Mamafih 
sözcü eğer bunu inhisarına almaya uğraşıyorsa 
boşuna gayret etmesin. Çünkü saltanat devrin
de, Sultan Mahmut ve Sultan Hamid devirle
rinde yapılan Bend-i Mahi Valide bentleri de 
vardır. Ondan sonra kredileri artırdık, diyor. 
Biz krediyi artırdık derken, kredileri icadet-
tik, demiyoruz. Biz iktidara geldğiimiz tarih
te, faraza zirai kredi 300 küsur milyon liradan 
ibaretti, biz onu bir buçuk millyara çıkardık 
diyoruz. Eğer sözcünün burada bankalar, kre
diler diye saymaktan kas di bir inhisar tesisi 
ise, hayır, bu kendilerinin de inhisarında değil. 
Mithat Paşanın inhisarındadır. 

Sözcü, mevzular üzerinde sıra ile gezinirken 
zirai istihsale temas etmeden geçemezdi. Diyor 
ki; «İttihaz olunan bir sıra müspet tedbire rağ
men 1951 de Macaristan ve İtalya'dan, 1954 
senesinde ise Amerika'dan buğday ithal etmek 
zorunda kalındığını, 1949 daki büyük kurak
lık yüzünden Marşal yardımından faydalanmak 
suretiyle buğday ithalâtını şiddetle tenkid ede
rek, buğdayın bol ollduğu yıllarda ithal eden 
bir millet iken, buğday ihraceden millet, di
ye propaganda yapıldığını söylüyor ve bütçe 
gerekçesinde, eski iktidar ziraati tabiatın lût-
funa terketmekle, demek suretiyle bizi suçlan
dırıyor.» diyor. Bu sözlerini, gerekçede ve BU-
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tukta zirai ekiliş sahaları ve istihsal artışı hak
kında verdiğimiz tafsilâtlı izahatı iyice tetkik 
etmediklerine, veyahut da sadece bir politika 
yapmak hevesini üstün tutarak bizim verdiği
miz izahatı anlamamazhktan geldiklerine ham
lediyorum. Fakat mademki, anlamamışlardır, 
bu sefer anlamaları için bir kere daha bunun 
hulâsasını arz etmeyi faydalı gördüm. Tama
men gayrimüsait iklim şartları ile geçen 1954 
senesi de dâhil olmak üzere vaziyeti şöyle bir 
gözden geçirecek oifursak, zirai ekiliş sahası 
1946 -1949 seneleri 8 milyon 695 hin hektardan 
ibaretti. 1954 yılında bu miktar 12 milyon 862 
bin hektara yükselmiştir. Artış nispeti yüzde 
48 dir. 

1946 - 1949 senelerinde hektar başına hubu
bat istihsal vasatisi 908 kilodan ibaret idi. 1953 
senesinde 1 295 kiloya yükselmiştir. Artış nis
peti % 42,7 dir. 

Tamamen gayrimüsait iklim şartlan içinde 
geçen 1954 senesinde ise hububat istihsali, 1949 
senesine nazaran - sözcü dikkat buyur - % 79,5 
ve 1946 - 1949 yılları vasatisine nazaran % 39 
daha fazladır. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Neye 1950 
ye göre değil. Bunların hepsi elliye göre, çün
kü daha düşüktür, bütün gayretlere rağmen. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Onu 
da söylerim. Onu da söyüyeceğim. Marak bu
yurmayınız, sabırlı olunuz. 

1954 istihsali 1951 senesinden önceki - şimdi 
rahatladınız mi, 1950 yüını da dâhil ediyorum 
1951 senesinden önceki bütün yılların en yük
sek istihsalinin de fevkinde bulunmaktadır. Dik
kat buyur sözcü. (Sağdan gülüşmeler). 

Hükümet muhtelif vesilelerle yaptığı konuş
malarda, beyanatta, iklim şartlarının daima de
ğişebileceğini fakat mühim olan şeyin çiftçiyi 
teknik vasıta ve yeni istihsal usulleri ile teçhiz 
etmenin, lüzumlu kredi imkânlarına kavuştur
manın, zirai istihsal faaliyetlerinin desteklen
mesinin ehemmiyetli olduğunu ve asıl bu büyük 
terakkiler sayesinde istihsal kapasitesi artışlan-
nm mühim olduğunu söylemiştir. 

1950 den bu yana, sarf olunan ve bütün mil
letçe malûm olan büyük gayretler sayesinde elde 
ettiğimiz bu istihsal kapasitesi artışlan sayesin
de 1954 senesine ait istihsal seviyesi dahi 1951 
den önceki en feyizli yılların istihsal rakamlan-

nm kat, kat fevkmde bulunmaktadır. Sözcü bunu 
hava şartlarına bağlamak istiyor, «üç yıl arka 
arkaya hava şartlan iyi gitti» diyor. Ben mu
kayeseyi iklim bakımından en gayrimüsait yd 
olan 1954 ile ondan önceki bütün yıllar arasın
da yapıyorum. 1954 istihsali sizin çeyrek asırlık 
iktidarınız zamanında en yüksek istihsal seviye
sini gösteren yılların da üstünde bulunmaktadır. 
Çeyrek asırlık iktidannız zarfında hiç mi iyi hava 
şartı görmediniz. Havalar hiç mi iyi gitmemiş
tir. O takdirde ne şeametli bir haliniz varmış. 

1954 yılında gayrimüsait iklim şartlarına 
rağmen 9 598 000 ton olan hububat istihsali 
1946 ve 1950 yıllarının umumi vasatisi olan 
- Söcü 1950 de dâhil - 7 069 000 tondan % 35,6 
nispetinde daha fazla bulunmaktadır, bunlar 
lafa gelen şeyler değildir. 

Yalnız, bu münasebetle bir noktaya temas et
memiz icabediyor. Acaba 1954 te 9 598 000 ton 
hububat istihsal edüdiği halde neden dışandan 
buğday ithal etmek zorunda kaldık? Bu bize acı 
bir hakikati göstermektedir vc ortaya koymakta
dır. 

Fakat aynı zamanda iki devir arasındaki far
kı, bir hâdisenin farkını da ortaya koyacaktır. 
Geçmişte 7 milyon küsur bin tonluk hububatla ge
çinen bu memleket bugün 9,5 milyon tondan faz
la hububat istihsal ettiği halde bu miktar, ihtiya
cına kâfi gelmiyor. Bu, millletimizin evvelce yarı 
aç. yarı tok günler geçirdiği hakikatini ortaya koy
maktadır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Sözcü başka bir noktaya da temas ediyor ve 
bu teması kurnazlık sanıyor. Gerekçede ve nutuk-
da şu kadar şeker fabrikası, şu kadar yol, şu kadar 
köprü, şu kadar baraj, şu kadar elektrik nakil 
hatları, şu kadar azot fabrikası yaptık, diye sayı
yoruz. Muhalefetin bunlara karşı, hayır bu fabri
kalar yapılmadı, bu temeller atılmadı, bu fabri
kalar ve tesisler işletmeye açılmadı, demesine im
kân yok. Bütün temel atmalar, inşalar ve işletme
ye açmalar sathı vatanda, milletimizin ve dün
yanın gözü önünde cereyan ediyor. Vaziyet böyle 
olunca muhalefet sözde bir politika taktiği ile bu 
muazzam faaliyeti gölgelemeye çalışıyor... Henüz 
inşa halinde olan işleri küçültmeye uğraşıyor. Bu 
büyük yatırımlann kurulmakta olan bu tesislerin 
istihsale geçmesinin zamana mütevakkıf bulundu
ğunu düşünmek icabeder. Sözcü bu işler için mem
leketin belli olmıyan bir intizarda bırakıldığını 
ve ne zaman faaliyete geçileceği hakkında malû-
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mat verilmediğini söylüyor. Sözcü her gün yeni 
bir testsin işletmeye açüdığına görmüyor ve oku
muyor mu? Görmek ve öğrenmek istemezse biz 
ne yapalım? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Siz muhale
fette iken kim yazıyordu? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — 1954 seçimleri sırasında temci atıl
ma devresinde «seçim fabrikaları» diye adlandır
dıkları bu fabrikaların şimdiye kadar işletmeye 
açılmış olanlarını görmeleri, henüz inşa safhasın
da bulunanların da hangi yularda ve hangi tarih
lerde işletmeye açılacaklarının ve faaliyete geçe
ceklerinin gerekçede okumaları icabederdi. Kaldı 
ki; bir hukukçu olan sözcünün, pekâlâ bilmesi 
ieabeder ki, bu işler bunlar ihale olunur, her iha
lede bir teslim müddeti vardır, bu şartlar muka
veleye girer ve imza olunur, ondan sonra da bu 
mukavele hükümleri tatbik olunur. Gayrimuay-
yen bir müddet içinde inşa ve tesellüm edilecek, 
mütaahhidinin keyfine bırakümış tesis olur mu? 
(Soldan : Bravo sesleri, gülüşmeler.) 

Sizleri yormuş olacağım, fakat kendisini ten
vir etmek için müsaadenizle, bir iki nokta üzerin
de misal arz edeyim. (Soldan ; Söyle, söyle ses
leri.) 

Gerekçede ve nutukda şeker fabrikalarından 
bahsetmişiz. Adapazarı 1951 te başlamış, 1953 te 
faaliyete geçmiştir. Kütahya, Amasya şeker fabri
kaları 1951, 1952 dc başlamış, 1954 te işletmeye 
açılmıştır. Süsırlık, Burdur ve Kayseri, Erzu
rum, Erzincan, Malatya, Elâzığ geçen sene in
şaata başlandı, 1956 da işletmeye açılacaktır. 
Bunların hepsi bütçe gerekende yazılı olma
sına rağmen tekrar ara ediyorum. 

Çimento fabrikaları: Bu fabrikalardan 3 ta
nesi 1955'te işletmeye açılacaktır. 10 tanesi 1956 
da, 4 fabrika da 1957 de tamamlanarak işletmeye 
açılmış bulunacaktır. 

Baraj, hidro-elektrik tesisleri: Yapılmakta 
olan bu 5 büyük barajdan ikisi ikmal edilmek 
üzeredir. Diğer 3'ü de 1957-1958 senelerinde iş
letmeye açılmış olacaktır. 

Kömür ve diğer maden tesisleri: 
Yapılmakta olan bu tesisler en geç 1957 de 

ikmal edilerek işletmeye açılacaktır. 
Fazla tafsilâta girişmiyorum, bunların hepsi 

mufassalan gerekçede mevcuttur. Bugüne kadar 
bu hususta ne tahsis olunmuştur, kaç milyon lira 
sarf edilmiştir ayrıca yazılmıştır. 

Rafineri tesisleri 1953 te başlamış, bulundu
ğumuz yıl içinde, birkaç ay sonra işletmeye 
açılacaktır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Eylülde. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Süperfosfat tesisleri geçen sene 
ikmal edilmiş,, işletmeye açılmıştır. Asit sülfirik 
1956 da, işletmeye açılacaktır. Karabük tesisle
rinde yapılmakta olan ilâvelerin bir kısmı 1953 
te ikmal edildi. Diğerleri 1956 da ikmal edile
cektir. Boru fabrikası 1954 te işletmeye açıldı. 

Azot sanayü : inşaatına başlanmak üzere
dir. 1958 den önce işletmeye açüacaktır. Silo
lar ve hububat depolama tesisleri : 1954 sonuna 
kadar ikmal edilenlerin kapasitesi yarım milyon 
tondan fazladır. Bakiyesi 1957 sonuna kadar 
ikmal edilmiş olacaktır. Et, Balık kurumuna ait 
tesislerin bir kısmı ikmal edilmiş ve işletmeye 
açılmıştır. Limanlar mevzuunda, 20 ye yakın 
iskele ve barınak yapılmış işletmeye açılmıştır. 
Haydarpaşa, Mersin, Alsancak, Salıpazan, Sam
sun limanlarına başladık, en kısa zamanda ik
mal edip işletmeye açacağız. Sulama, kurutma, 
su taşkınlarını önleme tesislerinin mühim bir 
kısmını 1954 sonuna kadar ikmal ettik, diğer 
kısmım da en kısa zamanda belki de 1957 de 
ikmal etmiş olacağız. Bunlar gerekçede yazılı
dır ve nutukta da tafsilen arz edilmiştir. 

Sözcünün üzerinde durduğu noktalardan bi
risi de şu program meselesidir. Bizi programsız-
lıkla ittiham ediyor. 

Arkadaşlar; düşünüyorum; acaba hangi işi
miz programsız, hangisinin programı yok? Bun
lar, yapüan bütün bu işler hepsi birer programa 
bağlanmıştır. 

Kara yollan diyoruz, şu kadar yol yapüması 
lâzım, şu kadar yolun bakım altma alınması lâ
zım, şu kadar yolun asfalt kaplanması lâzım ve 
bunlar şu kadar yılda yapılabilir, diyoruz. 

Köprüleri ele alıyoruz, memlekette şu kadar 
köprünün yapılması lâzım, bunlardan şu kadarı
nın beton, şu kadannm demir olması içabediyor, 
şu kadarı yapılmıştır, gu kadar daha yapılacak
tır diyoruz. 

Limanları ele alıyoruz, yapılacak limanlan 
sayıyonız, şu tesisler kurulacaktır, şu limanlar 
yapddığı ve şu tesisler kurulduğu takdirde ka
pasite şu olacaktır, diyoruz. 
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KCrr »çme suyunu ele alıyoruz, 5u kadar ko
nin içme suyuna ihtiyacı vardır; bunun şu ka-
iarım yaptık, daha şu kadar köye içme suyu 
getirilmesi lâzımdır, portesi şudur, diyoruz ve 
bunların hepsi birer birer programa bağlanmış
tır diyoruz. 

Mademki programsızlıkla ilham ediyorlar. 
Biz kendilerine soruyoruz. 

Hangi işimizi gayrimüsait görüyorsunuz, 
langi işimizi beğenmiyorsunuz, hangi işimizi 
programsız telâkki ediyorsunuz, yapılanlar dâ
hil, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz yollar, 
köprüler, limanlar, barajlar, su tesisleri, mek
tepleri mi? Yoksa hidro - elektrik santralleri 
mi, şeker fabrikaları mı, çimento fabrikaları 
m, azot fabrikaları mı, hangisini fazla, pro
gramsız buluyorsunuz? Hangisinin yapılmama
sı lâzımgelirdi diyorsunuz? Hangisini israf te
lâkki ediyor ve yersiz, sebepsiz ve lüzumsuz 
olarak yapılmıştır, diyorsunuz? 

Bunun en doğrusu, mademki bir iddia, bir 
mevzu ortaya atıyorsunu, meseleyi, mevzuu 
plân gibi umumi sözlerden çıkarmak, müşah
has hale getirmek lâzımdır. 

Yaptığımız hangi tesisata memleketin ihti
yacı yoktur, hanei hastancve, hancı baraja, 
hangi yola memleketin ihtiyacı yoktu, hangi 
Şose ve köprüye memleketin ihtivacı yoktur, 
divomınnz? Program yok. devince bize lâzım 
olmıyan tesisler vücude getiriliyor demektir. 
Soruvorum, hangi envestisman, hangi işi israf 
telâkki ediyorsunuz, lnn<d tesise, buna memle
ketin ihtivacı yoktur, diyorsunuz? 

Umumi tâbirlerden, umumî ifadelerden ve 
umumi mütalâlardan işi erknrınız. Bunlara ce-
van verem iveceklerini bilivoruz arkadaşlar. 
Çünkü biz iktidara geçtiğimiz günden beri yan
mış olduğumuz bu muazzam tesislerle memle
ketimizin ve halkımızın henüz ihtiyacının yüz
de yüzünü hiçbir sahada karşılamış değiliz. 
Onun içindir ki, yeni programlar, yeni yatı
rımlarla daha büyük islere girişmekteviz ve gi
rişeceğiz. Onun için program meselesini umu
mi tâbirlerden çıkararak müşahhas bir hale ge
tirdiğimiz takdirde verecekleri cevap voktur. 
Eğer programsızlıktan bahsetmeleri, 1950 den 
önceki yılların temposu ile gitmemiş olmamızı 
tenkid etmekten ibaret ise ve bizden 1950 den 
önceki yılların temposu ile gitmemizi istiyor
larsa, şunu sarahatle vp bir defa daha ifade ede

lim ki; biz hiçbir zaman 1950 temposunun in
sanları ve iktidarı değiliz. Biz, memleketin ik
tisadi kalkınmasını ve iktisadi cihazlanmasını 
en kısa zamanda tahakkuk ettirmek, halkımı
zın, milletimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve 
memleketin refah seviyesini yükseltmek azim 
ve karariyle çalışmaktayız. Onun için biz eski 
iktidarın yürüyüşiyle gidemeyiz. 

Sizler, milletvekili olarak hükümetten her 
an talepte bulunmaktasınız. Seçim bölgeleriniz 
için yol, köprü, liman, iskele, santral, su talebe-
diyorsunuz, mektep, hastane istemektesiniz. 
Bütün bu taleplere, bunlara lüzum yoktur, bun
lar yapılmasa da olur, demiye imkân var mı? 
Gidilen her yerde, yapılan her temasta halkı
mızın geniş istekleri ve ihtiyaçları ile karşı 
karşıya gelmektesiniz ve gelmekteyiz. Eski ik
tidarın zamanında iş kolaydı : Zira, mebuslar 
seçim bölgelerine yılda bir defa uğrardı. {Uğ
ramazdı sesleri). Temas asgari hadde olurdu. 
Hattâ mebus, hükümetten talepte bulunmaya 
da. korkar, bu asgari temas ve korku havası 
içinde, bir talep mevcut olmadığı için hükü
met kendi ataleti içinde bunları yapmayı da 
düşünmezdi. Ama bugün iş öyle midir? Bugün 
milletimiz istiyor, onların mümessilleri olan 
sizler istiyorsunuz, hükümet elbette ki yapmak 
mecburiyetindedir. Onun için bu yapılan işle
rin hiçbirisine israftır, fazladır demiye imkân 
yoktur. Diyorlarsa buyursunlar, söylesinler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Fazla isteseler, ihtilâl yapıyor diye jan
darmaya sevk ederlerdi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Sözcü, bu arada, bütçe denk de
ğildir, diyor. Sebebi de, denk bütçeye alınması 
lâzımgelen Ofis zararları ve bâzı diğer zararlar 
bütçeye alınmamıştır, diyor. 

Buna birçok defalar cevaplar arz ettik; ko
misyonda da izahat verdik. Toprak Mahsulleri 
Ofisi tasfiye haline gelmiş ve hayatı bir yfl ile 

i mukayyet olan bir teşekkül değildir. Uzun bir 
I devre içinde kâr ettiği yıllar vardır, zarar etti-
: ği yıllar vardır; yalnız zarar ettiği yıllan ele 
j alarak tenkid etmek doğru değildir. Kaldı ki, 
i bugün Muhasebeî Umumiye Kanunumuz ve 
I devlet muhasebe sistemimiz, iktisadi devlet te-
' şekküîlerinin sermaye, kâr. zarar hareketleri-
j ni umumi bütçe ve devliet muhasebesi dışında 
; görüşülmesi esasına müstenit bulunmaktadır. 
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Şurasını da ilâve edeyim ki, her yıl milyon
larca lira kâr temin eden birçok iktisadî devlet te
şekküllerini bir tarafa koyarak sadece zarar eden 
müesseseleri alıp, niçin zararlarını bütçeye koy
madınız, şeklinde bir iddiada bulunmak ve bu 
esasa, bu fikre göre mütalâa yürütmek doğru ola
maz; iktisadî devlet teşekküllerinin zararlariyle 
beraber kârlarının da bütçe ile alâkalandırmasını 
istemiş olsalardı, bu da bir mütalâa olabilirdi. Bu 
takdirde de bütçenin denkliğine itiraz etmeleri 
mümkün olamıyacaktı. Fakat bu itirazı yapabil
mek için, yalnız zarar eden bir müesseseyi ele 
alıp bütçe denkliği tenkid olunuyor. 

Bu arada, sözcü devlet borçlan bahsine de 
temas ediyor. Bir kelimeyi ele almak suretiyle 
yanlış neticeler çıkarmaya çalışıyor. 209 milyon 
liralık ödeme içinde İngiliz ve Fransız teslihat 
kredilerinin tasfiyesi için yapılan anlaşma ile te
min edilen 151 milyon liranın da dâhil bulundu
ğunun anlaşıldığını söylüyor. Eski istikrazların 
müstehlek masraflar için yapıldığı ifadesini gay-
riciddi buluyor. 

Müsaadenizle, evvela eski iktidar zamanında 
yapılan istikrazlardan bahsedeyim. Bu istikrazlar
dan 4275, 5072, 5185, 5382 sayılı kanunlara isti
naden yapılan ve yekûnu 603 milyon liraya baliğ 
olan istikrazları tetkik etmiş ve bunların sarf ma
hallerini incelemiş olsalardı, eski istikrazların 
müsmir maksatlarla sarf edilmiş olduğunu ileri 
süremezlerdi. 

Dış borçlardan 209 milyon liralık ödeme ya
pılması mevzuuna gelince, muhalefetin bundan 
memnuniyet duyması ve bize teşekkür etmesi 
lâzımdı. Devletin borç yükünden kurtulması key
fiyeti, bütün vatandaşları memnun edecek bir 
keyfiyettir. İster tediye suretiyle olsun, ister karşı
lıklı anlaşma yaparak tasfiye suretiyle olsun. Bu 
tediye değil, tasfiyedir, diye memnuniyetsizlik 
duymak mahiyeti anlaşılamıyan bir harekettir. 

Arz ettiğim gibi, borcumuz 209 milyon 
lira azalmışsa bundan memnun olmaları icabeder. 
Ama bir tediye ile, ama bir anlaşma yap
mak ve tasfiye edilmek suretiyle. Fakat sözcü 
memnun olmuyor, bunu ödemediniz, diyor. 
Şu kadar miktarı İngiliz, Fransız teslihat kre
disi idi, bu borç anlaşma ile halledildi, diyor. 
Burada bir nokta üzerinde daha duracağım. Söz

cü: İngiliz, Fransız teslihat kredilerini tasfiye 
için yapılan anlaşmalar eski iktidar zamanında 
ele alınmıştı, diyor. Merak ettim; şunu bir 
tetkik edelim, dedim. Hazineye emir Yerdim, 
dosyalara baktırdım, eski iktidar zamanında 
bu meselenin halline dair bir satır dahi bulu
namadı. Bu hususta iddialarını tevsik edecek 
vesikaları varsa ibraz etsinler. Şunu arz ede
yim ki, bu mesele iktidarımız zamanında ehem
miyetle ele alınmış ve Vekiller Heyetinde te
zekkür edilerek 20. IX. 1951 tarihinde, müza
kere açılması için vekâletime salâhiyet veril
mişti. Czun müzakerelerden sonra iş müspet 
şekilde neticelendirilmiştir. 

Sözcü, sanayie temas ediyor: Sanayi grup
ları hakkında izahat verilirken bunların mü
him bir kısmının 1950 den evvel temeli atılmış, 
ilk meyvaları alınmış sanayi mevzuları olma
ları, diyor ve ilâve ediyor, bizden sonra ikti
dara gelen partinin aynı şekilde kâğıt, şeker, 
çimento, demir çelik sanayi kollan üzerinde 
durması, memleketin ihtiyacını karşılamaya ma
tuf sanayi hamlelerinde attığımız ük adımların 
isabetini gösterir, diyor. 

Arkadaşlar; çeyrek asır iktidarda kalmış 
bir parti elbetteki şurada buTada bâzı şeyler 
yapacaktı. Bu memleketi, . bu toprakları keş
fetmek suretiyle mi ilk defa gelip buraya otur
dular? Bu memleketin 600 senelik mazisi var. 
elbette şurada burada bâzı şeyler yapmışlardır. 
Biz esasen; bu memlekette şeker fabrikası yok
tu, ük defa biz yaptık demiyoruz, şeker sana
yiini şu seviyede aldık, şu seviyeye getirdik, 
demir istihsali, şu seviyeden bu seviyeye geti
rildi diyoruz, bu fabrikalar tam kapasite ile 
çalışmıyordu, şimdi tam kapasite ile çalışıyor
lar diyoruz. Fabrikalardaki tıkanıklıkları ber
taraf ettik diyoruz. Siz çeyrek asırda ancak 
dört şeker fabrikası yaptınız, biz dört yılda 
dört fabrikayı işletmeye açtık, bu sene üç fab
rikayı işletmeye açacağız, 1956 da da dört fab
rikayı işletmeye açacağız, bu tempo devam ede
cek diyoruz. 

iktidara geldiğimiz zaman mevcut olan 
dört şeker fabrikasının 40 - GO bin ton istih
sal yaptığı yıllar olmuştur. Adapazarı Şeker 
Fabrikasını işletmeye açıncaya kadar mevcut 
dört şeker fabrikasiyle ancak yüz küsur bin 
tonluk istihsal yapılabiliyordu. Sadece şeker 
fabrikası kurmak suretiyle değil mevcutlar 
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tam kapasite ile çalıştırılmak suretiyle halkın 
ihtiyacına cevap verilmiştir. Bunları teker te
ker saymıyayım; kâğıtta demişiz 18 hin tondan 
50 bin tona, demir çelik, hadde mamulünü 78 
bin tondan 92 bin tona, çelikhane istihsalini 
137 bin tondan 162 bin tona çıkardık. Karabük 
fabrikalarının tevsii için 100 milyon liralık ya
tırıra yapıyoruz diyoruz. Sanayi sahasında ham
lelere giriştiğimiz zaman şekeri, demiri, kâğıdı 
seçmeyip dc oyuncak fabrikaları kuracağımızı 
mı zannediyorlardı. 

Sözcü; toptan eşya fiyatlarının yükselmek
te olması bütçelerin reel değerlerine menfi bir 
tesir icra edecektir diyor ve 1955 bütçesinin bu 
suretle bugünkü yekûndan daha dun bir ye
kûnda olduğu ifade ediliyor. Bu noktaya Ek
rem .Alican da temas etmiş. Fakat yapılan tah
liller tamamen hatalıdır. Çünkü devlet bütçele
ri sadece toptan eşya fiyatlariyle kıyaslanacak 
Ye değerleri ona göre takdir olunacak masraf 
nevilerini ihtiva etmez. Memur maaştan, ücret
ler vc diğer personel masraftan toptan eşya fi
yatına.mı tâbidir?. Dışardan ithal ettiğimiz em
tia ve yatırım malzemesinin fiyatları, yurt için
deki toptan eşya fiyatları ile mi taayyün eder?. 

Anzi olarak husule gelen fiyat dalgalanma
larının esas alıp bunu bütçenin tamamına tat
bik ederek, (bütçenin hakiki değeri şu düşük 
seviydedir) demek hakikatleri ancak tek taraf
lı olarak görme temayülünden başka bir mâna 
ifade etmez. 

Sözcü bir taraftan diyor ki; biz bu sanayiin 
kurulmasına memnunuz. Fakat sonra diyor ki, 
ancak kurulan bu sanayün yüz milyonlarca dış 
ödemeye ihtiyaç gösterdiğini ve dış finansman
larla krediler sağlanması mümkün olsa dahi, 
gelecek yılların dış ödeme kabiliyetlerini ne 
ölçüde ipotek altına koyduğumuzu göz önünde 
tutmak gerekir. 

Şimdi bahsettikleri ipotek bir defa mevcut 
değildir. Hiçbir malımızı ipotek altına almadık, 
bu söz bir defa tamamiyle hilafı hakikattir. 
Kendilerinin, kurmakta olduğumuz sanayiden 
dolayı memnun olmuyoruz, demelerine imkân 
yoktur. Meselâ şeker fabrikası kurulmasın, diye 
nasıl söyliyebüiriz, çimento fabrikası kurul
masın, diye nasıl söyliyebilirler, hidro - elek
trik tesisleri yapılmasın, diye nasıl söyliyebiür-
ler. Bunu söyliyemeyince bu muazzam, bu fev
kalâde müsmir faaliyetler üzerinde şüpheli bir 

hava yaratmak istiyorlar. Dış finansmanı kre-
di ile temin edilmiş olsa bile, ki gerekçemizde 
hangilerinin ne miktara varan dış kredilerle 
temin edilmiş olduğunu gösterdik, gelecek yu
ların dış ödeme kabiliyetine müessir olacaktır, 
diyor. 

Sözcü açık konuşsun. Muhalefet, inşa etmek
te olduğumuz bu fabrikaların yapılmasını iste
miyor mu? Çimento fabrikası yapmıyarak, piş-
miş topraktan ibaret plan çimentoyu dışardan 
satınalmaya devm etmemizi mi istiyor? Acaba, 
bu pişmiş toprakların bedeli ile fabrikalan sa
tın alsak ve çimento için döviz verecek yerde 
bunlan memleketimizde istihsal etsek memnun 
olmazlar mı acaba? 

Sözcünün yine sözleri arasında güya bir 
kurnazlıkla temas ettiği mevzulardan birisi de 
yabancı sermayedir. Sözcü diyor ki; yabancı 
sermaye mevzuunda öteden beri serdettiğimiz 
ihtirazi kayıtları muhafaza etmekle beraber bu 
sermayenin emniyet şartlariyle muayyen istih
sal sahasına gelmesini biz de arzu ederiz. Ancak 
yerli sermaye ile kurulmuş sınai müesseselerin 
himayesiz bırakılmak onların zararına ecnebi 
sermaye davetinde isabet bulunmadığına kaa-
niiz». 

Ben burada, Halk Partisinin, seçim zamanı, 
yabancı sermaye mevzuu üzerinde maalesef aç
mış olduğu fena ve memleket menfaatlerine ay-
kın olan propaganda kampanyasını hatırladım. 
Yurdun dört bucağını gezerek yer yer, memle
keti sattılar, pamuk tarlalarınızı elinizden ala
caklar, fındık bahçeleriniz elinizden gidecek 
şeklinde, yabancı sermayeyi, bir nevi müstevli 
ordusu gibi göstermeye çalışmak suretiyle aç-
tıklan kampanyayı hatırladım. Acaba (ihtirazi 
kayıt) dan maksat, seçim propagandası zama
nında söyledikleri bu kötü, bu muzir, yüzde yüz 
memleketin aleyhine ve propagandalarına mes
net olan nokta mıdır? (Odur sesleri) 

Ondan sonra (himayesiz bırakmaktan) bah
sediyorlar. Bir muhalefet sözcüsünün, böyle 
hassas mevzular üzerinde konuşurken,, alâkalı 
metinleri kanunları iyice tetkik etmiş olması 
lâzımdır. Yabancı sermaye için sanki bütün ka
pılar kayıtsız ve şartsız tamamen ardına kadar 
açık bırakılmış, sanki bu mevzuda gelecek ser
maye hiçbir tetkike, hiçbir karara tâbi değildir. 
Yabancı sermaye dilediği şekilde gelmek, dile-
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diği şekilde çalışmak, dilediği sahada dilediği gibi 
iş yapmak hakkını mı haizdir? Hangi sanayi ko
lunda, memleket ihtiyacını yüzde yüz karşılar hale 
gelmişiz de o sahaya yabancı sermaye gelerek 
yerli sermayeyi tasfiye edecek... 

Yabancı sermaye için bir komite vardır, oraya 
müracaat edilir, orada tetkik edilir, komite karar 
verir, taraflardan birisi itiraz ederse bunu bakanlık-
lararası bir komite tetkik eder, murakabe eder; 
karara bağlar ve nihayet bu mevzuda Bakanlar 
Kurulundan bir kararname çıkar. 

Yine burada mevzuu, umumi birtakım ifade
lerden, umumi tenkidlerden tecridederek hangi 
sahada yabancı sermaye, yerli sermayeyi müşkül 
durumda bırakmıştır veya bırakabilir. Bunu açıkla
malarını istiyorum. Kanunun, bu korktukları nok
taya cevaz veren noktası nedir, bunu açıkça ifade 
etsinler. 

Sözcü bütçenin samimi olmadığına temas 
ediyor ve burada, 1954 senesinde memurlara ve
rilen üç maaş nispetindeki tahsisatın 1954 bütçe
sine alınmadığını söylüyor. 

Arkadaşlar; memurlara üç maaş nispetinde 
tahsisatın verilmesi ve emekli maaşlarına muayyen 
nispetlerde zam yapılması hakkındaki kanunları 
kabul buyurdunuz. Bu kanunlar, bütçe fazlalarının 
hesabı katilerde bu masraflara karşılık tutulacağı 
hükmünü de ihtiva etmektedir. Onun için sözcü bu 
husustaki kanunu mahsusu okursa tenevvür eder. 
Çünkü 1954 malî yılına ait hesabı katî şöyle dur
sun, şu anda 1954 malî yılı henüz hitama 
ermemiştir. Biz hesabı katî kanunlarını, kendi 
devirlerinde olduğu gibi yıllarca sonra getirmi
yoruz. 1954 malî yılına ait hesabı katîler de bir 
kanun halinde yüksek huzurunuza gelecektir. 

Şimdi size, bütçe samimiyetinden bahseden
lerin kendi iktidarları devrinde, bütçenin kabulün
den sonra, o yıl içerisinde verilen ek ödeneklerle 
yapılan aktarmaların yekûnunun 1946'da % 19,62, 
1947'de % 20,54, 1948 de % 15,92 olduğunu 
düşünür ve iktidarımız devresinde de % 1 ile % 2 
arasında seyrettiğini nazara alacak olursak hangi 
bütçe samimi olarak hazırlanmış, hangi bütçe 
samimi olarak hazırlanmamış, bunu pek âlâ fark 
edebilirler. 

Sözcü; millî gelirin arttığını kabul ediyor. 
Fakat sebepleri arasında söylediği şeylerden biri

si şayanı dikkat, diyor ki : «Fert olarak ve mil
letçe iktisadi ve ticari kabiliyet ve şevkimizin hız
lanmış olması» diyor. Burada tuhaf bir vaziyet 
hâsıl oluyor : Çünkü söîcü bu sebebi söylemekle 
istemeden kendi partisi aleyhinde bulunuyor. 
Yani eski iktidar devresinde fert olarak ve millet
çe iktisadi ve ticari kabiliyet vc şevkimizin az ol
duğunu kabul ediyor. Nasıl az olmasın ki, krediyi 
kesmişler. Ziraate bir yardım yapılmamış, insan
da istihsal şevk ve gayreti mi kalır? Piyasa dar, 
ithalâ; güç, ondan sonra her çeşit yardım esirgen
miş, sert bir devletçilik tatbik mevkiinde, ko
lonya istihsâli dahi devlet elinde. Vatandaşlara 
istihsal ve iş sahası kalmamış. Hangi şevkten 
bahsediyor. Bu baskı altında ticaret şevk ve gay
ret mi kalır insanda? iktisat ve ticaret politika
sı bir günden diğerine, bir birinden farklı tatbi
kata tâbi tutar. Vatandaş ne yapacağını, ne işle 
meşgul olacağını bir türlü kestiremez. Bu şartlar 
altında iktisadi şevk ve kabiliyet nasü hızlanır. 
İktidara geldiğimiz tarihte zirai kredi 300 küsur 
milyon civarında idi. Bugün bir buçuk nülyar 
liradır. Gerekçede de vardır. Son bir sene zarfın
da dağıttığımız tohumluk miktan eski iktidarın 
on yüda dağıtmış olduğu tohumluk miktanndan 
daha fazladır. Eskiden âdeta numune cinsinden 
bir tohumluk veriliyordu. Bizim zamanımızda bir 
yılda yapılan toprak dağıtımı onların bütün ikti
darları devrinde yapmış oldukları toprak dağıtımı 
miktarından kat kat fazladır. Zirai mücadeleye 
ehemmiyet vermemişlerdir; yol yoktur; yol olma
dığı için istihsal olsa bile bu istilısali pazarlara 
göndermek mümkün değildir. Bu durum karşısın
da müstahsılda ve ticaret erbabında istilısal yap
ma, ticaret yapma şevk ve gayreti kalır mı? Bu 
suretle sözcü istemiyerek kendi iktidarları zama
nındaki zihniyeti, halkımızın şevk ve gayretinin 
nasıl körletüdiğini izah etmiş olmuyor mu? 

Biz bütün bu hallere, tahditlere, tıkanıklıkla
ra son verdik. Koyu ve sert devletçilik tatbikatını 
onların iktidarı zamanındaki halinden çıkardık, 
kredi imkânlarını açtüt ve vatandaşa imkânlar 
hazırladık. Bütün yapümakta olan yollar, liman
lar, barajlar, sulama tesisleri istihsali harekete 
geçiren, çarkı döndüren unsurlardır. Onun için 
kendisi istemeden eski zihniyeti bu suretle teba
rüz ettirmiş oluyor. 

Vergi mevzuuna da bir iki kelime ile temas 
edeyim. Burada sözcü vergi yükünden bahsedi
yor. Halbuki bu bahiste gerekçede tafsilâtiyle 
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izah edilmiştir. Yeni verdilerden bahsediyor. 
Biz iktidara geldiğimiz tarihten 1954 yılı son
larına kadar yapılan vergi tenzilleri ve yapı
lan ilâveler yekûn edilip bir muhasebesi yapı
lacak olursa not olarak 186 milyon liralık ver
gi tenzil edilmiştir. Bu sene bütçesinde yer al
mış bulunan yeni gelirler ancak evvelce yapıl
mış olan 186 milyon liralık vergi indirimine te
kabül eder. Bu itibarla, iktidarı devraldığımız 
1950 senesindeki vergilere hiçbir zam yapma
dan devlet gelirlerinin normal inkişafları ile 
üç milyar liralık bir bütçe yapılmış olduğu ha
kikatini hiçbir şey gölgelendiremez. 

Hayvanlar Vergisi bakiyesinin kaldırılması, 
Arazi Vergisinde tahrire gidilmesi. Muamele, 
Gelir ve Esnaf vergilerinde ıslahat temennile
rini ihtiva oden sözlere gelince; bunlar progra
mımızda yer almış ve üzerinde çalışılmış olan 
ve bu devrede Yüksek Meclisinize tasarıları 
takdim edilecek olan hususlardır. 

Sözcü, gelir tahminlerine de temas ediyor. 
İktidara geldiğimiz tarihten beri her sene büt
çe müzakereleri sırasında gelir tahminleri mü
zayedeye çıkarılır, bu tahminlerde 400 - 500 
ndlyon liralık bir fazlalık bulunduğu ileri sü
rülür. Burada işin garip bir noktası var; mu
halefet her sene bütçe müzakereleri münasebe
tiyle konuşurken bütçe arığını veyahut geliri 
bir artırma ve eksiltmeye tâbi tutuyor. Fakat 
sonra, bunun neticesinin ne olduğunu merak 
edip bakmıyor bile. Sözleri her sene tekzibe 
uğrar. Fakat yeni yü bütçesiyle tekrar bir ar
t ıma ve eksiltme başlar. 

Şimdi, muhalefetin bu artırma ve eksiltme 
hesabına göre, yani, bütçe açığını artırma, ge
lir tahminlerini düşürme hesabına göre, 1951, 
1952, 1953 yılları içinde 1,5 milyar liralık bir 
açık vermemiz icabediyordu. Hesabı katileri 
muhasebe sisteminde yaptığımız ıslahat, ma
kineleşme, çalışmayı organize etme sayesinde 
kanuni miaddan dokuz ay evvel hesabı katile
ri Yüksek Mecslise getiriyoruz. 

1953 yılı Hesabı Katî Kanunu 1955 yılı büt
çesi ile kanuni müddetinden dokuz ay evvel 
Meclise tevdi edilmiştir. Netice ak mı, kara mı 
orada yazılmıştır. 

1951, 1952 ve 1953 yıllarının hesabı katileri 
alınmış ve bitmiştir. Üzerinde artık söz söyliye-
meyiz. Bu üe yılın gelir tahminleri 4 milyar 934 

milyon lira imiş, Bu üç yılın fiiili tahsilatı d,-ı 
4 milyar 930 milyon lira olmuş. Yani 4 milyon 
lira noksanla tahminler tahakkuk etmiş. Eğer 
sözcü arkadaşım bu 4 milyar 934 müyon lirayı 
teker teker saysa bu 4 milyondan daha çok 
fazla hata yapar. (Gülüşmeler, bravo sesleri, 
alkışlar). Şunu yüksek huzurunuzda cesaretli-
arz edeyim ki; dünyanın hiçbir devletinde tah
minde bu derece isabet görülmüş değildir. -I 
milyar 934 milyon liralık tahminden 4 milyar 
930 milyonu tahsil edilmiş, 5'.milyara yakın bir 
tahminde ancak 4 milyonluk bir hata yapılıyor 
Arkadaşımız bu parayı saysa bundan daha çok 
hata yapar. 

Muhterem arkadaşlarım; 1955 bütçe teklif
leri ile beraber Yüksek Heyetinize takdim et
tiğimiz gerekçede ve bütçeleri Yüksek Heyeti
nize takdim münasebetiyle söylediğimiz nutuk
ta, Bütçe Komisyonunda vermiş olduğumuz 
izahatta ortaya koyduğumuz rakamlar, haki-
katîer cümlece malûmdur, Yapılan izahların 
hepsi de dikkatlle tetkik ve tesbidcdilmiş olan 
rakamlar;) müstenittir. Ve nihayet bütün bun
ların üstünde memleketimiz ve milletimizin vâ
sıl olduğa seviyede bütün vatandaşlarımızın ve 
bütün dünyanın gözü Önünde durmaktadır. 
Bunların dışında emisyon hacmi, banka kredi
leri, yatırımlar gibi çeşitli mevzulara ait ileri 
sürülmüş olan tenkidler ve mütalâaliar" vardır. 
Esasen bu mevzularda kendileriyle bizim görüş 
ayrılığımız vardır. Onlar isterler ki, bu işler 
durdurulsun, biz isteriz günün icaplarına uy
gun bir hale getirelim, onlar isterler enves
tisman işleri kailsin, biz isteriz- bu işleri bir an 
evvel yapalım. Bu hususlar hakkında gerekçe
de ve nutukta izahat verdik. Biz kendilerinin 
arzu ettikleri ve zamanlarında tatbik ettikleri 
şekilde, dar ve kısır görüş ve tatbikat içinde 
çok uzun yıllar ihmal edilmiş olan bu memleke
ti 1950 seviyesinde bırakmak istemiyoruz. Bi
naenaleyh memleketimizi medeni milletler sevi
yesine bir an evvel ulaştırmak maksadiyle bir 
iktisadi savaş yapmaktayız. Biz yürüdüğümü/ 
yolun doğru olduğuna inanıyoruz. Dört sene. 
gibi çok kısa bir zamanda yapılan ve yapılmak
ta olan işler, bugün vâsıl olduğumuz netice ve 
seviye, bugün elde ettiğimiz rakamlar, 10 mil
yarı tecavüz eden ve iktidarımız devresinde 
yapılmış ve yapılmakta olan envestismanlar, 
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istediğimiz ve özlediğimiz merhaleye ulaşmak 
özere olduğumuzu açıkça göstermektedir. 

Gerek gerekçede ve gerek nutukta görüle
ceği gibi, bu kısa zamanda muazzam telâkki 
edilecek neticeler elde edilmiştir. Her sahada, 
zirai sahada, siuai sahada ve bunların her sek
töründe büyük artışlar kaydedilmiştir. Yollar, 
limanlar, barajllar, santraller, fabrikalar yapıl
mıştır vc yapılmaktadır. Bütün bunlar, herke
sin gözü önünde, görmek istemiyenlere ve 
görmemek için kararlı olanlara karşı müşahhas 
misaller vc canlı âbideler halinde mevcuttur. 
Fakat, münkirlere, yapılanları görmemek için 
kararlı olamara ne söylense, ne kadar müspet 
deliller verilse, onları tamamiyle ikna etmeye 
belki de imkân yoktur. Onun için, biz on
ları bu dar ve kısır görüşleri içinde, kendi bâ
tıl düşünceleriyle başbaşa bırakarak inandığı
mız, doğru bildiğimiz ve doğruluğu büyük Türk 
milletinin tasvibine mazhar olan yolda azimle 
ve imanla yürümeye devam edeceğiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan şid
detli alkışlar). 

REİS — Söz Halk Partisi adına Nüvit Yet
kin'indir. 

C.H.P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVİT 
YETKİN (Malatya) - Muhterem arkadaşlarım, 
biraz evvel Sayın Maliye Vekili bütçe münase
betiyle burada yaptığımız konuşmayı tahlil ettiler 
ve kendi görüşlerini ifade ettiler. Evvelâ arz ede
yim ki, biz bütçe hakkındaki tahlillerimizi, tenkid-
lerimizi arz ederken Başbakanın İzmir konuş
masından itibaren bütün yurt sathında günün 
temennileri mahiyetini iktisab etmiş bulunan ve 
milletin arzu ve temayülüne uygun olduğu, mem
lekete yayılan havadan anlaşılan partiler arası iyi 
münasebetler istikametindeki inkişafı nazara 
alarak en iyi temennilerle bütçenin bir yıl tatbiki 
esnasında hükümetin uğraması mümkün ve mel
huz olan iktisadi, malî güçlükler üzerindeki görüş
lerimizi, ikazlarımızı belirtmek, hatta bununla 
beraber ve bunun yanında kendi görüşümüze göre, 
tasvibi Yüksek Heyetinize ve tatbik edip etmemek 
hükümete ait olmak üzere, takibi gereken 
istikameti, aklımıza gelen tedbirleri, iç politika 
mevzuunda partimiz muhalefetinin bütün dört yıl 
içinde ve bilhassa 2 Mayıs seçimlerinden sonra 
hükümetin bu yolda aldığı yeni kararlar ve 
Meclisçe çıkarılan kanunlar münasebetiyle 

muhalefetin çektiği ıstırabı bu sebeple de lü
zumlu ıslahatın yapılması zaruretini mütalâa 
ettik ve yüksek huzurlarınıza serdik. Hükü
met yani iktidar memlekette hakikaten demok
rasi hayatımızın inkişafını samimi olarak arzu 
ediyorsa, muhalefetin ıstıraplarına kulak ver
mek istiyorsa, bizim ıstıraplarımızın nereden 
doğmuş olduğunu görsün. (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim dinleyiniz... 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sayın Ha

san Polatkan arkadaşımızın verdiği cevapların 
umumi havasından, esprisinden anlıyoruz ki, 
maalesef iktidar böyle bir anlayışa henüz gel
memiştir. Hâlâ muhalefeti kapkara bir gözlük
le ve kötü istikamette ve her tenkidinin altın
da habis bir maksat taşıyor, halinde tasvir et
mekte ve böyle görmekte ve böyle cevaplandır
maktadır. Bu vaziyet karşısında, bu zihniyetle 
memlekette demokrasinin yürüyebileceği hak
kındaki ümidimiz hakikaten sarsılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, iktidar partisinin he
nüz muhalefette, iken programında, propagan
da nutuklarında ve iktidara geldikten sonra 
hükümet programında antidemokratik kanun
ların en kısa bir zamanda kaldırılacağı yolun
da vaitlerde bulunduğu, taahhütlerde bulun
duğu malûmunuzdur. Sayın Maliye Vekili, 
«Bu memlekette söz hürriyeti, yazı hürriyeti o 
derecede ilerlemiştir ki, hattâ hürriyetin suiis
timaline kadar gidilmiştir» dediler. 

Biz beyanımızda matbuata taallûk eden kısım
da, dikkat buyurulursa, matbuat; kanuni ve mali 
yollarlan yani ilân voliyle cezai hükümler, taz
yikler muvacehesindedir, mevzuat tadil edilsin te
mennisinde bulunduk ve vatandaşın haysiyet ve 
şerefinin ve devletin âli menfaatlerinin masun tu
tulması için tedbir alınmasını da ifade ettik, 

Biz söz hürriyeti, yazı hürriyeti, toplantı hür
riyeti mesuliyetsiz bir hududu aşsın demedik. 

Maliye Vekili arkadaşımız diyor ki : «Hürri
yet en geniş mânası ile memlekette mevcut...» Ma
liye Vekili arkadaşımız hukukçu olmadıkları için 
belki bilemezler... Ne yapılmıştır 1950 den beri 
matbuatta? Demokratik hayatımızda hangi kanu
ni müeyyide, hangi hüküm konulmuştur? Antide
mokratik kanunlar... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Şimdi arz edeceğim. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Müteşekkir 
kalacağım. Memleketimizde huzursuzluk veren an-
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tidemokratik kanunların bir ayda kaldırılaca
ğı söyleniyordu. 

Bir şey hatırlatacağım arkadaşlar, o zamanın 
Cumhurbaşkanı bir 12 Temmuz beyannamesi ya
yınlamıştı. Bunu mütaakıp şimdiki Devlet Reisi
miz Sayın Celâl Bayar bir suale cevaben dedi
ler ki : «Bugünkü mevzuat ayakta dururken de
mokrasi olamaz. Sözlerle demokrasi hayatına giri
lemez, kanuni müeyyideler lâzımdır.» Bugün de 
memleketimizde demokrasiyi tesis edecek kanuni 
hükümler, yoktur. Hasan Polatkan arkadaşıma so
rayım, biz memleketi geriye götüren Ceza Kanu
nundan, Matbuat Kanunundan şikâyet ettik. Hal
buki buna karşı hangi antidemokratik hüküm kal-
dınlmıştır. Yalnız Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun kaldırıldığını hatırlıyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, teferruatiyle 
bunlardan bahsederek kıymetli vakitlerinizi almak 
istemem. Bunları tadadetmek lâzımgelirse büyük 
bir ıstırap mevzuunu huzurunuza getirmek olur. 
Fakat münakaşayı dejenere etmekte fayda yok
tur. Başbakanın İzmirdeki nutkuna iştirak ede
rek, geçmiş hâdiselerin muhasebesini, kusur şun
da bunda, bunun münakaşasını bırakmaya taraf
tarız. Ve Başbakanın nutkundaki demokrasi ha
yatımızı muhtaç olduğu iklime kavuşturacak ham
lelerin atılmasını - ki bunlar ancak iktidardan ge
lebilir - beklemekteyiz. Ama şunu arz edeyim ki, 
Hasan Polatkan'ın deminki görüşmesi bunu teyi-
deder mahiyette değildir. Bana cevap vermediler. 
Ben şimdi misalleriyle cevap arz edeceğim : Bi
zim iktisadi ve iç politikaya ait mütalâalarımız ka
ra bir gözlükle görme tarzında değildir. iktidarın 
memleketin inşası mevzuunda en vatanperverane 
hislerle hareket ettiğini kabul ettik. Fakat kendi-
dileri «işlerine gelmez.» diyor. Hayır biz de bu 
memleketin çocuğuyuz. Bu memleketin ıstırapla-
riyle bizler de üzülür, muvaffakiyetleriyle müte-
naim oluruz. Bunu düşünmek, üç buçuk milyon 
vatandaşı bu milletin içinde ayrı bir koloni gibi 
kabul etmek olur ve vatandaşların aralarının açıl
masına sebep olur. Bu insafsızlıktır. (Gürültü
ler 

Eğer Sayın Maliye Vekili, hürriyet olmasa 
idi ouraya gelip bu kürsüden bunları söyliyemez-
lerdi. 

Muhterem arkadaşlar; insaf buyurunuz, B. M. 
M. de söz haklarımız Allah'a şükür henüz kesilir 
hale gelmedi. Bu D. Partinin bir lûtfu inayeti de
ğildir. Tasavvur buyurunuz, B. 31 M. kurulduğu 

günden beri bu kürsüde hiçbir zaman söz hakkı 
kcsilmemiştir. (Soldan : Gürültüler, gülüşmeler, 
«kesildi, dayak bile atıldı.» sesleri) Ama, bu id
dialara karşı, bu derecede bu kürsüden kolundan 
tutulup atılmış arkadaşları gördük. (Sağdan : Al
kışlar.) 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — O hati
bin kendisi hâkimi dövdüğü için burada hakiki 
adalet tecelli etmiştir. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Sayın Hasan 
Polatkan yanlış anlamış; biz memurların her tür
lü politika tazyiklerinden masun, yalnız kanunu 
tatbik eden vc vatandaşları müsavi gören, mille
tin memurları olmasını' istedik. Budur temenni
miz. Fakat ne diyor Polatkan : «Eğer memurların 
politika ile ömürgüzar olmalarını istiyorlarsa bu 
geçmiştir.» 

Böyle bir şey bugün bizim ıstırabımızdır. Me
murların politika ile ömürgüzar değilse bile, ik
tidarın politik tazyiklerine zebun olmuş bir hale 
gelmiş olmasından muztaribiz. Onun için hiçbir 
politik tazyika mâruz kalmamasının sağlanmasını 
istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, hâkim teminatı, ki hakika
ten bizim görüşümüzle bu konuda memlekette bir 
ıstırap mevzuudur, bunun üzerinde Sayın Hasan 
Polatkan ne diyor? «Hâkimlerin asü teminatı ver
dikleri kararlardan dolayı mesul olmayışları ve 
kimseye hesap vermeyişleridir» diyor.. Doğru. 
Bunda kendileriyle beraberim. Adalette aranan 
şudur : Hâkime iltica etmiş olan vatandaş, hâki
min verdiği kararda kanundan ve vicdandan 
başka hiçbir tesirin altında olmadığına emin ve 
mutmain olmalıdır. Bu mevzuda şu, bu parti 
mevzuubahis değil; vatandaş bunu böyle bilmeli 
ve mutmain olmalıdır. Yani vatandaş bilmeli
dir ki; hâkim hiçbir tesir altında değildir ve ka
rarını sadece vicdanının sesine uyarak vermek
tedir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Dazıroğlu mahkemesi mi istersiniz? 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Dazıroğlu 
mahkemesini izah edebilirim ama takdir buyu
rursunuz ki mevzu naziktir. Hâkimlerimize do
kunacak mevzulara temas etmekten çekmiyo
rum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ben açıkça söyliyeceğim. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) - Karşılıklı 
konuşmayın. (Gülüşmeler). 
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NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Arkadaşla
rım; şunu arz edeyim ki; bugün birçok Dazır-
oğulları çıkmaktadır. Buna emin olun. Çünkü 
bugün Başvekilin zihninde, kanaatinde Dazır-
oğlu nasıl bir şüphe ile karşılanıyorsa bizim 
zihnimizde de Bedii Faik hakkında tevkif kara
rı veren mahkeme hakkında aynı itham yaşa
maktadır. Onun için muhterem arkadaşlar; en 
iyisi, bu gibi münakaşalardan sarfınazar ede
lim. Hâkimler hiçbir vatandaşın vicdanında 
şüphe bırakmıyacak şekilde kanuni teminata 
sahip olmalıdır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hangi teminat? 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Tam istik
lâl. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) —• istiklâlleri tamdır. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Sayın Baş
bakan bu kürsüder her zaman konuşmak hak
kına maliktirler, niçin sözümü kesiyorlar? 

Sayın Polatkan, Kırşehir hâdisesi üzerinde 
durmıyacaklar.nı beyan buyurdular. Ben de o 
bahiste haks.z olduklarını bildiklerinden acmı-
yalım, deduer. Ben öyle anladım. 

Muht'rem arkadaşlar; Sayın Hasan Polat-
kan, bhim bütçe münasebetiyle yaptığımız ko
nuşmanın bir yerinde, memleket için siyasi ba
kım ian, rejim bakımından elim bir buhran 
içindedir ve iktidar hangi istikamete gidiyor, 
deyişimize temas ederek diyor ki : 

Biz Meclis olarak kendisine sövdürmemek, 
heykelleri kırdırmamak, birtakım cereyanlara 
zemin hazırlıyacak bir yola düşmemek mevki-

0 halde siz, "sadece bir zaptürabıt devleti
yiz" demek istiyorsunuz. Halbuki bir demokrasi 
devleti vatandaşın hür düşüncesini, hür fikrini ya
zı ile, toplantı ile ifade etmesine gayret ve zemin 
hazırladığı gibi, onun murakabesini de tâbi oldu
ğu bu prensiplerin ışığı altında yapar. îşte biz bu 
nimetlerden ve murakabeden memleketi mahrum 
etmiyelim, diyoruz. Teyidederlerse müteşekkir 
kalırız. 

Sayın Polatkan, benim kendilerine yakıştıra
madığım bir yola tevessül ettiler. Kifayetsizliğimi 
belirtmek suretiyle şahsıma tazyifte bulundular 
ve nutkumuzun gayrimesul şahıslar tarafından 
hazırlandığı yolunda telmih yaptılar. 

Muhterem arkadaşlar; bunun hesabını ver-
miye ihtiyaç olmamakla beraber ifade etmek
ten de hiçbir zaman çekinmem. Elbette ki bütçe 
münasebetiyle Mecliste yapılacak konuşma, 
partinin fikirlerini ihtiva etmesi dolayısiyle, 
bir tek kalemin eseri oknaması bence tabiî te
lâkki edilecek bir husustur, tenkid mevzuu de-
ğüdir. Sarahaten arz edeyim ki; bu, yalnız be
nim kalemimden çıkmış değüdir, partimizin ve 
grupumuzun müşterek görüşlerinin eseridir. 
Kendilerinin muhalefeti zamanlarında da bütün 
konuşmaları yalnız kendilerinin yapmamış ol
duğunu biliriz ama bunu hiçbir zaman muahaze 
mevzuu, tenkid mevzuu, başa kakma vesilesi 
yapmadık. Ve bu yıl burada bütçe münasebe
tiyle okudukları 130 sayfalık nutuklarını ken
di desti mübarekleri ile mi hazırladılar, bunda 
memurlarının yardımları yok mu? (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar). (Soldan, «gelelim büt
çe gerekçesine» sesleri). Gelelim. 

Bütçe gerekçeleri hakkında : «Bu gerekçeler 
millî bir vesika olması için hazırlanmıştır, bu 
vesika ile millete ve dünyaya hesap verdik» di
yorlar'. Biz de bunu arzu ediyorduk, böyle ol
ması lâzımdı, diyorduk. Böyle olması hüviyet 
ve mahiyetini karartan birtakım polemik mev
zu, propaganda mevzuları, lüzumsuz övünme 
paylarını tayyederek Umî bir .eser haline getirin, 
demiştik. 1945 ten başlıyarak birtakım bütçe
ler getirdiler. Dikkat buyurmamışlar, ben ha
tırlatayım. Çok partili hayata girdiğimiz an
dan itibaren gitgide tekâmül ederek 1950 de 
mütaakıp bütçelere örnek olmak üzere geniş ih-
sai malûmatı havi bir gerekçe ortaya atmıştır, 
dedik. Bu gerekçe, arkadaşların her zaman tet
kikine amadedir.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Biz baktık, bir şey görmedik... 

C. HALK PARTİSİ SÖZCÜSÜ NÜVlT YET
KİN (Devamla) — Ama Saym Menderes'in 1950 
bütçe tenkidinde mütemadiyen bahsettiği ge
rekçedir. Demek ki ortada bir gerekçe varmış. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yok vallahi, yok. Lâ vallah. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Biz, iktida
rın bu gerekçelerde elbette ki yaptıklarını bü-
dirmesini, delilleriyle birlikte ifade etmesini ve 
yapacaklarının beyanını görmeyi umarız. Esasen 
gerekçe de bu demektir. 1950 den evvel şöyle ol-
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mu#, böyle olmuş, şunlar ihmal edilmiş, bunlar 
yapılmamış gibi mütemadiyen ve hattâ 5 nci 
yü bütçesini takdim «derken onlardan istianeye 
kalkışmayı, inkişaf halinde bulunan bir hüküme
te yakıştıramadık. Buna ihtiyaç yoktu. (Sağdan 
alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, iktidarın muvaffaki
yeti, bir memleket çocuğu olarak, bizi de mem
nun eder. Memleket işleri E. Partisi zamanın
dan daha iyi işler bir hale gelirse bunu takdirle 
anmak da bizim için bir borçtur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Hey All ahm müslüman kulu; bir sefer
cik de deyiver, «şunu da iyi yaptınız» diye. 

C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVIT YETKİN (De
vamla) — Arkadaşlarım, ben de anlıyorum ki, 
aflanna mağruren soyuyorum, Sayın Menderes 
bizim cevabımızı okumamışlar. Okusalardı, mü-
taaddit yerlerinde Hükümetinin muvaffakiyetli 
icraatına defatle teşekkür edilmiş olduğunu gö
rürlerdi. Gerekçenin birçok yerlerinde (eski ik
tidarın ihmal etmiş olmasına rağmen birçok 
mevzuları ele almamış olmasına rağmen), gibi 
ithamlara takıldık. Sanayi mevzuunda iktidarın 
yaptıkları hamleleri şükranla karşılıyoruz. Yal
nız kendileri eski iktidarın yaptıklarını küçül
türken, Emin Kalafat'm 1951 yılı bütçe tenkid-
lerinde bir beyanı vardır, onda son sözlerini 
bağlarken şöyle diyor: ismail Rüştü Arsal'm 
bu Mecliste yaptığı beyanattan bir cümle ile 
sözlerime son vereceğim diyor: «icraat, içinde 
bulunulan şartlara göre mukaseye edilir ve o 
şartlara göre hüküm verilir» Bunu Emin Kala
fat'ın bir sözünden almış bulunuyorum. 

Binaenaleyh hâdiseleri içinde bulunduğa 
şartlara göre mütalâa ederek insafla hüküm ver
mek iktiza eder. Biz iktidarın birçok hamleleri
ni takdirle ve teşvikle karşılıyoruz. Bunu değil-
burada Bütçe Komisyonunda da söyledim, yal
nız burada serd ettiğim ihtirazi kayıtlar yokmu, 
var, tenkid yok mu, var; ikazlar yok mu, var. 
Bilhassa bunları belirtmeye çalıştık. Zannediyo
rum ki Sayın Menderes okumamışlar, lütfedip 
okurlarsa hatıralarınız tazelenir. Biz burada şu 
gidişin programsızlığından ve ilerde birtakım 
müşkilâtın doğmasından, gerek para politikası 
bakımından gerek dış finansman ve envestisman-
lar mevzuundaki programsızlıktan samimiyetle 
bahsettik. Burada iktidara mensup olan ve Hü
kümete itimadı olan ve onun muvaffakiyetini 

istiyen Demokrat Partili arkadaşlar da söyledi 
ler. Fakat bümem neden böyle bir mütalâa ve 
noktai nazar veya tenkid, grupumuzdan sâdır 
oldu mu mutlaka siz kötü görüyorsunuz, di 
yorlar. 

Halbuki gene burada dış siyasette sizinin 
beraber olduğumuzu ve bundan iftihar duydu
ğumuzu arz ettik. Elbetteki bu mesele üzerinde 
ihtilâfımız yoktur. Bunu mükerreren ifade 
ediyoruz. Ama Maliye Vekili ecnebi sermaye 
mevzuunu ileri sürdüler. İhtirazi kayıtlarımız
dan bahsettiler. Biz ecnebi sermaye mevzuun
da ihtirazi kaydımızı yine muhafaza ediyoruz. 
Grupumtız ecnebi sermayesi ziraat sektörüne 
girmesin, demiş ve bunu istemeyi memleketin 
menfaatine telâkki etmiştir. Bu bir noktai na
zardır, haklı olabilir, olmıyabilir de; bunun se
çim sırasında nasıl istismar mevzuu yapılmak 
istendiği ifade buyuruîdu. Şimdi eğer eskilere 
gidersek Sayın Menderes'in Halk Partisi hak
kında söylediği ağır sözleri tekrar etmemizden 
ne fayda hâsıl olur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bizimkilerde nezahet vardır. 

NÜVIT YETKİN (Devamla) — Nezahel 
dediler. Ben Zafer Gazetesinde çıkan bir fıkra
yı tekrar etsem bunda nazahet var mı? 

«inönü'nün dul karısı, Kasım Gülek'in ce
naze merasiminde Falih Rıfkı ve Nihad Erim -
in fartiteessürrlen vefat ettiğini ecel döşeğin
de bulunan Hüseyin Cahit'e haber verip yüre
ğine inmesini intacetmedikçe bu memleket hu-
mıra kavuşmaz» diyor. 

Bunu yazan Zafer gazetesi. Bunun neresin
de nezahet arkadaşlar?... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bir tane söyledin, ben şimdi bin tanesi
ni söyliyeceğini, bire bin!. 

NÜVIT YETKİN (Devamla) — Sayın Baş
bakan çıkar bin tane söyler, ben çıkarım, dört 
bin tane söylerim, ne kazanırız? Vakit ziyam
dan başka kalbleri kırmaktan başka ne kaza
nırız? Bunu misal olrak söylediğim için üzüntü 
duydum, geri alıyorum, Başbakandan rica ede
rim, bu yola gitmiyelim, kazancımız yoktur. 
Korkuyor muyum? Hayır, misal vermekte müş-
kilât çekmeyiz, ama fayda yoktur. Hüseyin Ba
lık arkadaşımız güzel söylediler, bunları bura
da sayıp dökmekten ne fayda var? Hakikaten 
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iyi bir istikamet vermek istiyorsak, demokratik 
hayatımızda bir inkişaf bir hamle yapmak isti
yorsak faydası olraıyau şeyleri saymaktan vaz
geçelim, memlekete fayda gelmez arkadaşlar 
(Soldan, bravo sesleri) 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Nutku-
ııa böyle girmiyecektin. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Lütfen işa-
ret buyurun, hangi noktasında tahrik ettim? 

Zirai ekiliş sahası mevzuunda.. Rakamları 
almadığım inin tamamen arz edemiyeceğim, 

Gerekçede hükümetin zirai sahada, gerek 
ekiliş sahasını çoğaltması YC gerekse çeşitli alet
lerle fennî ziraatı yapması, kimyevi gübreleme 
gibi tedbirlerle iyi neticeler alındığı zirai saha
da büyük inkişaflar olduğu, istihsalde çok inki
şaf, olduğu ifade edilmektedir, buna rağmen 
gerekçenin aynı sahifesinde rakamlar bunu te-
yidetmiyor dedik ve şu misali verdik : 

12 milyon 862 bin hektar yer ekilmiş olması
na .rağmen, 1954 yılında bütün gayretlere rağ
men elde edilen istihsal, iklim şartları iyi git : 

meyince 1950 den noksan olmuştur ve hattâ 
buğday ithaline mecbur kalınmıştır. 

Gelelim randıman meselesine : Bir de ran
dıman bakımından mukayese edelim dedik. 1950 
den 1954 e kadar 4 sene zarfında fennî ziraat, güb-
relme ve saireye rağmen randıman mevzuunda 
bir hektara 1954 de 850 kilo mahsul alınmış. 
1953 de 1 200... Bcğcnilmiyeıı 1950 senesinde de 
942 kilo idi. Demek ki bütün bu gayretlere rağ
men 1954 senesinde hava ve iklim şartlan fena 
gidince 1950 senesinden de dun mahsul almak 
mümkün olabiliyormuş. Madem ki iklim şart
lan bu kadar müessirdir, binaenaleyh sulama 
tesislerini bir an evvel tamamlıyarak hükümet 
memlekete müfit olsun dedik. Biz bunu dedik. 

Sonra biz gerekçede mübalâğalar, tezatlar 
vır iedik. Bunları derken sayın Hasan Polat
kan size öyle yazdırmışlar gibi kendisine hiç 
yakıştıramadığım bir ifadede bulundular. Ama 
elimizde birçok şeyler var. Et kombinalan mev
zuunda 200 koyun kesiliyor, buna rağmen Ve
kil nutkunda 9 900 kilo gösteriyor. Böyle bir 
rakam mübalâğasına ihtiyaç yoktur efendim. 
Yapılan eserier mükemmeldir. 200 hayvan ke
silmiş, bu da büyük muvaffakiyettir. Biz bun
lara temas ettik 

Sayın Maliye Vekili 200 küsur bin ton to

humluk dağıttık dedüer. Biz zirai endeksler* 
baktık, bu sene bütün Devlet Üretme Çiftlik
lerinin dağıttığı miktar, yemlikler de dâhil, 77 
bin, 675 bin tondur. («O ofisin dağıttığı 
miktar» sesleri) Biz bu gibi tenakuzlara işaret 
ederken ikaz vazifesini yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim bütçeyi ten
kit ve tahlil ederken söylediğimiz sözleri sayın 
Maliye Vekili bize hücum etmek için birer 
nokta ittihaz ediyor. Biz diyoruz H, birtakım 
yatırımlara gidiyorsunuz, biz bu yatınmlan 
memnuniyetle karşılamaktayız. Ancak bunların 
iç finansmanını bulmak kolay, fakat dış finans
manı için ne düşünüyorsunuz? Bugün ithalâtı
mızla ihracatımız arasında mühim miktarda 
acık vardır. Bize döviz temin edecek tesisler 
henüz temel katmdadır diyoruz. Buna cevabı 
şu : «Bunun gününü bilmiyorlar mı, her iha
lenin içinde yapılan şartnamelerinde ihalenin 
günü bellidir.» Biz, yapılan sınai tesislerin 
hangi programa göre yapıldığını vc bunların 
iç ve dış finansmanlannm nereden temin edil
diğini, bu-işe ne kadar devlet, ne kadar eşhas, 
ne kadar yabancı sermaye katıldığını, hangi 
yılda faaliyete geçeceğini, kendi maliyetini ne 
kadar zamanda amerte edeceğini sorduk; gün
den kasdımız budur. Gerekçede raeskûttur. 
«Her işimiz programa bağlanmıştır, bize prog
ramsız diyemezsiniz» diyor. «Program totaliter 
idarelerde olur, biz totaliter değiliz» derlerken 
şimdi programlanndan bahsediyorlar. Bir ta
raftan sınai tesisler yapılıyor, diğer taraftan 
istanbul Tüccarlar Birliği İdare Heyetinin bir 
raporu var. Bugün Tüccar Demeğinin raporu
nun ihtiva ettiği temenniler ve ikazlar aşağı 
yukan birçok arkadaslanmızın ve Halk Parti
sinin üzerinde durduğu ikaz ve temennilere 
çok uygundur. 

31 tane müessesenin sekiz tanesinin çalışa
madığını yine istanbul gazeteleri yazıyor. Bir
çok müesseseler hammadde yokluğundan ve 
yedek parça yokluğundan dolayı kapanmıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-
bul) — Kaç tanesi. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Selriz ta
nesi. 39 fabrikadan sekiz tanesi hammadde yok
luğundan çalışamıyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan: 
bul) — Türkiye'deki beş bin fabrikanın hangi
sinin çalışmadığını söyleyin. 
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NÜVÎT YETKİN (Devamla) — 35 fabri
kadan sekiz tanesi. Arz ettim, gazeteler de yazı
yor. (Sizin gazete sesleri) Hayır sizin gazeteler 
de yazıyor. («Bu işler gazete ile olmaz» sesleri) 

Bir sınai tesisin yapılması için kendi güc ve 
imkânlarımızı kısarak, neticelerine tahammül 
ederek, döviz tasarruf ederek büyük yatırım
lara giderken diğer taraftan aynı sınai tesis
lerin, daha evvel kurulmuş olanların hammad
de yokluğundan kapanmış olması üzüntü ve
ren bir olay değil midir? Biz diyemez miyiz ki; 
arkadaş, bu fabrikalar hammadde yokluğu yü
zünden kapanırken ne diye yenilerini açıyoruz? 
Buna ne ihtiyaç vardır? Bunu söylemek günah 
mı? Bunu söylediğimiz zaman Polatkan'm düş
manlığına ne diye hedef olalım? 

Bize cevap verirlerken eski devirlerde me
busların intihap dairelerine hiç uğramadıklarını 
beyan buyurdular. Tabiî o zamanlar seçim çev
relerine uğramıyan mebuslar içinde sayın Men
deres de vardır, Fuad Köprülü de vardır. (Sağ
dan alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ben uğrardım. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Tabiî siz 
o zamanlar müfettiştiniz. Müfettiş olduğunuz 
yerlere uğrardınız. 

Arkadaşlar; bütçeyi tenkid ederken, bütçeye 
ofis zararlarının katılmamış olmasını bir tenkid 
mevzuu yaptık. Bunu yaparken, hatırlıyaeaksı-
nız, sayın Menderes'in iktidara geldiği zaman 
1951 senesinde İradettîkleri nutku misal olarak 
getirdik. Hükümetin bu mevzudaki anlayışları 
bizim bu görüşümüze uygundur. O anlayış çer
çevesi içinde tahlil ettiğimiz zaman bu zararla
rın bütçeye ithal edilmemiş olması bütçe sami
miyetine aykırıdır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Onlar Hükümet borçları, zararlar değil. 
Bir küçük hata var. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Ofis tasfi
ye halindedir, diyorlar. Ofis Teşkilât Kanunu
nun 13 ncü ve 14 ncü maddeleri bu zararların 
bütçeye ithalini Hükümete tahmil etmiştir. Peki 
ya Etibank'ın kömür satışlarından zararını ni
çin bütçeye katmıyorlar. Kârlarımız da zararla
rımız da ithal edilen bütçede vuzuh ve samimiyet 
budur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Etibank'ın zararı yoktur. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — InşaaUaü 
öyledir, müteşekkir kalırız. 

Muhterem arkadaşlarım, memurlara yapılan 
üç maaş nispetindeki ikramiyenin Devlet kasa
sından yapılmış olan tediyenin bütçe içerisinde 
görünmesi lüzumunu münakaşaya lüzum var mı? 
1954 yılı bütçesine bu konmamıştı, binaenaleyh 
bu hareket bütçenin samimiyetine aykırıdır, de
dik. Polatkan buna da sinirlenmiş 183 milyon 
lira bu sene bütçesine konmuş. Bu yıl bütçesine 
konmuş olması, geçen yıl konmamış olmasının 
hatalı olduğunu meydana çıkarır. 

HÂDt HÜSMAN (istanbul) — O kanun 
bütçeden sonra çıkmıştı da onun için bütçede 
yer almadı. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Borçlar 
mevzuuna geliyorum. Muhterem arkadaşlar; bu 
151 milyonun ödeme değil tasfiye olduğunu, ken
dileri ifade ettiler, bu bir anlaşmadır, tediye de
ğil. Sonra pasajı yanlış okumuşlar, biz Adnan 
Menderes Hükümetinin bunu kuvveden fiile çı
karmasını şükranla karşdadığımızı ifade etmiş
tik. Bizim zamanımızda teşebbüse geçildiğine 
dair aratmışlar, bir vesika bulamamışlar. Lütfen 
Hariciye Vekâletinden sorarlarsa bu teşebbüsün 
başlamış olduğuna dair orada her halde bir ve
sika bulurlar. Teşebbüs başlamıştı, fakat muvaf
fakiyetin Menderes Hükümetine ait olduğunu 
ifade ettik ve teşekkürlerimizi bildirdik. 

Borçlar hakkında Gelir Bütçesinin raportör
leri kıymetli arkadaşlarımızın raporlarına bağlı 
cetvellerden aynen aldım. Borçlar 31.V.1950 de 
Devlet borçları 2,297 milyon, Toprak Mahsul
lerinin 105 milyon, devlet borçları yekûnu 
2 402 301 bindir. 31. XH. 1954 te ise devlet 
borçları 2 579 741 bin lira, Toprak Mahsulle
rinin borçtan 692 milyon; yekûn 3 271 741,77. 
Bunu da raporumuzda belirttik. Bütçe Komis
yonunda yapılan çalışmalarda, aldığımız malû
mattan ehemmiyetli bir surette bahsettik ve 
bu bizim vazifemizdir. Biz bu konuşmamızda de
mişiz ki; bizden sonra gelen parti aynı sana
yi grupları üzerinde çalışmış, bidayeten hal
kın ihtiyaçlarını tâyin etmiş olduğumuzu gös
terir demişiz. Bunu bir nevi müdafaa halinde 
söyledik. Demokrat iktidarı bu çalışmaya şa
hit gösterdik. Bizim baştan hatalı yollara git
mediğimiz, faraza lüzumsuz bir sahaya yatı
rım yapmadığımız ne ile sabit? Bugünkü ikti-
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darımızın da aynı sahaları Ön plâna almasiyle 
değil mit 

KEMAL YÖRÜKOGLU (Van) — Nankör. 
C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKlN (De

vamla) — Onu murabbaiyle iade ederim size 
Nankör sensin! 

REİS — Kemal Bey, müdahale etmeyin. De
vam ediniz efendim. 

C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Ve biz dedik ki, bidayeten bu mem
leketin inşaat sahasında ne yapabilmişsek, bu
nu temeddüh kasdiyle ifade etmedik, memle
ketin hakiki ihtiyaçlarına cevap verecek husus
larda çalıştık. Bu ne ile sabit ? Yeni iktidarın 
da aynı sahayı seçmesiyle. 

Arkadaşlar, zaman bir tekâmül ifade eder. 
Elbette ki, bugün 1949 -1950 yoktur. Nüfusu
muz artmıştır, verim artmıştır, şartlar değiş
miştir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Haki
katleri görün biraz. Tabu her şey değişti. 

C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Değiştiği muhakkak. Hattâ bugün
kü Sebati Bey bile 1950 deki Sebati Bey değil
dir. (Şiddetli alkışlar, gülüşmeler) Her şeyimiz 
artmıştır, yükselim iştir ve yükselecektir elbette. 
Nüfusumuz, gelirimiz, kazancımız artmıştır. 
Ve bu yapıda elbetteki iktidarın bir payı var
dır. Biz bunu hakiki ölçülerle en ufak bir mü
balağaya kaçmaksızm belirtmek 'stedik ve bu
na yer verdik. 

Arkadaşlar; yine Sayın Polatkan'ın takıldı
ğı bir nokta vardır. Diyor ki: «Siz konuşma
larınızda bütün mallarınızı ipotek ettiniz, de
diniz.» Hayır arkadaşlar, benim konuşmamda 
böyle bir şey yoktur ve böyle bir şey demedim. 
Yalnız konuşmalarımı l&yıkı veçhile, dikkatle 
okumamışlardır. Yatırımlardaki milyonlar, dış 
finansmanlarla kredi temin edilse dahi, âtinin 
Ödeme imkânlarını ifna eder, yani bunu bir 
nevi ipotek altına alır, dedik. Yoksa malınızı 
ipotek ediyorsunuz demedik. 

ZÜHTÜ URAY (Aydm) — Yatırımlar yap-
uuyalım mı?.. 

C H. P. SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Yatırımlar yapalım, fakat bunlar 
âtiyi zorlamasın. Bundan dolayı da âti imkân
larını ifna etmeyin, dedik. Ati imkânlarını 
ipoiek altma alıyorsunuz, dedik; başka bir şey i 

söylemedik. Bilâkis yapalım... Hattâ bundan 
sonra, «Bu memleketin her sahada kalkınma ih
tiyacında olduğunda hükümetle beraberiz» de
dik. Evet, çok şeye ihtiyaç vardır, memleket 
birçok mevzularda yardım beklemektedir; bun
da hiçbirimizin şüphesi yoktur ve hükümetin 
bu husustaki faaliyeti ancak bizi memnun eder. 
Ancak bunların bir program içinde yapılması 
lâzımdır, imkânlarımızla mukayyet olması lâ
zımdır, imkânlarımızla dedik; bunlar da is
tihsal, uzun vadeli döviz, kısa vadeli krediler
dir. Biz bu hususları uzun uzadıya teşrih et
tik. Vekâletler bütçeleri geldiği zaman ayrıca 
bütün görüşlerimizi derinliğine açacağız. Ama 
hükümet hüsnüniyetimizi kabul etsin. Neden 
bize bir suiniyet atfediliyor? Nihayet müşte
rek memleket menfaatlerini görüşüyoruz. Biz 
iktisadi görüşlerimizi muhafaza ediyoruz. 

Iç siyaset mevzuunda ıstıraplarımızı arz et
tik. Bunların izalesi tedbirlerini biz değil, ikti
dar yapabilir. Biz yalnız ıstıraplarımızı belirt
mekle vazifemizi yapıyoruz. Bütün bunlara 
rağmen Yüksek Heyetiniz gerek hükümete olan 
itimadınız, gerekse hazırladığınız bütçe olarak 
gelen tasarıyı tasdik edeceksiniz. Fakat biz 
arz ettiğimiz görüşle kırmızı rey vereceğiz. Bu
na rağmen bütçenin memlekete hayırlı olması
nı can ve gönülden temenni ederiz. (Sağdan 
alkışlar). 

REİS — Söz Başvekilindir.. 
(Başvekü soldan alkışlar arasında kürsüye 

geldi.) 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Allah 

aşkına havayı bozma.. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, müsaade eder
seniz, kürsiye gelir gelmez, çok sevdiğim arkada
şım Hüseyin Balık'tan aldığım bir ikaza, iki 
cümle üe cevap vereyim. Bugüne kadar Adnan 
Menderes muhakkak ki, Demokrat Partinin umu
mi görüş ve duyuşuna tâbi olmak üzere, havayı 
bozmak değil, daima ve daima havayı iyileştir
mek, demokrasinin iklimini vücuda getirmek için 
gayret sarf etmiş bulunuyor. Bu itibarla muh
terem arkadaşım Hüseyin Balık tamamen müs
terih ve emin olsunlar. Şimdi söyliyeceğim söz
lerin, bunu teyidedeceğinden eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, Nüvit Yetkin'in, 
Halk Partisi adına Bütçe tenkidi olarak bu kür
süden söylediği sözleri okuduğum zaman, bunu 
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izmir'de iç politikadaki birtakım vâhimelere da
yanan ve hiçbir aslu esası olraıyan huzursuzluk
ları ortadan kaldırmak için söylediğim nutkun 
reddi mahiyetinde telâkki ettim. (Sağdan hayır 
hayır sesleri.) 

Müsaade ederseniz, kendilerinin bu nutku 
üzerinde durdukça, onu tahlil ettikçe anlaşılan 
şeydir ki, bu nutuk, arada iyi bir havanın mev
cut olmasını istiyen bir partinin hazırlanmış bir 
nutku değildir. Böyle bir vesikanın kürsüye gel
mem başka mâna ifade etmez. 

Şimdi Nüvit Yetkin arkadaşımızı dinledim. 
Diyor ki; «Biz de bunu izmir nutkunun tesiri 
altında yazdık. İzmir nutkunun cevabi olsun 
istedik.» 

Kavil ile fiilin birbirine uymadığı bu eserle 
Kahir. 

ikincisi; ben izmir'de nutuk söyledikten son
ra Halk Partisi adına cevapta teehhür vâki ol
madı. Genel sekreter veya zannediyorum Genel 
Sekreter Yardımcısı şöyle bir beyanat yaptı, de
di ki; «izmir'de Başbakan Adnan Menderes bir 
nutuk söyledi, partilerarası münasebetleri tezek
kür etti. Orada dedi ki, vatandaşlar arasında 
fark yoktur, herkes hürriyet nimetlerinden bu 
memlekette istifade eder. Bunlar şayet âtiye 
muzaf birtakım temenniler veya ifadelerse çok 
memnunuz. Fakat bugünkü hakikati ifade etmek 
üzere söylenmiş sözlerse asla varit değildir.» 

Bu sözler demokrasi ikliminin yaratılmasına 
yarıyacak sözler değil. İzmir'de evvelâ, kendi
mizin bir adım atmamız lâzımgelir gereğine ve 
fehvasına uyarak mazideki sinirliliklerin % 50 si
ni kendi üzerimize, kendi rızamızla yüklenmek 
suretiyle söylediğim sözleri bir ileri harefcet, bir 
iyi niyet eseri telâkki etmeleri ve bugün memle
kette- vatandaşlar müsavi muamele görmemek
tedirler, bu memlekette hürriyet mevcut değildir, 
bu sözlerle demokrasi olmaz, eğer siz hakikaten 
demokrasi kurmak istiyorsanız gelin bakalım 
Anavasaya, gelin bakalım orta ve küçük kanun
lara» demeleri lâzımdı. Birden bire bu sözlerin 
söylenmesi zannederim ki siyasi iklimin yaratıl
ması bahsinde atüacak adım değüdir. Evvelâ 
mürüwetli olmasını bilmek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, hele hürriyetin (H) 
sini bu memlekette bırakmamış olan, bunu mem
leketin hayatından fiilen kazımış olan bir parti
nin bugünkü muakkipleri böyle bir dâva ikame-

siyle hâkim ve hakem huzuruna gelecek olur
larsa bu katiyen kendüerini mazur gösterecek 
bir hareket tarzı olamaz. Üç gün, beş gün bek
leriz. Ne olmuşî Tek parti idaresi altında, idarei 
örfiyeler altında, takriri sükûn kanunları, istik
lâl mahkemeleri kanunlarının tehdidi altında 
20 - 30 sene memleket bekledi. Memlekette ve 
partimiz çevrelerinde hissedilen böyle bir arzu
yu ve nihayet demokratik bir idarenin tesisi için 
çok arzulu bulunduğumuzu belirten bir ifadeyi 
bu suretle; huşunetle, bürudefle karşılamaları el
bette doğru değüdir. 

C. H. P. Genel Sekreterinin benim izmir'deki 
nutkuma verdiği cevabı, şimdi H, P. nin bir 
nutku olarak burada söylüyorlar arkadaşlar. 
Bunların ikisini bir araya getirdiğimiz zaman 
Nüvit Yetkin arkadaşımızın tatlı sözleri, güler 
yüzü ile tam tezat halinde görüyoruz, ötekiler
den üzüldüğümüz kadar, bundan memnun ol
duğumuzu huzurunuzda ifade etmek isterim. 
(Alkışlar, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım bizi acı tenkid et
mişler, tenkidîeri hakikaten acıdır. Binaenaleyh 
evvelâ iğneyi kendisine, sonra çuvaldızı başka
sına. Tenkid, tenkid edilen için zordur, acıdır. Ben 
de şimdi tenkid edenleri tenkide tâbi tutmak su
retiyle, tenkidin muhatabı üzerindeki acısını 
kendilerine hissettirmek isterim. 

Muhterem arakadaşlarım, bir defa ben ken
dilerinin yerinde olsam böyle bir tenkid yaz
mazdım. Çünkü bu, şimdiye kadar kucak kucak 
çuval çuval, tonlarla ileriye attıkları ve hiçbir 
zaman isabetli olmamış, milletçe daima aksine 
hüküm verilmiş olan iddiaların bir tekrarından 
ibarettir; yeni hiçbir şey getirmiyor ve hep ma
lûm şeyler: Matbuat hürriyeti, hâkim teminatı, 
partilerin hakkı hayatı vc saire ve saire gibi... 

Muhterem arkadaşlar, bunlar çok acı bir li
sanla iktidara henüz geldiğimiz gün bize karşı 
söylendi. Ben size şimdi bu nutukta takibettik-
leri taktiğin hatalı tarafını arz ve izah edeyim : 

Bakınız arkadaşlar, Halk Partisi diyor ki : 
! ('Demokrat Parti demokrasi rejiminin yurdu-
: muzda serbestçe inkişafına mâni olan bütün an-
I tidemokratik hükümleri, gelenekleri bünyemiz-
I den bir hamlede ve birkaç ay içinde çıkarmak: 
j vatandaşın siyasi kanaat, söz, yazı ve toplantı 
i hak ve hürriyetlerini, kaza kuvvetinin istiklâli-
ı ni ve devlet memurlarının tarafsızlığı ve her 
i türlü politik tazyiklere karşı emniyetini en mü-
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tekâmil memleketler seviyesine tîlagtırmak ta
ahhüdünde idi). 

İşte bu son cümleyi aklım almıyor; bunu ne 
diye korsunuz? Hattâ biz bu va'di sağladığımız 
içindir ki vatandaşın itimadına mazhar olduk. 

Muhterem arkadaşlar; biz 1954 te tekrar 
rey aldık ve daha büyük bir ekseriyetle rey al
dık. Bir siyasi parti bu kadar açık bir gaflet 
gösterir mi? Çünkü bunu okuyan, dinliyen «ne 
diye bu taktikte ısrar ediyorsun?» demez mi? 
(Sen hürriyet va'dettiıı, 1950 de onun için rey 
aldın. Fakat va'itlerini yerine getirmedin.) di
yorlar. O halde ben kendilerine soruyorum; biz 
büyük bir farkla 1954 de neden kazandık? De
mek ki söyledikleri doğru değil. Onun için ken
dilerine söyliyeyim; bir daha yapmasınlar bu 
hataları. (Soldan alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım; vaitlerimizi yerine 
getirip getirmediğimiz bahsinde, fırsat el ver
dikçe, bize yapılan ithamlara karşı kendimizi 
müdafaa ettik. Fakat bu, anlaşılan mukadder, 
daima basımıza gelecek. Onun için bir defa da
ha kendimizi müdafaa sadedinde, bu demokra
tik rejimi kurmak bahsinde yaptıklarımıza dair 
birkaç söz söylememe müsaadenizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasinin ilk şar
tı seçim, ikinci şartı serbest seçim, üçüncü ve 
en esaslı noktası da matbuat hürriyetidir. De
mokrat Parti iktidara geldiği bir yaz iptidası 
Meclisin önünde kalan 15 - 20 günlük bir faali
yet devresi içinde, her işi bıraktı, Matbuat Ka
nunu üzerinde çalıştı. 

Esas itibariyle demokraside serbest seçim 
başta gelir. Serbest seçim olan yerde demokrasi
nin namevcut olduğundan bahsedilemez, küfranı 
nimet olur, demokrasiye inanmamak olur, halk 
iradesinin hâkimiyetine inanmamak olur. 

Biz iktidara gelirken serbest seçim tahakkuk 
etmişti. Serbest seçim kendiliğinden tahakkuk et
medi, Demokrat Partiye mensup bütün vatandaşla
rın cansiparane istihkannefıs derecesinde çalışma
ları ile tahakkuk etti. Türk Milletinin emsalsiz kud
reti bütün hayatları boyunca tek parti idaresini şiar 
edinmiş ve buna inanmış olanları millet haklan 
üzerinden el çekme mecburiyeti karşısında bıraktı. 
Böylesine oldu, kendiliğinden değil; serbest seçim 
bu suretle istihsal edildi. Hatta serbest seçimden ev
vel eski tek parti idaresinin muhkemleşmiş bünye
sinden parça parça birçok şeyler kopanldı. Bu is

kân kanunundaki nefyü tagrip maddeleri, on
dan sonra Polis, Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 18 nci maddesi.. Bunlar, kanunlarda elde 
edilen neticeler olmakla beraber aynı zamanda 
fiiliyatta da, yani mevzuatın haricinde de na
mütenahi terakki ve tekâmül kaydedildiği, asıl 
mühim olanı budur. 1946 - 1950 devresinde ka
nunlarda yapılan tadilâttan ziyade milletçe aya
ğa kalkmış olmanın temin ettiği birçok fiilî va
ziyetler vardır ki, demokrasinin kurulmasında 
âmil olan asıl sebepler işte bunlardır. îş o rad
deye geldi ki, demokrasinin kurulmaması artık 
gayrimümkün hale geldi. Anayasada değişik
lik, hattâ kanunlarda bir iki değişiklik. Neden 
1943 yılı 1947 ve hattâ 1949 a benzemez. Fiilî 
vaziyetin tesiri ne kadar büyük! «Mevzuat, 
mevzuat bdiye çırpınanlar İngiltere demokra
sisinin ne derece mevzuata istinadettiğini gör
sünler. Biz iklimi yaratalım derken kasdettiği-
miz budur. Evvelâ birbirimize kâfir ve mümin 
nazariyle bakmamalı, evvelâ birbirimize ta
hammül etmeye, evvelâ birbirimize karşı terbi
yeli ve iyi konuşmasına alışmalıyız, karşımızda-
kileri de asgari bizim kadar vatanperver olarak 
kabul edip onu bu suretle, muhatap almamız lâ-
zımgclir. 

Muhterem arkadaşlar; iktidara geldik, ta
rih 22 Mayıs 19501. Hükümet kurduk bir haf
ta sonra programı okuduk. Arkasından derhal 
Al Kanununu çıkararak, takibetmiyeceğjz kim
seyi dedik. Görüyorsunuz arkadaşlar; müsama
hanın mânâsı bu. Arkasından derhal Matbuat 
Kanununu ele aldık. Muhterem arkadaşlar; arz 
ettim, demokrasinin birinci şartı, seçim, onun 
kadar mühim bir şartı da matbuat hürriyeti
dir. Matbuat hürriyeti Demokrat Partinin ik
tidara gelir gelmez ilk mevzu olarak ve vaitle-
rine % 100 uygun olarak ele aldığı bir mevzu 
değil mi?. Matbuat Kanununu ne yaptık?. Es
kisini tamamen kaldırdık, sadece idari zabıtayı 
bıraktık. Yani bir gazete hükümete nasıl bir 
heyanname-verir, pulunu neresine yapışt:nr, on
dan sonra müsaade istihsaline lüzum var mı. 
yok mu gibi hususlar kaldı. Matbuata mütaal-
lik suçların tarifi, tavsifi ve bunlann sureti 
tecziyesi hakkındaki bütün hükümleri ortadan 

i kaldırdık. Bunlar arasında en mühimi şudur : 
I O güne, yani iktidardan ayrıldıkları ana kadar, 
j matbuat müntesibi aleyhinde dâva açıldığı tak-
1 dirde derhal hapse giderdi, muhakemeleri mey-
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küfen devam ederdi. Bu ne dereceye kadar yıl
dırıcı bir hükümdür, takdir edersiniz. Kalkan 
maddeler içerisinde bu da var.. 

Muhterem arkadaşlarım; bu adeta matbuat 
sahasında, matbuat mevzuunda sorumsuzluk 
alanına kadar giden bir neticedir. Hürriyet de
ğil, çünkü hürriyetin de bir hududu var
dır. Bu tamamen hudutsuz bir sorumsuzluktu. 
Ama müsaade ederseniz ifade edeyim, bunun 
kötü meyvalarmı idrak etmekte gecikmedik. Ben 
şimdi size birçok misallerini anlatacağım. Fakat 
mevzuuma girmeden evvel hemen ifade edeyim 
ki, Zafer gazetesinin yazdığı ve hiç de beğenme
diğim o kötü yazısını önceden bilseydim mutla
ka önlerdim. (Alkışlar./ Bu yazıdan dolayı ken
dilerini incinmiş hissedenlerden özür dilerim. (Al
kışlar.) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Hürriyet, hürri
yet dururken hudutsuz bir hürriyet düşünülebi
lir mi* «Ben istediğimi yapacağım, istediğimi söy-
liyeceğim. Bir cemiyet varmış, 25 milyonluk bir 
millet varmış, neme lâzım! Onun âli ve nazik 
menfaatleri varmış bana ne. Ben hudutsuz hürri
yeti kullanacağım.» denilebilir mi* Hayır arka
daşlar, dünyada böyle bir şey olamaz. Eğer böy
le bir şey bekleniyorsa haber vereyim, her şey 
sarahat kesbetsin, Türkiye'de böyle bir şey olmı-
yacaktır. Neden olmıyacaktır, onu da anlatacağım. 

Muhterem arkadaşlar, hürriyeti yalnız iste
mek değil, onu kullanmayı bilmek lâzımgelir (Bra
vo sesleri.) Ve her şeyde olduğu gibi hürriyet de 
kullanılabileceği öıçü ve derecede verilir. Hürri
yet, onu başına bir mürekkep kovasına geçirir gi
bi geçirip palyaço gibi ortaya çıkacaklar için bir 
felâket teşkil eder. 

Ben şimdi hürriyetin nasd kullanıldığının, De
mokrat Partinin nasd bir toleransla hareket et
miş olduğunun misalini burada vesikalar okuya
rak sizlere hatırlatacağım. Hattâ Teşrinievvele ka
dar bekletmeden, yaz tatiline dahi gitmeden vait-
lerimizin başında gelen bu en mühim mevzuu ta
hakkuk ettirmek endişesiyle nasıl Matbuat Ka
nununu ortadan kaldırıp matbuat sahasında mey
danı nasd tamamen sorumsuzluğa terk ettiğimizi 
büiyorsunuz. Bunun arkasından bu memlekette 
30 tane komünist gazetesinin, 40 tane dini istis
mar eden, en mukaddes mefhumları, âdi politi
ka ihtiraslarının ve sefil kazanç endişelerinin ba-
zicesi yapan gazetelerin nasıl ortaya çıktığını da 
biliyorsunuz. Onların neşriyatı, birtakım siyaset 

haydutlarına cesaret verdi. Bu haydutlar Atatürk 
heykellerini kırmaya başladüar. Şimdi okuya
cağım yazüarla bu Atatürk hcyketllerini kı
ranların nerelerden cesaret aldıklarını ve hey
kellerin kırılması hâdiselerinin; bu gûua ya
zılarla memleketin havası bu derece zehirlen
mesinden sonra, bir emritabii olduğunu ispat 
edeceğim. Nerede o kahramanlar? Din namına mı 
hareket ediyorlardı; vatan namına mı hareket edi
yorlardı, nerede o mendeburlar? Ankara'nın göbe
ğinde, öğle vakti, bütün devlet memurlarının, mü
nevver kitlenin ayakta bulunduğu bir anda bir 
din şehidi imiş gibi, bir mübarek gaza yapmış gibi 
Atatürk'ün heykeline, bütün Türkiye'nin medeni 
telâkkilerini ayaklar altına alırcasına sefilâne ce
saret gösteren o kahramanlar nerede şimdi? Alı
nan tedbirler sayesinde bunları ayakta tutan, ce
miyetin kıvamım bozan hareketlerin hiçbirisi or
tada kalmadı. Hürriyet namü hesabına yapılan 
bu kötülüklerden hiçbir eser bugün ortada yok
tur. Türk cemiyetinin, Türk milletinin, Türk va
tandaşın içinde bu hareketlerin makes bulmasına 
artık imkân yoktur. 

Komünistlerin neler yaptığını biliyorsunuz, 
tek parti zamanında bir türlü komünistlere hâ
kim olamamışlardı. Geniş hürriyet havası için
de, dünyanın en nazik ve en tehlikeli devrinde 
bu memleketi temelinden sarsacak olan bu teh
likenin başını, bugün Demokrat Parti hiç kim
senin burnunu kanatmadan ezmiş bulunuyor. 
(Soldan, .şiddetli alkışlar). Ticanisi, komünisti 
gıdalarını nereden alırlar? Arz edeyim : Bakı
nız matbuat hürriyeti Türkiye'de nereye geldi. 
Niçin tedbir almak zaruret ve mecburiyetini 
duyduk. Bize burada demokrasi edebiyatını ki
taptan okuyorlar. Biz onun hayatından geldik, 
içinden yetiştik. (Soldan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, bizim, tehlikelerle do
lu görerek döndüğümüz o yere bizi tekrar gö
türemezler. Orası sorumsuzluk sahasıdır, bu 
memleket için bir Cehennem, bir tahrip gayya-
sidir. Allah bu memleketi bir daha 1952.nin, 
1951 in rezaletlerine; sefaletlerine ve millî bün
yeyi tahribedici kötü cereyanlarına avdet ettir
mesin, mâruz bırakmasın! (Soldan, alkışlar). 

Bir yazı daha, adı : Piç. 
Sen ey, anasının rahmine bilmem hangi ba

lo gecesinde düşmüş olan piç... Sen solda sıfır, 
sen bir hiç... 
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Söyle bana : Daha ne zamana kadar inkılâp
çılık perdesi arkasında bu milletin imanına, 
vicdanına saldıracaksın? 

Sen cy Allah'sız, dinsiz, vatansız, haysiyet
siz, şerefsiz, namussuz, seviyesiz, arsız, yüzsüz 
ne kadar «siz» ve «sız» varsa üzerinde tecelli 
ve temerküz etmiş rezil... 

Küfürlerini daha ne zamana kadar, uzata
cak, ağzından salyalar saçarak bu milletin mu
kadderatına saldıracaksın? 

Sen, ey düzenbaz, madrabaz, kumarbaz, hile
baz, ne yazsak, ne kadar söylesek az olan it... 

Daha ne zamana kadar rezilâne, zelilâne 
faaliyetlerine devam edeceksin?... 

Ey bel aşağısı, ey alt yapı, ey bayağının 
bayağısı maskeli haydut... 

Daha ne zamana kadar, beylik şöhretlerin 
arkasına gizlenip, aktarma lâflarla «inkılâplar 
elden gidiyor» misillû yavelerle bu milletin na
musuna, ırzına geçeceksin?... 

Artık yeter... 
Yeter artık... 
Susun baykuşlar... 
Susun sarhoşlar... 
Susun, şuradan, buradan Ata ariyan Ata'sız, 

köksüz piçler... 
«On yılda on beş milyon genç. yarattık» şar

kıcıları susun artık... 
Susun... 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Hangi tarih-
affedersiııiz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
— 16 Ocak 1953. (Hangi mecmua sesleri) 
Daha okuyacağım. Burada daha birçok 

şeyler vardır. Onları da okuyayım, ondan sonra 
takdim edeyim. (Gülüşmeler) 

"Kimisi yahudiliğin bir kolu olan mason
luğun selâmet mahfilini temsil eder. Kimisi yine 
masonluğun cumhuriyet mahfilinin alemdar-
lığını yapar." 

Yani ne kadar ayırıcı laflar varsa hepsi 
içinde... Kullandığı lügat: "Din-boş şey, kitap-
boş lâf, peygamber-çöl bedevisi, millî his-yahudi 
emeli, namus-dört parmaklık bikini mayosu, 
şeref-var mı?, deyyusluk-kibarlık, pezevenk-
centilmen, ibnelik-sinema perdelerinde ticaret 
borsası." 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette tenkid 
ve fikir hürriyeti namına hiç kimsenin hiç bir 

kimseden korkmadan her türlü düşüncesini or-
I taya koyabildiği devrede, bunların yazıldığı 
I devrede bir meydan hatibi şöyle söylüyor : 
J (Ellerinde kelepçe, kollarında kilit).... Böy

le olsa konuşamazsın. Bunlan nasıl söylersin? 
(Ayaklarında zincirlerle bağlı insanlar gibi bu
rada konuşmak zordur,) diyor. (Bu vatan be
nim konuşamam. Müslümanlar konuşamaz; 
müslüman olmayanlar ve... dâhil olmıyanlar ko
nuşabiliyor) diyor. 

Nasıl bir tazallüm ruhu ile halkın içine gi
rip de herkes rahat rahat konuşabildiği halde 
kendinden geçerek kendini esir hissediyor. De
lâlet hissi. 

Görüyorsunuz ki, hürriyet de her şey gibi 
bir zabıtaya, bir hududa ihtiyacı olan muazzez 
vc mübarek bir nimettir. 
. Şimdi muhterem arkadaşlar; ben Büyük 

Millet Meclisinde, millet huzurunda, hürriyet 
yoktur, hürriyetin verilmesi lâzımgelir, De
mokrat Parti hürriyetlerin üzerine oturmuştur 
dâvasının ikame edilmiş olması muvacehesinde, 
biraz vaktinizi alarak, bu hürriyet denilen nes
nenin nasıl bir girdaba alet edildiğini huzuru
nuzda etraflıca belirtmeye çalışacağım. 

Ben para kazanıyormuşum. Menderes, çift
liğinden; pamuktan milyonlar kazamyormuş. 
Menderes'in milyonlar kazandığını nereden bi
liyorlar? Menderes'in nc kazandığını benim 
mensup olduğum kooperatif bilir. Ben müte
vazı bir vatandaşım. Mütevazı, nâmerde muh
taç olmıyacak kadar kazanıyorum. (Allah çok 
versin sesleri). 

Sanki bugünkü idare yalancı, sahte bir ida
reden başka bir şey değildir. 

«Şimdiye kadar Türk milleti beceriksiz, tec
rübesiz insanların elinde kaldı; bundan dolayı 
geri kalmış bulunuyor. Apartmanlar kurmak 
için mücadele ediyorlar.» Bu da bir parçadır. 

Apartmanları kurmak için mücadele eden
ler mebuslardır. «Sahte idare, yalncı idare» de
mokratik idaredir. Bunlardan kimse mahkûm 
olmadı. Bunlar hakaret değildir. Çünkü sorum
suzluğun hududu ve sahası içinde bulunuyordu. 
Bunları söyliyenler, şecaat arz edip bir iman 
ve inanış uğruna nefsini feda etmeye amade 
insanlar değil, sadece sorumsuzluk sahasında 
bulunduklarım iyi bildikleri için her hangi bir 
ukubete uğramıyacaklarmı bildikleri için böyle 
yazmış kimselerdir. 
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Bir gazete de: «Adnan Menderes'in hoşuna 
gitmiyen yazıyı yazan gazeteyi kapatmak istiyor
lar» diyor. Gel de bir vatandaş olarak itimat et. 

Muhterem arkadaşlar, bizim nıemkelette ga
zete kapatmak tarihe karıştı İşte iktidarımızın 
beşinci yılındayız, hiçbir gazete kapanmış de
ğildir. Kapatümak imkan ve ihtimali mevcut 
mudur diye düşünülmüş dahi değüdir. Bühtan 
ve iftira! 

«Bir akrebin dindeyiz bir ifrit ve bir akrep 
4 yıllık bir Demokrat Partinin yanlış tutulan 
bir eseri., falan.» diyor. Bir ifritin ve bir akre
bin elinde imiş. 

Muhterem arkadaşlar... 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Hocanın 

şahsınız hakkında yazdıklarını okuyun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Samct Ağaoğlu mazur görsünler, bir tel
graf çekiyorlar İzmir'den, demokrasi ve hürri
yet namına. Ben de müşterek olduğum için ken
disinden izin almadan okuyacağım. Bu da bir 
gazeteden : 

Sametciğime yıldırım telgraf 
Samet Ağaoğlu 

Hergele Meydanı Çamdeviren Apartmanı 
Numara 

Ankara 
(Numara) nı bildir. Turfanda salatalık gön

dereceğiz. (Buradaki mânayı habisi anlıyorsu
nuz.) Menderes'le yersiniz. Henüz kodese gir
medik. 

Baki selâm. 
Körşeytan 

Bunlar edepsizlik, hayasızlık! Matbuat hür
riyeti bu mu? 

SOLDAN BIR MEBUS — Onları yazan 
Türk değil! 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — «Matbuat hürriyeti lâzım, niye ted
bir alıyorsunuz?» diyorlar. Bırakalım mı? Ce
miyet çoksun mü? Hangi matbuat hürriyetini 
istiyorsunuz bizden? Devam ediyorum : 

Başbakan Adnan Menderes'e 
Son günlerde olup biten yolsuzlukları taraf

sız bir merciden öğrenmek isliyorsanız bizi ça
ğırtırsın... 

Altında bir sürü imza. Bakınız Ali Fuad 
Başkil, Necati Baş, Lütfi Bornovah. v.s... Hep
si tanınmış imzalar 

Bir mecmuadan : 
«Mustafa Kemal ise tam salahiyetli bir dik

tatör olarak memleketi idare etmiş, bu hususta
ki düşüncelerini fiilî olarak göstermiş. 

A) Millet Partisi, siyasi ve fikri sahada 
tam liberaldir. Mustafa Kemal ise, her dikta
tör gibi, tenkide tahammül edememiş ve etrafı
na daima uysal arkadaşlar seçmiştir. Onun ay
nı zihniyetine sahip olarak tenkid ve fikir mü
nakaşasına tahammül göstermiyen... 

Şimdi Millet Partisi aileyi cemiyetin nüvesi 
telâkki etmektedir. Aile kudsiyethıe inanmak
tadır. Mustafa Kemal ise, kanunen evlâttan 
farksız olması lâzımgelen evlâdı mânevilerine kar
şı ihtiyar ettiği hareketlerle Millet Partisinden 
ayn bir görüşe sahip olduğunu belirtmektedir. 
(Allah, aliah, ne hayasızlık sesleri) 

B) Millet Partisi dine hürmetkardır, Mus
tafa Kemal ise birçok yerlerde müezzinlerin se
sinden rahatsız olduğunu söylemiş, bu işaretini 
emir telâkki eden yakınları, rahatsızlık yaratan 
cami minarelerini yıkmışlardır.» 

Bir şiir : 
«Ben mi yoktum? Ben ezelden beri vardım, bu

dala 
Beni ancak yaratan Hak yaratıp saldı bıı 

yola; 
Ve bu yol, memleketin tuttuğu iman yeridir, 
Putunun kirli - Buharayı - yıkan elleridir. 
O mülevYcs putun düşmanıdır memleketim. 
Canavar dişleri altındaki milletçe etim. 
Çöktüren diz Mehmcd'in süngüsüdür düşmana; 
Kan döken bendim o mahşerde, sakın aldan

ma-, 
Şeref ıskatını şeytanca - şehidin - çalan ö ; 
Koca Türk Ordusudur şanlı hakikat, yalan o, 
Kahraman yurda dedin «Bir otelin bir katı» 

sen. 
O yiğitler yatağından kor esen, lâvlar esen; 
Kor esen, lâv tutuşan dalgalı rüzgarlarıdır; 
Otelin bir katı sevdiklerinin kollandır. 
Yirmi milyonla bu küf ram tukurdum yüzüne, 
Geceler hükmedemez Türk elinin gündüzüne. 
Bu vatan varken ezeldenberi, nerede idi pu

tun? 
Bu vatan bir otelin bir katı ha? Alçak adam; 
Bu değildir putunun ırza geçüp yıktığı darı. 
Kirleten kim idi iffetimin mâbocihri? 
Fuhşu kim yurduma sokan? söyle, yıkan kim 

dini? 
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Söyle kim çaldi cebimden, yine îş Banka
sını? 

Bunca tutmak kime düşmekte ziyanın yasını? 
Elli bin can veriyor - hasta veremden kuruyor: 
Onların hakkı leş üstünde saraylar kuruyor. 
Libya bozgunları alnında kızıl damga durur. 
Yddırım Ordularından da hezimet kudurur. 
Bu şerefsiz acı bozgunları kimdir taşıyan, 
Kan kusarken ben - dün kimdi ülkede yan? 
Ey vücudu ile tapan putlara ruhu ile tapan, 
Taştan ey kendine mabut edinen tanrı yapan; 
Kara topraklar açılsın da sarılsın kefenin, 
Kirli pençenle eşip işlediğin izbeye sin» 
Bunların hepsi Atatürk için yazılmıştır. Türk 

cemiyetinde arzuladıkları hürriyet bu mudur? 
Bunu yapan büyük millî faydaları melhuz büyük 
bir vatanperverlik azmiyle mi yapıyor? (Asla, 
sesleri.) Bu hürriyetin nasıl kötü yollarda kulla-
mldığını bir kere düşünmek lâzımdır. İşte şeref
lere, haysiyetlere reva görülen bu tecavüzü önle
mek lâzımdı. Bizim yaptığımız, medeni millet
lerin bu yolda koyduğu mevzuattan bir adım dahi 
üıeri değildir. Bunu bin defa söyledik. 

Şimdi yine devam ediyorum : 
«27 yıl etrafına topladığı bir avuç tufeyli üe 

iş birliği ederek hazineyi soyan, memleketi sefa
lete sürkliyen gece ve gündüzü cem âyinleri ku
rarak millî ıstırap ile alay eden, mukaddeslere-
naıtaret ve ahlâksızlığı telkin eyliyen bu ölüden 
Demokrat Partinin velinimeti bulunan ekseriyet 
aeîret ediyor.» 

NÜVİT YETKİN (Malatya) - 27 yıl dediğine 
göre, bu hakaret içinde İnönü de var. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES 
(Devamla) - Devam ediyorum. "Eski adı Mustafa 
Kemal ve bizzat kendisinin kabul ettiği adla 
(Kamal); daima ayyaşlık kumarbazlık gibi, 
tamahkârlık (İş Bankasının parası ile kurup be
nimsememesi gibi) lûtilik ve fuhşa sefahalete 
düşkünlük mefhumlarını hatırlatan bir isimdir. 
İnkılâp yobazlığı dediğimiz kamalcılık gençliğe 
bu vasıfları taklidetmeyi ve binnetice memleketi 
yıkmayı kuran sinsi düşmanların hilesidir." 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) - Okuma Allah 
aşkına, insanın asabı bozuluyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) - Dahası var, eşnaı var. "Evet, mukaddes 
hürriyet... Bu hürriyeti biz nasıl koruduk? Ted

bir aldığımız zaman müstebit... Hayır... Buuiar-
Jan istifade eden bir avuç komünist, bir avuç ay
yaş...» (Allah kahretsin, sesleri.) 

Şimdi arkadaşlar bu sıralarda, dış politika is
leri ile meşgul olduğum ve vaktim olmadığı için 
Nüvit Yetkin arkadaşımıza cevap yermek istemi
yordum, Maliye Vekili arkadaşımızdan cevabım 
alır dedim. Fakat baktım eski şeyler ortada, ace
le bu sabah arkadaşları topladım, bir tasnife tâbi 
tuttum. Burada harikulade güzel örnekler var. 
cemiyetin nasıl tehlikeli bir sınır içinde kaldığı
nı açıkça gösteren gayet güzel Örnekler var. 

Şimdi hâkim teminatı ile alâkalı kısma geçi
yorum : 

Bir siyasi nutuk, toph'iıtı hürriyeti yoktur, di
yorlar. 

«Ulan bizi tanunıyormuş, herife bak! Bana bu
nun hesabım vermekten kaçtı... Rezil, utanmaz.» 

Bu rezilin kim olduğunu biliyorsunuz, memle
ketin Başbakanı. Beyefendiler bunlar hürriyet is
tiyorlar! (Gülüşmeler,) «Siyasi hakkı anlamış bir 
millet bu rezilleri - yani Demokrat Partiyi - top
tan hiçbir zaman tutmaz. Etrafına topladığı, mi
deleriyle bağladığı bir sürü milletvekilleri. Mil
letvekilleri, trabzan babası mısınız?.. Falan, On
dan sonra Halk Partililer için dediği şu : «Hakla
rımızı eiğniyenler öbür keratalar...» 

Bu da meydan hatibi. Bu adam da hürriyet is
tiyor, ve toplanma hürriyetinin mevcut olmadı
ğından bahsediyor. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ağzı da kilit
li. 

BAŞVKKİL ADNAN MENDERES (Devam 
la) — Yüzlerce, binlerce misal verebilirim. Aca
ba dünyada Adnan Menderes kadar hücuma uğ
ramış bir Başvekil mevcut mudur? Katiyen... 

«Sen bir devir değil, bir berber dükkânı dahi 
açamazsın.» (Gülüşmeler.) «Adnan Menderes: 
vicdanının sesini duymaya mecbursun. Başbakan 
bir açıklama yapmazsa cumhuriyet müddeiumu
misine baş vurarak bizi tevkif etmesini istiye-
ceğiz.» 

«Şef olmaya hiçbir vasfın müsait değil; der
hal çekil» 

Onlar çağırıp da gelmedim ki, çekileyim. 
«Evet, siyaset dolandırıcısı» Makale ve siya

set dolandırıcısı ben. «Bu kadar korkak Başba
kan dünyada yok, agobun kazı, adamları millet 
nasıl seçiyor bir balem!» (Gülüşmeler.) 

Muhterem arkaduslar; insaallah bir başka 
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gün bunları yino kendi elimle emek sarfederek 
tan/im edeceğim, tertipliyeeeğim, tasnif edece
ğim, esaslara irca edeceğim. Bu milletin huzurun
da değil, huzuru Kibriyada dahi mahkeme edil
meye hazırız arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar; Nüvit yetkin, fikir hamu
lesi neden ibaretse hepsini toplamış, bir araya 
getirmiş, tenkidin bütün iğnelerini kullanmış; 
fikir diye, tenkid diye, iğne diye, hırpalama di
ye ne varsa hepsini vesikasına eklemiş ve hepsi
ni huzurunuzda okudu. Bunları vc hattâ bunla
rın çok daha ilerisini yazsalar dahi, gezeteeiler 
bunların hiçbirinden mahkûm olmaz. Meraklan
masınlar, bunlardan mahkûm olunmaz. «Ey ke
rata ey pezevenk» dedirtmiyeceğiz, oraya gi!;-
miyeceğiz. (Bravo sesleri). 

B. M. Meclisine dövdürmiyeceğiz, Hüküme
te sövdürmiyceeğiz. Şahıslarımıza sövdürmiyece-
ğiz. 

ALÎ YENÎARAS (Kars) — Muhalefete dc 
sövdürmeyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Dc 
vamla) — Evet, tabiî, evlâ bittarik. 

Muhterem arkadaşlar, bize Demokrat Parti 
mensuplarına «Bu vatanı yıkıyorsunuz deyin» 
yazın, söyleyin; ama «Hainler, alçaklar bu vata
nı yıkıyorsunuz» demeyin. Hayır, bunu dedirmi-
yeceğiz, bunu diyemeyecekler. Eğer özledikleri 
matbuat hürriyeti bu ise bu katiyen olmıyacak-
tır. (Soldan alkışlar). 

Hiçbir namuslu gaeteci, kalemini küfür için 
kullanmamış, bunu itiyadedinmemiş, nezake
tini muhafaza eden hiçbir gazeteci fikir ve ten
kid namına ne kadar ağır konuşur, ne kadar ağır 
yazarsa yazsın, yazarken onun, bir an için di; 
olsa, kaleminin titremesine ihtimal yoktur. YetCı'-
ki sövmesin, hakaret etmesin. Kabahatimiz nedir? 
Kabahatimiz milletçe seçilip iş başına getirilmiş 
olmamızdır. Fakat bu kabahat, değil, şeref teşkil 
eder. Onun ötesinde Hükümet, Başvekil, şu bu 
bırakın hepsini; vatandaşın vatandaşa hürmet 
etmesi lâzımdır. (Herif) derse hakaret olur beye
fendiler. Herif diyemez. Terbiyeli bir milletin 
içinde böyle konuşulamaz. Vo size Türk Milleti
nin fevkalâde asil, necib, nezih vc terbiyeli ol
duğunu bir kerre daha, o milletin mensubu ol
mak şerefiyle bahtiyar olduğum halde tekrar 
ederim. Bunlar bizim Türk terbiyesini Türk asa
let ve necabetini asla temsil etmiyorlar. Bunlar 

bizim cemiyetin rüsubudur, kiridir, yüz karası-
dır. Bunlara meydan vermiyeceğiz arkadaşlar! 

İşin hazin tarafı bu demin okuduğum mey
dan nutku devam ediyor: «Mebuslar trabzan 
babası» «İşte bir delik aşağıdan, bir delik yu
kardan». Ondan sonra «Bu keratalar böyle 
yaptı; öteki keratalar da şunları yaptı» diyor. 
Bütün bunları ihtiva eden mecmai küfrü mahke
meye veriyoruz. Bir salahiyetli hâkim, İstan
bul'da bir hâkim hanmefendi buna on gün 
ecza veriyor ve tecil ediyor. Bu okuduğum ya
zıların cezası bizim adaletimizce on gün, o da 
tecil ediliyor. 

Arkadaşlar; bu yazılarda hakaret yokmuş. 
Deyyus, pezevenk demekte hakaret yokmuş. 
Bunlar bir hakaret değil de nedir?. Bu yazıla
rı yazanları hâkim hanımefendi kolayını bulsa 
beraet ettirecek. Onları beraet ettirmek için 
kıvranıyor, fakat imkân bulamıyor, on günlük 
bir ecza veriyor. Bu demektir ki; cy bu cemiye
tin efradı, her biriniz elinize sopayı alın, bir
birinizin kafasını kırın, elinize kirli kalemini
zi alın şeref, namus ve mukaddesat namına ne 
varsa hepsini tahribedin... Hâkim hanımefen
dinin dediği bu. 

DEVLET VEKİLİ MÜKERREM SAROL 
(İstanbul) —• Dazıroğlu dâvası... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Evet Dazıroğlu dâvası... Mademki bu 
kadar davacı oluyor, bu dâvalar sarih ve açık 
olarak görmek lâzımgelir. Acaba vatandaşın 
vicdanında hâkimin bitaraf olmadığına dair en
dişe tevlidedecek bir vakıa mı vardır?. Eğer 
son günlerin bâzı mahkûmiyetlerinden en ufak 
bir şüpheniz varsa, onları sizlerin vicdanları
nızda mahkeme ederim.' Alın okuyun. Niçin 
mahkûm olmuşlar?. Mahkûmiyet kararı niçin 
sâdır olmuştur?. Bunlara hiçbir vatandaşın, ha
karet değildir, tecavüz değildir demeye gücü 
yetmez. 

Bunların bütün dünyadaki en medeni mem
leketlerdeki kanunların, hattâ daha ileri ceza
lar tertibettiği suçlar nev'îndcn olduğu aşikâr
dır. Binaenaleyh yaygara, gürültü koparmak 
suretiyle cemiyetin nizam ve nezaket içinde 
çalışmasını istiyerek iktidarın işini müşküllcij-
tirmek acaba vatanperverane bir mücadele mi 
ifade eder?. 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz «Bir 
kara çete iktidarı bastı, iktidarı aldı» yazı bn. 
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Buna karşı diyor Id, hâkim.scn, diyor, ötedcn-
beri millî menfaatleri müdafaa eden bir adam
sın, kahramansın, elbet bunda da millî bir hiz
met vardır. Eloj yapıyor. Hâkim maznunu eloj-
la beraet ettiriyor. Bu, dünyanın hiçbir yerinde 
görülmüş bir şey değildir. Bu hâkimin hanımı, 
yanılmıyorsam, o zaman Halk Partisinde vazi
feli idi. O zaman kendisi Halk Partisinin nam
zedi idi, yanındaki ilci âzası da Halk Partisi
nin namzedi idi. Yani Ankara'nın göbeğinde 
bir Ağır Ceza Mahkemesi değil, âdeta bir Halk 
Partisi anonim şirketinin bir merkezi teessüs 
etmiş. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Fakat Tem
yiz tasdik etti. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) —- Müsaade buyurun efendim, ben ko
nuşacağım. 

Hâkim istiklâli, hâkim teminatı... Bu Ana
yasaya -aykırı, bilmem ne. Muhterem arkadaş
lar; hâkim istiklâli, hâkim teminatı, bütün 
bunlar müstakil mahkemeler, Anayasanın vücut 
verdiği ve sizin Türk milletinin tâ kendisi imiş 
gibi salâhiyetlerinizden devrü teffiz buyurduğu
nuz kısımlardır. Halbuki siz Anayasaya vücut 
veren Yüksek Heyetiniz. Sîzin karşınıza Hâkim 
teminatı diye çıkıp sizin salâhiyetlerinizi aşarak 
ve sizi Anayasanın asla istihdaf etmediği bir du
ruma düşürmek suretiyle bir mecburiyet karşı
sında bulundurur gibi bir tavır almaktalar. 
Şimdi bir cemiyette yeni bir rejim kökleştirilir-
ken bu okuduğum birkaç vesikanın küfür saçan 
edası ve şartlarını yaşadığımız devrin bütün teh
likeleri ortada iken zaman hâkim burada, Anka
ra'nın ortasında apaçık meydan okuyor, üstelik 
vali, Devlet memuru, susu busu da apaçık poli
tikaya girerek, verilmiş olan hürriyeti suiistimal 
etmek suretiyle, millet işlerini teşvişe, nizamı 
bozmaya, cemiyet hayatını tehlikeye düşürmeye 
tasaddi ederse, milletin tâ kendisi gibi hareket 
etmek hakkına mâlik olan Büyük Millet Meclisi 
elbette tedbîrlerini almakta gecikmez. (Soldan: 
Bravo sesleri) 

Her kanun, içtimai, iktisadi, siyasî bir zaru-
îetin ifadesini teşkil eder. Şu okuduğum vesika
lar bizim cemiyetimizde çok tehlikeli bir devre
den gelip geçmekte olduğumuzu göstermektedir. 
Hâkime de, mahkûma da dur demenin zamanı 
gelmişti ve Büyük Millet Meclisi bu «dur !» em
rini verdi. O sahte kahramanların her birisi, 

I saklanacak bir delik bulmak üzere hâlâ hali fi
rardadırlar. (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; şimdi fikir hürriyetin
den acaba ne kaybımız var? Bana söyliyebilirler 
mi? Fikir hürriyetinden hiçbir kaybımız yok. 
Türkiye'de fikir ve vicdan hürriyetine ayları 
hiçbir hüküm mevcut değildir. Vatandaşların, 
siyasi kanaatlerinden, vicdani inanışlarından do
layı ayrı muamelelere tâbi tutulması vakıası ka
tiyen Türkiye'de meşrut değildir. Bu vadide de 
söylenecek sözleri kemali sarahatle, teker teker, 
yalandır, diye reddederini. Varsa söylesinler. 
Bilmeden, görmeden belki olabilir; fakat bilerek 
vc görerek varsa, derhal huzurunuzda mesul 
adam sıfatiyle düzeltmeye amadeyim. Hiç kimse
ye, hiçbir farklı muamele yapılmış değildir. Fa
kat bulduğumuz ve maziden kalma bir alışkan
lıkla uluorta hareket edenlere elbette ceza ver
mekte gecikmeyiz. 

SIRRI AT ALAY (Kars) - Halk Partisi 
adaylarının hepsi vekâlet emrinde.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la — Şimdi gelelim hâkim teminatına: 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Asgari 
yüz tane söyliyebilirim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Kürsüye gelin söyleyin. 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Zamanı 
'. gelince söylerim. 
J BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
I la) — Muhterem arkadaşlar, hâkimin vicdani 
j ve kanuni hareket etmesine dair olan müeyyi-
! delerin başında o cemiyetin nazimı gelir, o <;e-
j miyette matbuat açık yazıyorsa o cemiyette 
j Büyük Millet Meclisi varsa, o cemiyette millet-
! vekilleri hür, o cemiyette milletvekilleri mille-
! tin hür ve serbest iradesiyle seçiliyoraa, o ce

miyette nihayet sıhhatli bir bünye mevcut ise, 
!' hâkim de gıdayı ancak oradan alır. Hâkimin 
: en büyük teminatı kendi vicdanıdır. Ondan 
I 
i sonra hâkim ve devlet memurunun arasındaki 
I fark çok barizdir. Bu, mülki teminat meselesi 
{ değildir, tekaütlük meselesi hiç değildir. 
! Bunu Halk Partili muhterem arkadaşları-

mm iyi dinlemesini rica ederim, Devlet memu
ru nerede olursa olsun bütün efal ve harekâtın
dan dolayı evvelâ kendi silsilesi içindeki mura
kabenin, ondan sonra Büyük Millet Meclisinin 
murakabesi ve teftişleri içerisindedir, idare ve 
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ndli kaza bu murakabeye tâbidir. Bir hâkim, 
hâkim olarak hükümlerinden, icraatından do
layı Büyük Millet Meclisine karşı dahi bir mu
rakabeye tâbi değildir, işte hâkimlik teminatı, 
müstakil mahkemelerin, müstakil hâkimlerin 
vasfı fânkı bu hakikatta yatmaktadır. 

Bunlar bir tarafa, diyorlar ki : «Eğer bir 
hâkim yerinden kaldırılırsa vay hâkimin em
niyeti ve imanı bozulur.» O halde arkadaşlar 
<> hâkimin para veya şu cazibe karşısında da 
imanı bozulur. Bir defa iman bozuldu mu on
dan sonra hak getire arkadaşlar.... (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bizim hâkim temina
tımızın çok gülünç olan şu tarafını arz edeyim. 
Gülünçtür, gülünç! Bunu tekerleme haline ge
tirdiler, işin hakikati üzerine biraz eğilelim, 
şimdi hâkimi yerinden kaldırmak ve kaldır
mamak meselesi var. Hâkimi yerinden kaldır
mak, hâkim için "bir tehdit teşkil ediyormuş, 
ondan sonra hâkim kararlarında serbest olamı
yor, tesir altında bulunuyormuş, binaenaleyh 
hâkim yerinden kaldırılmamak imiş... 

Muhterem arkadaşlar, bunun hakikatle irti
batı yoktur. Tatbikatın tecelliyatım bir an için 
gözden geçirelim. Yerinden kalkmak istemiye-
eek olan hâkim kimdir? (istanbul'daki hâkim 
.sesleri) istanbul'daki hâkim, Ankara'daki hâ
kim, İzmir'deki hâkim, falan yerdeki hâkim, 
Bunlar, hâkimlerin kaçta kaçını teşkil eder? 
Van'da bulunan hâkimin yerinin değiştirilmesi, 
onun için bir nimet, İstanbul'daki hâkimin ye
rinin değiştirilmemesi, Türk hâkimlerinin % 95 
i için bir felâket, bir mahrumiyet!.. İşte sizin 
teminat dediğiniz bundan ibaret. 

Bunun ötesinde devlet memurlarına tekaüt
lük için haddi 25 sene olarak kabul ettik. Vay 
efendim. 25 nei seneye gelirken, 24 neu sene
nin sonuna geldiği zaman hâkim, beni tekaüt 
ederler, diye imanını bozarsa... Ben size söyli-
yeyim, seçime iki sene vardır, hâkimin müd
deti üç senedir, seçimden sonra hâkim, iktidara 
öbür parti gelirse diye fiilini bozar, işte Da-
zıroğlu gibi! (Gülüşmeler) Çünkü o kaanidir 
Halk Partisinin geleceğinden. Kendisi de bu 
kürsüde yer işgal edecektir. 

Onun için Büyük Millet Meclisinin, Türk 
efkârı umumiyesinin, Türk matbuatının mura
kabesi altında olan hiçbir hükümet, hiçbir za
man vatandaşın hakkını ihlâl edecek şekilde 
mahkemelere icrayı tesir etmek için zaman kay

betmez, böyle bir şeye tenezzül etmez. Onun 
eline bu memleketi saadete veya felâkete sevke-
decek kadar, zamanına göre salâhiyetler ver
mektesiniz. 

Muhterem arkadaşlar, hükümet dediğimiz 
heyeti, daimî surette kötülük işlemîye, şer ic
ra etmiye müstait, tehlikeli bir mahlûk gözü ile 
mi görüyorsunuz? Hükümeti teşkil edenler, si
zin seçtiğiniz arkadaşlardır ve itimadınızla ayak
ta duruyor ve murakabeniz altında çalışıyor. 
Niçin hükümetleri her an kötülük işlemiye ama
de, fırsat bulduğu zaman şer icra etmek için 
hazırlanan bir teşekkül olarak mütalâa ediyor
sunuz? Hükümet, işini gücünü bırakıp Kâhta' 
daki hâkimin ne yaptığı, İstanbul'daki falan 
mahkemenin nasıl vazife icra edeceği ile kuran 
Ömür edecek... Buna ne vakti, ne de vicdanı 
müsait değildir. Ondan sonra; Büyük Millet 
Meclisi var, siz varsınız. Bu yolda hareket ede
cek olursa fenalığı derhal ispat edersiniz ve biz 
ondan sonra milletçe itibarımızı kaybederiz, ik
tidardan uzaklaştırılırız. 

Şimdi, işte hâkim teminatı, işte içtima hür
riyeti, işte matbuat hürriyeti, iç rejimde huzur
suzluk. Beyefendiler, muhterem muhalif arka
daşlarım; hepiniz otuz yasım aşkınsınız. 1940 ı 
görmediniz mi? 

ALI YENLARAS (Kars) — O zaman tek 
parti vardı, şimdi demokrasi var. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet, evet, buna benzer mi, benzer tara
fı var mı? Birisi keçi, birisi tavuk, elbette ben
zemez. Elbette demokrasi var. Yani düne ne
miz benziyor? 

Şimdi, bakın dinleyiniz beni sevgili arkadaş
larım; 1944 ve 1945 te «gemi kazası oldu diye 
yazmıyacaksmız, her hangi bir sınıf ve zümre, 
topluluk mağdur durumda diye haberler yaz
mıyacaksmız» diye Matbuat Umum Müdürlüğü
nün tamimleri var. 

O devirle bu cjevir arasında elbette fark var, 
elbette demokrasinin içindeyiz. Evet beyefendi. 
Atalay Bey, ısrar ediyorum : Sen, eski zamanın 
Başvekiline «Yunan generalleri ile kolkola Kor
don boyunda dolaştın» diyemezdin, baban da 
diyemezdi. (Gülüşmeler) (Alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama dayak ye
dim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Elbette, demokrasi var! Dört senede, 
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beş senede nereden nereye geldik. Niçin Türk 
milletinin olgunluğunun hakkını vermiyorsunuz. 
Niçin bu memlekette cansiperane çalışmak ar
zusu ile hareket eden D. P. iktidarını bu kadar 
hakir görmek için. mütemadiyen bir cehdü gay
ret içindesiniz? Yazık değil mi? Bu cehdü gay
retinize yazık değil mi? Evvelâ memleketin sa
hip olması lâzımgelen itibarını rahnedar et
mektesiniz. Muhterem arkadaşlar «Dün yeni 
demokrasi cennetinden çıktık; bu D. P. ortaya 
çıktı ve demokrasiyi tahribetti.» diyorlar. Bu 
bir hakikat değildir, kizbi sarihtir! Niçin böyle 
söyliyerek Türk milletinin hakkını, haklı ola
rak vâsıl olmuş bulunduğu ileri medeniyet se
viyeyi yârü ağyar nezdinde şaibedar kılmak
tasınız? Yazık değil mi? Türk milletinin hakkı-
aa riayet ediniz! 

Tıpkı bunun gibi; karşımızdaki partönerler 
para veriyor; fabrikalar açılıyor; 400 milyon
luk iştirake giriyor. Bunun gibi bir sürü işler; 
parayı veren düşünsün evvelâ. Elbette o bir 
tetkika istinat ediyor. Bu paralan alacağını 
biliyor. Türk ekonomisini tetkik etmeden koca 
koca devletler gelir 150 milyon, iki yüz milyon 
dolar döker, sizinle münasebete girer mi? Şunu 
şunu yapalım der mi? Görüyorsunuz ki mahzur 
görmüyor, beraber çalışıyor. Garp ekonomisi 
bugün ekonomimizi entegre etmiş vaziyettedir. 
Hakikaten kapalı iktisattan, memleket içinde 
bölge iktisadiyatından, Türk ekonomisi olarak 
tek başına kalmış bir iktisattan kurtuluyor. 
Garp iktisadiyatiyle entegre olmuş bir hâle 
geliyonız. Ye bugünden bunun netice ve seme
relerini alacak vaziyete giriyoruz... Çünkü ola
nın neden ibaret olduğuna nüfuz edilemiyor. 
Kendileri nasıl oluyor bunlar diyorlar, 25 sene
de dört şeker fabrikası kurulmuş. Biz çok kısa 
zamanda dört yeni şeker fabrikası yaptık. Yine 
kısa zamanda bunların adedini yirmiye çıkara
cağız. 

İşte yeni bir devir var. Yepyeni bir zihniyet 
hâkim. 

Türkiye borçlu, Türkiye batakçı, Türkiye'nin 
dış itiban yok, hatta Türkiye'nin siyasi itiban yok. 
Ondan sonra, buğdayı çürük, pamuğu çürük. Bunlar 
bizim tarafımızdan denir mi, Türk vatandaşı tarafın
dan ortaya atılır mı? Niçin kıyıyorsunuz bu memle
kete? Böyle tenkit olur mu arkadaşlar? Burada, Türk 
vatandaşı olarak beraber olacağız, beraber çalı

şacağız ve diyeceğiz ki, Türk ekonomist sağlam
dır. Hilafı hakikat söylenen sözlerin «hiçbir 
kıymeti yoktur. Arkadaşlar biz köprünün yarı
sını çoktan geçtik, artık arkaya dönemeyiz. 
(Bravo sesleri, şaddetli alkışlar) 

Bu sözlerin faidesi ne? Akıl mı öğretiyorlar? 
Hayır, itibardan düşürecekler. Bu itibardan 
düşürme hâdisesi yalnız içeride olsa öper başı
ma koyanm. Hayır... Biz bütün dünya ile mü
nasebetteyiz; hepsi ile alacağımız, vereceğimiz, 
satacağımız, satın alacağımız var. Sabah akşam 
bu söylenenler elbette iz bırakır. Ve bu memle
ket bizimdir, onu her yönden yükselmiş gör
mek müşterek emelimiz, ümidimizdir. Binaen
aleyh tenkitlerinizde sahavetkâr olmak lâzım-
gelir. örselediğiniz, hırpaladığınız bir cismi 
ecnebi değildir, Valide Vatanın ta kendisi, an-
nenizdir! Biz iktidardayız; babamızın çiftliğinin 
işini görmüyoruz. Bizim işimizi engelleme de
mek, memleket işlerini engellemek demektir. 
Bize yardım edeceksiniz. 

Nüvît Bey ve muhalefetteki arkadaşlarıma 
dedim ki: Koca bütçenin heyeti umumiyesinin 
Meclis Heyeti Umumiyesinde müzakeresi sü
ratli olur, fikirleriniz, mütalâalarınız varsa asd 
pişirilecek ve üzerinde çalışılacak yer burası
dır. Çünkü encümende iki ay duruyor. Sabah
leyin toplanıyor, akşama kadar çalışıyor, ertesi 
gün yine.. Millet de bilsin, Bütçe Encümeni 
böyle çalışıyor. Orada söyleyin, dedim. Ha
yır, not alıyorlar, sonra bunları işleyip buraya 
getiriyorlar. Yani işleri düzeltmek için değiî, 
ne pahasına olursa olsun muhalefet yaptıkları 
için ben arkadaşları taksirli görürüm. Bir şe
yi tek taraflı olarak beklemeyin, eğer hatala
rımız varsa, söyleyin, orada beraber görelim. 
İncitici lisanla değil, ikaz edici lisanla, dost
lukla söyleyin. Şimdi bakmız arkadaşım diyor 
ki: Bu fabrikalar meselesi falan... Gayet güzel 
tefsir etti, tevil etti demiyeyim, hakikaten ko
nuşmasını takdirle karşıladım ve böyle konu
şulur ve konuşulduğu gibi yazılırsa memleket 
hayrına obur. Bunun üstünde başka bir şey, 
boğazını sıkmakta ve hürriyetsizlikten nefesi
ni alamaz bale getirmekte değildir, memleket
te böyle bir şey yoktur. Bunun aksini snvle-
miş olursak Türk Milletine yazık olur. Dünkü 
sıkı rejimden bugünün şartlarına erdikten son
ra bilmiyorum, matbuat hürriyeti yoktur diye 

ı nasıl söylenir. Bu virdi zeban. 
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Ondnn sonra pahalılık var, diyorlar. Konu
şalım., Pahalılık var sözünü işiten insan ne zan
neder? Türkiye'de iştira kuvveti düşmekte, ik
tisadi bir depresyon yüzünden vatandaşlar ih
tiyaçlarını görmekte büyük sıkıntıda ve muay
yen bir zamana göre ihtiyaçlarının tatmininde 
muayyen derecede aşağı bir seviyededir. Hal 
ve keyfiyet böyle mi? Soruyorum. Pahalılığı 
söylesinler, endeks meselesi. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Evet! 
SOLDAN BİR, SES — Cevap versenize! 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Endeks me

selesi deyince evet dedik ya! 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Şimdi bakın, söyliyeyim size: Endeksler 
dört sene esaslı bir tereffü göstermedi. Son 
senede % 10 bir tereffü gösterdi. Fakat diğer 
taraftan milü gelir % 100 bir artış gösteriyor. 
Farzediniz ki, % 15, % 20 tereffü etti; millî 
gelir % 100 artmışsa, cihetteki % 20 tereffüe 
rağmen memlekette % 80 bir hayat seviyesi 
yükselişi vardır. Bunun delili meydanda. Va
tandaşın nasiyesi bunu haykırmaktadır. Ben 
size söliyeyim, onlara da cevap vereceğim, bir
az sabredin. 

Arkadaşlar, pahalılık iştira gücünü kesre-
der, düşürür; iştira gücünün düşmesi istihlâke 
aksi tesir eder. Şimdi bütün bunları açıkça ko
nuşalım. 1950 mebdeine göre : Hasan Polatkan 
arkadaşım çok mütevazi, hattâ insaflı hareket 
ediyor ve her şeyde bir misli diyor. Istihlâkdc 
beş misline, yedi misline, hattâ on misline çık
mış maddeler var. Yani Türk milleti 1950 sevi
yesine nazaran - bunu kaydedin ve bana cevap 
verin - giyim- eşyasında, yiyecekte, evde, yaka
cakta, çimentoda, akar yakıtta, demirde, aklı
nıza ne. gelirse her şeyde artış var. Petrolü 1950 
de 9 milyon dolarlık ithal ediyorduk. 

MEHMET ZEKİ TÜLUNAY (Malatya) — 
Şahısların borcunu da söyleyin, ne kadar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Aman, çok güzel, onu da söyliyelim. 
Böyle bana yardım ederseniz çok iyi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, çimento istihlâki Tür
kiye'de 1950 senesinde en aşağı bir istihlâk se
viyesinde imiş. Akar yakıt 9 milyon dolardan 
bugün 70 milyon dolara çıktı. Hesabını yapınız 
kaç misli oluyor. Bunu da zenginler mi yiyor? 
Su motörleri, elektrik motörleri, 20 binden 60 

bine çıkan nakil vasıtaları, 50 bin traktör. Ha
ni bütün Türkiye'yi harekete getiren bir istih
sal şevki deniyor ya, bu istihsal şevki bedava 
değildir, istihsali teşvik neticesidir. Ama arka
daşlar onun temelinde nice emekler yatıyor. 

Tekstil 2 - 3 misli, hattâ buğday bile ilci mis
li istihlâk ediliyor. Türk milleti başlıca gıda 
mahsulü olan buğday da dahi kıtlık seneleri 
içinde ıstırap çekmiştir. Yan gıda alıyor, an
cak o kadarla kifafı nefsediyordu. Bugün dü
ne nazaran yediği iki mislidir. Bunun nüfus ar
tışıyla asla alâkası yoktur; nüfus artışı niha
yet bir iki milyondur; ama istihlâk artışı bun
dan çok çok ilerdedir. 

9,5 milyon ton buğday, en fakir istihsal se
nemizin mahsulü idi. 

Siz 9,5 milyon ton hububatı her hangi bir 
tek senede almış olsaydınız; bu sizin için, Halk 
Partisi için saadet yılı olurdu. Hiçbir sene 9,5 
milyon ton zahire alamadınız, en çok aldığınız 
8 milyon tondur. 

Şimdi 9,5 milyon ton dahi yetmiyor. Halbu
ki eskiden 7 milyon ton ile idare ediliyordu. 
Demek ki, bu millet buğdaydan dahi rızkını tam 
alamamakta, yarım gıda ile kifafı nefis etmekte 
idi. 

Şimdi bana anlatınız, pahalılık neresinde? 
Daha iyi yiyorsa, daha iyi giyiyorsa, daha iyi 
iskân şartları içinde ise, daha çok bina yapıyor
sa, daha çok fabrika, baraj yapılıyorsa ve li
man yapdıyorsa... 

Çimento istihlâki, beyler, bir buçuk milyon 
tona baliğ oldu, o da tahditli. Bulabilsek, ah bir 
kere bulabüsek, ithal edebilsek daha da çıkacak 
bu miktar. Aranıp da bulunmaz oldu. Demir... 
nerede demir? Bir kere etrafınıza bakınız bey
ler, bütün bunda bir deprasyon ekonomisinin 
manzarası var mı? Bile bile, gözünün içine ba
ka baka bunu bir adama nasıl söylersin? 

Arkadaşlar; vatandaş düne nazaran üç mis
li ev yapıyor.. Nereden buluyor bunu? Vatan
daş Kars'tan kalkıyor, izmir Fuarına gidiyor, 
İstanbul'a gidiyor, nereden buluyor bunu? 
Eskiden yerinden kımıldıyamazdı.. Bugün dö
viz bulsak, 30 bin traktörü derhal bir sene için
de istihlâk edecektir. 

Bakınız arkadaşlar, şekerden milletin gözü 
korkmuş. Hükümetlerin beyanlanna itimat et
memek hasleti tahassül etmiş. Şekerin fiyatı dü
şecek mi, çıkacak mı? Efendim, çıkmıyacaktır, 
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ama inandırmak zor. Bâzı gazeteler tahrik yapı
yor, herkes şekere hücum ediyor. 1950 dc ikti
dara geldiğimiz zaman şeker 120 bin tonmuş, ev
velki sene daha yukarı çıkmış. 60 bin ton ez-
gayrı istihlâk şeker var elimizde. Bunu ne yapa
cağız? Yani 100 bin ton istihsal seviyesinde elde 
edilen şekeri istihlâk edemiyecek bir seviyede 
idik. Şimdi öyle mi? Şimdi dört şeker fabrikası 
yaptık. Vakıa bu seneki istihsalleri âz oldu; Fo-
latkan arkadaşımın dediği gibi, kuraklıktan. 
Bir defa dördüncü şeker fabrikası geç bitti, tam 
bir senede yapıldı. Program soruyorsunuz, Kü
tahya şeker fabrikasının temeli bir Teşriniev
velde atıldı, ertesi Teşrinievvelde işletmeye 
açıldı. Beş bin tonluk bir istihsali başlangıç 
kampanyasında yaptı. Bu sene üç şeker fabrika
sı kuracağız. Ondan sonra da şekeri nereye ih-
racedeceğiz diye hesaplıyacağız. Bu, içinde bu
lunduğumuz ( sıkıntıların nasıl ucuna geldiği
mizi gösteriyor. Bu sene üç çimento fabrikası 
kuracağız, geelcek sene beş çimento fabrikası 
kuracağız. Siz diyorsunuz ki, bunu biz İzmir'de 
kurmayı düşünmüştük. Düşündüklerini de ver
dim kendilerine... (Gülüşmeler) Tevsileri ve 
sairesi ile 395 bin tonluk istihsali halen bir mil
yon tonun üzerine çıkarmış bulunuyoruz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Kapasite 
olarak mı? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet onu da anlatayım : Şimdi beyler 
biz inşa halinde bir memleketiz, kapasite temin 
ediyoruz. Kapasitenin verim vermesi için bir 
sene çalıştıktan sonra hesap almak lâzımdır. 
Kerem buyurun; 1950 ortasında iktidara gel
dik. 1952 dc hu temelleri atmaya başladık, ka
pasitenin istihsal yekûnu olmasını beklemeye 
vaktimiz yok. Sizin, zamanınızda yapmayı dü
şündüğünüz çimento fabrikası sizin olsun, biz 
sizin zamanınızdaki 355 bin ton da dâhil olmak 
üzere kapasite olarak bir milyon tonun üstüne 
çıktık, bir. Ondan sonra dedik ki, 38 tane çi
mento fabrikası daha yapıldı, 21 i birinci plân. 
Plân yok dersiniz ya, işte plân!. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşım diyor ki, 
İzmir'deki çimento fabrikasını biz düşümlüy
dük, onu kendilerine verdim. Bir milyonun üs
tüne çıktıktan sonra üç senede birinci plân 
olarak 21 çimento fabrikası yapmak fikrü ta
savvuru kazara kafalarına girmiş olsaydı, ka-

fatasları çatlardı. (Soldan ; Alkışlar), gülüş
meler). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hepsini anlata
cağım, hiçbir eksik bırakmıyacağım, müsterih 
olsunlar, karşılıklı bir iç dökelim. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
Köylü borçlarından bahset, o borçlar devam et
tikçe köylü ne olacaktır?. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, köylü borçludur, 
demek ne demektir? Ben şimdi şuradan alayım 
işi ; Ziraat Bankasının kredi hacmi, zirai kredi 
olarak bu sene şu anda bir buçuk milyarı aşmış
tır. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
Borçlar ne olacak diyorum. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Anlata
cağım, acele etme şekerim. (Gülüşmeler.,) 

lkrazatımız bir buçuk milyar lirayı aşmıştır, 
diyoruz. 

isminiz ne idi? 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 

Mehmet Tulunay. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Mehmet 

Tulunay. 
Bakınız bir buçuk milyar lirayı aştı diyoruz. 

Bunun mânası bir buçuk milyar liralık borç ver
dik, demektir. Yani bu ikrazatın muhatabı olan 
köylü bir buçuk milyar lira istikraz etti, borçlan
dı demektir. Bu gizli kapaklı, ayıp bir şey değil. 
Aksine olarak bizim medarı iftiharımız olan bir 
şeydir. İki sene sonra bunu üç milyara çıkaraca
ğız; kulağınızda küpe olsun! (Soldan : Bravo ses
leri, alkışlar.) 

Yalnız bu kadar değil; ben söyliycyim daha. 
Hocanın dediği gibi bu iki kapılı bir handır. Bu
nun bir zimmet bir de matlup hanesi var, Peki; 
bu paralar nereden geliyor biliyor musunuz? Yine 
vatandaştan. 

1950 senesinde bütün ikrazatın yekûnu umu
misi bir milyar 300 milyon lira civarında idi. Son 
rakamı kati olarak söyliyemiycceğim, altı ay ev
velki ikrazat 4 milyarın çok üstünde idi, şu anda 
beş milyarı bulmuştur, Demek ki, ikrazatın ye
kûnu umumisi beş milyar lirayı bulmuştur, beş 
milyar lira borçlanılmıştır demektir. Bu rakam 
10 milyarı da bulacaktır. Ama bu kötü bir şey de
ğildir. Keşke on milyar olsa... O günler gelecek
tir. Vatandaşların on, yirmi, otuz milyar borçla-
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nacağı günler gelecektir. Borç rv demektir' On
dan da bahsedeceğim... 

Efendim, «Vatanı borçlandirdiniz, bunların 
âti senelerde tediye taksitlerini ne yapacaksınız?» 
diyorlar. 

Evvelâ bir lâtife olarak «Borcu verenler dü
şünsün.» dedim. îşi daha esaslı olarak ele alayım. 
Biz kumarhane mi, gezinti yeri mi yapıyoruz? Bi
zim dışarıya olan borçlarımızın on misli mukabili 
memlekete kıymet olarak, .servet olarak gelmiş bu
lunuyor. Bu memleketin 1950 den sonraki envan
teri yapılacak olsa şu kadar milyar lira memleke
tin kıymeti artmış demektir. Bunun karşısında 
borç diye duran bunun onda biri dahi değil. An
ladınız mı! 

Burarda küçük bir nokta var : Bir defa ya
kın zamanlara kadar envestismanlarımr/m % 90 \ 
peşin para ile yapıldı. Bunu bir defa bilelim. Hu
susi sektörde yapılanın büyük bir kısmı kredi üze
rine değil peşin para ücdir. Devlet sektörü daha 
küçük kısmını teşkil ediyor. Ondan sonra bu duş 
borçlar sadece her hangi bir tesisin dış Ödemesine 
taallûk eder. Yani şurada bir fabrika yapacağız, 
bu fabrikanın amele evlerinden tutun her şeyi bu
nun içindedir. Baraj diyeceksiniz, barajda amele 
çalışacak, mühendis çalışacak, şu olacak bu olacak. 
Bir iç tediye var, bir de makine kısmı vardır. 
Bir kere Türk ekonomisi iç tediyelerin yüzde 
yüzünü ödemiştir. Dış tediyeler mukavelesine 
göre % 15, 20, 30 raddesinde ödenmiştir. Bina
enaleyh her hangi bir yerde bir tesis gördüğü
nüz zaman bunun büyük bir kısmı Türk ekono
misi tarafından ödenmiştir. Bir defa iç ödenek
ler tamamen Türk ekonomisindendir, sonra da 
bunlardan zamanı geçip taksitleri Ödenmiş 
olanlar vardır. 'Şimdi görüyorsunuz ki bu dış 
borçları ne kadar' yükseltirseniz yükseltiniz ifa
de ettiği mâna tıpkı bir buz dağının dışardan 
görülen kısmı gibidir. Bir aysbergin nasıl se
kiz misli suyun altında ise o dış borçlar diye 
gördüğünüzü 5 - 6 ile zarbederek bunun mem
lekette envestisman haline gelmiş tesisler oldu
ğunu kabul etmek lâzımgelir. Binaenaleyh ben 
size en geniş serbestiyi veriyorum, bir milyar 
borcumuz mu var, o halde beş milyarlık tesis 
yapılmış demektir. Kaldı ki buna 10 milyar, 
15 milyar demekte de hiçbir mahzur ve hakika-
r.a aykırılık yoktur. Anladınız mı borcu? 

Bunu nereden ödiyeceksin? Şimdi vaktiyle 
zannederim iskender veya başka büyük bir ku

mandan veriyor, alıyor, ülkeleri fethediyor. 
Bu arada bir aşiret reisi veya küçük devletin 
başında olan bir adamla karşılaşıyor, birtakım 
çıplak askerlerle muharebe yapıyor ve netice-
do reisi esir düşürüyor. Kumandan haşmet ve 
debdebe içinde düşmanına bakıyor ve : 

— «Anladım çırdçıplaksın, niçin harbedi-
yorsun»? diyor. 

— Çıplaklık muharebeye mâni değildir. 
— Silâhın yok. 
— Senin elindekini alacaktım, diyor. 
Adamdaki azim ve imana bakın. Muhterem 

arkadaşlar, nereden ödiyeceğinı? Bunu yapılan 
tesisler ödüyor arkadaşlar. Bakınız, çimento
ya 50 milyon lira veriyoruz. Yapacağım çimen
to fabrikaları için üç senede 15 milyon lira ve
receğim. Bunu döviz olarak koyduğum taksit 
olarak hesabediyorum, üç sene sonra bana bu 
fabrikalar bittabi kâr getirecek. O dövizi baş
ka ihtiyacıma sarf edeceğim. 

Şeker fabrikaları : Plândan bahsediyorlar; 
sizin 16 senede 4 şeker fabrikası plânlı mı idi ? 
Türk cemiyetinin, gelişen Türkiye'nin şekersiz 
kalacağını hesabediyorsunuz da 16 seneden 
beri niçin bir tek şeker fabrikası yapmadınız* 
Memleketin nüfusunun arttığından, cemiyetin 
inkişaf etmekte olduğundan bahsediyor, birta
kım hesaplar yapıyorsunuz, niçin ileriyi düşün
mediniz? 

Biz daha 1950 senesinde 1952 de ne olaca
ğını hesapladık, halbuki şeker buhranını daha 
evvelki senelerde düşünüp sizin karşüamakh-
ğınız icabederdi. Biz bütün bunları hesabederek 
ileriyi düşünerek hareket ediyoruz. 1958 de 
memleketin şu kadar tona çıkacak çimento ih
tiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Fakat memle
ketimiz takatsiz olduğu için plânlarımız bütün 
bu ihtiyaçları takibedemiyor. Ne yapalım, bun
ları daha evvelki senelerde birer birer ele al
mak icabederdi. 

Açık veren dış ticaret muvazenemizden bah
sedildi. Biz, bu memleketi dış tediyede külli 
açık verir bir halde ele aldık. Bu memlekette 
sizin dediğiniz gibi idhar edilmiş sermaye mev
cut değildi. Bu memleket iki senede 1948 - 1950 
arasında bir milyar Türk liralık dış muvazene 
açığı vermiş bir memleketti. 230 küsur ton al
tının 100 küsur tonu gitmişti. Ve bir milyar Türk 
liralık açık bizim devrimizde başlamış değildir. 
Ne dersiniz, şeker fabrikası yapmasaydık ne 
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yapacaktık? Vesika ile mi şeker verecektik? Harb 
bittikten on sene sonra memlekette demokratik bir 
rejim hâkim iken şekeri vesika ile verecek olan 
hükümet ve iktidara çekil git derler. 

O halde ne yapacağız! 50 bin veya 100 bin 
ton dışardan alacağız. Biz akıllı çıktık, fabrikayı 
daha evvel yaptık, mütemadi döviz vermektense 
bunu içeride imal etmek elbette besiret icabıdır. 
Masa basma oturup, efendim bu tesisler için 
şunu ödiyeceğiz, gelecek sene şu ne olacak demesi 
kolaydır. Ben size sö'yliyeyim, bir yapıcı iktisat 
zihniyeti vardır, bir de muhafazakâr, gayet sıkı 
yalnrz mevcudiyeti idame edebilme zihniyeti. 
Biz bu vatan topraklarında baki olabilmek, yak
laşmakta olan büyük daireleri kolay atlatabilmek 
için bir an evvel iktisadi cihazlanmamızı bitir
mek mecburiyetindeyiz. Derlenip toparlanmak 
gibi laflar çıkıyor. Neticeye bir an evvel varmak 
zorundayız. Bu sene bitmeden, ufakları bırakın, 
fakat esaslı büyük tesisler olarak 15 - 20 tesisin 
açılma merasimini yapacağız. 1956 ve 1957 se
neleri, 1951 den itibaren başladığımız eserlerin 
neticelerini toplama seneleri olacaktır. Burada 
kalacak mıyız? Hayır beyefendiler, bayır. Demir 
fabrikası peşindeyiz. (Alkışlar) Zonguldak'taki 
envestismanlara 50 milyon sterini 'daha ilâve 
etmek suretiyle 10 milyon ton demir istihsalim; 
çıkabilir miyiz, bunun peşindeyiz. (Soldan şid
detli alkışlar) Bir daha borçlanacağız. 1960 Re-
nesinde, bu günkünden daha fazla ödeme kabi
liyetimiz olacak, daha çok da borcumuz olacak. 
Asırlarca ihmal edilmiş memleketi, bu halde bı
rakamayız beyler! (Soldan şiddetli alkışlar) 
Yolsuz, pulsuz, üâçsız, demirsiz, şekersiz bıraka
mayız. Bir muazzam hamlenin ve hareketin için
deyiz. Yalnız siyasi, içtimai olarak değil, ikti
sadi olarak da bir büyük mücadelenin içinde
yiz. Halk Partisi yardım etsin; niçin olmaz di
yorsunuz? Sırat köprüsünü geçerken tereddüd 
fetmiye hacet yok, geri dönemezsiniz, büyük bir 
hareket içindesiniz, öteki tarafa geçmiş bulunu
yoruz, asıl eserler ortadadır, kendilerini ödiye-
cek haldedir. O kadar ki, geçen sene ah bir yağ
mur olsa idi, 300 bin ton 400 bin ton şuraya bu 
raya sevk edebilse idik, ne Almanya ve ne de 
înğütere bu nazlanmaları yapamazlardı, yapa-
mıyacaklardı ve bu açık dediğimiz şeyler çok
tan kapanmış olacaktı. Ne oldu, hiç, altı ay ge
ciktirdi. 

Öyle aylar oldu ki açık 30 milyon, 35 nulyorı 
dolara çıkıverdi arkadaşlar. 

Arkadaşlar, niçin gözlerinizi açmıyorsu
nuz, niçin hakikatleri görmüyorsunuz?. Memle
ketin dış ticaret açığı felâketlere gidecek, en-
filâsyon yaratacak olsaydı, bu sizin zamanınız
da olurdu. 200 milyon liralık tedavül hacmi iki 
sene zarfında bir milyara çıktı. Batmadı Tür
kiye. 

Size bu pahalılık meselesini anlatayım : Siz 
hepiniz, 1930, 1931, 1932, 1933 ve 1934 yıllarım 
idrak etmiş insanlarsınız. Size soruyorum; bu 
endekslerin yüksek olması bir felâket mi?. Ben 
söyliyeyim. Bakın burada, 1934 senesine ait Bü
yük Millet Meclisinin bir mazbatası var, oku
yorum : «Buğday mahsulünü kıymetlendirme
ye matuf Buğday Kanununun hükümlerine 
tevfikan alman tedbirler müsait tesir yaparak 
1932 ve .1933 mahsulü fiyatı birçok yerlerde 
yükselmiş, bir sene evvelki mahsul fiyatının 3 
kuruş 72 santimden daha aşağı bir hadle 1 ku
ruş 66 santim...» Bu da Büyük Millet Meclisi
nin bir mazbatası içinde bir hükümet esbabı 
mncibesi, İsmet İnönü imzalı. Buğdayın fiyatı
nın 1,66 santime düştüğünü gösteriyor. Ucuz
luk! Etin kilosu 25 - 30 kuruş, armudun kilo
su iki kuruş. Ben söyliyeyim size, Türkiye'nin 
en büyük felâketi işte o devirdi. İzmirde arpa
nın kilosunun elli paraya satıldığını herkes bi
lir; ucuzluk! Lokantaya girersiniz 15 kuruşla 
karnınızı doyurursunuz. Ama o 15 kuruşu bu
lamazsınız. % 10 fiyatlar yükselmiş, millî geli
rin % 100 yükselmesi karşısında o fiyatların 
fc 10 yükselmesi hiçbir şey ifade etmez. İşte 
hakikat burada. Türkiye'nin en felâketli sene
leri 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, ve 1935 
seneleri, buhranlı dediğimiz senelerdir, iki üç 
köylü bir araya gelerek, ancak aralarında beş 
kuruşu toplıyarak bir paket köylü sigarası alıp 
onu paylaşırlardı. Bu devri mi istiyorsunuz?. 
Hayır arkadaşlar, bu devir hiçbir zaman geri 
gelmiyecektir. (Soldan, şiddetli alkışlar) (Bra
vo sesleri) 

Endekse bakıyoruz, bir kuruş 66 santim. En
ver Batumlu söyledi, biz istihsali süratle teşvik 
etmek zorundayız, büyük istihsal yapacağız. 
Büyük Türkiye büyük istihsal yapar! Büyük is
tihsal her şeyden evvel revaçta olan bir buğday 

j politikası ile kaimdir. Buğdayı on beş kuruşa 
I almak mümkündü ama biz 30 kuruştan «özümü-
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zü kırpmadan' almakta devam ediyoruz, devam 
edeceğiz de!... (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Daha başka mahsullerimiz varsa onları da. 

Şimdi size Toprak Mahsulleri Ofisi bonosu 
meselesini anlatacağım, buğday deyince oradan 
irtibatlandırayım. 

Nüvit Yetkin arkadaşım dedi ki, «Muha
lefette iken Adnan Menderes ve Maliye Vekili 
Toprak Mahsulleri Ofisinin alacağının veya 
borcunun bütçede gösterilmesi esası üzerinde 
ısrar ettikleri için biz de kendilerine Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bugün 600 milyon lira ci
varında görünen borcunun bütçede gösterilme
si lüzumuna kendileri o zaman kani oldukları 
halde bugün niçin ittiba etmediklerini soruyo
rum?» 

Şimdi hâdise tamamen berakis. Çünkü o 
zaman ordu veyahut da devlet devairinin her 
hangi birisi Toprak Mahsulleri Ofisinden bede
lini ödemediği mahsul almış, Toprak Mahsul
leri Ofisi orada alacaklı, borçlu değill. 

Buraya kadaretk işaret ettikten sonra Top
rak Mahsulleri Ofisinin borcu meselesine gele
yim ve hemen ifade edeyim ki, bunun kanu-
niyet kesbedip ortadan kalkması lâzımgelir. 
Benim kanaatim budur; tetkik edersiniz, siz
de o kanaata varacak olursanız onu bitirir, atar
sınız. 

Dört seneden beri buğday müstahsilini teş
vik etmek ve buğday istihsalini artırmak için 
büyük bir hamlenin içindeyiz. Bu maksatla 
otuz kuruştan buğday almakta devam ettik. 
Ve hiçbir zaman muhalefet bize, birtakım yan 
yollardan tenkidler yapmak suretiyle, buğda
yı otuz kuruştan almakta devam edemezsiniz, 
demedi. Bunu sarahaten söylemesi tabiî zor 
olurdu; diyemezdi. 

OSMAN BÜLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hazreti 
rey var. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Bu sa
yede ve diğer alman tedbirler sayesindedir ki, 
Türk çiftçisinin dizine takat, benzine kan gel
di vc istihsal 7 milyondan 14,5 milyona çıktı. 
Buğdayı koyacak yer bulamadık. İki milyon 
tondan fazla ihracedecek mahsulümüzün eli
mizde beklemekte olduğu zamanlar oldu. Ve üç 
sene zarfında ihracettiğimiz buğday o zamana 
kadar ithal metaı idi. Biz bu ihracettiğimiz 
buğdaydan bir milyara yakın döviz temin et

tik. Ondan sonradır ki, adaleti içtimaiyenin 
icabı yerine geldi. Başka memleketlerde ada
leti içtimaiye meselesi başkadır. Türkiye'de 
içtimai adalet, köyün, köylünün ve çiftçinin va
ziyetini ıslah meselesidir. Bugün karşımızda 
duran büyük problem budur. Biz 30 kuruşa 
buğday almakla Van'daki, Kâhta'daki köylü
nün seviyesini Ege sahillerinde yaşıyan köylü 
vatandaşın seviyesine yükseltmek tedbirini al
dık. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Ama emis
yon yaptınız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Dur efendim, acele etme beyim, din
le beni. 

Muhterem arkadaşlar, Ofisin zararı 600 mil
yon değil, 300 milyon. Çünkü elde daha buğ
day var, bu bir; envestismanlar var, iki. 

Bunları tarhü tenzil) ettikten sonra - katî ra
kam söylemiyeeeğinı - bütün zarar 300 milyon 
civarına iner. 300 milyon.... Bütün Türk paza
rım harekete getir, bir milyarlık döviz temin 
et, memlekette yüksek bir istihsal kapasitesi 
elde et, buna karşı prim olarak 300 milyon li
ra var. Seve seve verirsin. Biz verdik. 

Gelelim bütçeye inikası meselesine: Mevzuu 
tenvir etmek için bir faraziye söyliyeeeğim: 

Toprak Mahsulleri Ofisi bu sone mahsulünü, 
eskiden olduğu gibi, 130 dolardan satsa idi 
derhal bu borçları odiyecek vaziyette olurdu. 
Bu borçlan ödemek demek beş, altı yüz milyon 
liranın piyasadan çekilmesi demektir. Böyle bir 
vaziyet hâsıl olsa idi piyasanın hali ne olurdu, 
söyliyeyim: 

Siz -200 milyonluk tedavül hacmini iki, üç 
sene zarfında bîr milyara çıkardınız. Ve bu, 
bizimki gibi her sene memlekete yüz milyonlar 
getirerek vc hattâ Türk köylüsünü kalkındır
ma mevzuunda yapılmış bir envestisman mahi
yetinde değil, devletin cari masrafları idi. Ak
lınızdan geçiriyor musunuz 200 milyonu bir mil
yara çıkardıktan sonra karşılıksız açtığınız 
emisyonların Hazineye iadesini düşündünüz 
mü? Şimdi neden köylüye verilmiş olan 300 
milyon liranın mutlaka bütçeye aksettirilmcsin-
de ısrar ediyorsunuz? Bu 300 milyon lira, mem
leket ekonomisinin bütün hacmi içinde zcrratı-
na dağılmıştır. Bu 1,5 milyar liralık tedavül 
hacmi bugün bütçeye intibak etti. Sizin zama
nınızda nasıl 200 milyon lira bir milyara inti-
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bak etti ise.. Sizinki meleklerin kanadında gel
medi ya, siz getirdiniz oraya. Siz bankınot çıka
rarak oraya geldiniz, biz hiç olmazsa envestis-
man yaptık. Hattâ vaziyet budur; kimin kime 
borcu var, bunu tezekkür etınck lâzım. Ofis 
kim* Sizin korumak, sermaye vermek mecbu
riyetinde olduğunuz bir tesistir. 

Türk buğdayını korumak için daba bir sürü 
envestisman yapacaksınız. Hükümet olarak biz 
buna lâzım olan sermayeyi vermemişiz, buna 
ihtiyacının onda birini vermişizdir. Paramız 
olsaydı para vermek lâzımdı. Bu kadar muaz
zam tesis yapıyorsunuz, para vermiyorsunuz. 
«Kanunu yapan sizsiniz, reeskont mekanizması 
işliyecek. Dcrnekki bu sermayenin, verse edil
mesi lâzınıgclirken buna takatimiz yetmediği 
için emisyon mekanizmasını işletmişsinizdir. 
Bunu bütçenin neresinden ödiyeceksiniz ?» di
yebilirler. Niçin ödesin, tedavülden üç beş mil
yon lirayı çekmek lâzımdır. Ama siz 200 milyo
na mukabil yaptığınız o karşılıksız emisyonla
rın iadesini tezekkür etmediniz, niçin bütçeye 
koymadınız? Soruyorum size. Neden koyayım 
bütçeye, ben mecnun muyum ki bütçeye koya
yım* Kime ödiyeceğiz bu borcu? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Kanun bu
nu âmir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Kanunu bu Meclis yapar. Tezekkür eder, 
tadil eder. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — O halde de
ğiştirmek lâzım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bu mesele de dillerde çürük sakız olmak
tan çıkar gider. Bunu kime ödiyeceğiz arka
daşlar? Türk köylüsüne prim veriyorsunuz, ya
rin Türk köylüsünün başka mahsullerine de 
prim vermiyecek misiniz? (Soldan : «Verece
ğiz, daha fazla vereceğiz» sesleri). 

Dillerde destan Toprak Mahsullerinin 600 
müyon borcu. Kaldı ki bunların yansından faz
lası silo, depo ve sair tesisler olarak mevcut. 
Bunun hepsi kayıp değil. Bugün yeniden bir 
kıymetlendirme yapılacak olsa Toprak Mahsul
lerinin mevcudu belki 600 milyonu bulacaktır. 
Borç diye görünen o vahime tamamen ödenmiş 
bir sermaye, yatırılmış bir sermaye olarak Top
rak Mahsullerinin mevcudu halinde vatanda 
vazife görmektedir, Türk çiftçisinin lehine ça
lışmaktadır. Hakikat bundan ibarettir. 

Arkadaşlar, bütün bu tenkidlerin içinde ga
yet demagojik mevzular da var. Bir lâkırdı var 
ki, insanı gayetle cezbeder, insan buna vehle
ten doğru der. Fakat hakikaten iyice araştırıl
dığı zaman bunun doğru olmadığı derhal mey
dana çıkar. Mesele şu : Birtakım sınai tesisler 
yapıldığından, fakat öte yandan bu sınai tesis
lerin işlemediğinden bahsediliyor, insan birden
bire irkiliyor. 

Ben size söyliyeyim : Türkiye'de 4 - 5 bin 
sınai müessese var. Bunlardan bir ikisi, malûm 
güçlükler yüzünden 3 - 5 gün hammadde bu
lunmazsa nc olur? Bu bir çöküntü müdür? 

Bir inşaat içinde olan insanın üstüne şura
dan buradan toz toprak kalkabilir, biraz gen
zine nahoş tozlar girebilir. Ama neticede bir 
eser vücut bulacaktır. O kadar cazip işlerin 
içindeyiz ki, hammadde getirmeye kalkarken 
her gün karşımıza bir yeni iş çıkıyor. Hangi 
plândan bahsediyorsun a kardeşim? Benim im
kânım olsaydı, plânımı yapardım. Neyin plânı
nı yapacaksınız? Güldürmeyin beni. Geliyor, 
şu fabrikayı »yapayım, kamyon fabrikası yapa
yım diyor. Sizin eski devrinizde değiliz, bu bir 
âlemi imkândır. Her gün akla hayale gelmedik 
tekliflerle karşı karşıyayız. Hangi plândan bah
sediyorsunuz? Lâkin muayyen plânlarımız mev
cuttur. Şekeri şuraya, çimentoyu şuraya geti
receğim, boya fabrikasını, tekstil fabrikasını 
buraya götüreceğim, şunu şurada, bunu burada 
tesis edeceğim, diyorum; bunların hepsi plân
dır. Fakat bu arada bir başka müracaat oluyor 
ve bir teşebbüs geliyor, bunu da karşılamam lâ
zımdır. Siz iktisadi Devlet Teşekküllerine dahi 
basiretli bir tüccar gibi hareket edeceksin, diye 
hüküm koymuşsunuz. Onun da üstünde büyük 
bir iktisadi inşanın içinde bulunan hükümeti 
bu basiretten neden mahrum görüyorsunuz? 

«Ecnebi sermayenin gelmesiyle iç sermaye 
eziliyor.» buyuruluyor. Halbuki şimdi vatandaş 
öyle bir şevkü gayret içindedir ki, buna yetiş
meye imkân yoktur. 3 sene evvel Antalyalılar 
geldi, kendileriyle konuştuk, «Bir milyon top
layın da bir banka kurun, işleri onun etrafında 
toplıyalım.» dedim, «Nereden bulalım.» dedi
ler, şimdi geliyorlar, «Bir milyon lirayı topla
dık, bir tekstil fabrikası kuralım.» diyorlar. 
Şimdi beyler, aklımızı başımıza alalım. (Gülüş
meler) Evet, bunun kıstasını hakikatlardau al
mak l â z ı m d ı r . Eğer tasvir edildiği gibi sanayi 
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hammaddesini, veya. şu bu ihtiyacını bulama
maktan dolayı ıstırap içinde olsa kimse fabri
ka yapmaya kalkmaz. Bu memlekette bir ikti
sadi buhranı nerede görüyorsunuz? Bu fevka
lâde sürat ve inşa, sizin gözünüzde buhran 
manzarası almaktadır. Hakikaten kolay kolay 
akla, hayale sığacak iş değildir, bunlar. Siz ne 
söylüyorsunuz? 750 milyon kilovat takat iki 
sene soura bir buçuk milyara çıkmıştır, yarın 
üç milyarı bulacaktır. Ankara ve etrafı on yedi 
bin kilovat takatle işliyor, Sarıyar Barajının 
inşası bittiğinde buna 15 bin kilovat daha ek
lenecektir... Sarıyar Barajı hava hatlan ile bir
likte 300 milyon liraya mal olmaktadır. 

Çimento fabrikasına ben de başladım, lima
na ben de başladım, mektebe ben de başladım, 
diyorsunuz, seninki başkaaa, benimki başkaa 
birader!.. (Soldan : Gülüşmeler ve sürekli al
kışlar). 

Bir tane çimento fabrikasını İzmir'de yap
mak aklına gelmiş. Biz bir havalede yirmi bir 
tane yapıyoruz beyler. Liman diyorsunuz, bir 
devrede 1950 ye kadar sarf edilen'para 41 mil
yon. Biz bir sene içinde sade 1955 te 70 milyon 
verdik, siz bir devrede 41 milyon. Siz de Uman 
yaptınız biz de... Hakikatları söylemek gerek, 
övünmek değil. 

Hiçbir şey ilâve etmeden, sadece, sizin mek
tep ve irfan mevzuunda konuştuğunum hususlar 
hakkında konusalım : 

Biz iktidara geldiğimiz zaman muallim mek
teplerinde 1 600 talebe vardı. Bugün 18 bindir, 
tşte propaganda. Buna bir şey ilâve etmeye ha
cet yoktur. Karşı taraf ie.in öldürücü bir şeydir 
bu. Hangisini söyliyeyim? Bir üniversite Şark'ta, 
bir üniversite Garp'ta yapıyoruz. Bugünkü dev
letin takatine göre üniversite açmak lise açmak 
gibi bir şey oldu, beyefendiler. Nereden nereye 
geldik. Biz size diyoruz ki, 1957 de nıektepsiz koy 
kalmıyacaktır; propaganda. Biz size diyoruz ki, 
su işlerimizi bir hamlede bitireceğiz. Susuz köy 
kaymıyacak; propaganda! Bunların hepsini baş
ladık ve yapıyoruz. 400 küçük su isimiz bitirilmiş 
olacak, beyefendiler! Su işlerine başladık, dört se
nede 60 hin hektarı on misline çıkardık. Zaten bir 
memleketin işleri bundan ibaret. Hani biraz gay
ret etseniz, diyeceksiniz ki : «Biz yerdik, içerdik 
uyurduk siz dc yiyor, içiyor, uyuyorsunuz, öyle 
ise aramızda fark vok.» Hattâ «Biz başlamıştık ye

meye, içmeye, uyumaya, aiz bizi bu huauata takı-
bediyorsunuz.» diyeceksiniz. (Gülüşmeler.) 

Ondan sonra; bâzı iktisadi devlet teşekkülleri
nin zararları varmış da onu bilmem nereye aktar
malı imişiz. Bunlar ne biçim lâflar? Sermaye yatı
rımları yapmak lazımsa kanunu dairesinde yapı
lır, tllâ bütçeye koyalım da, yapıcı karakterini nıi 
düşürelim? 

Arkadaşlarımın kendileriyle her gün müşerref 
olurum, bugün buradan çıktıktan sonra üç heyet 
kabul edeceğim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) - Bizim heyeti
mizi kabul etmediniz.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la; — Size yol yapmadık mı? Sizin çimento fabri
kanızı yapıyoruz. Kabul etmemişsem vaktim ol 
ıııamıştır. Başka sebep yoktur. Ne emrettiniz de 
yapmadım? Hattâ muhalefette iken bile ne tatlı 
musahabelerimiz olurdu. Malatya'ya iki yol yap
tık; bu Halk Partisinin belediyesidir, diye aklı
mızdan bile geçirmedik. Elimizden ne sây geldi ise 
yaptık. 

Kırşehirede yaptık, hem neler yaptık. (Sağ
dan : çok şeyler yaptınız, sesleri) (Alkışlar, gü
lüşmeler.) 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, çok 
şey yaptık. 

Müsaade buyurun, biraz hakkı var, biraz yok. 
Diyor ki, arkadaşımız : «Tenkidi biz yapıyoruz ka
bahat oluyor.» Hani bir söz vardır, gelin yapar 
kabahat olur, kızı yapar sevap olur; siz de bizim
kilerin söylediklerine iltifat ederseniz arada mese
le kalmaz. 

Ben size bir hikâye söyliyeyim... 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bir padişah 

varmış... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Bakın arkadaşımız biliyor, aklı evveldir. 
(Gülüşmeler.) 

Bir padişah bir gün bir rüya görmüş, rüya
da bütün dişleri dökülmüş. Ertesi günü muabbiri 
çağırıp sormuş. Muobbir aileniz efradı, siz müs
tesna, tamam öleceklerdir, demiş. Bunun üzerine 
padişah emir vermiş : «Vurun boynunu!» Vur
muşlar boynunu. Bir başkası gelip efendim aile 
afradı içinde en muammer zat siz olacaksınız, de
miş. 

Teşbih kelimesi kelimesine değilse de söyle
mekten söylemeye fark vardır. 

İşleri bu derece kötümser görmek ve göster 
mele doğru değildir. Hikmet Bayur da tenkid ya-
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pıyor, ayni peyleri söylüyor, ama hürriyet yok
tur, istibdadı siz kurdunuz demiyor. Böyle denir
se ben de siz kurdumu derim tabiî. Binaenaleyh 
bu konuşmalarımızda ne pahasına olursa olsun 
muhalefet düsturundan vaz geçmeliyiz. Mutlaka 
kötü tarafını göreceğiz; ne pahasına olursa olsun 
işlerin kötü tarafı ile herkesin ıttılaına ara ve 
ilân edeceğiz demelidir. Bu tabiattan vazgeçe
lim. Bu maziden kalma bir şeydir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Vazgeçe
cekler, söz veriyorlar. (Gülüşmeler) 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Şimdi 
gördünüz en yumuşağını, en iyisini Nüvit Yet
kin dahi nasıl söylüyor. 

Bizim arkadaşlarımız da söylerler. Elbette »ey
lerler. Biz kendi aramızda konuşuruz, yer yor top
lanırız. Grup halinde, idare heyeti halinde topla
nırız. Bize gelirler arkadaşlarımız, konuşuruz. Biz 
daima ihtilât ve irtibat içindeyiz. 

SUAT BAŞOL. (Zonguldak) — Bir ailenin 
çocuklarıyız. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Ve ben 
bununla büyük lir şeref duymaktayım. 

Herkesi bir anda aynı derecede tatmin et
mek, kudreti beşerin dâhilinde değildir. Siyasi 
arzulan heyecana gelmiş olan bu arkadaş ra
poru yazarken kelemini biraz sert kullanmış. 
Bunun beş yüz kişiye olan irtibatı nedir? Beş 
yüz kişi hakkında iki kişinin şahadetini şahidi 
âdü addedeceksiniz, ondan sonra 500 kişinin 
idamım yapacaksınız. Sonra bu, sizin içinizde-
dir diyeceksiniz. Bizim içimizde de olabilir. 
Balanız arkadaşlar; karşı taraf nasıl istifade 
ediyor? Onun için dikkatli olmamız lâzımdır. 
(Soldan gülüşmeler) 

Türk köylüsü iki buçuk liranın peşinde 
imiş. Bu Türk köylüsünün fakrü sefaletin için
de bulunduğunun ve ihtiyacın bir ölçüsü olu
yor. Bilmiyorum hangi arzu bu derece heyeca
na getiriyor da hakikatleri bu derece ters gö
rüyorlar? 

2,5 lira bugün Türk köylüsünün - dediği 
gibi - ısrarla üzerinde duracağı bir para değil
dir. Ama adam var ki, tabiatı iktizası 25 kuru
şun üzerinde dahi durabilir. Bunu değil bütün 
Türk köylüsüne teşmü etmek, bir fakrü sefa
let miyan olarak bu kürsüden arz etmek dahi 
hatalıdır. Bu, ancak bundan istifade etmek is-
tiyenleri gıdalandırabilir. ölçülü olmamız lâ
zım gelir arkadaşlar. 

Bizde döviz temin edecek tesisler henüz te
mel halindedir. Kimisi bitmiştir, kimisinin ça
tısı bitiyor, kimisinin ikinci katındayız, kimisi 
pipeline'in başında bulunuyor. Bu hareket, va
tanı Garp seviyesine ulaştırıncaya kadar dê  
vıım edecektir. Bu falan yerde nihayetlenecek 
bir hareket değüdir. Türk milleti büyük bir 
mücadele ile makûs kaderini iktisat sahasında 
da yenmektedir. Türk mületi çağ değiştiriyor, 
devir değiştiriyor, yer değiştiriyor: Garp'ta şe
refli mevkiini alıyor. Fert başına 34 kilovatlık 
elektrik istihlâki olan bu vatana, biz sahibiz 
diyemeyiz. Biz bunu burada bırakmıyacağız, 
bugün 80 iki sene sonra 160. İki sene sonra 
komşumuzu geçiyoruz. Burada da durmıyaca-
ğız. Niçin burada kalalım? Sivas'a başlıyaca-
ğız, Dicle'ye başlıyacağız, hepsi plânımızda. 
Derakap elimizdekilerini tezgâha verip boş ka
lanın yerlerine yenilerini getireceğiz, bir an du
racak değiliz. Plân bu! 

İklim şartlan.. Bakın en tatlı konuşan Nü
vit : «İfadei sabıkamda ısrar ediyorum» diyor. 
Yani dediklerimde ısrar ediyorum, diyor. (Gü
lüşmeler) Nedir bu telâş? Çünki derler ki; sen 
kâfir oldun. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 
Israr ettikleri ifadei sabıkalarım teşkil eden 
bir maddeyi alalım: İklim şartları iyi gitmezse, 
buğday istihsali az olursa, hattâ buğday itha
line dahi mecbur oluruz). Gayet tabiî. Yalnız, 
bu iklim şartlanma müsaitsizliği 1945 te vu-
kubulsaydı siz 3,5 milyon ton alırdınız. Fa
kat istihsal cihazlanmasınm ileri gitmesi ve is
tihsal kapasitesinin yükselmesi neticesi, bu mü
sait olmıyan zamanda dahi biz 9,5 milyon ton 
elde ediyoruz. Yine ifadei sabıkanızda ısrar 
ediyor musunuz? 30 senede hiçbir*yıî 9 milyon 
ton buğday almak size nasip olmadı, hakikat 
bu... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Aynı top
raklar üstünde olduklan halde... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Beyefendiler; objektif ölçülere ehemmi
yet verin. Bugün teknik ziraat tahminlerle ol
muyor, bu hususta kurslar açılmıştır. Miktarı
nı yükselttik. Zirai kredi 3,5 milyondan bir bu
çuk müyar a çıktı, Türkiye'nin ekilmiş toprak
ları % 40 artınldı. 40 - 50 bin traktör girdi 
memlekete. Ziraat aletleri miktarı şuraya var
dı : Bir senede 80 - 90 bin liralık tohum dağıtü-
dı. Sizin zamanınızda bu miktar tohum 10 se-
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nede dağıtılamazdı. Bütün bunlara ilâveten de 
fiyat 30 kuruş olarak devam etti. Yüreği otur- j 
du dfteinin. İşin sağlam olduğunu görünce çift
çiye şevk geldi. İşte bütün maddi ve mânevi iyi 
tesirler yüzünden de Türkiye'nin istihsal kapa- ; 
sitesi yükseldi. Binaenaleyh, gayrimüsait iklim j 
şartlan altında dahi sizin zamanınızda en mü- j 
sait şartlar altında temin ettiğiniz mahsulden ı 
çok üstün mahsul elde edildi. Maazallah böyle 
bir kuraklık sizin zamanınızda ve hiç «nazlan
madığımız bir devrede olsaydı beş, tam altı 
milyon ton hububat ithal etmek mecburiyetin
de kalacaktık. 

Şu noktayı da arz edeyim : Matbuat kâğıdı, 
bilmem şu, bu. Arkadaşlar; bunlar çok havide 
lâflar. Bunların hepsi maziden geliyor. Bun- I 
lar, üzerlerini tabakatülarz kaplamış, gelmiş, J 
geçmiş şeyler. Matbuat külli derecede keski 
kâğıt sıkıntısı çekse. Hattâ bunlara cizye ve
rilse. Nasıl olsa gazete neşredilecek. Ankara'
da Ulus yirmi sene tek başına kalmıştı. Bir 
tek sinemadan başka bir sinema açmıya imkân 
yoktu. Bütün bunlar halkın etine, kemiğine 
kadar işledi. (Dünya) da bu cizyeden fayda
lanıyor, fakat buna rağmen zehir gibi yazıyor, 
hem nasıl? Zehir, zakkum. Varsın yazsın, ne 
korkacağız? Ona birinci sınıf ilân vereceğiz. 
Yazsın, yazsın, yazsın. Vallahi bu kampanyada 
siz söylemeye sıkılacaksınız. Neler var, neler 
var? (Bravo sesleri). Vatan haini olduk, mem
leketi sattık. 15 dönümlük koca tarlaları Ame
rikan çavuşlarına verdik.. 

Sırası gelmiş iken onu da söyliyeyim, Ame
rikan yardımını ve hava şartlarını ileri sürüyor
lar. Hava şartlarını anlattım. Gayrimüsait hava 
şartlarına rağmen 8.5, müsait hava şartları olur
sa 1<8 milyon olmaktayız. 

Ondan sonra, E. P. U. ye girmişiz, hepsi 
bundanmış. Bir de Türk Milletinin çalışkanlığı, 
Sizin zamanmlzda Türk Milleti çalışkan değil 
miydi? Hava şartlarının müsait olup olmaması, 
yalnız bizim zamanımıza mı münhasırdır? 

îktidanmızın birinci yılında buğday ithal et
mek mecburiyetinde kaldık. 70 bin tonu Amerika
lılardan rica ettik, şuradan buradan rica ettik, 
üç. ay bulamadık. İşte Zühtü Velibeşc burad-ı. i 
Hükümet bunun için az daha istifa ediyordu. < 
Kont Sforza, İtalyan Hariciye Nazırı. 40 bin ton 
buğdayı ödünç olarak size vereyim, dedi. Buğ
dayı getirttik, kifafı nefsettik. Ama bugün 500 

bin tonu nasıl getirdik, biliyorsunuz. Bakın ne
reden nereye gelmişiz. Büyük ordu besledik di
ye mütemadiyen İsrar ediyorsunuz. Sizin harb 
senesinde sarf ettiğinizin iki mislini biz sulh za
manında sarf ediyoruz. Amerikan askeri yardı
mı bize mütemadiyen yeni maddi külfetler yük
lemektedir. Ve bu yardım ancak farkın bütçeye 
inikas eden kısmım karşılıyacak kadardır. Bü
yük şükranlarımızı ifade etmekle beraber 70 mil
yon dolar bugün için büyük bir rakam ifade et
mez. 

Bütün bunların esbabı celisi ve hafisi gayet 
aşikârdır falan kabilinden sözlerini duymaktası
nız, öyle değil. Demokrat Parti iktidarı muaz
zam, görülmemiş bir efor yapmaktadır. 

Istıraplar çok diyor., Ben ıstırapları unuta
lım dedim. Hani, biz muhalefette iken az mı ıs
tırap çektik arkadaşlar? Allah aşkına söyleyin, 
1950 ye gelinceye kadar neler çektik neler? 

Hüseyin Balık bana havayı bozma diyor. 
Kendisi nerede, gitti mi? (Burada sesleri) Hü
seyin Balık bir toplantıda «Allah canımızı al
sın, yeter dedi, ne olursa olsun!» dedi... Yoook 
dedim, sabırlı, temkinli olacağız, öyle mi, değil 
mi Hüseyin Balık? Koskoca bir partiyi, mille
tin ümidini, böyle fevri hareketlerle zevale mah
kûm kılamayız, onu korumak mecburiyetindeyiz, 
dedim. Hüseyin Balık'a bu sözleri söyletecek 
kadar derin olan ıstırap onun vicdanında mek
nuz olduğu gibi, bizim vicdanlarımızda da vardır 
Az mı çektik, az mı çoktuk arkadaşlar? 

Dün düğün gibi seçim yaptık, dün yakası 
açılmadık sözleri siz bize söylediniz, siz mi ikti
dardasınız biz mi iktidardayız belli değil. (Sol
dan: Alkışlar) 

Memurların politika ile meşgul olması me
selesine de temas edeyim : 

Muhterem arkadaşlar, memurlar politika üe 
meşgul olmazlar, reylerini vicdanlarının iste
diği gibi izhar ederler, şu veya bu partiye ve
rirler, prensip bu. Ordunun politikaya kanş-
maması hususundaki titizliğimiz gibi bunu da 
muhafazaya devam edeceğiz. 

Bu mevzuda «Devlet memurları hakkından 
ç,öylo mahrum böyle malınım» deniyor, bunla
rın hiç birisinin tutar tarafı yoktur. Her şey
den evvel Millet baki, devlet baki, memurlar 
da onun hizmetkârıdır. Onlara haricezmeın-
lekct muamelesi, ayn bir muamele elbette ya
pamayız. 
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Sizler Milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi 
olarak çalıştırdığımız memurların hesabını biz
den sormaktasınız. Bunların muvaffakiyetin
den veya ademimuvaffakiyetinden mesul olan 
bir Hükümet vardır. Bunların hepsini robot 
mu yapacağız? Ne diyeyim? Komisyon, komis
yon, komisyon, el bir tarafa değmesin. Mesul 
biziz. Yani falan yerde bir vali iyi çalışmıyor 
mu Onu önce siz gözünüzle göreceksiniz, on
dan sonra heyeti teftişiye gidecek. Böyle idare 
nasıl olur? Yani (Resul Hikmetü muhafetul-
lah.) iyi iş yapanın mutlaka takdir olunacağı, 
kötü iş yapanın ise mücazata mâruz kalacağı 
bir memlekette vicdani rızalariyle iş görenlerin 
adedi kabarıkça olabilir. Her vatandaşı her 
gün imtihan etmeye mecbur değiliz. Onları 
muayyen bir sistem içinde milletin hizmetinde 
çalıştırmak lâzımgelir. Devlet memurunun dör
düncü kuvvet olarak mevcut olduğunu falan 
kabul etmiyoruz. Böyle şey yok bizde. Bizde 
hattâ üçüncü kuvvet bile yok. Bizde Büyük 
Millet Meclisi vahdeti kuva esasına istinaden 
bütün kuvvetlerin masdarı ve menşeidir. Ana
yasaya sırasında inanırsınız, sırasında inan
mazsınız. Kazanın doğuracağına --inandıktan 
sonra vefat etmesine de inanmak lâzımgelir. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi tenkitler okunurken hakikaten insa
nı biraz ciddiyet ve mehabetin dehşeti içinde 
bırakıyor. Neler oluyor? Türk milleti, ardı ar
kası gelmiyen bir iktisadi çöküntü içine atılmış, 
falan filân.... 

Beyler, bunların hiçbirisi katiyen tahakkuk 
etmiyecektir. Huzurunuzda olacağım, bir Baş
vekil olarak veya bir arkadaşınız olarak ara
nızda bulunacğım. Bu söylenenlerin, yazılanla
rın hiçbiri olmıyacaktır. Bunları böyle kötüm
ser şekilde söyliyeceklerine danışarak, konuşa
rak; sorarak neticelere varsak olmaz mı? 

Ben Halk Partisi iktidarını taktik bakımın
dan tenkidetmiştim, sözlerimin sonunda da bun
ları teknik bakımından hatalı bulduğumu söyli
yeeeğim. Müsaade ederlerse arz edeyim, büyük 
söz söylemenin çok tesir yapacağı zannedilir. 
Meselâ kalktılar 1951 bütçesinde dediler ki açık 
230 milyon değil, 900 milyon liradır. Şimdi kar
şınıza çıkıyorlar, açık 700 milyon liradır diyor
lar. Fakat kimse inanmıyor. Neden? Asıl istik
baldeki tenkitlerini ve vazife görme imkânları
na büyük sözler söylemek hevesinin kurbanı 

yapmış, ipotek altına almış olan kendileridir. 
(Soldan, bravo sesleri). Bu bakımdan taktikle
rini tamamen hatalı görmekteyim. 

Maliye Vekilimiz kalkıyor diyor ki, «4 mil
yardan fazla tahakkuk var, 3 senenin bütçesi 
5 milyar olarak tahakkuk etmiştir, bu muaz
zam rakamda anek 4 milyonluk bir eksik var.» 
Şimdi bütçeyi böylesine tatbik etmiş olan bir 
hükümete, bir iktidara siz evvelce de böyle söy
lemiştiniz demek ve yüze çarpılmak ihtimali 
agleb olmasına rağmen, nasıl gelirsiniz de bunu 
söylersiniz? Halbuki ben sizin yerinizde olsam 
bu noktayı meskût geçerdim. Hakikaten açık 
tahakkuk ettiği takdirde o zaman gelirdim. Çün
kü şimdi söylediğiniz takdirde verilecek cevap 
açıktır, işte tahmin beş milyar; işte dört mil
yon lira kadar bir hata. Bütçe tahakkuku ile 
tahmin arasında bu kadar az bir nispet dünya
nın hiçbir tarafında elde edilmiş değildir. Bu 
neticeye rağmen bütçede samimiyetten artık 
bahsedilebilir mi? Siz yüzde 20 - 25 kadara çık
mışsınız, biz ise ancak yüzde 1 - 1,5 kadar ara
da bir fark gösterdik. 

Ben sizin yerinizde olsam bu taktik hatala
rını yapmam. Bunları yazanlar kimler ise be
nim tarafımdan selâm iletin! (Soldan, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

REİS — Nüvit Yetkin. 
O H. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADINA 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlarım; muhterem Başvekilin bir sözüne 
işaret ederek sözlerime başlıyacağlm. Konuş
makla çok şeyler halledilir, dediler. Ben de ay
nı fikre iştirak ediyorum. Konuşmalarımız mu
hakkak ki birtakım mesafeler almamıza imkân 
vermiştir. 

Aziz arkadaşlar; evvelâ, sayın Başvekil ile 
mutabakat halinde bulunduğumuz hususlara 
işaret edeceğim. 

iktisadi mevzularda, bizim de teyidettiği-
miz, hattâ beyanatımızda da ifade ettiğimiz 
gibi, Türkiye'nin iktisaden sağlam bir bünye
de olduğu hususunda mutabıkız. (Bravo sesle
ri). 

Yine Türkiye'nin bir gelişme seyri içinde 
bulunduğu hususunda da mutabıkız. (Bravo 
sesleri) Asırlarca ihmale uğramış memleketi
mizin süratli bir kalkınmaya muhtaç olduğu hu
susunda da mutabıkız. (Soldan, «şöyle yola gel» 
sesleri). 
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Efendim; bunları vaktiyle ifade etmiştik. 
Yeni bir şey söylemiş değiliz. (Alkışlar) 

Sayın Başvekil, biz istihsalimizi süratle ar
tırmak istiyoruz, bütün gayemiz budur, dedi. 
Bu memlekette hakiki iştira gücünü istihsal ya
ratır. Milleti kalkındırmak için iştira gücünü 
artırmak lüzumunu da tasdik etmiştik. Bu mu
tabık olduğumuz noktalan bir tarafa koyarak 
iktidarın programsızlığı üzerindeki noktai na
zarımızı tekrar edeceğiz. Çünkü bu bizim inan-
cımızdır. Yine Muhterem Menderes'in bir be
yanı... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Söz arasında yapılmış bir sürcü lisanı 
tutma artık.. 

NÜVIT YETKİN (Devamla) — Değil... Sa
yın Başbakan dediler ki : «Çimento fabrikala-
nnı şu kadar yılda yapacağız, falan fabrikaları 
şu kadar yılda, şu adede çıkaracağız, işte prog
ram efendim.» Meclise, n u l l etc ifade edilmedik
çe, bunu program diye vasıflandırmak, isim
lendirmek imkânsızdır. Program, Büyük Millet 
Meclisine yapılacak işleri sırasiyle, şartlariyle 
ve imkânlariyle ifade etmelidir. Hükümet, şu 
kadar zaman içinde şu işleri yapacağım, diye 
bir program disiplini altma girmelidir. Heves
lere kapılarak her iş için envestismana girmek 
bizim gücümüzü israf etmek olur. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi işler hakkın
da görüşlerimizi belirttik, her fırsat buldukça 
bunları tekrar belirteceğiz. Bu bizim vazife
mizdir. 

Burada Muhterem Menderesin takıldığı bir 
noktaya cevap vereyim : Bizim itibanmızı sar
sıyorsunuz, diyorlar. Hayır, böyle bir şey yap
mıyoruz. Bilâkis hata telâkki ettiğimiz husus
larda hükümeti ikaz etmezsek vazifemizi yap
mamış oluruz. Biz bunu yapamayız. Biz vicdan-
Ianmızın ve bize, rey veren vatandaşların görü
şünü burada ifade ederek hükümeti ikaz ve 
tenkid etmeye mecburuz. Bizde bu suretle hü
kümetin itibarını sarsmak değil, bilâkis hata
lardan alıkoymak, müşterek menfaatlerimiz 
uğranda hükümeti daha salim neticelere isal 
etmek düşüncesi hâkimdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, iç politika 
mevzuunda Muhterem Başvekili dinlerken şöy
le bir ümide kapılmıştım. Başvekil bütün bu 
güzel sözler - ki onun talâkatine hayranım, 

onunla boy ölçüşemem - bunlann sonunda bize 
bir ümit verir, şu mevzuda bir hamle yapıla
caktır, der diye üınidediyordum. Bütün bu ko-
nuşmalannın sonunda bugünkü statüde ileriye 
gitmek için bir tek va'dim yoktur, dediler. Bize 
bu hale tahammül edin, diyor, sonra vatandaş
lar arasında eşit muameleye taraflarım, diyor. 
Biz kimden bir teminat bekledik. Ama en ufak 
bir va'de tesadüf etmedik. 

Biz diyoruz ki, söz bir teminat değildir, in
sanlar fânidir, hattâ siyasi partilerin iktidarda 
kalmalan da daimî değildir. Ama rejimlerde 
kanuni teminat ve statü baki ve devamlı olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim adlî teminat 
derken kasdımız Muhterem Başvekilin anlat
tığı tarzda bir adlî teminat değildi. Bizim an
ladığımız adlî teminat da bir hâkimin bir vilâ
yetten diğer vilâyete tâyin edilmemesi mesele
si değildi. Hayır böyle bir şey yok. Ve bu mâ
nada arkadaşlanm, size söyliyeyim, Halk Par
tisi iktidarda olduğu zamanlarda da adlî temi
natımız tam ve kâmil değildi. (Soldan : «Tamam 
bunlan da kabul etmek lâzım» sesleri) O zaman 
da noksanlarımız vardı. Muhalefet olarak siz
ler de bımdan şikâyetçi idiniz. Bizim istediğimiz 
adlî- teminat Demokrat Parti programında yer 
almış olduğu tarzda ve Birinci Adnan Mende
res Hükümetinin, Hükümet Programında yer 
almış olduğu şekilde bir adlı teminatın şartları
nın yerine getirilmesidir. Bunu yalnız hükümet
ten değil, Yüksek Meclisinizden de istiyomz ve 
bekliyoruz. Bu Anayasanın tebdiline dahi müte
vakkıf bulunsa, büyük bir ekseriyet iktidarı Meclis
tedir. Buna da her zaman muktedir bulunuyorsu
nuz. Bu Mecliste icabeden bütün imkânlar kul
lanılarak bu yol açılabilsin. Bu yolun çalılması 
demek, bu memlekette garaz ve ivazdan salim 
olarak bütün meseleleri bir hükme bağlıyacak 
merciin tanınmış olması demektir. Bunun suiis
timali geçmişte olabildiği gibi bugün de olabi
lir. Ne bugünkü mevzuat, ne de dünkü mevzu
at bunu sağlıy amam ıştır. 

Başvekilin verdiği misali ben bu hususa işti
rak etmiyorum. Zira bahsettiği karar Temyiz
den de geçmiştir. Kendilerinin bahsettiği isim
deki hâkimin böyle bir duyguya kapılmış oldu
ğunu farzetsek bile., ismi gecen hâkimin verdi
ği kararı Temyiz Mahkemesi tasdik etmiştir. 
Temyiz Mahkemesi nasıl böyle bir anonim şir
kete ithal edilebilir. 
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Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisinizde 
birçok kıymetli arkadaşlarımız var ki, hâkim
lik kürsüsünden buraya gelmişlerdir. Bu arka
daşlarımız Demokrat Parti listesinde aday ol
madan önce hâkimlik vazifelerini ifa ederken 
karşılarına çıkan Halk Partililer hakkında vic
dan ve kanundan ayrılarak hüküm vermemiş
lerdir. Hepsini tenzih ederim. Onun gibi Halk 
Partisi safında listede adaylıklarını koymuş 
olan hâkimleri de huzurunuzda tenzih ederim. 

Muhterem arkadaşlar; bugün efkârı âmme
de, hâkimin emekliye sevk edilmesi gibi bir 
Demokles kılmcı yer etmiştir. O terfi ve tâyinin
de, kadrosuzluk yüzünden tehir tehdidi karşısm-
dadır. Bir de bir yerden diğer yere kaldırılması 
tehdidi mevcuttur. İşte biz hâkimin bu endişe
lerden kurtarılmasını tavsiye ediyoruz. Yoksa 
Sayın Başbakanın buyurduğu gibi «menfaatini 
kaybetmek korkusiyle vicdanını kaybederse para 
karşısında da kaybeder» sözünü, şikâyet ve tale
bimizin cevabı saymıyorum. 

Gelelim matbuata : Başbakanın okuduğu ya
zılan büyük bir üzüntü, büyük bir teessürle din
ledim. Ve buraya kadar getirilmiş olmasını du 
üzüntü üe karşıladım. Bunlann hiçbirisi bizini 
partimize ait bir neşriyat değildir, zaten Baş
bakan da böyle bir şey söylememişlerdir. Bun
lar, matbuat hürriyetinin kötü misalleridir. Muh
terem Başbakan bunlan okurken, bizi de müte
essir eden tarafı, bunlan yazanlann kulakîann-
dan tutulupta adalete teslim edildiğinin müjde
sini vermemiş, olmasıdır. 

Arkadaşlar, bizim istediğimiz matbuat hür
riyeti hu değildir, «Bu şekildeki zararlı suiisti
malleri önlemeyi hedef tutarak, âmmenin selâ
met ve menfaatini, vatandaşın şeref ve haysiye
tini korumak için muktazi bütün tedbirleri al
makta sizinle beraberiz» dedik. 

Hulâsa edeyim, biz bugün matbuata, bir si
yasi tenkid yazısından dolayı mevkufen muha
kemeye sevkının önlenmesini sağlıyacak bir hük
mün, ispat hakkının tanınmasını, kabul edümo-
sini istirham ediyoruz. 

Şimdi memurlar mevzuuna dönüyorum. 
Memurlar mevzuunda muhterem Başbakan, 

onlar için harici ez memleket bir şey düşünme
dik dediler. 

Hayır arkadaşlar, bu şeküde değü, memur
lar için talebettiğimiz şudur. 

Memurlar kanundan aynlmıyacaktır, memur
lar iktidarda bulunan partinin programlarını 
tahakkuk ettirmek ve icra makamlarının bu yol
da direktiflerinden aynlmıyacaktır, ama hiçbir 
zaman bir ocak başkanının partizan emirlerine 
kul olmıyacaktır, bundan onu sıyanet etmek lâ
zımdır. 

Aynı zamanda haksızlığa uğradığı zaman 
âmirinin keyfî olarak, kaşını gözünü beğenme
diği için memuru işten el çektirmesi halinde 
ve âmir tasfiye etmekle görevini kötüye kullan-
diği takdirde, mağdura kaza merciine derdini 
anlatma imkânını bahşedin diyoruz. 

Arkadaşlar; radyo mevzuu.. Muhterem Baş
bakan galiba buna tesadüfen temas etmedi. Bi
zim radyo hususundaki şikâyetimiz şudur: Büt
çenin Meclise takdimini, sayın Maliye Vekili
nin nutkunu, radyo verdi. İzmir'de sayın Men
deres'in söylediği nutuktan 48 saat geçmemişti. 
Bir partinin lehinde ve icraatını medheder şe
küde istikbale muzaf prensipler ve kararlar ifa
de edildi. Bu nutuk karşısında muhalefetin gö
rüşünün ne olduğu radyo üe verilmedi. Maliye 
Veküinin nutku biter bitmez radyo kapandı. 
Böyle tek taraflı hükümle, hâkim mevkiinde 
olan umumi efkâr karar veremez, iddiaya kar
şı müdafaanın dinlenmesi lâzımdır. Biz radyo
nun tarafsızlığım ihlâl etmemek lâzımdır diyo
ruz. 

Şimdi; muhterem arkadaşlar; hulâsa olarak 
arz edeyim, eğer iç siyasette, demokraside me
safe almak istiyorsak, s ö z elbette muhteremdir, 
bahusus birtakım icraatın peşinen vâ'di olursa 
kıymetlidir, ama kâfi değildir. Rejimi kanuni 
müeyyidelere bağlamak suretiyle tarsin etmek 
lâzımdır. Görüşlerimizi sık sık huzurunuzda 
ifade edeceğiz. Bunda usanmıyacağız. Bu bizim 
üzerimize aldığımız vazifenin-icabıdır. Görüşle
rimizin ve vicdanımızın ifadesidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

RElS — BaşvekÜ. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Sevgili arkadaşlarım; sizleri uzun ko
nuşmamla kâfi derecede tasdi etmiş bulunma
ma rağmen, O H. P. ni temsilen konuşan ar
kadaşıma cevap verecek bâzı noktalar bulundu
ğu için, tekrar huzurunuzu tasdi etmiş bulunu
yorum. 

Programsızlıktan bahsettüer ve Hükümeti 
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programsızhkla takbih ettiler. Bunlara cevap 
vereceğim. 

İki aydan beri Hükümetin programları ko
nuşulmaktadır. Her milletvekili 10 lira tahsisa
ta kadar, bıı sene konulan paralarla, geçen se
ne verilen paralarla neler yaptınız diye sor
maktadırlar. Yalnız bunlarla da ikttifa etmi
yorlar, aynı zamanda bu işleri nereye kadar 
götüreceğimizi de sormaktadırlar. Binaenaleyh 
bütçelerin aynı zamanda Hükümetin icraat 
programı olduğunda acaba kimsenin şüphesi 
mi var? Ben bunu Nüvit Yetkin arkadaşımdan 
sormak isterim. Bu, apaçık bir hakikattir. Uzun 
gerekçelerle, iki aylık müzakerelerle hattâ bu
rada heyeti umumiyede devam eden müzakere
lerle bugün bütçe nedir, dün neydi, neler yap
maktayız, iktisadi devlet teşekkülleri nasıl iş
liyor... Icığına cıcığına varıncaya kadar her 
şey sorulmakta. Bilmiyorum kendisi Bütçe Ko
misyonunun müzakerelerini takibetmiş midir, 
etmemiş midir, («Âza olduğu halde devam et
medi» sesleri) 

Âza olduğu halde devam etmiyerek Bütçe 
Komisyonunun müzakerelerini takibetmemiş ve 
Hükümetin programını öğrenmemiştir. Orada 
bulundu ise Hükümetin ne işler üzerinde çalış
tığını ve neler yapmak istediğine elbette şahit 
olmuştur. Bizzat bendeniz bütçenin takdimi 
günü, ertesi günü ve daha ertesi günü üç gün 
ardı sıra üçer saat, dörder saat süren izahatla 
bütçenin geçmişte nerelerden alınıp bugün ne
reye getirildiğini, hangi işler üzerinde çalıştı
ğımızı, neler yapacağımızı anlatmış, izah etmiş 
bulunuyorum. Hattâ kendiside bütün bu iza
hatımı teşekkürle karşılamış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe hiç şüphe 
yoktur ki bir senelik hükümet icraat ve faaliyet
lerinin bir programını teşkil eder. 

NÜVtT YETKİN (Malatya) - Bir senelik, 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Ben 

mukadder olanı, akla gelenlerin hepsini bilirim. 
Bir bütçeyi bir senelik bir vesika diye hukuki 
ve kanuni mânasında mütalâa edebiliriz. Bir 
bütçenin meriyet müddeti kanunen ve hukukan 
bir yıldır. Ama bütçe bütün kuvvetini, raem-
baını mazisinden alır ve istikbale matuf ve mü
teveccihtir. Bu bakımdan bütçeyi sade bir yıllık 
bir vesika olarak kabul etmeye imkân ve ihti
mal mevcut değildir. İsterseniz bütün kitap

ları açınız, bakınız, bunun dışında lal bulamaz
sınız. 

Görüşlerimizi belirteceğiz diyorlar.. Tabiî, 
siz belirteceksiniz ki biz de yaptıklarımızı belirt
mek imkânını bulalım. Siz ancak bize bu şe
kilde yardım etmiş oluyorsunuz. Biz de yap
tıklarımızı ifade etmek için fırsat aramaktayız. 
Sadece bu, dostane bir hava içinde olsun. Hâlâ 
konuşurken baskı altındayız diyorsunuz üzülü
yoruz. Halbuki bir az evvel işaret ettim; böyle 
bir durum yoktur. 

Arkadaşlar; biz vaktiyle ne sıkıntdar çek
miştik. Bugün sizlerin vaziyeti bal börek. Siz, 
hani bir tâbir vardır; gündüz külâhlı, gece 
silâhlı; iktidarda iken başka konuşuyordunuz, 
muhalefette iken başka konuşuyorsunuz. Niçin 
iki ölçü kullanıyorsunuz? Bugün sizin partinizi 
tazyik eden hiçbir şey yoktur. Varsa söyleyin, 
derhal izale edelim. Huzurunuzda, Büyük 
Meclisin huzurunda, Türk milletinin huzurun
da söylüyorum, hiçbir diskriminasyona taham
mülümüz yoktur. Ama siz bunu söylemediniz. 
12 Temmuz'da neşredilen beyanname o zaman 
mevcudiyetimizi lâfla kabul ediyordu. Tasav
vur ediniz biz muhalefete ne şartlarla girdik; 
bugün sizin vaziyetiniz favkalâdedir. Ne söylü
yorsunuz siz? Ankara'da bir müteşebbis heyet 
bulabilmek için dört ay çalışmamız lâzımgeldi. 
Yedi kişiyi bir araya getiremedik, herkes kor
kuyordu. İstanbul'daki teşkilâtımız 1950 seçim
lerinin iptidasında teşekkül etti. Ondan sonra 
demokrasinin heyecanı ile daima hareket ha
linde bulunan İzmir'de yedi kişilik bir müte
şebbis heyet kurabilmek için 3 - 4 ay beklemek 
mecburiyetinde kaldık. 300 bin kişi içinden 
yedi kişi bulunmaz mı idi? Nasıl bir idare için
den çıkmış bulunuyoruz anlaşılmaktadır... Niçin 
bu kadar süratli feramuş buyuruluyor, insaf 
lâzımdır. Muhalefotin istekleri, mutlaka muha
lefetin işine yarar neviden olmaması lâzımgelir. 
Çok misaller verecektim; vicdanlarınızı ürper
tecek yüz binlerce misaller vermek mümkün
dür. Bunları, bu yazıları yazanları hapse tık
mak mümkündü, tıkmadık. Bilâhare gelen ka
nunlar bu kötü istimalleri önledi. Müstehceni, 
hakareti kaldırdık. Vatandaşa vatandaş muame
lesi yapmak biribirine (Herif, edepsiz, ulan) 
gibi tâbirlerle hitabetmeyi önlemek istedik. 
Türkün terbiyesi bu değildir. Cemiyeti ızlâl 
etmek için delileri, yan delileri, muhterisleri 
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ve vatan, hainlerini başıboş bırakmak şiarımız 
değüdir. Çok rica ederim, hürriyeti yalnız siz 
kullanacak olsanız size verelim, ama sizin sipe
rinizde bütün memlektin haüi olan teşkillerin, 
teşekküllerin . hepsi harekete geçecek, Siz de
ğilsiniz yalnız, sizin top ateşiniz altında bu 
memleketin bünyesini tahrip edecek nice hücum
lar yapılmıştır? Size örnekler veriyorum, bun
ları niçin anlamazlıktan geliyorsunuz? 

İtibarımızı kesrediyorsunuz sözüme karşı 
Hayır biz sizin itibarınızı kesretmiyoruz, ikaz 
ediyoruz lalan diyorsunuz. Bunun için şimdi 
biribirimizi üzmek icabetmez, üzmek vaziyetinde 
değiliz, bilâkis daha iyi geçinelim arzusunda 
olduğumuz için ben kendimi tutuyorum. Ben 
daha birçok misaller verebüirim. Millî menfa
atleri haleldar eden birtakım icraattan ve hattâ 
teşebbüsattan bahsedebilirim. Ama ne fayda? 
Bunları geri bırakalım. Ben, Başvekâlet maka
mında oturan bir adamım, bildiğim birçok şey
ler var, bırakalım bunları. 

Ondan sonra iç politika bakımından buhran 
var, Anayasa buhranı, rejim buhranı, rejim 
buhranı.. Bir yeri kaşıya kaşıya yara edersiniz. 
Rejim buhranı, rejim buhranı.. Kellim kellim 
lâyenfa. Hangi hürriyet, istiyorsunuz? Tepe
mize çıktınız tepindiniz, vatan haini dediniz, 
hangi hürriyet istiyorsunuz? Biz matbuat hür
riyetini yüzde yüz kaldırdığımız zaman Halk 
Partili bir tek insaflı insan çıkıpta vadim ye
rine getirdi mi? Şu matbuatı hürriyete kavuş
turmak değil, hürriyetin ötesinde bıraktık. Bir 
adam çıktı mı? İktidarın en büyük ehemmiyet
le üzerinde duracağı nizam bahsidir, millete 
karşı, Meclise karşı yaptığı vâ'di yerine getir
mek için matbuat kanununu kaldırdık, sizin 
yapmadığınızı yaptık. Vaziyetleri bu, belki mu
halefetin işine geliyor, diyebilir İri üstünde ne 
kaldı ki altmdakinin üstüne gelmesinden ihti
raz edelim. Karışsın bir defa, belki işimize öyle 
daha iyi gelir. (Böyle bir şeyi kimse düşünmez 
sesleri). Ama iktidar böyle düşünmez. İktidar 
her gün koskoca bir memleketin ihtiyaçlarına 
cevap vermek değil, aynı zamanda memlekette 
nizam ve intizamı muhafaza etmek mecburiye
tindedir. Bâzdan belki arz ettiğim şekilde ka-
nşmasmı istiyebilir. Ama olgun bir muhalefet 
istediği kadar hürriyeti kendisi istihsal eder. 
Bu, pazarlıkla alınmaz. Demek ki ben bir elimi 
uzatsam kolumu kaptıracağım, kolumu uzatsam 

başımı kaptıracağım vc nihayet başımı uzat-
1 sam beni yutacaksın. Yok, böyle şey olmaz. Ne 
' zaman memnun olacaksınız? iktidara getirip 
j buyurun dediğimiz zaman mı?. Biraz insaflı 
I olunuz arkadaşlar, bize imkân veriniz, iktida

ra geçtiğimizin daha ikinci ayında vaitlerinizi 
yerine getirmediniz dediniz. Af Kanununu çı
kardık, Matbuat Kanununu kaldırdık. Bir tek 
kişi çıkıp da iyi yaptınız diyen oldu mu? Geçen
lerde reisiniz buraya geldi ve üç meseleden bah
setti. Hâkim meselesi, Kırşehir meselesi, bir de 
radyo meselesi. Onunla iş bitiyor mu? Böyle bir 
kapı açıldı mı arkasından neler gelir neler? 
Ondan sonra ne yapılacak, onu bilmeyiz. Ora
sını Allah bilir. 

Siz bugünkü vaziyete tahammül etmeye alı
şınız, zira biz bir rejim meselesi mevcut olduğu
na kaaıii değiliz. Bizim istediğimiz şey, sadece 
vatandaşın haysiyet ve şerefidir. Huzur içinde 
yaşamak ve çalışmak istiyen Türk milletinin ar
zusunu yerine getirmek için mukabilinde ted
birler olarak bunu istedik ve tatbik ediyoruz. 
Muaşerette, şunda, bunda belki bâzı aksaklık 
olabilir, onları gösterin derhal telâfi ve ikmal 
etmeye hazırız, işte bu anlayış ve bu mesut ha
va içerisinde beraberce, daha ileri ve daha so
rumsuz bu rejimin beraber bekçileri olabilmek 
liyakatini gösterdiğimiz zaman hiçbir mesele 
halledümemiş olarak ortada kalmaz. 

Ne arz etmiştim, kanunlar içtimai iktisadi 
ve siyasi zaruretlerin icabıdır. Bu zaruretleri de 
apaçık, size okudum, vesikalarla anlattım. 

Bayan halcim keratalar, pezevenkler diyen 
adamı 10 güne mahkûm etti, onu da sonradan 
bıraktı. Biz böyle bir rejimin içinden geldik. 
Uç sene, dört sene anamıza, babamıza, sinsile-
mize, sülâlemize işitilmedik, söylenmedik küfür
leri yaptılar. Müstehcen ufunetleri saçtılar. He
pimizi terzilettiler. Cemiyet bünyesinin tahribi
ni bir mesul hükümet olarak sonuna kadar bı
rakabilir miyiz? 30 tane komünist gazetesi çı
kıyordu, 40 tane kara taassubu koruyan gazete 
çıkıyordu. Atatürk için neler söylendi. Bunların 
hepsi cansız kaldı. Demokrat Partinin ilk za
manlarında yapılan bu hareketler için bir hâ
kimin bir suçlu için beraet kararı vermesi o hâ
kimin cemiyet için mergub ve muteber adam 
olduğu kanaatiyle idi. Bunların hepsini biz bi
liyoruz. İktidar zaruretler karşısında tedbirle
rini almakla mükelleftir. Bugün sizin vazife 
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görmekte müşkilâta mârazmuşsunuz gibi feryat 
halinde olmanızın sebebi nedir? 

Biz muhalefette iken Demokrat Parti Ma
latya'da çok mu bahtiyardı? Ne idi o adli temi
nat bahsinde bahsettikleriniz? Lütfen hatırla
tın... 

NÜVIT YETKİN (Malatya) — Tâyin, terfi, 
nakil, emekliye sevk... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bunlar hâkimler kanununa göredir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bugün bun
lar icranın elindedir. 

DEVLET VEKİLİ MÜKERREM SAROL 
(İstanbul) — Mevcut kanun onların zamanın
dan kalan, eski kanundur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Sonra söyliyeyim, «Kalmasın Rabbım, 
âlemde bir hakikat nihan». Temyizden geçti, 
diyorsunuz. Temyiz de bu hevese kapıldı, açık 
konuşuyorum. Söyleyin beyler, 100 - 200 bin 
karar içinde bunun bir tek misali yoktur, bir 
gazeteni ki, şu partinin bir nutkunu söyleme
sinden altı ay hapse mahkûm ediliyor ve tecil 
edilmiyor. Yok bunun eşi. Bu, bir. 

İkincisi; Kabine buhranı var, hükümet de
ğişikliği oluyor, Kabineyi abdesthane yapıyor, 
öyle bir karikatür, tezyifkâr bir karikatür. Bu 
hususta Temyizin bir kararı var, alın okuyun. 
Hâkim de hevese kapılıyor. Hâkim dediğimiz 
melek, melâike değil, söyleyin Allah rızası için. 
Ne oluyor, tapu mu yapacak bu memlekette? 
Muayyen vazifeyi görmek üzere tâyin edilmiş 
bir adam. Onun teminatı usullerinde, Usul 
kanunlarındadır. Teminat, fazla bir şey yapa
maz, o da kanunun şu hükümlerine riayet etmi-
ye mecburdur. Yoksa onlar da diğerlerinden 
farklı bir şey değildir. Hukuk mektebinden çı
kan bir arkadaş oraya intisabetmiş, diğeri de 
başka yere; biri hâkimliğe intisabetti diye ter
temiz, diğeri başka bir yere, meselâ idareye 
sülük etti diye her türlü şerirlikle nıeîûf mu 
telâkki ediyor beyler? 

Onun vaziyeti de sarihtir, Büyük Mület 
Meclisi dahi kararını bozamaz, kararından do
layı sual soramaz, murakabeye tâbi değildir. 

Hâkimliğin hususiyeti nedir? Bunu_ neden 
anlamazlıktan geliyorsunuz? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bir sual so
racağım müsaadenizle. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade buyurun, bitireyim. Emekliye 
sevk edilecek. Ne yapalım 45 sene mi hizmet 
etsin? Açık konuşalım, bir zamanlar 25 sene 
idi, 30 seneye çıkarıldı. Bu takdirî bir şeydir. 
Bâzı memleketlerde 20 sene, bâzılarında 25 se
ne, bâzılarında da 30 senedir. Biz, devlet rejimi 
olarak 25 seneyi kabul ettik. Bunun esbabı mu-
cibesi vardır. Memuru çıkarmak kolay değildir. 
Geliyor, mülkü gibi oturuyor. Hizmet edemi-
yecek ve hizmetinden istifade edilemiyeceği an
laşılmış olanların, artık devletin ve milletin 
yakasını bırakarak 3 • 5 sene erken işten ay
rılmasını temin ettik. Belki tekrar 30 seneye 
çıkarılır. Bu, Allah yapısı değil ya. Gördüğü
müz zaruretleri takdir edecek merci Büyük 
Millet Meclisidir. Bu kötü kullanışları tecziye 
etsinler. Mümkün olmadı efendim, kaç defa 
mahkemeye verdik, mümkün olmadı; beraet 
beraet 1 Çünkü ya suçun tavsifinden, tarifinde 
ve yahut da hükmün noksanından ve yahut da 
müeyyidenin zaafından istifade etmek suretiy
le, affedersiniz. Camianın sinesinde bir lâğım 
gibi cereyan eden bu edebiyat, cemiyetimizi 
yıllarca sarsmakta devam etti, yine de bunu ön
lemek mümkün olmadı. Bütün medeni, demok
rat memleketler bunu halletmişlerdir. (Kerata) 
bile dedirtmiyeceğiz, bunu önlemiye azmettik. 
Bir partinin mümessili bunu söylüyor, hem de 
meydanlarda söylüyor. Çoluğumuz, çocuğumuz 
vardır, ayıptır bunlar. 

Ticanileri ayaklandırdılar, bilmem neleri 
ayaklandırdılar, memlekette fesat çıkardılar. 
Hâkimlerden mevkufen muhakeme etmek hak
kını kaldırmak istiyorlar. Hem hâkime salâhi
yet verelim diyorlar, diğer taraftan da bir hak
kı hâkimden kaldıralım, diyorlar. Bu, bizim 
koyduğumuz hüküm değildir, sizin zamanınız-
dadır. Az mı izmir Hapishanesinde Samet Ağa-
oğlu'nu,' Bahadır Dülger'i ziyaret ettik. Bir
çok arkadaşlarımız liste halinde izmir Hapisa-
nesine atıldılar. 

Hukukun esaslı kaidesidir : Suçun işlenmesi 
devam edecek olursa önleme tedbiri alınır, çün
kü maznunen mahkemeye verilmiş. Bunun hak
kında hüküm lâhik olsun, ondan sonra vaziyet 
devam etsin denirse ne olacak? Mahkeme neti-
celeninceye kadar, 6 ay, eline geçirdiği gazete
de yazsın dursun mu? Sanki âmmeye münhasır, 
has olatı bir şeyi hakikatta matbuat hürriyetin-
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den istifade eden hiç değilse birinci derecede 
istifade eden saydı zevat bunlar!.. Bunlar dini 
imam elden bırakıp da günün birinde bir va
tandaşı mahvetmek için kıyam edecek olurlar
sa, suçun önünü almak imkânı mevcut olmadı
ğı takdirde altı ay gayrimevkuf olarak mahke
mesinin devammca o adamı mahvetmek imkâ
nına sahiptir. Fransa'da Maarif Nazırı Salen-
gro'mın açılan bir muhalif matbuat iftira kam
panyası sonunda intihar ettiğini bilirsiniz. Ya
ni hükümete gelmek serdengeçtilerin marifeti 
mi olacak? Hükümete gelenler mutlaka sövü
lecek sayılacak mı? Anlamadım. Binde bir ih
timale karşı öyle bir tedbir koyacaksınız ki. bü
tün şerefler, namus ve haysiyetler açıkta kala
caktır, bu mu bizden istenilen? 

Sorarım; bugün Heyeti Vekile âzası için 
tahkikat açılmasını mucip bir şey biliyorsanız 
söyleyin. Bu kürsü serbesttir. Matbuat yazsın. 
Siz gelin kürsüden söyleyin, matbuat yazar. 

Ha, memur kanundan aynlmıyacaktır. Si
zinle beraberim. Haksız muamele yapmıyacak; 
ocak başkanından emir almıyacak, katiyen ve 
katibeten! Fakat ne hazin! Sözüm buraya gel
diği .zaman bir maziyi hatırlamamak imkânı 
yoktur. E.. Siz şahidi âdilsiniz, kimlerden emir 
aldıklannı bilirsiniz. Rahmetli Cevdet Kerim 
gider, İstanbul'da parti namına her şeyi yapar
dı. Falan namına şu kadar adedde rey. Söyle 
Agâh. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Müsaade edin, 
söyliyeyim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Aman yarabbi. Bu kadar özbeöz demok
rat ne zaman oldunuz? Katıksız, bembeyaz, süt-
besüt demokrat ne zaman oldunuz? 

Radyo mevzuu; size söz veriyomm : Maliye 
Vekilinin de sözleri radyoda söylenmiyecek, 
Ne sizin, ne bizim radyoda sözlerimiz geçmesin, 
ne olur? Fransa'da 16 tane parti var. Mikrofo
nun başından bunlar sabahtan akşama kadar 

konuşuyorlar mı? Dünyada böyle bir şey yok
tur. Soruyomm size; radyo yokken demokrasi 
yok muydu? Bu radyo meselesini vatanın bi
rinci meselesi haline getirdiniz. Radyoda ta
raftan neşriyatı, politik neşriyatı, propagandaya 
taallûk eden neşriyatı durdurduk. Böyle bir şey 
olursa, dostane dikkatimizi çekin, nazarı dikkate 
alacağımızı görürsünüz. lehimizde olduğu gibi 
aleyhimizde de • oluyor. Radyoyu mekteplerdcki 
münazara gibi kullanamayız. Münazara heyeti 
karşılıklı inip çıkacak. Horoz mu döğüştürüyo-
ruz? Biz hükümet icraatını konuşuyoruz. Türki
ye, memleket kazan biz kepçe mütemadiyen karış
tıracağız, karıştıracağız... Bu tansiyon yetmedi 
mi? Hakikaten 8 - 1 0 seneden beri Türk milleti
nin sinirlerini o derece gerdi ki, olgun bir mil
let olmasa idi hâdiseler çıkardı. Ne lüzum var?.. 
Müspet işler üzerinde dev adımlariyle yürürken 
hayır onları bırak gel seninle rejim mücadelesi 
yapalım. Ha bre, de bire. (Gülüşmeler.) Radyoda 
bu. 

Şimdi neticei meram, hulâsai kelâm Nüvit ar
kadaşım benden şey istedi... Bir mürüvvet üç mis
li mukabele görecektir, mürüvvet istiyoruz sizden. 
Mürüvvetli olun, âlicenap olun, mukabelesini kat 
kat göstereceksiniz. (Soldan ; Bravo sesleri, sü
rekli alkışlar.) 

REİS — Nüvit yetkin. (Ooo! Kâfi sesleri.) 
C. HALK BARTISİ SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, 
Başbakanın radyo mevzuundaki sözlerini dinle
dik, bunu bir vait telâkki ediyoruz. Biz muha
lefetten bir iyi niyet gördüğümüz takdirde üç 
misli ile mukabele edeceğiz yolundaki va'dini se
net ittihaz ediyoruz. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakereler bitmiştir ve başka söz istiyen 
de yoktur, Bu itibarla maddelere geçümesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçümesi kabul edilmiştir. 4 2 7 

» 

427 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi. Devre: X, İçtima: 1, Cilt: 5, Kırk dördüncü İnikat, 20.11.1955, 
320-381. ss. 
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1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

(Resmî Gazete ile ilâm : 1 .III. 1955 - Say\ : 8943) 

No. Kabul tarihi 
6507 2 8 . E l . 1955 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren dairelerin 1955 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (2 063 368 337) lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (877 358 941) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren dairelerin 1955 Bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 789 060 001) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Bütçesine giren dairelerin yatırım masraflarından ikin
ci maddedeki varidat ile karşılanamıyan (151 667 277) liralık açık, akdolunacak 
iç istikraz hâsılı ile kapatılır. 

MADDE 4. — a) 1955 Bütçe yılı içerisinde millî müdafaa ihtiyaçları için Bir
leşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak 
malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açıla
cak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinde açılacak 
hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen Vekâlet Bütçesinin 
( A / l ) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle 
tahsisat kaydedilen rniktarlan geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında top
lanan Türk liralarından millî müdafaa hizmetleri için Birleşik Amerika Hükümeti 
ile mutabık kalınarak yapılacak hberasyonlar mukabilinde hususi kanunu gere
ğince kaydolunan tahsisat miktarınca sözü geçen Vekâlet Bütçesinin ( A / l ) ve 
(A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yap
maya; 

c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından 
Umumi Bütçeye dâhü daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberasyonlar 
miktarınca hususi kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeni
den açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa Vekâleti 
Bütçesinin ( A / l ) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertipleri
ne aktarmaya; 

ic ra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (200) milyon 

lirayı geçemez. 

MADDE 5. — Yapılmış ve yapılacakbağıtlara istinaden 1955 Bütçe yılı içinde 
kı&a süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine 
bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak isteyecekleri pa
raları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. 

§u kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Ha
zine bonoları (150) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde 
edilecek krediler veya bunların- satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri 

428 Resmî Gazete ile ilânı: 1.III.1955, Sayı: 8943; T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, Devre: X, İçti
ma: F. ve 1, Cilt: 37, 1 Kasım 1955, 407-677. ss. 
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satmalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki 
katılma paylarını ödemeye ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıkla
ra ilişkin katılma senetlerini satınalmaya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 6. — Dairelerin 3 0 . V I . 1939 tarihli r e 365G sayılı Kanunun 19 neu 
maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 ncü maddesinde sö
zü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da, bağh (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cetTeldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret de
ğişiklikleri dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış 
olanlara aradaki farkın ödenmesine 1955 bütçe yılmda da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için ic ra Vekilleri Heyeti kararîvle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 7. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 29 neu maddesi gereğince: 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli; 

b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 
eİ Gidecek yulara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gös

teren (G) cetveli: 
ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 ncı (İhtiyat tahsisatı) fashndan aktarma 

yapılabilecek fasılları gösteren (F ) cetveli; 
Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 8. — Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 

1955 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 9. — Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları 
hakkındaki 6.VLT.1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğren
cilerden 1955 yılı içerisinde alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 10. — 1 1 . VT. 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci madde
leri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar 
ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — 30 . V I ; 1939 tarihli vc 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli 
kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağh (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1955 
bütçe yümda kullanılamaz. 

MADDE 13. — 7 . V I . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiye
t i Kanununun 36 ncı maddesi gereğince millî müdafaa, mükellefiyeti yoliyle alı
nacak hayvanların 1955 bütçe yılı ahm değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve 
38 nci maddesi gereğince almacak motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı ( P ) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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MADDE 14. — Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçlan fasili armdaki tahsisat üstünde çıkan ve 
1954 yılı bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukla
rı hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve kadılıkları yılları bütçelerin
de bulunan borçlar, 1955 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı kı
sım fasülariyle yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 16. — 2. VI. 1929 tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan öden
mesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacak
lılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1955 bütçe yılında para ile ödenir. 

MADDE 17. — Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve mü
esseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı 
okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için 
bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli 
cetvele varidat ve. bu öğrencilerin her türlü masraflariyle tahsisatına harcanmak 
üzere bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve madde
lere tahsisat kaydetmeye Maliy* Vekili mezundur. 

MADDE 18. — 1955 bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi mem
leketlerden getirilecek, ithalât Umumi Tarifesinin (27.10) numarasına giren 
(Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamlariyle Rıhtım resimleri ve 
Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlanndan ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 19. — Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 24. Ü I . 1950 tarihli ve 5653 sayılı 
Kanunun ek 9 neu maddesinin 2 nci fıkra sı hükümleri 1955 Bütçe yılında uygulan
maz. 

MADDE 20. — Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Anlaşma ile temin edilen (10) milyon isterlinlik krediden ödenmek üzere 
Umumi Bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşme
lerde Hükümete aidiyeti kabul edilen Taahhüt vergileri tutarım, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler büt
çelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 21. — 5582 sayılı Kanunim çerçevesi dışında, gerek Birleşik Ameri
ka'dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden, yapılmış ve 
yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak mu
ayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 1955 malî 31lı içinde temin edilecek yardım
ların Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan Bütçe
ye varidat, diğer taraftan ilgili daire Bütçesine tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili 
mezundur. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1955 tarihinden itibaren mer'idir. 
MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 

28 Şubat 1955 
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A/l CETVELİ 

D a i r e l e r Lira 

Büyük Millet Meclisi 22 437 685 
Riyaseti Cumhur 1 484 132 
Divanı Muhasebat Reisliği 3 477 717 
Başvekâlet 4 253 105 
Şûrayı Devlet Reisliği 1 311 872 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 10 748 796 
istatistik Umum Müdürlüğü 4 838 840 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 4 361 470 
Diyanet işleri Reisliği 15 225 497 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 25 395 402 
Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 17 220 952 
Adliye Vekâleti 82 295 595 
Millî Müdafaa Vekâleti 653 466 538 
Dahiliye Vekâleti 29 790 623 
Emniyet Umum Müdürlüğü 55 153 334 
Jandarma Umum Kumandanlığı 64 699 974 
Hariciye Vekâleti 23 306 915 
Milletlerarası iktisadi tş Birliği Teşkilâtı 1 026 150 
Maliye Vekâleti 196 964 002 
Devlet Borçlan 263 279 202 
Maarif Vekâleti 322 672 907 
Nafıa Vekâleti 8 445 174 
flrtisat ve Ticaret Vekâleti 8 382 225 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 132 445 785 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 29 156 683 
Ziraat Vekâleti 63 000 328 
Münakalât Vekâleti 4 050 333 
Çalışma Vekâleti 3 419 801 
işletmeler Vekâleti 11 157 300 

Yekûn 2 063 368 337 

A/2 - CETVELİ 

D a i r e l e r Lira 

Büyük Millet Meclisi 1 502 000 
Riyaseti Cumhur 45 000 
Divanı Muhasebat Reisliği 1 070 000 
Başvekâlet 12 500 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 6 266 000 
istatistik Umum Müdürlüğü 70 000 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 332 001 
Tapu ve Kadastro Umura Müdürlüğü 464 775 
Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 1 211 000 
Adliye Vekaleti 323 500 
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Milli Müdafaa Vekâleti 71 465 062 
Emniyet Umum Müdürlüğü 1 725 000 
Jandarma Umum Kumandanlığı 774 124 
Hariciye Vekâleti 725 000 
Maliye Vekâleti 559 424 787 
Maarif Vekâleti 38 553 386 
Nafıa Vekâleti 166 261 001 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 5 612 000 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 1 113 096 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 711 500 
Ziraat Vekâleti 19 518 259 
Münakalât Vekâleti 177 950 
işletmeler Vekâleti 1 000 

Yekûn 877 358 941 
» 

1956 Malî Yılı Muvazenei U m u m i y e Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni 
Mazbatası (1 /355) ( 1 ) 

Maliye Vekili Nedim Ökmen'in Konuşması 

" REİS — Söz Maliye Veküinindir. 

MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarım, 

Sözlerime başlamadan önce, Bütçe Encüme
nine karşı duyduğumuz derin şükran hislerini, 
yüksek huzurunuzda, hükümetiniz adına ifade 
etmek isterim. 

Bütçe Encümenini teşkü eden Muhterem ar
kadaşlarım, hükümet değişikliği dolayısiyle vak
tinde takdim edilememiş bulunan bütçeleri, gece
li-gündüzlü çalışmalariyle mûtattan da daha 
kısa bir zamanda tetkik ve intaceyliyerek, mah
zurları malûm bulunan muvakkat bütçe tanzimi 
zaruretini Önlemiş; titiz ve dikkatli tetkikleriyle 
bütçelere daha mütakâm'il bir mahiyet vermiş ve 
nihayet hükümetin bütçe politikasını en anlayışlı 
bir şekilde benimsemiştir. 

Yüksek tetkiklerinizle daha da değerleneceği
ne şüphe bulunnuyan bütçelerimizin tatbikinde 

(1) 59 Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

de, bu, Ciddî mesai ve müzakerelerin hizam için 
ifade edeceği mâna pek geniş ve kıymetli ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek Meclise denk olarak takdim ettiğimiz 

1956 (bütçeleri, huzurunuza da denk olarak gel
miştir. 

Bizim tabnrinlerimizi 22 milyon Mra radde
sinde aşan Bütçe Encümenini gelir tahminlerine, 
tamamiyle iştirak etmekte olduğumuz gibi tah
sisat kalemlerinde yapılan değişikliklerin de isa
betine kaani bulunuyoruz. 

Varidat ve masraf yekûnları 3 272 974 152 
lira olan bütçe rakamları geçen sene rakamlariy-
le mukayese olunduğu takdirde varidat tahmin
lerinin 1955 yılma nazaran % 17,3 nispetinde 
483.9 milyon lira fazla bulunmasına mukabil, 
masraf tahminlerinin daha az bir nispette yani 
% 10,1 nispetinde 332.2 milyon liralıfc bir faz
lalık arz ettiği görülür. Fazlalık nispetleri ara
sındaki 151 milyon lirayı aşan bu fark sayesin
dedir ki, hususi bir emniyet taşıdığına inandığı
mız 'bütçe muvazenesi temin olunmuştur. 

Mülhak bütçelerin kendi gelirleri ilâve edil
mek ve mükerrerliği önlemek üzere Umumi Mu-

429 T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, a.g.e., 407-411. ss. 
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vazenelerden yapılan yardımlar tenzil olunmak t 
kaydiyle umumi muvazene ve mülhak bütçeler 
bir arada mütalâa 'edildiği takdirde gelir tah
minleri 3 384 418 460 liraya baliğ olur. 

Tahsisat talepleri de yine denklik prensibi 
dâhilinde aynı rakam olarak tesbit edilmiştir. 
Gelir tahmininde % 16,2 nispetinde 473 müyon 
liralık, tahsisat taleplerinde de % 10,4 nispe
tinde 321.3 milyon liralıik bir fazlalık vardır. 

Böylece bütçelerimiz, umumi muvazene ve 
katmalar bir arada yine mütevazin olarak hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

1966 bütçelerine mütaaîlik gerekli (tahlille
re girişmeden önce 'kısa da olsa dünya 'ekonomi
sinin son zamanlarda tokibettiği seyir ve niha
yet bütçe politikamızın müessir unsuru olan mem
leketimiz iktisadi durumu hakkında izahatta bu
lunmayı faydalı görüyorum. 

1. Dünya ekonomisinin seyri : 
1952 senesi ortalarından itibaren dünya eko

nomisinde başlıyan gelişme ve istikrar şartlan 
bugün de devam etmektedir. Bu devre zarfında, 
beynelmilel mübadele tahditleri yer yer hafifle
tilmiş, ileri sanayi memleketlerinin ticaret ve te
diyelerinde yeni artışlar kaydedilerek tediye bi-
lânçolan daha muvazeneli bir hale gelmiş ve bu 
hammadde fiyatlariyle sınai istihsal malları fi-
yatlan istikrarlı bir seyir takibetmiştir. Bunun
la beraber bu mevzuda Amerika Birleşik Devlet
lerinin diğer memleketlere yaptıkları çeşitli yar
dımlarla denizaşırı mubayaaları yıllık yekûnu
nun 4 milyar dolara baliğ olduğunu da göz önün
de bulundurmak lâzımgelir. Bu hal, dünyanın bir 
tasım memleketlerinin tediye muvazenelerinin tam 
bir istikrara kavuşamadığını, tahaddüs edecek 
müşküllerin bâzı memleketleri tehlikeli duruma 
düşürmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. 

1954 yüında dünya ticaretinin kıymet ve 
miktar bakımlanndan yekûnu, bir evvelki yıla na
zaran yüzde 4,5 artış kaydetmiştir. Sermaye ha
reketlerinde de keza 1953 yuma nazaran bir yük
seliş müşahede olunmaktadır. Dolar sahası dışın
daki memleketlerin altm ve döviz ihtiyaçlarında
ki artış, 1954 yılında 2,2 milyar dolara vâsıl ol
muştur. 

1955 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin 
ithalât ve ihracatında hissedilir artışlar müşahe
de olunmuştur. Ancak 4 milyar cıvanndaki as
keri masraflarla Hükümet masraflan ve hususi 
•sermaye akışı sebepleri, Amerika, dış masrafları 

için harice dolar ve altm göndermeye devam et
miştir. Bu sebeple E. P. U. memleketlerinin altm 
ve dolar rezedelerinde artışlar vukua gelmiştir 

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üze
re hemen bütün Garp memleketlerinde kaydedil, 
meye başlanan iktisadi gelişmenin bâzı endişeler 
yarattığı görülüyor. Bilhassa ticari kredilerle 
istihlâk kredilerinin seri bir artış kaydetmesiyle 
mütetafik olarak istihlâk ve yatınm taleplerinin 
de süratle artması 1955 yılı içinde birçok memle
ketleri nakdî tahdit ve kontrol tedbirleri almaya 
sevk etmiştir. Bu cümleden olmak üzere bütün 
Garp memleketlerinde Merkez Bankası reeskont 
hadleri ve bankalann nakdî karşılıklan yüksel
tilmiş, emtia mukabili krediler tahditlere tâbi 
tutulmuş, istihlâk kredilerini ve taksitli satışları 
güçleştiren tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin ya-
nıbaşında bâzı vergi nispetlerinin yükseltilmesi 
de bu mevzuda müessir bir vasıta olarak kullanü-
mıştır. Bu suretle halen bütün üeri sanayi mem
leketlerinde müşahede edilen iktisadi genişleme 
ve enfilâsyoncu temayüllerin, para politikası ve 
selektif kredi kontrolü tedbirleriyle önlenmesi ça
relerine tevessül edilmiş bulunmaktadır. 

Dünya ekonomisinin seyrine bu suretle kısa
ca temas ettikten sonra şimdi de memleketimiz
deki iktisadi kalkınma ve inkişafın ana hatları 
itibariyle izahına geçiyorum. 

2. Memleketimizdeki iktisadi kalkınma : 
Demokrat Parti iktidannın, 1950 yılından bu 

yana, memleketimizde üeri bir iktisadi kalkınma 
hamlesini tahakkuk ettirme yoluna girdiği ma
lûmunuzdur. Bu hamlenin müspet neticelerini, 
muhtelif istihsal kollarına ait istatistik rakam
larının, bir yıldan diğerine kaydettiği devamlı 
artışlarla daha şimdiden tesbit etmek mümkün
dür. 

1950 yılmda millî ekonomimizin, istihsalde, is
tihlâkte, dış ve iç ticarette velhasıl bütün saha
lardaki düşük seviyesini ve bünyesindeki zâıfla-
rı tekrar izah ve tafsile lüzum görmüyorum. Bu 
düşük seviyeli ekonomik bünyenin bütün zâıf-
larını istihsal ve istihlâk kaynaklarının, iş hac
minin son derece mahdudiyetinde, hulâsa eko
nominin her kolunda ve her sahada sarahatle 
teşhis etmek mümkündür. 1950 yılından bu ya
na hemen bütün istihsal kollannda ihracat ve it
halâtta, sermaye yatırımlarında ve nihayet gay
risâfi istihsalimizde tahakkuk ettirilen ve yeri-
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B« göre basan birkaç misline ulaşan, 5 yıl için
de başarılan işlerin maddi ve şaşmaz delillerini 
teşkil eder. 

Diğer taraftan memleketin selâmetini temin 
ve dünyanın bu nazik muıtakasında ve sulh cep
hesi için hakiki bir kuvvet ve kıyımet teşkil ede
cek olan modern bir ordunun nihayet kısa bir 
müddet sonra kendi öz kıymet kaynaklarımıza 
dayanabilme zarureti iktisadi kalkınmamızın 
mânasını ve buna büyük bir hız ve genişlik ve
rilmesindeki hayati ehemmiyeti kolayca İ2aha 
kâfidir, sanırım. 

Bu kalkınmayı takibettirebümek için hükü
metimizin şimdiye kadar takibettiği politikanın 
esaslarını şu noktalarda toplamak mümkündür. 

1. istihsale müteveccih yatırımların teşviki: 
iktisadi zaıf Ye takatsizlikleri yenmek ve 

asırlık ihtiyaç ve mahrumiyetlerimizi giderebil
mek için memleketimizin geniş ve zengin iktisa
di imkân ve kaynaklarının işletmeye başlama
sını temin edecek, istihsal ve verimi süratle ar
tıracak, geniş ölçüde sermaye yatırımlarına gi-
rişilmesindeki zaruret pek aşikârdır. Bu itibar
la, istihsalin her sahasına yatırımları teşvik et
mek ilk işimiz olmuştur. Bu meyanda memleke
timizde ziraat sektörünün en kısa zamanda ve 
en geniş ölçüde netice verebilecek karakterde 
olması nazara alınarak ilk önce ve bilhassa zira-
atimizin geliştirilmesi sebepleri üzerinde büyük 
bir ehemmiyetle durulmuştur. Çiftçi vatandaş
larımıza toprak ve tohumluk tevziatında, zirai 
istihsal vasıtalarını modernleştirmek ve ziraatı-
mızı makineleştirmekten başlıyarak, ziraatimi-
zin bütün meseleleri ayrı ayrı ele alınmış ve zi
rai kalkınmamız uğrunda büyük ve mütemadi 
gayretler sarf edilegelmiştir. 

2. Hususi teşebbüsün her suretle teşviki : 
iktisadi kalkınmamızda hususi teşebbüsün 

ne kadar büyük bir ehemmiyet ara ettiği malûm
dur. Binaenaleyh yine iş başına gelir gelmez hu
susi teşebbüsün gelişmesine engel olan bütün 
mânileri ortadan kaldırmak ve o zamana kadar 
tatbik edilegelmiş olan menfi politikayı son 
haddine ve son kalıntılarına kadar tasfiye et
mek şiarımız olmuştur. 

3. istihsalde kullanılan kredi miktarlarının 
süratle ve geniş mikyasta artırılmasına ehemmi
yet verilmesi : 

Umumiyetle kredinin, istihsal hayatındaki 
esaslı y« mühim rolü aşikârdır; hususiyle istih

sal tesisleri ve işletme sermayesi pek mahdut 
olan memleketimizde kredi büsbütün başka bir 
ehemmiyet alır. Filhakika bol miktarda kredi
nin yatırımlarımıza, istihsal ve iş hayatına akı
şında memleket ekonomisine kazandıracağı ye
ni ve geniş imkânları ve bunun ehemmiyetini 
izaha hacet görmüyorum. Halbuki 1950 yılında 
umumiyetle kredi hacminin ne kadar dar oldu
ğunu rakamlar açıkça göstermektedir. Eski de
virde ziraatimize verilebilen kredinin ise son 
derece kifayetsiz olduğunu ve zirai kredinin en 
yüksek haddinin 330 milyon lirayı aşmadığını 
hatırlatmak yerinde olur. 

Bu sebepledir ki, iktidara gelir gelmez zirai 
kredilerden başlıyarak ve bütün teşebbüs ve is
tihsal erbabının muhtacoldukları kredinin temi
ni işi ehemmiyetle ele alınmış ve bu suretle ge
rek istihsal faaliyetlerinde çalışan vatandaşları
mız, çok daha geniş istihsal yapmak, gerekse bu 
istihsallerini değeri fiyatına satmak imkânına 
kavuşturulmuştur. 

4. Malî politikanın istihsal faaliyetlerini 
teşvik edecek şekilde yürütülmesi : 

Iktistdi inkişafımız mevzuunda üzerinde du
rulan ehemmiyetli mevzulardan bir diğeri de ver
gilerimizin, prensip ve tatbikatiyle bütçelerimi-, 
zin ihzar ve icrasında ve Hazine kaynaklarının 
kullanılmasında memleketin kalkınmasına ma
tuf yatırım ve faaliyetleri teşvik etmek olmuş
tur. Bu yüzdendir ki, bir yandan Devlet parala
rının verimsiz mevzulara tahsisi imkân nispetin
de Önlenirken öteyandan bütçe içi yatırımlar, 
memleketin iktisadi ve içtimai kalkınmasını teş
vik ve tarsin edecek hayati mevzulara tevzi olu-
nabümiştir. Bu tutum sayesindedir ki, 1950 den 
önce esaslı olarak bir türlü ele alınamamış olan 
yol, liman, iskele, sulama tesisleri, barajlar, 
santraller, ehemmiyetli sınai teşebbüsler, süolar, 
mektep, hastane ve ziraat tesisleri gibi bu mem
leketin kaderiyle birinci derecede ilgili yatırım
lara tahsisat ayrılması mümkün olmuştur. 

Filhakika 1950 bütçelerindeki yatırımlar ye
kûnu 279 milyon lira olduğu halde bu miktar 
1955 bütçelerinde 898 milyona yükselmiştir. 
Yüksek tetkiklerinize sunulmuş olan 1956 büt
çe tekliflerindeki yatırım miktarı ise 944 mil
yon liradır. Bu miktarın asü yatırım faaliyetle
rimizin ancak küçük bir kısmına tekabül ettiği
ni söylemeyi zait addediyorum, iktisadi devlet 
teşekkülleriyle muhtelif Devlet tesekJiüUlerirû, 
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bilhassa hususi teşebbüs erbabının 1950 yılın
dan bu yana memleketin iktisadi ve içtimai kal
kınması için yaptıkları yatırımlarla birlikte bu 
miktar milyarlara yükselmektedir. Bu yatırım 
gayretlerinin, ağır şartlar altında ve bilhassa 
dış tediye güçlükleri içinde çetin mücadelelerle 
yürütüldüğünü ve bütün bu müşküllere rağmen 
kalkınma hamlelerimizin hedeflerine hızlı ve 
emin bir şekilde yaklaşmakta olduğunu bühas-
sa nazarlarınıza arz etmek isterim. Bu ağır ve 
müşkül şartlan biraz izah edelim : 

1951 yılı ortalanna kadar dünya konjoktürü 
hammadde ve Mrai mahsul ihraceden memleket
ler lehine seyrederken bu tarihten sonra mezkûr 
memleketler aleyhine bir seyir göstermeye baş
lamıştır. Bu sebeple 1951 senesinden itibaren 
Avrupa ve dünya pazarlarına bol miktarda arz 
etmeye başladığımız belli beşli ihraç mallarımı
zın fiyatlannda mühim tenezzüllerle karşılaşıl
mıştır. Yüksek malûmunuzdur ki, bu devre mil
letçe giriştiğimiz geniş yatırımlar ve dış sipariş
ler devridir. Dış tediye imkânlanna her zaman
dan çok ihtiyaç olan böyle bir devrede, ihraç 
mallanmızın dünya fiyatlarının düşüklük arz 
etmesinin yarattığı müşkülâtı izaha hacet yok
tur. Bütün bu menfi şartlara rağmen son beş 
sene içinde bütün sahalarda tahakkuk ettirilen 
ve ettirilmek üzere bulunan geniş kalkınma ha
reketleri ve istihsal artışlarının ifade ettiği mâ
nayı yüksek heyetinizin takdir edeceğine emin 
bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, karçılaşüan müşküllerin di
ğer ehemmiyetli bir sebebi olarak 1950 den ön
ceki devrede ekonomik kalkınmamızın hiç ol
mazsa mesnetlerini teşkil edecek ve ilk imkân
larını temin edecek olan işlerin ele alınmamış 
olmasını belirtmek yerinde olur. Bu yüzden, 
1950 den sonra istihsali artıracak tesisleri bir 
an önce kurmak teşebbüslerine girişmek ve yol, 
liman, baraj, sulama tesisleri, silolar ve sant
raller gibi çok büyük paralar sarfını icabetti-
ren mevzuları ele almak icabetmiştir. 

Biraz sonra muhtelif istihsal kolları itibariy
le vereceğim izahat, bütün bu müşküüllere ve 
gayrimüsait duruma rağmen yapılan çalışma
lar ve elde edilen müspet neticeler hakkında 
Yüksek Heyetinize daha etraflı bir fikir vere
cektir. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Şimdi gayrisâfi millî istihsal rakamlanmız 

hakkında kısaca maruzatta bulunmak istiyorum 
Bütün kalkınma gayreti erinin, hedeflerinin bir 
kelime ile gayrisâfi millî istihsali çoğaltmak ol
duğu malûmdur. Bu suretle mal ve hizmet arzı 
çoğalmış vatandaşın gelir ve refah seviyesi yük
selmiş olur. Millî gelirimizin bu yönden tetki
ki, Yüksek Heyetinize aynı zamanda, 1950 den 
önceki vatandaş gelir ve refah seviyesiyle bu 
yılı takibeden devredeki gelir ve refah seviyesi 
hakkında bir fikir verebilecektir. 

Millî gelirimizin, 1938 - 1949 seneleri arasın
da b a r i z hiçbir artış meyli göstermeden, yüda 
ancak binde 6 -18 civarında bir artış kaydetme
sine mukabil 1950 yılından itibaren bu artış çok 
mütebariz vc devamlı bir Beyir takibetmiştir. 
Filhakika 1949, senesinde, 1948 fiyatlariyle 8 
milyar 375 milyon lira olan gayrisâfi millî is
tihsalimiz 1951 yılında 11 milyar 988 milyon 
liraya; 1952 yılında 13 milyar 23 milyon liraya; 
1953 yıbnda ise 14 milyar 466 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu suretle, 1948 gayrisâfi millî is
tihsali 100 hesabiyle, 1953 yılı gayrisâfi millî 
istihsali 1948 fiyatlariyle % 143,7 bir artış kay
detmiştir. 1949 senesine nazaran bu artış nispe
ti % 161 dir, gayrimüsait hava şartlan yüzün
den zirai istihsalde mühim bir azalma vukubul-
masma rağmen 1954 yılının gayrisâfi millî is
tihsali muvakkat rakamlara göre, 1948 fiyat-
lariyîel 3 milyar 100 milyon liradır. 

Fert başına düşen vasati yıllık gelirde de 
devamlı artışlar kaydedilmiştir. Filhakika 1949 
senesinde (1948 sabit fiyatlariyle) 382 liradan 
ibaret bulunan fert başına düşen gelir 1951 yı
lında 487, 1952 de 514 ve 1953 senesinde ise 
556 liraya yükselmiştir. Yine fevkalâde gayri
müsait hava şartları yüzünden bir miktar 1954 
yılında 490 liraya düşmüştür. 

Ancak, girişilmiş olan yatırımların büyük 
kısmı içinde bulunduğumuz seneden itibaren 
ikmal edilerek işletmeye açılacağı için gayri
sâfi milli istihsalimizde bugüne kadar müşahe
de olunan yükseliş seyrinin çok hızlanacağını 
söylemek hatalı olmaz. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Şimdi de muhtelif istihsal kollanndaki çalış

malara ve istihsal artışlanna temas etmek isti
yorum. Bu izahatımı, ziraat, madencilik ve sa
nayi olmak üzere iki grupta toplıyacağım. 

1. Zirai istihsal sahasındaki inkişaf : 
1950 den bu yana alınan tedbirler sayesinde 
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zirai istihsalimizin süratli bir artışa mazhar ol
duğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu 
tedbirler meyanmda ezcümle çiftçi vatandaşla
rımızı modern ziraat alet ve vasıtalariyle teç
hiz etmek, topraksız vatandaşlara toprak tevzi 
etmek, iyi vasıflı tohumluk dağıtmak, teknik 
ziraat bilgilerini yapmak, suni gübre kullandır
mak, zirai kredilere önem vermek, müstakar bir 
fiyat politikası takibetmek gibi tedbirlerin yer 
aldığı malûmunuzdur. Bu tedbirler sayesinde
dir ki, hem zirai ekiliş sahasında ve hem de 
zirai istihsalimizde ehemmiyetli terakkiler kay
dedilmiştir. Gerçekten 1946 - 1950 yıllarında va
sati zirai ekiliş sahası 8 milyon 874 bin hektar
dan ibaret iken 1955 yılında bu saha 13 milyon 
780 bin hektara yükselmiştir. Artış nispeti % 55 
ten fazladır. Beher hektardan istihsal edilen 
hububatta da ehemmiyetli bir artış müşahede 
ediyoruz. Hububat istihsalimiz 1934 - 1938 se
nelerinde vesati olarak hektar başına 1 073 ve 
1949 -1950 yıllarında 914 kilo iken 1953 yılında 
1 295 kiloya yükselmiştir. 1954 yılında mühim 
bir kuraklığa maruz kalmamıza rağmen hektar 
başına verim 1946 - 1950 veriminin üstünde ol
mak üzere 969 kilo olmuştur. 

Gerek zirai ekiliş sahasının ve gerekse hek
tar başına verimin bu suretle artması zirai is
tihsalimizde ehemmiyetli artışlara sebeholmuş-
tur. 1946 - 1950 senesinde 7 milyon 69 bin ton 
olan hububat istihsalimiz 1953 senesinde 14 mil
yon 394 bin tona, keza 1946 - 1950 yıllarında 
9 milyon 118 bin ton olan umumi zirai istihsal 
de 1953 yılında 17 milyon 970 bin tona yüksel
miştir. 1954 yılında vukua gelen ve 1955 yılında 
da bâzı farklarla devam eden kuraklığa rağ
men 1954 yılındaki hububat istihsali 9 milyon 
624 bin tona, 1955 yılında ise 13 milyon 93 bin 
tona baliğ olmuştur. Bunun temin ettiği fayda
lan şöyle ifade etmek mümkündür. 

Karadeniz sahillerimizde buğday hemen hiç 
yenmezdi, memleketimizin diğer muhtelif bölge
lerinde de keza buğday yenmezdi, umumiyetle 
buğday istihlâkimiz ise vatandaşlanmızı tam 
doyuracak miktarda değildi. Son senelerde istih
lâkimizin mühim miktar artmış olmasını şimdi 
bütün bölgelerimizde ve yeter miktarlarda buğ
day istihlâk edilmekte bulunmasına bağlamak 
icabeder. Şu hale göre fazla buğday istihsalimiz 
milletçe iyi beslenmemiz mevzuunda hayati bir 
fayda ve ehemmiyet arz etmekte bulunmasının 

yanında 3 sene zarfmlaki fazla istihsalimizin 
verdiği ihraç imkânları sayesinde 1 milyar lira
ya yakın bir dış tediye kuvveti elde ettiğimizi-
de kayıt ve ilâve etmeliyim. 

2. Bu mevzua son vermeden önce 1946 • 
1950 yıllarında vasati 78,300 tondan ibaret olan 
pamuk istihsalimizin 1955 yümda 160 bin tona 
ve keza 1 milyon 641 bin tondan ibaret olan 
sınai nebatlar istihsalinin dc 1955 te 3 milyon 
684 bin tona yükseldiğine işaret etmek yerinde 
olur. 

3. Sanayi ve madencilik sahalarındaki is
tihsal artışlanna gelince : 

Ziraat sahasında olduğu gibi sanayi ve ma
dencilik sahasında da son beş yıl içinde mühim 
gelişmeler sağlanmıştır. Muvakkat endekslere 
göre 1948 yılı 100 hesabiyle, 1955 yıbnla ma
den istihsal endeksi 155,5 e, imalât sanayii en
deksi 171,6 ya, gıda sanayi endeksi 210,5 e ve 
genel endeks ise 177 e yükselmiştir. 

Ancak sanayi ve madencilik sahalannda ya
pılmış ve yapılmakta olan yatmmlann ikmal 
ve işletmeye açılması zamana muhtaç bulun
duğundan yukarda arz ettiği istihsal artışlan 
da bu sahaya atfedilen ehemmiyeti henüz bariz 
olarak aksettirememektedir. 

Nitekim bir nevi istihsal müş'iri olan imalât 
Muamele Vergisi matrahı 1949 yılında 583 mil
yon lira iken 1954 yılında 1 milyar 323 milyon 
liraya yükselmek suretiyle % 127 civarınla bir 
artış kaydetmiştir. 1955 yılının ilk 8 ayındaki 
tahminî istihsal yekûnu ise 1 milyar 28 milyon 
lira olduğuna göre yıllık istihsalin 1 milyar 600 
milyon lira civarında olacağı ve bu suretle 1949 
istihsalinin % 300 seviyesine ulaşacağı hesap
lanabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halen elde etmiş bulunduğumuz stihsal ar

tışları ne derece sevindirici olursa olsun yap
makta olduğumuz büyük gayretleri bütün şü
mul ve ehemmiyetle tebarüz ettirmeye elbette ki 
kâfi değildir. 

Sağlara ve kuvvetli bir iktisadi bünyeye sa
hip olabilmek, milletimizin maddi ve mânevi 
sahalarda hayat seviyesini lâyık olduğu merte
beye yükseltebilmek için iktidan devralhğımız 
günden itibaren giriştiğimiz yatmmlann ve sar-
fettiğimiz hudutsuz gayretlerin semerelerini he
nüz elde etmeye bashyoruz. önümüzdeki 2 - 3 
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yıl içinde memleket iktisadi hayatına ti zu birer 
kuvvet ve kudret membaı olarak karışacak, hal
kımızın çehresine refahın sıhhat ve neşesini ve 
yurdumuzun mamur bir manzarasını verecek ve 
yeni hamlelerimizi çok kolaylaştıracak olan bu 
ilk eser ve neticeler hakkında umumi bir fikir 
verebilmek için muhtelif mevzulara yapılan 
ve yapılmakta olan envestisman an ancak umu
mi hatlariyle de olsa gözden geçirmekte fayda 
vardır. 

Ziraat : 

Yalnız ekonomik bakımdan değil aynı za
manda içtimai hattâ siyasi hayatımız bakımla
rından da bir millî dâva ehemmiyetinde bulu
nan ziraatimiz 1950 yılına kadar esaslı ve ciddî 
hiçbir terakki kaydetmemiştir. 

Sulama, seylâp ve âfetlerden korunma, ba
taklıkların kurutulması, zirai mahsul cinsleri
nin ıslahı, verimlerinin çoğaltılması, zirai mü
cadele, ziraat sanatlarının tesisi, halkın teknik 
bilgisinin artırılması çiftçilerimizin modern alet 
ve raakinalarla teçhizi, hayvancılığımızın ısla
hı orman meselelerinin halli gibi son derece 
ehemmiyetli ve şümullü ve ner birisi büyük fe
dakârlıkları icabettiren ve buna mukabil Türk 
Milletinin hayat seviyesinin yükselmesine doğ
rudan doğruya muvazi olabilecek kabiliyette 
bulunan ziraat sahasına, Devletçe ve halkımız 
tarafından yapılan yatırımlar ve sarf edilen 
gayretler ancak 1950 yılından sanradır ki', bir 
mâna ve ehhemmiyet arz etmeye başlamıştır. 
1950 - 1956 devresi zarfında ziraat hizmetlerine 
umumi ve mülhak bütçelerden 1 milyar 2?2 
milyon lira ayrıldığı ve sadece tek bir mevzuda, 
çiftçilerimizin zirai makine ve aletlerle teçhizi 
için kullanılan yalnız dış ödemelerin yarım mil
yar lirayı aştığını söylemekle hükümetimiz ta
rafından ziraatimizin kalkınmasına verilen 
ehemmiyete bir ölçü vermiş olacağız. 

1950 senesinde, sulanan arazi 63 bin, kuru
tulmuş bataklıklar 30 bin, selden korunan arazi 
107 bin hektardır. 

Bugün sulanmakta olan topraklar 350 bin 
hektarı geçmiştir. Bu miktar 1958 de 550 bin 
hektarı bulacaktır. Kurutulan bataklıklar 243 
bin hektara yükselmiştir. 1958 de 300 bin hek
tar olacaktır, taşkın ve selden korunan arazi 
363 bin hektara çıkmıştır. Yine 1958 de 550 bin 
hektar olacaktır. Yapılmakta olan Sanyar, Sey
han büyük barajları ve ayrıca Tortum, Damsa, 

Ayrancı barajları bu sene, Sille ve diğer bir. 
takım barajlar gelecek sene, Demirköprü, Hir_ 
fanlı ve Kemer gibi üç büyük barajımız da 195g 
de işletmeye açılacaktır. Bataklıkları kurutma, 
taşkın ve sellerden korunma ve sulama tesisle
riyle birlikte bu barajlar için ödenen paralar 
şimdiden mühim bir yekûna baliğ olmaktadır. 

Küçük su işlerimize gelince : 
Bunların bütün vatan sathında yer yer nasd 

birer dert teşkil ettiği bilinmektedir. Bu dert
leri ortadan kaldıracak ve her biri bulundukla
rı yerlerde birer kalkınma mihrakı haline gele
cek olan münferit ve mevziî su işlerinden 1950 
den bu yana 414 ü ele alınmış ve bugüne kadar 
bunların 195 ini ikmal etmiş bulunuyoruz, ge-
ri kalanlar ise bu yıl içinde tamamlanacaktır. 

Su mevzuuna temas etmiş iken içme suları
mızdan da bir nebze bahsetmek yerinde olur. 
1950 de köylerimizin içme suyu mevzuuna hiç 
el atılmamıştı ve bu hal köylerimizin sıhhatini 
tehdideden ciddî bir mesele halinde idi. 22 bi
ni mütecaviz köyümüzde içme suyu yoktu, 20 
bin köydeki ecdat yadigârı iptidai tesislerden 
ancak 13 bin 700 ü kullanılabilir halde idi. 1950 
den bu vana 23 bine yakın köy sıhhi ve temiz iç
me suyu tesislerine kavuşturulmuştur. 

Şimdi, enerji ve madencilik sahasına geçiyo
rum : 

Bir memleketin iktisadi hayatında istihsa
lin ve münakale imkânlarının rolü cümlenin ma
lûmudur, istihsal olunan malların istihlâk pa
zarlarına uygun vasıtalarla nakli imkânları kâ-
fi derecede gelişmemiş memleketlerin gerilikten 
asla kurtuiamıyacakları cümlece malûmdur. 
Ucuz kuwei muharrikenin, elektrik enerjisinin 
bu bakımdan ne derecelere kadar ehemmiyet 
arz ettiği kendiliğinden anlaşılır. 

Bu münasebetle elektrik enerjisi istihsalini 
artırma gayreti erimize kısaca bir göz atalım. 

1952 yılında, ileri medeniyet seviyesine ulaş
mış memleketlerde nüfus başına isabet eden 
elektrik enerjisi 1 000 ilâ 5 000 kilovat saat 
arasında olduğu, Balkan memleketlerinde 114 
ilâ 190 bulunduğu halde Türkiye'de sadece 47 
kilovat saatten ibaretti. 

Bu mevzua, ön-plânda ve büyük ehemmiyet 
vermemizin sebebini bu rakamla ne kadar ba
sit vuzuh içerisinde meydana koymaktadır. 1950 
den beri elektrik istihsalini artırmak üzere bü
yük gayretler sarf edümiştir. 
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ikinci Çatalağzı, Soma ve Tunçbüek termik '• 
santralleri boş büyük hidro - elektrik ve baraj 
tesisleri 15 mıntaka hidro - elektrik santrali ve 
nihayet şehir ve kasaba santralleri bu gayret
lerin maddi delilleridir. 

Daha bugünden esaslı elektrik santral ve ba- j 
rajlanmızdan hemen hiç biri henüz işlemeye 
başlamamış olmasına rağmen enerji istihsalimiz 1 
milyar 500 milyon kilovat saati geçerek 1950 
seviyesine nazaran % 200 fevkine yükselmiştir, 
inşalarına başlanmış santrallerin ikmali ile bu 
miktar önümüzdeki üç sene zarfında 4 milyar 
kilovat saate çıkacak ve 1950 senesindeki 737 
milyon rakamına nazaran % 542 seviyesini aş
mış bulunacaktır. 

Biraz evvel bilmünasebe arz ettiğim gibi in
şalarına hararetle devam olunan baraj ve hid
ro - elektrik tesislerinden Seyhan işletmeye açıl
mak üzeredir. Sanvar gelecek sene, Hirfanlı, De-
mirköprü, Kemer 1958 de işletmeye açılacaktır. 

Bu barajların memleket ölçüsündeki verim
leri sadece elektrik enerjisi değildir. Nehirlerin I 
cereyanlarını tanzim, zaman zaman büyük zarar
lar îras eden su taşkınlarını önleme ve nihayet 
ehemmiyeti derkâr bulunan sulama işleri bu ba
rajların faydalarının birer cep! esidir. 

Termik santrallerimizin işletmeye açılma ta
rihleri de 1956 - 1958 senelerine isabet etmek
tedir. Yani nihayet iki yıl zarfında bize seme
relerini vereceklerdir. 

Bu termik santrallerden izmir ilâvesi ola
rak 20 bin kilovatlığı üç ay evvel işletmeye 
açılmıştı. Çatalağzı'nda inşa edilmekte olan 60 
bin kilovattık termik santralin 40 bin kilovat-
lık iki ünitesi son üç ay zarfında işletmeye baş
lanmış, üçüncü 20 bin kilovatlık ünitesi ise Mart 
avı zarfında isletmeve başlıyacaktır. istanbul'
da senelerden beri inşaat halinde bulunan 26 
bin kilovatlık elektrik tevsii tesislerinin inşala
rı da sona ermiş, önümüzdeki pazar günü atılış 
merasiminin yapılması mukarrerdir. Tunçbük-
te mahallinde elde edilen ve hiçbir para isterai-
yen kömür tozlan ile işliyecek olan 60 bin kilo
vatlık büvük termik santralin inşası da bitmiş 
tecrübe islemelerine geçen hafta başlanmış bu
lunuyor. Yine büvük termik santrallerimizden 
Soma santralimizin inşası da hızla devam et
mektedir. Bu yıl içerisinde bitirilmesi mukar
rer bulunuyor. 

Orta çaptaki mıntaka hidro - elektrik san
trallerinin ikmal ve işletmeye açılma zamanla-
n da bu tarihlere tesadüf etmektedir. 

Elektrik santrallerimizin inşasına böylece 
devam olunurken bu santrallerden elde edilecek 
elektrik enerjisinin büyük istihlâk merkezlerine 
nakli için gerekli nakil hatlan şebekesinin te
sisi hususunda da yeni gayretler harcanmakta
dır. İkmal edilmiş 458 kilometrelik Çatalağzı, 
istanbul hattına ilâveten 3 546 kilometre uzun
luğundaki yeni elektrik nakil hatlan yapılmak
tadır ki, bunlann da inşaatı 1956 da bitmiş ola
caktır. 

Etibank tarafından yapılmakta olan termik 
ve hidro - elektrik santraller inşası gayretlerinin 
yanıbaşmda, Ereğli Kömürleri, Divriği Demir, 
Keçiborlu Kükürt İşletmeleri, Murgul Bakır te
sisleri Garp Linyitleri mevzuları üzerinde ya
pılmakta olan hummalı çalışmalar vardır. Bü
tün bu tesislerin ekonomik hayatımız üzerine 
yapacağı müspet tesirlerin ne derece şümullü 
olacağını yüksek takdirinize terk ediyorum. An
cak bunlardan yani, sadece Etibank tarafından 
yapılmakta olan envestismanlarda doğrudan 
doğruya elde edilecek kıymetlerin 1950 - 1954 
yıllarında vasati 130 milyon lira olmasına mu
kabil 1956 da 198 milyon, 1957 de 239,3 milyon, 
1958 de 287,5 milyon ve 1959 dan itibaren de 
292,4 milyon lira olacağının hesaplanmakta bu
lunduğunu arz edebilirim. 

Arkadaşlar; 
iktisadi şartlarımıza uygun bellibaşlı ihti-

yaçlanmıza cevap verecek kendi hammaddele
rimizi işliyecek ve dış piyasalara fuzuli tediye
lerden bizi kurtaracak sanayiin ehemmiyetini 
izaha lüzum olmasa gerektir. Bu ehemmiyeti 
müdrik bulunan Demokrat Parti hükümetleri 
daha 1950 den itibaren sanayi sahasında da ge
rekli gayretleri sarf etmekten bir an geri kalma
mıştır. 

Hususi teşebbüs tarafından sanayi sahasında 
yapılan yatırımlar yurdun birçok bölgelerinde 
birer medeniyet ve terakki âbidesi halinde yük
selmekte olduklanm iftiharla söyliyebiliriz. 
Yalnız Sanayi Kalkınma Bankasının açtığı 147 
milyon liralık kredinin 415 milyon liralık ya
tırımı desteklediğini kaydetmek bu hususta bir 
fikir verebilir. Bnnun dışında hususi sektörün 
sınai tesislere yaptığı yatırımların miktarlan bu 
rakamların kat kat üstündedir. 
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Devlet sektöründe sanayi bakımından mü
him rol oynıyan büyük müesseselerimiz Sümer-
bank, Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Maki
ne ve Kimya Endüstrisi 'Kuruma, Azot Sanayii 
Anonim Şirketi ve Çimento Sanayii Anonim Şir
keti olarak sayılabilir. 

Sümerbank'm üzerinde çalışmakta bulundu
ğu tekstil sanayii ile selüloz sanayii tesisleri 
1958 de,» Toprak sanayi ile ağır sanayi tesisleri 
de 1957 de ikmal edilmiş olacaktır. Bu sanayi 
için şimdiye kadar 307 milyon lira ödenmiştir. 
Daha da 300 milyon lira ödenecektir. Bu cihete 
böylece temas ettikten sonra bu sanayi kollan 
üzerinde biraz tevakkuf edelim. 

Mensucat sanayiimiz, aldığımız isabetli ted
birler sayesinde büyük inkişaflara mazhar ol
muştur. 

1950 yılında mevcut tesislerin sayısı 219 idi. 
Halen bu rakam 528 e yükselmiştir. 

Pamuklu mensucatta 1950 de mevcut iğ 
adedi 260 bin iken 1954 te 600 bine çıkmıştır. 
Pamuklu sanayii iğ adedi bu yıl içinde milyonu 
aşacaktır. Artışlar yünlü mensucat sanayiinde 
de hattâ daha fazlasiyle tahakkuk etmiştir. 

1950 den sonra yapılan envestismanlar saye
sinde İzmit Kâğıt ve Selüloz fabrikalarının istih
sal kapasitesi 18 bin tondan 50 bin tona yüksel
miş bulunuyor. 1958 de ikmal edilecek tesisler 
ise bu kapasiteye 28 hin ton daha ilâve edecek
tir. 

Memleket çapındaki istihsali artırma faali
yetlerinde demir ve çeliğin ehemmiyeti ve bu 
ana maddelerin ithali için sarf edilen dövizleri
mizin birkaç yüz milyon liraya baliğ bulunduğu 
yüksek malûmunuzdur. Bu ihtiyacı vaktinde 
gören Hükümetimiz 1950 den beri Karabük te
sislerinin ve Divriği Demir madenlerinin istihsal 
kapasitelerini.artırmak için gerekli teşebbüslere 
girişmiş bulunuyor. 1949 yılındaki Karabük De
mir Fabrikasının istihsali ancak 74 bin tondan 
ibaretti, yapılan yatırımlar sayesinde muntaza
man yükselmekte olan haddehane istihsali bu 
yıl içinde 300 bin tona Çelikhane mamulâtı ise 
yine bu yıl içerisinde 350 - 400 bin tona yük
selecektir. 

Bundan başka Karabük tesislerinin ikinci 
kademe tevsilerine de girişilmiş olup bu tevsi 
de 1957 yılında ikmal edilecek ve böylece istih
sal kapasitesinde yeniden 100 bin tonluk bir ar
tış sağlanmış olacaktır. 

Karabük'te 1952 yılında inşasına başlanmış 
ve 1954 yıbnda işletmeye açılmış 18 bin ton ka
pasitedeki boru fabrikasını da aynca zikretme
liyiz. 

Bundan başka geçen yaz, İzmit'te inşasına 
başlanan dikişli boru fabrikası da bu yıl o r t a . 
larmda işletmeye açılacak ve 15 bin tonluk bir 
kapasiteye malik olacaktır. 

Sümerbank camiasına dâhil diğer fabrika
ların da aynı şekilde gelişmeler kaydettiği mem
nuniyetle müşahede olunmaktadır. 

Şeker sanayii de üzerinde ehemmiyetle dur
duğumuz bir mevzudur. 

Çiftçilere ve işçilere yem iş sahası temin 
eden ziraatimize sulama, çapalama ve münave
be usullerini getiren, halkın teknik bilgisini ar
tıran, ayrıca havacılığımıza çok büyük faydala
rı olan bu mevzua şimdiye kadar verdiğimiz 
ehemmiyetin tamamen yerinde olduğuna kaani 
bulunuyoruz. 

Şekersizlikten çekilen sıkıntılar unutulrnı-
yacak kadar yakın zamanlarda devam etmiş
tir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, 1927-1934 sene
leri arasında kurulmuş olan 4 şeker fabrikasın
dan sonra yeni fabrikalar tesis edilmemiştir. 

Buna mukabil zaman zaman şeker ithali ve
ya şeker fiyatlannı istihlâki durduracak yük
sek seviyelere çıkarmak şıkkı tercih edilmiştir. 

1950 yılından itibaren inşasına başladığımız 
fabrikalar 11 tanedir. Bunlardan yedisi bitmiş 
ve işletmeye açılmıştır. Dördü de bu yıl zarfın
da işletmeye açılacaktır. Bu fabrikaların kapa
siteleri yekûnu 376 bin tonu bulacaktır. 

Şeker fabrikaları inşaatında çiftçilerimiz ve 
hususi müteşebbislerle millî bankalar ve devlet 
teşekküllerinin el birliğiyle çahşmalan iktisadi 
ve malî tarihimizde emsali' olmıyan güzel bir 
örnek vücuda getirmiştir. Şimdiye kadar pan
car ekieileri kooperatiflerinin adedi 16 ya, or
tak sayısı 200 bine ve ortakların taahhüdettik-
Ieri sermaye yekûnu 82 milyon liraya yüksel
miştir. 

Şeker sanayiinin birçok faydalan yanında, 
memleketimize kazandırmakta olduğu döviz ta
sarrufu da muazzamdır. Bu ehemmiyeti teba
rüz ettirmek için bir ölçü olarak 1955 yılı şeker 
istihsal ve istihlâk rakamlan üzerinde kısaca 
izahat verelim. 
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Eü yıldaki şeker istihsalimiz bilindiği gibi 
daha 4 fabrikamızın henüz işlemeye başlama
masına ve işliyen yeni fabrikalar henüz tam 
kapasitelerine erişmemiş olmalarına rağmen 255 
bin tonu bulmuştur. 1950 den evvel fabrikala
rın vasati istihsali 120 bin ton olduğuna, bu yıl-
ki şeker istihsalinin de 250 bin tonu bulaeağına 
göre, şayet şeker sanayiinde envestismanlar ya
pılmamış ve yeni fabrikalar kurulmamış olsay
dı bu yıl 135 bin ton şeker ithal etmek mecbu
riyetinde kalacak idik ki, bunun memlekette 
15 525 000 dolara mal olacağını hesabetmek 
yapılan işlerin hayati ehemmiyetine intikal ede
bilmeyi pek kolaylaştıracağı fikrindeyiz. 1956 -
1957 şeker kampanyası yılı içinde bu hesap yü
rütülecek olursa vaziyet şöyle olacaktır : 

İstihlâk 300 bin tona yaklaşacak, 1950 den 
evvel mevcut fabrikaların vasati 120 bin ton is
tihsalleri bu miktardan düşüldüğü takdirde 
180 bin ton şeker ithal zarureti hâsıl olacak idi. 
Memleketin ödemek mecburiyetinde kalacağı 
döviz miktan 20 700 000 dolan bulacaktı. 

Gelelim çimento sanayiine; 
Çimento fabrikalarımız 1949 - 1950 yılların

da senede 395 bin ton çimento istihsal ediyor
lardı. 

1950 den sonra mevcut fabrikaların tevsii 
ve yeni fabrikalar inşası suretiyle istihsal ka
pasitemiz 1 milyon tonun fevkine çıkmış ve 
buna rağmen 1953 te 537 bin, 1954 te 613, 
1955 te 811 bin ton çimento ithal edilmiştir. 

Çimento normal şartlar dâhilinde bir ithal 
emtiası olamaz, nakli pahalıdır. Buna rağmen 
ithal edilmesi, duyulan ihtiyacın şiddet derece
sini gösterir ki, memleket dâhilinde istihsal 
olunduğu takdirde bu ihtiyacın kolaylıkla 2-2,5 
milyon tona bulacağı aşikârdır. 

Kurulmakta olan çimento fabrikalarından 
3 ü ikmal edilmiştir. 8 tanesi ve senelik 120 
bin tonluk bir tevsi inşaatı da 1956 da, diğer 5 
tanesi de 1957 de istihsale başlıyacaktır. 

Böylece çimento istihsal kapasitemiz 1950 
senesinin 395 bin tonuna mukabil 1956 da 2, 
1957 de 2,5 milyon tonu geçecektir. 1955 sene
sinde istihsal olunan miktar 826 bin tondur. 
1956 da istihsal edilecek miktar da 1 milyon 250 
bin tonu bulacaktır. 

Bu itibarla içinde bulunduğumuz yıl mec
bur kalsak bile pek az miktarda çimento ithal 

edeceğiz. Gelecek sene ise çimento ithali artık 
tarihe karışacaktır. Burada da bir küçük he-
sep yapmak yerinde olur. 1950 de 395 bin ton 
çimento istihsal ediyorduk, şayet şekerde oldu
ğu gibi çimento sanayiinde de envestisman yap
mamış olsaydık 1950 yılından bu yana 6 mil
yon ton çimento istihlâk etmiş olmamıza naza
ran dahilî istihsal olarak her sene için 395 bin 
ton düşülecek olursa, geriye yeni envestisman-
lanmızm şimdiye kadar temin ettiği 940 bin ton 
fazla istihsal görülür ki; ithali takdirinde bn 
miktar için ödiyeceğimiz para 18 800 000 dola
ra baliğ olacaktı. Yani bu sayede daha şimdi
den 18,8 milyon dolarlık az ithal yapmış ve dö
viz kazanmış olduk. 

Yalnız 1956 senesinde 1 milyon 250 bin ton 
istihsal yapacağımıza nazaran ise bundan 395 
bin ton tenzil edildiği takdirde çimento için 
yalnız bu sene tediye mecburiyetinden kurtu
lacağımız dövizin 17 milyon dolara baliğ oldu
ğunu, envestisman lanmızın müsmiriyetini teba
rüz ettirmek maksadiyle hatırlatmak isteriz. 

Suni gübre ihtiyacımızın günden güne şaya
nı hayret bir hızla artmakta olduğuna memnu
niyetle şahit bulunmaktayız. 2 süper fosfat fab
rikası yaptık aynca 1955 de kurulmasına başla
nan vc 1958 de ikmal edilecek olan azotlu güb
re sanayimden 26 milyon lira değerinde 118 bin 
ton ziraatimiz için çok faydalı madde temin 
edilecektir. 

Bir sanayi şubesi olan Et ve Balık Kurumu
nun faaliyetlerine gelince; Bu kurumun daha 
şimdiden müspet neticeler verdiğini gördüğü
müz çalışmalarının olgun semereleri 1957 - 1958 
yıllarında elde edilecektir. Şimdiye kadar balık 
unu ve yağı ve konserve fabrikalariyle Et Kom-
bînalan dâhil bu müessesenin tesisat ve teçhi
zatı için sarf edilen paralar 100 milyon lirayı 
aşmaktadır. 

Et ve Balık Kurumunca yapılan envestis-
manlann asıl büyük verimleri bu yıldan itiba
ren artan bir hızla elde edilmeye başlanacaktır. 

Arkadaşlar; 
Sanayi mevzuundaki sözlerime nihayet ve

rirken 1953 te başlıyan ve 1955 te muvaffaki
yetle ikmal olunan petrol tasfiyehanesi ve ona 
müteferri tesislere şimdiye kadar 48,6 milyon 
lira ödendiğini ve Makine ve Kimya Endüstri
si Kummunun muhtelif ünitelerinin tevsii ve 
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ıslahı için gerekli yatırımların yapılmakta bu
lunduğunu da kısaca belirtmek isterim. 

Kurulmakta olan traktör cip ve kamyon fab
rikalarının süratle tekemmül yolunda oldukla
rına gerek hususi teşebbüs gerekse amme sek
törüne ait sanayileşme sahasında daha pek çok 
tesislerin vücuda getirilmiş ve getirilmekte ol
duğuna, bunlarm tadadı ile kıymetli vaktinizi 
almak istemediğimize işaret etmek yerinde olur. 

Ziraatın memleket iktisadiyatındaki yerini 
biraz önce tafsilen arz etmiştim. Bu istihsal ko
lunun mevzularından birisi de hububat ve hay
van mahsullerini değerlendirmek hususudur. 

Burada Toprak Mahsulleri Ofisi ile Et ve 
Balık Kurumunun çalışmalarından bahsetmek 
istiyorum. 

1946 - 1950 devreleri arasında Toprak Mah
sulleri Ofisinin yıllık vasati mubayaa yekûnu 
553 bin ton, müstahsile ödediği bedelde 125 mîd-
yon lira idi. 1950 - 1951 ile 1953 - 1954 dev
relerinde bu, vasati 1 303 250 tona, müstahsile 
ödenen bedel de 380 miîyon lüraya yükselmiş
tir. Bu seneki mubayaa mevsiminin ilk 6 ayın
da bir milyon 86 bin ton 'hûbubart satmalm-
mıştır. 

Ofisin ambarlama tesislerinin durumuna ge
lince, 1950 yılında ofisin ambarlama tesislerinin 
yekûnu 8 adedi silo bakiyesi ambar olmak üzere 
429 bin tondu. 

Tatbika geçilmiş ve inşaatı bir hayli ilerle
miş bulunan yeni itesisat bu kapasiteyi 24 beton 
silo, 71 çelik siDo, 394 ü çeîîk hangardan mü
teşekkil 2 milyon 200 bin tona çıkarılacaktır 
ki, halen bu depolama imkânı bir milyon 100 
bin tondur. 

Geçen sene İngiltere Hükümetinden temin 
edilen kredi ile Mersin'de bin tonluk, Konya 
ve Ankara'da 60 ar bin tonluk 3 'beton silo, 
değirmenler ve teoıialeme tesisleri vücuda ge
tirilmektedir. 

Bîr .memleketin anünalkaîe imkânlarının az
lığı ve iptidalığınm o memleketin bütün eko
nomik faaliyetlerini ne derecelere kadar sekte-
dar ettiği, istihsal şevkini nasıl kırdığı; mali
yet ve fiyatları yükseherdk (millî mahsulâtı re
kabet muvacehesinde nasıl zaıafa uğrattığı iza
ha muhtacohnasa gerektir. 

1950 yılında iktidara geldiğimiz zaman yap
maya koyulduğumuz büyük işlerde, geliştirme
ye çalıştığımız ithalât, ihracat ve ticaret mu-
amelelerindfe yolsuzluk vie 'umarsızlığın verdi-
ği müşkülleri ve bunların üzerimize yüklediği 
külfetderi asla unutmamamız lâzımdır. Şimdi 
girişeceğimiz şu kısa tetkik ve tahlil, iktklan-
mızıu bu lüzumu ne derecellere kadar takdir et
miş olduğunun delillerini ortaya koyacaktır. 

Karayolları : 
1950 yılma tekaıbül eden 12 yıl zarfında dev

let bütçelerinden Karayollarına aynlan paralar 
202 müyon lira idi. İktidarımız zamanına taal
lûk eden yarı müddette yani altı yıl zarfında 
aynı mevzua tahsis ettiğimiz para 1 293 500 000 
liradır. 

Böylece 1950 de 15 104 kilometre olan stabi
lize yol uzunluğu 27 bin kilometreye, bakıma 
tâbi yol uzunluğu da 19 166 kilometreden 36 bin 
kilometreye çıkarmak mümkün olmuştur. İkti
darı devraldığımız tarihe kadar tamamen ihmal 
edümiş bulunan il ve köy yollan üzerinde ehem
miyetle durulmuş 31 795 kilometrelik yol çalış
ma mevzuu yapılmış 14 527 kilometrelik tesviye 
4 488 kilometrelik kaplamalı yol ikmal edil
miştir. 

Köprü inşası mevzuunda da vaziyet aynıdır. 
1950 senesinden önce yapılmış köprüler an

cak 13 bin metre uzunluğunda 289 aded idi. 
5 yıl içinde 41,137 metre uzunluğunda 591 köp
rü yapılmış ve daha 18 bin metre uzunluğunda 
489 köprünün inşası da devam etmekte bulun
muştur. 

İskele ve limansızlıktan iktisadiyatımızın ne 
büyük zararlar görmekte olduğunu tafsile ha
cet yoktur. Sadece bir misal olarak arz edeyim 
1945 - 1947 senelerinde harb souu terakümü ola
rak satılmış olan üç - dört yüz bin ton hububa
tın yolsuzluk vc limansızhk yüzünden uzun za
manlar ihracına ve teslimine imkân bulunama
mıştı. 

İşte bu tecrübeler ve ihtiyacın böylece tak
diri neticesidir ki 1950 den bu yana liman, is
kele ve bannak inşasına da ne büyük ehem
miyet verildiği yüksek malûmlarıdır. 

Ereğli ve Trabzon limanları 1954 te işletme
ye açılmıştır. İnebolu ve Amasra limanlariyle 
İskenderun limanı tahmil ve tahliye tesisleri 
ikmal edilmiştir. 
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istanbul Salıpazan rıhtımının bir kısmı Î956 
da diğer bir kısmı ile Haydarpaşa limanının bir 
kısmı1957 de ve diğer kısmı da 1958 senelerin
de işletmeye açılacaktır. 

izmir.- Alsancak, Samsun ve Giresun liman
larının inşaatı hızla devam etmektedir. 

Bütün bu inşaat tamamlanınca, limanlarımı
zın yıllık tahmil ve tahliye kapasitesi 5 milyon 
tonu bulacaktır. 

Demiryolları inşaatı ve bakım işleri de aksa
tılmadan yürütülmektedir. 

Devlet Demiryolları 1950 senesinden bu ya
na, 250 milyon lira sarfiyle yolları yenileme ve 
cihazlama gayretlerine fasılasız devam etmekte
dir. 

Yeşilköy, Esenboğa ve Trabzon hava mey
danlarından Yeşilköy ve Adana 1953 yılında 
Esenboğa 1955 te işletmeye açılmıştır. Diğerle
rinin inşasına da devam olunmaktadır. 

Deniz ticaret filosunun bir taraftan memle
ketimizin coğrafi durumu, diğer taraftan tediye 
muvazenemiz bakımından haiz olduğu ehemmi
yet malûmdur. Filomuzu her fırsattan istifade 
ederek büyütmek durumundayız. 

3O0 gros ton ve daha büyük gemilerle tan
kerlerin yekûnu 1950 seresinde 467 bin gros 
tonilâto idi. Bu miktar 1954 te 595 bin tonilâto
ya yükselmiştir, önümüzdeki yıllarda 702 bine 
yükselecektir. 

Münakale mevzuu tetkik edilirken posta, 
telgraf ve telefon idaresinin yatırım faaliyetleri
ne de temas etmek mümkündür. 

Bu idare 85 milyon liralık bir programı tat
bik mevkiine koymuştur. Hayırlı neticeler alı
nacağı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yatırımlara mütaallik sözlerime nihayet ve

rirken, hususi teşebbüs tarafından yapılanlar 
hariç, sadece Devlet sektörü yani umumi vc 
mülhak bütçeli dairelerle iktisadi devlet teşek
külleri ve benzeri müesseselerin yaptığı enves-
tismanlara 1950 - 1955 devresinde bilfiil sarf 
edilen paranın 2 308 947 000 lirası döviz olmak 
üzere 6 948 841 000 liraya baliğ bulunduğunu 
tebarüz ettirmek isterim. 

Banka kredilerinin inkişafı : 
Muhterem arkadaşlar, 
Banka kredilerinin iktisadi hayatta ve husu-

Jİyle iktisaden az gelişmiş memleketlerde istih
sal faaliyetlerinin teşvikinde oynadığı mühim 

J rol yüksek malûmunuzdur. Demokrat Parti ik
tidara gelir gelmez ehemmiyetle ele aldığı mese
lelerden biri de bu mevzu olmuş ve 1950 senesin
den önceki istihsal ve iş hacminin, düşük bir se
viyede kalmasında başlıca âmillerden biri olan 
eski dar ve kısır politika terk edilerek iş ve is
tihsal hayatının lüzumlu kredilerle teçhizi cihe
tine gidilmesi iktisadi politikamızın esaslarından 
biri olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi arz edeceğim mukayeseli izahat bu 
mevzııdaki müspet faaliyetimizin neticelerini en 
beliğ bir şekilde ifade edecektir. 

Filhakika bu mevzudaki gayretlerimiz neti
cesinde 1950 yılı başında 1 milyar 330 milyon 
lira olan umumi kredi hacmi elimizdeki son ra
kamlara gören halen 5 milyar 600 müyona yük
selmiş bulunmaktadır, ki bu vaziyet dört mis
linden fazla bir artışı göstermektedir. 

Bu artışın en mühim kısmının ekonomimizin 
temelini teşkil eden ziraatin inkişafına ve nüfu
sumuzun % 80 ninden fazlasını temsil eden 
köylümüzün lüzumlu vasıtalarla teçhizine matuf 
zirai kredilere taallûk ettiğini ve 1950 başında 
337 milyon liradan ibaret olan zirai kredi yekû
nunun 5 misline yakın bir artışla 1 milyar 476 
milyon liraya yükselmiş bulunduğunu bilhassa 
kaydetmek isterim. 

Aynı şekilde memleketin istihsal kaynakla
rının işletmeye açılmasını temînen yeni tesisler 
kurulmasını ve mevcut fabrika ve tesislerin 
âzami kapasiteleriyle çakştırılmasını temine 
matuf yatırım ve işletme kredisi teşküindeki sı
nai kredüerde de mühim artışlar vukubulmuş-
tur. Diğer taraftan banka istatistiklerinde ti
cari krediler namı altında gösterilen rakamla
rın mühim bir kısmının da hakikatte sınai te
sis ve işletme kredileri olduğunu burada ayrı
ca belirtmek isterim. 

Bu mevzudaki izahatıma nihayet vermeden 
önce Hükümetimizce banka kredilerinin muhte
lif istihsal kollarının ihtiyaçlarına ve iktisadi 
kalkınmamızın icaplarına uygun olarak tevzii
ni ve en müsmir bir şekilde kullanılmasını te
mine matuf tedbirler üzerinde de ehemmiyetle 
ve ciddiyetle durulmakta olduğunu Yüksek 
Heyetinize arz etmek isterim. 

Bu maksatla bankacılığımızın ve memleket 
ekonomisinin bugün ulaşmış olduğu inkişaf 
merhalesinin icap ve ihtiyaçlarına cevap vermi-
yen 1936 tarihli Bankalar Kanununun yerine 
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kaim olmak üzere yeni bankalar kanunu lâyi
hasının hazırlanarak Yüksek Meclise takdim 
edilmiş olduğu gibi umumi kredi hacminin 
memleketin iş ve istihsal hacminin zaruretleri
ne göre ayarlamak üzere resmî ve hususi sektö
rün salahiyetli elemanlarından müteşekkil ban
ka kredüerini tanzim komitesi kurulmuş bulun
maktadır. 

Son senelerde bankalardaki mevduat hac
mında kaydedilen büyük inkişaf hepinizin ma
lûmu olmakla beraber, burada bu mevzua da 
kısaca temas etmeden geçemiyeceğim : 

Bankalardaki mevduat yekûnn, 1950 senesi 
başında 989 müyon liradan ibaret bulunuyordu. 
Elimizdeki son rakamlara göre mevduat mikta
rı 3 müyar 787 müyon liraya yükselmiş bulun
maktadır ki, bu miktar 1950 senesi başına naza
ran 4 misline yakın bir artışı ifade etmektedir. 

Bu netice gayrisâfi mülı istihsal ve fert ba
şına düşen mülî gelirde görülen artışın eseri 
olup aynı zamanda halkımızın Hükümetçe ta-
kibedüen malî politikaya karşı duyduğu itima
dın delilini de teşkil etmektedir. 

Bu vesile ile bir nebze de para politikası ve 
emisyon hacmi üzerinde durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kısaca ifade etmek lâzım gelirse millî ekono

minin salâbet ve hayatiyetini muhafaza etmek 
üzere her türlü enflâayoncu ve deflasyoncu te
sirlere karşı Türk parasının değerini korumak 
para politikamızın esasını teşkil etmektedir. 

İktidarımız zamanında emisyon hacminin 
artmış olduğu bir vakıadır, ancak izahatımın 
bundan önceki kısmında arz ettiğim üzere mem
leketimizdeki iş ve istihsal hacminin muazzam 
bir artış kaydettiği de kimsenin inkâr edemiye-
ceği bir vakıadır. Diğer taraftan bu artışın 
memlekette bütün genişlemesiyle devam etmek
te olan iktisadi kalkınma faaliyetlerinin bir 
müşevvikı ve desteği halinde işlemiş olduğunu 
da ilâve etmek yerinde olur. Aynı zamanda pa
ra haemmdaki hareketleri mütalâa ederken, 
memleketimizin iktisadi envanterinin 4 - 5 yıl 
içinde ne kadar zenginleşmiş olduğunu da he
saba katmak lâzımgelir. 

Diğer taraftan para ve emisyon meselelerini 
tetkik ederken iktisaden az gelişmiş bir memle
ketin şartları ile beraber yukarda zikredilen va
kıaların da ayni zamanda göz önünde bulundu
rulması iktiza eder. 

Bu bakımdan üzerinde asıl hassasiyetle du
rulacak husus emisyon haemmdaki artıştan zi-
y3de bu artışın gayritabiî sebeplerden meydana 
gelip gelmediği keyfiyetidir. 

Yüksek Heyetinizin tetkik ve tasdikine su
nulmuş olan 1956 yılı bütçesi denk bir bütçe 
olarak bünyesinde, gayritabiî bir şekilde arttırı
cı bir unsuru ihtiva etmemektedir. 

Diğer taraftan iktisadi devlet teşekkülleriy
le bu mahiyetteki müessese ve teşekküllerin fi
nansmanı mevzuu da bu zaviyeden ehemmiyetle 
ele alınmış ve bu maksatla alâkalı vekillerden 
müteşekkil bir komite kurulmuş bulunmaktadır. 

Bahis mevzuu müessese ve teşekküllerin iş
letme ve yatırım masraflarını, memleket ekono
misinin halen ulaşmış bulunduğu merhalenin 
icap ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 
kendi öz gelirleri ve tabiî finansman kaynakla-
riyle karşılanması mevzuunda gerekli tedbirle
rin alınması takarrür etmiş olduğundan bu mü
essese ve teşekküller tarafından da Merkez Ban
kası menabiinin zorlanması bahis mevzuu bulun
mamaktadır. 

Netice itibariyle esaslarım kısaca arz ettiğim 
para ve emisyon politikamızın tamamen memle
ket ekonomisinin tabiî ihtiyaçlarından mülhem 
bulunduğunu ve devlet masraflarının karşılan
ması için ve hattâ iktisadi devlet teşekkürleri
nin iç finansmanı mevzuunda da emisyona mü
racaat edilmesinin asla varit bulunmadığını bir 
kere daha belirtmek isterim. 

Bu kısımdaki izahatıma nihayet vermeden 
önce tediye muvazenesi mevzuuna da kısaca te
mas etmeme müsaadenizi istirham ederim. 

Yüksek Heyetinize sunulmuş olan 1956 yılı 
bütçesinin gerekçesinde bu husustaki teamüle 
uygun 1954 - 1955 devresine ait tediye bilanço
su rakamları etraflı izahatla birlikte tetkikleri
nize arz edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr rakamların tetkikinden anlaşılacağı 
veçhile 1954 - 1955 tediye bilançomuz açıkla ka
panmıştır. Ancak hemen ilâve edeyim ki bu key
fiyeti bu suretle tesbit ettikten sonra mezkûr ra
kamları şu veya bu şekilde kıyımetlendirme-
den önce açığın sebep ve âmilleri üzerinde du
rulması, bu açığın daha ne kadar müddetle de
vam edeceğinin nazan dikkate alınması iktiza 
eder. 

Bu mevzuda istitraden şunu arz etmek iste
rim, iktisaden az gelişmiş memleketler daima 
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tediye muvazeneleri açıklarına maruz olup bu 
açıklar kalkınma yolunda gayret sarf eden 
memleketlerde tesirleri nispeten ağır fakat mu
vakkat, buna mukabil bu yolda bir gayret gös-
termiyen memleketlerde ise tesirleri belki daha 
az ağır fakat uzun ve devamlı bîr karakter arz 
eder. 

Mâruzâtımın muhtelif yerlerde temas etmiş 
olduğum üzere memleketimiz 1950 yılından beri 
umumi bir kalkınma havası ve hızı içindedir. 

Bu gayretin bir neticesi olarak halen vatan 
sathının her köşesinde kurulmuş bir tesis veya 
bir fabrika ya faaliyete geçmiştir. Veya işletme
ye açılmak üzeredir veyahutta inşa halinde bu
lunmaktadır. 

Bütün bu tesislerin umumiyetle en az 1/3 
nispetinde ve hattâ bazan yarıdan fazla dış te
diyeyi icabettirdiği nazarı itibara alınırsa tediye 
bilânçomuzdaki açığın sebebi kolayca anlaşıla
bilir. 

iktisadi istiklâl ve bekamızın teminatı olan 
yatırımlarımızın zarureti üzerinde burada ayrı
ca durmayı zait buluyorum. 

Binaenaleyh, tereddütsüz olarak tesbit ede
biliriz ki tediye bilânçomuzdaki açıklar yarın
ki kudretli Türkiye'yi inşa uğrunda sarf ettiği
miz gayretlerin bir bedeli ve bir ifadesidir. 
(Bravo sesleri). 

Diğer taraftan bu mevzuda şu noktanm göz 
önünde bulundurulması icabeder ki tediye mu
vazenesi açıklan iktidarımızdan önce de mev
cuttu. Ve kısır bir muvazene politikasına ve bu 
maksatla istihlâk dahi gayri tabiî usullerle en 
düşük hadlerde tutulmasına rağmen tediye bi
lançosu 2946 yunadan sonra daima açıkla ka
panmıştı. Bu hususta bir fikir vermek üzere 
Nisan 1947 den Haziran 1950 sonuna kadar ge
çen 3 senelik bir devre zarfında bu şekildeki 
açıkları kapamak için 550 milyon liralık altın 
ve serbest döviz satılmış olduğunu zikredebilirim. 

İkinci Dünya Harbinin sona erdiği tarih
ten 1950 Mayısına kadar geçen müddet zarfın
daki dış borçlanmalarla Amerikan yardımlann-
dan kullanılan kısım mecmuu olarak 340 mil
yon lira ilâve edildiği takdirde bu devre esna
sında dış tediye açığının 1 milyara yaklaştığı 
meydana çıkar. 

Binaenaleyh, 1950 senesinden önce takibedil-
miş olan bu gayritabiî dar ve mutlak muvaze

ne politikasının, memleketi iktiaaden kurtara
cak olan yatırımlar politikasına nasıl mâni ol
duğunu ve ne gibi neticeler vermiş bulunduğu
nu tafsile lüzum görmemekteyim. 

Tediya bilânçomuzdaki açıkların daha ne Ka
dar müddet devam edeceği meselesine gelince; 
biraz evvel arz ettiğim gibi, iktidara geldikten 
sonra temelini attığımız tesislerden bir kısmı iş
letmeye açümış bulunmaktadır. İçinde bulun
duğumuz sene bu bakımdan verimli bir sene 
olacaktır. Bunlann bir kısmı önümüzdeki yu
larda yani 1957 ve 1958 yülannda seri halinde 
faaliyete geçecektir. 

Bunlann yaratacağı istihsal kudretine mu
vazi olarak bir taraftan ihracatlarımızdaki ar
tış ve diğer taraftan bir kısım istihlâk ve yatı
rım mallarının memleket dâhilinde istihsali su
retiyle ithalâttan kaydedüecek azalma neticesin
de tediye muvazenemizin müspet istikamette ge
lişmeler kaydedeceği aşikârdır. 

Diğer taraftan yabancı sermaye yatınmlan-
nın da bu mevzuda nazan dikkate alınması lâ-
zımgelen müspet bir âmil olduğunu aynca be
lirtmek isterim. Bu mevzua son vermeden ön
ce son iki senenin zirai istihsalimiz bakımın
dan üst üste tamamiyle gayri müsait oluşunun 
tediye muvazenemizde görülen ciddi vaziyetin 
diğer seoebini teşkil ettiğinde şüphe yoktur. 
Ziraatimizin istihsal kapasiteä çok yükselmiş, 
vatan sathı % 60 a yakın bir nispette ve geniş
likte ziraat edilmiye başlanmış olduğundan, zi
raat için müsait iklim şartlarının tediye muva
zenemiz üzerinde süratle en müspet tesiri icra 
edeceğine şüphe yoktur. 

Şimdi, 1955 bütçesinin tatbikatına ve 1956 
yılı bütçesinin tahliline geçiyorum. 

2. Gelirlerin tahsili : 
1955 bütçesinin gelir tahmini olan 

2 789 060 001 liradan malî yılı 11 nci ayı so
nuna kadar 2 404 954 588 lirası tahsil edilmiş
tir. Bu miktar geçen yılın aynı devresinde ya
pılan tahsilattan 382 155 513 lira fazla bulun
maktadır. 

11 aylık devre itibariyle aylık tahsilat orta
laması, geçen yıl 184,4 milyon lira iken bu sene 
34,2 milyon fazlasiyle 218,6 milyon liraya yük
selmiştir. 

Buna muvazi olarak geçen yılın en yüksek 
aylık tahsilatı Eylül ayında 234,6 milyon lira 
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iken bu yıl Mart ayında 54,6 milyon lira faz-
lasiyle, 289,2 milyon lira tahsil olunmuştur. Di
ğer ayların tahsilat miktan arasında da, 1955 
lebine büyük farklar mevcuttur. 

Bu fazlalıklar, bilhassa, gelir, imalât mua
mele, bankalar muamele, gümrük, tekel hasıla
tı ve tekelden alınan Savunma Vergisi ve Dam
ga Resmi gibi vergi ve resimlerde vâki olmuş
tur. 

1955 yılının 10 neu ayı sonu itibariyle yapı
lan hesaplara göre, bu yıl tahsilatının geçen yıl 
tahsilâtına nazaran arz ettiği fazlalıkların 
109,7 milyon lirası gelir, 41 milyon lirası ima
lât muamele, 13,3 milyon lirası bankalar mua
mele, 38,1 milyon lirası gümrük, 36,4 milyon 
lirası tekel maddelerinden alman Savunma ver
gilerinden, 59 milyonu tekel safi hasılatından 
ve 9,3 milyonu ise Damga Resminden elde edil
miş bulunmaktadır. 

Tahsilat seyrinde müşahede olunan bu mun
tazam ve süratli gelişme, büyük bir hızla devam 
eden iktisadi kalkınma hareketlerinin istihsal 
ve istihlâk hacmında ve umumiyetle vatandaş 
gelirlerinde husule getirdiği müspet tesirlerin 
bir neticesidir. 

Hazine muameleleri ve devlet borçları : 
Hazine muamelelerinde hükümetimizin ta-

kibettiği prensip bütçe tediyatınm zamanında 
ve âzami suhuletle icrasını mümkün kılmak nok
tasında temerküz etmektedir. 

3 milyarlık bir bütçe sarfiyatının icabettirdi-
ği Hazine muamelelerinin en ufak bir aksaklığa 
dahi meydan verilmeden ifa edildiği göz önü
ne alındığı takdirde bu mevzuda gösterilen dik
kat ve itinanın derecesi kendiliğinden anlaşılır. 

Hazine muamelelerinden bahsederken Ha
zine ile Merkez Bankası arasındaki münasebet
lere de kısaca temas etmek faydalı olacaktır. 

Yüksek malûmları olduğu gibi, geçen Mayıs 
ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununda yapılan tadilât meyamnda bu ban
kanın Hazineye açmakta olduğu avanslar yeni 
esaslara bağlanmış ve bu suretle yekûnları 
milyarları aşan bir bütçe tatbikatının icabettir-
diği kısa vadeli kasa kolaylıkları bu ihtiyaçla 
mütenasip bir seviyeye ulaştırılmıştır. 

Bu vesile ile şunu arz etmek isterim ki, Ha
zine, Merkez Bankasının kısa vadeli avans 
membaına müracaatte âzami imsaki göstermek

te ve talepleri normal seviyei menabiini aş
mamaktadır. 

Devlet borçlarına gelince : 
Girişilmiş bulunan kalkınma hareketlerinin 

istilzam ettirdiği muazzam yatırım masrafla
rının imkân nispetinde normal varidatla kar
şılandığı ve yapılan borçlanmaların da asgari 
hadlerde tutulduğu yüksek malûmlarıdır, 

Son zamanlarda bâzı çevrelerde takatimi
zin fevkinde borçlanıldığı yolunda yapılan be
yanların aşağıda vereceğimiz izahattan da an
laşılacağı veçhile hiçbir asıl ve esasa istinat 
etmediğini bilhassa belirtmek isterim. 

Filhakika mülhak bütçeli idarelerde ikti
sadi devlet tekeşkülleri ve diğer müesseseler 
dâhil bulunduğu halde devlet borçlarımızın 
umumi yekûnu 1950 Mayıs ayı sonunda 2 
milyar 297,3 milyon lira ve Aralık 1955 sonun
da ise 3 milyar 60 milyon liradır. Aradaki 
fark 762,7 milyon lira olup artışın nispeti 
% 33,1 dir. Ancak eski devreye raci olup ka
yıt harici bırakılmış bulunan 173,1 milyon lira bu 
artış miktarından tenzil edildiği takdirde haki
ki artışın 589,6 müyon liradan ibaret kaldığı 
ve nispetin % 25,6 olduğu görülür. 

Arz ettiğim bu rakamlar 1950 ye nazaran 
borçların umumi yekûnunda miktar itibariy
le bir artış göstermekte ise de 1950 yılından 
bu yana başarılan veya İkmal edilmek üzere 
bulunan işler için sarf ettiğimiz mebaliğe na
zaran bu borçlanmalarımızın pek mütevazi 
bir seviyede kaldığı kolaylıkla anlaşılır. 

Kadıki, vatandaşlara tahmil ettiği külfet 
bakımından bu iki tarih arasında bir mukaye
se yapıldığı takdirde vücuda getirilmekte olan 
büyük eserlere rağmen vatandaşlara borç yü
kü olarak yeni bir külfet tahmil edilmesi şöy
le dursun bilâkis bir hafiflik oldğuu mşüaha-
do edümektedir. 

Nitekim 1950 yılında devlet borçlarının ay
nı yıl büteçsinin varidatına olan n'lspeti 
% 176,7 yani yıllık varidatın iki misline ya
kın bulunduğu halde 1956 malı yılının başlan
gıcında bu nispet bir misline yakın bir dere
ce de azalmış ve % jS3,4 e inmiş bulunmakta
dır. 

Esasen 1956 yılı devlet borçlan bütçesi 
raporunu hazırlıyan kıymetli arkadaşım Ser
ver Somnncuoğlu'nun raporunda belirttiği gi
bi memleketimiz diğer memleketlerle mukaye-
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ae edildiği takdirde en az borçlu bulunan 
memleket olduğunu bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim. 

Umumi muvazene ile mülhak bütçeli daire
ler ve iktisadi devlet teşeküllerine ait borçla
rın gruplar itibariyle tarzı tevezzüüne gelince, 
vaziyet şöyledir : 

A) Umumi Muvazeneye dâhil burçlar: 
31.5.1950 !U. 12.1955 

Konsolide .-
îç borçlar 
Dış borçlar 

Dalgalı : 
îç borçlar 
Dış borçlar 

749 964 028 
466 140 020 

350 169 484 
14 199 455 

822 449 004 
565 007 495 

282 486 .596 
86 450 932 

Yekûn 1 580 472 987 1 756 394 027 

Devlet sektörüne ait borçlardaki artış ka
rayolları, köprüler, limanlar, köy yolları, içme 
suları, silolar, elektrik ve sulama tesisleri ve 
sağlık merkezleri gibi kalkınmamızla doğrudan 
doğruya ilgili mevzular için yapılan yatırımla
rın normal varidatla karşılanamıyan kısmının 
finansmanı için yapılan borçlanmalardan ileri 
gelmiştir. 

Bu borçlanmaların bir kısmı memleket dâ
hilinde akdettiğimiz uzun vadeli iç istikrazlarla 
ve bakiyesi de tmar ve Kalkınma Bankası, Av
rupa Tediye Birliği kredileriyle Marshall kre
dileri ve NATO camiasına dâhil memleketlerin 
resmî ve hususi müesseseleri tarafından mem
leketimize açılmış bulunan kredilerden tahassül 
eylemiştir. 

Mülhak bütçeli idarelerle iktisadi devlet te
şekküllerine ait borçlara gelince, ticari bir ka-
rekter taşıyan Toprak Mahsulleri Ofisi bonola
rı hariç bunların durumu da şöyledir. 

31. V. 1950 31. XII. 1955 

Konsolide : 
Iç borçlar 
Dış borçlar 

Dalgalı : 
Iç borçlar 
Dış borçlar 

21 723 015 
135 850 161 

479 962 700 
79 291 229 

162 509 759 
201 719 652 

824 162 765 
115 240 649 

Yekûn 716 827 105 1 303 632 825 

Bu sektörün borçlarındaki artışlar Türkiye 

Emlâk Kredi Bankasının hükümetimizin mes
ken politikasının tahakkuku zımnında yapmış 
olduğu uzun vadeli iç istikrazlardan, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin silo inşaatı için İmar ve Kal
kınma Bankasından, Devlet Su işlerinin Sey
han Barajının inşası için keza aynı bankadan 
ve Sınai Kalkınma Bankasının hususi teşebbü
sün kuracağı sınai tesislerin dış finansmanında 
kullanılmak üzere yine adı geçen bankadan al
dığı kredilerle demiryollarımızın bir kısmının 
elektrifikasyonu ve yeni cer vasıtaları üe teç
hizi ve Hirfanlı, Kemer ve Demirköprü baraj
larının ve Hidroelektrik santrallerinin inşası 
için yabancı müteahhit firmalara verilen Hazi
ne kefaletini haiz bonolardan ve Devlet Demir
yolları İşletmesiyle Denizcilik Bankası, Hava
yolları ve Toprak Mahsulleri Ofisinin keza 
modern vasıta ve tesislerle teçhiz edilmesini te
min maksadı ile yabancı firmalardan temin edi
len kredilerden ileri gelmektedir. 

Bu vesile ile şu noktanın da tebarüz ettiril
mesi gerekir ki, bu sektörün bir kısım borçla
rı avans mahiyetinde verilmiş olan bonolardan 
tahassül etmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi 
bu borçların tahakkuk ederek kati bir bütçe ma
hiyetini iktisabedebilmesi müteahhit firmaların 
taahhütlerini tamamen ifa etmelerine mütevak
kıf bulunmaktadır. 

Bu mevzudaki izahatınma son verirken 
devlet borçları bahsinde endişeye düşülecek bir 
sebebin mevcut bulunmadığını ve 1950 yılından 
bu yana ancak iktisaden müsmir yatırımların 
bir kısmının borçlanma yolu ile tahakkuk etti
rilmesi yoluna gidildiğini tebarüz ettirmek ye
rinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Huzurunuzda bulunan bütçe lâyihaları ile 

umumi ve mülhak bütçeli dairelere 1956 yılın
da tahsisi derpiş olunan ceman (3 384 418 460) 
liranın, matuf bulunduğu hizmet grupları veya 
faaliyet sahaları itibariyle ve cari ve yatırım 
tasnifi dairesinde tahliline girecek olursak, mas
rafların tevezzü şeklinin şöyle olduğu görülür 

T - Cari masraflar : (2 440 674 439) lira 
ya baliğ bulunduğu hesaplanan cari masraflar
dan en büyük hisseyi (809 961 827) lira ile mil
lî müdafaa hizmetleri almakta, bunu takiben 
umumi idare masraflarına (533 351 288) lira. 
maarif işlerine (424 668 861) lira, sosyal gü
venlik işlerine (225 776 108) lira. iktisadi kal-
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kmmayt (155 734 354) Ura sağlık işlerine 
(150 601 333) lira ve nihayet borç ödemeye 
'137 580 668) lira ayrılmış bulunmaktadır. 

II - Yatırım masrafları : Büyük kısmı 1950 
den bu yana inşaasına başlanmış bulunan büyük 
tesislerin ve girişilen işlerin ikmaline muhassas 
olmak üzere bütçelerimizin yatırımlar kısmın
da yer alan ceman (943 744 021) liranın 
(787 565 808) lira gibi (% 83,4) nispetindeki 
mühim kısmı memleketin iktisadi cihazlanma-
sına; (75 952 889) lirası kültür müesseselerine, 
(63 183 125) ürası müdafaa, (13 484 446) li
rası sağlık tesislerine ve (3 557 753) lirası da 
umumi idare hizmetlerinin müstelzim kıldığı 
tesislere tevcih edümiş bulunmaktadır. 

Müdafaa hizmetleri : 
Cari masraflar içerisinde (809 961 827) 

lira gibi % 33,2 ye varan büyük bir hisse, 
kahraman ordumuzun ve Jandarma, Gümrük 
Muhafaza teşkilâtı ve koruyucu asker müfreze
leri gibi yardımcı birliklerin günün şartlarına 
göre takviyesine ve NATO standartlarına uygun 
bir seviyede idamesine tahsis edilmiştir. Bun
dan başka müdafaa ile ilgili tesisler için ya
tırım olarak bütçe lâyihasında muhtelif fasıllara 
mevzu ($3183 125) lira tutarındaki tahsisatta da 
nazara alınırsa Millî Müdafaamıza 1956. bütçe
siyle ayırmak istediğimiz paranın (873 144 952) 
lirayı bulduğu görülür. 

Yurdun müdafaasına ve cihan sulhunun te
mininde milletimize terettübeden vazifelerin ta
ahhütlerimiz dairesinde mükemmeliyetle ifası
na matuf olarak devletçe ve milletçe katlan
dığımız ve katlanmaktan da geri kalmayacağı
mız fedakâlık cidden büyüktür. îktidarırmzin 
son beş yıllık bütçelerine Millî Müdafaamız 
için konulan tahsisatın - aktarmalar ve ek öde
nekler hariç - 3 milyar 175 milyon lirayı aşmış 
olması ve bu meblâğın mezkûr beş yıllık dev
reye ait bütçeler yekûnunun (% 28,5) ine te
kabül etmesi bu hususda iktiham eylediğimiz 
fedakârlığın derecesini gösterecek vuzuhtadır. 

1956 da müdafaa gücümüzün artırılmasına 
ve takviyesine yapacağımız tahsisler biraz ev
vel arz ettiğim (873 144 952) liradan ibaret de 
değildir. Dostumuz Amerika Birleşik Devletle
rinin gerek karşılıklı paralar yoliyie ve gerek
se malzeme olarak yapacağı yardımlarla NATO 
müşterek Enfraatriîktür programı gereğince in

şa edilecek tesisleri ve nihayet Gelir, Muamele, 
Akaryakıt, Gümrük gibi çeşitli vergi y e resim
lerde, deniz ve demiryolu nakliyatında millî 
müdafaa için tanınmış olan muafiyetleri ve hu
susi tarifeleri hep müdafaa potansiyelimizin 
artırılmasına matuf direkt ve endirek tahsisler 
olarak mütalâa etmekte isabet olsa gerektir. 
Bütün bu tahsislerledir ki Türk ordusu bugün 
müşterek sulh ve emniyet cephesinin daima gü
venilir bir kuvveti; bekamızın büyük garantisi 
olmuştur. Sırası gelmişken burada mevkiimizin 
hususiyetim takdir ederek silâhlı kuvvetlerimi
zin takviyesinde dost ve Birleşik Amerika Dev
letinin ve Kanada'nın yaptıkları ve yapmakta 
devam eyledikleri yardımlara şükranımızı bir 
kerre daha kaydetmeyi borç biliriz. 

Huzurunuza getirilen 1956 bütçe lâyihaları 
ile iktisadi kalkınma hareketimizin devamı ve 
bilhassa bu tarihe kadar başlamış bulunan iş
lerin itmamı için (946 300 162) lira gibi mühim 
bir mablâğ yüksek tasvibinize arz olunmuştur. 
Bu tahsisat, (787 565 808) lirası yatırımlara, 
(158 734 354) lirası ise cari masraflara karşılık 
olmak üzere talebedilmektedir. Böylece 1956 
bütçe lâyihalarında yer alan 944 milyon lira 
civarındaki yatırımlar yekûnunun % 83,4 ü ik
tisadi kalkınma faaliyetlerine tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. Bu nispet 1955 te (% 81) seviye
sinde bulunuyordu. Bu suretle yeni yıl için der
piş olunan iktisadi kalkınma masraflarının ya
tırım kısmında 1955 e nazaran (% 8) nispetin
de (58 222 238) lira, 1950 ye nazaran ise {%• 
229) nispetinde (547 976 398) lira fazlalık mü-
şahade olunmaktadır. 

Muhtelif sahalara tahsis ettiğimiz mebaliğin 
j dağılışı da şöyledir : 
S Münakale işlerine (445 956 726) lira, 
I Ziraat işlerine. (350 623 518) lira, 
[ Nafıa işlerine (92 993 678) lira ve nihayet 
I endüstri, madencilik ve elektrik enerjisi saha-
! sma (56 726 240) lira, 

Aziz arkadaşlarım, 
J Bu kadar geniş tahsislerde bulunmak nıev-
l kiinde olduğumuz iktisadi cihaTÜanmamızm bu 

çeşitli sektörleri üzerinde kısaca mâruzâtta bu
lunmama müsaadelerinizi rica ederim. 

Münakale işleri : 
Kara, demir ve denizyolları ile küçüklü, bü

yüklü Uman" ve iskeleleri şümulü içerisine alan 
ve iktisadı halkmma hareketimizin sadece mft-
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tarn bir cephesini, teşkil etmekle kalmıyarak ay
ol zamanda müdafaa.gücümüzün artırılması ile 
de yakın ilgisi aşikâr bulunan münakale işle
rine iktisadi kalkınma hareketi içerisinde atfet
miş olduğumuz ehemmiyetin derecesini biraz 
evvel arz ettiğim rakamlarda görmek mümkün
dür. Hele (1951. - 1955) beş yıllık bütçelerimiz
den bu sahaya tefrik 'ettiğimiz paranın 1 mil
yar (329) küsur milyon lirayı bulduğuna ve 
bunun bütün sektörleri ile iktisadi kalkınma 
işlerine aynı devre zarfında yapdmış olan tah
sislerin (% 49,9) una tekabül ettiğine işaret ede
cek olursak bu sahadaki çalışmalarımızı ne nis
pette mühim terakki ettiğimiz daha iyi anlaşı
lır. 

1. Memleketimizin kısa zamanda halli gere
ken büyük dâvalarından biri olduğunda şüphe 
bulunmıyan yol dâvasında matlup gayeye he
nüz erişmemiş olmamız hakikati karşısında 
bundan böyle de bu sahadaki çalışma tempo
muzu aynen muhafaza ederek plânlı ve prog
ramlı faaliyetimize devam etmekten geri kal
mamakla beraber hali inşaadaki işlere bir 
priorite vereceğimiz tabiîdir. Karayolları Umum 
Müdürlüğünün 1956 bütçe lâyihasında derpiş 
olunan (313 730 627) Hralık tahsisat da ancak 
bu maksada matuf bulunmaktadır. 

2. Demiryolu şebekesinin tevsi ve ıslahı sa
hasında da mühim işler başarılmıştır. 

İktisadi eihazlanrnamızda ve millî müdafa
amızın takviyesinde yeri büyük olan demiryolu 
işlerimizi raaksudolan gayenin tahakkukuna 
doğru inkişaf ettirirken bir program dairesinde 
evvelce tesbit olunan ana şebekelerin kısımla
rını teşkil eden hatların bir an önce ikmalinde 
elbette zaruret vardır. Kaldı ki, bunların bü
yük bir kısmının inşası işine esasen girişilmiş 
bulunmaktadır. Bu maksatladır ki, demiryolu 
haşasına 1956 bütçe teklifimizle Umumi Muva
zeneden (42 915 000) lira ayrılması derpiş olun
muştur. Bu miktar, içinde bulunduğumuz yılda 
bu maksada muhassas (28 565 000) liradan 
% 50 nispetinde bir fazlalığı ifade etmektedir. 

3. 1950 den bu yana liman, iskele ve barı
na inşası mevzuunda da girişilen ve başarılan 
işler üstün bir seviyede olmuştur. İktisadi ha
yatımızdaki müspet tesirlerini kısa zamanda 
idrak edeceğimizde şüphe'bulunmıyan Ereğli, 
Trabzon, İnebolu gibi büyük' limanlarla, Taşu-
cu. Anamur. Alanya. Penike, Çanakkale, Şar

köy, Pazar, Lapseki, Akçakoca, Mudanya, Mar
maris iskeleleri inşaatının ikmali ve bunların 
hizmete girmeleri temin olunmuştur. 

Diğer taraftan mezkûr üç limanın zaruri 
müştemilâtından olan bina, hangar, yol gibi te
sislerin ikmali Haydarpaşa ve Salıpazarı liman, 
rıhtım ve antrepoları inşaatı, İzmir'de Alsan-
cak Limanının ıslah ve tevsii, iskenderun Li
manının genişletilmesi, Samsun ve Mersin 
limanlan inşaatı gibi esasen başlanmış bulunan 
ve inkişaf halinde olan büyük işler yanmda da
ha birçok iskele, bannak ve mendireklerin inşa 
ve takviyesi üzerindeki çalışmalar 1956 yüında 
da devam edecektir. Bu maksada matuf olarak 
1956 bütçe lâyihasına 1955 e nazaran (17) mil
yon 100 bin lira fazlasiyle (71) milyon 400 bin 
lira gibi mühim bir meblâğ vaz'edilmiş bulun
maktadır. 

Ziraat işleri : 
iktisadi bünyemiz içerisinde hususiyet arz 

eden mevkii ziraat sahasına da mühim mikyas
ta tahsislerde bulunmaya sevk etmiştir. Eski 
iktidarın son beş senelik bütçelerinden bu saha
ya - cari ve yatırım olarak - ancak 337 milyon 
lira tahsis edilmiş olmasına mukabil iktidarı 
devraldığımız yılı takibeden ilk bütçemizden 
1955 bütçesine kadar ki, beş senelik bütçelerimiz
den ziraat işlerimizin inkişafına ayırdığımız 
para (846) milyon liraya baliğ olmuştur ki 
bunun (518,3) milyon lirası yatınma, (327,7) 
milyon lirası ise cari masraflara ait bulunmuş
tur. Bu tahsislerin temin ettiği imkânlardır ki 
1950 - 1955 seneleri arasında çiftçilerimize tevr 

zi olunan tohumluk hububat miktarı 660 000 
tonu geçmiş, pamuk tohumu tevziatı 12 bin to
nu bulmuş, (4753) sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu daha geniş bir tatbik sahası 
bularak 2 276 köyde (195 539) çiftçi ailesine 
9 780 504 dönüm toprak dağıtımına ve 6 076 955 
dönüm mera tahsisine imkân hâsd olmuş; is
tihsal kapasitemizin artırılmasına matuf olarak 
makinenin ziraate tatbiki daha geniş ölçüde ta-
ammüm ettirilmiş ve bu suretle 1950 ve 21 570 
ten ibaret bulunan çeşitli ziraat makine ve alet
leri sayısı 1955 te (142 548) e çıkmış, making-
leşme üe müterafik olarak köylümüzü ve çift
çimizi zirai bilgilerle teçhiz maksadiyle kurs 
faaliyetine büyük ölçüde önem verilmiştir. 

Yine bu tahsisler sayesindedir ki hayati bir 
mevzu olan iktisadi kalkınma" hareketinin daha 
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bugünkü merhalesinde elde edilen neticeler, nü-
fusumuzun büyük kütlesinin maişet kaynağı ve 
iktisadiyatımızın belkemiği mesabesinde olan 
ziraat işlerinde çeşitli cepheleriyle büyük bir 
reformun tahakkuku yolunda olduğumuzu gös
termeye kâfidir. Ancak, maksut olan gayeye vu
sul için yapacağımız daha, birçok işler vardır. 
Bu maksatladır ki 1956 bütçe lâyihalarında zi
raat işlerimiz için (350 623 518) liralık tahsisat 
derpiş olunmuştur. Bunun (241 559 721) lira
sı yatırıma, (109 063 797) lirası cari masraf
lara matuf bulunmaktadır. 

Endüstri, madencilik ve enerji işleri : 
Daha ziyade bütçelerimiz dışında tahakkuk 

ettirilmekte olan bu işlerdeki inkişafa mâruzâ
tımızın başında işaret olunmuştu. Maahaza bu 
sahaya da bütçelerimizden gerekli tahsislerde 
bulunmaktan geri kalınmamıştır. Nitekim ikti
darımızın beş senelik bütçelerinden, endüstri, 
madencilik ve enerji işlerine yapılan tahsislerin 
ve yardımların tutarı 304,2 milyon lirayı bul
muştur. 1956 da bu işlerimize bütçelerimizden 
sarfı derpiş olunan para ise 39 112 669 lirası 
yatırım olmak üzere 56 726 240 liradır. 

Nafıa işleri : 

Şimdive kadar izahını yaptığımız iktisadi 
kalkınma faaliyetleri dışında kalan ve nafıa iş
leri başlığı altında toplanabilen (Adalet, Mali
ye, Tapu ve Kadastro, Basın - Yayın gibi) 
muhtelif dairelerin çalışmalariyle ilgili inşaat 
işleri (ki büyük kısmı kanunları gereğince sâri 
taahhütlerden ibaret bulunmaktadır) ve köy 
içme suları için 1956 yılma ait bütçe lâyihala
rında yer alan tahsisat, 75 314 553 lirası yatı
rım olmak üzere 92 993 678 lira olup bu mik
tar, 1955 yılının aynı maksada matuf tahsisa
tından % 20 nispetinde noksan bulunmaktadır. 
1951 - 1955 senelerinde bütçelerimizden nafıa 
işlerine yaptığımız tahsislerin 382,7 milyon li
raya baliğ olduğuna ve bu miktarın % 87 sini 
yatınmlann teşkil ettiğine burada işaret etmek 
yerinde olur. 

Kültür hizmetleri : 
Okuma - yazma bilenlerin nüfusumuza nis

petini ve her derecede tahsil görenlerin'memle
ket şartlarına uygun olarak miktarını artırmaya 
ve binnetice kültür seviyemizi kısa zamanda 
yükseltmeye ve topyekûn kalkınma dâvamın 
tahakkuku yolunda ilim, teknik ve idare saha-

lanndaki eleman ihtiyacını kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle karşılamaya matuf olarak ük öğretim
den orta öğretime, teknik öğretimden yüksek 
öğretime kadar kültür hizmetlerini nasıl ehem
miyetle ele aldığımız malûmdur. Bu sebepledir 
ki, bu sahaya, 1951-1955 devresi bütçelerimiz
den 1 milyar 445,7 müyon lira tefrik ettik. 

Kültür hizmetlerine bütçelerimizden yapılan 
tahsislerdeki bu artış, müspet neticesini beş yıl 
içerisinde ilk, orta, teknik ve yüksek öğretim 
sahalarında gerek okul, gerekse öğrenci ve öğ
retmen sayısının artmasında, çocuklarımızı ya
bancı düle mücehhez kılacak kollejlerin açılma
sında ve nihayet âmme ve hususi sektörlerinin 
muhtaç bulunduğu bilgili elemanların peyder
pey yetişmesinde göstermekten hâli kalmamış
tır. Bu mevzudaki faaliyetlerimizin, ehemmiye-
tiyle mütenasip olarak devam edeceğinde şüp
he yoktur. Bunun içindir ki, kültür hizmetleri 
için derpiş olunan tahsisat, 1956 bütçe lâyiha
larında 500 621 750 lira gibi mühim bir meblâğ 
olarak yer almıştır. Bunun 424 668 861 lirası 
cari giderlere 75 952 889 lirası yatırımlara ma
tuf bulunmakta ve 1955 yılı rakamından ceman 
70 648 405 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Mülhak bütçeli muhtar idareler halindeki 
üniversitelerimizin inkişafını teminen iktidarı-
mızca yapılan yardımların vüsatine burada ay-
nca işaret etmek yerinde olur. Filvaki, Ankara 
İstanbul ve Teknik Üniversitelerimize 1951-1955 
yıllarında bütçelerimizden yapılan yardımlar 
194 158 235 liraya baliğ olmuştur. Eski iktida
rın 1947 -1950 devresinde dört sene içerisinde 
Üniversitelere yapılan yardımların 86 600 824 
liradan ibaret kaldığı düşünülürse tahsislerimi
zin mâna ve ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Bu 
üç irfan ocağımız için huzurunuzda bulunan 
bütçe iâyihalan ile derpiş olunan yardım 
ise 62 135 250 liradır ve İ955 rakamından 
4 462 754, 1950 dekinden ise 40 163 250 lira 
fazla bulunmaktadır. Şarkta ve Garpta yeni 
üniversitelerimizin kurulmasiyle de bu mevzu
daki tahsislerimizin artacağında şüphe olmama
lıdır. 

Sağlık işleri : 
Vatandaş sağlığı bahsine atfettiğimiz ehem

miyet de büyüktür. Bu ciheti, 1951 den bu yana 
her yıl bütçeelrimizden sağlık işlerine yaptığı
mız tahsislerin bir evvelkinden daha ziyade bu-
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lunmasmda ve mezkûr yıldan 1955 e kadar ge
çen beş sene içerisinde bu tahsislerin ceman 
550,8 milyon liraya baliğ olmasında görmekte
yiz. Bu meblâğın 461,4 milyon lirası cari sağlık 
masraflarına, 99,4 milyon lirası ise hastane sıh
hi alât ve teçhizat gibi yatırımlara mnhassas bu
lunmuştur. Bu tahsislerin temin eylediği imkân
lardır ki, umumi sağlık hizmetlerimizde, sıtma, 
verem, trahom ve sair bulaşıcı hastalıklarla mü
cadele işlerinde çok müspet neticeler elde edil
miştir. Böylece, sağlık merkezleri, hastaneler, 
doğum ve çocuk bakım evlerinin, paviyon ve 
dispanserlerin sayısı ve binnctice hasta yatak 
adedi ile tedaviye tâbi tutulanların sayısı 1950 
deki durumu ile kıyas dahi edilemiyecek nispet
lerde artmış, koruyucu sağlık hizmetleri daha 
büyük bir vatandaş kütlesine teşmil olunabilmiş
tir. Nüfus siyasetimizde maksut olan gayeye en 
fcısa zamanda vusul için her şeyden evvel vatan-
uaş sağlığmı ön plânda tutmamız gerektiğinde 
şüphe yoktur. Bunun içindir ki bu yıl da sağlık 
işleri için 164 085 779 lira yani 1955 e nazaran 
13 150 315 lira fazla bir tahsisat talebi ile yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bu meb
lâğın (150 601,33) lirası yukarda bilvesile arz 
olunduğu üzere cari giderlere, mütebakisi ise ya
tırım masraflarına müteveccih bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik işleri : 

Emekli, dul ve yetim aylıklarını çocuk zam
ları ile doğum ve ölüm yardımlarını, ve menafii 
umumiyeye yararlı bir kısım cemiyetlere yapı-
İPU yardımları da ihtiva eden sosyal güvenlik 
işlerine 1956 bütçeleriyle tahsis etmek istediği
miz para 1955 tahsisatından 23 476 957 lira faz-
1 asiyle 225 776 108 liradır. 

Borç ödeme işleri : 
îç ve dış borçlarımızın 1956 taksitleri için 

huzurunuzdaki bütçe lâyihasında yer alan meb
lâğ (137 580 668) lira olup, 1955 e nazaran 
(6 089 431) lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Umumi idare masrafları : 
Buraya kadar saydıklarımız dışında kalan 

ve Mlhassa adalet, tapu, emniyet ve iç işleri gi
bi vatandaş hukuk ve emniyeti ile alâkalı faa
liyetlerle malî idare ve dış işlerine mütaallik 
masraf unsurlarım ihtiva eden bu hizmet grup
larına 1956 yılı bütçelerimden tahsisi derpiş olu
nan para 1955 e nazaran {% 19,8) fazlasiyle 
(536 909 041) liraya baliğ bulunmaktadır. 

Âmme hizmeti olarak devlet faaliyeti içeri
sinde işgal ettiği mühim mevkii, umumi idare 
ile alâkalı işlere her yıl bir evvelkinden daha 
fazla tahsiste bulunmayı zaruri kılmıştır. 1956 
bütçe lâyihalarında bu sahaya matuf tahsisler-
deki artış da ancak bu zaruretin ifadesidir. 

3. Gelir Bütçesi : 
Muhterem arkadaşlar, 
Mâruzâtıma son vermeden Önce, kısaca 1956 

yılı gelir tahminlerinden de bahsetmeme müsaa
delerinizi rica ederim. 

1956 tahminlerinin de, evvelki yıllarda oldu
ğu gibi realist ve objektif esaslara istinat edi
lerek isabetli bir şekilde tespitine bilhassa dik
kat ve itina gösterilmiştir. Bu şekilde yapılan ti
tiz çalışmalar sonunda yüksek malûmları bulun
duğu üzere, 1956 yılı gelirleri 3 272 974 152 li
ra olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1955 yılı 
bütçe tahmininden % 17,3 nispetinde 483,9 mil
yon lira fazla bulunmaktadır. Bu fazlalık esas 
itibariyle, istihsal ve ticaret hacmi ile kazanç 
imkânlarındaki muntazam ve devamlı artış m ve 
başlıca vergilerimizin millî geliri ve konjonk
türü takibedebilir hale getirilmiş olmasının bir 
neticesidir. 

Gelir Vergisine ait rakamlar bu hususu açık 
bir şekilde göstermektedir. Filhakika; 1952 yı
lında Gelir Vergi tahsilatı 299 milyon lira ol
duğu halde, 1953 dc % 31 nispetinde artarak 394 
milyon liraya ve 1954 yılında ise % 33 nispetin
de bir artışla 527 milyon liraya yükselmiştir. Bu 
verginin cari yıl tahsilatının 650 milyon 
lirayı geçeceği anlaşılmış ve 1956 mali yılı içinde 
750 milyon liralık gelir sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

Gelir Vergisi, bu devamlı gelişme sayesinde 
Devlet gelirleri içindeki müstesna mevkiini 1951 
yılından beri muhafaza edebilmektedir. Gerçek
ten; Gelir Vergisinin, Devlet gelirleri yekûnun
daki hissesi 1951 yılında % 15 olduğu halde, 
1952 de bu nispet % 18 e, 1953 de 20 ye ve 1954 
te ise % 24 e yükselmiştir. Bu verginin 1956 
yılı tahmini olan 750 milyon lira ise Gelir Büt
çesi muhammenatı yekûnunun % 23 ne tekabül 
etmektedir. 

Devlet gelirleri muhammenatı içinde ikinci 
mevkii % 9,4 nispetiyle İmalât Muamele Ver
gisi, 3 ncü sırayı % 8.8 nispetiyle Gümrük Ver
gisi işgal etmektedir. îmalât Muamele Vergisin
den 1951 yılında 118 milyon lira tahsil edilmiş-
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ken bu miktar 1952 yılında 145 milyona, 1953 yı
lında 167 milyona, 1954 yılında ise 196 milyon 
liraya yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılda 
bu vergiden 250 milyon lira gelir sağlanacağı 
anlaşılmış ve bu gelişme göz önünde tutularak 
1956 yıh için 310 milyon lira teklif olunmuştur. 

1950 yılından beri yapılan çeşitli ıslahat 
ameliyeleri neticesinde, bir taraftan artan Dev
let masraflarını daha geniş ölçüde karşılıyacak 
verimli bir vergi sistemi kurulmasına çalışılır
ken, diğer taraftan da, vasıtalı ve vasıtasız ver
gilerimiz arasında memleket şartlarına uygun 
bir nispetin muhafazasına itina edildiği yüksek 
malûmlarıdır. 

Bu gayretlerin neticesinde, 1951 yılında ver
gi hasılatının c/o 27,9 unu teşkil eden vasıtasız 
vergiler, 1952 de 28,4 üne, 1953* te 31,7 ye ve ne
ticesi alınmış son yıl olan 1954 te ise % 35,3 üne 
yükselmiş bulunmaktadır. 1951 de 849 milyon 
lira olan vasıtalı vergiler hasılatının 1956 bütçe 
teklifinde 1 milyar 843 milyon liraya yükseldiği 
göz önünde tutulunca, vasıtasız vergiler nispe
tindeki artışın ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. 

Sanat ve ticaret hayatına yeniden atılan şa
hıslarla kurumların sayısındaki devamlı artışın 
vergi hasılatmdaki bu muntazam gelişmede bü
yük hissesi bulunduğu aşikârdır. Hakikaten 
1951 yılında 53 661 den ibaret olan beyannameli 
Gelir Vergisi mükellefleri sayısı 1952, de 
61 391 e, 1953 te 72 318 e, 1954 te 83 119 a, 
1955 te ise 95 bine yükselmiştir. 

Kurumlar Vergisi mükellef adedi de, 1951 de 
1 651 iken mütaakıp yıllarda sırasiyle 1 792 ye, 
1 927 ye ve 2 214 e yükselmiş bulunmaktadır. 

Memnuniyeti mucip diğer bir husus da, 
âmme sektörüne dâhil müesseseler tarafından 
girişilen geniş ölçüdeki yatırımlar ve ıslah ha
reketlerine rağmen hususi sektörü, yekûn istih
sal ve imal haemmdaki hissesinin her yıl biraz 
daha artmakta olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Vergi mevzuatımızın modern telâkkilere ve 

memleket şartlarına uygun bir hale getirilme
sini hedef tutan çalışmalara devam olunmak
tadır. 

Vergide adaletin, vatandaşlardan malî ikti-
darlariyle mütenasip bir şekilde vergi alınması 

dır. Bu sebeple, hakiki gelirle bir münasebeti 
olmadığından gayriâdil bir vergi karakterini ta
şıyan Esnaf Vergisi 1956 yılından itibaren yü
rürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Böylece, sabit ve seyyar esnaftan kazançları 
muafiyet ölçülerini aşmıyanlarin vergi dışı bıra-
kütnası ve aşanların da Gelir Vergisine tâbi tu
tulması suretiyle mevcut adaletsizliğin izale-
sine çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, kazançlarının yüksek bu
lunması dolayısiyle yeniden Gelir Vergisine 
girecekler için de, muayyen bir müddet, defter 
tutma ve kayıt usulü bakımından büyük kolay
lıklar gösterilmesini ve kendilerinden ceza alın
mamasını temin maksadiyle hazırlanan tasan 
pek yakında Yüksek Meclise takdim edilecektir. 

İmalât Muamele Vergisinin sanayiimiz üze
rindeki tazyikini ve zararlı tesirlerini bertaraf 
etmek maksadına matuf tetkikler tamamlanmış
tır. Pek yakında.Yüksek Meclise sunulacak ka
nun tasarısı ile, İmalât Muamele Vergisinin bu
günkü şekil ve tatbikatına son verilmek sure-
tille, bir taraftan bu veryiye müteveccih çeşitli 
şikâyetler Önlenmiş, diğer taraftan da yeni 
bir vasıtalı vergi prensip ve formülü ile halen 
bu kaynaktan sağlanan gelire muadil bir hasıla 
elde edilmiş olacaktır. 

Ticari ve smai hayatımızın eriştiği bugünkü 
inkişaf merhalesinde hususidir ehemmiyet ka
zanmış olan vergi muhasipliği m »İçkinin tanzimi 
işi de, üzerinde çalışılan mevzular arasındadır. 

Gelir kanun1 anmizin, tatbikinde görülen ak
saklıkları ıslâh etmek, mükellef ve iktisadi ha
yat üzerinleki tazyikini asgariye indirmek mak
sadiyle yapılan çalışmalar meyanında, Veraset 
ve intikal Vergisi, ve Kurumlar Vergisi, Ver
gi Usul Kanunu yer almaktadır. Çalışmalar ne-
ticelendikçe ilgili kanun tasardan Yüksek Mec
lise arz ve takdim olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar, 1956 yılı bütçe lâyihasının 

esasianm arz ve izah etmiş bulunuyorum. Lâyi
ha kıymetli tetkikleriniz neticesinde en müte
kâmil şeklini alacak ve memleketimizin daha 
ileri bir merhaleye ulaşmasında mühim bir âmil 
olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. (Soldan al
kışlar). 
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b ü t ç e m ü z 
REIS — Bütçe umumi heyeti üzerinde ko

nuşmak üzere söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyacağım: 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına 
Nüvit Yetkin (Malatya), 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Ekrem 
Âlican (Kocaeli), 

Server Somuncuoğlu (Sinob). 
Seyfı Kurtbek (Ankara), 
Abdullah Aytemiz (Maraş). 
Ömer Büen (Ankara), 
Hüseyin Balık (Zonguldak). 
Ziya Termen (Kastamonu), 
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya), 
Sırrı Atalay (Kars), 
Enver Batumlu (Seyhan), 
Mehmet Hazer (Kars), 
Ahmet Tokuş (Antalya), 
Sabri Erduman (Erzurum), 
Hikmet Bayur (Manisa), 
Osman Turan (Trabzon), 
Zeki Başağa (Gümüşane), 
Hasan Hayati Ülkün (Niğde), 
Fazlı Ertekin (Ordu), 
Tevfik Şenocak (Erzincan). 
Yakup Çukurova (içel), 
Hulusi Bozbeyoğlu (Tokd), 
Sinan Tekelioğlu (Seyhan). 
Hüsnü Göktuğ (Elâzığ), 
Kemal özçoban (Afyon Karahisar). 

REÎS T - Nüvit Yetkin, buyurun. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVlT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 
bütçe münasebetiyle Yüksek Mecliste açılan 
umumi müzakerelerde rejim ve Hükümetin ta-
kibettiği iç ve dış politikanın bütün cepheleriy-
le iktisadi ve malî mevzularda görüşlerimizi ifa
de imkânı doğmaktadır. Lâkin son günlerde 
muhtelif vesilelerle Hükümetle aramızda geçen 
münakaşalarda bir kere daha sabit olmuştur ki 
gerek demokrasi rejiminin gerçJk icapları ve 
gerekse iç politikanın çeşitli mevzularında ve 
iktisadi ve malî siyasette iktidarla aramızda de
rin ve izalesi güç görüş ayrılıkları mevcut bu
lunmaktadır. 

Bugün bunların hepsini birden tekrar ortaya 
atmanın müzakereleri dağıtıp verimsiz bir mec
raya sokması ihtimalini düşünerek sadece büt
çe ile ilgili iktisadi ve malî sahada Hükümetin 
takibettiği politikanın hatalı gördüğümüz nok

taları üzerinde görüş ve ikazlarımızı teksif ede
rek bu suretle Hükümeti müşterek bir anlayışa 
iknaa çalışmayı daha ümit verici telâkki ettik. 
Bu itibarla bugün açılan umumi müzakereler
den faydalanarak C. H. P. Grupu adına 1956 
bütçesi ve bununla ilgili çeşitli memleket mese
leleri üzerindeki görüşlerimizi açıklıyacağız. 
Bunun için de önce arkada bıraktığımız yılın ik
tisadi ve malî hâdiselerini kısaca gözden geçir
meye çalışacağız. 

Yüksek heyetinizce de hatırlanacağı üzere, 
geçen yıl grupumuz adına yaptığımız bütçe ko
nuşmasında, memleketin içinde bulunduğu ikti
sadı ve malî şartlara temas ederek Menderes 
Hükümetlerince, bilhassa son yıllarda takibedil-
mekte ısrar olunan hatalı iktisadi ve malî poli
tikanın zararlı ve tehlikeli neticelerini belirtme
ye çalışmış ve sonunda görüşlerimizi şu şekilde 
hulâsa etmiştik. 

«Türkiye gelişme seyri içindedir. Ve bu se
beple iktisadi hayatımızda birtakım sıkıntılar 
olabilir. Türk milleti âtinin refah ve kalkınma
sı hesabına sıkıntılara tahammül edebilir. Yeter-
ki çeküen bu sıkıntıların katlanılan fedakârlık
ların en mâkul ve müsmir, en emin ve süratli 
bir kalkınma hamlesinin zaruri icabı bulundu
ğuna ve en kısa zamanda izale olunacağına iti
mat ve itminan husule gelebilsin. Plânsız, «prog
ramsız, hesapsız bir i k t i s a d i politika y ü z ü n d e n 
iktisadi gücümüz lüzumsuz yere zorlanıp ifna 
olunmasın ve memlekete beyhude ıstırap çekti
rilmesin. 

Bugün iktisadi ve malî hayatımız böyle he
sapsız bir gidişin tevlidettiği buhran içindedir. 
Buhran artmak ve her halde devam etmek isti-
dadmdadır. Ne ret ve inkâr yoluyla ne saklayıp 
küçümseyerek, ne muhalefeti bedbinlik ve kötü 
niyetle itham ederek ve ne de söz yarışı ile bu 
mesele halledilemez. Edilcmiyeceği de son iki 
ydda sabit olmuştur. 

Yine geçen yıl huzurunuzda yaptığımız büt
çe konuşmasının 1955 bütçesinin tetkik ve tah
lili ile ilgili kısmında, şartlar ve imkânlar göz-
önünde tutulmadan takibedüen aşın ve israfil 
masraf politikası hakkındaki görüşlerimizi de 
şu şekilde belirtmiştik. 

«Hükümetin bugüne kadar takibettiği para. 
kredi ve bütçe politikasının bir neticesi olarak, 
devamlı şekilde yaratılan iştira gücü ile mevcut 
mal ve hizmet arasındaki muvazenesizliğin bir 
neticesi olan devamlı fiyat artışları, bu yıl büt
çesi üe takibedilmekte olan masraf politikası ile 

2844 

TBMM KUTUPHANESI



âdeta körüklenmektedir. Devletçe ve bütçe ile 
yapdacak her yeni masrafın, muayyen mal ve 
hizmetlere olan umumi talebin hacmini artırma 
neticesini doğuracağı malûmdur. Bu vaziyet fi
yatların daha süratli bir tempo ile artmasını in-
tacedeceği gibi esasen tehlikeli bir hale gelmiş 
olan dış, ticaret ve tediye muvazenesizliklerini 
bir kat daha ağırlaştıracaktır. Ekonomimiz için 
pek zararlı neticeler tevlidedebileeek olan bu 
gidişin önlenmesi lâzımdır ve mümkündür. Bu
nun için para ve kredi sahasında alınacak cid
dî tedbirlerle birlikte, bütçe politikasında bir 
revizyona tâbi tutulması icabetmektedir. «Bütçe
de âzami tasarrufa riayet edilmesi ve bütçe mas
raflarının, mahiyeti ne olursa olsun, mâkul, 
hadler dâhilinde tutulması, takibedilecek bütçe 
politikasında ehemmiyetle göz önünde tutulma
lıdır. Hiç şüphesiz bu görüş, her gün biraz da
ha artan fiyatları muayyen seviyelerde durdur
mak, dış ticaret ve tediye muvazenesizliklerinin 
doğurduğu menfi tesirleri, asgari hadde indir
mek ve dolayısiyle millî ekonomide istikrar ve 
emniyet havasını hâkim kılmak isteyen, basi
retli bir politikanın zaruretleri olarak mütalâa 
edilebilir. Yoksa devamlı fiyat artışlarını, dış 
ticaret ve tediye muvazenesizlüklerini ve bu yüz
den ie piyasada çekilen darlıkları, spekülâsyon 
temayüllerini, refahın alâmeti gibi gören ve 
gösteren bir politika anlayışının hedefleri ola
rak kabul edilemez.* 

Muhterem arkadaşlarım: 
Bu samimî ve yerinde ikazlarımızın, zama

nın Maliye Vekili ve hattâ bizzat Hükümet Re
isi tarafından nasıl karşılandığı ve, ne kadar 
hafife alındığı, «dünya tarihinin emsalsiz kalkın
ma hareketlerinden birini muvaffakiyetle tat
bik ediynruz», «iktisadi istiklâl savaşı veriyo
ruz», «vatan sathına bir vatan daha kattık» 
(Soldan, doğru doğru sesleri) gibi meydan nu
tuklarına yakışan bir propaganda edebiyatı ile, 
iktisadi Tealitelerc nasıl arka çevrildiği Yüksek 
Heyetinizin malûmudur. Fakat memleket hesa
bına üzülerek de olsa ifade etmeliyiz ki, o tarih
ten bu yana cereyan eden hâdiseler ve karşılaş
tığımız realiteler, yaptığımız ikazlardaki sami
miyeti ve görüşlerimizdeki isabeti, bugün artık 
ret ve inkârı mümkün olamıyacak bir katiyetle 
teyidetm iştir. 

Gerçekten; iktisadi ve malî hayatımız, arka

da bıraktığımız 1955 yılı içinde adım adım tam 
bir çıkmaza sürüklenmiştir. Devamlı bir kalkınma 
ve cihazlanma için, en başta şart olan malî istik
rar tamamen sarsılmış, iş hayatında emniyetten 
eser kalmamıştır. Türk parasının iç ve dış değeri, 
her geçen gün biraz daha Tuzlanarak düşmüştür 
ve düşmektedir. Dış ticaret ve tediye muvazenesi
nin, her yıl, bir evvelkine nazaran daha vahîm 
bir hal alması, en zaruri ihtiyaç maddelerinde 
çekilen darlıklar ve sıkıntılar yanında, yatırım 
faaliyetimizin geleceğini de şüpheli bir hale sok
muştur. Altın ve döviz stoklarımız tamamen 
erimiş, dış borçlarımız üç milyarı aşmış, gele
cekteki ihracat imkânlarımız şimdiden ipotek 
altına konulmuştur. Taahhütlerimizin zamanın
da yerine getirilememesi, dış itibarımızı, tami
ri pek güç bir surette sarsmıştır. Malî sahada
ki istikrarsızlık ve iş hayatındaki emniyet buh
ranı yüzünden, bulamk suda avlanmak itiyadın
da olan mahdut bir zümrenin, geniş vatandaş 
kütlesinin istismarı pahasına, büyük ve haksız 
ölçüde kazanç sağlama hırslan büsbütün şahlan
mıştır. Karaborsa ve ihtikâr, iktisadi hayatı
mızın devamlı ve temelli bir yarası haline gel
miştir. Hayat pahalılığı ve geçim darlığı, geniş 
vatandaş kütlesini bunaltmış, çaresiz hale düşür
müştür. 

Hükümet, yapılan devamlı ikazlara rağmen, 
sırf kendi hatalı politikası yüzünden sürüklen
diğimiz iktisadi buhran karşısında, bu buhra
nın hakiki sebeplerini araştıracak, âcil ve cez
ri tedbirler alacak yerde, dikkate şayan bir 
gaflet ve âdeta vatandaşın aklıselimi ile alay 
eden bir hafiflik ve pervasızlıkla, çektiğimiz sı
kıntı ve mahrumiyetlerin mesulü ve müsebbibi 
olarak muhalefetlere hücuma geçmeyi, tek çıkar 
yol addetmiştir. Filhakika yaz ortasında yayın
lanan tebliğler ve Devlet Radyosunda yapılan 
mübalâtsız konuşmalarla, bir taraftan iktisadi 
durumumuzun ne kadar parlak, göz kamaştırı
cı olduğu hususunda vatandaşları ikna etme. 
gayretleri peşinde koşulurken, diğer taraftan 
yegâne kabahati, tehlikeyi haber vermekten, 
hükümeti ikaz etmekten ve bu suretle memleket 
vazifelerini yapmaktan başka bir şey olmıyan 
muhalefetlere «bozgunculuk», «iktisadi suikast 
tertipçiliği», ve hattâ «vatan hiyaneti» gibi, e.ı: 
ağır ve yakışıksız ithamlar savurulmaktaıı çe-
kdnilmemiştir. 
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Muhterem arkadaşlar un; 
iktisadi hayatımızın her gün biraz daha 

ağırlaşan şartları ve bunun, iktisadi, malî ve 
hususiyle sosyal bünyemizde yarattığı geniş, ve 
sürekli sarsıntıları, Türk milletinin geniş müsa
mahasını ve hudutsuz sabrını alabildiğine istis
mar etmekten çekinmiyen kesif bir propaganda 
edebiyatı ile uzun müddet gizlemeye imkân yok
tu ve nitekim olmamıştır. Bu sebepledir ki, her 
geçen gün biraz daha artan sıkıntı ve mahrumi
yetlerin geniş vatandaş kütlesinde yarattığı hu
zursuzluk, iktidar grupunu da nihayet harekete 
getirmiş ve Üçüncü Menderes Kabinesinin hep 
bildiğimiz hâzin şekilde düşmesini intacetmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
1950 den beri çok müsait iç ve dış şartlara ve 

memleketimizin bütün tarihi boyunca misline 
raslanması mümkün olmıyan müstesna dış yar
dım ve imkânlara rağmen, izahı güç bir inat ve 
ısrarla takibedüen hatalı iktisadi ve malî poli
tikanın, plânsız, programsız bir başı boş gidişin 
neticesi olarak, iktisadi ve malî sahada içine 
sürüklendiğimiz çıkmazın baş mesulü olan ve bu 
sebepten dolayı Kabinesi düşürülmüş bir siyaset 
adamının, yeni hükümetin de başmda yer almış 
olması, siyasi gelenekler bakımından hayret ve 
ibretle karşılanacak bir hâdise olduğu kadar, 
memleketimi?, için de hakikî bir talihsizlik ol
muştur. 

Gerçekten; hâdiselerin ve kendi grupunun 
tazyiki ile, bugüne kadar takibettiği iktisadi ve 
malî politikadan kısmen de olsa ricat etmek 
mevkiine düşen Menderes, yeni Hükümet Be
yannamesinde bugüne kadar olan icraatının 
mesuliyet ve vebalini, dikkate şayan bir maha
retle kendi grupüna ve hattâ geniş seçmen küt
lesine mal etmekle işe başlamıştır. Bu program
da, vatandaşın iktisadi sahadaki huzursuzluğu
nu önlemek için fazlaca bel bağlandığı anlaşılan 
zabıta tedbirlerinden başka, memleketin karşı
laştığı iktisadi ve malî güçlüklere karşr ciddî, 
cezri çareler düşünüldüğüne ve tatbik edilece
ğine dair, müphem ifadeler dışında, müspet ve 
açık her hangi bir tedbir veya tedbirler manzu
mesi mevcut değildir. Aynı hükümetin imzasını 
taşıyan 1956 bütçe gerekçesi ise, eski Menderes 
hükümetlerinin pek alışık olduğumuz zihniyeti, 
propaganda edebiyatı ve malzemesi üe, olan bi
ten bütün hâdiselere rağmen, sanki, eski Men

deres hükümetlerinin düşmediğini ve düşürüle-
miyeceğini iddia ve ispat eden canlı bir vesika 
olarak karşımızdadır. 

Muhterem arkadaşlar. 
İktisadi ve malî sahada, geç dc olsa, dertleri

mize deva teşkil edecek tedbirler mevzuunda, 
hükümet beyannamesinin müphem ifadeleri ve 
bütçe gerekçesinin eski gidişin methiyesini ya
pan muhtevası karşısında, memleket umumi ef
kârında ve galiba bizzat kabine üyeleri arasın
da duyulan kararsızlık ve tereddüt havasının, 
1956 bütçesinin Bütçe Komisyonunda umumi 
müzakerelere başlandığı sırada Sayın Maliye 
Vekili tarafından yapılan ve bir ay sonra, bük
mediğimiz birtakım sebeplerle Hükümet Reisin-
ce de teyidine lüzum hissedilen beyanlarla kıs
men dağılmış olduğunu kabul etmek yerinde 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizin içine sürüklendiği bu çık

mazdan kurtulabilmesi için, Dördüncü Menderes 
Kabisesince düşünüldüğünden bahsedüen bu 
tedbirler, hakikatte, yıllardan beri muhalefetler, 
tarafsız ilim ve ihtisas adamları ve hattâ dost 
yabancı mütehassıslar tarafından vakit kaybe
dilmeden alınması tavsiye edilen tedbirler man
zumesinin bir kısmından başka bir şey değildir. 
Bu hakikati huzurunuzda bir defa daha belirt
miş olmak için, müsaade ederseniz, geçen yüki 
bütçe konuşmamızın sonunda yaptığımız tavsi
yelerden bâzılarını, hep birlikte okuyalım : 

«Her şeyden evvel hükümeti, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde buhranı yenecek ve mütaakıp 
yıllarda muvazeneli bir ekonomiye götürecek bir 
program çizip ilâna davet ederiz. Böyle bir po
litika, âcüen emniyet ve itimadı iade ile uzun 
vadeli bir istikraz sağlanmasını ve hemen eko
nomimizi bir programın disiplini içine almayı 
istilzam eder. 

Hükümetin zaman kaybetmeden yetkili bir 
heyete bir yatırım programı hazırlatmasını, tav
siye ediyoruz. Denk bütçe gayesini gözden uzak 
tutamıyacak olan bu yatırımlar programında 
yapılacak işlerin tercih sırası, ikmal müddetleri, 
devletin ve özel teşebbüsün ve yabancı serma
yenin iştirak payı ve şartları, iç ve dış finans
manların hangi kaynaklardan ve ne suretle te
min olunacağı tesbit ve ilân olunmalı ve yatı
rımlar için Merkez Bankasının kapısı çalınma-
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malıdır. Aksi takdirde tesis meydana getirmek 
maksadı ile yapılan her emisyon hayat pahalı
lığını artırmakta ve vatandaşın sırtına gizli ve 
adaletsiz bir cebri vergi olarak yüklenmekte
dir. 

Samimî ve hakiki bir denk bütçe hüküme
tin başlıca.hedefi olmalıdır. Yani malî yıla mah
sus bütün hakiki devlet gelirlerinin ve giderle
rinin mütevazin olarak ithal edildiği bir denk 
bütçe. 

Merkez Bankası membalan ancak ve ancak 
kısa vadeli kredilere münhasır kalmalıdır. Yal
nız resmî saha için değil, bütün hususi sahalar 
için dahi bu böyle olmalıdır. 

Piyasadan fazla iştira gücünü çekmek üze
re bütçeden başta Toprak Ofisi borçları gibi 
dalgalı borçlara münasip miktarda tahsisat ay
rılmalıdır. 

Merkez Bankasının ıskonto haddi ve faiz 
hadleri yükseltilmelidir. Tediye muvazenesi 
için ve transfer borçlarının tasfiyesi için bit-
program yapılmalıdır. 

Bundan böylesi için hububat ve saire zarar
ları mutlaka bütçeye ithal edilmelidir. 

Aziz arkadaşlar, 
Henüz işlerimiz bu derece sarpa sarnıamış-

ken, bu tedbirlerin alınmasını tavsiye edenlere, 
bizzat Sayın Menderes tarafından ne kadar ağır 
ve haksız hücumlar yapıldığını şimdi hatırla
makta fayda yoktur, Menderes ve hükümetle
rinin haksız, zamanında bu samimî ikaz ve tav
siyeleri yapanların haklı olduklarının, sonunda 
bizzat Menderes tarafından itiraf edilmesi, biz
lere, memlekete karşı borçlu oldukları vazife
leri yapmış insanların huzurunu vermiş olsa 
bile, bu mânevi tatmin, memleketimizin gör
düğü büyük zararlan telâfi edemez. Bu sebep
ledir ki, Başvekilin bundan böyle tatbik edile
ceğini vait ve taahhüdettiği tedbirler karşısın
da, memleket umumi efkârının ilk ve müşterek 
aksülâmeli «Zararın neresinden dönülse kârdır> 
atalar sözü ile avunmak olmuştur. (Soldan, ooo 
sesleri). 

Biz;, burada Nedim ökmen Beyin çektiği, 
D. P. nin nefsinde toplanan beş yıllık propagan
da nutkunu sükûnetle dinledik. Biz görüşleri
mizi ifade ediyoruz. 

Düşünülen bu tedbirlerin yerinde ve isabet
li ve fakat kâfi olmadığını ve alınması derpiş 
edilenlerin, bugünkü şartlara göre başarı ihti

malleri üzerinde ilerde ayrıca duracağız. Yal
nız şimdi sırası gelmişken, bu tedbirlerin bir 
kısmı ile ilgili olarak, gözümüzün önüne serilen 
bâzı acı hakikatleri belirtmeyi zaruri addedi
yoruz. 

Biliudiği gibi, bütçe ile ilgili olarak alına
cağından bahsedilen tedbirlerin birincisi, «da
ha sıkı tasarruf zihniyeti ile hareket etmek su
retiyle bütçede hakiki muvazene temin oluna
cağı», taahhüdüdür. Henüz alınacağından bah
sedilen bu tedbir karşısında, hayretten donup 
kalmamak mümkün değildir. Çünkü, son yıllar
da, hükümet reisi ve hattâ Devlet Reisi de dâ
hil olmak üzere, yetkili ve mesul şahsiyetlerin 
ağzından, bütçelerimizin denk olduğunu sık sık 
işittiğimiz gibi, bütçe gerekçeleri gibi altında 
hükümetlerin imzası bulunan resmî vesikalarda 
bu beyanları teyidediyordu. Şimdi yapılan bu 
itiraf karşısında 1954 ve 1955 bütçe gerekçele-
rindeki şu satırlar, her' halde huzurunuzda ib
retle okunmaya değecek mahiyette görülmeli
dir : 

«19:34 bütçesi ile hükümet, dört sene evvel 
verilmiş bir sözü yerine getirmekte, bu memle
ketin çok uzun yıllardan beri beklediği samimî 
bir denk bütçe emelini kuvveden fiile çıkarmış 
bulunmaktadır. Hiç şüphesiz hükümetimiz için 
müstesna bir mazhariyet olan bu neticeyi, biz
ler hükümet olarak Yüksek Meclisten gördüğü
müz devamlı itimada, hizmetinde bulunduğu
muz Türk Milletinin çalışkanlığına ve azimkâr-
lığına borçluyuz.» 

Uzun yıllardan beri sözü edilmiş olduğu hal
de bir türlü tahakkuk ettirilemiyen bütçe denk
liği prensibini, iktidarımızın 1954 yılında ger
çekleştirdiği ve bu suretle programa dâhil hu
suslardan birini daha tahakkuk ettirdiği malûm
dur. Takdim etmekte olduğumuz 1955 malî yılı 
bütçesi de denktir. Ve iktidarımızın ikinci denk 
bütçesini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu resmî vesikalar altında imzaları bulunan 

hükümetler, acaba şimdi bize, alınacak tedbir
ler arasında, daha sıkı tasarruf zihniyetiyle ha
reket etmek suretiyle bütçede muvazene temin 
olunacağı müjdesini veren Menderes hükümet
leri değil midir? 

Yine ilân edilen bu tedbirler arasında, 
«umumi, mülhak bütçelerin Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaatlarına imkân verilmîye-
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çaği» ve «iktisadi devlet teşekküllerinin işlet
me ve yatırım masrafları için Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaatlarının önleneceği» taah-
hüdedilmektcdir. Bizler başta Sayın Hükümet 
Reisi olmak üzere, yetkili ve mesıü şahsiyetle
rin beyanlarına ve resmî vesikalara bakarak, 
bu yolun, sadece eski iktidarın marifetlerinden 
olduğunu ve yeni iktidar tarafmdan çoktan be
ri bu sakim yolun kapandığını sanıyorduk, Ni
tekim 1954 Bütçe gerekmesinde aynen «devlet 
bütçesinin vo iktisadi devlet teşekküllerinin ih-
tiyayaçlan i ein emisyon yoluna gidilmemiştir 
ve gidilmiyceektir.» deniliyordu. Acaba, Men
deres hükümetlerinin iktisadi lûgatçesindo, 
«emisyon» ile «Merkez Bankası kaynakları» bi
zim bildiğimizden farklı mânalar mı ifade et
mektedir? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Resmî vesikalara dayanarak '-erdiğimiz bu 

izahatla ortaya çıkan hakikatler, memleket he
sabına, siyasi hayatımız hesabına cidden acı bi
rer müşahededir, işte bunun içindir ki, şahsına 
ve hükümetlerine karşı içerde ve dışarda emni
yet ve itimat kalmıyan bir siyaset adamının, 
yeniden hükümetin başına geçmiş olmasını, 
memleket için büyük bir talihsizlik addediyo
ruz. Düşünüldüğünden bahsedilen bu tedbirler, 
aslında ne kadar yerinde ve isabetli olursa ol
sun, defalarla tecrübe edilen bugünkü Hükü
met Reisinin, iktisadi ve siyasi hayatımızda de
rin bir ihtiyaç halinde duyulan huzur ve iti
mat havasını, hiçbir zaman yaratmaya muvaf
fak olamıyacağı kanaatindeyiz. 

Bu ıstırap verici müşahede, bize, bir tedai 
ile Sayın Devlet Reisi Celâl Bayar'ın, muhale
fet yıllarında söylediği bir sözü hatırlatmakta
dır. Sayın Bayar'ın o günün iktidarını kasdede-
rek «bu memleket artık hata etmiyen hükümet 
istiyor.» sözü pek meşhur olmuştur. Biz Sayın 
Devlet Reisinin muhalefet yıllarında iddia ve 
ilân ettiğinin akseine olarak, insanlar gibi hü
kümetlerin de zaman zaman hata edebilecekle
rini tabiî karşılıyanlardanız. Başka memleket
lerden vc başka devirlerden misal aramaya ha
cet kalmaksızın, bizzat şimdiye kadar gelip geç
miş Menderes hükümetleri, hükümetlerin za
man zaman değil, hattâ sık sık hata yapabilece
ğini göstermişlerdir. Fakat bugün biz, uzun 
müddet hakikatleri milletten gizleyip de günün 
birinde işler sarpa sardığı zaman, resmen söy

lediklerinin ve yazdıklarının doğru olmadığını 
bizzat itiraf etmek mevkiine düşen hükümetler
den şikâyetçiyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçenin tahliline girişmeden evvel m ü s a 

ade ederseniz bütçenin hazırlanmasında ve tat
bikinde doğrudan doğruya bütçe üzerinde tesir 
ve nüfuzu aşikâr bulunan ekonomik hayatımızı, 
istihsal, para ve kredi ve dış ticaret cephelerin
den tahlile çalışalım. 

Bir Maliye vekilinin hazırlayıp başka bir 
Maliye vekilinin savunmak zorunda kaldığı 
1956 bütçe lâyihasına ek gerekçede geçen yıl
larda emsalini gördüğümüz gibi tamamen siyasi 
propaganda maksadiyle kaleme alınmış ve ikti
sadi hâdiselerin ve bütçe ile takibolunan politi
kanın açık, geniş ve objektif bir tahlilini ihtiva 
edecek yerde siyasi propaganda edebiyatından 
örnek teşkil edecek bir vesika halinde karşımıza 
çıkmıştır. 

Bu gerekçe iddialı ifadelerden ve parlak 
cümlelerden tecridedilip hakikat ışığına tutul
duğu takdirde bunun para ve kredi enflâsyo
nuna dayanan zayıf bünyeli, programsız bir 
çabalamadan ibaret olduğu görülür. 

Gerekçede ve umumiyetle hükümetin ikti
sadi mevzulardaki bütün beyanlarında her şikâ
yetin cevabı ve her sıkıntı ve ıstırabın sebebi 
iktisadi sahada girişilen süratli kalkınma ile 
izaha çalışılmaktadır. Nitekim Sayın Maliye 
Vekili Bütçe Komisyonunda verdiği izahatta 
(biraz fedakârlık ve mahrumiyet pahasına da 
olsa iktisadi kalkınmanın mutlak surette tahak
kuk ettirilmesinin hayati ehemmiyetini hepimiz 
kabul etmiş bulunuyoruz.) Demek suretiyle bu 
fikri daha açık bir tarzda ifade etmiş bulun
maktadır. 

Yıllardan beri iktidarla aramızda ihtilâf ve 
münakaşa konusu olan husus iktisadi kalkınma
nın lüzumu üzerinde değil, bunu sağlamanm 
çare ve yolları üzerindedir. Ne gerekçe ve ne 
de sayın vekilin izahlarında mahrumiyet ve feda
kârlıklar behasına sağlanmasına çalışılan iktisadi 
kalkınmanın hangi esaslara, hangi plân ve progra
ma dayanarak hangi istikametlerde ve ne ka
dar zamanda tahakkuk edeceği, girişüccek te
şebbüslerin fayda ve imkân sırası, iç ve dış 
finansmanlarının ne şekilde sağlanacağı ve bun-

1 1ar için katlanılacak fedakârlık ve mahrumiye-
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tin şümulü, derecesi ve müddeti üzerinde bir 
vuzuh ve sarahat mevcut değildir. 

Halbuki mal yokluğundan ve fiyat yüksekli
ğinden en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılıyauu-
yan mütevazi imkânlı vatandaş kütlesi bu mah
remiyetin müddetini, çeşidini bilmek ve eşit ol
masını görmek ister. 

Asırlarca türlü talihsizlikler ve ihmaller ile 
geri kalmış bir memleketin refaha kavuşmasını 
ve bunun için iktisadi sahada bir kalkınmayı ar-
zulamıyacak bir fert ve teşekkül yoktur. Ancak 
bu refah ve kalkınmaya gidecek yol imkânlarla 
mukayyet olmaksızın her ihtiyacı birden karşı
lamak hevesiyle bir sürü teşebbüse girip imkân
lar tükenince bütün teşebbüslerin âtisini ve 
memleketin iktisadi gücünü ve itibarını tehlike
ye düşürmek olmasa gerektir. 

Bugün iktisadi hayatımızda müşahede edilen 
inkişafta nüfusumuzun artışı İkinci Cihan Har
bi sonunda tedricen bütün dünyada başladığı 
gibi bizde de fert olarak ve milletçe iktisadi ve 
ticari kabiliyet ve şevkimizin hızlanışı, dost ve 
müttefiklerimizle Avrupa tş Birliği İdaresinin 
yardımları yanında iktidarın memleketin maddi 
ve mânevi kaynaklarını seferber etmek sure
tiyle istihsali artırmaya matuf gayretlerinin pa
yını da memnuniyetle kaydederiz. Fakat bunun 
yanında hükümetin takatlerimiz üstüne çıkarak 
plânsız ve programsız bir ekonomi siyasetiyle 
iktisadi gücümüzü rastgele israf edişi, millî eko
nomiye müessir faaüyetler arasında bir koordi
nasyon kuramayışı yüzünden enflâsyonist bir 
politikanın fasit dairesi içine girmiş ve bir ikti
sadi buhrana sürüklenmiş olduğumuz ve hattâ 
bu yüzden yaratılan istihsal gücümüzün de zaı-
fa duçar olmakta bulunduğu da acı bir hakikat
tir. 

Meselâ hükümet kalkınma hamlelerinin esas
larından bahsederken hususi teşebbüs erbabının 
muhtelif istihsal kollarında yeni yeni teşebbüs
lere girişmelerini her suretle teşvik ettiğini ve 
inhisarcı devletçilik politikası takibetmediğini 
söylemektedir. Halbuki bugün hususi teşebbüsü 
teşvik şöyle dursun hususi teşebbüs erbabı ikti
sadi devlet teşekkülleriyle eşit bir muameleye 
dahi tâbi tutulmamaktadır. Çünkü devlet fab
rika ve müesseseleri sıra dışı döviz tahsisleri ala-
büdiği halde hususi teşebbüse ithal tahsisleri 
için transfer imkânı damla halinde bile verile
memekte, hususi sanayi müesseseleri kauçuk, 

tops, teneke, floş, kimyevi boyalar, sum elyaf 
gibi hammaddeler ve en lüzumlu yedek parçala
rın tedarikinde binbir zorluk içinde bunalmak
tadır. Fabrika sahibi hammadde bulamazken, 
çiftçi traktör ve biçer - düğeri için yedek parça-
sızlıktan kıvranırken, ailesinin günlük nafaka
sını taksisine bağlıyan şoför iç ve dış lâstik yok
luğundan arabasını garaja çekmek veya meslek 
değiştirmek zorunda kalırken ithalâtın yüzde 
büyük bir nispetinin devlet ve kitisadi devlet 
teşekküllerinin envestisman ve müstehlek ihti
yaçlarına tahsisi ve hattâ bu döviz darlığında bu 
resmî müesseselere ait lüks otomobillerin dur
madan yenilenmesi hususi teşebbüs erbabını teş
vik etmenin yolu olmamak lâzımgelir. 

Yine gerekçede kalkınma politikasından 
bahsedilirken iktidarın zirai kredilerden bağlı
yarak her türlü işletme kredilerinin artırılması
na büyük ehemmiyet verildiğine işaret olunmak
tadır. Halbuki emisyona dayanmak suretiyle da
ğıtılan bu kredüerin bir kısmı istihlâk sahasında 
heder edilerek piyasada suni bir iştira gücü ya
ratmış ve iç fiyatların ve maliyetlerin yükselme
si mahzurunu doğurmuştur. Nitekim Bütçe Ko
misyonunda yapılan tenkidlere cevap veren Sa
yın Maliye Vekili (Bundan sonra banka kredi
lerinin nafi kanallara sevk edilmesi, spekülatif 
teşebbüslere kredi verilmemesi ve bilhassa 1956 
da zirai sektör kredileri umumi hacminin daha 
fazla artmaması ve mevcut kredilerin hakiki is
tihsal sahasına işlemesi üzerinde hassasiyetle 
durulacağını) söylemekle bugüne kadar bu yol
da takibolunan politikanın isabetsizliğini kabul 
ve ikrar eylemektedir. 

Sanayi sahasında son birkaç yıl içinde artan 
nispette yatırım yapıldığı iddiasını yadırgamı
yoruz. Filhakika şeker, çimento, iplik ve enerji 
istihsalini artırmak üzere sanayini bu kolların
da birçok teşebbüslere girişilmiştir. Muvafık 
muhalif hiçbir vatandaş memlekette fabrika ya
pılmasına, baraj yapılmasına, liman yapılması
na muarız olmamıştır. Kaldı ki, bizim gibi mem
lekette devletçilik tatbikatı ve hususi teşebbüsü 
teşvik ve himaye yollariyle sıfırdan başlıyarak 
birçok kollarda sanayii kurmuş olan bir partinin 
bu sahada başka türlü bir noktai nazar ileri sür
mesi mümkün değildir. Ancak bizce bu sahada 
muvaffakiyetin başta gelen şartı bu işleri ihti
yaç ve verimlilik bakımından sıraya koymak ve 
iç ve dış imkânlarımızla ayarlamaktır. Bu ayar-
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lama yaDilmadıkça elde edilecek neticenin har
canan imkânlarla mütenasip olmasına imkân el-
vermiyeceği hattâ bir kısım millî servetin heder 
olmasına sebebiyet vereceği ve iktisadi bünye
mizde menfi tesirler yaratacağı endişesi duyu
lur. Başlanan işlerin bugünkü durumu böyle bir 
endişede haklı olduğumuzu gösteren işaretler ta
şımaktadır. Meselâ hükümet mensucat sanayiin
de büyük işler başardığını iddia etmektedir. Ge
rekçede bu sahada da mebzul rakamlar vardır. 
İster resmî ister hususi teşebbüsle olsun iğ ade
dinin tezgâh adedinin birkaç misli artmış olma
sı şayanı memnuniyet olsa da mevcut fabrikalar 
hammadde yokluğundan günde birkaç saat ça
lışmak veya kapanmak tehlikesi geçirirken... 
(Soldan, nerede kapanmış? Misal ver sesleri) 
Hükümetin iğ ve tezgâh adedini artırmaya gay
ret etmesi ve bunu muvaffakiyet sayması prog-
ramsızlığm bariz bir delili değil midir? 

Hulâsa geçen yılda dediğimiz gibi iktisadi 
kalkınmada hükümeti arzu ve heveslerin peşhı-
!en koşması ve programsızlığı mahkûm etmiştir. 
Hükümeti muvaffakiyetsizliğe ve milleti sıkıntı 
ve mahrumiyete mahkûm eden en büyük hata 
asgari bir programın disiplini içinde yürümek 
fikrine kıymet verilmeyişidir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Her hatanın ve her zorluğun yegane Özrü 

ve kalkanı haline sokulmak istenen kalkınma 
hamleleri istihsal; artırmak ve refahı sağlamak 
amacını gütmekte olmak lâzımdır. Halbuki is
tatistikler bunu teyidetmekten uzaktır. Kalkın
ma hamleleriyle beraber artması gereken ithalât 
ve ihracat 1953 ten beri aksine aşağıya doğru 
seyretmektedir. Aylık vasati ithalât ve ihracat 
rakkamları bunu bariz bir şekilde gösteriyor 
İthalâtımızın aylık vasatisi 1953 yılında 124 mil
yon lira iken 1955 yılında 11 aylık vasati 116 
milyon Türk lirasına ve yine 1953 yılında 92 
milyon lira olan ihracat aylık vasatisi 1955 yı
lında 70 milyona düşmüş bulunmaktadır. Aynı 
zamanda açıklar da büyümektedir. 1953 yılında 
ithalât ve ihracat arasındaki aylık vasati açık 
32 milyon Türk lirasından 1955 yılı aylık vasa
tilerinde 43 milyona yükselmiştir. Bu suretle 
1955 yılında 516 milyon lira açıkla Cumhuri
yet yıllarının en büyük açığını vermis oluvoruz. 

İh: •acatımızm azalışı hava şartlarının kötü- 1 

lüğü ile izah edilmektedir. Geçen yıllarda bol 

mahsule rağmen ihtiyat tavsiye ettiğimiz ve ha
va şartlarından bahseylediğimiz zaman gülüş
meler olduğunu hatırlarız. Hattâ (Sizin zama
nınızda havalar hiç mi iyi gitmedi) demiş olan 
Maliye Vekiline şimdi aynı latifeyi tekrarlıya-
rak (Sizin zamanınızda havalar hiç bozmiyacak 
mı sanıyordunuz) demek mümkündür. 

AKİF SARIOĞLU (Muğla) — Bizim müd
det kısa, sizin müddet uzundur. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Bir fikrini/, 
varsa burada konuşun da hepimiz müstefidola-
lım. 

Yıllık neticelere göre haddinden fazla iyim
ser veya kötümser olmak yersizdir. Bugün de 
istihsal met ve cezirleri iklim şartlarına sıkı sı
kıya bağlı olan Türk ziraatinin dalgalanmaları 
hesaba katılmadan taahhütlere girişilirse elbette 
bugün olduğu gibi ithalâtı 1952 - 1953 seviyesin
den bir hayli aşağı düşürmek zorunda kalınır. 

Dış ticaretimiz bir çıkmaza girmiştir. Uzun 
yıllar Merkez Bankasında çalışarak dış ticaretin 
mekanizmasını ve dertlerini öğrenmiş olan bu
günkü Ticaret Bakanının şahsi gayretlerine rağ
men bugünkü durumun mesulü olan hükümet 
ekibi içinde gayretlerinden bir semere elde edi
lebileceğini sanmıyoruz. 

Geçen sene dıs ticaretimizin Doğu - Avrupa 
memleketlerine doğru kaymasına temas etmiş
tik. 1955 te bu hareket daha belirgen hale 
gelmiştir. İthalât ve ihracat yekûnu 1955 şin 
ilk 6 ayını 1954 yılının aynı devresiyîe muka
yese edersek görürüz ki : Avrupa İş Birliğine 
katılan memleketlerle dıs ticaretimiz 545 
milyon liradan 485 milyon liraya inerken 
Doğu - Avrupa memleketleriyle ticaretimiz 139 
milyon liradan 257 milyona çıkmıştır. Bu, pa-

I halı satıp, pahalı almak cereyanının kuvvet
lenmesi demektir. Ve şüphesiz sakat bir gi
diştir. Doğu - Avrupanm güdümlü memleket
lerinden ithal mallarını çok pahalı alıyoruz. 
Dış ticaretimiz memleketin zaruri maddelere 
olan ihtiyacını karşılamak iktidarından mah
rum hale gelmiştir. Her gün bir ihtiyaç mad
desi eksilmekte ve karaborsaya düşmektedir. 
Bu hal geçici değildir. Daha yıllarca sikmtı 
çekilecek çünkü yegâne kaynağımız olan ihra
catın âti imkânları da peşinen sarf edilmiştir. 

I Bugün ihracatımızın % 20 ilâ 30 nispetinde bir 
kısmı mevcut borçlara mahsubedilmektedir. 
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Ayrtea önümüzdeki yıllarda kredili ithalât 
borçlarını da aynı ihracat ödiyecektir. 

İşte böyle bir çıkmaz karşısında hükümet 
bütün iktisadi ve siyasi ümitlerini bir yabancı 
istikraza bağlamaya mahkûm olmuştur. Yaban
cı memleketlerle bu kabîl görüşmelere, im
kânlarını tüketmiş bir memleket olarak gir
mekte olduğumuzu endişesiz düşünmek müm
kün değildir. 

Dış ticaret sistemimizin, içeriye ve dışarı
ya itimat telkin etmek zaruretinden uzaklaş-
mamıştır. 1954 de yapılan dış ticaret rejimi 
tatbik edilemez hale gelmiş, bunun yerini gün
lük kararlar ve muameleler almıştır. Ticaret 
hayatı herkese tatbik edilir umumi kaidele
re susamıştır. Çoktan beri ticaret ve ödeme 
anlaşmaları ilân edilemez olmuştur. Halbuki, 
1950 den evvelki usullerimize nazaran her an
laşma derhal sirkülerlerle tüccarın ıttılaına ko
nurdu. Bugün anlaşmalar karanlıkta kalmak
tadır. Bu durumdan ancak kulağı delik olan
lar kendilerine haksız faydalar sağlayabilir. 
Şunu kabul etmek lâzımdır ki, anlaşmalar 
derhal ilfn edilmedikçe Ticaret Bakanlığı ken
disini haklı haksız dedikodulardan kurtaramaz, 
bu sakat yol terk edilmelidir. 

Geçeu sene de işaret ettiğimiz gibi döviz tah
sisi ile bu dövizin transferini ayrı iki muamele 
halinde tutan son üç yılın tatbikatı kadar anor
mal bir icat görülmemiştir. Biz, döviz tahsis ede
riz de transferi sonradan imkân olunca gelir de
mek, birbirimizi aldatmaktır. Yabancı karşısın
da memleketi küçük düşürmektir. Bu kötü buluş 
dış ticaret dilinden artık çıkarılmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hükümetin takibettiği para ve kredi politi

kası da aynı çıkmazın içindedir. Geçen sene yi
ne bu mevsimlerde bu hususta da hükümetin 
ehemmiyetle dikkatini çekmeye çalıştık, basiret
siz ve ihtiyatsız bir iştira gücü yaratıp tevzi et
mek politikasının Türk parası kıymetini sakat
lamakta ve takibedilen kredi politikasının da bu 
sakatlığı artırmakta- olduğunu ifadeye gayret 
ettik. Hükümet tutmuş olduğu yanlış yolda şu 
arada geçen bir sene zarfında da ısrarla devam 
etti, netice bugün biraz daha ciddiyet biraz da
ha vahamet kesbetmiştir. Geçen yıldan beri te
davüldeki para miktarı biraz daha artırıhmş 
tevzi edilen kredinin seviyesi biraz daha yüksel
tilmiştir. Merkez Bankasının bankmotlariyle mev

duattan müteşekkil para haemı 1952 sonunda 1 
milyar 534 milyon lira iken 1953 sonunda 1 mil
yar 900 milyon, 1954 sonunda 2 milyar 285 mil
yon ve 1955 sonunda 2 milyar 823 milyon lira
ya yükselmiştir. Son bir sene içinde para hac-
ınmda % 23,5 bir tezayüt görülmektedir. (Bir 
sene evvel artış nispeti % 20 idî) 

Hükümetin malî takat tanımıyarak yürüttü
ğü politika veya politikalar tesiriyle Merkez 
Bankasının bühassa piyasada seyyaliyetlerini 
tüketen bankalara kredi musluklarını ölçüsüî 
şekilde bu sene biraz daha açmış bulunmasının 
bu şişkinliğe başlıca sebebolduğunda şüphe yok
tur. 

Filhakika kredi kalemleri yekûnu 1954 de 
2 milyar 810 milyon lira iken 1955 sonunda 3 
milyar 574 milyon lira olmuştur. Aradaki fark 
764 milyon lira tezayüt nispeti ise % 27 dir. 
Bütçe gerekçesinde hükümet, her zaman olduğu 
gibi bu yıl da mukayese ve neticelerinde sadece 
bankınotları ele almakta, kaydi para mahiyetin
deki mevcudatı bir tarafa bırakmaktadır. 

Hakikatte bu mevduat da para mahiyetin
dedir ve artışı para artışı gibi tesir ve netice 
doğurmaktadır. 

Bütçe gerekçesi bankınot haemmdakî artışı 
«iş hayatındaki bir «enelik gelişmenin zaruri 
icabı» olarak izaha çalışmaktadır. Hükümet 
para hacmini şimdiki 2 milyardan 4 - 5 milya
ra çıkarırsa bu faraziye ile zahirde iş hacmi
ni da birlikte artırmış olur. Ve iddiasını dur
madan böylece tekrar edebilir. Asıl olan iş 
hacminin ve para hacminin normal hacım veya 
hacımlar olmasıdır. Meselâ 1954 de milllî ge
lirimizin 'bir yıl evvele nazaran % 9,5 düştüğü 
son çıkan hesaplardan anlaşılmaktadır. Hal
buki biraz evvel arz ettiğimiz gibi para hacmi 
1954 de bir yıl evvele nazaran % 20 artmıştır. 
Para piyasasından tedarik edilen imkânlarla ya
pılan envestismanlar piyasaya hemen istihlâk 
edilebilecek mal ve hizmet çıkarıncaya kadar 
aradan az çok bir zaman geçmek ister. Bu za
man zarfında piyasaya çıkan o paralar yahut 
iştira gücü muvazeneyi bozar ve fiyatlarda is-
tıer istemez bir kabarıklık gösterirler. Bunun 
neticesinde de iktisadi bünyede bir anormallik 
görünür. Nitekim bugün bu anormalliği fiilen 
de tesbit etmek mümkündür. Para kıymeti bu 
sene de bilfiil zedelenerek yürümüştür. Bunu 
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da parada dahili kıymeti gösteren fiyat müşi-
relerinin durmadan yükselmesinden ve parada 
haricî kıymeti işaret eden 'kamlbiyo fiyatlarının 
yükselerek yürümüş olmasından anlıyoruz. 

J. Dâhilide fiyatlar durmadan yukselmek-
tedir. 

' a) Toptan fiyatlar 1948 yılı 100 itibariyle 
yıHık vasati 1950 de 97 ik'en 1954 te 118 ve 
1955 te istanbul Ticaret Odasının neşrettiği 
müş'ireye göre 138 e yükselmiştir. Demek ki 
son senenin bir evvelki yıla nispetle artışı 20 
puan yani % 17 dır. 

b) Geçinme endeksi yine 1948 senesi 100 
itibariyle Ankara'da 1950 de vasati 100 iken 
1954 te 122 ve 1955 in 10 neu ayında 143 e yük
selmiştir. istanbul'da ise 1950 de 104 iken 
1955 in 10 uncu ayında 140 a yüksel'miştir. 

Bizce fiyat hareketlerinde 'asıl nazarı dik
kati çöken galopan yükseliş 1954-1955 arasın
daki tereffüdür. 

2. Kambiyo fiyatlarına gelince: 
Fiilî piyasada kambiyo rayiçleri daha baş

ka bir süratle yükselmektedir. 1950 de dolar 
450 kuruştan yukarı çıkmamıştır. 1964 te va
sati 615 kuruş iken 1955 te vasati 862 kuruş 
olmuştur. (Yıd zarfında 1 100 kuruşu geçmiş 
ve 688 kuruştan aşağıya düşmemiştir.) 

Kambiyo rayiçleriyle bir ımuvazilik takibe-
den külçe altın gramı 1950 de vasati 520 kuruş 
idi, 1954 te 726 kuruş oltan vasati 1955 te 977 
kuruş oldu. (Yıl zarfında altın asgari 787 ve 
âzami 1 255 kuruş olmuştur.) 

Hükümet fiyat yükselmeleri için (ufia'k, te
fek değişiklikler) demekle ve kamibiyo ve al
tın fiyatları için de bir taraftan (Türk parası
nın kıymetini tâyine medar olmadığını ve ola-
mıyacağını)' söylerken diğer taraftan (haricî 
mübadelelerden % 95 hattâ 97 sinin-'ki Mali
ye Vekili Bütçe Komisyonunda % 80 diye ifa
de etti-dolar 280 veya 283 'kuruş •hesabiyle yü
rüdüğünü) iddia etmektedir. 

Gerek dahilî fiyatlar, gerek kambiyo ve al
tın fiyatlarına ait yukarıki rakamlar ve nispet
lerden de anlaşıldığı gibi paranın haricî kıyme
ti dahilî kıymetinden daha da süratle zedelene
rek yürüyüp gitmektedir. 

Tevzin fonu yoliyle, deblokaj yoliyle, hac 
yolcularına mahsus strelin satışlariyle, uçak se
ferlerine mahsus ibiîet ücretDerinde doların esas 

fiyat fevkinde hesabediîmesîyle de bizzat hü
kümetin resmî fiyat esasından ayrılması birer 
vakıa olduğu gibi hariç piyasalarda mallarımı
zı sürebilmek için hükümetçe müttehaz üstü 
açılk veya örtülü prim usulü de para kıymeti
nin halelden masuniyetti iddialarını teyidetmek-
ten uzak bulunmaktadır. 

ihracat primîeri listesi kabarmaktadır. Bu 
yıl pamuk ve tütün bu listeye katılmıştır. Sa
dece bu iki madde ihracatımızın büyük bir kıs
mım teşkil ediyor. Demek oluyor iki, ihraç 
•madlarraıraın fiyatı Türk lirasının resmî rayici 
esasına göre satılaımryacak derecede yüksek
tir. Bu eııflâsyoncu foir politikanın tevKdetti-
ği tipik neticelerdendir. Artık prim tatbikatı
nın bir gün paraya crütaaîliık tedbirlere inkı
lâbı mukadder görünmiektedir. 

Para kıyuıetindeki 'bu şekil seyir ve tekâ
mül tasarrufu ve sermaye terakümünü teshil ve 
bir- sermaye piyasasının teşekkülünü teşvik 
eder mahiyette otaıadığı gibi ıtabiatiyle yatı
rımları teşci edecek ve daha sonra memleketin 
iktisadi ve malî bünyesini de takviye eyliyecek 
bir istikamette değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi 1956 bütçesini masraf ve varidat bu-

kımmdan tahlile çalışalım. 
Arkada bıraktığımız yıl içinde iktisadi ha

yatımızdaki menfi tesirlerine yukarda kısaca 
temas ettiğimiz 1955 bütçesinin tatbikatından 
elde edilen ve münhasıran malî sahayı ilgilen
diren neticeleri üzerinde de bir nebze durmak 
faydalı olur kanaatindeyiz. 

Gerekçelerdeki iddialar hüâfma 1955 büt
çesinin Yüksek Meclisinizde 151,5 milyon lira 
açıkla bağlandığı malûmdur. Hakikatte tahmin 
edilen varidatın tamamen gerçekleşeceği farzo-
lunarak tesbit edilen bu açık halen 10 aylık 
tahsilat rakamları göz önünde tutulursa daha 
da fazlalaşmak istidadındadır. Filhakika eli
mizde mevcut 10 aylık tahsüât rakamlarına 
göre malî yıl sonunda tahsilatın, bidayette tah
min edildiğinden 150 - 200 milyon lira noksanına 
baliğ olabileceği ve bu suretle başlangıçtaki 
açığın 350 milyon liraya yükseleceği anlaşıl
maktadır. Nitekim 15 . I . 1955 - 14 . 1 . 19r>6 
tarihlerindeki Hazine durumu, diğer bir ifade 
ile Hazinenin bütçe sarfiyatım karşılamak üze
re Merkez Bankasından aldığı avanslarla diğer 
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membalardan elde edilen kısa vadeli borçlan
maların seyri de bu hususu teyidetmektedir. 
Görülüyor ki, tatbikatının son günlerini yaşa
makta olan 1955 bütçesi, netice hesapları bakı
mından da oldukça mühim bir açıkla kapan
makta ve bu açık Merkez Bankası avanslariyle 
karşılanmış bulunmaktadır. Bu netice, bütçe 
açıkları için emisyona başvurulmadığı yolunda 
yakın zamana kadar Menderes Hükümetlerince 
yapılan iddiaları da fiilen tekzibetmektedir. Bu 
münasebetle hususiyet arzeden bir noktayı da 
belirtmek isteriz. 1955 bütçesinin başlangıçtaki 
açığı tahsilatın tahminleri tutmaması yüzün
den daha da artmış olmakla beraber elde edil
mesi muhakkak addedilebilecek varidat. 1954 
yılına nazaran oldukça mühim bir artış göster
mekte ve bu netice bizim 1955 bütçesinin mü
zakeresi sırasında varidat tahminleri mevzuun
da yaptığımız müşahedeleri kısmen de olsa isa
betsiz addettirecek bir mahiyet arz etmektedir. 

Filhakika 1955 bütçe tenkidimizde, mevcut 
iktisadi ve malî şartları göz önünde tutarak ge
lir tahminîerindeki aşın nikbinliği ve mübalâ
ğayı belirttikten sonra aynen şu ihtirazi kaydı 
koymuştuk : 

«Bununla beraber 1955 bütçesinde umulan 
gelirlerin elde edilmesinin bir yolu mevcudol-
duğunu kabul etmek lâzımgelir. Bu yol; kredi, 
para ve masraf politikası ile esasen mevcut 
enflâsyonun daha da körüklenmesi ve bunun 
neticesi olarak fiyatların yükselmesinden ibaret
tir. Hiç şüphesiz ensfJâsyoncu kuvvetlerin taz
yiki altında fiyatların yükselmesine muvazi ola
rak devlet gelirlerinde zahiri artışa karşı diye
cek bir sözümüz olamaz. Eğer hükümetin ge
lir mevzuundaki tahminleri hakikaten böyle bir 
ümide bağlı ise bu yoldan tahakkuk ettirilecek 
bir bütçe denkliğinin memleket için pek zararlı 
olabileceğini peşinen kabul etmeliyiz.» 

Gerçekten hükümetin takibettiği hatalı ikti
sadi ve malî politika yüzünden bu devre zarfın
da toptan ve perakende eşya fiyatları % VI-18 
arasında yükselmiştir. Devlet gelirleriyle fiyat
lar arasındaki sıkı münasebet malûm olduğuna 
göre 1955 tahsilatında, yaz ortasında tekel mad
delerine yapılan zamlar dışında 1954 yılına 
nazaran zahirî artışın fiyat yükselmelerinin bir 
neticesi olduğu aşikârdır. Nitekim 1954 yılında 
millî gelirimizin 1953 yılına nispetle sabit fi
yatlarla 1 milyarın üstünde bir düşüş kaydet

mesi de bu hususu hiçbir şüpheye mahal kalmı-
yacak bir şeküde teyidetmektedir. Bu sebeple 
bidayetteki tahminleri tutmamış olmakla bera
ber gelirlerdeki bu nispî artışın bütçe gerekçe
sinde iddia edildiği gibi normal ve sağlam bir 
gelişmenin neticesi olarak görülüp gösterilmesi
ne imkâu yoktur. 

Aziz arkadaşlarını; 
1956 Bütçesinin masraf yekûnu mülhak büt

çeler dâhil 3 milyar 384 milyon 418 bin lira 
olarak bağlandığı malûmdur. Bu miktar tatbi
katının sonuna yaklaştığımız 1955 Bütçesine naza
ran 300 küsur milyon lira bir artış ifade etmekte
dir. 1956 Bütçesini yatırımlar ve cari masraf
lar bakımından mütalâa ettiğimiz takdirde 
1955 bütçesine nispetle artışın çok büyük bir 
kısmının cari masraflarda, daha doğrusu Men
deres hükümetlerinin eski devri kötülemek için 
dillerinden .düşürmedikleri müstehlek masraf
larda olduğu görülür. Filhakika bu yü devlet 
hizmetlileri, emekli, dul ve yetim aylık ve ücret
lerine yapılması düşünülen zamlar bütçenin cari 
masraflar kısmında büyük ölçüde bir artışın 
meydana gelmesine sebebolmuştur. Devamlı şe
kilde artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı 
yüzünden devlet hizmetlilerinin, emekli, dul ve 
yetimlerin çekmekte oldukları ıstıraplar hepi
mizin malûmudur. Bu mevzuda görüşümüz bu 
zamların palyatif birer tedbir olmaktan ileri gi
demediği, büyük bir içtimai dert haline gelen 
devlet hizmetlileri, emekli, dul vc yetimlerin 
daha derin ve şümullü olan ıstıraplarına deva 
olamıyacağıdır. Diğer taraftan, bu zamların 
hattızatında hükümetçe takibedilen enfilâsyoıı-
cu bir politikanın neticesi olduğu göz önünde 
tutulursa, bu mevzuda bir fasit daire içine gir
diğimiz bütün açıklığı ile meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bütçe gerekçesinde 1955 ve 1956 bütçesi 

ödenek rakamları mukayese edildikten sonra 
1955 yılma nazaran rakam ve nispetlerdeki ar
tışların «Httisadi kalkınmamızla mütenasip ola
rak gelir kaynaklarımızda memnuniyetle müşa
hede edilen genişleme ve verimliliğin temin et
tiği imkânlardan yine memleketin kalkınması 
için eksilmiyen bir gayret sarf edilmekte oldu
ğu» ilâve edilmektedir. Biraz evvel de işaret 
ettiğimiz üzere bilhassa son iki yılda devlet ge
lirlerinde görülen nispî artışları, iktisadi kal-

2853 

TBMM KUTUPHANESI



kmraa Y e gelinme ile izaha imkân yoktur. «Elde 
edilen imkânlardan yine memleketin kalkınması 
için eksilmiyen bir gayret sarf edilmekte ol
duğu» iddiasına gelince; bütçedeki ödenek ye-
kûnlanndaki bu artıştan bihakkin övünebilmek 
için her şeyden evvel mutlak rakamlardaki bu 
artışın hakikaten «memleketin kalkınması için 
eksilmiyen bir gayret sarfına» imkân verip ver
mediği, diğer bir ifade ile bütçe rakamlarındaki 
artışın hakiki bir artış mı, yoksa para değeri
nin düşmesinden mütevellit zahirî ve aldatıcı 
bir artış mı olduğunun bilinmesine ihtiyaç var
dır. 

Bütçelerle verilen ödenekler, gelecek yıl 
içinde yapılacak hizmetin para ile ifadesi oldu
ğuna göre, iki yıl bütçesi arasındaki yapılacak 
mukayeselerde, para değerinin aynı olup olma
dığının göz önünde tutulması zaruridir: Acaba 
ve bilfarz 1955 bütçesinin bir lirası ile yapıla
bilen bir hizmeti, 1956 bütçesinin bir lirası ile 
yapmak mümkün müdür? Tahlil ve mukayese
lerimizde bu can alacak noktayı hesaba katar
sak, rakamlardaki aldatıcı artışa rağmen 1956 
bütçesinin fiilî «hizmet gücü» nün 1955 bütçe
sinden daha az olduğu neticesine varırız. 

Filhakika, toptan eşya fiyatları endeksine 
göre, 1955 yılı başlangıcına nispetle halen Türk 
parası, değerinden en az % 12 kaybetmiştir. Şu 
halde Türk parası değerindeki bu düşme yü
zünden 1956 bütçesinin fiilen hizmet ifa etme 
gücü ödenek miktarı 1955 bütçesinden zahiren 
300 küsur milyon lira fazla olmasına rağmen, 
hakikatte en az 50 milyon lira daha azalmış bu
lunmaktadır. Karşılaştığımız bu anormal netice, 
bize bir defa enflâsyonun fasit dairesine dü
şüldükten sonra mutlak rakamlardaki zahirî vc 
aldatıcı artışlara rağmen, bütçelerin hizmet ifa 
etme gücünün yıldan yıla nasıl azaldığını gös
termesi bakımından pek ehemmiyetlidir. Bu 
itibarla enflâsyonun neticesi olarak yıldan yıla 
artan bütçe rakamları ile öğünecek yerde, bu 
ridişten ciddî şekilde endişe duymak ve buna 
air son vermek mecburiyet vc mevkiindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tahlillerimizin verdiği bu netice, bize aynı 

samanda 1956 bütçesi ile fiilen takibedilmektc 
ilan masraf politikasındaki isabetsizliği göster-
nesi bakımından da pek ehemmiyetlidir, Eko- . 
lomimizde enflâsyoncu kuvvetlerin tazyiki J 
jütün şiddetiyle hüküm sürmekte ve fiyatlar 1 

her geçen gün biraz daha hızlanarak devamlı 
şekilde yükselmekte olduğuna göre, 1956 büt
çesindeki masrafların ömrünü tamamlamak üze
re olan 1955 bütçesine nazaran 300 küsur mil
yon lira fazla ile bağlanması, büyük bir hata 
olmuştur. Memleketin içinde bulunduğu iktisa
di vc malî şartları göz önünde tutan basiretli 
bir malî politikanın ilk hedefi, 1956 bütçesinde 
masraf yekûnunu hiç olmazsa geçen yılın büt
çesi civarında tutmak olmalıdır. Hattâ ekono
mimizi cnfilâsyoncu kuvvetlerin tazyikinden 
kurtarmak istiyen bir politika, daha da ileri gi
derek bu yıl bütçesi masraf yekûnunu geçen 
yılın bütçesinden daha aşağı seviyede tutulma
sını ve bu suretle bütçede bir gelir fazlası sağ
lanmasını âmirdir. Son yıllarda enflâsyoncu 
gidişin yaratması pek tabiî olan psikolojik fak
törler, bütün devlet sektöründe ve hususiyle 
bütçelerde tasarruf zihniyetini esaslı şekilde 
baltalamış, israflı bir gidişe yol açmıştır. "Bu 
bakımdan önümüzdeki bütçede bir bütçe faz
lası sağlıyacak ciddî tasarruf ve kısıntılara 
gidilmesi bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Ş'.mdi gelir bütçesinin tahliline girişebiliriz. 
Gerekçede de belirtildiği gibi umumi muvazene
ye giren Devlet gelirlerinde içinde bulundu
ğumuz bütçeyıhnda artışlar devam etmiştir. 
Tafsilâtm seyrine göre bütçe gelirleri 150 mil-
yon civarında bir noksan ile yıl sonunda tah
minlere yaklaşacaktır. 

Hükümet ve Bütçe Komisyonu 1951 den beri 
devam eden bu artışlara istinadederek 1953 ge
lirlerini cari yıla nazaran.% 16,5 fazlasiyle 
tahmin eylemiştir. Hükümet aynı zamanda bu 
artışların zirai ve smai kalkınmamızın, ticare
tin türlü kollarında müşahede edilen gelinme
lerin bir neticesi olduğu kanaatindedir. Geçen 
yılda işaret ettiğimiz gibi gerekçeye uymıyan 
bu görüşe iştirak edemiyoruz. 

Varidatta kaydedilen inkişafta, zirai, ticari 
ve sınai gelirlerdeki artışlar kadar takibedile-
gelen para ve kredi politikasının rolü bulundu
ğu artık münakaşa götürmez bir surette anla
şılmış bulunmaktadır. Ayrıca, 1950 yılından bu 
yana spesifik mahiyetteki vergi ve resimlere 
üstüste zamlar tatbik olunmuş ve bâzı vergi ve 
resimlere matrah teşkil eden tarifeler mükerre-
ren artırılmıştır. 1950 yılına nazaran para de
ğerinde husule gelen tenezzül nispetine göre 
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1950 fiyatına irca olunduğu takdirde hususiyet 
arz eden Musul petrolleri hissesi hariç 1955 
bütçesi gelirlerinin 1,920 milyon lira, 1956 mu
hammen varidatının 2.266 milyon lira civarında 
olduğu görülür. Bu duruma göre 1950 den bu 
yana gelirlerdeki gerçek artışın c/c 150 gibi bir 
nispet ile ifade olunmak suretiyle bundan neti
celer çıkarılmasının gerçeklere uygun düşmi-
yeceği tabiî bir keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlarını, 
1956 gelir tahminleri hakkındaki görüşleri

mizi bu esasların ışığı altında arz edebiliriz. 
Hükümet 1956 gelirinin 1955 tahmininden 

% 16,5 nispetinde fazla olacağını hesabetmistir. 
Daha evvelki yıl varidatında müşahede olu

nan artıştan mühim bir kısmı para değerinin 
azalmasından, eşya ve hizmet fiyatlarının yük
selmesinden doğmuş bulunduğuna göre tahmin 
edilen nispette bir gelir artışının tahakkuk ede
bilmesi fiyat yükselmesinin devamı şartına bağ
lı olmak ieabeder. Halbuki Dördüncü Adnan 
Menderes Hükümeti programında memlekete 
istikrarlı bir fiyat politikası takibedeceğini ta-
ahhüdetmiştir. 

Başvekilin Anadolu Ajansı tarafından yayın
lanan 29 Ocak 1956 tarihli beyanatında, paranın 
iç değerinin sabit tutulacağını gösteren tedbir
lerden bahsolunmuştur. Bu vaitlerin gerçekleş
mesi halinde muhtemel fiyat farklarına isabet 
eden gelir fazlalarının tahminlerden düşülmesi 
yerinde olurdu. Aksi halde tahminlerin tahak
kuk etmemesi ihtimali daha eok kuvvet bula
caktır. 

5 yıldır tahsil edilemiyen Musul petrolleri 
müterakim hisselerinin, kati bir anlaşmaya varıl-
maksızın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
tahminler arasında yer almasını bütçe muvazene
sini nazari bir hale koyması bakımından doğru 
görmüyoruz. Anlaşma 1956 yılı içinde yapılıp 
tatbik olunmıyacaksa bu bölümün tahsilatın icra 
olunduğu yılda tekrar konmak üzere bütçeden 
çıkarılması bütçe samimiyeti yönünden lüzumlu 
ve zaruridir. 

Aziz arkadaşlar, 
Huzurunuza gelen tasarıda hükümet ve Büt

çe Komisyonu 1956 gelirinin 3,272 milyon liraya 
varacağını tahmin etmiştir. Bu miktar geçen yı
lın tahminlerinden 480 küsur milyon lira fazla
dır. Kaldı ki, 10 ayın neticelerine göre cari yıl 
tahsilatının 2,600 müyon civarında kalacağı an

laşılmaktadır. Bu miktar esas tutulduğu takdirde 
1956 tahminlerinin cari yıla nazaran 600 milyon 
fazlalık arz eylediği görülür. Bunun nispetle 
ifadesi ise % 22,64 tür. 

İstihsal, dış ticaret ve diğer ekonomik şartlar 
önümüzdeki yılda büyük bir ferahlık vadotme-
diği ve biraz evvel işaret ettiğimiz gibi para de
ğeri ve fiyatlarda istikrar sağlanacağı hükümetçe 
vait ve taahhüdedilmiş bulunduğu dikkate alı
nırsa bu tahminin gerçekleşeceğine inanmak 
mümkün görünmez. 

Ayrıca bu yıl gelir tahminlerinde kullanılan 
usul de emniyet verici olmaktan uzaktır. 

Uzun tecrübeler sonunda kabul edilmiş usule 
göre devlet gelirleri geçmiş yılların kati netice
leri ile cari yılın neticesi malûm olan aylarının 
tahsilatı esas tutulmak suretiyle tahmin olunmak
ta idi. Bu usulde takdir payı sadece artış veya 
'eksiliş temayüllerinin bir nispet dâhilinde otoma
tik usulle bulunan rakamlara aksettirilmesine 
inhisar eder. 

Huzurunuza gelen tasarıda bâzı bölümlere ait 
gelir tahminlerinde bu esastan inhiraf edilerek 
tam bir surette zatî takdirlere gidilmiş olduğunu 
görüyoruz. 

Ezcümle otomatik usule göre önümüzdeki yıl
da Gelir Vergisi hasılatının 657 milyon liradan 
ibaret olması icabederken bu bölüm geliri 93 mil
yon lira fazlasiyle 750 milyon lira olarak tahmin 
olunmaktadır. Aynı suretle otomatik usule göre 
83 milyon lira olarak tahmini icabeden Kurumlar 
Vergisi 37 milyon fazlasiyle 120 milyon olarak 
tahmin edilmiştir. 

Bu bölümlere ait tahminlerde 6/7 Eylül hâdi
selerinin oldukça ehemmiyetli olacağı anlaşılan 
menfi tesirlerinin dc hesaba katılmamış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yine otomatik usulle 512 milyon lira civarın
da bir hasılat sağlıyacağı hesabolunan İthalât, 
İmalât ve Pankalar Muamele vergileri 113 mil
yon lira fazlasiyle 625 milyon lira olarak tahmin 
olunmuştur. Şeker İstihlâk vergileri için tahmin 
olunan 235 milyon lira otomatik usulle bulunan 
miktara nazaran 98 milyonluk bir fazlalık arz et
mektedir. Bütçe Komisyonu bununla da iktifa 
etmiyerek gelir tahminlerinden ayrıca 22 milyon 
liralık bir ilâve yapmıştır. 

Hükümetin denk bütçe idealinin gerçekleşti
ğini bu yıl gelirlerin tahmin usullerinde değişik 
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lik yapmak suretiyte ispat yolunda olduğunu gös
termesi bakımından bu misallere alâkanızı çek
meyi vazife sayıyoruz. 

Vergi sistemimizi ferdî ve millî gelirle ahenk
li bir hale getirmeye matuf ıslahat tedbirlerinde 
gecikmekte olduğumuza bu vesile ile işaret etmek 
isteriz. 

Yıllardan beri kaldırılacağı vait ve taahhiid-
olunan Hayvanlar Vergisinin bu yıl gelirler ara
sında yer aldığını görüyoruz. Muamele Vergisi 
projesi henüz huzurunuza getirilmemiştir. 

Esnafın vergi dışında bırakılması maksadiy-
Ie geçen yıl kabul buyurduğunuz kanunun daha 
tatbika girmeden bu maksadı gerçekleştiremedi
ği anlaşılarak tadiline zaruret hissedilmiştir. Bu 
vakıa Hükümetin vergi ıslahatı konusunda he
nüz ciddî ve esaslı hazırlıklar yapmadığını açık
ça göstermektedir. 

Gelir Vergisinde yapılacağı vadolunan di
ğer ıslahlar da henüz fiiliyata intikal etmemiş
tir. Bütçe Komisyonunda Maliye Vekili tarafın
dan verilen izahattan yüksek seviyedeki kazanç
larda vergi nispetlerinin artırılacağından bah-
solunmuştur. Böyle bir değişiklik yapüırken kü
çük kazançlara ait nispetlerin de düşürülmesini 
ve asgari geçim indirimi hadlerinin bugünkü fi
yat seviyesine göre yeniden bir ayarlamaya tâbi 
tutulmasını zaruri görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi güçlüklerimizi doğuran sebeplerden 

birisi de Devlet borçlarıdır. Devlet borçlarının 
miktarı dahi Hükümetle aramızda münakaşa 
konularından birini teşkil etmektedir. 

Geçen yıl Hükümet Devlet borçlarında bir 
eksilme kaydedildiğini gerekçede işaret etmişti. 
Bu yıl ise katma bütçeli idarelerle iktisadi dev
let teşekkülleri dâhil olmak üzere Devlete ait 
borç yekûnunun Mayıs 1950 de 2,297 milyon 
lira olmasına mukabil bunun Ekim 1955 tarihi
ne kadar 2,927,8 milyon liraya yükseldiği an
cak bütçe gelirleriyle mukayese olunduğu tak
dirde borçlarda yan yarıya harifleme müşahe
de olunacağı iddia olunmuştur. 

Geçen yılda olduğu gibi bu defa ileri sürü
len iddianın da yerinde olmadığını ve gerçekle
re uymadığını beyan etmek mecburiyetindeyiz. 

Bütçe Komisyonu adına Devlet borçlan büt
çesini tetkik eden raportörlerin raporuna naza
ran. Devlet, katma bütçeli idareler ve iktisadi 

devlet teşekküllerinin ol . XII . 1955 tarihi iti
bariyle borç yekûnu 3,060 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine 
kefaletini haiz bonolariyle birlikte bu yekûn 
3,523 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bu miktara yine Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Hazineye ait kârlarla karşüanmak üzere bir ka
nunla Merkez Bankasına devrolunan borcundan 
mahsup dışı kalan 496 küsur milyon lira da ilâ
ve olununca borç yekûnunun 4,019 müyon li
raya ve bu hesaba göre 5 yıl zarfındaki borç ar
tışının da 1,617 milyon liraya baliğ dduğu görü
lür. 

Bu yekûna ilâvesi icabeden başka kalemler 
mevcudolduğunu da unutmamak icabeder. Kö
mür satış zararları, pamuk satış kooperatifleri
nin zararları bu arada zikredilebilir. 

Borçlarda son bir yıl zarfında vukua gelen ar
tış ayrıca dikkate şayandır. Bütçe Komisyonunca 
yapılan tetkikattan anlaşıldığına göre geçen yıl
dan bu yana borçlarımızda Ofise aidolanlar ha
riç 481 milyonluk bir artış olmuştur. Bunun 300 
milyonu aşan bir kısmının dalgalı borçlar kesi
minde meydana gelmesi ayrıca üzerinde dunıl-
ması icabeden bir keyfiyettir. 

Borçlar mevzuunda üzerinde durulması gere
ken bir diğer mesele de iktisadi devlet teşek
küllerinin Hazine kefaleti ile Merkez Bankasın
dan aldıkları kredilerle ilgilidir. Hükümetin 
Toprak Mahsulleri Ofisi haricolmak üzere bu 
yolu kapatmış olduğunu 3 yıl evvel iddia ve be
yan eylemiş olmasına rağmen Etibank, Karayol
ları gibi teşekküller bu kaynaktan borçlanmaya 
devam etmişlerdir. Bunlar dışında kalan teşek
küllerin de geçen yılda işaret ettiğimiz gibi de
ğişik metot ve adlarla Merkez Bankası memba-
ından borçlanmaya devam eyledikleri bir va
kıadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet borçlarının millî geür ve bütçelerimi

ze nazaran diğer memleketlerle mukayese olun
duğu takdirde altınlan kalkdamıyacak bir had
de varmış olduğunu iddia etmiyoruz. Grupumuz 
dün olduğu gibi bugünde imar ve kalkınmamı 
zm istilzam eylediği masraflardan bir kısmının 
borçla karşılanmasına muanz olmamıştır. Hattâ 
mevcut buhranı yenmek üzere uzun vadeli is
tikraz sağlanmasını 1955 bütçe müzakerelerine 
teklif halinde arz etmiş, bulunuyoruz. Borzlar 
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konusunda bizim üzerinde hassas olduğumuz hu
sus para değerine ve bu yol ile bütçe muvazene
mize ve iktisadi bünyemize tahripkâr tesisleri 
aşikâr olan kısa vadeli borçların hudutsuz bir su
rette artma istidadını göstermesidir. 

Yıllardan beri tenkid konusu olarak ele aldı
ğımız bu mevzu son inkişaflar sebebiyle bu yıl bi
raz daha ehemmiyetini artırmış bulunuyor. Bilhas
sa uzun vadeli imar ve kalkınma işlerinin kısa va
deli iç ve dış borçlanmalarla karşılanmasının bir 
finansman usulü olarak ele alınmasına malî ve ik
tisadi bünyemizde yaptığı ve yapacağı yıkıcı tesis
leri dolayısiyle daima muarız kalacağız. Ve bu hu
sustaki görüşlerimizi usanmadan tekrar edeceğiz. 

Sayın Maliye Bakanının Bütçe Komisyonun
da ve Başbakan'ın Anadolu Ajansı vasıtasiyle ya
yınlanan demeçlerinde Merkez Bankası kaynakla
rının zorlanması usulüne nihayet verileceğine da
ir olan beyanlarını memnuniyetle karşılamakla 
beraber bu vaitlerin gerçekleşmesinin Merkez 
Bankasına giden yolların sıkı bir surette kapatıl
masına bağlı olduğunu da arz etmeliyiz. Bu yol sı
kı bir surette kapatılmadığı ve lüzumlu tedbirler 
alınmadığı takdirde hâdiselerin zoriyle ısrarlı ta
ahhütlerin emsali misillû bir tarafa bırakılması gi
bi bir manzara karşısında kalmamız mukadder 
olur. Merkez Bankasını zorlıyan müesseselerin 
malî bünyeleri ile girişmiş oldukları birçok taah
hüt ve teşebbüsleri ortada iken bu taahhütlerle 
karşılıklarının tehlikeye sokulmadan vadolunan 
tedbirlerin nasıl tahakkuk ettirileceği izah olun
madıkça bahsolunan tedbirleri vaitten ibaret kal
maya mahkûm telâkki etmekte mazuruz. 

Bütçede hakiki ve samimi muvazene temini 
bu istikamette alınacak tedbirlerin başında gelir. 
Bu muvazene sağlanırken iktisadi devlet teşek
külleri ve bilhassa Toprak Mahsulleri Ofisi pamuk 
satış ve fındık kooperatifleri gibi himaye alım ve 
satışları yapan müesseselerle kömür zararlarının, 
tütün ve diğer zirai mahsullere verilecek primlerin 
bütçe içinde mütalâa olunması icabeder. 

Bu mevzuda diğer bir asserisman tedbiri de 
oldukça kabarık bir yekûna baliğ olan dalgalı 
borçları konsolidasyon ameliyesiyle uzun vadeli 
bir borç haline kalbederek daha geniş bir zaman 
içinde tasfiyesi imkânlarını hazırlamak olmalıdır. 

'Jerekçede 195ü yılında devralman 466 mil
yonluk dış burca mahsuben Ekim 1955 sonuna 
kadar 230 milyon liralık ödeme yapıldığı ileri 
sürülmektedir. Buna benzer bir iddia 1955 Büt
çesinde de ileri sürülmüştü. Bu iddianın haki
kate uygun olmadığını ve ödendiği iddia olunan 
209 milyon liradan 151 milyon lirasının İngiliz 
ve Fransız teslihat kredilerinin tesviyesi için ya
pılan anlaşmalardan ileri geldiğini geçen yıl 
arz ve izah etmiştik. Maliye Vekilinin, Bütçe 
Komisyonundaki beyanatını işhadederek yaptı
ğımız bu mâruzâta rağmen bu yıl aynı iddiamn 
tekrar gerekçede yer almasını hayretle karşılı
yoruz. 

Şu cihete işaret edelim ki; bizim bıraktığı
mız dış borçlar, İngiltere, Fransa ve Almanya'
dan, geçen gün bir sözlü soru münasebetiyle 
Başbakanın; silâhsız, cephanesiz, talimsiz, terbi
yesiz bırakddığından şikâyet ettiği ordumuz için 
aldığımız silâhlarla Merkez Bankasından tesis 
ettiğimiz altın ihtiyatı gibi mevzulara taallûk 
eden kredilerin bakiyelerinden ibaret bulunmak
ta idi. 

O devirde teşkil olunan altın ihtiyatı mev-
zuubahsedilen dış borçlan yalnız başına karşı
lamaya yetecek miktarda bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hulasaten arz edelimki, Türk okonomisi bu 

gün bir buhran içindedir. Realiteyi olduğu gi
bi kabul etmek tedbirlerin başında gelir. Bu
nun için buhran içinde dediğimiz ekonomimi
zin kısa bir tablosunu çizelim : 

1. — Ziraatte ve sanayide istihsal tehlikeli 
bir surette aksamıştır. Zirai ve sınai makine 
yedek parçalan ve bâzı hammaddeler ithal edi
lemez olmuştur. Boş duran, fasılalı çalışan 
veya birgün durması mukadder fabrikaların 
ve hareketsiz kalan traktör ve biçerdöğerlerin 
adedi günden güne artmaktadır. 

2. — Nakliyat faaliyetleri altüst olmuştur. 
Lâstik ve yedek parça kıtlığı yüzünden motor
la müteharrik nakil vasıtalarında çalışanııya-
cak durumda olanlann sayısı gün geçtikçe 
artmakta, nakil ücretleri mütemadiyen yüksel
mektedir. 

3. — Dış ticaret daralmakta, açıklar bü
yümektedir. Hükümet hesapsız borçlanmalarla 
istikbale ait imkânlarını peşinen sarf etmiş 
olduğundan âtide de bir ışık görünmüyor. 
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4, — Para tfi kred; politikası enfsUsyoncu 
olmakta devam etmiştir, ve etmektedir. 

5. — Bu buhran ig ticarette mal kıtlığı, pa
ra değerinin düşmesi ölçüsüz fiyat artışları ve 
hayat pahalılığı şeklinde tecelli etmektedir. 

Bu beş noktada hulâsa edilen durum bir 
iktisadi buhran tablosudur. Bu durumdan 
Türkiyenin iktisadi bünyesi değil tamamen 
hükümet mesuldür. Hesapsız, programsız, kısa 
görüşlü bir politika zaten başka bir netice 
veremezdi. Devamlı surette ikaz ettiğimiz hü
kümetin bu buhranı belki de 15 güne kadar 
zail olacak bir geçici sıkıntıdır diye umumi 
efkâra ilân ettiğini hatırlıyoruz. Demek ki, 
bu hükümet nereye gittiğini bilemiyordu. 

Acaba bugün durumu anlamış mıdır? Baş
bakanın 29 . I 1956 günü yaptığı beyanat bu 
bakımdan dikkate değer. Yrlkırca tekrarladığı
mız tedbirlerin nihayet Başbakanın ağzından 

da işitildiğini görmekle memnun olurken bu 
prensiplerin tarafımızdan ileri sürüldüğü zaman 
kendilerince alaya alındığını işte bugün acı 
acı hatırlamamak mümkün olmuyor. 

Bu ıslahat prensiplerini muhalefet istemîşti, 
tehükeyi gören bütün vatandaşlar istemişti. 
Fakat, bunlann ilânı ancak Amerikan Heye
tiyle müzakerelerin ihtiyaçlarına istinadettiği 
dikkatten kaçmamaktadır. 

Biz demokratik bir surette . mesuliyetini 
kabul etmiyen bugünkü hükümetin bir ıslâhat 
programı tatbik edebileceğine inanıyoruz. 

Hususiyle hükümetin bu beyanattan Bonra-
ki icraatını ve huzurunuza getirdiği bütçeyi bu 
ıslahat taahhütlerine uygun telâkki etmiyoruz. 

Derin saygılanmla. (Sağdan, alkışlar) 
RElS — Oturuma on beş dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma saati : 18,03 

İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 18,28 

REİS - Refik Koraltan 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
adına Ekrem Alican, buyurun. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLlS GRUPU 
ADINA EKREM ALİCAN (Kocaeli) — 1956 
yılı bütçe gerekçesi : Muhterem arkadaşlar; Hür
riyet Partisinin Meclis Grupunun 1956 yılı büt
çe lâyihası üzerindeki görüşlerini izaha başlama
dan evvel, bu lâyihayı Yüksek Meclise takdim et
mek üzere Hükümetin hazırlamış olduğu gerek
çe hakkındaki mütalâalarımızı beyan etmek iste
riz. 

Bütçe gerekçeleri, bütçeler kadar mühim birer 
malî vesikadırlar, bütçelerin hazırlanmalarında 
hâkim olması gerekli vuzuh vc samimiyet pren
siplerinin, bu bütçelerin millî ekonomi içerisin
de işgal ettikleri mevki, hakiki mânasiyle, tâyin 
ve tesbit edecek olan gerekçelerin hazırlanma- ' 
smda da hâkim olması lâzımgeleceği şüphesizdir, j 

Peşinen şu hususu ifade edelim ki, 1956 yılı j 

bütçe gerekçesi, bu mânada bir millî vesikanın ta
şıması zaruri; ciddiyet ve ağırbaşlılıktan tama
men uzak, yalnız arzu edilen hâdiseleri, yalnız ar
zu edilen rakamlan, birbirleriyle alâka ve mü
nasebet tesisine dahi lüzum görmeden, gayrivâ-
zıh ve gayrisamimî bir surette bir araya getir
miş bir propaganda vesikasından başka bir şey 
değildir. 

Gerekçeyi baştan sona kadar okumak imkâ
nını bulmuş olan arkadaşlarımız, ihtiyar edilen 
üslup tarzından, takibedilen metottan, vardığı
mız bu hükmün sıhhat derecesi hakkında elbet te
reddüde mahal kalmıyacak şekilde kanaat sahibi 
olmuş bulunmaktadırlar. Buna rağmen her türlü 
mülâhazaları bertaraf etmek maksadiyle birkaç 
müşahhas delili huzurunuza getirmek isteriz. 

Fiyat hareketlerine gerekçede yer verilmemiş 
olmasının sebebi : 

Gerekçenin ikinci sahifesinden itibaren mem-
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lekelimizin ekonomik hâdiseleri tetkik vc tahlile 
tâbi tutulmaktadır. Bir iktisadi politikanın uraıv-
mi veçhesini tâyinde başta gelen unsurlardan 
biri şüphesiz fiyat hareketleridir. Böyle bir tet
kik ve tahlil safhasında ya fiyat hareketlerinden 
bahsetmemek, bir şahsın hüviyetini tesbit eder
ken, isminden bahsetmemek kadar gayritabiî, 
gayriciddi bir harekete tevessül etmek demekti!-. 
Hususiyle bugün memleketimiz ekonomisinin baş
ta gelen ıstırap mevzularından biri, son iki yıl 
zarfında fiyatlarımızda meydana gelen âni yük
selme hadisesidir. 

Programında dahi bu mevzua hususi bir ehem
miyet atfedip alacağı kanuni tedbirlerden bah
seden ve Büyük Millet Meclisine sevk ettiği bir 
kanun lâyihasiyle fiyat yükselişlerini Önlemek 
için, suçlulara 30 seneye kadar hapis cezası isti-
yen Hükümet, mevzuun asli karakteri olan eko
nomik veçhesinin müzakere ve münakaşa oluna
cağı bütçe gerekçesinde, nedense, sükûtu tercih 
etmiş bulunmaktadır. 

Hükümet yeni kurulduğu için bu mevzuun 
gerekçeye konulması nasılsa unutulmuştur, de
meye de imkân yoktur. Zira bu gerekçe birçok 
kısımlariyle yalnız mâna itibariyle değil, ifade 
ve cümle mutabakatlerine varıncaya kadar eski 
yıllar gerekçelerinin 1956 yılı nüshasıdır. O ge
rekçelerde ise; fiyat hareketlerine, oldukça ge
niş mukayeselerde yer verilmiş bulunmaktadır. 
Şu halde, 1956 gerekçesini eski gerekçelerde 
kopye etmiş olan kalemin aldığı hususi emre 
uyarak bu hususu sansüre tâbi tuttuğunu ifa
de etmekte bir mahzur olmasa gerektir. 

Fiyat hareketlerinin hükümet nezdindeki 
itibarlarını kaybedip bu menkûbiyete uğramala
rının acaba sebebi nedir? Sayın hükümete hâ
kim zihniyet hepimizce malûmdur. İnsanlar onu 
medih ve sena ettikleri müddetçe nasıl itibara, 
takdir ve tebcile lâyık iseler, hâdiseler de onun 
lehinde işledikleri müddetçe üzerlerinde durul
maya, tetkik ve tahlile tâbi tutulmaya lâyıktır
lar. Aksi istikamet hâdiselerin dahi menfi zih
niyetlerin ifadesidir. O halde üzerlerinde neye 
durulsun? 

Bakın, hâdiseler lehte işlerken sabık Maliye 
Vekili Hasan Polatkan 1952 bütçe nutkunda bu 
mevzua ne şekilde temas etmekte idi. «Halkımı
zın zaruri ihtiyaç maddelerinden pek çoğunu 
mühim fiyat yükselmelerine mâruz kalan mem
leketlerden ithal ettiğimiz halde ithlalât eşya 

sının müstesna fiyatlarında vukua gelen bu yük
selmelerin dahilî piyasa fiyatlarımıza aksetme
mesi veya umumi fiyat muvazenesi içinde çok az 
tesir göstermesi, ancak alınan müspet tedbirler 
ve takibolunan isabetli politika sayesinde müm
kün olabilmiştir.» 

Bu paragrafın-, bugünün iktisadi realiteleri 
karşısında ufak bir iki kelime tadili ile aşağıla şe
kilde okunması lâzımgeldiğini kabul etmiyecek her 
hangi bir arkadaşımızın mevcudolabileceğini 
tahmin etmiyoruz : 

«Halkımızın zaruri ihtiyaç maddelerinden 
pek çoğunu mühim fiyat ger demelerine mâruz 
kalan memleketlerden ithal ettiğimiz halde, 
ithalât eşyasının menşe fiyatlarında vukua ge
len düşmelerin, dahilî piyasa fiyatlarımıza ak
setmemesi ve umumi fiyat muvazenemizin sü
ratle bozulmakta devam etmesi alman menfi 
tedbirler ve takibolunan isabetsiz politikadan 
doğmuştur.» 

Bugün hakikat bu değil midir? Bunun böyle 
olduğu hükümetçe de çok iyi bilinmektedir. Ve 
sırf bu sebeple bu mevzuu gerekçeli olmak sı
fat ve imtiyazını kaybetmiş bulunmaktadır. Bir 
mebus arkadaş Bütçe Komisyonunda Sayın Ma
liye Vekilinden bu noksanlığın sebebini sordu. 
Aldığı cevap : «Konjonktür dergisi fiyatlara ait 
rakamları çok geniş bir şekilde yayınladığı için 
gerekçeyi ayrıca işgale lüzum görmedik,» şek
linde idi. 

Sayın vekil bu cevabı verirken birkaç nok
tayı unutur gözükmektedir. Konjonktür dergi
si Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde bu mevzu ile 
meşgul hususi bir servis bulunmasına rağmen 
son bir yıl içinde nedense intişar etmemiştir. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLÎ FAH
RETTİN ULAŞ (istanbul) — Çıktı. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Evet, son 
günlerde aldık, geçen senenin rakamlarını oku
duk. Eski yıllarda bu dergi muntazaman intişar 
ettiği halde, fiyat hareketlerine gerekçelerde ge
niş yer verilmiştir. 

Gerekçe konjonktür dergisi gibi bir istatis
tik bülteni değil, iktisadi hâdiseleri rakamların 
ışığı altında tetkik ve tahlil eden ilmî bir vesi
kadır. 

Bu izahlar ve delillerimizin inkârı kabil ol-
mıyacak derecede sarahatle meydana çıkardığı 
bir hakikat vardır. O da, fiyat hareketlerine. 
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gerekçede yer verilmemiş değil, yer verileme
miş olduğu hakikattir. 

Filhakika dünya fiyatlarının istikrar buldu
ğu ve hattâ gerilemelere başladığı 1054 yılı ba
şından itibaren fiyatlarımızın mâruz kaldığı 
anormal yükseliş seyri artık hiçbir tevil ve tek 
taraflı tefsire tahammülü olmiyaeak derecede 
takibedilen iktisadi politikanın iflâsîı ifadesin
den başka bir şey değildir. İşte hükümetin ge
rekçeyi Meclise takdim ederken ifade etme
ye dilinin bir türlü varmadığı hakikat budur. 

Millî gelir rakamlarının tek taraflı tetkik 
ve tefsirleri . 

Gerekçede yapılan millî gelir mukayeseler» 
ni tetkik edenler, meselelerin tek taraflı tetkik 
ve tahlili mevzuunda da enteresan müşahadeleı 
de bulunmuş olacaklardır. 

1950 yılından bu yana ve bilhassa WW yılı 
sonuna kadar millî gelirimizde mühim artışlar 
olmuştur. Bu memlekette bu hakikati inkâr et
mek, düpedüz vakıalara aykırı konuşmak de
mektir, Ama mukayeselerimizi yaparken de in 
saflı ve dürüst olmak mecburiyetindeyiz. Bilhas
sa, bir devlet vesikasında, bu bakımdan en ufak 
şüphe ve tereddüde mahal vermıyecek derece
de objektif kalmaya mecburuz. 

Son 10 sene içerisinde, memleketimiz 1949 ve 
1954 yıllarında iki defa kötü ziraat yılı geçir
miştir. Bu itibarla 1946 - 1950 devresiyle, 1951 
- 1954 devresinin gayrisâfi millî istihsal muka
yeselerini yapanlar, bu iki yılın taşıdıkları bu 
hususiyeti göz ününde tutmak mecburiyetinde
dir. Gerekçenin TV ve V nci sayfalarında bu 
mukayeselere tahsis olunan satırları tetkik eden 
arkadaşlarımızın bir noktaya dikkatlerini çek
mek isteriz. Mukayeseler daha çok 1949 rakam-
lariyle 1953 rakamları arasında yapılmaktadır. 
Yukarda da arz ettiğimiz gibi, 1949 yılı 1946 -
1950 devresinin en kötü ziraat yılı, 1953 yılı da, 
1951 - 1954 devresinin en müsait ziraat yılıdır. 
Şu halde gerekçeyi kaleme alan zihniyet, tek 
taraflı hareket etmeği peşinen tasarlamış ve ka
lemini ona göre hareket ettirmiş olmaktadır. 
Aynı zihniyeti, ters istikamette harekete getire
cek olursak, yine gerekçedeki millî gelir rakam
larını ele almak suretiyle ve meselâ, 1948 ve 
1954 yıllarını esas kabul ederek, bakın nasıl 
makûs neticeleri çıkarmak imkânını bulabiliriz. 

Tek taraflı mukayeseleri hükümet görüşü

nün aksi istikamette yaparsak alacağımız neti
celer : 

1948 yılının ziraat gelirleri yekûnu 4 691,4 
milyar liradır. 

Bu rakamı 1948 yılındaki köylü vatandaş 
nüfusuna nispet ettiğimiz takdirde; 1948 yılın
da köylü nüfusu başına isabet eden zirai geli
rin 315 lira olduğunu görürüz. 

Aynı esaslarla 1954 yılında köylü nüfusu 
başına İsabet eden geliri tesbit ettiğimiz takdir
de, miktarın 7 lira noksaniyle 308 lira olduğu 
meydana çıkar. 

Diğer taraftan 1948 yılının 10 067. milyar
lık umumi millî gelir rakamına nazaran 4.691,4 
milyarlık zirai gelir, % 46,6 nispetindedir. 1954 
yılının 13 099,8 milyarlık umumi millî gelir ra
kamına nazaran, 5 169,0 milyarlık zirai gelir 
ise, % 39,5 nispetindedir. O halde 1948 yılma 
nazaran 1954 yılında hem köylü nüfusu başına 
isabet eden gelir de, hem de nüfusumuzun % 
70 küsurunu temsil eden köylümüzün umumi 
millî hasıla içindeki gelirleri nispetinde tenez
zül meydana gelmiştir. 

Esasen 1948 yılından 1954 yılma, köylü nü
fusumuzda vâki artış nispeti % 15 ten fazla ol
duğu halde, istatistik Umum Müdürlüğünün 
neşrettiği 18 numaralı bültenin 93 ncü sayfa
sında da görüleceği üzere ziraat geliri endeksi
nin, bu zaman içerisinde, ancak % 10 nispetin
de artmış olması da bu mütalâalarımızı teyidet
mektedir. 

Saym Menderes 1949 bütçe konuşmasında, 
nüfusumuzun % 80 nini teşkil eden köylü ve 
çiftçi kütlesinin geliri yekûnunun, umumi gelir 
içerisinde sadece % 44 ünü teşkil etmesinden 
şikâyet ediyordu. Şimdi biz 1944 ün gayrimüsa-
it neticelerini ele alıp Menderes hükümetleri % 
44 nispetini de % 39,5 a düşürmüşlerdir. Bina
enaleyh, ziraat sektörünü daha da ihmale uğ
ratmışlardır, diyebilir miyiz T 

Meselenin esası : 
Memleketimizin zirai bünyesi henüz istikra

ra kavuşmadığı, tabiî şartların mutlak tesirin
den kurtulamadığı için, mevcut rakamları tek 
taraflı neticeler çıkarmak maksadiyle, arzumu
za uygun bir şekilde seçmeye kalkarsak; bu çe
şit makûs neticeleri elde etmek imkânına her 
zaman sahibolabiliriz. Bu şekilde hareket, şüp
hesiz, mütalâalarımızın ciddiyetini azaltıcı, ka-
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lerne aldığımız vesikaların ilmî değerini küçül
tücü rol oynamaktan başka bir netice vermez. 

Zirai istihsal randımanlarında verilen yan
lış rakam : 

Şimdi bir diğer noktaya temas edeceğiz : 
Yine gerekçenin VII nci sayfasının ortasın

da; 
Mühim bir kuraklığa mâruz kaldığımız 1954 

yılında, hububat istihsalinde hektar başına ran
dımanın y69 kilo olduğu ve bu istihsal vasati
sinin 1946 - 1950 seneleri vasatisinden yüksek 
bulunduğu ifade olunmakta, bu suretle kurak
lığa rağmen hububat istihsalinde hektar başına 
verimin, eski yıllara nazaran artırılmış ol
masının, zirai bünyemizde vukua gelen te
beddülün bir delili olduğuna ehemmiyetle işaret 
edilmektedir. Eğer verilen rakam hakikat 
olaydı, bu rakam üzerine bina edilen fikre iti
raz etmek kimsenin aklından geçmezdi. Fakat 
burada ele alınan hektar bağına 969 kiloluk ran
dımanın hakikatle alâkası yoktur. Ve hakikat 
ifade olunanın tam aksidir. 

Zira, aynı sayfanın üstüne konulmuş olan 
tarla mahsullerinin ekiliş sahası, istihsal ve ran
dımanlarına ait cetveldeki rakamları tetkik 
edecek olursak, 1954 yılı hububat hektar ran
dımanının, denildiği gibi 969 kilo değil, 854 ki
lo olduğunu görürüz. Şu halde aradaki fark 
1954 yılmın değil, 1946 - 1950 yılları vasatisi
nin lehine ve hektar başına 60 kilodur. 

1950 bütçesi dolayısiyle yapılan Meclis mü
zakerelerinde, o zaman Demokrat Partinin söz
cülüğünü yapan bugünün Hükümet Reisi, arz 
ettiğimiz misallere müşabih bâzı resmî beyan
lar hakkında; 

«Resmiyetin inandırıcı tesirinden faidelen-
mek suretiyle beyana kalkışanlara cevap ver
mek güç değildir. Bu gibi beyanların resmîlik 
ciddiyeti ve mesuliyet duygusu ile kabili telif 
olmadığını ilk ünce söylemek isteriz.» diyordu. 

Kendilerinin altı yıl evvel mahkûm ettikleri 
bir zihniyet hakkında bizim, bugün ayrıca hü
küm vermemize elbette lüzum yoktur. Biz bu 
çeşit hareketlerin, resmîlik ciddiyeti ve mesuli
yet duygusu ile kabili telif olmadıklarının bi
linmiş olmasına rağmen, tekrar edilmekte bu
lunduklarına, sadece işaretle iktifa etmekteyiz. 

1956 bütçesinin malî hüviyeti : 
Gerekçenin taşıdığı karakter üzerindeki mâ

ruzâtımızı böylece telhis ettikten sonra 1956 

bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki müta
lâalarımıza geçiyorum. 

Sözlerime 1956 bütçe lâyihasının, içinde bu
lunduğumuz 1955 yılı bütçesi ile umumi bir mu
kayesesini yapmak suretiyle başlamak isterim. 

Hükümetçe Büyük Millet Meclisine takdim 
edilen 1956 yılı bütçesi 900 879 445 lirası yatı
rımlar, 2 349 977 095 lirası cari masraflara 
aidolmak üzere ceman 3 250 856 540 liralık tah
sisatı ihtiva etmektedir. 

Muvazcnci Umumiye kanun lâyihasının 2 nci 
maddesine bağlı B cetvelinde gösterilen dev
let varidatı tahmin yekûnuları da aynı miktar
da olduğuna göre 1956 yılı devlet bütçemiz, bir 
tek lira dahi fazlalık veya noksanbk olmamak 
üzere kuruşu kuruşuna denk olarak bağlanmış 
bulunmaktadır. Bu denkliğin sadece kâğıt üze
rinde meydana getirilmiş zahirî bir muvazene
den ibaret bulunduğunu, ileriki mâruzâtımız 
meydana çıkaracaktır. 

Bütçe Komisyonu, bütçenin kendisine tevdi 
olunduğu Aralık ayı ortasından Şubat ortasına 
kadar devam eden iki aylık tetkik ve müzake
releri sonunda hükümetçe getirilmiş olan rakam
lara 22 milyon liralık bir ilâve yapmış bulun
maktadır. Bütçe Komisyonu raporunun ifade 
ettiği zihniyette hükümet .gerekçesinin ifade et
tiği zihniyet dışında bir yenilik müşahede et
mediğimiz için bu komisyonun raporu üzerinde 
ayrıca durmaya lüzum görmüyoruz. 

1955 yılı bütçesinin ceman 2 940 727 274 li
ralık tahsisat yekûnuna nazaran 1956 yılı büt
çesi ceman 310 129 262 liralık bir artış ifade 
etmektedir. Bu artışın 23 520 504 lirası yatırım 
tahsislerine, 286 608 758 lirası da cari masraf
lar tahsislerine isabet etmektedir. 

Şu halde 1956 yüı bütçesinin nominal rakam
larında 1955 yılma nazaran yatırımlarda % 2.7 
ve cari masraflarda % 14 nispetinde bir artış 
müşahede edilmektedir. 

Cari masraflarda vâki artışın asgari bir he
sapla 200 milyon lirasını bütçenin ikinci kısıra 
masraflarına yani personel tahsislerine 1956 yı
lında yapılan zamlar teşkil ettiğinden, cari mas
rafların nominal rakamlarındaki hakiki artış 
miktarı 86 milyon liradan ibarettir. 

Bu rakamın geçen yıl cari masraflar yekû
nuna nispeti, yani nominal rakamlardaki haki
ki artış miktarı •% 4,2 dir. 
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Bütçelerin reel rakamlarının mukayesesi : 
Bu mukayesemizi, bir yıl 'içerisinde toptan 

eşya fiyatları ve geçinme endekslerinde vâki, 
asgari % 12 nispetinde fiyat artışlarını dikkat 
nazarına almak suretiyle yapacak olursak 1955 
ve 1956 bütçeleri reel rakamlar durumunun 
şöyle olduğunu tesbit ederiz. 

Yatırımlar : 
1955 
1956 

1955 lehine fark 

Cari masraflar : 
1955 
1956 

1955 lehine fark 

877 358 941 
804 356 648 

73 002 293 

2 063 368 337 
1 919 622 406 

143 745 931 

Bu mukayesemizden çıkan açık netice; 1956 
bütçesinin yatırımlar ve âmme hizmetlerinin 
idare masraf lan Ye daire hizmetleri kısımlarına 
ayrüan tahsisler yekûnunda, 1955 yılına naza
ran, iki yüz yirmi milyon liraya yakın bir nok
sanlığın mevcudolduğudur. Bu noksanlığın nis
pet olarak ifadesi; yatırım tahsislerinde % 8,3 
ve idare masrafları ve daire hizmetleri tahsis
lerinde % 7 dir. 

Bilhassa 1954 yılı başından itibaren mem
leketimiz ekonomisinde meydana gelen geniş 
fiyat artışları, bu suretle, devlet bütçemizin ik
tisadi karakterine tesir etmeye başlamış, 1953 
yılma kadar bütçelerimizde meydana gelen in
kişaflar geriye doğru bir istikamet almaya baş
lamıştır. 1956 bütçemiz bu bakımdan kendisin
den evvelki iki bütçeden daha karakteristik bir 
şekilde gerilemeyi meydana çıkarmış bulunmak
tadır. 

Makûs neticelerin sebebi : 
iktisadi ilerlemeyi, bütçe politikasını yalnız 

büyük rakam kalabalığı addeden hükümet zih
niyeti devam ettiği müddetçe, içerisine girdiği
miz bu f a s i t daireden çıkmamız imkânı mevcud-
olmıyacaktır, 

Devamlı fiyat artışlarını durdurmak, bütçe
lerimizi istikrara kavuşturmak istiyorsa.,, her 
şeyden evvel âmme iştira gücünün en büyük 
kısmım teşkil eden devlet bütçelerini ekonomi

mizin takati hududuna indirmek mecburiyetin
deyiz. 

Varidat tahminlerinin mütalâası : 
Bütçenin varidat kısmının tahminlerine ge

lince ; 
Varidat bütçemiz, yukarda da ifade ettiği

miz gibi, geçen yılın 2 789 060 001 lirasına mu
kabil % 16,6 fazlasiyle .3 250 856 540 lira ola
rak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

1955 bütçesinin 2 789 milyarlık tahminleri
nin bütün konjonktür ilerlemelerine ve yıl için
de tekel maddelerine yapılan zamlara rağmen 
t a h s i l a t ile realize edilemiyeceği anlaşılmakta
dır. Merkez Bankasının Hazineye açtığı kısa v a 
deli avanslarda bu yıl müşahede edilen geniş 
ilerlemeler de bu hususu teyidetmektedir. 

Hal böyle iken 1956 varidat bütçesinin; ta
hakkuk ettirilemiyen 1955 tahminlerine naza
ran beş yüz milyon liraya yakın % 16,6 nispe
tinde fazlalıkla tahmin edilmiş olmasında ilmî 
bir isabet bulmaya elbette imkân yoktur. 

Esasen yapılan tahminlerde kullanıldığı ifa
de olunan zatî takdir usulünün ne derecelere 
kadar keyfi takdir haline getirilmiş olduğunu, 
bu tahminleri tetkik etmeye vakit bulan arka
daşlarımız görmüş olacaklardır. 

Bu şartlar içerisinde hazırlanmış 1956 büt
çesine, bütçede samimiyet prensibine sadık bir 
Zihniyetin eseridir, demek imkânını bulamadığı
mızı ifade etmek isteriz. 

Bütçenin heyeti umumiyesinin ifade ettiği 
mânayı, böylece belirttikten sonra, büyük masraf 
grupları itibariyle, taşıdığı değer üzerinde 
kısaca duralım : 

Büyük masraf grupları itibariyle 1956 büt
çesi ve daha evvelki yıllar bütçelerinin mu
kayesesi s 

Devlet bütçelerinin, mahiyetleri itibariy
le ayniyet ifade eden birtakım masraf grup
ları bakımından, kısımlara aynimi? bulunma
larının yegâne sebebi; bütçe tetkikatını ko
laylaştırmak hükümetlerin birbirini takiben 
getirdikleri bütçelerin yekdiğerine nazaran 
taşıdıkları hususiyetleri meydana çıkarabil
mektir. 

Bütçelerin bu yönden, tetkik ve tahlille
rini kolaylaştırmak vazifesi de bunları Yük
sek Meclise takdim eden hükümetlere aittir. 
Hükümetler bu vazifelerini bütçe gerekçele
rinde yapmak :mecburiyetindedirler. 
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Gerekçeyi tetkik eden muhterem arkadaş
larımız, kolayca müşahede etmiş olacaklar
dır ki gerekçede 1956 bütçesiyle konulan 
tahsislerin, bütçemizin tertibine uygun bir 
surette, yekûnlar itibariyle mukayese ve tah
lillerine tesadüf edebilmek imkânlarından mah
rum edilmişlerdir. 

Gerekçeden, meselâ 1957 yılında işletil
meye açılacağı ümidedilen bir cam ve soda 
fabrikasının istihsal edeceği pencere camı ve 
sodanın miktarını Öğrenmemiz mümkündür. 
Fakat devlet bütçemizin umumi tahsisler 
yekûnunun nckadarının personel masraflarına, 
nekadarınm idare masraflarına, nekadarınm 
daire hizmetlerine ayrılmış olduğunu, rakam
ların geçmiş yıllar bütçelerindeki rakamlarla 
mukayeseleri neticelerinin neler olduğunu 
bu gerekçeden öğrenmenize imkân yoktur. 

Gerekçe; tertip ve tanzimlerinde takib-
dilen usuller tamamen meçhulümüz olan bir
takım rakam listeleriyle doîdurulnıuşeur. Ama, 
hiç oknaızsa bunların yanında, bütçenin esas 
tertip ve taksimine göre tanzim olunmuş lis
teleri bulmak imkânı, maalesef, mevcut değil
dir. Hükümet, her halde, mebus arkadaşları
mızın bu rakamları birer birer arayıp bulmak 
ayrı ayrı döküm yapmak ve bu suretle bütçe 
ile istisnalarını artıraıallarma imkân vermek 
gibi hayırhalıane bir maksatla hareket etmiş 
olacaktır. 

Personel masraflarında durum : 
Bizim yaptığımız hesaplara göre, 1956 dev

let bütçesinin personel masrafları ve harcırah
lar yekûnu b:r milyar dört yüz elli milyon 
lira civarındadır. Bu miktar 1956 bütçesinin 
tahsisat yekûnunun % 45 ni teşkil eder. 

Demokrat Par-rinin muhalefet yılları büt
çe sözcüsü, bu günü:; Başvekili, 1950 bütçesi
nin yani eski iktidarın son bütçesini tenkid 
ederken şu şekilde konuşmakta idi : 

«Masraflarda vâki 110 küsur milyon lira
lık artışın 60 milyon lirası özlük haklarıdır. 
Bugün özlük hakları devlet bütçesinin % 44 
ünü teşkil etmektedir. Bunun mânası bürokrasi 
çukuruna gittikçe daha ziyade gömülmekte 
olduğumuzdur. 

Bürokrasiye karşı mücadele silâhlarının en 
tesirlisi Devlet hizmetlerinin rasyonalizasyonu-
dur. Bu mevzuda partimizin mütemadi tenkid ve 

ikazlarına rağmen hiçbir netice elde edilemediği 
görülüyor.» 

Yine dünün sayın muhalefet sözcüsünün, 
bugünün Başvekilinin sık sık tekrarladığı bir 
söze göre; kişi ikrarı ile ilzam olunur. 

Yukarıki sözlerin söylendiği tarihten itiba
ren tam allı senelik bir zaman geçmiştir. Bu 
zamanın beş sene dokuz ayı, bu sökeri sarf elen 
insanın Başvekilliğine ve mensubolduğu parti
nin iktidarına tesadüf etmiştir. 

Gelen 1956 bütçesinde personel masraflarının 
bütçede ifade ettikleri nispet; o zamanın % 44 
ünden az değil hattâ fazladır. 

Bahis buyurdukları rasyonalizasyon mevzu
unda ise bugüne kadar en ufak bir teşebbüste 

I bulunmadıkları gibi, önümüze getirdikleri büt
çenin gerekçesinde bu meseleyi bahse değer 
olarak telâkkiye dahi lüzum görmemişlerdir. 

Acaba Hükümet, bize, bugün Uevlet kadro
larını işgal edenlerin adedine dair her hangi 
bir istatistik! malûmat verebüir mi? Bu mevzu 
gerekçede yer alan, teferruatın teferruatı birta
kım meseleler kadar dahi ehmmiyetli değil mi
dir ki, üzerinde durulmak ihtiyacı hissolunma-
mıştır. 

1951 bütçesi müzakere edilirken Hükümet, 
personel masraflarında 1950 yılına nazaran do
kuz milyon liralık indirme sağlandığını ve her 
yıl meydana gelen 58 milyon liralık artışlara 
(dur) dediğini ifade etmiş ve bu muvaffakiyeti 
dolayısiyle hepimizin defatla bravolariyle kar
şılaşmıştı. O zaman bütçenin personel masraf
ları yekûnu altı yüz küsur milyon lira idi. Bu
günkü miktar iki mislinden de fazladır ve bu
na rağmen personel kadrolarını işgal edenler, 
emekli, dul ve yetimler geçim imkânsızlıkları 
içerisinde devamlı ıstırap çekmektedirler. Umu
mi kadroları işgal edenlerin adedi, yıldan yıla 
vâki artışlar hakkında elimizde ihzai malûmat 
olmadığı için, her vekâletin bütçesine eklenen 
müstahdem kadrolarına ait D cetvelleri üze
rinde kısaca durmak isteriz. 

Bâzı daireler tarafından, bu cetvellerin de, 
sırf mevzu hüküm ve usullerin yerine getiril
mesi maksadiyle gelişigüzel bir şekilde, bütçe
lerine ekledikleri, yekûnların yapılmasına, muh
telif yıllar artış veya eksilişlerinin sebepleri 
hakkında gerekçelerde izah verilmesine lüzum 
görülmemesinden anlaşılmaktadır. 

1956 bütçesi üe istenen D cetvelleri kadro-
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lan yekûnu 1955 yılına nazaran ceman 2 164 faz
lası ile, 1955 yılının 32 591 adedine mukabil 
34 775 adedini bulmaktadır. Bu miktar bir yıl zar
fında müteferrik müstahdemler adedinde % 7 nis
petinde bir artış ifade eder. 

Mevzuu vekâletler itibariyle ayrı ayrı tet
kik ettiğimizde; bâzı vekâletlerin müspet isti
kamette çalıştığını ve bu çeşit kadroları artırıcı 
temayül yerine kadrolardaki personelin daha 
yüksek ücretlere geçirmek suretiyle terfih et
mek ve adedi müstakar tutmak yolunu tercih 
ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Ziraat ve Maliye Vekâletlerimizi bu yolda ça
lışan vekâletler olarak huzurunuzda takdirle 
anmayı bir vazife bilirim. Filhakika Ziraat Ve
kâleti bütçesine ekli D cetvelinde kadrolar ade
dinin 1956 yılında 55 aded azaltılmış olduğunu 
görüyoruz. Maliye Vekâletimiz de, bir kısım 
kadrolarda tasarruflar yapmış buna mukabil 
hizmetin gerektirdiği 34 aded yeni kadro ihdas 
etmiş bulunmaktadır. 

Bunun yanında; Hariciye, Nafıa, Ekonomi 
ve Ticaret vekâletlerimizin bu çeşit kadroların
da hizmetle alâkasını tesbit etmek imkânsız de
nilebilecek artışlar müşahede olunmaktadır. 

Nafıa Vekâletimizin 1955 yılında D cetve
linde mevcut 175 kadrosuna 1956 yılında 107 
yeni kadro ilâve etmiş bulunması ve bu mikta
rın 54 adedinin merkez teşkilâtına aidolması 
bilhassa dikkate şayandır. Bu masraf gmpu 
hakkındaki mâruzâtımızı bitirirken, . bütçemizin 
olduğu kadar, idari bünyemizin ıslah ve ikmali 
için de, devlet hizmetlerinin rasyonalizasyon ve 
reorganizasyonunun mutlak ve âcil bir zaruret 
halini aldığını ifade etmek isteriz. 

Yatırım tahsislerinin neler olduğu : 
Diğer masraf gruplarından yatırımlar kıs

mına ayrılan, 900 küsur milyon liranın, reel de
ğer itibariyle, 1955 bütçesine nazaran ifade ettiği 
kıymeti yukarda arz etmiştik. 

Bu mevzuda üzerinde durulacak bir diğer 
nokta da, yatırımlar kısmında yer alan tahsisle
rin, yatırım kelimesinin ifade ettiği, istihsali ar
tırıcı mâna ile kabili telif olup olmadıkları husu
sudur. Bu mevzuda da, bugünkü Hükümet Reisi
nin 1950 anlayışı ile mutabık bulunmaktayız. 
Filhakika Menderes 1950 bütçe konuşmasında, 
yatırımlar tâbirinin ifade ettiği mânadan ne an
ladığını şu sözleriyle ifade ediyordu : 

«Yatırımlar faslının yükseltilmesini memnu

niyetle karşılıyoruz. Ancak bu fasılda yer alan tah
sisatın, hakikaten yatırımlar tâbirinin çerçevesi 
içine girebilecek işlere ve yerlere tevzii şarttır. 
Halbuki bu fasılda görülen masraflardan bir kıs
mının istihsali artırmaya masruf olmayıp, daha 
çok mevcudun idamesine yarar neviden oldukları 
sathi bir tetkik ile anlaşılıyor. Alelade tamirler, 
iktisadi olmıyan yapılar ve tesisler, hattâ istihsal 
gayesiyle alâkası olmıyan istimlâkler bu fasla 
sokulmuştur. Bir kısım yol tamir ve bakım mas
rafları bile bu fasılda yer almıştır.» 

1950 yılında yatırım tâbirini bu mânada aıı-
Iıyanlar, bugün 1956 yılında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine takdim ettikleri altmeı bütçe
lerine meselâ Şehzade Medresesi onarımı, Seyit 
Battaîgazi manzumesi onarımı, hariçte satınah-
ııacak sefarethane ve konsoloshane bina ve ar
saları bedellerini ve hattâ yıllarca tenkid mev
zuu yaptıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasına yaptıkları tahsisleri yatırım addetmek
tedirler. 

Yatırımlar, personel masrafları, devlet borç
lan ve yardımlar çıkdıktan sonra, devletin cari 
âmme hizmetlerinin görülmesine muhassas idare 
masrafları ve daire hizmetleri bölümlerine ayrı
lan miktarlar bakımından 1956 bütçesinin. 1955 
bütçesine nazaran daha az imkânlara sahiboldu-
ğu meydana çıkmaktadır. 

Son bütçelerimizin taşıdıkları ekonomik ka
rakter : 

1956 bütçemizin ana hatları üzerindeki izah
larımız burada neticelenmiş bulunmaktadır. Bu 
izahlardan da anlaşılmış olacağı üzere, bütçele
rimiz 1954 yılından itibaren, nominal rakamlar
da vâki ilerlemelere rağmen, memleket ekonomi
sinde işgal ettikleri mevki bakımından yapıcı 
karakterlerini her gün biraz daha kaybetmekte
dirler. 

Neticenin bu şekli almasında, hükümetin ta-
kibettiği iktisadi politikanın büyük tesiri şüp
hesizdir. Bu tibarla bundan sonraki izahlarımız, 
takibedilen iktisat ve para politikası üzerine 
inhisar edecektir. 

Takibedilen iktisadi politika ve aksak ta
rafları : 

îhzai malûmat kifayetsizliği ve hükümetin 
mevzua alâkasızlığı : 

Mevzua girmeden evvel, istatistik rakaml'arı-
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mız hakkında bir iki noktaya temas etmek iste
riz. 

İhzai malûmatın ekonomik hâdiseler hakkın
da sarih ve objektif kanatlere varabilmekte ta
şıdığı büyük ehemmiyeti izaha lüzum yoktur. 
Memleketimizin bugün içinde bulunduğu şart
lar bu çeşit tamamlayıcı bilgileri, bilhassa zaruri 
kılmaktadır. 

İstatistik Umum Müdürlüğümüz vazifelerini 
hüsnü ifa hususunda belki elinden gelen gayreti 
sarf etmektedir. Fakat bugün memleketimizde 
ekonomik hâdiseleri devamlı olarak takibedip, 
tetkik ve tahlillerde bulunmak istiyenler başlı
ca iki müşkülle karşılaşmaktadırlar. 

Bunlardan biri istatistik bültenlerinin uzun 
teehhürlerle neşrolunması, diğeri de bu bülten
lerin kâfi malûmatı ihtiva etmemeleridir. 

Meselâ istatistik Umum Müdürlüğünün neş
retmekte bulunduğu aylık istatistik bültenlerin
den en sonuncusu olan 20 numaralısı, bundan 4 
ay evveline yani Ekim 1955 ayına ait bulun
maktadır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından neş
redilen Konjonktür Dergisinin birkaç gün evvel 
elimize geçen en son nüshası ise 1955 yılının ilk 
üç ayma ait rakamları ihtiva etmektedir. 

Bu bültenlerde aktüel ekonomik hâdiseler
den, meselâ yatırımlara dair her hangi bir ma
lûmat bulmanıza imkân yoktur. Devlet ve hu
susi sektör ne gibi yatırımlar yapmaktadır, bun
ların finansmanı ne şekilde sağlanmaktadır, ka
pasiteler ve istihsal rakamları nelerdir T Bu ve 
bunlara mümasil çeşitli malûmatı- kül halinde 
bulabilmek için, bueün müracaat edebileceğiniz 
bir vesika mevcut değildir. 

Bu mevzudaki aksaklıklar son zamanlarda 
azalacağı yerde artmaktadır. Biz, meselenin ta
şıdığı büyük ehemmiyete bu suretle işaret et
mekle iktifa ediyoruz. Alâkalıların da aynı ihti-
yaoı hissedip gerekli tedbirleri alacaklarını 
ümit ve temenni ederiz. 

Kalkınma dediğimiz hareketin nasıl baş
ladığı .-

1950 yılından bu yana işbaşında bulunan 
hükümetlerin takibettikleri kalkınma hareket
lerinin «memleketi topyekûn kalkındırmak» 
şeklinde ifade edilen ana prensibine, her za
man ifade ettiğimiz gibi, esas itibariyle mu
tabık olmamaya elbette imkân yoktur. 

Bu kalkınmanın; iktisadi bünyemizin ana 
kaynağı olan ziraat soktöründen başlaması 
gerektiği hususunda da hiç kimsenin şüphesi 
bulunmadığı muhakkaktır. 

1950 hükümeti bu işe girişirken peşinen 
yapılmış program, plân ve hattâ hesaba malik 
değildi. Kafasında bir tek fikir vardı, mem
leket yıllarca ihmal edilmiştir. İktisadi bün
ye hayatiyetten mahrum ve hareketsiz bıra
kılmıştır. Bu bünyeyi harekete getirmek için 
ilk hızı vermek zaruridir. O halde eldeki bü
tün imkânları toplayıp iktisadi kalkınmaya 
sevk etmek lâzımdır. 

Maksadın tahakkuk ettirlmesi için daha 
evvel alnıması gerekli eKonomik ve idari ted
birler, ileride karşılaşılması melhuz müşkül
ler düşünülmeden, bu fikir tatbik sahasına ko
nulmuş kreşi, ithalât, destekleme, yatırım ha
reketleri hergün âdeta bir çığ gibi artırılarak 
memleketin bütün imkânları seferber edilmiş
tir. 

1950 -1953 yıllan arasında tabiî şartların 
fevkalâde müsait gitmesi, dünyadaki Kore 
konjonktürü, dış yardımlar gibi faktörler de 
seferber edilen maddi güce yardımcı rol oy
nadığından 1953 yılı memleketimiz ekonomi
si için müstesna bir yıl olmuştur. 

Filhakika 1953 yılı istatistiklerini tetkik 
ettiğimiz zaman millî gelir, istihsal, ithalât 
ve ihrcaat rakamlarında bu hakikati açıkça 
müşahede ederiz. 

1953 ü takibeden yıllarda meydana gelen 
makûs neticeler : 1953 yılını takibeden yıllarda 
müsait şartların devam etmemesi, malî imkân
larımızın azalması, dünyada fiyatların geriye 
dönüş temayülleri göstermeye başlaması, ma
liyetlerimizin hergün biraz daha yükselmesi, 
fiyatlarımızın dünya fiyatlarının aksine bir 
seyir takibetmeye başlaması hükümet için 
mühim tehlike işaretleri olmak gerekirdi. 
Hükümetin yanlış yolda yürümek hususunda 
dikkate şayan ısrar ve temerrüdü : 

Fakat bu tehlike işaretlerine rağmen, Hükü
met, daha evvel alışageldiği dağınık usullerden 
dönmek lüzumunu hissetmemiş, malî kifayetsizlik
lerini Merkez Bankasının fevkalâde kaynaklarına 
daha fazla el atmak suretiyle telâfiye çalışmış, büt
çelerini yüksek rakamlarla bağlamak merakına 
kapılarak enfilâsyonist hareketleri bu yoldan 
da sürüklemiş, ifa edemediği dış taahhütlerine 
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seyirci kalmış, yapıla» bütün ikaz ve tenkidlcre 
rağmen inanılmaz bir ısrar ve temerrütle yanlış 
politikasında devam etmiştir. 

Son iki yıl zarfında tabiî şartların da ziraa-
timiz için elverişli gitmemesi neticesinde, bugün 
memleketimiz ekonomisi bir duralama - gerile
me devresine - girmiş bulunmaktadır. 

Memleketimiz gibi ekonomik durumda asırla
rın ihmalini taşıyan bir memleketin kalkınma 
hamlesinin, kolayca ve hiçbir sarsıntıya mâruz 
kalmadan tahakkuk ettirilebileceğine elbet inan
mak imkânı yoktur. Bu itibarla bu) kalkınma sıra
sında enfilâsyonun tesirlerinden tamamiyle ma
sum kalabilirdik iddiasında değiliz. Bizim; Hü
kümetin iktisadi politikasında tenkidettiğimiz ta
raf kalkınma hareketini bir türlü plânlı ve hattâ 
hesaplı bir şekilde tanzime yanaşmaması, menfi 
şartların doğmaya, bunlann mahsus tesirleri açık-1 
ça görülmeye başlamış olmasına rağmen, politi- J 
kasında ıslah edici tedbirleri almamakla ısrar et
mesi ve hâdiselerin menfi tezahürleri karşısında 
âdeta bir mucize bekler duruma girmiş olması
dır. 

Mütalâa! ann hâdiseler ve rakamlarla ispatı : 
Şimdi Yüksek Heyetinize bu müşahede ve ka

naatlerimizin, rakamlara ve hâdiselere müstenit 
delillerini vermek isteriz. 

Ekonomimizin ziraat sektörü, 1950 yılında ik
tidar değişikliği olur olmaz geniş krediler, ziraat 
aletleri ve makineleri ile teçhiz olunmuş, gerek
tiğinde yüksek fiyatlarla himaye edilmiş ve bin-
nctiee 1953 yılında gayrisâfi millî hâsılamızda zi
raat gelirleri yekûnu 1948 fiyatları ile 14,5 mil
yarlık umumi millî gelir içerisinde 6,5 milyara 
yaklaşmıştır. Fakat 1953 ten sonra meydana ge
len menfi şartlar içerisinde, 1954 yılında zirai 
hâsıla kolayca 1951 in aşağısına düşerek beş mil
yar yüz küsur milyonda kalmıştır. 

Zirai kalkınmada destekleyici fiyat politika
sının, geniş istihsal kredilerinin teknik eihazlan-
manın tesirleri şüphesizdir. Ama bu hareketler 
devamlı. ,bol, ucuz ve kaliteli istihsal, emin dış 
pazar imkânlan ile beraber yürütüldükleri, mem- | 
leketin malî takatini, dış tediye gücünü tahribe- j 
dici istikamette seyretmedikleri müddetçe ekono- I 
mik tedbirler vasfını taşırlar. 

Bizde olduğu gibi fiyat teşriklerinin ve kre- j 
dilerin büyük kısmı ile enfilâsyona istinadetmesi, j 
kredilerin tamamen istihsal istikametinde olma- i 

imkânlarının sağlanmamış bulunması, bir s 

hanıle halinde memlekete sokulan yüzlerce mar
ka ziraat alet ve makinlerinin arkasının getirile
memesi ve hattâ yedek parça ihtiyaçlannm dahi 
temin edilemez hale girmesi, kalkınmayı ilk hız 
halinde kalmaya ve zamanla bu hızdan büyük 
mikyaslarda kayıplara uğramaya mahkûm eder. 

Bugüne kadar bu maksat için milyarlar tu-
tanndaki imkânlarımızı tahsis etmiş bulunmak
tayız. Hep bildiğimiz gibi yalnız Toprak Mahsul
leri Ofisinin bu mevzuda Merkez Bankasına borç
landığı miktar, 6571 sayılı Kanunla mahsuba 
tâbi tutulan 550 milyonla beraber, bir milyar li
ranın üstüne çıkmış bulunmaktadır. 

Bunun yanmda Ziraat Bankasının yalnız zi
rai istihsalimizi teşvik edici mahiyette olması 
gereken kredileri de bir buçuk milyar lira civa
rındadır. 

Harcanan milyarlar sonunda elde ettiğimiz 
netice : 

Büyük kısmı Merkez Bankası kaynaklarına 
istinadeden şu milyarlar sonunda, zirai bünye
miz, acaba lâyık: ile istifade sağlamış ve artık bu 
nispette teşvik ve desteklemeden kendisini müs
tağni kılacak bir duruma erişmiş bulunmakta mı
dır? 

Bu sualimizin cevabını bütçe gerekçesinin 7 
nci sahifesindeki «tarla mahsullerinin ekiliş saha
sı, istihsal randımanları» cetvelinden kolayca çı
karmak mümkündür. 

Ekiliş sahaları hakikaten yıldan yıla artış
lar kaydetmektedir. 1953 yılı sonuna kadar, 
hektar başına istihsal miktarlarında da bilhas
sa hububatta şayanı şükran artışlar kaydölun-
muştur. Fakat 1953 yılı sonundan itibaren hek
tar başına verim miktarlarında müşahede ettiği
miz durum, bize zirai bünyemizin asli veçhesini 
açıkça göstermektedir. 

1953 yılında, büyük gayretler sonunda hek
tar başına 1 295 kiloya çıkmış bulunan hubu
bat randumanı, 1954 yılında bireden bire 854 
kiloya düşmüştür. 1934 yılından bu yana, bu 
miktar yıllık vasatilerin en düşüğüdür. 1955 
yılının muvakkat rakamı da inşirah verici ol
maktan uzaktır. Çünkü bu miktar da 1934 -
1938 yı l lan vasatisinin aynıdır. Pamuk istih-
salindeki hektar başına randuman ise 1950 den 
bu yana hiçbir yıl 1950 vasatisini bulamamış
tır. 

O halde bu memlekette zirai bünyeyi m üs, 

2866 

TBMM KUTUPHANESI



takar bir hale getirmek, tesadüflerin, tabiî şart-
^rın tesirlerinden kısmen olsun vikaye edebil
miş olmak bakımından henüz müspet bir netice 
almış değiliz. Memleketin iktisadi ve malî poli
tikasını çeşitli müşkülâta sokmak pahasına har
canan milyarlar, yalnız ekiliş sahalarında bir 
miktar artış sağlamış bulunmaktadır. 

Maliyetlerimizin yüksekliği karşısında müs
tahsili yeni desteklemelerle korumak mecburi
yetinde kalabiliriz, 

Bunun yanında maliyetlerimiz dünya mali
yetleri ile mukayese edilemiyecek derecede yük
selmiştir. Müstahsili ayakta tutabilmek, ekiliş 
sahaları genişlemesini idame ettirebilmek, hulâ
sa zirai bünyemizi bir buhrandan koruyabilmek 
için bugünkü fiyatları düşürmek imkânından 
külliyen mahrumuz. Hattâ müstahsillerimizin 
maliyet yükselişlerinden dolayı uğradıkları müş
külâtı önlemek için, mevcut fiyatlardan yer 
yer doğmaya başlıyaıı şikâyetleri ve kredilerde
ki noksanlıkları telâfi etmek gibi bir vaziyetle 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bugünkü fiyatlarla dahi, yıllık vasati 1,5 
milyon tonluk bir mubayaa programı tatbik 
edilse, Toprak Mahusullcri Ofisinin her yıl, as
gari, iki yüz milyon liralık bir zararı göze al
mış olması lâzımdır. 

Bu zararların ise, borcu, Merkez Bankasının 
her hesabından başka bir hesabına nakleden 
mahsup kanunlariyle karşılanamıyacağı şüphe
sizdir. 

Paramızın dış değerini düşürmek mecburiye
ti hâsıl olabilir. 

Bütün istihsal mekanizmamızın, bilhassa ih
raç mallarımızın müşterek derdi olan bu maliyet 
yüksekliği ve dünya fiyatlarına intibaksızlık 
hâdisesi bizi, ihraç imkânlarımızı artırabilmek 
iein birgün, paramızın dış değeri üzerinde yeni 
bir intibak yapmaya zorlayabilir. Mevzuun bu 
bakımdan da ehemmiyet kazandığı ve şimdiden 
gerekli tedbirlerin alınmasını zaruri kıldığı aşi
kârdır. 

İhmal edilen ziraat geliri kaynaklarımız : 
Bide mevcut son istihsal ve bilhassa ihracat 

rakamlarına göre, memleketimizin büyük zirai 
varlığı olan hayvancılığımızın, son yıllarda lâ
yık olduğu şekilde inkişaf ettirilemcdiği hattâ 
gerilemelere mâruz bırakıldığı anlaşılmaktadır. 
Ormancılığımızın içinde bulunduğu durum ise 
hepimizin malûmudur. 

Zirai sanayie ehemmiyet verilmesinin yerin
de olduğu : 

Zirai ekonomimizi geliştirmek için, hüküme
tin zirai 3anayie ehemmiyet vermesini memnu
niyetle karşılamaktayız. Yalnız bu mevzuun 
münhasıran şeker sanayiine teksif edilmiş bu
lunmasında mutlak faide mülâhaza etmeye el
bette imkân yoktur. Hayvancılık, bağcılık, mev-
vacılık, sebzecilik, su mahsulleri ve orman mah
sullerimizin değerlendirilmesi mevzuunda da hü
kümeti şeker sanayiine verdiği ehemmiyetle mü
tenasip ehemmiyetin verilmesi gerektiğine inan
maktayız. 

Şeker sanayiinin kuruluşunda ekonomik re
alitelerin 'bâzan ihmal edildiği: 

Diğer sanayiin kuruluşunda olduğu gibi şe
ker sanayiinin kuruluşunda da bâzı hallerde 
ekonomik realitelerin gözden uzak bulundurul
duğu anlaşılmaktadır. 

Bu mevzuda uzun boylu mütalâa beyanına 
lüzum görmiyerek, iktisadi Devlet Teşekkül
leri Umumi Heyeti adına Türkiye Şeker Fab-
rikafiarı Türk Anonim Şirketinin 1954 yılı mu
amelâtını tetkik etmiş olan heyetin raporundan 
aldığımız bir pasajı Yüksek Heyetinize okumak
la iktifa edeceğiz. 

«Eskişehir fabrikasının saha 'bakımından, 
bilhassa Kütahya fabrikasının kurulması ve Bi
lecik mırttakasının Adapazarı fabrikasına dev
redilmiş olması sebebiyle, 1954 yılında sıkın
tılı bir duruma düşmüş olduğu görülimektedir. 
Normal olarak 100 gün çalışarak 270 - 280 bin 
ton pancar işlemesi icabeden fabrika, dîğer 
fabrika bölgelerinden de elde ettiği miktarla 
birlikte ancak 77 gün çalışarak 202 192 ton 
pancar işliyebilmiştir. 1955 faaliyetleri ise 69 
günde 174 232 tonluk bir kampanya ile 1954 
yılı neticelerinin de dununda bulunmaktadır. 
Yeni kurulan Kütahya fabrikasının Eskişehir 
fabrikası aleyhine bir netice tcVlidettiği ve 
Adapazarı 'na devredilmiş bulunan Bilecik mm-
takasının Eskişehir'e iadesinin durumu kısmen 
ıslah edebileceği anlaşılmaktadır. Bu hal yeni 
kurulacak fabrikalarda zirai istihsal sahaları
nın iktisadi imkân ve ölçüler içinde ve birbir
lerine zarar iras etmiyeeek şekiDde ve fabrika 
kapasitelerine göre ayarlanması lüzumunu or
taya koymaktadır.» 

Ekonomimizin diğer istihsal kollarının arz 
ettiği durum : 
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Millî ekonomimizin ziraat sektörü üzerinde
ki bu uzun izahlardan sonra ekonomimizin diğer 
istihsal kollan üzerinde de durmak isteriz. 

Elde mevcut bütün imkânlann, Merkez Ban
kasının normal ve fevkalâde kaynaklarının; plân
sız, programsız ve hatta hesapsız dahi bütün istih
sal kollannda topyekun seferber edilmiş bulunma
sı bir muvakkat zaman için elbette müspet netice
ler tevlidedecekti. Nitekim 1950-1953 devresine 
ait istihsal ve ihracat rakamlarımızı tetkik ettiği
mizde kaydedilen devamlı artışları kolayca müşa
hede ederiz. Bütün mesele bu artışların malî ve 
ekonomik bünyeyi, hatta içtimai bünyeyi tahribet-
me pahasına elde edilen arizi artışlar mı, yoksa 
malî ve ekonomik bünyeyi takviye eden bünyevi 
artışlar mı olduğunu tâyin ve tesbit edebilmekte
dir. 

İstihsal artışlan ekonomik bünyemizi tahrip 
pahasına mı, yoksa takviye ederek mi elde olundu? 

1953 yılını takibeden yıllarda devlet bütçesi
nin, devlet borçlarının, dış ticaret açıklarının, ihra
catımızın, istihsal miktarlanmız ve istihsal mali
yetlerimizin, toptan eşya fiyatları ve geçinme en
dekslerinin, takibettikleri seyir bu suale cevap 
verme imkânlanmızı kolaylaştırmış bulunmakta
dır. 

1954 ve 1955 yıllan maden istihsal gerileme
leri: 

Bütçe gerekçesinin VIII inci sayfasındaki 
madenler istihsallerini muhtevi cetveli tetkik et
meye fırsat bulmuş arkadaşlarımız, linyit hariç, 
başlıca ve bilhassa ihraç metaı madenlerimiz istih
sal rakamlanndaki 1954 yılı duralama ve hatta ge
rilemelerini müşahede etmiş olacaklardır. Elde 
mevcut 1955 rakamları da bu temayülü teyidet-
mektedir. Yine gerekçenin VIII inci sayfasındaki 
maden istihsal endeksini tetkik edersek 1953 yı
lında 1948 istihsal miktarlanna nazaran % 174.1'e 
çıkmış olan endeksin 1954 ve 1955 yılında % 150 
civanna düştüğünü görürüz ki, bu da yukanki mü
talâalarımızın resmî delilini teşkil eder. 

Bütçe gerekçelerinde her yıl tekrar edilen 
maden istihsal sahalarına yapılmış olan yatınmla-
nn, zirai istihsal sahalarında olduğu gibi neticele
rini kısa zamanda verecek yatırımlar olmadığı, ya
kın bir istikbalde bu yatırımların da büyük netice
lerinin alınmaya başlıyacağı yolundaki iddialara 
rağmen, 1953 yılına kadar devam etmiş olan inki

şafın birden bire aksine bir seyir takibetmeye baş
lamış olması, üzerinde durulmaya değer bir mese
le olsa gerektir. Çok mühim maden ihraç metala-
nmızdan ikisini teşkil eden bakır ve krom istihsal 
ve ihraç rakamlarımızın 1954 ve 1955 yıllannda 
irae ettikleri menfi durum dikkate şayandır. 

Sınai istihsallerimizin durumu: Sınai istihsal 
endekslerimiz devamlı artışlar ifade etmekle bera
ber; Devlet sektörüne ait sınai tesislerin çeşitli 
kollarını teknik ve idari murakabeden geçiren 
Yüksek Murakabe Heyetinin raporlarını tetkik et
tiğimiz zaman bu istihsal şubelerinin teknik kapa
sitelerinin elverdiği nispette rantabl çalışma 
imkânlanndan mahrum kalacak derecede maliyet 
yükseklikleri, finansman imkânsızlıkları, iptidai 
madde, işletme malzemesi ve kuvvei muhanike 
kifayetsizlikleri içerisinde bulunduklarını müşa
hede etmekteyiz. Bunun neticesinde de 1953 yılı
na kadar kaydedilmiş bulunan inkişaflar bu yılı ta
kibeden yıllarda yavaş yavaş geriye doğru kayma 
alâmetleri göstermektedirler. 

Birçok iktisadi devlet teşekkülü sene başında 
mevcut ihtiyaçlara ve tesislerin normal kapasitele
rine göre hazırladıktan yıllık iş programlarını bu 
sebeplerle tahakkuk ettirememektedirler. Bunun 
için de programlar sene içerisinde mevcut vaziye
te göre çeşitli tadillere mâruz bırakılmakta ve bu 
suretle programla istihsal arasında büyük farklar 
mevcudolmadığı kanaati yaratılmaya çalışılmak
tadır. 

Normal kapasitelerinin altında çalışan iktisa
di devlet teşekkülleri: 

Bu mevzuda 1954 yılına ait birkaç tipik mi
sali zikretmek isteriz: 

I- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
1954 yılında ihtiyaç maddelerinden bilhassa dış 
memleketler menşeli olanlarını tedarikte karşılaş
tığı imkânsızlıklar dolayısiyle adı geçen yıla ait 
106,4 milyon liralık imalât programının ancak 
% 50,6'sını yani 54,07 milyon liralık kısmını ta
hakkuk ettirebilmiştir. 

II- Selüloz sanayii müessesesinde 3 200 ton
luk saman selülozu kapasitesine mukabil, 1954 yı
lında iptidai madde noksanlığından ancak 1 900 
tonluk istihsal yapılabilmiştir. 

III- Paçavra selülozu tesisleri kapasitelerinin 
ancak % 36,33'ü nispetinde çalışabilmişlerdir. 
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IV - Selüloz sanayii müessesesi için Muraka
be Heyeti raporunda aynen şöyle denilmektedir; 

«Kâğıt ve karton mamullerine olan talep ve 
tehacümün çok artmış olduğu bir devrede, 1954 
yılı imalât programında kapasiteden, geçen se
ne fiilîsinden ve hattâ programından daha az is
tifade derpiş edilmiş olmasının sebebi anlaşıla
mamıştır.» 

Sivas Çimento Fabrikasındaki karakteristik 
durum : 

V - Bu mevzuda çok daha karakteristik bir 
misali Sümerbank Sivas Çimento Fabrikasında 
görmekteyiz. Bu müessesenin 1954 muamelâtını 
tetkik etmiş olan Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporunda şu cümlelere ve şu rakamlara tesadüf 
etmekteyiz : (1954 yılında kömür tedarikinde 
çekilen müşkülât dolayısiyle ehemmiyetli duruş
lar kaydedilmiştir. Bunun da istihsal kaybından 
gayrı verim üzerindeki menfi tesiri bedihidir.) 
Bu fabrikanın çimento fırınlan 1954 yılı içeri
sinde çalışmaları gereken 17 520 saatin cereyan-
sızlık sebebiyle 329 saatini, kömürsüzlük sebe
biyle de 4 138 saatini çalışmadan geçirmişlerdir. 
Aynı fabrikanın çimento değirmenleri de yine 
1954 yılı içerisinde çalışmaları gereken 17 520 
saatin 829 saatini ceryansızlık, 3 339 saatini de 
kömürsüzlük sebebiyle çalışmadan geçirmişler
dir. 

Şu hesaba göre Sivas çimento tesisleri 1954 
yılında normal revizyonlar dışında; memleket 
ekonomisine tahsis edebilecekleri kapasitenin 
en az 4 te birini sırf kuwei muharrike yoklu
ğundan dolayı âtıl bir şekilde geçirmiş olmak
tadır. 

Murakabe heyeti raporu cereyan kifayetsiz
liğinin Sivas Cer Atelyesi santralinden istifade 
etmek suretiyle tesisi kararlaştırılan irtibat hat-
tiyle kolayca giderilebileceğini ifade etmektedir. 
1953 yılında da 2 618 saatlik faaliyet dışı kal
maya sebebolan'bu hâdisenin önlenmesi için ma
alesef tam iki yıl malzeme tedarik edilip hat çe-
kilememiştjr. 

Sivas Çimento Fabrikası faaliyet dışı kalış
lar dolayısiyle 1954 yılında 190 000 ton olan 
programını 1953 yılının 178 000 tonluk istihsali
ne mukabil 156 000 tonluk istihsal ile kapatmak 
zonında kalmıştır. Bu fabrikanın 1955 istihsal 
durumunun da aynı aksaklıklar içerisinde de
vam ettiği söyîenilmektedir. Fakat, henüz eli-

. mizde rakam ve vesika olmadığı için teferruatlı 
i bilgi vermek imkânına sahip bulunmamaktayız 
J Yüksek Murakabe Heyeti raporlannda, bü-
I tün çekingen ve ürkek ifadelere rağmen iktisa-
j di devlet teşekküllerimizin mevcut sınai tesisle-
I rinin normal kapasiteleriyle çalışma imkânlarm-
I dan ne derece uzak bırakıldıklarını gösterir çe

şitli misalere raslamak mümkündür. 
Hususi sektörün kayıplan : 
Hususi sektörün bu mevzularda karşılaştık-

lan müşkülâtı sarahatle ortaya koyacak her 
i hangi bir resmî vesika maalesef memleketimiz-
j de mevcut değildir. Bu itibarla bu sahada raisal-
j 1er vermek imkânına sahip değiliz, 
i Hükümet iktisadi devlet teşekküllerinin ihti-
I yaçlarını ekseriyetle tercihli muameleye tâbi 
j tuttuğuna göre hususi sektörün uğradığı müş-
I külât ve bu müşkülâtın ekonomimize verdiği za-
i rarlar şüphesiz çok daha büyüktür. 

işte muhterem arkadaşlarım, senelerden beri 
plân, program, finansman diye üzerinde ısrarla 
durulan ve hükümetten tedbirleri alınması iste
nilen meseleler bunlardır. Bugün araz had bir 
şekilde meydana çıkmış ve bu meselelerin halli 
tamamen âcil bir mahiyet iktisabetmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, ârazm, iktisadi hayatımızın diğer 
veçhelerinde tezahür eden şekillerinin mütalâa
sına geçeceğim : 

Dış ticaret işlerimiz : 
Yanş eden arap atı : 

j İktisadi kalkınmanın başlıca hedeflerinden 
I birisinin de memleketin dış tediye imkânlannı 
j artırmak olduğu şüphesizdir. Hükümetin mesul 
( eşhası girişilen iktisadi kalkınma dolayısiyle, 
i her yıl bütçe müzakerelerinde ve çeşitli nutuk-
! larda memleketin dış ticaret hacminin günden 
i güne artmakta olduğunu, dış ticaret açıklarımı

zın azalmakta bulunduğunu, ithalât ve ihracat 
I rakamlarımızın âdeta yanş halinde iki atı tem-
! sil ettiğini, ihracatı temsil eden arap atının git-
I tikçe mukavemetini artırarak ithalâtı yakala-
1 mak yolunda bulunduğunu, yakın bir zamanda 
i öne geçeceğini defatle ifade etmişlerdi, 
i Bu varışın halihazır durumu hakkında fi-
j kir edinebilmek için son yıllann ithalât vc ih-
I racat rakamlarını gözden geçirmemiz ieabeder. 
j Memleketimizin 1947 yılından itibaren dış 
i ticaretini açıkla kapatmaktadır. Bu itibarla 
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1947 yılını, vereceğimiz rakamlarla mebde ola
rak kabul edeceğiz. 

ithalât ihracat 
kıymeti kıymeti Aleyhte fark 
milyon milyon milyon 

Yıl T. L. T. L. T. L. 

1947 685.0 625.2 — 59.8 
1948 770.1 551.0 — 219.1 
1949 812.6 693.9 - 118.7 
1950 799.9 737.6 — 62.3 
1951 1.125.8 879.4 — 246.4 
1952 1.556.6 1.016.2 — 540,4 
1953 1.491.1 1.108.9 — 382.2 
1954 1.339.4 937.8 — 401.6 
1955 1.393.0 877.0 — 516.0 

1931 yılından itibaren dış ticaretimiz. 1946 
sonuna kadar yalnız bir yıl, 1938 yılında 49 
milyon liralık açıkla kapanmış, diğer yıllar dai
ma lehimizde neticelenmiştir. 1947 yılından 
1955 yılı sonuna kadar geçen 9 sene içerisinde 
ise, dış ticaretimiz devamlı olarak açıkla kapan
mıştır. Ceman 2 546,5 milyar olan bu açıkların 
459,9 milyon lirası 1947- 1950 devresine, 2 086,6 
milyar lirası da 1951 - 1955 devresine isabet 
etmektedir. 

Birikmiş maddi kıymetlerimizin elden çıka
rılması, yapılan dış yardımların kullanılması, 
külliyetli dış borçlar yüklenilmesi, milyonlarca 
liralık dış ticaret borçlarının ödenmemesi ve 
bu suretle itibarımızın haleldar edilmesi paha
sına elde ettiğimiz istihsal kapasitesi ve istihsal 
bünyesini yukarda uzun uzun izah etmiştik, bu
rada da ihracat durumumuzun takibettiği seyir 
üzerinde kısaca durmak isteriz. 

Dikkat edilecek olursa bütçemizde, zirai is
tihsallerimizde, maden istihsallerimizde ve hat
tâ sınai istihsallerimizde müşahede olunan dura
lama, gerileme hâdiseleri aynen ihracat duru
mumuzda da kendisini göstermiş bulunmakta
dır. 

Hükümetin 1955 bütçesindeki mübalâağalı 
tahmini : 

1954 yılı bütçe gerekçesinde, hükümet Mec
lisin huzuruna, ihracat durumumuz ve ihraca
tımızın müstakbel inkişafı hakkında çok iyim
ser mütalâalarla gelmiş ve bizlere şu güzel müj
deleri vermişti : 

«1949 - 1950 devresinde 660 milyon 721 bin 

liradan ihracatımız yekûnu, bugün 1952 - 1953 
devresinde 1 milyar 83 milyon 570 bin liraya 
yükselerek yüzde 66 bir artış kaydetmiştir, için
de bulunduğumuz 1953 - 1954 devresinde ise 
ihracatımızın 4,5 milyon tonu bulacağı ve ihra
cat gelirlerimizin de 1 400 milyon lirayı aşaca
ğı tahmin edilmektedir.» 

Hükümetin, bizleri o zaman çok sevindiren 
bu muazzam tahminlerine mukabil. 1954 yılında 
ihracatımız tonajı 2 155 binde ve ihracat ge
lirlerimiz 937 milyonda kalmıştır. 1955 yılında 
ise sükut daha şiddetli olmuş, ihracatımız 
tonajı 1 792 bin tonda ve ihracat gelirlerimiz 
877 milyonda kalmıştır. İthalât île ihracatımız 
arasındaki açıklarda 1954 yılında 401. 1955 yı
lında 516 milyon liraya yükselmiştir. 

Devlet adamlarında bulunması lüzumlu ağır
başlılık ve ciddiyet : 

Muhterem arkadaşlar; devlet adamlarımıza, 
konuşurken, yazarken düşünmek mecburiyeti
ni, murakabemizle tahmil etmiyecek olursak, 
devlet idaresinin bir nevi açık artırma, taviz 
verme sanatı haline geleceğinde şüphe yoktur. 

istikbal için verilen rakamlar elbet tahmine 
istinadedeeektir. Ama tahmin yaparken, resmi
yetin inandırıcılığından istifade ile alabildiğine 
mübalâğa yoluna sapmak Sayın Menderes'in 
vaktiyle dediği gibi devlet adamlığı ciddiyetiy
le kabili telif olmamak gerekir. 

Bir hükümetin yukarıki beyanındaki müba
lâğa nispetini, bugün hâdiselerin fiilî rakamla-
riyle ölçmek imkânını bulduktan sonra 1956 ge
rekçesinde bize tatlı tatlı anlatılan istikbale 
muzaf kalkınma hikâyelerine inanmamız ihti
mali elbet azalmaktadır. 

Bu memleketin 1954 yılındaki ihracat tona
jı 1 600 bin tondur. Aradan geçen 21 sene son
ra 1955 yılında bu miktar yalnız 100 bin ton
luk bir fark göstermektedir. 

Vaktiyle verilen mukavemet yarışı misalinin 
aksine olarak ithalâtımızla ihracatımız arasın
daki fark bilhassa 1953 yılından sonra her yıl 
daha fazla artmaktadır. Bunun sebeplerini ta-
kibedilen enflasyonist, plânsız, hesapsız politi
kada aramak Iâzımgcleceği şüphesizdir. 

Sakat ekonomik politikaya ihracat işlerimiz
de misal : 

Bu mevzuda da bir müşahhas misal vermek 
isteriz ; 
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ihracat istatistiklerimizi tetkik edecek olur
sak, vaktiyle en mühim ihracat kollarımızdan 
biri olan hayvan ve hayvan mahsulleri ihraca
tımızın son yıllarda nasd gerilemeler kaydet
tiğini kolayca müşahade ederiz. Meselâ, 1949 
yılında sırasiyle aylık ihracat vasatileri 867 000, 
1 839 000 ve 9,60 bin lira olan büyük baş, kü
çük baş hayvanlar ve yumurta ihracatımız 1955 
yılının on ayı vasatisinde sırasiyle 442 bin, 401 
bin ve 374 bin liraya düşmüştür. Bu sukutların 
1949 yılından bu yana muntazam bir tempo üe 
bugünkü hadde kadar devam ettiği yine istatis
tiklerde ifadesini bulan bir hakikattir. O halde 
bu mevzuda ihmal ettiğimiz bîr taraf bulunmak 
gerekir. 

Zirai kalkınmayı gelişigüzel kredi dağıtmak, 
buğdaya seyyanen 30 kuruş fiyat vermek, yüz
lerce tip 40 bin traktörü bir hamlede memleke
te sokuvermekle tahakkuk ettirebiliriz, dediği
miz için bu makûs neticelerle karşılaşmış bulun
maktayız. 

Yalnız büyük ve küçük baş hayvanlar ve 
yumurta ihracatımızda 1949 yılına nazaran, 1955 
yılı rakamlarında 30 milyon liralık bir gerileme 
mevcuttur. Bunun takriben 500 000 ton ithal 
malı çimento bedeüne muadil olduğunu düşü
nürsek uğranılan zarartn taşıdığı ehemmiyeti 
takdir ederiz. 

Bu gerilemeler şüphesiz, milyonlarca liralık 
yatırımlar yapmak suretiyle bâzı sahalarda el
de ettiğimiz neticeleri bertaraf edici bir rol oy
namaktadır; arz etmek istediğimiz, bir tarafı 
ihya ederken diğer tarafı ihmal etmememiz ge
rektiği hususudur. Bunun da programlı bir ça
lışma ile tahakkuk ettirilebüeceğinde tereddüd-
olmasa gerektir. 

Para politikası, emisyon durumu: 
iktisadi hayatımızın çeşitli veçheleri üzerin

de mütalâa ederken para politikamız ve emis
yon hacmi üzerinde durmamaya elbette imkân' 
yoktur. 

Yalnız 1955 yılındaki emisyon artışı geçmiş 
dört yıldaki artışa müsavi: 

22 Mayıs 1950 tarihinde 880 milyon lira olan 
emisyon haemı yıldan yıla artışlar kaydederek 
25 . XII .1954 tarihinde 1 474,1 müyon liraya 
ulaşmış ve geçen bir yıl zarfında bu miktar d» 
beş yüz milyon liradan fazla bir tezayüde mâ
ruz kalarak emisyon hacmi 31 . XT1 . I9"5 taı-i- i 

hinde. 2 008,3 milyon lirayı bulmuştur. Dikkat 
edüecek olursa yalnız 1955 yılındaki artış mik
tarının hemen hemen 1950 - 1954 devresinin dört 
yılında vâki olan artışlar yekûnuna tekabül 
ettiği kolayca müşahede olunur. 

Hükümetin emisyon artışlarının izahı ve ha
kiki sebepleri: 

Bu artış, 1956 bütçe gerekçesinin XXIII ncü 
sayfasında, daha evvelki yıllar izah şekline sa
dık kalınarak, iş hayatındaki bir'senelik geliş
menin zaruri bir icabı şeklinde ifade olunmak
tadır. Demek ki, 1955 yılı içerisinde 1950 - 1954 
devresinin hemen tamamına tekabül eden bir iş 
hayatı gelişmesi vukua gelmiş bulunmaktadır. 

Bu izahın gerekçesinin Meclise verildiği ta
rihteki rakamlara nazaran, rakamla ifade ediliş 
tarzı da şöyledir: 

Merkez Bankasının bir senelik 
ticari ve zirai senetler proföyü 
artışı 166,7 milyon 

Toprak Mahsulleri bonolarının 
bir senelik artışı 301,0 » 

Yekûn 467,7 milyon liradır. Emisyondaki ar
tış ise, bu tarihte, 408,5 milyon liradır, O halde 
emisyon artışı henüz iş hayatındaki gelişmeyi 
dahi takibetmemiş bulunmaktadır. Demek ki, 
telâş edecek, meseleyi îzam edecek, hale para 
kıymetiyle alâkalı görecek ortada bir husus mev
cut değildir. Hattâ iş hayatındaki gelişmeyi ta-
kibedebilmek için daha bir miktar emisyon yap
mak lâzımdır. 

Acaba hakikat denildiği kadar basit midir? 
Ve bu hususu yulardan beri tenkid edenler bu 
kadar basit bir hakikati görmemezlikten mi gel
mektedirler''. 

Gerekçeyi yazanlar da yazdıklarından enim 
gözükmüyorlar. 

Hükümetin bu bahisteki gerekçe izahlarını 
okuyan arkadaşlarımız, gerekçeyi yazanların da 
yazdıklarına inanmadıkların] gösterir, itirazJ, 
ürkek ifade tarzını şüphesiz görmüş olacaklardır. 
Buna rağmen, meseleyi açıkça ortaya dökebilmek 
için izahlarımızı uzatmak lüzumunu hissediyo
rum. 

Hakiki durumu biz izah edelim : Merkez Ban
kasının vaziyet cetvellerine nazaran bu bankanın 
açmış olduğu başlıca kredi kalemleri; Hazine 
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bonoları, Hazine kefaletim haiz bonolar, ticari 
ve zirai senetler, Hazineye kısa vadeli avans 
ve mahsuba tâbi matlubat hesaplarıdır. 

Banka, bu kredileri, evvelâ mevcut imkânla-
riyl'e karşılar; bu imkânlan kifayet etmediği tak
dirde,- ihtiyaçları bankınot ihracı suretiyle gider
meye çalışır. Merkez Bankası Kanununda bankı
not ihracı hususunda her hangi bir plâfon tesbit 
edilmemiş olduğundan vâki kredi taleplerini 
freriliyecek yegâne uzuv bankanın idare meclisi
dir. İdare meclisi ise mutlak surette Hükümetin 
emri altında bulunduğundan bu salâhiyet binnc-
tice Hükümete aidolmaktadır. 

ihtiyaçlar, bütçe gerekçesinde ifade olunduğu 
gibi, piyasanın gelişmesinden mütevellit ise emis
yon yoliyle dahi olsa, kısa vâde için verilen kredi
ler, bu vâdenin hitamında tekrar bankaya avdet 
edeceğinden vâki emisyonlann kapatılması im
kânı daima hâsıl olacak demektir. 

Şimdi hakiki durumu kavrıyabilmek için, ya
ni açılan kredilerin ve bu yoldan yapılan emis
yonun hakiki piyasa ihtiyaçlarına tekabül edip 
etmediklerini anlıyabümek için 1955 yılı sonunda
ki kredi kalemlerinden her birinin durumunu 
gözden geçirelim.: 

Bu yıl sonunda bu kredi bakiyeleri şöyle bir 
vaziyet göstermektedir : 

Milyon 

Hazine bonolan ve Hazine kefaletini 
haiz bonolar 1 399,5 
Mahsuba tâbi matlubat yani Toprak 
Mahsulleri Ofisinin eski yıllarda te
raküm etmiş ve 6571 sayılı Kanun
la bu hesaba nakledilen borçlan 496,2 

Yekûn 1 895,7 

Aynı kalemlerin 1954 sonu bakiye
leri yekûnu 1 546,1 

349,6 

İktisadi devlet teşekkülleri ve hazinenin 
Merkez Bankasına bir yılda borçlandıkları 
miktarlar : 

Bir yılda 349.6 milyon liralık bir artış, 
kaydedilmiş bulunmaktadır. Merkez Bankasının 
elimizdeki Kasım 1955 bültenine nazaran 
bu artışlar bilhassa Etibank, Toprak Mahsul
leri Ofisi ve İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

hazine kefaletini haiz bonolarla temin etti
ği kredilerden meydana gelmiştir. 

Yalnız Etibankın 1955 yılı içerisinde bu ka
naldan çektiği milkftar 176.5 milyon liraya 
varmış bulunmaktadır. 

Hazine kısa vadeli avans ve hazine bono
ları kalemleri yekûnunda da 1954 sonuna na
zaran 171.1 milyon Kiralık bir fark hâsıl olL 

muş bulunmaktadır. 1955 bütçesi açığının bu 
yoldan kapatddığı anlaşıldığından bu kredi
lerin 1955 malî yılı sonunda ödenmesi ihti
mali uzak olsa gerektir. Nitekim Merkez 
Bankacının en son elimize geçen 4 Şubat 
1956 tarihli vaziyet cetvelinde de Hazineye kı
sa vadeli avans miktan 277 milyon liradır. 

Ticari senetler portföyündeki borçlar : 
Ticari ve zirai senetler portföyüne gelince; 

münhasıran piyasanın kısa vadeli ihtiyaçlan 
için kullanılması gereken bu kredi föyü de 
hükümetçe iktisadi devlet teşekküllerinin ya-
tınm ihtiyaçları için geniş mikyaslarda kul
lanılmaktadır. 1955 yıh sonunda 1.209.1 mil
yonluk bakiye veren bu hesabın işletmeler 
Vekilini a Bütçe Komisyonunda sorduğumuz bir 
suale verdiği bir cevaptan beş yüz milyona 
yakın kısmının Sümerbank, Etibank ve Tür
kiye Şeker Fabrikalan Türk Anonim Şirketi1 

ne aidoldüğu anlaşılmaktadır. Nitek:"m Mer
kez Bankasının asıl piyasa ihtiyaçlarını ifade 
eden «diğer ticari senetler» hesabı 1$54 so
nunda 453.6 milyon liralık bir bakiye gösterir
ken 1955 yılının 10 neu ayı sonunda kırk kü
sur milyon nra noksaniyle 411.1 miAyon lira
ya düşmüş bulunmaktadır. 

Bütün bu mâruzâtımızla hazine ve iktisa
di devlet teşekküllerinin bütçe açığı ve yatı
rımlarının emisyon yoliyle karşılandığını, bu 
mevzuda bütçe gerekçesinde gösterilen mucip 
sebebin hakikati ifadeden uzak bulunduğunu 
izah etmeye çalıştık. 

Hükümet vaktiyle neler söylemişti : 
Dördüncü Menderes Hükümeti değişik kana

ate sahip değilse, ikinci Menderes Hükümeti ve 
Sayın Menderes muhalefette bulunduğu sırada, 
iktisadi devlet teşekküllerinin ve hazinenin bu 
çeşit finansmanına şiddetle muhalif bulunmak
ta idiler. Aşağıya aldığımız beyanlan da bu hu
susu pek sarili bîr şekilde teyidetraektedir. 

1953 bütçesinin müzakeresi dolayısiyle, o za-
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manın Maliye Vekili Sayın Hasan Polatkan, 
hükümetin, bu çeşit finansmalar hakkındaki fik
rini bize şöyle anlatıyordu : 

«Hükümetiniz enflâsyoncu bir politika taki
bi şöyle dursun, enflâsyoncu tesirlere meydan 
vermemeyi vazifelerinin başında addetmektedir. 
Hazine ve iktisadi devlet teşekküllerince 1950 
senesine kadar geniş mikyasta kullanılmış olan 
Merkez Bankası avanslarına son verilmesi. Eski 
yıllardan müdewer hazine kefaletini haiz bono
lar tutarının konsolide edilerek yıllık taksit
ler halinde ödenmesine karar verilmesi, bu hu
susta aldığımız tedbirler cümlesindendir.» 

«Maliyemizin kısa zamanda pek bariz neti
celer elde etmeye muvaffak olduğu konulardan 
biri de Hazine muamelelerimizin esaslı bir dü
zene kavuşturulmasıdır. 

Hazine muameleleri dediğimiz mevzuların 
mihverini tedavüldeki para miktarı ile doğru
dan doğruya alâkalı olan kısa vadeli Merkez 
Bankası avansları teşkil etmektedir. Bu avans
lar bildiğiniz gibi bütçe yılı içinde beliren ve 
bütçe denk ise yıl sonuna doğru kapatılması 
gereken avanslardır. Maliyenin kanuni salâhi
yete müsteniden aldığı bu avanslar devlet te
diyelerinin devlet gelirleriyle tevazününü te
min ettikleri ve yıl sonuna kadar ödettikleri 
için lüzumlu ve meşrudur. 

Ancak yıl bütçeleri sarih veya gizli açıklar
la tanzim edilirse, gelir tahsilatı sürat ve elas
tikiyetten mahrum bulunursa ve nihayet hazi
ne teşkilâtı yaptığı mühim işin mahiyet ve ne
ticelerini gayrimüdrik gevşek ve günlük ihti
yaçlara göre hareketi itiyadedinmiş ise, bu 
avanslar gittikçe büyür, itfa ümitleri o nispet
te uzaklaşır, tedavül hacmi ve para değeri ek
seriya bu ihtiyaçların' seyrine bağlı kalır. Bu 
itibarladır ki; millî paraların değeri ve gidişi 
hakkında fikir edinilmek için müracaat edilen 
endislerden en mühimmi, emisyon bankalarının 
hazineye yaptığı bu mahiyetteki avansların mik
tarı teşkil eder. Bu avansların hadleri geniş 
ölçülerle tesbit edilmiş, bu ölçüler sonuna ka
dar kullanılmış ve vakit vakit plâfon artırma
larına müracaat edilmiş midir t Millî paraların 
selâmeti hakkında varılan hükümler her yerde 
ve -her zaman bu suallere verilecek cevaplarla 
pek yakından alâkalıdır.» 

Muhalefet sözcüsü iken Menderes neler söy
lemişti : 

Bütçe açığının emisyonla kapatılması mev
zuunda da Sayın Menderes muhalefet yılında 
1950 bütçesi terkidinde şöyle konuşuyordu .-
«Bütçe açığını, emisyonla kapatmak yolu ise, 
asla hatıra getirilmemelidir. Bir taraftan tasar
rufa riayet etmek, diğer taraftan normal gelir 
kaynaklariyle iktifa etmiye çalışmak yolu tu
tulacağına, vaktiyle en kolay, fakat eok hatalı 
bir politika olarak bütçe açıklarının emisyonla 
kapatılması pek zararlı olmuştur. Bu yüzden 
hayat pahalılığı artarak büyük halk kitleleri 
içinde ıstıraplar doğurmuş, maliyetlerimiz ala
bildiğine yükselerek dünya pazarları ile müna
sebetlerimiz güçleşmiştir. Türk parasına olan 
itimat ve malî istikrar büsbütün sarsılmak teh
likesine mâruz kalmıştır. Bunların önüne geç
mek için emisyonun kaıtî surette durdurulması 
icabettiğine sanırız ki, hepimiz kanaat getirmiş 
bulunuyoruz.» 

Muhterem arkadaşlar, bütün alksakliklariıı 
bağlantı noktası; bütün bu mâruzâtımızla Türk 
ekonomisinde bilhassa 1954 yüı başından itiba
ren zahir bir hal' almaya başlıyan enflâıyonrsı 
temayüllerin, son yıBda büsbütün artmış oldu
ğunu izaha çalıştık. Enflâsyonun yukarda sırala
dığımız imiş 'irleri yanında, en karakteristik müş '-
iri olan fiyatlarımız, hükümetçe bütçe gerekçesin
den kovulacak derecede yükselmeler kaydetmiş-
bulunmaktadır. 

1948 yılına nazaran 1953 sonuma kadar sa
dece % 12 civarında kaydedilen artışlar, son 
iki yıl içerisinde geçmiş beş yıl a r t ış ın ın üç mis
linden fazlasiyle yüzde 150 ye yakın bir hadde 
varmışlardır. 

Hükümet ne ile meşgul! Takibedilten ikti
sadi politikanın, artık inkârı imkânsız sakatlı
ğını meydana vuran bu makûs neticeler karşı
sında zecri tedbirler alması beklenen ve bu 
yold3 ikaz edilen hükümet, son iki yıl içeri
sinde dünya ekonomisinin bizim gayritabü eko
nomimize ayak uydurmasını beklemekle vakit 
geçirmiştir. Hattâ ekonomimizin bu hale gel
mesinden âdeta dünya ekonomisini mesul gö
rür beyanlara, bütçe gerekçelerinde raslamak 
kabildir. 

Dünya ekonomisinin mesuliyeti : Elimizde
ki gerekçenin VIII nci sayfasından bu hususa 
dair tipik bir paragrafı huzurunuzda okuya
yım : 

(<Maden cevheri istihsalâtına gelince; krom 
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ve manganez gibi harb sanayii île alâkalı bir 
kısnn maden cevıheri istihsalinde 1953 yılma 
nazaratn görülen azalmalar 1954 yılında bu 
cevherlerin ihracatında raalanan güçlüklerden 
ve âni fiyat tenezzüllerinden tevellüdetmekte-
dir ve tamamen dünya konjonktürünün menfi 
şartlarının zaruri bir neticesidir.» 

Şartlar dünyada normale, bizde menfiye 
gitmektedir. Hükümetin bu hususu takdir et
mesi lâzımdır. Aksi halde ve istihsal ettiğimiz 
ihraç mallarını yüksek maliyetleri üzerinden 
satmakta ısrar edecek olursak bu malları ya 
hiç satamayız, yahut mukabilinde ancak Deka 
lastikleri, ifa kamyonları gibi evsafı malûm 
eşya ithal etmek suretiyle satmak imkânını 
bulabiliriz. (Sağdan, gülüşmeler). 

Alınacağı vadedilen son tedbirler : Hükü
metin, iktisadi politikasındaki hataları nihayet 
kabul ettiğini ifade eder beyanlarına son günler
de Taslamaktayız. Bu hususu evvelâ yeni Ma
liye Vekili Bütçe Komisyonunda açıklamış, bi-
lâhara Anadolu Ajansına yaptığı bir beyanat
la Başvekil de bu açıklamaya iltihak etmiştir. 
Fiîli ve hukuki tezahürler olmadıkça söylenen 
sökerin kıymeti yoktur. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu, fiîli ve hu
kuki tezahürlerini gördüğü anda bu politika 
değişikliğini elbette memnuniyetle karşüaya-
caktır. Bnuun için de her şeyden evvel 1956 
bütçesinden işe başüamak gerektiğine inanmak
ta ve bu bütçenin en çok 2,5 milyar lira üzerin
den tevazün ettirilmesi gerektiği kanaatine 
saıhip bulunmaktayız. Bu neticenin elde edile
bilmesini teminen 1955 yılı tahsislerine göre 
tanzim olunacak iki ayhk bir bütçenin derhal 
tatbika konulmasını ve bu müddet zarfında 
yeni bütçenin hazırlanmasını zaruri görmek
teyiz. 

Bu ve bunlara mümasil fiîli ve kanuni ted
birler alınmadıkça ekonomik politikanın açık
lamalar ve beyanatlarla ıslah edilebileceği ka
naatinde değiliz. 

Dış kredi ümitleri : Hükümetin bu mevzu
da dayandığı bir nokta da, temin etmeyi ümid-
ettiği bir dış kredidir. Müsait tediye şartları 
ile böyle bir kredinin biran evvel sağlanma
sı en halis temennimiz olmakla beraber bu çe
şit neticesi meşkûk kaynaklar dikkate alına
rak ekonomimize veçhe verilmeye çalışılması fik
rine şiddetle muarız bulunduğumuzu ifade etmek 

isteriz. 1950 bütçe müzakerelerinde alınması 
ümidedilen bir kredi hakkında değil, temin edil
miş bir yardım hakkında bakın Sayın, Menderes 
nasıl mütalâada bulunuyordu. 

«önceden hesap ve tasavvuru mümkün ol
madığına göre âdeta bir baht işi gibi mazhar 
olduğumuz bu yardımın (Marşal Yardanı) bir 
an için yokluğunu farz etmek, basiretsiz bir po
litikanın iktisadi ve malî durumumuzu nasıl bir 
çıkmaza ve çöküntüye götürmekte bulunmuş ol
duğunu açıkça görmek mümkündür.» 

Biz bu raevzudaki mâruzâtımızı, Menderes'
in bu sözlerinden daha iyi bitirebileceğimize 
kaani bulunmuyoruz. 

İdari bünyenin ıslahı ihtiyacı : 
Ekonomimizin yanlış yürütülmesinden do

ğan müşkiller, son yıllarda, vatandaşlarımız 
için o derece ıstırap kaynağı olmağa başlamış
lardır ki, idari bünyemizin ezelî ıslahat ihtiyaç
ları, bu ıstıraplar arasında artık hatıra getirile
mez hale gelmiştir. 

Halbuki ekonomik bünyemizin ıslahı fikri
nin, idari bünyenin ıslahı fikriyle beraber yü
rüyebileceği, sağlam bir ekonominin her şeyden 
evvel sağlam bir idari bünyeye istinat etmesi 
gerektiği de şüphe götürmez bir hakikattir. 

Merkeziyetçiliğin bugünkü şekli : 
Bugün idari bünyemiz mutlak bir merkezi

yetçi sistemi her türlü bürokratik mahzurlarını 
nefsinde cemetmiş bulunmaktadır. 

Demokrat Parti hükümetleri zamanında mer
keziyetçilik yalnız idari bünyede kalmamış, hü
kümetin iç bünyesine kadar intikal ederek şah
si bir idare sisteminin her çeşit mahzuru bütün 
çıplaklığı ile meydana gelmiştir. 

1950 nin battal çarkı ne oldu t 
1950 yılının heyecan ve hamle âşıkları, o 

zamanki, sözcüleri Sayın Menderes'in tâbiri ile, 
battal çarkın hareketlerine sadece intibak et
mekle kalmamışlar, bütün idari bünyemizi top-
yekûn bu battal çarkın esiri haline getirmişler
dir. 

O zaman bîr yıl mazisi olan bir hükümete; 
ilk günlerin hamle ve heyecanını kaybettiniz, ne 
tasarruf, ne devlet hizmetlerinin umumi reviz
yona tâbi tutulması, ne de rasyonalizasyon lüzu
mundan bahsetmez oldunuz diye haykıranlar, 
aradan tam altı yıl geçtiği halde bugün parti 
programlarında yer almış olan idari ıslahat fi-
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kirlerini dahi hatırlamak ihtiyacını hissetmez . 
hale gelmişlerdir. 1 

Devlet dairelerine işi düşenlerin feci hali : j 
Devlet dairelerimiz, bugün, bil yazarın çok 

güzel ifade ettiği gibi «bir imza ve havale hiye- j 
rarşisi» içerisinde boğulmuş bulunmaktadır. ) 
Resmî dairelere intikal etmiş her hangi bir işin, 
neticeye ulaştırılabilmesi için. arkasına çeşitli 
nüfuzaa, çeşitli insanların takılması gerektiği, 
artık en Küçüğünden en büyüğüne kadar bütün 
vatandaşlarda bir inanç haline gelmiş bulun
maktadır. Anayasa ile kendilerine çok muhte
rem ve çok ulvi teşrii vazifeler verilmiş olan 
mebusların evrak takipçiliğinde gösterdikleri 
ehliyet, seçim kabiliyetlerini idame için başlıca 
şart olmuştur. 

Ankara iç turizm hareketlerinin merkezi : 
En basit meselelerin halledilebilmesi için 

dahi Ankara'ya gelmek ve ekseriya Demokrat 
Parti Reisinin iltimasını sağlamak şart olduğun
dan hükümet merkezimiz iç turizm hareketleri
nin de merkezi halini almış bulunmaktadır. 

Merkeziyet sisteminin mesuliyetleri yaygın 
bîr hale getirme mahzuru en geniş mânada tat-
bika girdiğinden, ber hangi bir idari aksaklığın 
mesulünü arayıp çıkarma imkânı da tamamen 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

İstikrarsızlığın adı hatadan dönme : 
Bunun yanında, hatadan dönme adı altında, 

hükümetin, her gün değişen istikrar ve istimrar
dan uzak kararları da, alınan tedbirlerin de
vamlılığı ve ciddiyeti üzerinde vatanlaşlarm iti
mat ve emniyet hislerini bertaraf etmektedir. 

Hükümet her sahada olduğu gibi ithal ve 
istihsal mallarının tevziinde de, günlük karar
larla memleketi idare yolunda. ısrar etmekte, 
bunun neticesinde lisans, döviz, transfer ve tev
zi muameleleri ihtiyaçlar had bir şekil aldıktan 
sonra tamamlandığı için, piyasanın müstakar ve 
devamlı bir surette ikmali mevzuu tamamen ih
male uğramaktadır. Bu sebeple çok defa, umumi 
alarak ihtiyaca kifayet edecek nispet ve miktarda 
istihsal veya ithal edilmiş bulunan ihtiyaç eşya
sının dahi, piyasaya arz ve istihlâke sevk bakı
mından araya gren fasılalar ve nizamsızlıklar 
dolayısiyle karaborsaya intikal etmeleri, gayri-
meşru kâr vesilesi yapılmaları imkânları hazır
lanmış olmaktadır. 

Demokrat Parti programının bir maddesi: 
(<İyi bir idare cihazının kurulabilmesi için, j 

vazifenin icabettirdığı salahiyetle mesuliyet hu
dutlarını kesin olarak tâyin etrrfek şarttır. Bü
tün salâhiyetlerin mahdut ellerde toplanması ve 
mesuliyetin zaıfa uğraması neticelerini doğuran 
bürokratik zihniyet ve usullerin terki mutlak za
rurettir. 

Devlet hayatındaki çalışmalar, siyasi tesirler 
dışında kalmalıdır. Ve bu çalışmaları ilim ve ih
tisas erbabı istikametlendirmelidir.» 

Bu güzel fikirler Demokrat Parti programı
nın, tatbik mevkii bulamamış maddelerinden bi-
rinde yer ah-ış bulunmaktadır. 

İdare tarihimizin garip cilvesi : 
idari tarihimizin çok garip bir cilvesidir ki; 

bu memlekette en merkeziyetçi, en bürokratik 
ve en ziyade siyasi tesir ve nüfuzlara açık bir 
idarenin kuruluşu, programında ve çeşitli be
yanlarında yukanki fikirleri, büyük idealistler 
edası ile, müdafaa eder gözüken Demokrat Par
ti iktidarı ve onun kurucuları zamanına tesadüf 
etmiş bulunmaktadır. 

Asıl sebep, rejim buhranı -. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya kadar malî, iktisadi, idari sahalarda 

işlenmiş başlıca hatalara, muhtasar bir şekilde 
de olsa, işaret etmiş bulunuyoruz. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu o kanaattedir 
ki; Umî bedahetlerin ışığına yerli, yabancı mü
tehassısların tavsiyeelrine, taraflı tarafsız çev
relerin tenkid ve ikazlarına rağmen, iktidarın 
inatla yürüttüğü iktisadi vc malî politikayı bu
günkü çıkmaza sürükliyen asıl âmil, yaşadığı
mız rejim buhranıdır. 

İktidar partisinin on seneden beri yapagel-
diği bütün taahhütlere rağmen, bu memlekete 
bir türlü ödemediği en büyük borç, rejim buh
ranına bir nihayet vermek borcudur. 

İktidar liderleri, akla hayale gelmez ve ele 
alınmaz tedbirlerin cümlesine tevessül ederek, 
bilhassa 1954 seçimlerinden sonra, rejim buhra
nını had safhalara kadar götürmüşlerdir. 

Rejimin, mevcut emniyet ve muvazene un
surlarını dahi işlemez kılmak ve icra kuvvetini, 
dolayısiyle bu kuvvete hâkim bulunan nıesnü-
yet zirvesini, murakabeden uzak tutmak, rejini 
buhranını tezyit yolanda, takibedilen sistematik 
tedbirlerin baş hedefini teşkil etmiştir. 

Bu manzara, hükümetin; Büyük Millet Mec
lisine fiilen hâkim kılınmak istenmesi ve hükü
mete fiilen hâkim olmuş bulunan hükümet baş-
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kanının, Meclis murakabesinden sıynlabilmek 
gayesini aşikâr kılmıştır. 

Demokratik rejimlerin ana unsurlarını teşkil 
eden hür matbuat ve muhtar üniversiteleri, ikti
dar meddahı matbuat ve tahsisat artırmaları ile 
zebun edilebilir üniversiteler olarak düşünenle
rin, demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru olan 
muhalefet partilerini, kendisini tenkid ettikleri 
için hasmucan saymak vehminden kurtulamı-
yan zihniyetin bu memlekete ne demokrasi, ne 
millet murakabesi getirmesi kabil değildir. Ayni 
zihniyetin elinden, devlet hayatına istikrar, va
tandaşın korkudan azade yaşamasına imkân ve
recek bir nizam çıkabileceğine de elbet marnla
maz. İktidara istikamet veren bu hâkim zihni
yetin, millet ve devlet hizmetinde siyasi mesuli
yet anlayışı da. demokratik rejimlerde tesadüf 
olunmıyan bir garabet arz etmektedir. 

Şu mânada ki; altı sene bir memleketin bü
tün malî, iktisadi ve sosyal kaynaklarını, iddia 
ve inat ile, adına kalkınma dediği bir politika
ya tercih etmiş bulunan parti lideri bir hükü
met başkanının, altı sene sonra bu gidişin katî 
iflâsını mütaakıp, u politika yüzünden sebepsiz 
ve nispetsiz darlıklara düşmüş vatandaş kitlele
ri önünde, tamamiyle aksi istikamette bir yü
rüyüşün de bilâperva bayraktarlığını yapmak 
imkânını düşünebilmesi ve böyle bir düşünceye 
tatbika zemin bulabilmesi, yeryüzünün bütün 
demokrasilerinde siyasi ahlâk ve mesuliyet anla
yışını mephut kılacak bir hâdisedir. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

HAMZA OSMAN ERKAN (Kocaeli) — Bu 
şekilde konuşmaya hakkınız yok, Ekrem Bey. 

REİS — Devam edin, lütfen. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, kanaatimize göre bu meseleleri hal
letmek zamanı çoktan gelmiş, hattâ geçmiştir. 
Milletimiz, demokratik rejimin teminata bağ
lanıp, dünyadaki emsali gibi işlediğini görmek 
hasreti içindedir. 

Tamamiyle bu inançtan doğmuş bir teşekkül 
olan Hürriyet Pavtisi, muhalefette kaldığı müd
detçe iktidarın demokratik rejimi katiyet ve 
kemal ile teminat altına almasını sonuna kadar 
takihedecektic Bu mesut neticeye vardığını 
gördüğümüz takdirde iktidarı samimiyetle teb
rik edeceğiz. (Hamza Osman Erkan'a hitaben) 
Bu şekilde de konuşuyoruz, beyefendi. (Sağdan, 
gülüşmeler). 

Aksi takdirde ne bu bütçede, ne de başka 
bütçelerde itimadımız kendisiyle beraber olmı-
yacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Arkadaşlar, vakit bir hayli ilerle
di, bütçe konuşmaları geniş ölçüde devam edi
yor; bu sebepten yarından itibaren, Cumartesi 
ve Pazar da dâhil olmak üzere, sabahlan saat 
lö da ve öğleden sonra 15 te. toplanılması husu
sunu yüksek reylerinize arz ediyorum. Bu hu
susu kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... 
Kabul etmiyenier... İttifakla kabul edilmiştir. 

Yarınki 21 Şubat Salı günü saat 10 da top
lanmak üzere İnikada nihayet veriyorum. w 430 

430 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 10, Otuz dokuzuncu İnikat, 20.11.1956, 
301-353. ss. 
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« BİRİNCİ CELSE 

Açılma saati : 10,25 

REİS - Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri) , İhsan Gülez (Bolu) 

3 - YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

RElS — Ekseriyetimiz var Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i, — 1956 malî yüt Muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(i/355) 

Söz Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru-
pu adına Ahmet Bilgin'indir. 

CUMHURİYETÇİ MlLLET PARTlSÎ MEC
LİS GRUBU ADINA AHMET BİLGİN (Kır-
şehir) — Muhterem arkadaşlar: 

1956 yılı Bütçesi üzerinde görüşmelerimizi 
arza başladığımız şu auda,, Cumhuriyetçi Mület 
Partisi Meclis Grupunun ilk temennisi, bu büt
çenin memleketimiz ve milletimiz için hayırk 
olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar-, 
İktisadi hayatın ayrılmaz bir parçası olan 

bütçeye ve bunlar arasındaki karşılıklı tesir 
ve münasebetlere tamamiyle nüfuz edebümek 
için, iktisadi ve malî hayatın çeşitli meselelerini 
ünri ve objektif bir tasnif çerçevesinde ele al
mak ve bunları devrimizin farikası olan rakam
ların dili ile bir tahlile tâbi tutmak kaçınılmaz 
bir zarurettir.-

Bu zarurete uyulduğu nispette, bütçeyi ge
rek teklif ve gerekse kabul ve tasdik mevkiinde 
bulunanların memleketin iktisadi ve malî şart
larına nüfuz etmeleri sağlanmış olur. Ancak; 
bu nüfuz sayesindedir ki; bir taraftan iktisadi 
realitelere, millî gelirin seyir ve temayülüne 
göre, Devlet gelirlerini ayarlamak, diğer taraf
tan âmme masraflarının istilzam edeceği masraf 
yekûnu ile vatandaşların yüklenmekte olduğu 
külfetleri göz önünde bulundurmak ve bütçenin, 
memleketin ıstisadi şartlarının telkin ettiği ted

bir ve zaruretlere yer verip vermediğini isa
betle takdir etmek mümkün olur. Tabiatı eşya
dan doğan bu zaruret sevkiyledir ki; zamanımı
zın demokratik anlayışına göre bütçe gerekçe
leri, siyasi bir propaganda broşürü olmaktan 
çıkmış, memleketin iktisadi ve malî hayatına 
ait realiteleri tamamiyle tarafsız ve ilmî bir şe
kilde tahlil eden ve bunların bütçe ile alâka ve 
münasebetlerini inceliyen ve bütçenin tanzimin
de esas alman prensipleri ve bunların rakam
larda ifadesini bulan, tatbikatını izah eden iht> 
caca salih millî bir vesika hüviyetini kazan
mıştır. 

Birçok iktisadi ve malî meseleleri tam bir 
meçhuliyet içinde bulunan memleketinizde, 
bütçe mevzuunda teşriî murakabenin şeklî bir 
mahiyetten çıkarak müessir bir şekilde işlemesi, 
Hükümetin bütçe gerekçesi ile memleketin ikti 
sadi ve malî hayatım aydınlatacak bilgileri tim 
ve objektif bir tarzda ve İlmî bir tasnif içinde 
Yüksek Meclisin ıttılaına ve takdirinize arz 
etmesi ile mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir bütçe gerekçesinde bulunması tabiî ve 

zaruri olan vasıfları kısaca ifade etmiş bulunu
yoruz. Bü esasların ışığı altında mevcut bütçe 
gerekçesini tetkik ettiğimiz zaman, tarafsız, ob
jektif ve ilmî vasıfları haiz bir vesika karşısında 
bulmadığımız ilk nazarda anlaşılmaktadır. Bu 
suretle Hükümetimizin hâdiseleri çok zaman 
bir cephesiyle ele almak ve kendi propaganda 
maksadına göre manalândırmak ve birçok haki
katleri bilmemezlikten gelmek yolundaki itiya
dının devam ettiği görülmektedir. 
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Bu iddialarımızın delilleri ilerideki tahlille
rimizde yeri geldikçe yüksek takdirlerinize arz 
olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerekçede tesadüf ettiğimiz noksanlar ve 

kusurlar üzerinde k-saea durmak yerinde ola
caktır. Bütçe gerekçesi; birçok lüzumsuz teferru
at ile doldurulduğu halde bugün içinde bulun
duğumuz iktisadi güçlükleri ve bunları tevlide-
deh sebepleri isabetle teşhise ve mevcut duru
mun ıslahı sağlıyacak tedbirlerin tesbitine yarı-
yacak lüzumlu bilgilere ve tahlillere yer veril-
ıemektedir. 

Devlet hastanelerindeki yatak adedini, yapı
lan çeşmelerin sayısını bildirdiği halde, Bütçe 

Encümeninde Hükümet adına konuşan Maliye 
Vekilinin beyanına göre; memleketimiz ekonomi
sinde en az umumi ve mülhak bütçeli idareler 
kadar mühim bir yer işgal ettiği kabul edüen 
iktisadi devlet teşekküllerinin faaliyetlerine ve 
bunların iktisadi bünye ve vatandaşların geçim 
ve kazanç şartlan üzerindeki tesirlerine dair her 
hangi bir malûmat verilmemektedir. Diğer ta
raftan, özel idare, belediye ve köy bütçeleriyle 
vatandaşlara yüklenilen külfetler hakkında 
gerekçede hiç bir kayda tesadüf olunmamak-
t.adır. 

Halbuki; bütün bunlar hakiki mahiyetleri 
ile bilindikten ve bir arada mütalâa edildikten 
sonradır ki sene içinde sarfı teklif edüen para
larla yapılması düşünülen hizmetlerin, memle
ketin hakiki durum ve ihtiyacına tekabül edip 
etmediği ve bütçenin iktisadi şartlara uygunluk 
derecesi hakkında salim bir hükme varılabilirdi. 

Sayın Başvekil Adnan Menderes'in muhale
fet yıllarında bütçelerin tanziminde bu cihetin 
esas alınması yolunda ileri sürdüğü haklı ten-
kidleri bu vesile ile hatırlatmak yerinde olnr ka
naatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir malî istikrar vasıtası olan bütçe hakkın

da lüzumlu tahlil ve izahlardan bulunması tabiî 
olan bütçe gerekçesinde malî istikrann yegâne 
müş'iri bulunan fiyat endekslerine yer verilme
miş bulunması üzüntü ile karşılanacak bir key
fiyettir. Ayrıca bütçedeki rakamların kıymet
lendirilmesi ve bütçenin iktisadi şartlara uygun
luk derecesinin tâyini içirt fiyat hareketlerinin 
bilinmesindeki zaruret aşikârdır. Bu zarurete 
uyularak her sene bütçe gerekçelerinde fiyat 

ı hareketlerine yer verilmekte idi. Bu seneki ih
malin sebebi, Bütçe Encümeninden sorulduğu 
zaman; Sayın Maliye Vekili; «Fiyat hareketle
rini Konjonktür mecmuasında takibetmek müm
kündür» cevabını vermiştir. Bu cevap verildi
ği zaman Konjonktür mecmuasının 1955 yılının 
ilk üç ayma aidolan nüshası dahi neşredilme-
mişti. Fiyatların diğer yıllara nazaran daha 
süratli bir tempo ile arttığı ve hayat güçlük
lerinin gittikçe ağırlaştığı bir yılda hükümetin 
bu ihmali ile Maliye Vekilinin ileri sürdüğü 
mazeretin kıymetlendiriîmesini Yüksek Heyeti
nizin takdirine bırakacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Amme sektörünün heyeti umumiyesine şâ

mil konsolide bir bütçe veya hesap yapılmadığı 
için devlet faaliyetinin normal gelirleri fev
kinde bir masraf politikasiyle iktisadi hayat 
üzerinde icra ettiği tesirleri topluca mütalâa 
etmek mümkün değildir. Bütçe gerekçesi bu hu
susta da bizleri ve memleket umumi efkârını 
tenvir edecek bilgiler vermekten uzaktır. 

Hiç olmazsa, âmme sektörünün umumi yatı
rım, hacmi nedir? Bunların ne kadarına başlan
mıştır? Sahalan nedir? îç ve dış finansman 
ihtiyaçları nekadardır? İç finansman kaynak
ları nelerdir? Otofinansman ve istikraz nispeti 
nedir? gibi en hayati sualleri cevaplandıracak 
bilgilere, ne devlet neşriyatında ve ne de bun
lara yer vermesi icabeden bütçe gerekçesinde te
sadüf etmek mümkün değildir. 

Amme sektörünün ve hususi sektörün dış 
borçlarının yekûnu, bunların vâdeleri, para 
sahaları ve nevileri itibariyle dağılışları, önü
müzdeki yulara isabet eden taksitleri hakkında 
bütçe gerekçesinde veya diğer devlet neşriya
tında kâfi bir bilgi edinmeye çalışmak beyhu
dedir. Halbuki; dış borçlarımızın tediye muva
zenemiz üzerinde yapacağı tazyiki önceden bil
meden karşılaşacağımız iktisadi güçlükleri tak
dir etmek ve iktisadî durumumuzun ıslahı vo-
lunda isabetli tedbirler almak mümkün değildir. 

Bu mevzuun aydınlanması için, gerek Maliye 
ve gerekse iktisat ve Ticaret vekillerine encü
mende tevcih ettiğimiz suallere tatmin edici ce
vaplar almak mümkün olamamıştır. Bununla be
raber; bugün ilk defadır ki; Yüksek Meclis ve 
umumi efkâr dış borçlarımız yekûnunun 3 mil
yar 50 milyona baliğ1 olduğunu iktisat ve Ticaret 
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Vekilinin encümendeki cevabından Öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu suretle de bugüne kadar devam 
eden muammalardan bir tanesi resmî bir beyanla 
çözülmüş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi ve malî durumumuza lüzumlu aydın

lığı getirecek birçok mühim bilgilere bütçe gerek
çesinde yer verilmediği yolundaki iddialarımızı 
daha fazla uzatmaya lüzum görmüyoruz. Bu ve
sile ile bir prensip meselesi üzerinde durmak ve 
bâzı tahminlerde bulunmak zaruretini hissedi
yoruz. 

Bilindiği üzere, demokrat idarelerde Devlet 
işleri prensip itibariyie alenidir. Bu gibi idare
lerde de elbette Devlet esrarı mahiyetinde sa
yılan hususlar da vardır. Fakat; her halükârda 
iktisadi işler bütün milletin gözü önünde cereyan 
eder. Bunların cereyan tarzı ve neticeleri hakkın
da hüküm verilmesini temin edecek lüzumlu ra
kamlar muntazaman ve süratle yayınlanır. Bu 
rakamların çokluğu ve ilmî metotlara ve maksa
da uygun bir şekilde hazırlanması nispetinde, 
iktisadi hayatın tamamı veya muayyen bir saha
sı kolaylıkla tahlil edilebilir. Bu gibi neşriyatın 
mevcudiyeti sayesindedir ki; matbuatın ve do
layısiyle umumi efkârın, siyasi partilerin ve par
lâmento azasının murakabesi müessir bir şekilde 
işler, ilmî tetkikler yapılması da imkân dairesi
ne girer. 

Garp demokrasilerinde; iktisadi hayatı alâka
dar eden rakamları muntazam, tafsilâtlı ve sü
ratli bir şekilde yayınlıyan daireler, hükümetle
rin türlü düşünce, endişe ve temayüllerinin tesi
rinden uzak olarak çalışırlar. 

Memleketimizde, iktisadi meselelere dair yapı
lan bâzı münakaşalrda tarafların cesaretle birbi
rine zıt mütalâalar ileri sürebilmesini, umumi ef
kârın ve matbuatın da haklı tarafı katiyetle tes-
bitte güçlük çekmesini, tarafların müşterek lisa
nı olması icabeden rakamların yokluğunda veya 
kısmen mevcudolanlarm da işe yaramıyacak bir 
şekilde tanzim edilmiş bulunmasında aramak lâ
zımdır. 

Bu mevzuda iki misal vermek isteriz: 
Merkez Bankası vaziyet cetvelinde görünen 

127 ton altının; ne miktarının merhun ve ne mik
tarının serbest olduğunu umumi efkâra arz edil
miş resmî bir vesikadan öğrenmek ve takibetmek 
mümkün değildir. Bu imkânsızlık karşısında ki

misi, «Altının damlası, kalmamıştır» der, kimisi, 
«Altınımız tamamiyle yerindedir. Geliniz fotoğ
rafım çekiniz» iddiasını ileri sürer. Bu iddia
lar karşısında umumi efkâr da bir hükme var
mak imkânını bulamaz. 

Dördüncü Menderes Hükümeti programının 
müzakeresi arasında, paramızın dış kıymetinin 
çok düşmüş olduğu yolundaki iddialara karşı 
Hükümet Reisi verdiği cevapta : Dış muamele
lerimizin yüzde doksan yedisinin bir dolar iki 
yüz seksen iki kuruş paritesi üzerinde cereyan 
ettiğini söylemiştir. Bu karşılıklı iddiaların isa
bet derecesini anlamak için dış ticaret ve te
diye istatistiklerimizi açık tediye bilançomuza 
dâhil unsurlara, ithal ve ihraçta tatbik edilen 
kurlara bakmak ve her kurun nispî ehemmiye
tini tesbit etmek icabeder. Ancak bu suretledir 
ki; serbest piyasadaki döviz rayiçlerinin para
mızın dış değeri bakımından bir vahamet ar2 
edip etmediği kestirilebilir. Resmî istatistikleri
mizde bu ve buna benzer birçok malûmat bul
maya imkân olmadığına göre, hesabın en çok hâ
kim olduğu bir sahada dahi verimsiz münaka
şalar devam edip gider. 

Muhterem arkadaşlar; 
1954 yılında memleketimize gelen birleşmiş 

milletler istatistik mütehassısları da dâhil ol
mak üzere birçok ecnebi mütehassıslar, istatis
tiklerimizin modern bir devlet idaresi için lü
zumlu bilgileri vermekten uzak olduğunu ve 
bunların süratle ıslah edilmesi icabettiğini ra
porlarında belirtmişlerdir. 

Bu durumu ıslah edecek ciddî tedbirler al
ması icabeden Hükümet ise; maalesef elinde bu
lunan birçok bilgileri umumi efkârdan gizle
mek zihniyetinden bir türlü kendini kurtarama-
maktadır. Esen rüzgara, yağan yağmura ait ra
kamları mufassalan veren istatistik bültenleri
mizde, iktisadi ve malî hayatımızı aydınlatacak 
ve kısmen yukarda temas ettiğimiz lüzumlu 
malûmatın bulanmaması hiç de demokratik ol
mıyan bu gizlilik zihniyetinin bariz bir tezahü
rüdür. 

Bu şartlar içinde iktisadi ve malî hayata nü
fuz imkânını verecek lüzumlu bilgüere hiçol-
mazsa senede bir defa olsun teşriî murakabenin 
müessiriyetini artırmak için bütçe gerekçelerin
de gördüğümüz lüzumsuz teferruat kadar yer 
verilmesini beklemek ve istemek çok görülme
melidir. 
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istatistiklerimizin kifayetsizliği, geç neşre
dilmesi ve mevcut bâzı bilgilerin gizli tutulma
sı iktisadi hayatı yakından takibetmek imkânı
nı vermediği gibi, rakamların irşat ve tenvirin
den mahrum olan Hükümetin isabetli karar ve 
tedbirler almasını da iraknâsiz kılmaktadır. 
Bu mevzua nihayet verirken Hükümete hâkim 
olan gizlilik zihniyetini bir an evvel terk edü-
mesini isUtistiUerimizin ıslahı ve mevcut bil
gilerin süratle neşredilmesini temenni etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe gerekçesi, ciddî ve ilmî bir vesikada 

bulunmaması ieabeden mücerret ve müphem id
dialarla doludur. Dmî tahlillere ve hesaba da
yanmadıkça ileri sürülen bu gibi iddiaların ik
na edici olamıyacağı pek tabiîdir. Meselâ: Ge
rekçede, yatırımlar işletmeye açılıp istihsale 
geçtikleri vakit hem tediye bilançosu açıkları
nın bertaraf edilmesine hem de memlekette iş, 
istihsal ve gelir seviyesinin daha çok fazla yük
selmesine hizmet edecekleri yazılıdır. Fakat; 
bu müphem olmanın mahiyet ve şümulüne nü
fuz etmemizi sağlıyacak rakamlara tesadüf edil
memektedir. Halbuki; yatırımların muayyen 
şartlara bağlı da olsa döviz gelir ve giderlerimiz 
ve millî gelirimiz üzerinde yıllar itibariyle ya
pacağı tesirleri rakamlarla ifade etmek ciddî 
ve Umî bir vesikadan beklenirdi. 

Sayın Başvekil geçen yıl Bütçe Encümenin
de devrimizi rakamların konuştuğu bir devir 
olarak vasıflandırmıştı. Bu isabetli tavsife uy
gun olması beklenilen bütçe gerekçesinde ise 
çok zaman rakamlar susuyor, âdeta mistik bir 
inanış konuşuyor ve ümit dağıtıyor. 

Şeker sanayii sahasındaki yatırımların tedi
ye muvazenemiz üzferinde yapacağı ferahlatıcı 
tesir- ne alabilir? 

Çimento sanayiimiz tamamiyle kurulduğu va
kit istihsal edilecek iki buçuk (2,5) milyon ton 
çimentonun sarfı için lüzumlu demir dâhilden 
temin edilemediği takdirde demir ithali için ne 
miktar munzam döviz sarf edeceğiz? Bugüne 
kadar çimento ithali için sarf ettiğimiz döviz 
bunu karşılıyacak mıdır? Barajlar, ve elek
trik santralleri ikmal edildiği zaman bun
ların ithalât ve ihracatımız üzerinde ne gibi te
sirleri olacaktır? Çoğaltılması mümkün olan bu 
gibi suallere tetkika ve hesaba dayanan bir ce
vap alınmadıkça «yatırımlar ikmal edildiği za

man tediye bilançosu açıklarımız kapanacak, 
memleket sıkıntıdan kurtulacak» gibi iddialara 
inanmak elbette kolay olmıyacaktır. 

Bu hesapların yapılıp yapılmadığını, yapıl
mış ise yatınmlann döviz gelir ve giderlerimiz 
ve milli gelirimiz üzerinde yapacağı tesirlerin 
yıllar itibariyle miktarının ne olduğu yolunda 
Bütçe Encümeninde hükümete tevcih ettiğimiz 
suallere tatmin edici cevaplar alamadığımızı 
da üzüntü ile ifade etmek isteriz. Hükümet; 
«Bu hususta net bir rakam vermeye imkân yok
tur.» Demek suretiyle işin içinden çıkmak iste
miştir, iktisadi kalkınma hareketini her türlü 
plân ve program fikrinden uzak, günlük karar
larla idare eden ve Bütçe Encümeninin İsrarlı 
tavsiyelerine rağmen henüz döviz gelir ve gi
derlerimizi düzenliyeeek bir döviz bütçesi yap
mamış olan bir hükümetten bu gibi istikbale ait 
hesaplarla meşgul olması ve sarih cevaplar ve
rebilmesi esasen beklenemezdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
ilerde yeri geldikçe temas etmek üzere ge

rekçede tesadüf olunan noksan ve kusurlar hak
kındaki mâruzâtımıza burada son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
1956 yılı bütçe lâyihasının tahlil ve ten

kidine girişmezden önce; hükümlerimize 
mesnedolmak üzere Demokrat Partinin iktisadi 
politika sahasında takibettiği gidişi ve bunun 
ortaya çıkardığı türlü iktisadi meseleleri göz
den geçirmek yerinde olacaktır. 

Böyle bir tahlil ve tesbit ameliyesinden son
radır ki; iktisadi kalkınma sahasında yapılan 
işlerle yapılması mümkün olanlar arasındaki 
mesafeyi isabetle ölçmemiz, hükümetin türlü 
iddialarını kıymetlendirmemiz ve mevcut du
rumu ıslah için tavsiyelerde bulunmamız kabil 
olabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye; İkinci Dünya Harbi sonunda tari

hinin hemen hiçbir devrinde görmediği imkân
lara ve dış yardım ve kredilere mazhar olmuş
tur. Dünya şartlarının eseri olan bu imkânların 
yarattığı müsait atmosfer içinde Demokrat Par
ti iktidarı iktisadi kalkınma faaliyetlerine gi
rişmiştir. Tahlil ve mukayeselerde bu durumu 
göz önünde bulundurmak, tarafsız ve. isabetli 
bir hüküm vermek için ilk şarttır. 

Türkiye'nin; son senelerde mazhar olduğu 
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müsait şartlan ve imkânları şöylece hulâsa etmek 
mümkündür : 

a) ikinci Dünya Harbi sonunda infirat si
yasetini kati olarak terk eden dostumuz ve 
müttefikimi^ Amerika Birleşik Devletleri, ko
münizm tehlikesine mâruz bulunan memleketle
ri iktisaden kalkındırmak ve dolayısiyle askerî 
potansiyeüerini yükseltmek gayesiyle geniş bir 
yardım politikası takibetmiştir. Türkiye; mâ
ruz bulunduğu tehlikeler dünya sulbünün ko
runmasında ifade ettiği büyük mâna ve ikti-
ham eylediği ağır yüklerle mütenasibolmasa 
bile ehemmiyetli bir iktisadi yardıma mazhar 
olmuştur. 

30 Haziran 1955 tarihine kadar Amerika'
nın Türkiye'ye yaptığı iktisadi yardım 
(601 025 000) dolardır. Bu yardımın kısmı 
âzami hibedir. Çok daha mühim yekûnlara ba
liğ olan ve Türkiye'nin askerî sahadaki sarfi
yatını azaltan esliha yardımı bu yekûndan ha
riçtir. 

b) iktisadi kalkınmamız ve diğer ihtiyaç
larımız için, dünya ve sanayii bankalarından 
ve muhtelif memleketlerden krediler temin edil
miştir. Bu krediler, dış borçlarımız yekûnunu; 
iktisat ve Ticaret Vekilinin 31 Ocak 1956 tari
hinde Bütçe Encümeninde verdiği izahata gö
re, 3 ilâ 50 milyon Türk Lirasına çıkarılmış
tır. Bu borcun kısmı âzami Demokrat Parti 
iktidarı devrinde tekevvün etmiştir. 

c) Kore Harbinin bir neticesi olan yüksek 
fiyat konjonktürü Türkiye'nin birçok ihraç mal-
lannuı yüksek fiyatlarla satışını sağlamış ve 
böylece istihsali teşvik etmiştir. 

d) Avrupa Tediye Birliği Anlaşması tat
bik sahasına girmiş, Milletlerarası Ticaret hacmi 
genişlemiştir. Türkiye'de, bunun sağladığı im
kânlardan faydalanmıştır. 

c) Üç yıl üstüste devam eden fevkalâde mü
sait iklim şartlan iktisadiyatı ziraate dayanan 
memleketimizde büyük bir ferahlık husule ge
tirmiş ve kalkınmak için muhtacolduğumuz dö
viz kaynaklannı genişletmiştir, iklim 5artlan-
nm bizim için ifade ettiği büyük mânayı 1954 
yılındaki kuraklığın neticeleri izaha kâfidir. 

Diğer taraftan, ikinci Dünya Harbi esnasın
d a ithalât güçlükleri dolayısiyle teraküm eden 
ve memleketimiz Ölçüsünde ehemmiyetli bir ye
kûna baliğ olan altm 6toku, kalkınma hareket
lerini desteklemiştir. Nitekim. Maliye Vekilinin 

27 . X n . 1955 tarihinde Bütçe Encümeninde 
verdiği izahata göre mevcudu 127 ton olan altm 

stokumuzun 112 tonu tediye muvazenesi açığını 
karşdamak üzere o tarihte merhun bulunmakta 
idi. 

Bu saydığımız şart ve imkânların bir mem
leketin iktisadi kalkınmasında büyük bir ehem
miyeti bulunduğu aşikârdır. Yalnız unutmamak 
lâzımdır ki; bu âmillerin hepsi devamlı olmak
tan uzaktır. Bu itibarla, basiretli bir hükümet; 
müstesna şartların temin ettiği bu imkânlardan 
âzami derecede istifade ederek, iktisadi inkişafı 
ve malî bünyeyi emniyet ve istikrara kavuştur
mak, sağlam bir iktisat politikası takibetmek ve 
müsait olmıyan ihtimalleri ve şartları göz önün
de bulundurmak mevkiinde idi. Hükümetin; bu 
sahadaki muvaffakiyet derecesini, hâdiselerin 
tahlili gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye gibi mali imkânîan mahdut ve elde et

tiği dış imkânlar geçici olan bir memleketin 
kalkınması, her şeyden evvel günlük politika 
endişelerinden uzak ve ilmî esaslara ve ciddî tet
kiklere dayanan umumi bir plân ve programın 
çerçevesinde gerçekleşebilirdi. 

Böyle bir programla gaye ve imkânlar ara
sında hesaba müstenit bir ahenk sağlanamadı
ğı takdirde, hükümetlerin hâdiselere istikamet 
vermekten ziyade, hâdiselerin peşinden sürük
lenmeleri, kaçınılmaz bir netice olurdu. Gerçek
ten bizim gibi malî imkândan mahdut bulunan 
ve bu imkânları yapılacak işler arasında en ve
rimlisine harcamaya mecbur olan bir memleke
tin idaresi, umumi bir plân ve programdan mah
rum olunca, bu en verimli işi tâyin imkânı kal
maz. Şahsi ve indî görüşlere veya günlük politi
ka icaplarına göre, daha az verimli işlerle uğ
raşmak mukadder olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidan devrinde girişilen 

iktisadi kalkınma hareketlerinin yukarda temas 
ettiğimiz umumi esaslara uygun cereyan edip 
etmediği meselesi, üzerinde dikkat ve ehemmi
yetle durulacak bir mevzudur. Bu meselenin ge
çirdiği safahat, içinde bulunduğumuz iktisadi 
güçlüklerin sebep ve âmillerini teşhis bakımın
dan büyük bir ehemmiyet ve mâna taşır. 

Hükümet; uzun müddet umumi bir kalkın
ma plân ve programını, totaliter idarelere has 
bir keyfiyet olarak göstermeyi kendi maksadına 
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daha uygun bulmuştur. Halbuki; ikinci Dünya 
Harbinden bu tarafa birçok demokrat memle
ketler, iktisadi kalkınmalarım temin için umu
mi plânlar tanzim ve tatbik etmişler ve muvaf
fak da olmuşlardır. Bunlar arasında Fransa, Ho-
landa, İskandinavya memleketleri ve Hindistan 
zikrolunabilir. Bu memleketlerin, sırf plân sa
hibi olmamanın sebebi, birdenbire totaliter ol
dukları, ne iddia ve ne de müşahede olunmuş
tur. Demokrat bir memleket olduğu herkesçe 
teslim edilen italya'da da 1954 te Vanoni plânı 
tanzim ve ilân edilmiştir. Medeni ve demokrat 
milletlerin iktisadi kalkınma sahasında takibet-
tikleri yol ve tatbik ettikleri plânlar, Garp dün
yasının bir unsuru bulunan Türkiye Hükümeti
nin elbetteki meçhul değildi. Bugün hemen he
men dünyanın hiçbir tarafında hiçbir mütefek
kir veya devlet adamı, modası geçmiş 18 nci 
asır liberalizmine bel bağlamamakta, iktisadi 
hayatın tanzimini tamamiyle piyasa kuvvetleri 
nin başıboş işlemesine ve fiyat mekanizmasına 
bırakılmasını tecviz etmemektedir. Esasen hü
kümetimiz de son beş altı yıllık faaliyet esna
sında kısa bir serbesti- denemesini mütaakıp 
geniş mikyasta müdahaleciliğe ve hattâ devlet 
işletmeciliğine başvurmuş bulunmaktadır. Kal
dı ki; umumi plânın tanzimi, yapılacak işlerin 
bizzat devlet tarafından yapılmasını da icabet-
tirmez. Devlet; alacağı tedbirlerle muhtelif sa
halara ait yatırımların ferdî teşebbüs erbabı ta
rafından yapılmasını da pekâlâ temin edebilir. 
Binaenaleyh; plancılıkla totaliter ekonomi ni
zamlarını aynı şey zannetmemek lâzımdır. 

Plânsız hareketini mazur göstermek için hü
kümetin, ileri sürdüğü bu aşın Demokratlık ol
ması tenkidlere uzun müddet mukavemet ede
memiştir. Hükümet; plânsız hareket edildiği 
yolundaki iddia ve tenkidleri geçen sene Bütçe 
Encümeninde Başvekilin lisanı ile cevaplandı-
nrken, eski iddiasından daha az garip olmıyan 
bir yol ve taktik takibetmiş ve plânın olmadı
ğını iddia edenler bu iddialarını ispat etsinler, 
diyerek müspeti ortaya koyacak yerde, menfiyi 
ispata davet etmiştir. Halbuki; iddia olundu
ğu gibi hükümetin; umumi bir plân ve progra
mı mevcut bulunsaydı bunu bir devlet sırn gi
bi gizlememesi ve diğer demokrat memleketler
de yapıldığı gibi umumi efkârın ve Yüksek Mec
lisin tasvip ve murakabesine arz etmesi, de
mokrasinin en basit bir icabı olurdu. Siyasi sa

hada Garp Demokrasilerine benzediğimizi iddia 
edecek kadar nikbin olan hükümetin; bu mev
zuda onların takibettiği yoldan ayrılması için 
mâkul bir sebep bulmak her halde güçtür. 

Hakikat odur ki; yapılacak işleri iktisadi 
ve prim bakımından ölçüye vuran, millî geliri 
âzami haddine çıkarmak, memleketin döviz ge
lirlerini artırmak ve diğer içtimai mülâhazala
ra yer vermek hedefine göre, bunları sıraya 
koyan ve iç ve dış finansmanlannm malî istik
ran bozmadan ne suretle karşılanacağını gös
teren vc kalkınma hareketlerinin ortaya çıka
racağı türlü meseleleri ye bunların hal tarzları
nı derpiş eyliyen umumi bir plân hiçbir zaman 
mevcudolmamıştır. Bu keyfiyet memleketimize 
gelen veya getirilen ecnebi mütehassıslar tara
fından olduğu kadar, yerli mütehassıslar tara
fından da devamlı olarak ileri sürülmüş ve 
umumi bir plânın tanzimi zarureti müdafaa 
edilmiştir. Yıllardan beri Bütçe Encümeninde 
cereyan eden müzakerelerde de bu hakikat ve 
zaruret daima ortaya konmuştur. (Soldan, «din
lenemiyor.» sesleri) (kâfi, kâfi sesleri). 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Arkadaşlar; 
siz dinleseniz de dinlemeseniz de ben bu kürsü
den hitabetmesini bilirim. 

RElS — Ahmet bey, arkadaşlar duyamıyor
lar, lütfen m i k r o f o n a biraz daha yak laş ın ız . 

AHMET BİLGİN. (Devamla) — Arkadaşlar; 
burada okunan şeyleri ister dinlersiniz, ister 
dinlemezsiniz. Ben bu kürsüden, bu yoldan mil
letin kulağına kadar sözlerimi işittirmesini bi
lirim. 

Hükümetin; geçen yıl muhtelif sahalara ait 
kısmi programlan, iktisadi bir plân olarak gös
termeye çalıştığı anlaşılıyordu. Halbuki, umu
mi plân, ister devlet kadar geniş olsun, tek bir 
üniteye mütaallik kısmı bir program olmadığı 
gibi birçok teknik projelerin bir kolleksiyonu 
da değildir. 

Devlet sektörüne ait programlar arasında 
dahi bir koordinasyonun mevcudolmadığını ve 
hattâ devleti idare edenlerin bunlann heyeti 
umumiyesi hakkında sarih bir malûmattan bu
lunmadığını gösteren delil ve emareler eksik 
değildir. 

Sayın Başvekil; 1954 yılında Konya'da söy
lediği bir nutukda; şöyle demiştir : «Bundan 
bir müddet evvel alâkalı dairelerden, hangi ye-
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rıi işlere başlıyoruz, hangi tesisler işletmeye açı
lacaktır, diye önümüzdeki iki aya ait bir liste 
isterin». Bir övünme çeşnisini taşıyan bu ifa
deden anlaşddığına göre; her daire münhası
ran kendi işlerini planlamaktadır. Bunları ter-
kibeden, elde mevcut imkânlara göre ahenkleş-
tiren ve değişen şartlara göre tadil eden bir 
merkez mevcut değildir. Eğer mevcudolsaydı, 
bu işlere dair Başvekilin istediği liste, alâkalı 
bir sürü daireden değil, iktisadi plânlama ve 
koordinasyondan mesul olan bir makamdan is
tenirdi. 

Muhtelif daire ve teşekküllerin programlan 
arasında bir koordinasyon bulunması şöyle dur
sun; bir müessesenin işleri arasında dahi koor
dinasyon bulunmadığını gösterecek misalleri, 
bilgi edinmekte çektiğimiz güçlük ve imkânsız
lıklara rağmen vermemiz mümkündür. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Mües
sesesinde, haddehane ve çelikhanenin tevsü için 
bir program hazırlanmıştır. Bu iki tevsi işinin 
ahenkli bir şekilde yürütülmediği hakikati Baş
vekâlet Yüksek Murakabe Heyetinin, bu mües
sesenin 1954 yılı faaliyetine ait tanzim ettiği 
raporun 16 nci sahifesinde yer alan şu satırlarda 
okunmak mümkündür : 

-«Bu tesisata, haddehaneye kontinü çubuk 
kısmı ilâve olunursa Karabük tesislerinin esas 
entegrasyonu ikmal edilmiş ve memleket hadde 
mamulü ihtiyacının mühim bir kısmı karşılan
mış olacaktır. 

Şurasını ehemmiyetle kaydedelim ki; «e-
İMchane istihsalimi 350 000 tona çıkaracak tesi
satı ikmal olunmadığı takdirde projede derpiş 
olunan istihsalin elde edibrtesine maddi imkân 
yoktur. Ancak şimdiye kadar çellkhane tevsii 
siparişine ait bir muameleye rastlanmamıştır. 

Bu pek mühim nokta üzerinde durularak 
çelfkhane tevsiatı ile d^ğer üniteler tevsiatınm 
zaman bakımından muvaziliği temin edilmelidir. 

Ayrıca tevsîattan beklenilen miktardaki 
istihsalin alınabilmesi için üniteler arasındaki 
istihsal miktarı bakımından lüzumlu ahengin 
temini lâzımdır.» 

Yüksek Murakabe BDeyefmin, raporunda ifa
de edilen ve hayati bîr mevzua taalluk eden bu 
ahenksizliğin bugüne kadar giderildiğinle dair 
bir malûmata da sahip değiliz. 

Yukardalki iddia ve müşahedelerimizi tevide-
den ve on Amerikan üniversitesi namına Türki

ye'nin, iktisadi, siyasi ve içtimaî gelişmelerini tet
kik etmiş bulunan bay «Bişar Robenson» m geçen 
yıl yayınlanan raporundan şu parçalan zikret
mek yerinde olur: «Yatırımları, yani iktisadi 
tesisleri en verimli halle getirmek için bâzı iç 
tedbirlere baş vurmak lâzımdır. Bu tedbirle
rin başında yüksek bir plân komitesinin bulun
ması gelmektedir. 

Bu komite, Türkiye'nin en dirayetli mühen
dislerinden, iktisatçılarından, içtimaiyatçıla
rından ve bundan başlka iyi seçilmiş bâzı ya
bancı mütehassıslardan terekkübetmelidir. Bu
gün Türkiye'de Türk eikonomisini planlamakla 
vazifeli bir heyet bulunmadığı gibi, iktisadi 
pllân adma lâyık bir plân da yoktur. Veya 
böyle bir plân varsa bunu bilecek durumda bu
lunanların bundan haberi yoktur. Nafıa, Sıh
hat ve Maarif vekâletleri gibi bâzı vekâletlerin 
birkaç yıllık programları vardır. Fakat; bun
lar arasında hiçbir koordinasyon yoktur.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetin; birbirini tutmıyan beyanlariy-

le bir muamma haline gelen plân ve program 
mevzuu da, nihayet bu sene Bütçe Encümenin
de, hükümet ad.^a konuşan Maliye Vekillinin 
bir beyanı ile, daha doğrusu bir itirafiyle vu
zuha kavuşmuştur. Maliye Vekili; iktisadi kal
kınma hareketinden baihseden beyanının bir 
yerinde aynen şöyle demiştir: 

«Ancak harekete geçen bu kuvvetleri, mem
leketin dahi parlak bir istikbale üzüntüsüz ka
vuşmasını temin maksadiyle umumi bir plân 
ve koordinasyon içinde hedeflerine sevk etmek 
zamanı da gelmiştir.» 

Bu beyanattan aniaşddığına göre; bugüne 
kadar işler, r.mumi bir plân ve koordinasyon 
içinde cereyan etmemiştir. Hükümet; daha par
lak bir istikbale üzüntüsüz kavuşmak maksa
diyle umumi bir plân ve koordinasyona lüzum 
gördüğünü ifade etmekle bugüne kadar iktisa
di sahada çekilen üzüntülerin bu lâzimeye ri
ayet etmemekten ileri geldiğini de ister iste
mez zımnen itiraf etmiş bulunuyor. Bununla 
beraber; itiyadına sadık kalarak «Zamanı gel
miştir» tabiriyle de bugüne kadar takibettiği 
hareket hattını yine de mazur göstermeye çalış
maktan vazgeçmiyor. Bu itiraf ve mazeretlerin 
ve birbirini tutmayan beyan ve iddiaların ikti
sadi hayatın en çok muhtaeolduğu emniyet ve 
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istikran kökünden sarsacağı, iktisadi ve içtimai 
sahada birçok ıstıraplara yol açacağı pek tabiî
dir. 

Ciddiyet ve samimiyet derecesi yukandaki 
izahlanmızla tamamiyle ortaya çıkan bugünkü 
hükümete ve onun istikbale ait yeni beyanlan-
na ne dereceye kadar itimadedilebileceğini Yük
sek Meclisin ve umumi efkânn takdirlerine bı
rakmakla iktifa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Umumi bir iktisadi plânın lüzum ve zaru

retini, geç de olsa, itirafla kabul eden hüküme
tin bu mevzuda harekete geçtiğine dair bugüne 
kadar umumi efkâra bir bilgi verilmiş değil
dir. 

tlraî esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan ve 
memleketimizi gözü kapalı bir gidişin yarata
cağı türlü sıkıntılar ve emrivakilerle karşı kar
şıya bırakmıyacak bir umumi plânın tanzimini; 
süratle teşebbüs edilmeli ve hu maksatla bir 
plân ve koordinasyon dairesi kurulmalıdır. Ay
nı zamanda, diğer milletlerin bu mevzııdaki tec
rübelerinden de istifade edilmelidir. Hükümet; 
her vesile ile, icraatının ve Demokrat Parti 
programına uygun olduğunu iddia eder ve kur
duğu nizamı, programın bir ifadesi olarak gös
termek ister. Onun bu iddiasındaki samimiyet 
ve isabet derecesini ölçmek bakımından, De
mokrat Partinin millete karşı imzaladığı bir 
borç senedi mahiyetini muhafaza eden progra
mından bâzı maddeleri bu vesile ile hatırlatmak 
yerinde olur kanaatindeyiz. 

«Program madde 22» 
«Devlet hayatından bütün idare şubelerimiz 

için, siyasi tesirlerin dışında, ihtisas heyetlerin
ce umumi plân ve programlar hazırlanmasını 
ve bunlann usul dairesinde kanunlaştınlmasmı 
lüzumlu görmekteyiz.» 

Demokrat Parti programının ihtiva ettiği 
bu hükme rağmen, devlet imkâmannın, bölge
leri ve şehirleri siyasi mülâhazalarla tatmin 
için nasıl kullanıldığını bugün bilmiyen kalma
mıştır. Sayın Başvekil; tenkidlere mâruz kal
dığı zaman milletvekillerini ilzam edebilmek 
için; «Siz istediniz ben yaptım» mukabelesine 
başvurmaktadır. Bu ,be.yan da gösteriyor ki; 
hükümet icraatını bir programa ve objektif esas
lara değil; günlük siyasi mülâhazalara, keyif 
ye heveslere göre cereyan ettirmektedir. Siya

si mülâhazalar dışında ilim ve ihtisas adamlan-
nm kararlaştıracağı hususları çok zaman ricacı 
heyetler ve politika adanılan kararlaştırmakta
dır. 

Demokrat Parti programının 44 ncü mad
desi de şöyle demektedir : 

«özel teşebbüs ve sermayenin istikrar ve gü
venle çalışması bakımından, devlet iktisadi fa
aliyetlerinin hudutlan kesin olarak belirtilme
lidir. Bunun için : 

A) Devletin ele alacağı işlerin uzun vadeli 
umumi bir plâna bağlanmak suretiyle Önceden 
herkesçe bilinmesi imkânının temini; 

B) Devletin, iktisadi hayatı tanzim yolun
da alacağı tedbirler ile gümrük, tekel ve para 
politikası gibi iktisadi hayatla sıkı sıkıya ilgi
li konularda takibedilecek ana istikametlerin 
yine herkes gibi bilinmek üzere önceden tâyin 
ve ifadesini lüzumlu görmekteyiz.» 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi hayatın muhtacolduğu emniyet ve 

istikrarı sağlamak ve müteşebbisin istikbali 
hakkında hüküm vermesini kolaylaştırmak mak-
sadiyle Demokrat Parti programında yer alan 
bu hükümlerin derpiş ettiği umumi plânın ve 
iktisadi hayatla sıkı sıkıya alâkalı mevzularda 
takibedilecek umumi istikametlerin herkesçe bi
linmesinden vazgeçtik, bizler tarafından dahi 
bilinmediği üzüntü ile ifade olunacak bir haki
kattir. Esasen umumi bir plân mevcudolmadr-
ğı gibi, iktisadi hayatla alâkalı mühim mevzu
larda hükümet; işleri günlük veya çok kısa 
ömürlü kararlarla idare etmek yolunu tutmuş 
bulunmaktadır. Bu müşahede de gösteriyor ki; 
hükümetin her sahadaki icraatı gibi, iktisadi 
sahadaki icraatı da parti prensiplerine değil; 
liderlerin her gün değişen keyif ve heveslerine 
istînadetmektedir. Buna rağmen liderlerin yap
tıklarını parti programının omuzlarına, yükle
mesi, milletin idrakine karşı saygılı bir hareket 
telâkki edilemez. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet; iktisadi kalkınma sahasında taki-

bedüecek yolu memleketin esaslı gaye ve ihti
yaçlarının ışığı altında tesbit etmiş bulunmak
tan çok uzaktır. Bu hedeflerin hem içtimai. 

! hem de iktisadi mülâhazalara göre taayyün 
I edeceği tabiidir. Memleketîmizin içinde bulun-
I duğu şartlar kalkınma hareketinde takibedile-
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tek ana istikametlerin şu iki esasta toplanma
ma zarar» kılmaktadır : 

X. Mümkün olduğu kadar süratli bir ikti
sadi kalkınmayı tahakkuk ettirmek; 

2. Bu kalkınma hareketi esnasında iktisa
di istikrarı ve iktisadi mekanizmanın normal 
işlemesini bozmamak; 

Bu iki esas muvazi olarak yürütülmediği 
takdirde iktisadi kalkınma hareketinden bekle
nilen neticeler alınamaz ve bu hareket sürekli 
olamaz. 

Halbuki; Demokrat Parti Hükümetinin ta-
kibettiği iktisadi politika, bu iki esasın muvazi 
olarak yürütülmesine imkân vermemiş, iktisa
di istikrarı bozan bir netice tevlidetmiştir. 

Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle takibe-
dilmek istenilen liberalizm siyasetinin başlıca 
hedefi, iktisadi hayatı Devlet «kırtasiyeciligul
den ve tazyikinden kurtararak daha seyyal bir 
şekle sokmak, emniyet ve istikrara kavuştur
maktı. Bu politika muvaffak olamamıştır. Bu
nun sebep ve âmilleri üzerinde hassasiyetle dur
mak yerinde olur. Bu muvaffakiyetsizliğin en 
ehemmiyetli sebebi, Hükümetin; birbirleriyle 
telifi mümkün olmıyan hedefleri aynı zamanda 
tahakkuk ettirmek hususunda gayret san etme
sidir. Hükümet; bir taraftan ithalât tahditleri
ni kaldırarak ithal eşyası mevzuunda normal 
bir piyasanın teminine çalışmıştır. Diğer taraf
tan da memleketin gelir kaynaklarından tasar
ruf edilen miktar ve dışardan temin edilen yar
dımlarla sınırlanmış bir yatırım politikası taki-
bedecek yerde, enflâsyonist bir yol tutarak 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurmuştur. 

Hükümetin uzun vadeli yatırımlar için dahi 
Merkez Bankasının kısa vadeli olması icabedeu 
kaynaklarına başvurmaktan çekinmediğini ve 
eflonasyonist bir politika anlayışı içinde bulun
duğunu gösteren bir misal ile fikrimizi takviye 
etmek isteriz. 1952 yılı bütçe gerekçesinin 23 
ncü sayfasında : «Merkez Bankası, yurdun muh
telif yerlerinde elektrik santralleri kurulması 
mevzuunda Etibank ve Eler Bankasının çalış
maları Ue alâkaîandırılmıştır. Bu mevzuda mi
salleri çoğaltmak mümkündür.» Derülmektedir. 
Elektrik santrallerinin uzun vadeli işlerden ol
duğunu, bu manyat Merkez Bankau kaynakla
rına başvurmanın enflâsyonist bir politika an-
l&Aşmı ifade ettiğini izaha lüzum görmüyoruz. 

Hükümet; gayet hızlı, plân ve koordinasyon-
lan mahrum bulunan bu yatırım politikasına 
juvazi olarak, geniş kütlelerin iştirak gücünü 
süratle artıracak bir fiyat ve cömert bir kredi 
politikası da takibetmiştir. Hakiki istihsal artı-
jinm bir neticesi olmıyan bu iştira gücüne suni 
iştira vasıtası demek daha isabetli olur. Yaratı
lan suni iştira vasıtaları ithalâtı tahrik etmiş
tir. 

Takibediien bu iki gayenin yekdiğeriyle te
lifi mümkün olmadığı için kısa zamanda bu mu
kadder netice ile karşılaşılmıştır. Tediye muva
zenesinde hâsıl olan çok tehlikeli vaziyet dola
yısiyle liberasyon rejiminden fulen 22 Eylül 
1952 de vazgeçilmiştir. Bu tarihten sonra takib
ediien dahilî iktisadi politikanın tesiri altında 
ilerde üzerinde ısrarla duracağımız enflâsyon 
başgöstermiş ve fiyatlar seviyesinde hızlı artış
lar kaydedilmiştir. Bu suretle de hükümet; tat
bik etmek istediği liberalizmin kısa zamanda 
iflâsını bizzat kendi hareketiyle hazırlamıştır. 
Liberalizm tecrübesinin yerini gittikçe artan çe
şitli müdahale, tahdit ve kontrol tedbirleri al
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilinen bir hakikattir ki; bir memleketteki 

iktisadi faaliyetler diğer faaliyetlerden daha çok 
istikrar ve emniyet şartlarına muhtaçtır. Bizde 
olduğu gibi hükümetin; birbirini mütenakız 
günlük ve çok kısa ömürlü kararlariyle idare 
edilen bir ekonomide fertlerin istikbal hakkın
da isabetli tahminlerde bulunmaları ve huzur 
içinde çalışabilmeleri şüphesiz imkânsızdır, is
tikrarsızlığın tevlidebüeceği bütün mahzurlar 
bugün memleketimiz için fazlası ile varittir. 
Fiyat istikrarsızlığı, kredi imkân ve kolaylık
larında istikrarsızlık, dış ticaret rejimindeki is
tikrarsızlık ve iktisadi hayatı tanzim eden diğer 
mevzuat ve kararlardaki istikrarsızlık gibi un
surlar iktisadi ve dolayısiyle içtimai bünyemiz
de tahribedici tesirlerini yapmaktadır. Gerek 
hükümet ve gerek parti programlarında (Piya
salarda emniyet ve istikrarın sağlanması şarttır, 
katî zaruret olmadıkça piyasalaı d karışılmama-
lıdır.) diyen bir iktidarın iktisadi istikrarı bo
zan tedbir ve müdahalelere her gün başvurma
sı da gösteriyor ki, hükümet, gaye ve imkânlar 
arasında bir ahenk sağlıyamamış ve böylece hâ
diselerin peşinden sürüklenmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu da, evdeki hesabı çarşıya uymıyarı 
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hükümetin başlangıçtan beri plânsız hareket et
tiği hakikatinin başka bir delil ve ifadesini or
taya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Fevkalâde şartla bâzan hesaplı ve basiretli 

bir hükümetin bile önliyemiyeceği güçlükler 
tevlidedebilir. Fakat; memleketimizin karşı
laştığı bütün güçlükleri bu nevi fevkalâde se
beplere atfetmeye imkân yoktur. Filhakika, ik
tisadi hayatın seyrim yakından takibedenleri 
endişeye düşüren vaziyetler karşısında hükü
met; güçlükleri hafife almak ve işleri daima 
nikbin tahminlerin iklimi içinde idare etmek 
yolunu tutmuştur. Hükümetin; liberasyon mev
zuunda takibettiği hareket hattı ve birbirini 
tutmıyan beyanlar, bu iddiamızın yeni bir deli
lini teşkil eder. Dış tediye imkânları gayet mah
dut ve fakat ihtiyaçları hudutsuz olan bir mem
leketin uzun müddet libarasyon sistemine ta
hammül edemiyeceği bedihi idi, bu hakikati en 
az herkes kadar bümesi icabeden resmî şahsi
yetler yıllarca ithalâtın temdidedilmiyeceği yo
lunda teminat vermişlerdir. Buna rağmen te
diye muvazenesinde hâsıl olan büyük açık dola
yısiyle libarasyon sistemi 22 Eylül 1952 tari
hinde fiüen meriyetten kalkmıştır. 

Yıllardan beri değişmiyen bu durumda hü
kümet; muvakkat bir tedbir olarak östermeye 
gayret etmiştir. Bizzat Başvekil 30 Ocak 1953 
tarihinde yaptığı basın toplantısında «libaras-
yondaki tahditler çok muvakkattir. Hattâ belki 
on, on beş güne kadar eski sisteme tam olarak 
rücu edilecektir/ demişti. Bu beyanata rağmen 
aradan geçen üç sene zarfında tediye güçlükleri 
şiddetlenmiş ve liberasyona dönmek mümkün 
olamamıştır. Bedeli transfer edilmiyen itha
lâttan doğan borçlar malî itibarımızı fazlasiyle 
sarsmıştır. Bu borçlar, geçen sene yapılan ticari 
anlaşmalarla mecburi bir kredi mahiyeti iktisa-
betmiştir. Bu anlaşmaların yapılmış olması, el
bette ticari itibarımızın bir delili telâkki edile
mez. 

Bir hükümet reisini; bu kadar nikbin konuş
maya sevk eden sebelerin ne olduğu da bugüne 
kadar izah edilmemiştir. 15 gün ilersini göremi-
yen ve hâdiseler tarafından tekzibedilen bir 
hükümet reisinin uzun vadeli görüşlerine ne 
dereceye kadar itibar edileceğini kestirmekte 
cidden güçlük çekilse yeridir. 

îster basiretsizliğin, ister samimiyetsizliğin 
ifadesi olsun, bu gibi beyanlar, iktisadi hayatın 
en çok muhtacolduğu emniyet duygusunu kö
künden sarsmıştır. Bu vesile üe 15 gün sonra
sını kestiremiyen Sayın Menderes hükümeti ile, 
Muhterem Celâl Bayar'ın muhalefet yıllarında 
söylediği şu vecizeyi karşı karşıya bırakmak 
yerinde bir hareket olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem Bayar; 24 . V . 1949 tarihinde 
Kastamonuda iradettikleri nutuklarında ay
nen şöyle demişti : «Üç ay ilerisini goremi-
yen bir heyetin, ben hükümetim demeye hak
kı yoktur, üç ay ilerisini göremeyen hükümet
lerin uzun vadeli görüşlerine nasıl inanacağız 
ve memleketin menfaatlarini nasıl ellerine bı
rakacağız?» 

Bugün, bu sualin taşıdığı endişeyi her va
tandaşın Sayın Celâl Bayarın dünkü duydu
ğundan daha derin bir şekilde hissettiğini 
tahmin etmek mübalâğalı bir görüş sayılma
malıdır. 

Sayın Hükümet Reisinin; hâdiseler tara
fından tekzibedilen beyanlarının bir listesini 
burada yapmak takatini kendimizde göre-
miyeceğimizi takdir buyurursunuz. Geçen 
yıl da temas ettiğimiz üzere 6 Aralık-1952 ta
rihli Adana nutkunda aynen şöyle diyordu : 
«MUyonluk istihsal stoklarımızın paraya kal
biyle milletçe hiçbir sarsıntı hissolunmadan 
altın ve döviz darlığı pek yakmda muhak
kak surette giderilecektir.» Bu darlık, gide
rilmek şöyle dursun, o günden bugüne mem
leketin iktisadi hayatını hergün artan bir şe
kilde tazyik etmektedir. 

Hükümetin; stoklarımız ve ihracaat mev
zuunda fazla nikbin tahminlerde bulunduğu
na dair pek çok misaller vardır. îhraç gelirleri
miz hakkında hükümetin; yapmış olduğu tah
minlerin tahakkuk etmesini; yalnız başına 
dünya könjönktründeki tahavvüllerle izah et
meye imkân yoktur. 

Inracatımızın zamanında yapürnamasından 
tevellüdeden zararlar bizzat hükümet tara
fından Bütçe Encümeninde itiraf olunmuş
tur. Buğday ihracatında takibedilen hatalı ve ba
ti hareket bunun bir misalidir. Bundan başka; 
hükümetin kabili ihraç mallarımız hakkında 
yapmış olduğu tahminlerin isabetsizliği de 
geniş ölçüde bu neticenin doğuşunda müessir 
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olmuştur Buna ait .birçok misalleri geçen se
neki bütçe tenkidimizde rakamlara müsteni
den yütfsrk takdirlerinize arz etmiştik. Dikka
te şayan olan bu misallerden bir tanesini ha
tırlatmadan geçemiyeeeğiz. 

Hükümet; 1954 bütçe kanunu lâyihası ge-
rekçesidne ; 1953 -1954 devresinde ihracatımı
zın 4,5 milyon tonu bulacağını ve ihracat ge-
Urierimizın de 1. milyar 4O0 müyon lirayı aşa
cağını tahmin etmekte idi. Halbuki; fiilî ih
racat 2. milyon 397 hin tonu ve ihracat gelir
lerimiz de 990 milyonu geçmemiştir .Bu suretle 
tahmin ile tahakkuk arasında miktar itibariy
le 2 milyon 100 bin ton ve kıymet itibariyle 
410 milyon liralık aleyhe bir fark tahassul 
etmiştir. 

İhracatın; miktar itibariyle bu kadar düşük 
tahakkuk etmesi aradaki fark olan 2 milyon 
100 bin tonun yeni ihraç yılına stok olarak 
devredilmesi ile de kabili izah değildir. Zira, 
bu miktar stok, yeni ihraç yılma devredilme
miştir. Bu neticeyi tevlideden en mühim sebep, 
hükümetin 2 milyon 700 bin ton hububat ihrac-
edilebiîeceğini tahmin etmesinden ve fiilî ihraca
tın ise 1 milyon 183 bin tonu geçmemesinden 
doğmuştur. 

Bütçe gerekçesi hazırlandığı zaman ofis, 
ahm yılı .zarfında yapabileceği mubayaanın kıs
mı azamim yapmış bulunuyordu. Bu itibarla; 
onun ne kadar hububat ihracedebileceğini isa
betle takdir etmek bir hükümet için hiç de güç 
değildir. Buna rağmen; hükümetin dikkatsizli
ği ve mübalâğalı tahminlere olan meyli yalnız 
kabili ihraç hububat mevzuunda onu 1,5 milyon 
tonluk bir hataya düşürmüştür. 

1 milyar 400 milyonu aşan bir ihraç geliri 
tahmininde bulunan ve hareketlerini buna göre 
ayarlıyan bir hükümetin 410 milyon liralık fark 
karşısında mâruz kalacağı müşkülâtı «ılamak 
kolaydır. Bu neticenin mesuliyetini elbette ka
dere ve tesadüfe atfetmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar olan mâruzâtımızla hüküme

tin plânsız ve programsız hareket ettiğini tah
min ve beyanlarının vakıalarla tekzibedildiğini 
ve telifi mümkün olmıyan gayeler peşinde ko
nuştuğunu ifadeye çalıştık. 

Bu şekildeki hareketler neticesidir ki; ikti
sadi istikran bozan bir durum hâsıl olmuş ve 
iktisadi hayatta en az maddi unsurlar kadar 

rol oynıyan emniyet ve itimat duygusu kökün
den münselip olmuştur. 

Bugün içinde bulunduğumuz iktisadi ve 
malî şartlara ve onları tevlideden sebeplere tam 
olarak nüfuz edebilmek için Demokrat Parti
nin takibettiği iktisadi politikanın ana istika-
metleri, para, kredi ve fiyat politikası ve bun
ların neticeleri üzerinde de durmak yerinde 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
îktisaden geri kalmış bir memleketin kalkı

nabilmesi, yani devamlı istihsal artışını sağlıya-
bilmesi, maddi ve mânevi birtakım şartların 'ye
rine getirilmesine bağlıdır. 

Bu maksatla büyük ölçüde yatırımların ya
pılması ve bunlann tevlidedeceği çeşitli mese
lelerin gereği gibi halledilmesi icabeder. 

Sermaye teşekkülü yanmda kalkınma için 
zaruri olan diğer birçok mühim unsurlar daha 
vardır. Teknik eleman ve vasıflı işçi yetiştiril
mesi mütehassısların yeni istihsal metotlanna 
intibak ettirilmesi ve saire.... 

Bu saydığımız unsurların ancak zamanla te
min edilebileceği bedihidir. Bunlan sağlama
dıkça alabildiğine yatmm yapmak, yatmmla
nn prodiktivite derecesini azaltır ve memle
ketin iktisadi gücü boşuna zorlanmış olur. Bu
gün memleketimizdeki durumda ilerde üzerinde 
duracağımız kapasite ile istihsal arasındaki bü
yük fark bunun bariz bir delilini teşkil eder. 

Diğer taraftan; iktisadi kalkınmanın hızı 
ve devamlılığı sadece her sene yapılan yatırım
ların mecmu miktariyle değil; aynı zamanda 
bu yatırımların terkip tarzına da bağlıdır. Ay
nı miktar senelik yatırımla temin edilebilecek 
millî gelir artışı bu yatırımîann muhtelif saha
lara dağılış şekline ve bunlar arasında bir ko
ordinasyon bulunup bulunmamasına göre deği
şir? 

Son senelerde memleketimizde yapılan ikti
sadi faaliyetler yakından taMbedildiği zaman 
görülür ki; son beş, altı sene içinde yapılan ya-
tmmlar, oldukça mühim yekûnlara baliğ olmak
la beraber aralannda iyi bir koordinasyon te
min ve plânlı hareket edilmediği için ortaya 
halli zor çeşitli meseleler çıkmış ve bu arada 
memleketin iktisadı cihazlanması ve istihsal 
kapasitesinin artırılması mümkün olan seviye
nin dûnunda kalmıştır. 
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Bilhassa 1952 ve 1953 yıllarında yapümiş 
yatırımların nev'i tetkik edilince görülüyor ki; 
•Jİok artışları ve bina inşaatı şeklinde tezahür 
eden gayrimüsmir yatırımlar, müstahsil yatırım
lar yanında mühim bir yer işgal etmektedir. Di
ğer taraftan, son beş yıl içinde yapılan ve pro
düktivite üzerinde nispeten uzun devrede ve va
sıtalı bir şekilde müessir olan sosyal yatırımlar 
umumi yatırım hacmi içerisinde büyük bir yer 
işgal etmektedir. 

Halbuki; bizim gibi imkânları mahdudolan 
bir memlekette; tasarruf gücünün gayrimüstah-
sıl -yatırımlara gitmesini mümkün olduğu kadar 
önlemek ve zaruri olmadıkça sosyal karakterli 
yüksek yatırımlardan tevakki etmek ve yatırım
ları millî ekonomi bakımından verimi en yüksek 
sahalara sevk etmek icabederdi. 

Yukardaki sebeplere ilâveten, yatırım politi-
kasiyle, para, kredi ve dış ticaret politikasının 
dikkatli ve ahenkli bir şekilde yürütülmesi ve 
memleketteki tasarruf imkânlariyle yatırımların 
iyice tanzim edilmemiş bulunması, muvazeneli 
ve istikrarlı bir kalkınmayı imkânsız kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî gelirimizin yarısına yakın kısmı ziraat 

sektörüne aittir. Bu itibarla; ziraati millî eko
nominin temeli saymak bir emri zaruridir. 

Böyle bir memlekette, iktisadi kalkınma, mev
zuunda bütün kudret ve imkânlarını birinci de : 

recede ziraate, ziraatin yardımcısı olan işlere ve 
zirai sanayiin inkişafına tahsis eylemesinden da
ha tabiî bir şey olamazdı. Bu realiteyi nazara 
alan Demokrat Parti de iktidara gelince kalkın
ma gayretlerinin siklet merkezini devlet sanayi
ciliğinden ziraate intikal ettirmişti. Bunun ica
bı olarak da müstakar bir fiyat politikasiyte is
tihsal desteklenmiş, kredi hacmi genişletilmiş ve 
ziraatin makineleşmesi yoluna gidümişti. Fakat; 
bütün bu hareketler, diğer sahalarda olduğu gibi 
bir plân çerçevesinde cereyan etmemiştir. 

İktisadi kalkınmamız için çok mühim bir dö
viz kaynağı olan ve memleketimiz realitelerine 
göre ihmali caiz olmıyan hayvancılık, ziraatle 
ahenkli bir şekilde geliştirilmek icahottiği hal
de bu cjhet ihmal edilmiş, ziraat, hayvancılık 
aleyhine bir istikamet tutmuştur. 

Bünyemizin hazım kabiliyeti ve memleketimi
zin ne dereceye kadar makineleşmesi icabettiği 
meselesi bir tetkika tâbi tutulmadan girişilen 

kesif ve plânsız makineleşme haitketi neticesin
de yüzlerce keşif makine memlekete ithal olun
muştur Bunların yedek parçalarının ucuzca ve 
kolayca tedarik edilememesi, kifayetli eleman 
yokluğu ve tamir atelyelerinin azlığı yüzünden 
yüz milyonlarca liralık servet çok çabuk yıpran
mış ve böylece beklenilen randıman alınmamıştır. 

Bugün memleketin, dört bir . tarafı metruk 
ziraat makineleriyle doludur. Yedek parça ve 
lâstik yokluğu yüzünden çekilen sıkıntıların de
recesini, bu mevzudaki ihmali ileri sürülerek 
eski iktisat ve Ticaret Vekili hakkında açüan 
Meclis tahkikatı ifadeye kâfidir. Diğer taraftan; 
bu şartlar altında işletilen vasıtalarm masrafı 
ancak iyi mahsul yıllarında karşılanabilmektedir. 
Mahsulün iyi olmadığı senelerde ise; motorlu 
vasıtaların masrafına dayanamıyan vc taksitle
rini ödiyemiyen ziraatçılar bunu kendileri için 
bir külfet saymaktadırlar. Türkiyede ziraat da : 

ha uzun müddet hava şartlarına tâbi kalacağı
na, iyi yılları kötü yuların takibettiği tecrübe 
ile sabit olduğuna göre, makine ve ziraatin 
istikbali, üzerinde endişe ile durulacak bir me
seledir. Işletüccek arazisi olmadığı veya çok 
küçük arazisi bulunduğu halde, birçok kimse
lere gelişigüzel traktör ve biçer - döğer verilmesi 
ve bunun senelerden beri tevali eylemesi, bu 
işi bir macera haline getirmiş bulunmaktadır. 
Bu maceranın ıstırabı bilhassa; mahsulün kötü 
olduğu 1954 yılında hissedilmiştir. 

Zikri geçen sebeplere binaen; zirai sahalar
daki makineleşme hareketini memleket realite
lerinin ışığı altında objektif ve ilmî esaslara 
bağlamak vc bugünkü başıboş gidişe son ver
mek zamanı çoktan gelmiştir. 

Muhterem arkadaşla-• 
Isthsali artırmak maksadiyle verilmesi ica-

beden zirai krediler, bütçe gerekçesinde de be
lirtildiği veçhile, 1949 yılı sonunda 337 milyon 
iken 30 Haziran 1955 de 1 milyar 503 milyona 
yükselmiştir. Bu suretle % 500 e yakın bir ar
tış kaydedilmiştir. Hava şartlan, 1954 müstes
na, çok müsait gittiği halde istihsal maalesef 
kredi artışını çok uzaktan takib edebilmiştir. 

Bunun sebepleri üzerinde durmak müstak
bel hatalan önlemek bakımından zaruridir. Mer
kez Bankası kaynaklarına da müracaat etmek 
suretiyle verilen bu krediler geniş ölçüde istih
sal ile alâkası olmıyan maksatlar uğrunda kul
lanılmaktadır. Halbuki; bankanın vazifesi, kre-
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dıyi istihsal ihtiyaçlarına göre ayarlamak ve 
hakiki maksada uygnü olarak kullanılıp kulla
nılmadığını Kontrol etmektir. 

Bilinen bir hakikattir ki; verilen krediler; 
bilhassa küçük çiftçiler tarafından istihlâk 
maksadiyle kullanılmaktadır. Birbirini takibe-
deı iyi yılların verdiği cesaretle alabildiğine 
borçlanan ve gelirlerini tasarruf etmiyen çiftçi
lerin 1954 senesindeki kuraklık dolayısiyle bu 
hareketlerinde çok nadim olduklarını hatırlat
mak isteriz. 

Ziraat Bankası; kredilerin, maksada uygun 
olarak kullanılmasını sağlıyacak müessir bir 
murakabede bulunmamaktadır. Bu durumdan 
şikâyet edildiği zaman, Sayın Başvekilin, vak
tiyle Bütçe Encümeninde : «Türk köylüsü reşit
tir. Vasiye ihtiyacı yoktur. Aldığı parayı nasü 
kullanacağını kendisi büir.» dediğini hatırla
maktayız. Verilen kredilerin maksada uygun ola
rak kullanılıp kullanılmadığını murakabe etme
nin köylünün rüştünü inkâr mânasına gelmedi
ğini, herkes kadar Başvekilin de takdir ettiğine 
şüphe yoktur. Kanaatimiz odur ki; Sayın Baş
vekili bu şekilde beyana sevk eden sebep; zirai 
kredileri bir siyasi muvaffakiyet ve köylüyü 
tatmin vasıtası yapmak kararından başka bir 
şey olamazdı. Hükümete; hâkim olan bu zihni
yet yüzündendir ki; Ziraat Bankası kredileri; 
istihlâk maksadiyle kullanıldığı nispette hem 
Türk köylüsü ve hem de Türk ekonomisi için bir 
ıstırap kaynağı olmuştur. Bundan başka zirai 
kredilerin tevziinde adalet esasları bir tarafa 
bırakılarak şahsa ve bölgelere göre ayrı ayrı 
ölçülerin kullanılması ve bilhassa; partizan dü
şüncelere yer verilmesi de bunların iktisadi ma
hiyetini tamamiylc değiştirmiş ve vatandaşlar 
arasındaki huzur ve ahengi ihlâl etmiştir. 

Hükümetin; zirai kredileri alabildiğine ar
tırmak politikasından 1956 yılı için nihayet 
vazgeçtiğini Maliye Vekili Bütçe Encümeninde 
şu sözlerle ifade etmiştir : «1956 yılında zirai 
sektör < kredilerinin de umumi hacminin daha 
fazla artması ve mevcut kredilerinin hakiki is
tihsal sahasında işlemesi üzerinde hassasiyetle 
durulacaktır.» bilâhare aynı görüş Sayın Baş
vekil tarafından da basın yoliyle ifade edilmiş
tir. Zirai kredilerin umumi hacminin artırılma
mağı kâfi bir tedbir telâkki edilemez. Yukar
da da temas ettiğimiz veçhile bu kredilerin 
mühim bir kısmının istihsal ile hiçbir alâkası 

yoktur. Müessir bir kontrol ile istihsal dışı 
maksatlar uğrunda kullanılan krediye nihayet 
verilerek umumi kredi hacmi daraltılmalrdır. 
Bu suretle, ekonomimizi tazyik eden enfilâsyon 
âmillerinden biri ortadan kalkmış olur. 

Mu'hterem arkadaşlar; 
Daıha evvel de temas ettiğimiz üzere, hükü

met; ıtakibettîği fiyat, kredi ve hızlı yatırım 
politikasiyle hakiki istihsal! artışının bir karşı
lığı olmıyan geniş bir iştira gücü, daha doğ
rusu iştira vasıtası yaratmıştır. Bu iştira va
sıtasının istihlâk temayülünü kuvvetlendirece
ği tabiîdir. İstihlâk eşyasının büyük bîr kıs
mını dış ülkelerden ithal ©tmek mecburiyetin
de bulunan memleketimizde yaratılan bu işti
ra vasıtası ithalâtı geniş ölçüde tahrik etmiştir. 
İktisadi icaplara aykırı olarak bankaların ver
miş bulunduğu geniş krediller, aynı zamanda 
ileride ithalâtın tıkanması ihtimali, stokların 
takviyesine se'bebölmuştur. Mahdudolan döviz 
mevcudumuz ve hariçten temin ettiğimiz kredi
ler, ithalât taleibini karşılamaya kâfi gelmeyin
ce de, ithalâtın tahdidedilmiyeceğî yolundaki 
devamlı teminatlara rağmen ithalâtın tahdidi 
yolluna gidilmiştir. Bütün bu hâdiselerin tesi
ri abında hükümetin; iktisadi siyasetinin yeni 
bir istikamet aldığı ve kalkınma gayretlerinin 
tekrar sınai mevzulara yönetildiği görülmüştür. 

Mu'htaoolduğumuz birçok malların, dâhilde 
imali suretiyle döviz sarfiyatını azaltmak, bu 
yeni politikanın esası olmuştur. Bunun neti
cesi olarak 1950 - 1953 arasında hızlandırılmış 
olan zirai kalkınma ile alâkalı malzeme ithalâ
tı azalmaya başlamıştır. Bu azalış, bîîihassa 
1954 yrlmda bariz bir şekil almıştır. Evvelce 
ithal edilen birçok makinelerin çok kısa zaman
da yıprandıkları ve yedek parça ihtiyacının 
şiddetlendiği nazara alınırsa bu azalıştaki isa
betsizlik ortaya çıkar. 

Mu'hterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin medeni âlem ile arasında bulfeı-

ııan mesafeyi kapatabilmesi ve özlediği hakiki 
refaha kavuşabilmesi için sanayileşme yoluna 
gidilmesi bir zarurettir. Bu sanayileşme için 
hariçten ithal edeceğimiz makine, malzeme ve 
hammaddeleri hariçten getirilen sanayiin ihti
yacı için, lüzumlu dövizin temini de şüphesiz 
•ihracatımızın gelişmesine ve dış gelirlerimizin 
artmasına ve dışardan uzun vadeli kredi ve ya-
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bancı sermaye yattırrmları ve yardım şeklinde 
munzam kaynaklar sağlanmasına bağlıdır. 

Unutmamak lâzımdır ki; bir.memlekete ya
bancı sermayenin getirilmesi, kredi açılması ve
ya kredili satış yapılması mezvulannda aranan 
en mühim şart, o memleketin borçlarını ödiye-
cek ve taahhütlerini yerine getirecek bir tedi
ye kabiliyetine sahip bulunmasıdır. Binaena
leyh; kalkınma hareketinin hızlanması ihraca
tın artmasiyle mümkündür. Bu itibarla sanayi
leşme hareketi en zengin döviz kaynağımız olan 
ziraat, maden istihsali için lüzumlu makine ve 
malzemenin ithalini daraltacak bir istikamet ta-
kibetmemelidir. Aksi takdirde ihracatın azaltıl
ması mukadder olur. Bugün Türkiye'de, adam 
başına isabet eden ihracat miktarı, Mısır ve Su
riye'den daha aşağı bulunmaktadır. Filhakika; 
ihracatımızın en yüksek olduğu 1953 yılında 
Türkiye'de nüfus başına 17 dolarlık ihracat isa
bet ederken bu miktar Suriye'de 39. Mısır'da 
18 dolardır. 

İhracatımız 1953 ten bu tarafa hem kıymet 
ve hem de miktar itibariyle devamlı olarak 
azalmaktadır. İhracatımızın 3 yıllık seyri şöy
ledir : 

Kıymet Ton Sene 

1 109 000 000 2 456 000 1953 
937 800 000 2 155 000 1954 
877 400 000 1 792 000 1955 

Bu durum istihsal mevzularının inkişafı üze
rinde gereken ehemmiyetle durulmadı ğmı gös-
termiye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar ; 
Sanayileşme mevzuunda devletin talribede-

ceği politikanın ana istikametleri şüphesiz bir 
teşvik sanayi kanununun hükümleri içinde yer 
almış olması ieabeder. Fühakika; bu hakikati 
muhalefet yıllarında müdafaa eden Demokrat 
Parti programının 47 nci maddesinde : «Sana
yiin kuruluşunda ve işleyişinde en iyiyi en ucu
za mal etmek» hedefini daima göz önünde bu
lunduracağını ve dünya piyasalarına göre de 
rantabl olan sanayiin kurulmasını teşvik ede
ceğini açıkça ifade etmişti. Aynı madde de bu 
esaslara göre hazırlanacak bir teşviki sanayi 
kanunu projesini Yüksek Meclise sunmak ka
rarında olduğunu memlekete ilân etmişti. Buna 
rağmen 6 yıllık iktidar devrinde böyle bir ka

mın Meclisten geçirilmemiş ve hangi esaslara 
göre cereyan ettiği kimsenin sarih olarak bil
mediği bir sanayileşme yoluna gidilmiştir. Sa
nayileşme hareketimizde hariçten göreceğimiz 
yardımların hudutsuz olmaması ve bu husus
ta kullamlabüecek ve millî hudutlarımız içeri
sinde kalacak âlet ve vasıtaların sermaye ve 
malzemenin ve hattâ mütehassıs işçi ve teknisi-
yenlerin bilgili idare elemanlarının temininde 
bir hudut bulunması; sanayileşme hareketinin 
sıkı bir seleksiyona tâbi tutulmasını ve verimli 
müphem büyük projelerden ziyade faidesi el ile 
tutulabilecek işlerin ön plâna alınması ieabeder. 
Bütün bunları nazara alan ve hangi sanayiin 
hangisinden evvel veya sonra gerçekleştirilme
si icabettiğini tesbit eden bir iktisadi plân ve 
program da mevcut değildir. Sanayileşen bir 
memleketin halletmek zorunda bulunduğu tür
lü meseleler arasında mühim bir yer işgal eden 
sermaye, döviz ve enerji meseleleriyle sanayileş
meyi muvazi ve ahenkli bir surette yürütmek 
mümkün olmadığı takdirde ortaya halli müm
kün olmıyan birçok meselelerin çıkması ve mil
lî servetin heder olması kaçınılmaz bir netice 
olur. Bu acı tecrübelerin birçok misallerine 
memleketimiz senelerden beri şahidolmaktadır. 
Bir taraftan hızlı bir sanayileşme politikası ta-
kibedilirken diğer taraftan mevcut sanayiin tam 
randımanla işlemesi için lüzumlu hammadde, ye
dek parça malzeme ve kömür temininde büyük 
sıkıntılar çekilmektedir, bilhassa; iki yıldan 
beri bariz bir şekilde kendisini gösteren bu sı
kıntılar umumi efkârın meçhulü değüdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mevcut sanayiin döviz kıtlığı dolayısiyle 

çektiği sıkıntılara ait birçok misalleri devlet ik
tisadi teşekküllerinin faaliyetlerine ait Umumi 
Murakabe Heyetinin tanzim ettiği raporlarda 
görmek mümkündür. Hususi sanayiin çektiği 
sıkıntılar ise; devlet sanayünden çok daha 
fazladır. Bu hususta birkaç misal vermek iste
riz : Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 1954 
yüı faaliyetine ait Başvekâlet Umumi Mura
kabe Heyetinin 1955 te tanzim eylediği raporun 
17 nci sayfasında şöyle yazılıdır : «Dış memle
ketlerden ithal zaruretinde bulunulan bâzı esas
lı ve yardımcı hammaddelerde, çeşitli malzeme ve 
yedek parçaların tedarikinde döviz darlığı dola
yısiyle büyük müşküllerle karşılaşılmaktadır. 
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Müessesenin ithal.suretiyle temin etmek mec
buriyetinde bulunduğu ve kısmen 1953 kısmen 
de 1954 yılında muhtelif memleketlerden sipa
rişe bağladığı çeşitli malzeme, hammadde ve 
yedek parçalar için talebettiği döviz miktarı 
(3 799 044,89) liraya tekabül etmektedir. 

Bu dış siparişlerden en önemli ve müstacel 
olanlarının tesbiti ile ilgililer nezdinde yakm-
'dan takibi ve dış memleketlere yapılacak sipa
rişlerde tedarik müddetleri göz önünde tutula
rak, zamanında teşebbüse geçilmesi zaruretine 
işaret olunur.» Memleket için hayati bir ehem
miyeti olan demir ve çelik sanayiinin 3,4 mil
yonluk döviz ihtiyacının karşılanamamasının is
tihsal üzerinde yapacağı tesiri tahmin etmek 
kolaydır. Diğer taraftan, Ereğli Kömürleri İşlet
mesi Müessesesinin 1954 yılı faaliyetine ait umu
mi murakabe heyeti tarafmdan 1955 yılı ortala
rında tanzim olunan raporun 7 nci sayfasında 
bilhassa ocak emniyeti ile alâkalı şu satırlar ya-
züıdır : 

«Ocaklarda kullanılan işletme teçhizat ve 
malzemesinden birçoklarının temininde güçlük 
çekilmektedir. Ve bu nevi malzeme ve yedek 
parçaların işletme atelyelerinde imali zaruri ol
maktadır. Bu nevi perakende imalâtın maliyeti 
yüksek olduğu gibi vasıflarının düşük bulun
ması dolayısiyle aşınmaları çabuk ve istihlâk
leri fazla olmaktadır. Bu hal kömür maliyeti 
üzerinde menfi tesirler icra etmektedir. Atelye-
lerde imal edilen bu teçhizat ve malzeden bâzı
ları ocak emniyetini alâkadar eden cinstendir. 
İşletme bu teçhizatın emniyet şartlarına uyup 
uymadığını tahkik etmek imkânına malik de
ğildir.» 

Umumi Murakabe Heyeti raporundan nak
lettiğimiz yukardaki parçanın ortaya koyduğu 
hakikatin bilhassa maden işçilerinin hayatı ba
kımından ifade ettiği tehlikeyi izaha lüzum gör
müyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu verdiğimiz iki misal karşısında yeni fab

rika temelleri atmakla meşgul olmanın ne dere
ceye kadar mâkul bir hareket olduğunu takdir
lerinize arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mevcut fabrikaların tam randımanla çalış

malarının temin edilememesi, elbetteki millî ser
vetin zıyaı demektir. Hükümet; her şeye bütçe 

gerekçesinde birçok rakamlar vermekte ve fa
kat istihsal ile kapasite arasfedâki farkı tesbite 
yanyacak istihsal rakamlarını tam olarak ver
mekten kaçınmaktadır. Bunun hakiki sebebi, 
kapasite ile istihsal arasında hükümetin propa
ganda maksadına hizmet etmiyecek büyük bir 
farkın bulunmasıdır. Meselâ; 1954 bütçe gerek
çesinde; memleketimizin 1950 senesindeki pa
muklu istihsalinin 152 milyon metre olduğu ve 
bu miktarın 1952 de 177 milyon metreye çıktığı 
söylenmekte ve buna göre iki sene zarfında is
tihsal artışının % 12 olduğu teshit olunmakta
dır. Bu artışı kâfi bir muvaffakiyet saymıyan 
hükümet; 1952 senesinde 260 bin olan iğ adedi
nin gerekçenin tanzim edildiği sırada 545 bine 
çıktığını bildirmekte ve kuruluşları tamamlan
mış olup da işletmeye açdmak üzere olan fabri
kalarımızın iğ adedinin 700 bine çıkacağım söy
lemektedir. Böylece de pamuklu mensucat saha
sında kapasitenin 1950 senesine nazaran % 270 
nispetinde artmış olduğunu ifade etmektedir. 
1955 bütçe gerekçesinde de yünlü ve pamuklu 
mensucat iğ sayısının 1950 senesinde 300 bin: 
olduğu halde, inşa edilmekte olanlarla birlikte 
'bu miktarın 1 milyona yaklaştığı söylenmekte
dir. Bu seneki bütçe gerekçesinde inşaları ik
mal edilmek üzere olan yeni tesislerle birlikte 
pamuklu mensucat sanayiindeki iğ adedinin 1 
milyonu bulacağı ifade edilmektedir. Bütün 
bu malûmata rağmen kapasite artışına uygun 
bir istihsal yapüdığma dair her hangi bir ma
lûmat verilmemektedir. Geçen seneki tenkidle-
riroizde kapasite rakamlariyle birlikte istihsal 
rakamlarının da verilmesini rica etmiştik. Bu 
seneki gerekçenin sadece kapasite rakamlariyle 
iktifa etmesi tenkidlerimizin nazara alınmadı
ğını açıkça göstermektedir. Bu cihetler açıklan
madıkça hammaddesi memleketimizde çıkan pa
muklu sanayiinin randıman derecesini ölçmeye 
imkân yoktur. Şu kadarını söyliyebiliriz ki; is
tihsal kapasiteye yakm olsaydı hükümet; bunu 
açıklamaktan hususi bir zevk duyardı. Görülü
yor ki hükümet; rakam şişkinliklerinin arka
sında bulunan birçok hakikatleri millete ve 
Meclise göstermemek itiyadından kendini kur-
taramamaktadır. Tine hükümet; 1954 bütçe 
gerekçesinde 1953 yılında çimento fabrikaları
mızın kapasitelerinin 1 milyon 25 bin tona yük
selmiş olduğunu ve 1954 yılı içinde çalışmaya 
başlıyacaklarla beraber kapasitenin 1 milyon 
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270 bin ton olacağını açıklamıştı. Bu seneki büt
çe gerekçesinde hükümet; çimento fabrikaları
nın kapasitesinin sadece 1 milyon tonun- fevkin
de olduğunu söylemekte ve fakat her nedense 1 
milyonu ne kadar tecavüz ettiğini bir rakamla 
ifade etmemektedir. 

Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü tara
fından yayınlanan aylık bültenin Ağustos 1955 
tarihine ait nüshasına göre, 1954 yılı içerisinde 
çimento istihsali aylık vasatisi 59 bin tondur. 
Yukarda temas ettiğimiz üzere hükümet; 1954 
yılı içerisinde çimento istihsal kapasitemizin 1 
milyon 270 bin ton olacağını açıklamıştır. Bu 
kapasite rakamı ile fiilî istihsal arasındaki bü
yük farkı izaha lüzum yoktur. 

Bu ve buna benzer misalleri çoğaltmak müm
kündür. Daha evvel de temas ettiğimiz gibi, hü
kümet; mevcut sanayiin hammadde, yedek .par
ça ve malzemesini vaktinde temin edemediği ve 
yatıranlarla muvazi olarak teknik eleman, va
sıflı işçi ve iyi idareci yetiştirilmesi gibi mese
leleri halledemediği için kapasite artışları ile 
istihsal arasında büyük farklar husule gelme
sine sebebiyet vermiştir. Bu suretle de alabildi
ğine yatırım yapmanın iktisadi kalkınma de
mek olmadığı hakikati ortaya çıkmış bulunmak
tadır. 

KEFET AKSOY (Ordu) — Ahmet Bey; çok 
yoruldun, daha bitmiyor mu? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Evet yorul
dum, yoruldum ama ne yapalım, bu okudukla
rım hepimizi alâkadar eder. (Gülüşmeler, de
vam devam sesleri) 

HALİL ÎMRE (Balıkesir) - - Bu kısım son 
mu, Ahmet Bey? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Evet efen
dim bu son kısımdır; bitiyor. (Alkışlar, gülüş
meler) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bu, memle
ket davasıdır, tabiî dinliyeceğiz, devam edin 
Ahmet Bey. 

İHMET BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; sanayiin muhtacolduğu enerji mem
leketimizin realitelerine göre; kömürden elde 
edilmektedir. Bu itibarla kömür istihsali ile sa
nayileşmeyi ahenkli bir şekilde yürütmek bir 
zarurettir. Böyle bir koordinasyon sağlanmadı
ğı takdirde fabrikalar kurmak iktisadi bir ha
reket olamaz. Geçen sene mevcut fabrikaların 

kömürsüzlük yüzünden ne kadar sıkıntı çekti
ğini hatırlatmak isteriz. O kadar ki bir çimento 
fabrikamız; kömürsüzlük yüzünden deniz sevki-
yatını durdurduğunu gazetelerle ilân etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketin artan kömür ihtiyacını karşıla

mak ve sanayileşmeyi mümkün kümak üzere bir 
amenajman programının mevcudolduğu malûm
dur. Bu programın tatbikatı üzerinde durmak 
yerinde olacaktır. Umumi Murakabe Heyetinin 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinin 1953 
yılı faaliyetine ait hazırladığı raporun 19 neu 
sayfasını okuyalım : 

«Tatbikat seyrindeki ou gecikmeler, bâzı 
ünitelerde o kadar bariz olmaktadır ki, aradan 
1 yıl geçmesine rağmen tesis durumları evvelki 
yıldakinin hemen hemen aynı kalmaktadır. Bu 
gecikmelerin âmilleri arasında inşaat mütaah-
hitlerinin taahiıüdet'tikleri işleri zamanında ya
pamamaları, yabancı firmaların malzeme ve 
teçhizat temininde güçlük ••ekmeleri ve bun
ları geç'teslim etmeleri, bir 'kısım mukavelele
rin döviz transferi yapılmadığı için uzun müd
det meriyete girmemesi gibi hususlar vardır. 
Bu gecikmeler amenajmanda derpiş edilen se
nelik istihsali miktarlarının tahakkukunu güç-
I eştirdiği gibi meydana getirilen tesisler mali
yetinin mühim ölçüde artmasına da âmil olma'k-

ıdıc. Döviz sağlanamadığı için geri kalan iş
ler meyanında,- Ereğli limanı tahmil ve tahli
ye tesisleri, Ereğli, Zonguldak ve Çatalağzı 
transforaotör tesisleri, Zonguldak limanı, Ça
talağzı ve Zonguldak lavvarları ile Karadou 
tâli tarafo merkezleri, su isale, malzeme ve teç
hizatı, demiryollarının makas ve ufak aksamı 
zikrolunabilir.» 

Umumi Murakaibe Heyetinin 1955 içinde 
tanzim ettiği raporun 5 nci sayfasında amenaj
man işlerine dair şu satırları okumak müm
kündür : 

«Mahiyet ve şümulü geçen yıllar raporla
rında izah olunan kömür havzası amenajman 
plânı taHb'ikatı 1954 te de devam etmiştir. Bu 
işler için 1954 te 123 milyon 487 bin 371 liralrk 
bir masraf yapılacağı derpiş edilmiş ve yıl 
içinde 62 milyon 837 bin 256 liralîk fiilî sarfi
yat yapılmıştır. Fiilî sarfiyat derpiş edilen 
miktarın yüzde elli, onda altısı kadardır. Bu 
suretle amenajman plânı ile ilgili olarak 1954 

2892 

TBMM KUTUPHANESI



sonuna kadar sarfı derpiş olunan mecmu 
(343 934 000) liraya mukabil (% 55,2) olmak 
üzere (189 807 000) fiilî sarfiyat yapılmıştır. 
Marshall yardımına dâhil bulunmıyan ve haricî 
finansmanının nasıl sağlanacağı hususunda he
nüz katî bir vaziyet olanıyan ve mahiyetleri ge
cen yîiki raporumuzda açıklanan mevzularda 
henüz bir inkişaf yoktur. Keza döviz temin edi
lememesi sebebiyle tahakkukları geciken muh
telif mevzularda da mühim bir değişiklik olma
mıştır.» 

Çolk hayati bir mevzuda yılların nasıl go
tiğini ve amenajman plânının tatbikatının ııe 
halde bulunduğunu ifade eden bu raporların 
belâgatine yeni bir şey ilâve etmeye lüzum 
görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar: 
Yukardan beri temas ettiğin: iz hakikatler 

gösteriyor ki, hükümet her sah.ıda olduğu gi
bi sanayileşme mevzuunda da imkânlarımızla 
ayarlı bir plân ve bir program çerçevesinde ça
lışma yoluna girmek, derlenmek ve toplanmak 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde gözü kapalı 
bir sanayileşme iktisadi gücümüzü zorlamakta 
deram eder. Sanayileşme hareketimizin ve
rimli olabilmesi için Muamele Vergisi mevzuu-
nun halİJedilmesini ve sanayiin emin ve kifa
yetli bir tarzda finansmanının sağlanmasını ve 
Demokrat Parti programı ile vadedilen bir teşviki 
sınai rejimi ihdas edecek kanunun bir an evvel 
Yüksek Meclise getirilmesini lüzumlu görmekte
yiz. Sanayiin inkişafını tazyik altında tutan Mu
amele Vergisi mevzuunun halledileceğine dair 
bu seneki bütçe gerekçesindeki vaadin bundan 
(.Tvelkilerin âkrbetine uğramamasını hassaten 
temenni ederiz. ' 

Muhterem arkadaşlar; 
Tesbit ettiğimiz sıraya sadık kalarak şimdi 

de hükümetin takibetttği para ve kredi politi
kasını iktisadi şartlarla muvazi olarak tetkik 
edeceğiz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — tki gün din-
liyıeceğiz seni. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Sağol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) - Sen de sağol. 
AHMET BİNGÖL (Devamla) — Para kıy-

metindeki değişiklikler, hiç şüphesiz Merkez 
Bankası emisyonlariyle bankaların verdiği kre
dilerin iktisadi şartlara uygunluk derecesiyle 

alâkalıdır. Hükümet; kâğıt para miktarını w 
banka kredilerini istediği şekilde ayarlamak im
kânına sahiptir. Bu imkân dolayısiyle biz de 
Devletin para kıymeti üzerindeki hâkimiyeti 
Garp memleketlerine nazaran daha fazladır. Hü
kümetin; paranın istikrarı mevzuunda bu hâ
kimiyetle mütenasip bir mesuliyeti bulunacağı 
dâ tabiîdir. Yalnız: Devletin hangi gayeleri 
güçleştirmek için bu salâhiyeti kullanacağı sa
rih değildir. Zira Demokrat Parti programının 
44 ncü maddesi ile para politikasında takibedi-
lecek ana istikametlerin herkesçe bilinmek üze
re önceden tâyin ve ifadesi lüzumu tesbit edil
diği halde; Hükümet ne gibi şartlar altında ne 
sebeplerle ve ne şekilde paraya müdahale ede
ceğini gösteren bir para siyaseti tesbit etmiş de
ğildir. Bütün icraatını parti programına uygun 
olduğu yolundaki iddialarını bu vakıa da tekzi-
betmektedir. Hükümetin; sarih bir para politi
kası ınevcudolmadığı içindir ki; paramızın ya
rınki kıymeti hakkında isabetli bir hüküm ver
mek ve hâdiselerin telkin ettiği endişelerden 
kurtulmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Zamanımızın bütün iktisadi faaliyetleri pa

ra vasıtasiyle cereyan etmektedir. Bu sebeple 
para ve kredi haemmdaki tahvillerin ekonomik 
hayat üzerinde büyük tesirler yaratması tabiî
dir. İktisadi duraklama.işsizlik ve fiyat sukutu 
zamanlarında kredi hacminin genişletilmesi te
şebbüslere, faaliyetlerini artırmak imkânını ve
rir ve iktisadi hayat canlanır. Diğer taraftan, 
fiyat artışları ve enfilâsyon tehlikelerinin 
Mevcut olduğu zamanlarda kredi hacminin ve 
azaltılması, aşın sarfiyatı önliyccek istikrar ve 
muvazenenin avdetini sağlar. Bu umumi esas
ların tatbikatında çok dikkatli olmak icabeder. 
Kredi artışı istihsali teşvik ediyor diye banka 
kredilerini hudutsuz şekilde artırmak iktisadi 
mahzurlar doğurur. Kredi artışı memleket dâ-
hüinde âtıl bulunan kaynakların işletilmesine 
tahsis ve sarf edildiği zamanda kredi gelirleri 
ve harcama gücünü artırması ile mütenasip 
olarak istihsal hacmini da artırdığı takdirde 
uıahzursuz sayılabilir. Uzun vadeli yatırımlar, 
gelir tasarrufunun bir neticesi olmıyan kredi 
veya emisyonla yapıldığı takdirde istihsalin 
artması için geçecek zaman zarfında istihsal 
faktörlerinin artan iştira gücü arz ve talep mu
vazenesini bozar vo ister istemez enfilâsyonist 
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bir tazyik yaratır. Bu itibarla; kredi politikası
nı hakiki tasarruf imkânlarına göre, ayariamı-
yan bir hükümetin takibettiği politikaya enfi-
lasyonisttir demek tabu ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukarda temas ettiğimiz ana fikirlerle biz

deki kredi politikasmmı iktisadi şartlarla mu
vazi olarak tetkik etmek yerinde olacaktır. Bir 
memlekette takibcdilen kredi politiksı, başlıca 
iki noktadan mütalâa edilebilir. Biri, kredilerin 
mecmuuna taallûk eder. Yani kredi hacminin 
ekonomik ihtiyaçlara göre ayarlanıp ayarlan
madığını,; tesirlerinin cnfılâsyonist veya deflâs-
yonist olup olmadıklarını ihtiva eder. Diğeri 
ise, mecmuu kredi hacminin muhtelif faaliyet 
sektörlerine göre tevzii üe ilgilidir. Yani hangi 
sahalara daha fazla kredi tahsis edilerek istih
salin teşvik edildiği ve hangilerine daha az kre
di verilerek bâzı aşırı temayüllerin önlenmek 
istenildiği hususlarını ihtiva eder. 

Memleketimizde mecmu kredi miktarı 1950 
den itibaren devamlı olarak genişlemiştir.. Bu 
seneki bütçe gerekçesindeki rakamlara göre 
kredi hacmi şu seyri takibetmiştir: 

(Sene sonlarına göre) 
Seneler yekûn krediler 

1950 1 688 471 938 
1951 2 210 031 749 
1952 3 094 442 031 
1953 3 990 953 527 
1954 4 885 763 169 

Bu sene Maliye Vekiline Bütçe Encümeninde 
tevcih ettiğimiz bir saule verilen cevaba göre 
de, 30 Eylül 1955 tarihinde krediler yekûnu : 
(5 494 227 824) liraya baliğ olmuştur. Seneler 
arasındaki artışlar ise şöyledir: 

Seneler Artış 

1950-1951 621 000 000 
1951 -1952 884 000 000 
1952 -1953 896 000 000 
1953 -.1954 895 000 000 
1954 -1955 (30 Eylül tarihine ka

dar) 608 000 000 

1950 senesi yüz itibar edilmek üzere artışlar 
nispeti şöyledir: 

1950 100 
1951 139 olup artış 39 
1952 194 » » 94 
1953 251 » » 151 
1954 307 » » 207 
1955 (30 Eylüle kadar) 345 » » 244 

Kredi hacmındaki bu süratli artışın iktisadi 
icaplara uygunluk derecesini tâyin için bütün 
iktisadi faaliyetlerin, istihsal artışının müş'iri ve 
hulâsası olan millî gelir rakamlarının seyrini 
takibetmek yerinde olur. Memleketimizde millî 
gelir rakamlarının hakikati ne dereceye kadar 
aksettirdikleri meselesi üzerinde durmıyacağız. 
Kredi artışı ile millî gelir artışı mukayese edil
diği zaman kredinin millî gelirden daha sürat
li bir tempo ile arttığı görülmektedir. 

Sene sonlarındaki kredi miktarları ile bu se
neki bütçe gerekçesinde bulunan ve piyasa fi
yatlarına göre hesaplanmış olan gayrisâfi millî 
hâsıla rakamları birbirine nispet edildiği zaman 
bu iddiayı teyideden şu neticeler elde edilmek
tedir : 

1950 de nispet % 15 
1951 » » % 18 
1952 » » % 24 
1953 te » % 27 
1954 » » % 37 

Bu artan nispetler istihsal artışı ile karştla-
namıyan ve iştira gücünün kredi kanaliyle ya
ratıldığı hakikatini ortaya koymaktadır. 1952 
Eylülünden itibaren ithalâtın da daraltıldığı na
zara alınırsa kredi artşınm enflâsyonist bir taz
yik yaratacağı ve fiyatları yükselteceği kolay
lıkla anlaşdır. Avrupa İktisadi iş Birliği Teşki
lâtı tarafından Mart 1955 te neşrolunan 6 ncı 
raporda Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
varılan neticeler meyanında kredi mevzuuna 
şöyle temas edilmektedir : 

«Türkiye'de bugün aşikâr bir halde olan aşı
rı talebin başlıca sebeplerinden biri de banka 
kredilerinin bolluğu ve serbestçe tedarik edilme
sidir. Türk ekonomisinin istikran için bilhassa 
tanzim edilmesi icabeden saha, banka kredileri 
sahasıdır. İthalât kredisini azaltmak için alınan 
tedbirler, kredi tazyikatmm küçülmesine yara
mıştır. Fakat; bunlara ilâve olarak Merkez Ban
kasına mecmuu kredi hacmini kontrol etmesine 
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imkân verecek daha geniş ve devamlı yetkile
rin temin edilmesi lâzımdır.» 

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler tarafın
dan Avrupa için iktisadi Bülten adiyle neşro
lunan üç aylık bültenin Teşrinievvel 1954 tarih
li nüshasında Türk ekonomisinin enfilâsyonist 
bir tazyik altında bulunduğu ifade olunmakta 
ve bunun bir sebebi olarak da bol kredi goste-
terilmektedir. 

1950 de başlıyan kesif yatırımların ve kal
kınma faaliyetlerinin yardımcı unsuru olarak 
kredilerin de bir miktar artırılması bilhassa bu 
kredi artışının o zaman mühim bir kısmının ih
racatı artırmak üzere ziraat sektörüne tahsis 
edilmiş olması tasvibolunabilir. Fakat 1953 ba
şından itibaren hem de hızlı bir tempo ile devam 
eden kredi artışı iktisadi icaplara tamamen ay
kırıdır. 1953 te kredi artışının 896 milyon 1954 
te 895 milyon ve 1955 yılının ilk dokuz ayında 
608 milyon liraya baliğ olduğunu yukarda ifa
de ettik. 

Ekonomimizdeki enfilâsyonist temayüllerin 
1953 - 1954 ve 1955 senelerinde açıkça belirdi
ği ve gittikçe şiddetlendiği de malumdur. Ha
tırlarda olduğu üzere geçen sene bütçe tenkidi
mizde 1954 yılma ait reel millî gelirin % 10 
nispetinde düşük olacağını hesaplamış ve ifade 
etmiştik. Sayın Başvekilin Bütçe Encümeninde 
aksini iddia eden beyanına rağmen bu seneki 
bütçe gerekçesinde; verilen rakamlar millî ge
lirin 1954 te hem nominal, hem de reel olarak 
düştüğünü açıkça göstermektedir. Gerekçedeki 
rakamlara göre; 1954 millî geliri 1953 yılına na
zaran % 9 düşmüştür. Bu duruma rağmen 1954 
yılı içinde mecmu kredi hacminin 895 milyon 
lira artmış bulunması takibedilen kredi politi
kasının, iktisadi realitelere tamamen aykırı ol
duğunu ümidederiz ki, kredi artışı milli gelir 
artışı ile müdafaa edegeîmiş olan hükümete de 
kabul ettirecek bariz bir vakıadır. 

Gittikçe şiddetlenen- enfilâsyon temayülleri
ni bertaraf etmek için kredi hacminin daraltıl
ması veya hiç oimazsa artırdmaması lâzımdı. 
Halbuki; yukarda arz ettiğimiz rakamlar kredi 
hacminin büyük mikyasta genişletilmiş olduğu
nu ve böylece enfilâsyonun körüklendiğini gös
termektedir. Kredi artışının enfilâsyonist ol
madığını göstermek için bunun mevduat artışı 
ile muvazi olduğunu ve mevduat artışının da 
haBım gelirinin ve dolayısiyle tasarrufunun bir 

neticesi olduğunu hükümet her zaman iddia ede-
gelmiştir. Bu iddiayı ileri süregelmiş olan hü
kümet ; başlıca iki noktada yanılmış bulunmak
tadır. 

1. Bankalara yapılan mevduatın 1950 den 
bu yana artışı tamamen tasarruf artışı ile izah 
olunamaz. Bu artış büyük bir kısmı itibariyle 
banka ikramiyelerinin ve reklâmlarının artışı 
ile, bankacılığın inkişafı ve halkın parasını ban
kada saklamak itiyadının kuwetlenmesiyle izah 
olunabilir. Tasarruf mevduatı deyince, cari mas
raf ve tediyeleri yapmak için kullanma maksa-
diyle bankaya verilmiyen vadeli mevduat akla 
gelir. 

Başvekâlet istatistik Umum Müdürlüğünce 
neşredilen aylık bültenin 1955 Eylül ayma ait 
nüshasının 18 nci sayfasında-, bu cins mevdua
tın sene sonları itibariyle 1950 de (127,1) mil
yon, 1951 dc (116,8) milyon, 1952 de (107,4) 
milyon, 1953 te (145,2) milyon, 1954 te (125,7) 
milyon, 1955 in Temmuz ayı sonunda (141,1) 
milyon olduğu ve böylece esaslı bir tahavrüle 
mâruz kalmadığı görülmektedir. Bu da hakiki 
tasarruf mevduatının millî gelir artışı ile müte
nasip olarak artmadığı hakikatini ortaya koy
maktadır. Bu itibarla; vadesiz mevduattaki ar
tış tasarrufunun bir müş'iri sayılamaz. 

2. Mevduat artışının mühim bir kısmı, ta
sarruf mevduatında değil, ticari ve sair mev
duatta, yani; diğer mevduat adı altındaki mev
duatta görülmektedir. Filhakika; bütçe gerek
çesine göre 1950 yılı sonunda 654 milyon lira 
olan diğer mevduat, 30 Haziran 1955 te (2) mil
yar 15 milyona yükselmiştir. Halbuki; aynı 
tarihlerde tasarruf mevduatı (575) milyondan 
bir milyar (563) milyona yükselmiştir. 

«Diğer mevduat»; bankaların açacakları 
kredilere göre; artar veya eksilir. Bu hakikati 
ifade içindir ki, «Kredi mevduat yaratır», sözü 
söylenir. Mevduatın vadesiz kısmı bankaların 
kredi mekanizması ile yarattığı kaydî bir para
dır. Merkez Bankası emisyonu gibi servetin bir 
müş'iri telâkki edilemez. 

Mevduat artışının çok büyük bir kısmının 
kredi artışının bir neticesi olduğunu anlamak 
için memleketimizde gittikçe artan çek tedavü
lü üzerinde durmak kâfidir. Filhakika son se
nelerde takas muameleleri çok genişlemiştir. 
1950 de takas edilen senetlerin miktarı iki mil-
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yar üç yüz kırk yedi milyon liralık idi. Merkez 
Bankası aylık bülteninin Kasım 1955 nüshası
na göre; bu miktar 1953 te altı milyar dokuz 
yüz altı milyona ve 1954 te sekiz milyar altı 
yüz dört milyona çıkmıştır. 1955 in sonuncu ayı 
sonunda takas edilen senetler yedi milyar yüz 
elli dört milyonu bulmuştur. 

Mevduata ait gerekçedeki rakamların tetki
ki de gösteriyor ki, mecmu mevduattaki artışa 
nazaran alelûmum tasarruf mevduatının artışı, 
daha küçük nispetlerde olmakta ve bu da iddi
amızı teyidetmektedir. 

Hükümet; geçen sene bütçe gerekçesinde 
kredi artışının enfilâsyonist olmadığı ve kredi
nin tasarruf mahsulü hissini verebilmek için 
mevduat yekûnuna işaretle, bu rakamların tet
kiki sonunda bankalarımızın umumi ikrazat 
yekûnu ile bankalarımıza yapılan umumi mev
duat yekûnu arasındaki ahenkli seyrin kayıt vc 
ınüşahade edilmiş olacağına eminiz. 

Memlekette iş ve istihsal hacminin ve serma
ye yatırımlarının hacmi üe mütenasip bir mev
duat ve ifrazat hacmi artışı kaydedilmektedir. 

Bu iki atışın nispet ve tenazuru iptidadan 
beri ahenkli v« sıhhatli bir bünyenin ifadesini 
teşkü etmektedir.» diyordu. 

Bu seneki bütçe gerekçesinde bu iddianın 
tekrarlanmadığım görüyoruz. Mevduat yekûnu 
ile kredi arasındaki tenazurun bir muhasebe 
meselesi olduğunu ve bunun sıhhati bünye ile 
bir alâku ve münasebeti bulunmadığını Hükü
met de kabul etmişe benziyor. Esasen mevdu
at hacmındaki artış tamamen tasarruf mevdua
tının artışından üeri gelseydi kredi artışı da ta
mamen bu mevduat artışına dayansaydı bile 
böyle bir kredi politikası sadece kendisi enfi
lâsyonist sayılamazdı. 

Fakat başka kaynaklardan enfilâsyonist te
sirlere mâruz kalmış bir ekonomide böyle bir 
kredi politikası yine de isabetli sayılamazdı. Hü
kümet ; 1954 yazında . enfilâsyon tehlikesinin 
mevcudiyetini zimni de olsa kabul ederek, kre
di hacmim daraltmak ve hiç olmazsa kredideki 
ticari genişlemeyi durdurmak için bâzı tedbir
ler almak lüzumunu hissetmiştir. Böylece Hü
kümet; ithalâtçıların ithalât mukabilinde tica
ret bankalarına yatırmış oldukları ve henüz 
Merkez Bankasınca harice transfer edilmiyen 
meblâğların Merkez Bankasına devrini sağh-

yan bir karar almıştır. Bu kararın hedefi, ti
cari bankaların elindeki nakdi ihtiyatları azalt
mak ve bu suretle de banka kredilerinin hacmi
ni daraltmaya doğru bir adım atmaktı. Bundan 
sonra ilân edilen dış ticaret rejimi ile, üsans ta
lebi anında yatırılacak % 4 lerin yüzde ona çı
karılması ve lisans verildiği anda da lisans be
delinin yüzde yüzünün derhal peşin olarak 
ödenmesi esasının kabulü, hem iş âleminin, hem 
de bankaların nakdî imkânlarım daraltmak vfe 
böylece de, son senelerin aşırı talep hacmini, pa
ra politikası vasıtasiyle bir hayli düşürmek he
defini gütmekteydi. Bu tedbir, başka kanallarla 
ifna edilmediği takdirde hem para hacmi, hem 
dc bankaların nakdî imkânlarını daraltmak ve 
böylece de iç piyasamızdaki fiyat seviyelerim 
yükselten tazyik azalacaktı. Ayrıca ithalât ta
lepleri de ciddî bir mahiyet alacaktır. Memle
ketimizin şartlarına göre, Hükümetin aldığı ted
bir ekonomik ve bankalarımızın likiditesini 
azaltacak müessir ve isabetli bir tedbirdir. Ni
tekim, Merkez Bankasının bu çeşit mevduatı 
muhafaza ettiği, bankalar mevduatı hanesi Ha
ziran 1954 sonunda 229 milyon lira iken 13 Ka
sım 1954 de takriben 546 milyona çıkmıştı. Yani 
bu politika 317 milyon Türk lirası tedavülden 
çekilerek Merkez Bankasının kasalarına hapse
dilmişti. 

Buna rağmen ne fiyat hareketlerinde ve nc 
de dış ticaretimizde her hangi bir salah belirme-
di. Böyle bir tedbirin müspet bir netice vermesi 
Merkez Bankasının bir elden aldığını ve bir el
den vermek şeklinde cömert bir «Reeskont» po
litikası takibetmesiyle izah olunabilirdi. Filhaki
ka; Merkez Bankası daha cömert bir reeskont po
litikası takibedorek ekonominin ve bankalarm 
likiditesini artırmıştır. Bu durumu müşahede 
için Merkez Bankası senetler portföyüne bakmak 
kâfidir. 1954 Haziran sonunda 689 milyon lira 
olan ticari ve zirai senetler portföyü 13 Kasım 
1954 de 1 milyar 55 milyon liraya yükselmiştir. 
Bu yüzden tedavüldeki bankınot miktarı Ocak 
ayından Kasım ayma kadar 123 milyon lira art-
mı.j bulunmakta idi. Halbuki aynı devre esnasın
da bu artışı 1951 de 97, 1952 de 128, 1953 te 174 
milyon lira idi. Geçen yıllardaki emisyon artışı
nı temin eden kalem, hazine kefaletini haiz bono
lar içinde Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarının 
artması idi. Bu bonoların miktarı 1950 senesin
de 196 milyon Türk lirasından 1953 .sonunda 757 
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ouîyon liraya yükselmişti. Buna mukabil ticari 
v« zirai senetler portföyü 248 milyondan on beş 
149 milyon liraya yükselmişti. 

1954 te Ofis, kuraklık dolayısiyle 1953 sene
sine nazaran çok daha az mubayaada bulunduğu
na göre; emisyondaki artışı bununla da izaha im
kân yoktur. 

1955 yılı bütçe gerekçesindeki malûmata gö
re; 3 1 . X . 1953 ten 31. X . 1954 arasındaki ti
cari senetlerin 445 milyon lira ve zirai senetlerin 
138 müyon liralık ve aynı devre içinde emisyo
nun da 80 milyon liralık bir artış kaydettiği ifa
de olunmaktadır. Ticari senetlerdeki 445 milyon 
liralık artışa bilhassa dikkati çekmek isteriz. Ge
rekçenin iddiasına göre; emisyondaki artış ticari 
ve zirai senetlerdeki inkişafın, dolayısiyle iş hac-
mındaki genişlemenin bir ifadesi ve sıhhatli bir 
ameliye mahiyetindedir. 

Halbuki; 1954 yılı içinde ithalât ve ihracat 
1952 ve 1953 yıllarına nazaran daha düşük ol
muş, kuraklık dolayısiyle zirai sektörde istihsal 
mühim ölçüde düşmüş ve sanayi hammadde, ye
dek parça, malzeme -ve kömürsüzlük yüzünden 
tam randımanla çalışamamıştı. Daha evvel de te
mas ettiğimiz gibi, Başvekâlet İstatistik Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplara göre, 
1954 millî gelirinin hem lominal ve hem de reel 
olarak düşmüş olduğu bugün tesbit edilmiş bulun
maktadır. Buna rağmen hükümetin 1955 bütçe 
gerekçesinde iş hacmında bir genişleme olduğunu 
iddia etmesi ve emisyonu da bununla izaha kal
kışması, hâdiselerin tekzibettiği hatalı bir görü
şü ortaya koymaktadır. 

Şimdi bir kere daha anlaşılıyor ki; zirai ve 
ticari senetler portföyündeki bahsi geçen artış
lar; iş hacmmdaki genişlemeden ziyade hüküme
tin tedbirlerini ifna edici cömert, bir reeskont 
politikasının neticesidir. 

Bankalarda bulunan dış ticaret borçlan kar
şılığının Merkez Bankasına taksitle ödenmesi ted
birine de bankalardan ve iş âleminden gelen taz
yiklere mukavemet edemiyen hükümet, bir müd
det sonra nihayet vermiştir. Bu hatalı hareketler 
neticesi, millî gelirdeki reel düşme ve enfilâsyon 
tazyikine rağmen bankalann kredi vc mevduat 
bacımları süratle genişlemeye devam etti. 

Bu duruma nihayet vermenin zaruri bir ted
bir olduğuna dikkatinizi Çekmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetin; para ve kredi politikası .sahasın

daki hatalı hareketlerini daima iş hacmi tâbirinin 
gölgesinde haklı göstermeye çalışmak politikası, 
1956 yüı bütçe gerekçesindeki ifadeden de anla-
sumaktadır. Gerekçedeki malûmata göre, 30 Ekim 
1954 ile 29 Ekim 1955 tarihleri arasındaki emiş 
yon hacmi, 428,5 milyon ve ticari ve zirai senet
ler miktanııdaki artış da 166 milyon 700 bin li
radır, Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi de Mer
kez Bankasından bu sene zarfında 301 milyon li
ralık avans almış bulunmaktadır. 

Başka işler için aynı devre zarfında Merkez 
Bankası kaynaklanna müracat edildiği hakikati
ni gerekçe bir tarafa bırakarak şu hükme 
varmaktadır. «Bu rakamlar emisyon miktarında 
vâki artışın iş hayatındaki bir senelik gelişme-
niu zaruri bir icabı olduğunu göstermektedir.» 

Madalyanın yalnız bir yüzünü gösteren ve 
emisyondaki bu büyük artışı mahzurlu telâkki 
etmiyeu gerekçenin ihmal ettiği bâzı hakikatleri 
açıklamak isteriz. 

Hükümet; 1954 yılı bütçe lâyihası gerekçesi
nin 9 ucu sayfasında; şöyle demekte idi. «Dev
let bütçesinin ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ihtiyaçları için asla emisyon yoluna gidil
memiştir, ve gidümiyecektir. Bir taraftan bu 
prensip büyük bir titizlik üe tatbik edilirken di
ğer taraftan da, vaktiyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırım ihtiyaçları için çıkarılmış bu
lunan Hazine kefaletini haiz bonolardan tevel-
lüdeden dalgalı borç miktarlarının azaltüınası 
vc konsolide edilmesi takarrür ettirilmiştir. 

Emisyon miktarını münhasıran iktisadi icap
lara ve iç piyasanın ihtiyaçlanna göre ayarla
mak politikasına büyük bir hassasiyetle devam 
olunmakta ve ne enfilâsyoncu ve ne de deflas
yoncu tesirlerin millî ekonomi için zararlı netice
ler tevlidetmesine meydan verilmemektedir.» 

Hükümetin; 1954 yılı bütçe gerekçesiyle ver
diği katî teminata rağmen İktisadi Devlet Te
şekküllerinin Merkez Bankasına olan borçları 
konsolide edilmediği gibi, Merkez Bankası bülte
ninin Kasım 1955 ayına ait nüshasına göre Eti
bank 1955 yılı içinde Hazine kefaletini haiz bo
nolarla 29 Ekim 1955 tarihine kadar Merkez 
Bankasından yeniden 176 müyon 500 bin lira 
almıştır. Diğer taraftan, Merkez Bankası Kanu
nunda yapılan son tadillerden istifade ile 
25 . XII , 1954 tarihinde 28 milyon C00 bin 
lira olan avans borcunu 29 Ekim 1955 te 256 mil-
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yon 300 bin liraya çıkarmıştır. Aradaki fark 227 
milyon 700 bin liradır. Gerekçe mecmuu 404 
milyon 200 Din lirayı bulan bu iki kalemden her 
nedense emisyonu izah için bahsetmemektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri için Merkez Ban
kasına müracaat edilmiyeceği yolunda 1954 büt
çe gerekçesiyle verilen ve fakat tutulmıyan temi
nat ile aynı mevzuda bu sene Başvekilin ve Ma
liye Vekilinin verdiği teminatın karşılaştırılma
sını ve hükme bağlanmasını Yüksek Meclisin tak
dirlerine bırakacağız. 

Bizde fiyatlar artarken, dış ticaret daralır
ken türlü güçlükler yüzünden fabrikalarımız 
tam randımanla çalışamazken krediler, mütema
diyen genişlemiştir. İktisadi bünyesi bize na
zaran çok kuvvetli olan İngiltere, 1955 teki en-
filâsyonu firenlemek için kredileri azaltmak 
yoluna girmiş ve daha birçok iktisadi tedbirler 
almıştır. 17 Şubat 1956 tarihli gazetelerde in
tişar eden bir Anadolu ajansı haberine göre; 
ingiltere Hükümeti; ekonominin mütaaddit şu
belerinde tasarrufa riayet etmek ve bu arada 
kredileri geniş ölçüde tahdidetmek ve yatırım
ları kısmak kararına varmıştır. Halkın taksitle 
yaptığı alış - verişleri de tahdit için şimdiye ka
dar peşin ödenen % yirmileri yüzde elliye çı
karmışlardır. Ayrıca Ron günlerde reeskont 
haddini % 4,5 tan % 5,5 a yükseltmiştir. 

Millî gelirdeki artış ve iktisadi bünyedeki 
tehavvüller gibi daha yüksek hacımda emisyon 
ve krediyi zaruri kılan unsurlar yanında, ik
tisadi hayatımızda paradan tasarrufu temin 
edecek bâzı müesseseler de gelişmiştir. Bun
ların başında münakale sistemi gibi mınta
kalar, köy ve şehirler arasındaki münasebet
leri artıran ve tecerrüdü azaltan ve bu se
beplerle muayyen bir para stokunun ekonomi 
nin bir köşesinde hapsohnasını önliyen inki
şaflar da tahakkuk etmiştir. Bundan başka 
barrkacnığımızdaki gelişmeler, banka muamele
lerinin yapılması ve kesifleşmesi bize muayyen 
bir. para stokunu daha idareli ve tasarruflu 
kullanmayı temin eden imkânlar vermiştir. 

Daha evvel de rakamlarla belirttiğimiz 
gibi, banka parası adı verilen mevduatın te
davül süratini arttıran ve banka parasından 
daha iktisadi bir şekilde istifadeyi mümkün 
kılan çok tedavülü de süratle genişlemiştir. Kana
atimiz odur ki; para politikamız, iktisadi gelişme

mizin devamı için zaruri olan hududu aşmış 
ve bu yüzden diğer sektörlerden ekonomimize 
yapılan enflasyonist kuvvetlerin tesirini icra 
etmesine imkân veren bir yol takibetmişti. 
Bilhassa bu keyfiyet 1955 yib içerisinde di
ğer yıllara nazaran çok daha b a r i z bir hal 
almıştır. 25 . I . 1954 tarihinde tedavüldeki 
bankınot miktarı bir milyar dörtyüz yetmiş 
milyon yüzbin liradan 29 Ekim 1955 tarihin
de bir milyar dokuz yüzaltmtş milyon yediyüz 
bin liraya çıkmak suretiyle dörtyüz seksen se
kiz milyon altıyüz bin lira artmıştır, 1955 yı
lı içindeki artışı, yarım milyar lira civarında 
kabul etmekte bir hata yoktur. Bu suretle 
emisyon 1955 yılı içinde % 33 artmak suretiy
le bariz bir artış kaydetmiştir. Bu kadar ar
tışı millî gelir artışa ile haklı göstermeye de 
imkân yoktur. 

Kredi politikamızın iktisadi ieapiarî ihmal 
eden ve enflasyonist tazyiki artıran bir geniş
leme yoluna gittiğini yukardaki izahlarımızla 
belirtmiş bulunuyoruz. Bu kredi artışını firen
lemek için de bankınotun mevduat yaratma kuv
veti gittikçe arttığına göre, her şeyden evvel 
Merkez Bankasının emisyon miktarı üzerinde 
durmak lâzımdır, iktisadi şartlar-, emisyon ve 
kredinin dâhilde istihlâkin artmasına, maliyet 
ve fiyatların yükselmesine ve ticaret muvazene
sinin bozulmasına mâni olunmasını emretmek
tedir. Dış ticaret hacmi ile dahilî piyasadaki 
iştira kuvveti arasında bir muvazene tesisi za
ruridir. Bu da kredi ve emisyon sahalarında 
bir dezenfılâsyon siyaseti takibedilmesiyle müm
kündür. 

Kredilerin terekküp tarzı tetkik edildiği za
man görülüyor ki; ticari krediler, istihsale ma
tuf olan kredilerden daha fazla artmış bulun
maktadır. 

Filhakika; Maliye Vekiline Encümende tevcih 
ettiğimiz suale verilen cevaba göre; 3950 yüı 
başında 915 milyon lira olan ticari krediler, 
1955 Eylülünün sonunda 3 milyar 690 milyon 
liraya çıkmıştır ki artış, 2 milyar 694 milyon 
liradır. Bu müddet zarfında mühim bir kısmı
nın istihsal ile alâkası olmadığım daha evvel 
belirttiğimiz zirai krediler, 1 milyar 2 müyon 
lira artmıştır. Sınai krediler ise, maalesef 30 
Eylül 1955 te ancak 146 milyon lirayı bulabil
miştir. Ticari kredilerin kısmen spakülâtif mak
satlar için, meselâ; emtia iddihan, arsa ve bi-
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na iktisabı gibi maksatlar uğrunda kullanıld:ğı 
da bir vakıadır.. Ticari seneler adını taşıyan se
nelerin mühim bir kısmının hakiki bir ticari 
muameleye istinadetmediği de iş âleminin meç
hulü değildir. Bu hareketlerin fiyatlar üzerin
deki tesiri ise, yıldan yıla daha aşikâr bir şekil 
almaktadır. 

30 Eylül 1955 tarihinde umumi yekûnu 5 
milyar 494 milyon 227 bin lira olan kredi hac 
mı içinde sınai krediler .146 milyon liraya an
cak baliğ olabilmiştir. Sanayi Kalkınma Ban
kasının açtığı bu kredi dışında diğer bankalar 
ticari kredilerinden bir kısmını sanayie tahsis 
etmekte iseler de, sanayiin böyle kısa vadeli kre
dilerle finanse edilmesi mahzurlu ve tehlikeli
dir. Buna da bir çare bulunması âcil bir za
rurettir. 

Sınai inkişafın devamlı olabilmesi için hu
susi tasarrufun sermaye piyasasını besliyeceği 
bir finansman mekanizması kurmak zaruretini 
hükümete hatırlatmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kredilerimiz, gerek umumi miktarları ve 

gerekse terekküp tarzı itibariyle iktisadi icapla
ra uygun olmaktan çok uzak olduğunu ifade 
etmiş bulunuyoruz. 

Kredi mevzuunda, bir derlenmek ve toplan
mak zaruretini hisseden hükümetin; geçen yü kur
muş olduğu kredi kontrol komitesi de maalesef 
kendisinden beklenen vazifeyi ifa edememiş ve 
krediler, daha evvelki şişkinliğine rağmen 1955 
yılı içinde de artmaya devam etmiştir. 

Maliye Vekili, bu sene Bütçe Encümeninde 
yaptığı konuşmada, 1956 yılında hususi ticaret 
ve sanayi sektörünün, umumi ekonomik istikrar 
politikamıza uygun olarak faaliyette bulunma
sı için, gereken tedbirlerin alındığını ve bu 
maksatla kredileri tanzim komitesinin faaliyete 
geçmiş bulunduğunu, bu komite vasıtasiyle ti
caret ve sanayi sahasındaki spekülatif teşebbüs
lere kredi verilmemesinin temin edileceğini ifa
de etmiştir. 

Evvelce müspet bir faaliyetine şahidolmadı-
ğımız bu komitenin bu defa muvaffak olmasını 
temenni etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar: 
Şimdi de Hükümetin; fiyat politikası vc bu

nun neticeleri üzerinde duracağız. 
iktisadi kalkınmamız için lüzumlu dövizi te

min edecek bütün istihsal şubelerini müstakar 

bir fiyat politikasiyle kurmak eibetteki yerinde 
bir hareket olur. Fakat; Hükümetimizin takı-
bettiği fiyat politikası, bütün istihsal şubeleri
ni içine almaktan uzaktır. Hükümet; daha zi
yade hububat müstahsilini koruyan bir politika 
takibetmekte ve diğer mevzulardaki fiyat des
teklemeleri müstakar ve kifayetli bulunmakta
dır. Geniş ve fakir bir kitlenin hayat seviyesinin 
yükseltilmesi ve aynı zamanda dahüî fiyat ve 
gelir istikran bakımından mutabık olduğumuz 
bu politikanın tatbikatına taaUûk eden mesele
lerde bühassa Ofisin finansmanı mevzuunda 
Hükümetten ayrılıyoruz. 

Dünya piyasalarında buğday fiyattan bizim
kinden umumiyetle çok düşüktür. Aradaki fark
tan tahassül edecek zararın Merkez Bankası 
emisyonları ile karşılanması memleketteki enf
lâsyonun ve fiyat yükselmelerinin en mühim 
âmillerinden biri olmuştur. 

Bütçe Encümeninin bu seneki raporunda. 
hu hakikat şu şeküde ifade edilmiş bulunmak
tadır : 

«Ofis bünyesinde seneden seneye teraküm 
eden zararların Merkez Bankası yoliyle karşı
lanması, malî ve iktisadi muvazenemizi bozmak
tadır. 

Buğday fiyatları düştükçe Ofis kanaliyle 
halkın eline geçen iştira vasıtasının yarattığı ta
lepler, buğday satışı sayesinde elde edilen mal
ların arasındaki mesafe gittikçe açümış ve fi
yat yükselmelerini körüklemiştir, ilk senelerde 
Ofis zaranmn düşük olması yüzünden bu enf
lâsyon tazyiki o kadar şiddetle hissedilmişti. 

Bilhassa; memleketteki fiyat yükselişinin ; 
Ofisin en çok zarar ettiği 1953 ve 1954 yılların
da şiddetlenmiş olması dikkati çekecek mahi
yettedir. 

Başvekâlet Yüksek Murakabe Heyetinin 
Toprak Mahsulleri Ofisi faaliyetine ait 1953 yı
lı raporuna göre, 1953 yılındaki zarar 48 mil
yon liradır. Daha evvelki zararlarla bu miktar 
94 milyon 700 bin liraya baliğ olmuştur. Yine 
Yüksek Murakabe Heyetinin 1954 yılına ait ra
porunda; Ofisin 1954 yılı içinde tahakkuk eden 
zararı 103 müyon liradır. 1955 yılı içinde tu-
hakkuk eden zararlar nazara alınırsa Ofis za
rarlarının 300 müyon lira civarında olduğunu 
söylemek mümkündür. Ofisin sermayesiyle mü
tenasip olmıyan sabit kıymetler için de Merkez 
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Bankası kredilerim kullandığı bir vakıadır. Bu 
hakikatlere rağmen Hükümet; Ofisin Merkez 
Bankasına ulan borcunu daha evvelki bütçe ge
rekçelerinde «mevsimlik bir ticari kredi» olarak 
göstermekte ısrar etmişti. 

Hatırlarda olduğu üzere Ofisin Merkez Ban
kasına olan borçlarının donmuş olduğu kabul 
edilen 550 müyon liralık kısmı, Hükümetin tek
lifi ile ve 6571 sayılı Kanunla Merkez Bankası
nın matluba tâbi alacaklar hanesine nakledil
miştir. Ofis borçlarının mevsimlik bir ticari kre
di olduğu iddiası da bu suretle teşriî bir vesika 
ile tekzibedilmiş bulunuyordu. Bu hâdise de 
Hükümetimizin fikirlerindeki samimiyet derece
sini ortaya koyacak parlak misaller arasına gi
recek mahiyettedir. 

Bu seneki bütçe gerekçesinde, hükümetin de 
kabul ettiği üzere, donmuş ve hattâ kısmen çü
rümüş bulunan ve böylece ticari karakterini 
kaybetmiş bulunan 550 müyon liranın bir he
saptan diğer hesaba nakledümesi ve tasfiyesinin 
uzun yıllar devam edecek bir esasa bağlanması, 
hukuki balamdan bir mâna ifade etse de bu bor
cun iktisadi mahzurlarını ortadan kaldıramaz 
ve enflâsyona karşı bir deva teşkil etmez. Bu 
hareket Merkez Bankasından uzun vadeli kredi 
almaya muadildir. 

Donmuş olduğu kabul edilen bu 550 milyon 
üranm Merkez Kankası vaziyet cetvellerine gö
re bakiyesi olan 496 müyon 200 bin lirayı hü
kümet; bütçe gerekçesinde devlet borçlan ara
sına da ithal etmemiştir. Bu hareket de hakikat
leri gizleme zihniyetinin başka bir tezahürüdür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tukardaki mâruzâtımızla hükümetin, hubu

bat müstahsilini, içtimai ve iktisadi mülâhaza
larla korumak için takibettiği politikanın bil
hassa tatbik şekli bakımından tevlidettiği mah
zurlara dikkatinizi çekmek istedik. Bu politika
nın bir neticesi olarak enflâsyon körüklenmek
te ve iktisadi istikrar bozulmaktadır. 

Bu himaye politikasının yükünü emisyon ka-
naliyle, köylüler de dâhil, bütün vatandaşlara 
yüklemek belki en kolay ve fakat en zararlı yol
dur. Merkez Bankası emisyonlariyle himaye po
litikası takibetmek bir hükümet için muvaffaki
yet ve fedakârlık sayılamaz. Bilindiği gibi enf
lâsyon; türlü iktisadi mahzurlan bir tarafa, 
vergüerin en adaletsiz ve zalim olanıdır. Enf

lâsyonun yükü daha ziyade gelirlerini fiyatlar 
nispetinde artıramıyan zümrelerin omuzlannda 
kalmakta, bu himaye politikasının bedelini, dar 
ve değişmez geürlüer, yani memur, müstahdem, 
işçi ve saire gibi esasen fakir olan zümreler Öde
mektedir. 

Bu ise, içtimai mülâhazalarla tutulan bir yo
lun, yine içtimai mahzurlar tevlidetmesine se-
bebolmaktadır. Normal olan yol, fakir bir züm
renin himayesi için güdülen bir politikanın yü
künü daha zengin zümrelere intikal ettirmek ve 
böylece içtimai adalet Ölçülerine göre, bir gelir 
transferi temin etmektedir. 

Yukarda Ofisin zararlarına temas ettik. 
Haddizatında bu zarar hesaıbedilenden daha da 
yüksektir. Dünya piyasalarına göre satamadı
ğımız bir miktar hububatımızı iki taraflı anlaş
malarla salmak ve bunun neticesi olarak da 
pahalıya mal it/hal' etmek mecburiyetinde kal
dığımız vakıdır. Bunun ifade ettiği zarar ve 
fiyatları körükleyim tesir de ayrıca üzerinde 
durulacak bir mevzudur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ofis zararlarının bütçeden karşılanması esa

sen kanuni bir zarurettir. Vâzıı kanun bu iş
lerin bankınot bösmaık suretiyle idaresini doğ
ru buknamış ve ofis, Kuruluş Kanununun 13 
ve 14 ncü maddeleriyle zararlarının bütçeden 
karşılanmasını emretmiştir. Bu kanuni veci
beye rağmen Ofisinin yüz milyonlarca liralık 
zararBarını bütçelere koymıyan hükümet; denk 
bütçe iddiasını da tereddütsüz tiekrarlıyabü-
miştir. Bu seneki bütçede de Ofis zararlarına 
karşılık olarak bir miktar görülmemektedir. 
Sadece hükümet Maliye Vekilinin fisaniyle Ofis 
zararlarının bütçeden karşılanmasına taraftar 
olduğunu ilk defa ifade etmiştir. Bu seneki 
bütçe gerekçesinde 600 bin ton hububat ihrac-
edüeceği yazılıdır. Bundan tevellüdedecek 
olan en az 60 milyon Mralık zararın bütçeye 
konulması icabederdi. Bu, hem kanuni bir 
mecburiyet idî, hem de fiyatları bulunduğu 
seviyede tutmak kararında olduğunu bildiren 
hükümetin yeni politikasının mantıki bir ne
ticesi idi. Enflâsyonu körükliyen bir sebebi 
bütçe kanalîyle ortadan kaldırmıyan bir hü
kümetin; fiyatları nasıl durduracağını anla
mak güç olduğu gibi yeni politikanın samimi
yeti üe de kabili tefiif değüdir. 
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Hükümetin; fiyat politikası icabı tarım sa
tış kooperatiflerinin 100 milyon lirayı aşan 
zararları ile, işletmeler Vekâleti 1956 bütçe
sini tetkfk eden raportörlerin raporuna göre de 
kömür satış fiyatlarının hükümetçe dondurul
muş olmasından mütevellit 128 milyon liralık 
zarar da askıda bulunmaktadır. Bütün bunla
ra rağmen bütçe denkliği ve «bütçe için emis
yona baş vurmuyoruz» iddiası hakikaten cesu-
rane bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar olan mâruzâtımızla Demok

rat Parti iktidarının takibettiği iktisadi politi
kanın türdü meselelerine temas ettik ve tenkid 
Ye temennilerimizi ifadeye çalıştrk. Şimdi de 
bu iktisadi politikanın neticesi olan enflâsyon 
ve hayat pahalılığı üzerinde durarak 1956 büt
çesinin istinadettiği iktisadi zemini tesbite ve 
1956 bütçesinin iktisadi icaplara uygunluk de
recesini ifadeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tahlillerimizde, enflâsyonu fiyatlar seviye

sindeki süratli ve umumi bir artış olarak anla
maktayız. Sebep ve âmilleri ne olursa olsun, 
bir ekonomide umumi talep, umumi arzdan ya
ni arz edilen mal ve hizmetler yekûnundan 
fazla ollunca fiyatları artırıcı, bir tazyik mey
dana gelir. Müessir bir fiyat kontrolü veya 
diğer bâzı tedbirlerle buna mâni olunduğu za
man, gizli enflâsyon hali mevcut değildir. Bas
kı al'tfha alınmış enflâsyonların da ekonomide 
tahripkâr bir tesirleri olabilir. Bu itibarla; aşı
rı talebi de enflâsyon sayacağız. 

EnfBâsyondan ne anladığımızı böylece tes-
bit ettikten sonra bizde enflâsyon olup olmadı
ğını tetkik edelim; 

Merkez Bankası aylık bülteninin Kasım 1955 
tarihli nüshasına göre; istanbul toptan eşya fi
yatları endeksi şu seyri takibetmiştir ; 

Seneler Endeks 

1948 100 
1949 106 
1950 96 
1951 108 
1952 107 
1953 108 
1954 121 
1955 (Ağustos) 138 

Görülüyor ki, bilhassa 1953 den itibaren top
tan eşya fiyatları devamlı olarak yükselmiştir. 
Bu yükseliş, 1950 vasatisine nazaran yüzde kırk 
dördü bulmuştur. 1954 vasatisine göre, 1955 
Ağustosuna kadar olan artış ise yüzde on dört
tür. Ağustostan bu tarafa fiyatların daha da. 
hızlı bir tempo ile arttığına şüphe yoktur. 

Başvekâlet istatistik Umum Müdürlüğü ay
lık bülteninin 19 sayılı nüshasına göre; Anka
ra geçinme endeksi de şu seyri takibetmiştir: 

Seneler Endeks 

1948 100 
1949 108 
1950 100 
1951 102 
1952 107 
195A 112 
1954 122 
1955 (Eylül) 142 

Bu rakamlar da gösteriyor ki; Ankara geçinme 
endeksi, 1950 den itibaren daimî bir artış kay
detmiş ve bu artış 1953 ten itibaren şiddetlen
miştir. 1950 ye nazaran hayat pahalılığı artışı 
1955 Eylülünde yüzde kırk ikiyi bulmuştur. 1954 
vasatisine nazaran 1955 Eylülüne kadar hayat 
pahalılığı yüzde on altı küsur artmıştır. Son ay
larda pahaldığın daha da arttığı nazara alınır
sa bu miktarın haylice yükseleceği tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek gseinme endekslerinin ve gerekse top

tan eşya fiyatları endekslerinin hakiki artışını 
ifade cdemiyecek kadar kifayetsizliği ise öteden be
ri malûm olan bir keyfiyettir. 1938 de yapılan 
bir aile anketine dayanan geçinme endeksinin bu
günkü yaşayış ve telâkkileri tamamiyle ifade ede-
miyeceği tabiidir. Diğer taraftan ithal malları, 
hattâ Sümerbank mamulleri üzerinde teşekkül et
miş olan geniş karaborsa fiyatlarını bu endeks
ler elbette aksettirememektedirler. 

Bu endekslerden başka paramızın kıymetini 
süratle kaybettiğini gösteren mühim bir işaret 
de gayrimenkul fiyatlarının 1953 senesi sonun
dan itibaren her türlü ölçüyü aşacak şekilde 
artmış olmasıdır. Bu artışları şehir ve kasaba
ların normal genişlemeleri ile izaha imkân yok
tur. Altın fiyatları ise mütemadiyen yükselmiş 
ve bu yükseliş temposu bilhassa 1955 içinde 
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hızlanmıştır. Diğer taraftan, serbest piyasada • 
döviz fiyatları bu. sene, 1954 senesine nazaran J 
daha da yükselmiştir. Dahilî fiyatlardaki bu 
süratli yükseliş yüzünden paramızın dış kıyme
tinin de sarsıldığı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün bu hâdiseler, paramızm iştira kuvve

tini kaybettiğini ve halkın paraya karşı olan 
itimadının tehlikeli bir şekilde sarsıldığını gös
termektedir. Bu ruhi âmilin tesiri ile fiyatlar 
daimî bir yükselme kaydetmektedir. Fiyat is
tikrarını sağlıyacak malî, iktisadi ve idari ted
birler almak mecburiyetinde bulunan hükümet 
ise hergün birbirini tutmıyan beyan ve hareket
leriyle halkın itimadını sarsmakta ve ayarlama 
adı altında devlet mamullerine ve tarifelere yap
tığı zamla âdeta fiyat yükselişlerini körükle
mektedir. Diğer taraftan fiyat kontrolleri, kira 
tahdidatı ve sair sebepler, dolayısiyle aşırı talep 
gücü kısmen gizli enfilâsyon şeklinde kalmakta 
ve fiyat artışları olarak tezahür edememekte
dir. Bu itibarla endekslere göre enfilâsyonist 
tazyiki ölçmeye ve para kıymetindeki düşüşü 
tam olarak tesbite de imkân bulunamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, evvelce de kısmen te
mas ettiğimiz üzere, bu enfilâsyonun türlü âmil
leri vardır. Bunları nakdî ve gayrinakdî olarak 
ikiye ayırmak mümkündür, Nakdî âmilleri şöy
lece ifade edebiliriz: 

Son seneler zarfında para ve kredi hacmın-
daki artışlar, iş hacmındaki ve millî gelirdeki 
artışlara nazaran daha fazla olmuş ve gelir artışı 
ile telifi mümkün olmıyan bu tedavül hacım artışı 
karşılığı, bulunmıyan bir iştira gücü fazlalığı 
yaratmıştır. 1954 millî geliri reel ve nominal 
olarak düştüğü halde kredi hacminin sekiz yüz 
doksan beş milyon lira genişletildiğine dair yu
karda verdiğimiz izahat bunun en bariz deli
lidir. 

Bu iştira vasıtası fazlalığım;: başlıca sebebi 
şunlardır: 

a) Daha evvel mufassalan temas ettğimiz 
üzere ofisin Merkez Bankası emjsyonlariyle fi
nanse, edilmesi ve zararlarının bütçeden karşı
lanmaması ; 

b) Yerli ve yabancı bütün mütehassısların 
ittifak ettiği üzere umumi kredi hacminin ikti
sadi icaplara aykırı olarak çok fazla genişletil
miş olması; 

el Geçen senelerin bütçe açıklan, daha doğ

rusu Devletin; mecmu açığı ve girişilen bâzı 
yatırımların finansman şekli dolayısiyle mem
lekette para ve kredi hacminin artışı ve binne-
tice aşırı iştira vasıtasının piyasaya çıkması; 

Merkez Bankası Kanununda yapılan son 
tadil ile emisyonu genişletecek bir yol tutulmuş 
bulunmaktadır. Bunun neticesi olarak emisyon 
rekor denilecek bir nispette 1955 yılı içinde 
artmıştır. 

Bu nakdî âmiller yanında diğer bâzı sebep
ler de mecmu talep ile mecmu arz arasındaki 
muvazenesizliği şiddetlendirmiştir. Bunlann baş
lıca sebepleri şöyle hulâsa olunabilir: 

a) Döviz kıtlığı, bir taraftan kâfi ithalâtı 
imkânsız kılarak ithal eşyası arzını azaltırken, 
diğer taraftan da hammadde, yedek parça, 
malzeme ve yatırım malları fıkdanına yol açtığı 
için istihsalin azalmasına sebebolmakta ve do
layısiyle mecmu arz. mecmu talebin dûnunda 
kalmaktadır. Döviz kıtlığının İktisadi devlet 
teşekkülleri üzerinde yaptığı menfi tesire ait 
bâzı misalleri daha evvel vermiştik. 

b) Uzun vadeli yatırımlara girişilmiş olma
sı ve yatırımlar arasında koordinasyon bulun
maması, tesislerin zamanında ikmal edilememe
si ve bunlann tam randımaniyle çalışmalarının 
mümkün olamaması gibi sebeplerle, beklenilen 
istihsal artışının tahakkuk etmemesi veya sek
teye uğraması da mecmu arzın kifayetsizliği 
cephesinden enfilâsyonist tesirler yaratmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Enfilâsyonun iktisadi ve içtimai büyük mah

zurları bulunduğu bilinen bir hakikattir. Enfi
lâsyonun en mühim mahzurları arasında, piya
sada yarattığı sahte canlılık dolayısiyle fert
lerin alacakları kararların ve yapacakları ter
cihlerin daha rasyonel olmasını önlemesi, istih
sal ve yatırımlann tabiî seyrini bozması, elde 
mevcut kaynakları istihsalden ziyade gayri
menkul ve stok spekülâsyonuna sevk etmesi, ih
raç mallan fiyatlannı yükseltmesi dolayısiyle 
dış ticaret güçlükleri yaratması, hususi ve âm
me sektörüne ait yatırmlarm finansmanının 
güçleştirmesi, tasarrufu baltalaması, sabit ve 
dar geliriilerin hayat seviyesini düşürmesi, müs
tehliki daimî bir endişe içinde yaşatması, kolay 
ve bol kazanan ve hesapsız sarf eden bir züm
renin türemesi ve kolay kazanmak haleti ruhi-
yesini yaratmak suretiyle de mânevi ve ahlâki 
sahada tahribat yapması, israf ve mesuliyetsiz-
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life zihniyetini doğurması zikrolunabiliı. «içti
mai nizami tahribetmek için en iyi vasıta para 
kıymetiyim oynamaktır.» Şeklinde formüle edi
len maruf fikir, enfilâsyonun içtimai tahribatım 
ifadeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün memleketimizde iktisadi istikrar ta

mamiyle bozulmuş bir vaziyettedir, Enfilâsyon 
bunun bir tezahürüdür. Bu durumun iktisadi 
ve içtimai tahribatını önlemek için hakikati in
kâr etmemek ve cesaretle kabul etmek ieabeder. 
İktisadi ve ticari durumumuzu ıslah ve enfilâs-
yonU mücadele için alınmasını faideli buldu
ğumuz tedbirleri de topluca ve kısaca ifade et
meyi bir vazife sayarız. 

Yatırımların hammadde, akar yakıt, işlet
me malzemesine ve dolayısiyle ithal mallarına 
vâki tesirleri nazara alındığı takdirde, % 50 
döviz sarfiyatına sebeboldukları kabul olunabi
lir. Ayrıca yatırmlar dâhilde mecınu talebi hem 
doğrudan doğruya, hem de dolayısiyle artırdı
ğından dahilî fiyat yükselmelerini intacetmek-
tedir. Finansmanı, vergi ve tasarrufa dayanan, 
istikrazlarla yapılan yatımlarda bile fiyat 
yükselmeleri vukua geldiğine göre, bizdeki gibi 
kısmen enfilâsyona dayanan yatırımların bu 
fiyat hareketlerini şiddetlendirmesi tabiîdir. 
(Soldan, bitti sesleri) 

AHMET BİLGİN (Devamla) — inşallah 
öğleden sonra da devam ederiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Devam, dinliyoruz. (Soldan, devam, de
vam sesleri). 

RElS — Karşılıklı görüşmeyiniz, rica ede
rim. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu iti
barla; priyoriteli ve gerek dış ve gerek 
iç finansman kaynakları ile ayarlı bir yatırım 
programına ihtiyaç fardır. Böyle bir program
la kararlaştırılacak olan yatırımların dış mas
rafları bir tarafı an resmî ve hususi kredi ve 
yardımlar, diğer taraftan cari döviz kaynakları
mızdan lüzumlu hammadde, işletme malzemesi 
ve mâkul addedilecek bir nispette istihlâk eş
yalarına ve dış borçların itfasına tahsis edile
cek meblâğlar indirildikten sonra kalacak kıs
mın yekûnunu geçmemelidir. Yatırımların iç 
finansmanı da millî tasarruf yekûnunu tecavüz 
etmemelidir. 

Başlanmış olan yatırımlar da ehemmiyet de
recelerine göre bitirilmeli vc aralarında bir ko
ordinasyon tesis edilmelidir. Yeni yatırımlara 
başlanmaktansın noksan kalmış yatırımların ik
mali ve tamamlanmış yatırımların da tam ran
dımanla istihsale geçmesi için lüzumlu hammad
de ve malzeme temini de daha mâkul bir hare
ket olur. 

Uzun vadeli ve bilhassa gayrimüstahsıl olan 
yatırımların iktisadi istikrarı temin için daha 
müsait zamanlara bırakılması da bu arada dü
şünülebilir. Bina inşası gibi gayrimüstahsıl ya
tırımların katî zaruret olmadıkça durdurulma
sı elzemdir. Bugün, bizde bu lâzimeye riayet 
edilmemektedir. On, yirmi milyonluk iş hanları 
ve umum müdürlük binaları şu anda Ankara'da 
inşa halindedir. Biz bu yolda giderken ingilte
re Hükümeti enfilâsyonla mücadele için alınan 
türlü tedbirler arasında Koloniyal Ofis denilen 
ve temelleri atılıp ilk katı çıkmış olan Koloni
yal Ofis binasının inşaatını bile durdurmuştur. 

Fiyat istikrarını sağlamak maksadiyle alına
cak mühim tedbirlerden biri de, bütçeyi haki
ki mânasiyle denkleştirmektir. Devlet faaliyet
lerinin tamamı muvazeneyi umumiye içinde ted
vir olunmadığına göre sadece devlet bütçesinin 
denkleştirilmesi maksadı temine kâfi gelmez. 
Devlet sektörünün heyeti umumiyarine şâmil 
konsolide bir bütçe içinde muvazene tesis olun
malıdır. Bu muvazeneyi tesis için devletin uzun 
vadeli istikrazlara müracaat etmesi de müm
kündür. Asıl mühim olan nokta; devlet sektö
rünün yatırımlar için Merkez Bankası emisyon
larına baş vurmasıdır. Diğer taraftan, devletin, 
takibettiği fiyat politikasından tevellüdeden za
rarlar da bütçeden karşılanmalıdır. Emisyon 
kaynağına müracaat edilmeden denk bir konso
lide bütçe yapılması için gelir kaynaklan üze
rinde de içtimai adalet kaidelerine uygun ola
rak durulmalıdır. 

Daha evvel de temas ettiğimiz gibi millî ge
lir artışı ile mütenasip olmıyacak şekilde mem
leketimizde bir kredi artışı vardır. Fiyat istik
rarını temin için dezenflâsionist bir politika ta-
kibetmek ieabeder. Bunun için de evvel emirde 

. Merkez Bankası senedat cüzdanının alabildiği
ne şişmemesini önlemek lâzımdır. Bu da rees-

j kont muamelelerinin güçleştirilmesiyle müm-
İ kündür. Merkez Bankası reeskont haddinde 

2903 

TBMM KUTUPHANESI



yapmış olduğu değişiklikle bu neticeyi alamaz. 
Bu tedbir bankalara tanınan kredi marjları
nın daraltılması, selektir, kredi kontrolleri ile 
ve reeskonta kabul edilecek senetlerin vâde ve 
nevi itibariyle daha dar bir sahaya inhisar et
tirilmesi, Hazine tahvillerinin Merkez Bankası 
y o l i y l e derhal paraya tahvil kabiliyetinin kal
dırılması gibi tedbirlerle tamamlanmalıdır. Mer
kez Bankası Kanununda yapüan son tadilât ise 
tamamiyle aksi istikamette olmuştur. 

Halen muhtelif sahalarda tezahürleri görülen 
kredi şişkinliğinin daraltılması ve ticari ihtiyaç
lar seviyesine indirilmesinde mevduat bankala
rımıza ve hükümetçe faaliyete geçtiği söylenen 
Kredi Kontrol Komitesine mühim vazifeler te-
rettübetmektedir. Bu meyanda, gayrimüstahsıl 
ve spekülatif maksatlara müteveccih krediler ön
lenmeli ve hakiki bir ticari muameleye dayan-
mıyan senetlerin Iskontosundan kaçınılmalıdır. 

Fara ve kredi sahasında rolü geniş olan ve 
: doğrudan doğruya hükümetin kontrolü altında 
i bulunan Ziraat Bankası ve Emlâk Bankası gibi, 
; hususi kredi nevileri üzerinde muamelelerde 
j bulunan malî müesseselerimizin yeni şartlar için-
ı de daha hakiki bir kredi politikası takibetnıele-
i riııi temin eylemek hükümetin elindedir, 
i SEAT BAŞOL (Zonguldak) — Üç. dakika-
I nız kaldı... 
j AHMET BİLGİN (Kırşehir) - İhtarınıza 
j çok teşekkür ederim. 

REİS — Ahmet Bey, karar gereğince saat 
I 13 te celsenin tatili icabetmektedir. Sözlerinize 
j öğleden sonra devam edersiniz. 
I AHMET BİLGİN (Devamla) — Öğleden 
I sonra görüşmek üzere burada bırakıyorum, 
j REİS — Saat 15 te toplanmak üzere celseyi 
. kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati: 13 

İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 15,05 

REİS - Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri) , İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Ekseriyetin tespiti için yoklama ya
pılacaktır, efendim. 

(Elâzığ mebuslarına kadar yoklama yapıldı.; 
REİS — Ekseriyetimiz var; celseyi açıyorum. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâ 
yihasınm heyeti umumiyesi üzerindeki müzakere
lere devam ediyoruz, efendim. Sez Cumhuriyetçi 
Millet Partisi Meclis Grupu adına Ahmet Bilgin -
indir; buyurun, efendim. (Ooo, sesleri alkış
lar) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; öğleden evvel yapmış olduğum ko
nuşmada kalmış olduğum yerden başlıyacağım. 
Bira?, siyaku sibak bozulursa kusura bakmayın. 

Müessir bir tedbir olarak bankaların nakdî 
karşılıklarının yükseltilmesi de düşünülebilir. 

Muhterem arakadaşlar; 
Dış ticaretimiz, gittikçe anlaşmalı memleket

lerle demur perde arkası memleketlere kaymak
tadır. EPU dahilindeki memleketlerle bile mem

leketimiz arasında iki taraflı hususi tediye an
laşmalarına müstenit mübadeleler yapılmaktadır. 
Bu suretle EPU dâhili memleketlerde bile mem
leketimiz için çok yüksek fiyatlarla hususi bir 
piyasa teşekkül etmektedir. Bu iddiamızı teyîden 
şu rakamları vermek isteriz. 

Anlaşmalı memleketlerle ve demir perde ar
kası ile olan ticaretimiz, iktisat ve Ticaret Ve
kâleti Dış Ticaret Dairesi tarafından yayınlanan 
istatistiklere göre şöyledir : 

ithalât İhracat 
(Milyon lira (Milyon lira 

Yıllar olarak) olarak) 

1951 76 
1952 90 
1953 211 
1954 336 
1955 (Ocak, Ekim 

devresi) 306 

l i t 
124 
265 
310 
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Görülüyor ki; serbest piyasalardan, gittikçe 
uzaklaşmaktayız Piş ticaretimizi serbest piyasa
lara tevcih, etmek her bakımdan lehimizedir. Bir 
kısım ihraç, mallarımızın dahilî fiyatlarının dün
ya piyasalarındaki fiyatlardan yüksek oluşu bi
zi bu yola sevk etmiştir. Halbuki; anlaşmalı 
memleketlerle demir perde arkasına yaptığımız 
vüksek fiyatlı ihracattan elde ettiğimiz farktan 
daha fazlasını buralardan yaptığımız ithalât için 
ödemekteyiz. Bu sebeple dış ticaretimizi serbest 
piyasalara tevcih için ihdasını lüzumlu gördüğü
müz prim mekanizması iç fiyatlarda bir yüksel
meyi de tntacetmiyecektir. 

Prim mekanizması ile mallarımızı dünya pi
yasalarında satmak ve ithalâtımızı da en müsait 
şartlarla dilediğimiz memleketten yapmak imkân 
dairesine girecektir. 

Yukarda kısaca arz ettiğinrz istikrar tedbir
lerine muvazi olarak iktisadi kalkınmamız için 
hariçten uzun vadeli bir istikraz temininin de 
memleket için hayırlı olacağı kanaatindeyiz. 

İç istikrar sağlanmadıkça yabancı sermaye 
celbinin kolay olmadığı, hususi yabancı sermaye 
kanununda ecnebiler lehine tanıdığımız hüküm
lere raSmen ehemmiyetli bir yabancı sermaye
nin celbed^memiş olması ile sabittir. Bu mev
zua nihayet verirken yukarda temas ettiğimiz 
tedbirlerin mühim bir kısmına yer veren Avru
pa iktisadi Iş Birliği Teşkilâtının Mart 1955 te 
neşredilen 6 nci raporunda yazılı şu satırları 
fakirlerimizi teyiden zikretmeden geçemiyece-
ğiz. «işte bu sahalarda alınacak azimli tedbir
ler, yalnız Türkiyede iç tazyikleri hafifetmekle 
kalmıyacak, fakat; diğer memleketlerin ve mil
letlerarası teşekküllerin Türk ekonomisinin ve 
devamlı gel'smes^ni aksatmamak zımnında ya
pacak1 an yardım ve iş birliği için de bir esas 
teşkil edecektir. 

Muhterem arkadaşlar 
Bundan evvelki mâruzâtımızla enfilâsyonun 

mevcudiyetine, sebeplerine, mahzur ve tehlike
lerine ve bununla mücadeleye ait görüşlerimizi 
kısaca arz ettik. 

Hükümet; 1956 bütçe gerekçesinde; bâzı eş
ya fiyatlarında, geçici olduğunu iddia ettiği fi
yat yükselmelerinden şikâyet edilmesini haklı 
bulmamaktadır. Geçen yıl da aynı görüşü şöy
le ifade etmişti : «Piyasada bâzı maddelerin 
arızi olarak miktarlarının azalmasından müte

vellit münferit fiyat dalgalanmalarını ele ala
rak, bir hayat pahalılığı ve fiyat yükselişinden 
bahsedildiği ve bunun bir tenkid mevzuu ya
pıldığı müşahede edilmektedir.» Hükümetin şu 
iki beyanı, daimî olarak darlıkları ânzi olarak 
göstermek ihtiyacına delâlet etmektedir. Hükü
metin; bütün iddialarına rağmen daha evvel 
de gördüğümüz üzere, toptan e?ya fiyatları en
deksi 1950 vasatisine nazaran 1955 Ağustosunda 
yüzde 44 artmıştır. 1954 vasatisine göre; Ağus
tos 1955 şine kadar toptan eşya fiyatları yüz
de on dört artmıştır. Diğer taraftan, 1950 va
satisine göre Ankara'da hayat pahalılığı 1955 
Eylülüne kadar yüzde kırk iki artmıştır. 195! 
vasatisine göre de 1955 EylûTünc kadar Anka
ra'da hayat pahalılığı yüzde on altı küsur art
mıştır. 

Son aylarda şiddetlenen paha'ılık nazara 
alınırsa bu artışların daha da mühim miktarlara 
baliğ olduğu anlaşılır. 

Gazetelerde bir karikatür mevzuu olan ge
çinme endekslerimizn hakiki hayattan ne kadar 
uzak bulunduğunu anlamak için hükümetin; pa
halılık olmadığı yolundaki iddialarım, vatandaş 
olarak pazardaki fiyatlarla karşılaştırmak kâfi
dir. Memur ikramiyelerinin üçten beşe çıkarıl
ması da hükümetin; kendi iddiasını tekzip ma
hiyetindedir. Bu ikramiyelere ve Gelir Vergisi
nin tatbikatı dolayısiyle memurların eline ge
çen miktarın artmasına rağmen memur zümre
sinin büyük bir geçim sıkıntısı çekmesi geçin
me endekslerimizin, bugünkü hayat telâkkisini 
vc hakiki fiyatları aksettirmediğinin en bariz bir 
delilidir. 

Hükümet; hayat pahalılığını hafife almak 
için daima millî gelir rakamlarındaki artışı ile
ri sürmüştür. Halbuki; bir memlekette umumi 
refah seviyesi sadece millî gelirin mutlak rakam
larına değil; aynı zamanda bu gelirin imkân şek
line de bağlıdır. 

Nüfus başına isabet eden millî gelir miktarı 
tamamiyle nazaridir. Büyük kütlenin geliri bu 
rakamın çok dunundadır. Günlük müşahedele
rimiz de gösteriyor ki; kısmen iktisadi kalkınma 
hareketlerinin verdiği imkân ve fırsatlar dolayı
siyle, kısmen de enflâsyonist fiyat tereffülerin-
den faydalanarak muayyen bir zümre gelirini 
kanuni veya gayrikanuni yollarla büyük mik
yasta artırmış ve muazzam servet sahibi olmuş
tur. Buna mukabil sabit ve dar gelirlilerin, yani 
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gelirlerini fiyat artışlarına göre ayarlamak im
kânını bulamıyan memur, müstahdem, işçi, mü
tekait ve saire her gün biraz daha sıkıntıya düş
müştür. 

Millî gelir artışı ile mütenasibolarak herkes 
gelirini artırabilseydi hükümetin; tevali eden 
iddiası haklı olabilirdi. Bilindiği üzere enflâs
yon zamanında pahalılığa intibak hususunda 
en ziyade geciken fiyat nevi, emek bedelidir. 

Hükümetin; bu durumu nazara alarak millî 
geliri daha âdilâne bir şekilde tevzi edecek ted
birler alması lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

Bütün halkın şikâyetçi bulunduğu hayat pa
halılığını, inkâr etmekle derde deva bulunmuş 
olmaî. Hükümetin; hakikati kabul etmesini ve 
alacağı tedbirlerin başında, yukarda arz ettiği
miz iktisadi ve malî tedbirlere her şeyden evvel 
yer vermesini ve hayat güçlüğünü hiç olmazsa 
olduğu yerde durdurmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bundan sonraki mâruzâtımız; 1956 yılı büt

çesine taallûk edecektir. Bilindiği üzere bütçe, 
zamanımızda para politikasiyle birlikte ik
tisadi politikanın en mühim vasıtalarından biri 
haline gelmiştir. Bizim gibi millî gelirinin 
mühim bir kısmı, devlet eliyle harcanan bir 
memlekette, bütçenin iktisadi hayat üzerin
de en kuvvetli tesirler icra etmesi pek ta
biîdir. Devlet; takibettiği gelir politikasiyle 
muayyen sektörlerin 'kazançlarından alacağı 
paylan arttırmak veya eksiltmek suretiyle, 
bunlarınn masraf hacmini ayarlamak imkâ
nına sahibolduğu gibi, kendi masraf politika
siyle de mal ve hizmetlere karşı olan umu
mi talebin azalması vey3 çoğalması üzerinde 
müessir olabilir. Bugün, ekonomimizin en b a 
riz realiteleri enflâsyonun şiddetlendiği v e dış 
ticaret güçlüklerinin devam ettiğidir. 

Enflasyonist bir tazyika mâruz bulunan 
bir memlekette; devlet bütçesine düşen vazi
fe, mecmu talebi azaltacak tedbirlere yer 
vermesidir. Masrafları daha fazla kabaran 
bir bütçe, denk dahi olsa enflâsyonla mücade
lede kendisinden beklenilen vazifeyi yapmış 
olamaz. 

1966 bütçesinde âmme masraflarının artışı, 
piyasada mecmu talebi arttıracak mahiyette
dir. Devletin rail^î gelirden aldığı bu pay 
artışı fertlerde kaldığı takdirde kısmen tasar

ruf edilmesi ve böylece de aynı nispette bir 
talep fazlalığı yaratmaması mümkündü. 

Enflâsyonla mücadele için, devlet masrafı
nı kısmak, hattâ bütçeyi fazla verecek şekil
de tanzim etmek ve bütçe fazlasiyle devletin 
Merkez Bankasına o'an borçlarından bir kıs
mını ödeyerek tedavül hacmında gereken da
ralmanın teminine çalışmak yerinde bir ted
bir olurdu. 

Bu itibarla; enflâsyonla mücadele mevzuun
da 1956 bütçesi de 1955 bütçesi gibi kendin
den beklenilen bir bünyeye maalesef sahip 
değildir. Aksini iddia etmek daha mâkul bir 
harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 yılı millî geliri katî olarak hesaplan 

ımş değildir. 1953 teki seviyeyi bulmamakla be
raber bu seneki zirai gelirler 1054 e nazaran 
azımsanmıyacak bir artış kaydetmiştir. Bu iti
barla; millî gelirin yüzde 10 arttığını kabul et
mek ihtiyatlı bir tahmin olur. 1956 millî geliri
nin ne surette tahakkuk edeceği ise henüz meç
huldür. Varidat tahminleri hakkında 1955 millî 
gelir tahminlerini esas almak realist bir yol olur 
kanaatindeyiz. 

Bu esastan hareket edilince 1955 malî yılı 
içiude tahakkuk edecek devlet varidatına yapı
lacak yüzde IC ilâve ile 1956 malî yılı varidatı
nın neye baliğ olacağı kestirilmiş olur. Hiç şüp
hesiz bu tahminimiz fiyatlar umumi seviyesinde 
bir yükselme olmıyacağı esasına dayanmakta
dır. Hükümet; fiyatları olduğu seviyede tut
mak için tedbirler alacağını beyan ettiğine gö
re; bütçe varidatının, varacağımız hu neticeyi 
aşmaması lâzımdır. 

Varidat bütçesi raportörünün tesbit ettiği 
rakamlara göre 1955 in 10 aylık fiilî tahsilatı 
2 milyar 191 milyon liradır. Malî yılın son iki 
ayında devlet varidatı, geçen yılların aylık tah
silat durumundan anlaşıldığına göre; diğer ay
lar varidatından yüzde 10 civarında düşük ol
maktadır. Bu esasa göre mâlî yılın son iki ayı
na isabet edecek varidatı 395 milyon lira ola
rak hesabetmek icabeder. Bu takdirde; 1955 
malî yılı varidatı. 2 milyar 586 milyon lira ola
rak tahakkuk edecek demektir. 1955 millî geli
rindeki yüzde 10 artış tahminine istinaden bu 
miktara yüzde 10 ilâve edilirse, 1956 bütçe yı
lı varidat tahmini 2 milyar 844 milyon 600 bin 
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Ura olarak fceafcbeOümek iea-bederdi. Görülüyor-
ki; hükümetçe yapılan 3 milyar 273 milyon li
ralık varidat tanmıni realist bir esasa dayan
mamaktadır. Aradaki fark. 428 milyondur. 

1955 yılı içinde bâzı maddelere yapılan zam
ların 1956 malî yılı. içinde varidata yapacakla
rı bir senelik tesir, aradaki farkı kapatacak 
mahiyette değildir. Dış ticaret durumu değiş
mediği, 1956 mahsulü bir fevkalâdelik arz et
mediği ve hükümet; fiyatları durdurmak va'-
dini tahakkuk ettirebildiği takdirde bütçe va
ridat tahmininin tahakkuk etmiyeceğini söyle
mek hatalı sayılamaz. 

Bununla beraber; şartların bütçe varidatı
nı tahakkuk ettirecek şekilde memleket lehine 
inkişafını candan temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 yılı bütçe tahmini 2 milyar 189 milyon 

lira idi, fiilî tahakkukun 2 milyar 586 milyon 
lira olacağını yukarda hesapladık. Bu duruma 
göre; tahmin ile tahakkuk arasında 203 milyon 
lira tahmin aleyhine bir fark vardır. Bunun 100 
milyon lirası, tahsil edilmiyeceğini; geçen yılki 
tenkidlerimizde ifade ettiğimiz Musul petrolle
rindeki alacağımızdan ileri gelmektedir. Bu na
zara alınmazsa diğer varidat kalemlerinde 103 
milyon liralık bir tahmin hatası vardır, demek 
zorundayız. Hakikatte bu hata bu miktarın da 
çok fevkmdedir. Bunun sebeplerini izah etmek 
isteriz. 

1955 yılı içinde inhisar maddelerine ve şe
kere yapılan zamlardan mütevellit varidat faz
lasını da bu miktara ilâve etmek lâzımdır. 1955 
yılı içinde fiyatlar ehemmiyetli artışlar kaydet
miştir. Bunların da devlet varidatı üzerinde 
yaptığı tesirler nazara alınırsa 1955 malî yılı 
varidat tahminlerinin mübalâğalı olduğu yolun
da geçen sene Yüksek Heyetinize yaptığımız 
mâruzâtın isabeti bir defa daha anlaşılmış olur. 
Hükümetin geçen yıl bütçe tahminlerini fiyat 
artışlarına istin ad ettirmesi bile tahminlerindeki 
mübalâğayı örtememiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu umumi mülâhazaların yanında bâzı mi

saller de arz etmek isteriz. 
Geçen yıl, şeker istihlâk vergisi tahmini

nin şeker stokunun azlığı yüzünden tahakkuk 
etmiyeceğini hesaba dayanarak Yüksek Heye
tinize arz etmiştik. O zamanki varidat büt-

I çesi saym raportörünün Yküsek Heyetinize 
verdiği teminata rağmen bu seneki geür büt
çesi raportörü raporunda şunları yazmakta
dır. «1955 yılına devrolunan şeker stokunun 
kifayetsizliği yüzünden, Haziran ve Temmuz 
aylarında şeker satışları düşük seviyede kal
dığından, 1955 yılı içinde bu kaynaktan bek
lenen gelirin sağlanamıyacağı ulaşılmakta
dır.» Şekere yapüan zamma rağmen şeker is
tihlâk vergisi varidatı malî yıbn ilk 9 ayında 

j 78 milyon küsur lirayı ancak bulabilmiştir. 
j Bu suretle 215 milyon lira olarak yapılan va-
I ridat tahmininin ne kadar hatalı olduğu atı-
J basılmaktadır. 
! Muhterem arkadaşlar; 

1954 yıh malî gelirindeki düşüklük dolayı-
j siyle bu yılın gelir ve iradlarının iş. hacmi 
1 bakımından çok müsait bir yıl olan 1953 
I den ehemmiyetli nispette düşük olacağını ve 

bu arada Kurumlar Vergisinde bir artıştan 
j ziyade bir eksiliş beklemek icabettiğini ifade 
! etmiştik. 

Bu iddiamızı da hâdiseler teyidetmiş bu-
J lunmaktadır. 

1953 gelirlerinden alman Kurumlar Vergi-
I sinin 1954 bütçesinde 90 milyon liralık bir 

varidat sağlıyacağı hesabedilmişti. 1955 için 
tenkitlerimiz nazara alınmıyarak bu miktar 

j 110 milyon liraya çıkarılmıştı. 1956 yılı va-
I ridat bütçesi raportörü, raporunda; bu vergi-
ı den 1955 malî yılında ancak 80 milyon lira 

civarında bir gelir sağlanabileceğini, tahsilat 
durumuna göre ifade etmektedir. Bu suretle 
bu mevzudaki iddiamız da tahakkuk etmiş 

I bulunmaktadır. 
Bu sene bütçesine Kurumlar Vergisi vari

datı olarak 120 milyon lira konmuş bulun
maktadır. 1955 te bu vergiden 80 milyon lira 

j elde edileceğine göre, artış % 50 dir. Bu ka-
! dar artışı mâkul gösterecek bir fevkalâdeülı 
I de yoktur. Bu suretle tahminlerin çoş müba-
j lâğalı olduğu yolunda millî geliri ve 1955 
I tahsilatını nazara alarak verdiğimiz izahatı 
; teyideden bir misal de vermiş oluyoruz, 
i Muhterem arkadaşlar; 

Bütçedeki cari masraflar yekûnu her sene 
kabarmaktadır. Bunun hepsini zaruri hizmet ge
nişlemesi ile izah etmeye imkân yoktur. Bu ve 
sile ile hükümete; geçmiş vaitlerini hatırlatmak 
yerinde olur. Hükümet; 1951 bütçesindeki açığı 
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mazur göstermek için bütçe giderlerinin % 84 
nün dondurulmuş bulunduğunu ve cari masraf-
lardaki artış seyrini durdurmaktan başka bir ta
sarruf yolu bulamadığını ve tasarrufu mümkün 
kılmak için esaslı ve kanuni tedbirlere başvura
cağını ifade etmişti. Bu maksatla devlet hizmet
lerinin rasyonelleştirilmesi için İsviçre'den bir 
de mütehassıs getirilmişti. Bsasen Birinci Men
deres Hükümeti programında devlet cihazımı
zın bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ha
le getirilebilmesi için bilûmum devlet hizmetle
rinin rasyonel olarak yeni baştan tanziminin 
zaruri olduğunu, bu suretle hizmet veriminin ar
tacağını ve her bakımdan tasarruf temin edile
ceğini, hiçbir kimseyi mağdur etmeden memur
ların nispî bir refaha kavuşturulacağını müjde
lemişti. Aradan (i sene geçmesine rağmen bu gü
zel Vhidin tahakkuku mümkün olamamıştır. Ca
ri masrafların günden güne artışı devam etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçenin 

yatırım yekûnu, bütçe kanunu lâyihasına göre 
dokuz yüz yirmi dokuz milyonu bulmaktadır. 
Bu yatırımlar için 45ü milyon liralık dış tediye 
vasıtasına ihtiyacolacak demektir. Bunun dışın
da iktisadi devlet teşekkülleri, mahallî idareler 
ve hususi müteşebbislerin sermaye ve malzeme 
ithal edebilmeleri için lüzumlu döviz de nazara 
alınırsa, büyük bir dış tediye vasıtasına ihtiyoc-
olacağı meydana çıkar, ihracatımızda ehemmi
yetli bir gelişme olmıyacağı İktisat vc Ticaret 
Vekilinin «mcünıende verdiği rakamlardan anla
şılmaktadır. Filhakika vekil 1955 - 1956 devre
si için ihracatımızın ancak 950 milyon lirayı bu
lacağını söylemiştir. Ehemmiyetli bir dış yar
dım temin edilemediği takdirde hükümet prog
ramında vadedüdiği üzere, hem istihlâk malla
rına daha geniş bir tahsis yapmak ve hem de ge-
nişliyen yatırımlar için lüzumlu olan malları it
hal etmek mümkün olamıyacaktır. 

Şimdilik bilinen, geçen yıl Amerika'nın yap
tığı 100 milyon dolarlık iktisadi yardıma muka
bil bu sene 72 milyon dolar yardımda buluna
caktır. Bu cihet Milletlerarası iktisadi Iş Birliği 
Teşkilâtı bütçesini tetkik eden arkadaşıınızın ra
porunda yazılıdır. Görülüyor ki; dış tediye im
kânları ile ayarlı bir yatırım hacmi tesbit edü-
miş değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçenin denkliği ve samimîliği iddiaları 

üzerinde dc durmak isteriz. Bundan evvelki 
izahlarımızda, varidat tahmininin realist esas
lara dayanmadığını mübalâğalı olduğunu belirt
miştik. Buna ilâve olarak bütçeden karşılanma
sı icabeden birçok giderlere yer verilmediğini de 
görmekteyiz. Filhakika; bütçe samimiyeti bakı
mından iş başında bulunan hükümetin; iktisadi 
ve sosyal mülâhazalarla takibettiği fiyat ve ta
rife politikasının neticesi olan zararların büt
çeden karşılanması icabederdi. Bu noktai naza
rın bizzat hükümet tarafından benimsendiğini 
ifade eden şu satırları 1951 bütçe gerekçesinden 
okuyalım ; «Devlet gelir ve giderlerinin umumi 
bir muhasebesi yapılarak bizde devlet açıkları
nın her seneye isabet eden miktarı sahih olarak 
hesabedilmek ve bilinmek icabederken katma 
bütçelerle iktisadi devlet teşekküllerinin binne-
tice devlet Hazinesine intikal edecek olan açık
larını da hesaba katmak zaruri olur.» 

Hükümet; şimdiye kadar bu görüşüne sadık 
kalmamıştır. Ofis Kundus Kanununun sarih 
hükmüne rağmen bu sene ihracedilecek hubu
battan tevellüdedecek en az 60 milyon lira za
rarı bütçeye koymamıştır. Tannı satış koopera
tiflerinin 100 milyonu aşan zararları ile Etiban-
kın kömür satışlarından doğan ve miktarı 128 
milyon lira olan zararları bütçeye aksettirme-
miştir. Hükümet politikasının bir neticesi olan 
ou zararlar Merkez Bankası kaynaklarından 
karşılanmakta ve dolayısiyle iktisadi hayat üze
rindeki enflâsyoncu tazyiki artırmaktadır. 

Ziraat Bankası ile Emlâk Kredi Bankasına 
bütçeden ödenmesi kanunen icabeden meblâğ da 
bu sene noksan konmuştur. 

Diğer taraftan yıllardan beri tahsili bir tür
lü mümkün olamıyan ve bu sene tahsil edilece
ğine dair her hangi bir emare bulunmıyan Irak 
petrollerindeki hissemiz karşılığı olan 100 .mil
yon lira da bütçemizin bir demirbaş kalemi ola
rak varidat hanesinde yerini muhafaza etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek iktisadi durumumuz ve gerekse bütçe 

hakkında görüşlerimizi arz etmiş bulunuyomz. 
Vardığımız netice şudur : 

Bütçe, iddia edildiği gibi ne denktir, ne sa
mimîdir, ne de içinde bulunduğumuz iktisadi 
şartlara ve Başvekilin son beyanatiyle takibedi-
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leceği söylenen politikanın icaplarına uygundur. 
Bu müşahedeler bir kere daha gösteriyor ki, 

memleket her şeyden evvel sözüne güvenilir mu
ayyen bir kanaatin temsilcisi bir hükümete muh
taçtır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi de iç poütika 
hakkında kısa bir maruzatta bulunacağız : 

Türk Milletinin vakar ve selâmetini, refah ve 
saadetini Garp örneği hakiki bir demokrasinin 
memleketimizde bütün i<fep ve müesseseleriyle 
kurulmasında gören ve bu taahhütle, iktidara ge
len Demokrat Partinin kurduğu idareye, bugün 
ad bulmakta güçlük çektiğimizi acı da olsa ifar 

de etmeyi vazife sayarız. Bilhassa; 2 Mayıstan 
bu tarafa çıkarılan kanunların ve iktidara hâ
kim olan inhisarcı ve mütehakkim zihniyetin ya
rattığı ağır hava içerisinde vatandaşın huzuru 
tamamiyle sarsdmış bulunmaktadır, 

Sevgi ve hürriyete dayanması icabeden bir 
idarenin hasretini çeken Türk Milleti, korku ve 
nefrete dayanan bir idare yoluna, Demokrat 
Partinin neden girdiğini normal ölçülerle izah 
edemiyecek hale gelmiştir. 

Birinci Menderes Hükümeti programında 
şöyle deniliyordu : 

«Artık memleketimizde normal siyasi hayat 
başlamıştır. Şüphe yok ki, 14 Mayıs bir devre 
son veren ve yeni bir devir açan müstesna ehem
miyette tarihî bir gün olarak anüacaktır.» 14 
Mayısa, milletçe izafe edilmiş olan ümitleri be
lirten bu sözler karşısında bugün, bütün vicdan
ları bir hükme ve muhasebeye davet ediyoruz. 

Hakikat odur ki; çıkarılan kanunlar vo tat
bikata hâkim olan tek parti zihniyeti, hürriye
tin teminatı olan bütün müesseseleri iktidarın 
baskısı altına almıştır. 

Vatandaşın evi, hakkı, adalet cihazı, üniver
site, matbuat ve idare cihazı da bu baskı vc ta
hakkümden masun kalamamrçtır. (Vah. vah ses
leri) 

Kısaca; kurulan rejim; Demokrat Parti prog
ramının rejimi değil; liderlerinin itiyatlarının 
rejimi olmuştur. (Ooo sesleri) Bütün içtimai ve 
iktisadi ıstıraplarımızın kaynağı da budur. Bu 
durum tasfiye edilmedikçe hiçbir meselemiz hali
kında devamlı bir hal tarzı bulmaya da imkân 
voktur. (Soldan, gülüşmeler, alkışlar) 

Dördüncü Menderes Hükümetinin kuruluşu 
üc beliren ümitleri yeni bir şiddet hareketiyle 

söndürmek istiyen temayüller ve hareketler be
lirmiştir. (Soldan, ooo sesleri) 

Bunun tezahürleri olarak, üniversiteye ve 
matbuata yapılan hücumları ve baskıları ve yeni 
hükümet programında yer alan bâzı kanun ta
dilleri va'dinin, hiçbir sebep yok iken aylardan 
beri askıda bırakılmasını zikredebiliriz. (Soldan, 
«Ooo» sesleri) 

Bu yolu tutan her iktidar için mukadder olan 
akıbet, bugünkü iktidar için de mukadderdir. 
Türk Milletinin kaderinde 14 mayısları mutlaka 
yeni 14 mayıslar takibedecektir. (Alkışlar, bravo 
sesleri). 

REİS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; muhterem Maliye Ve
kilimizin ağzından, hükümetin 1956 yılı bütçe
sinin tavsifini ve bu vesile ile memleket ekono
misi hakkındaki görüşlerini dinledik. Kendile
rini takibeden muhterem muhalif parti grupla
rı sözcülerinden de bu mevzua temas eden nok
tai nazarlara muttali olduk. 

Şimdi bendeniz, mesuliyeti tamamen şahsıma 
aidolan görüşlerimi Yüksek Meclise arz etmiye 
çalışacağım. Hiç şüphesiz bu görüşler her hangi 
bir parti disiplininin icabettirdiği kayıtlardan 
da uzak olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar-, 1956 bütçesi üzerin
de söylenen o kadar çok mevzular vardır ki, in
sana söylenmedik ne kaldı, demeyi telkin eden 
bir hali vardır. Bendeniz, memleket iktisadiyatı
nı kurtarmak için evvelâ bütçeden tasarrufa 
başlamak isteyen ve Yüksek Meclise ar* edilen 
tekliflere imtisalen söylenmişleri tekrar etme
mek için bilhassa zamandan tasarrufa başlıya-
rak arkadaşlarımı uzun müddet yormryacağım. 
Bu itibarla mâruzâtım, temas edilmemiş nokta
lara münhasır olacaktır. 

Arkadaşlar, bunlardan birisi bütçe tetkik
lerine ait usullere mütaalliktir. Bütçelerimizin 
150, 200, 300 milyonlarda dolaştığı bir sırada 
tesis edilmiş olan usullerle, milyarları aşan, 
birkaç misli katlanan devirlere ulaştığımız sı
rada bütçelerin tetkiki aynı usullere tebean el
bette ki yapılamaz. Yüksek Meclisin itimadı ile 
iş başında bulunan hükümet, mer'i kanunlara 
dayanarak koyduğu tahsisat âdeta bu yıldan 
Öteki yıla döndüğü halde tahsisatı her yıl ince
den inceye tetkik ettikten sonra Yüksek Mecli
se sunmakta ve Yüksek Meclisiniz Bütçe Ko-
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misyonunda, naçiz ve mütevazı gayretlerimle 
mesaisine iştirak ettiğim bu komisyonda hara
retli bir tetkikten sonra tekrar tasvibedilmek 
üzere huzurunuza getirilmektedir. Fakat bütün 
bu masraflar, ne söylenirse söylensin, ne müta
lâa yürütülürse yürütülsün cali masraflara ta
allûk ettiği müddetçe, memur maaş ve ücretle
rine taallûk ettiği nispette donmuş olarak kal
makta, bu sebeple harcanan zaman heba olmak
tadır. Binaenaleyh bu zaruret göz önünde tutu
lacak olursa bütçenin tetkikinde mesainin, asıl 
bu memleketin belkemiğini teşkü eden enves-
tismanlar üzerinde teksif ve temerküz ettirilme
si icabeder. Halbuki bizim, Mecliste yaptığımız 
tetkik, bir daktilonun maaşı üzerinde saatlerce 
konuşmak ve (D) cetveline alınacak müstahde
minin üâve edilip edilmemesi üzerinde günlerce 
münakaşa etmekten ibarettir. Binaenaleyh bu 
memlekette yapılan finansmanın randımanını, 
envestismanın hacmini hep beraber görmek ve 
ondan bir hüküm çıkarmak lâzımdır. Zira mil
yonlar esaslı tetkika tâbi tutulmadan seneler 
arasında akıp gitmektedir arkadaşlar. Bunun 
bir tek mahzuru da yapdan envestismanların 
ehemmiyetini idrak etmekteki zorluktur. Bu
gün memleketin içinde yapılmış olan envestis-
manlara tevcihedilen birtakım tenkid ve tariz
ler varsa, sizi temin ederim ki, yapılmış olan 
envestismanların mahiyetine nüfuz edüememiş 
olmasındandır. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri) 
Şayet Meclisimizin sayın üyeleri, sayın matbu
at ve sayın vatandaşlar bunları enine - boyuna 
anlamak imkânını bulsalar, bunlara derlitoplu 
kuşbakışı bakmak imkânını elde etseler sizi te
min ederim ki bu envestismana tevcihedüen 
tenkidler % 90 azalmış olacaktır. Bütçe tetki
kine bu nevi yeni bir usul koyabilmek için Ana
yasamızda, içtüzüğümüzde ve Muhasebci Umu
miye Kanunumuzda bir değişiklik yapılması ica-
bedecektir. Bu itibarla ekseriyeti elinde tutmak 
suretiyle hareket imkânını yedinde bulunduran 
muhterem iktidar partisinden bu yolda bir ça
lışma temenni etsem, bümem haklı bir temenni
de bulunmuş olurmuyum? 

Muhterem arkadaşlar; masrafların karakte
rine şöylece bir temas edip geçmek istiyorum. 
1956 bütçesi de diğer bütçeler gibi Türkiye'nin 
geopolitik zaruretlerinin tesiri altında kalmış 
bir bütçedir. Bu memlekete iktisadi sahada daha 
geniş kalkınma hamleleri vermek isterken mem

leket irfanını daha yüksek seviyelere çıkarmak 
için; memleket istiklâlinin müdafaası ve içine 
girdiğimiz müdafaa tertiplerinden bize tevec
cüh eden vazifeleri yapmak için aldığımız malî 
külfetler, bizi bu çok özlediğimiz diğer sahalar
daki seviyeye giderken ve bu zihniyet rakam
lara intikal ederken bir tahdide tâbi tutmakta
dır. Bu oluşun zaruri olduğunu kaydetmek is
terim. 

Bu memleketin geleceğine inanmış bir arka
daşınız olarak gelecek yıllar bütçesinde memle
ketin iktisadi kalkınmasına, kültür seviyesine 
hizmet edecek olan masraflarına, yatırımlarına 
daha fazla tahsisat ayrılabilmesini temenni ede
rim. 

Devlet bütçesi hakkında kısaca maruzatta 
bulunacağımı söylemiştim. Sözüme sadık kal
makla beraber bir küçük noktaya temas edece
ğim ; bugün çok zaruri olan ve süratle ele alın
ması lâzımgelen bir mesele vardır. Bu, devlet 
kadrosunda çalışan personel meselesidir. Bu me
selenin bir an evvel ıslahı elzemdir. Memlekette 
görülen hizmetle mütenasip ehliyetlerin iş ba
şına getirilmesi yolunda mütemadiyen Mecliste 
ve encümenlerde yapılan telkinlere muvazi ola
rak hükümetin hazırladığı Personel Kanununun 
Meclise gelmek üzere olduğunu Bütçe Komis
yonunda yapılan beyanlardan anlamış bulunu
yorum. Bunu çok müstacel bir ihtiyaç addet
mekteyim. Zira arkadaşlar bendeniz hatırlıyo
rum, bir devlet kadrosuna sığınmak ancak o 
memlekette iktisadi depresyon olduğu zaman 
vâki oluyor. Yani serbest hayatta gelir temin 
edemiyen kendi ihtiyacını karşılıyamıyan insan 
devlet kadrosunda kendisine bir yer arar. Ser
best hayat devlet kadrosundan daha verimli ol
maya başlayınca da devlet kadrosundan bir bir 
ayrılarak buraya intikal eder. 

Bendeniz, orta yaşlı bir arkadaşınız sıfatiy-
le, çok uzun olmıyan şahsi tecrübelerimden bah
sedeyim. 1933 senesinde mektepten çıkınca dev
let kadrosunda yer aramak lüzumunu hissettim. 
Çünkü o tarihlerde dışarıda iş yapmak imkânı
nı bulamıyordum. O tarihlerde teşkil edilmiş 
olan Türkofis kadrolarında vazife alıp Anka
ra'ya geldiğim zaman 1929 un buhranlı zaman
larının serpintileri ve tazyiki altında bulunan 
Türkiye'de, birçok iş adamlarının, işlerini kay
bederek, orada yer aldığını ve asgari bir kad-
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ro ile yetinmek için devlet kadrolarına iltica 
ettiklerini gördüm. 1934 • 1935 ile 1955 - 1956 
manzarası bu bakımdan aynı değildir. Şimdi ne 
kadar özenseniz, ne kadar çalışsanız, devlet kad
rosunda vazife alan vefakâr, feragatkâr perso
nele hususi teşebbüs sektöründeki vatandaş ka
dar taviz vermek imkânını bulamazsınız. Bun
lan bugünkü seviyede de bırakmak, zamanla 
ölçülen bir ehliyet değil, hakikaten ehliyetle 
mütenasip bir terfihe mecbur olduğumuzu ha
tırlatmak isterim. Ne de olsa biraz noksan ola
cak refahlarını telâfi edecek, karşılık, âmme 
hizmetine hasretmenin şerefi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bu mülâhazadan son
ra bütçe vesilesi ile ele alınan birtakım memle
ket dâvasını iktisadi meselelere intikal ettirmek 
istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, hiç şüphesiz, bütün 
meselelerin mihrakını teşkil edeni, yatırımlar ve 
envestismanlar davasıdır. Bu dâvayı ele alırken 
metotta çok dikkatli davranmak lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. 

Bizlerden evvel gelişmeyi ele almış olan bir
takım ileri cemiyetlerdeki iktisadi oluşlar ve 
bu oluşlara takaddüm eden iktisadi durumun 
literatürü esaslı olarak ele alıp tetkik edecek 
olursanız varacağınız netice başkadır. Bu mem
leketin şartlanın tetkik ederek, bunlann ifade 
ettiği zaruretleri tophyacak vc bir hal şekli ver
mek istediğiniz zaman durum aynı değildir. Fa
kat bendeniz bu dâvayı ne birinci surette ve ne 
de ikinci şekilde yalnız başına mütalâa edile
mez olduğunu ve her iki usulü meczetmek 
mecburiyeti bulunduğuna kaniim. 

Muhterem arkadaşlarıma bir noktayı hatır
latmak isterim, modern tıp ilminde, malûmu âli
niz, hastalık yok hasta var derler. Yani muay
yen bir hastalığa duçar olmuş bir beşer bünyesi 
mevzuubahistir. Meselâ kalbi tedavi ederken 
yalnız kalb hastalığına göre onu tedavi ederken 
şahsın bünyesindeki hususiyete göre bâzı nokta
ları gözden uzak tutmak suretiyle yapılacak teda
vi müspet netice vermekten çok uzak olur. Zira 
ortada hastalık değil, modern tıbbın dediği gibi 
hasta vardır, bir hasta bünye vardır. Tıpkı bu
nun gibi dünyanın üstünde mücerret mânada bir 
iktisat kaidesi, kanunu yoktur, o memleketin ik
tisadi bünyesine uygun bir iktisadi durum var
dır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra şim

di Türkiye iktisadiyatına tevcih edilen mütalaa
ları birer birer ele almak istiyorum. 

Arkadaşlar; bugünkü Türkiye iktisadiyatı, ha
kikaten ne bir tarafın iddia ettiği gibi müşküller
den azade, güllük gülistanlık, ne de diğer tara
fın karamsar görüşü ile tavsif edildiği gibi, çare
sizlik içindedir. Türkiye iktisadiyatı müşküllerle 
boğuşmaktadır ve.boğuşacaktır. 

Yatırımlar hakkında ortaya atılan iddialara 
temas etmeden evvel mütemadiyen tavsiye edilen 
muvazene fikri üzerinde bir lâhza durmak iste
rim. Memleketin özlediğimiz seviyeye her bakım
dan yükselebilmesi için ilk şartın istihsali artır
mak olduğunu ve bunun için de yatırım yapmak 
mecburiyeti bulunduğunda; herkes, her vatandaş, 
her parti ittifak halindedir. Fakat aynlık enves-
tisman vüsati ve süratindedir. Bâzılarına göre 
envestisman yaparken, yatırından yaparken 
memleketin kaynaklarından elde edilen tasarrufu 
dışarıdan elde edilen yardımları hesaba katmak 
bunların yekûnu dışında hiçbir yatırıma te
şebbüs etmemek lâzımdır. Ettiğiniz takdirde kar
şınıza bir enfilâsyon açığı çıkar, fiyatlan yük
seltir, hayat pahalılığını vatandaşın başına belâ 
eder. 

Diğer bir görüş: Asırların geri bıraktığı 
bu memlekette hızla ileriiyebilmek için elinde 
mevcut bütün imkânları eııvestismana koya
cak, bunun dışında kendi itibariyle elde ettiği 
bütün imkânları da envestismana koyacağım. 
Bu suretle kaybettiğim imkânları ve kaybetti
ğim zamanı telâfi edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar; bu tefâkkiierden hangi
si doğrudur? Hepsinin mantrki delilleri, hep
sinin ikna edici üslûpla konuşan hatipleri var
dır. Fakat hakikatte bunların bir mesnedi, da
yandığı bir zemini olması lâzım gelir. Bendeniz 
bu noktada iki noktanın her şeyden evvel na
zarı itibara alınmasını istiyorum. Birincisi: 
Muvazerfe; aradığımız bünyenin ne olduğunu 
araştırmak, ikincisi: Muvazene istiyenlerin 
kimler ulduğunu tes'b'it etmek. 

Arkadaşlar; muvazene istenen bünye, ikti
saden ge-ri kalmış olan bu memleketin bünyeli
dir. Modern devlet hizmetleri sahasında müte
madiyen genişliyen ve asri anlayışa doğru koş
mak istiyen bünyedir. Ye ileri bir kültür seviye
sine erişmek için henüz ilk tahsil mecburiyetini 
halledememiş bir İninyed'ir. istihlâk bakımın
dan son derece düşük otarı bir cemiyete aittir. 
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Birleşmiş Millietlerin dünyanın dört bucağından 
topladığı mütehassısları bir memlekette refah 
seviyesinin artmasını hangi ölçülerle tesbit et
mek mümkündür, şeklinde yaptığı etüdlerin so
nunda birtakım esaslar hazırlanmıştır. Müsa
ade ederseniz bunları huzurunuzda okumak is
terim. Bu hususla memleketimizle diğ-er raera-
Iske-tler arasında bir mukayese yapmanızı rica 
edeceğim. 

Diyorlar ki; nüfusa isabet eden hasta yataik 
adedi nedir, bekim adedi nedir, ilk öğretimde bir 
öğretmene düşen talebe adedi nedir? Yüz bin 
kişiye isabet eden teknik okull ededi nedir, ta
lebe miktarı nedir; • okula devam eden çocuk 
nispeti nedir? Bir kişiye isabet eden günlük 
gazete ne kadardır, bu gazetelerin tirajı ne ka
dardır, memlekette 100 000 İnsiye isaıbet eden 
yıllık neşriyat ne kadardır, satışlara arz edilen 
kitapların adedi nedir? Hayvani ve nebati 
protein bakımından perakende satışa arz edilmiş 
gıda dispanibiiitesi. çalışma şartları, iş ve iş
sizlik durumu, umumi mesken durumu, sine
ma ve tiyatro adedi, tiyatro ve sinetnalarda'ki 
yer adedi nedir? Bütün bunlar medeni cemi
yetler ihtiyacının bir kıstası olarak ele alına
cak olursa Türkiye'nin bunlarla hakiki bir ya
rış sahasına bile çıkmıyacak durumda olduğu
nu kabul etmek lâzımdır. Bütün bunlar naza
ridir diye itham edilebilecek çıkabilir. O sebep
le bir tarafa bırakıyorum. 

İktisadi hayatı rehber olarak ileri sürülen 
Amerika, Fransa, İtalya gibi memleketUerin bâ
zı müşbrelerinden bahsedeceğim. 

1954 yılında profesör Gilbert'in Avrupa İk
tisadi İş Birliği tarafından neşredilen bir etü
dünde beynelmilel gayrisâfi hâsılalar mukaye
se edilmekteydi. Yapılan bu hesap neticesinde 
şuna varılmıştır: 

Amerika'da nüfus başına isabet eden gayrisâ
fi millî hasıla : 1 810 dolar. 

ingiltere'de : 1 138 dolar, 
Fransa'da : 968 s> 
Almanya'da ; 785 » 
italya'da : 545 > 

Bütün bunlar karşısında bu hesaplarda dü
zeltme yaparak indirmeleri de hesaba katmamak 
şartiyîe Türkiye'de, 1950 gayrisâfi millî hâsıla
dan nüfus başına düşen meblâğ 177 dolardır. 
Arkadaşlar, bu 177 dolar nazari bir rakamdır. 

Büyük şehirlerden kasabalara ve köylere gitti
ğimiz nispette gelirden hisse alan vatandaş ade
dinin çok fazla fakat hisse miktarının çok dü
şük olduğunu hesaba katarsanız muvazenesini 
istediğimiz bünyenin ne kadar aşağı bir seviyede 
olduğunu takdir edersiniz. Bendeniz amprik bir 
misal vereyim, şehirlerden değil köylerden ordu
ya alınan köylüleri göz önüne getiriniz. Asker 
arkadaşlarım bu hususta benden çok daha tecrü
be sahibidirler, zayıf, nahif, benizleri sarı ordu
ya giren memleket yavruları oradaki iaşe ve iba
tenin asgari şartları ihtiva etmesi bakımmdan 
memleketlerine döndükleri zaman tosun gibi git
mektedirler. Demek oluyor ki arkadaşlar, memle
ketinde mesken diye isimlendirdiğimiz kovuklar
da nefes alırken bunların istihlâki asgarinin de 
asgarisi altındadır. Askerlik hizmetlerini ifa eder
lerken aldıkları gıda vc kalori, onları insan gibi 
beslemekte ve hakikaten insan yapmaktadır. O 
halde büyük bir ekseriyeti bu olan halkımızın ha
kiki istihlâk bünyesi bundan ileri değildir. Bu 
mütalâaya demogoji diyen arkadaşlar çıkabilir. 
Fakat, şehirle kasaba arasındaki farkı görmek ve 
bunu olduğu gibi söylemek demogoji yapmak de
ğil bir hakikati ifade etmektir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi ikinci noktayı arz ve izah etmek istiyo
rum : Fakat bunu izah ederken hiçbir arkadaşı
mın alınmamasını, ve hiçbir şehirli vatandaşın 
gocunmamasını bilhassa rica ederim. Muvazene 
istiyenler biraz evvel esaslı vasıflarını, iktisadi 
vasıflarım .çizmeğe çalıştığım geniş kütle elbette 
ki değildir. Günden güne ihtiyaçları artan vatan
daş, para ekonomisine giren, köylerine yol gittiği 
için şehirlerle irtibat peyda edip insanca yaşama
nın mânasını öğrenen geniş Türk halkı değildir. 
O kadar değildir ki, her yıl seçim çevrenizden 
buraya getirdiğiniz, kucak kucak taşıdığınız ih
tiyaçlar ve tatmin edilmediği için tercüman ol
duğumuz ıstıraplar bunun en açık delilidir. O 
halde muvazene istiyenler kimlerdir? Bunlar 
Anadolu ile, geniş kütle ile kıyas ksbul etmiye-
cek olan bir vatandaş kütlelidir. Burada muh
terem Günaltay'm son zamanlarda bana bir ya
bancı mütehassısa izafeten söylediklerini hatırlı
yorum. Bu yabancı mütehassıs köy ve şehirleri
mizi gezdikten sonra demiştir ki; bu ne tezattır, 
köyünüz bir uçurumda, şehirleriniz bir şahikada, 
bu tezadı nasıl telif etmektesiniz? Arkadaşlar bir 
vabancı göziyle görülen bu hal realitenin, haki-
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katıa tâ kendisidir. Şehir ve hattâ kasabada otu
ran halkımızın hemen her ihtiyacı mehmaemken 
tatmin edilmekte ve hayat standardı yüksek bü
yük seviyede bulunmaktadır. Bunların durumu 
ile memleketin sathına yayümış köylü vatandaş
lar arasındaki yaşayış farkı bir uçurumla bir şa
hikanın arz ettiği farktan katiyen başka türlü 
değildir, Şehirde yaşıyan halk kütlesinin menfa
ati biraz haleldar olacak olursa bunlar ıstırabını 
çabuk ifade ederler. Çünkü, münevveri, basını, 
radyosu onun emrindedir ve onun için feryat 
eder. (Şiddetli alkışdar ve bravo sesleri) 

Bu kadar imkânlarla teçhiz edilmiş olan ve 
belli bir refah seviyesinde on yıl'olduğu yerde 
kalsa dahi şikâyet yükseltmeye sebep bulamıya-
cak olan bir kütlenin, bir muvazeneyi temin için 
feryat etmesi tabiîdir ama hakkı değildir arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

SINAN TEKELÎOĞLü (Seyhan) - Baba
nın ruhu şadolsun. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Vatanı bir harabe olarak tesellüm eden cumhu
riyet idareleri bin bir imkânsızlık yüzünden bir 
muvazene peşine düşmüş ve buna da mecbur ol
muşlardır. İnsafla söylemek lâzımdır ki, mecbur 
olmuşlardır. Fakat bunun arkasından yıllar ve 
yıllar istihsalde o büyük kitlenin dertlerine mer
hem bulabilmişler midir? Bunun cevabı müspet 
değildir. Bugün memleket ekonomisinde tesis 
edilmiş olan muvazenelerin ifade etmiş olduğu 
realiteler ortadadır. Bunları göre göre envestis-
manlarda kısıntı yapmak ve bizi bir muvazene
ye getirmek için çalışmak bu memleketin men
faatiyle bağdaşır, telâkki edüemez. 

Sayın arkadaşlar, eğer bugün büyük şehir
lerde yaşıyan münevverler ve büyük şehirlerimiz 
ve kasabalarımızın şartlarını mütalâa ederek bi
ze iktisadi 3/olda reçeteler veren Uim adamları
mız bu muvazenenin kurulması yolunda büyük 
kitlenin sefalet içinde kalması pahasına da olsa 
tekliflerine devam edecek olur ve kabul edilirse 
(Cumhuriyeti idaresi) de padişahlık devrinin 
adaletsin idaresinden başka bir şey olma2, arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 
Bu takdirde cumhuriyetin faziletlerinden ne 
fayda kalır. Büyük şehir ve kasabaların zaten 
hareketli olan faaliyetlerini himaye etmek, asıl 
büvük kitlenin aleyhinde faaliyetler yaratmak 
asla doğru değildir. Bu muvazene fikri asla mü

dafaası kabil olmıyan bir fikirdir. Esasen ilcti-
saden geri kalmış memleketlerde ticaret muva
zenesi, tediye muvazenesi, hattâ cesaretle söyli
yeyim; bütçe muvazenesi bir yılda, tesis edilen 
cinsten muvazeneler değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yatırımlara 
tevcih edilen diğer noktai nazarı arz ve izah et 
mek istiyorum. Bendenizce yatırımlara tevcih 
edilen tarizler, Demokrat Parti iktidarında baş
lamaz. Bu memlekette çok eskiye giden bir ma
zisi vardır. Cumhuriyet devrinde Büyük Millet 
Meclisinde muhalefetler mevcudolduğu sırada ve 
mevcudoldukları nispette muhalefetle iktidar 
arasında, yatırımlar bakımından mütemadiyen 
mücadeleler olmuştur.. Evvelâ bunun eski bir 
misalini vereceğim, ondan sonra iktidarı devral
dığınız günlerin misalini verdikten sonra zama
nımıza geleceğim. 

Bu memlekette yolsuz, demiryolsuz, her tür
lü istihsal vasıtalarından mahrum bir idareyi 
devralan cumhuriyet hükümetleri yedi yıl sonra 
demiryolu yapmayı kendisine hedef edinmiştir. 
Demiryolu yapmak bir memlekette, envestisman 
yapmak demektir. 1930 da kurulmuş olan Ser
best Fırka hükümetlere tarizler tevcih ettiği za
man diyordu ki, sen bu kısır memleketin za
vallı kaynaklarından faydalanarak bu kadar 
ağır işlere girişin ezsin, bugünün nesillerine bu 
kadar büyük yükler yükliyemczsiu, 1930 yılm
da Sivas Demiryolu açıldığı zaman o zamanın 
Başveküi Sayın InÖnü tarafından cevaplandırıl
mış ve denilmiştir ki: ne pahasına olursa olsun 
milletin birinci derecede ihtiyacını ifade eden 
bu yatırımları yapmaya mecburuz, dışardan 
yardım geldi de almadık mı'- Hakikaten o za
man dışardan yardım gelmesi imkânı yoktu. 
Demiryolu siyasetine devam olundu ve bu iddia 
bir hakikat oldu ve o zamanın müdafaasının ne 
kadar isabetli olduğunu hâdiseler ispat. etti. Bu 
işleri yapmak için tekevvün eden borçların, nesil
den nesle intikal eden tertipleri milletin sırtın
da ağırlığı hissedilmiyecek kadar küçük ve bir 
yük teşkil ettiğini de gösterdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istn-
bul) — Öyledir öyle. bugünkü de yarın öyle 
olacaktır. 

SERVER SOMUNCUOĞLÜ (Devamla) -
Şimdi, eskilere bir misal verdikten sonra bir de. 
1950 den misal vermek istiyorum 
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tktidar değiştikten şuura iktidar değişikli
ğine tekaddüm eden günlerde o vakit yapılan 
envestismanlar için bâzıları, bâzı vekil arkadaş
larınım ağzı ile bu kürsüden birtakım tenkidler 
ileri sürülmüştür. Bunların arasında tayyare 
fabrikası vardır, bunların arasında kimya sana
yii vardır, bunların arasında et ve balık tesisatı 
vardır. 

Şimdi arkadaşlar, o zaman tenkid edilen ve 
siyaseten mahkûm edilen bütün bu yatırımlar 
zaman geçip memleket daha hummalı bir faali
yete koyulduktan sonra, onun çalışması için ge
reken çarklar gibi bir lâzımı gayıimufarık hale 
gelmiş ve ehemmiyetleri bir kat daha anlaşıl
mıştır. Bugün iftihar duyduğumuz Et ve Balık 
Kurumu o günün değil, bugünün dahi ihtiya
cına yetmiyeeek bir durumda kalmıştır. Bina
enaleyh yatırıma tevcih edilecek tenkid: esaslı 
bir tetkika tâbi tutulmadan, hislerimize kapı
larak ve parti mülâhazalariyle ileri sürülmüş 
bulunursa, bundan zarar gören yalnız ve yalnız 
vatandır arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri). 

Bugün Demokrat Parti iktidarının 1951 yı
lından beri başhyan envestismanlara tevcih edi
len tenkid ve tarizlerin de buraya kadar söyle
diğim tenkid ve tarizlerden asla farkı yoktur. 
Hiç kimse bu yatırımların memlekete zararlı 
olduğunu ispat etmemiştir. Sadece şahsi ve in
dî hükümleri ile bu yatırım manzumesinin mem
lekette daha iyi kullanılabileceği hususunda 
birtakım afaki, mevzu ile alâkası olmıyan hü
kümler serdetmiştir. Bunlardan yalnız Ekrem 
Alican arkadaşım muayyen fabrikaların işleyiş 
ve kapasitelerine mütaallık müşahhas tetkikler 
ortaya koydu. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Cevabı hazırdır. 

SERVER S0MUNCUOÖLU (De/amla) -
Sayın Başvekilin bunlara arzı cevap etmesi ga
yet tabiîdir. Ben burada, bir şeye temas etmek 
istiyorum. Doğan bir tesisin, hemen tam bir 
kapasite ile çalışması elbetteki istenemez. Yıl
lar ve yıllardır kurulmuş olup, tam kapasite 
ile çahşamıyan tesisler olduğu gibi, kapasite
nin çok üzerinde zorlanan tesisler de vardır 
Binaenaleyh biraz beklemek lâzımdır. Bunların 
iş birliği temin edildikten sonra memlekete ka
pandıracakları nimetleri, o zaman yakından gör
mek kabil olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi He envestisman

lara tevcih edilecek ve ilmî olarak görünen ten-
kidlerin1 en mühimine geliyorum. Bu envestis
man plân ve programı meselesidir. Burada, ben
deniz şahsıma ait bir değişikliğin zaruretini 
izaha mecburum Teşriî hayata iltihak ettiğim 
zaman, nazari olarak bir memlekette envestis
man yapılacağı zaman bütün şartlar göz önüne 
alınarak, bir plân ve program yapılması zaru
retine inanıyordum ve bu kürsüden bunun mü
dafaasını da yaptım. Fakat büyük bir tetkik 
mektebi olan Bütçe Komisyonunda memleket 
realiteleri bir şerit gibi gözümün önünden geç
tiği zaman bunun ne kadar güç olduğunu, ikti
sadi mütalâaların yokluğu muvacehesinde bir 
plân ve program yapmanın ne kadar müşkül 
olduğunu gördüm ve kanaatimi tashih ettim ar
kadaşlar. (Bravo sesleri). 

Filhakika, bir yerin haritası yapılmak isten
diği zaman, asgari o yerin, haritası yapılacak 
yerin nirengi noktasının tesbiti lâzımdır. Tür
kiye'nin istihsal, istihlâk ve münakalesine ait 
rakamlar her gün birbirini tezat haline soka
rak ilerlemekte ve genişlemektedir. Hangi nok
tayı esas alacaksınız? Bunu tesbit etmek güç
tür. Bu noktayı müsaade ederseniz bir teşbih 
ile arz edeyim. 

Bir nehirin kenarındasmız. Karşıya geçme
niz sizin için hayatî bir zarurettir. Ya müşkül 
durumda kalmakta devam edeceksiniz yahut 
da karşıya geçip oranın münbit arazisinden is
tifade edeceksiniz. Karşıya geçmek için modern 
icaplara göre bir köprü kurmak mecburiyeti 
vardır. Bu köprüyü kurmak için de bir mühen
dis arkadaşınıza başvuruyorsunuz. O mühendis 
arkadaş sizden o nehrin debisini soracak, etü
dünü istiyecek, en dar yerinin haritasını istiye-
cek, cereyan süratinin tesbitini istiyecek. Köp
rünün ayağı ondan sonra gerçekleşecek. 

îktisaden genişliyen memlekette de birta
kım yatırımlar yapmak için de elbette bu nehir 
misalindeki etüdlerin yapılması en doğru bir 
yoldur. Fakat bu memleketin beklemeye zamanı 
yoktur arkadaşlar. Tıpkı aklıselimin her mev
zuda çalıştığı gibi iktisadi mevzularda da ça
lışması ve nehir ayaklarının tesbiti için hattâ 
israflara göz yuman birtakım envestisman taş
larının atılması, ayaklarının tesisi lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu memlekette, bu Cumhuriyet 
devrinde her envestisman, her tesis sadece aklı-
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selim ve siyasi anlayışlarla yapılmıştır. Hiç
bir' devirde bu etüdler yoktur. Mazur görmek 
lâzım, bu etütleri yapmak kabil olmamıştır. El 
ile saçılan tokumla, mibzerle saçılan tohum ara
sında zayiat vardır. Eğer mizbcr yoksa o zaman 
el ile saçmak, zayiatı göze almak lâzımdır. Mem
leket istihsalimizdeki hal bundan ibarettir. 
{Soldan, sürekli alkışlar). 

Buraya gelmWken şahsan üzerinde durdu
ğum bir başka noktaya, diğer hatiplerle muta
bık olarak, temas etmek isterim. 

Arkadaşlar, memlekette hiç envestisman 
yokken, istihsal şubelerimiz tenevvü etmemiş
ken bunlar arasında bir kooduıasyon bulmak 
ansak nazari olabilir. Ama bugün Demokrat 
Partinin envestismanlarının ilâvesiyle memle
kette ayaklar teessüs etmiştir. Karşı sahile geç
mek için bu ayaklar üzrrine muntazam bir köp
rü kurmanın zamanı gelmiştir ve artık koordi
nasyona gitmek elbette lâzımdır. Zaten Dördün-
eü Adnan Menderes Hükümeti bu noktaya mü
teveccih görüşlerini programında ve başka bir 
vesile ile de beyanat halinde ifade ettiler, bu za
rureti kabul ettiler. Benim bu noktada tek is
tirhamım : Bu vazifeyi başlıbaşına üstüne ala
cak bir vekil arkadaş tavzif edilmesidir. 

Şimdi arkadaşlarım, diğer bir noktaya te
mas edeceğim. Bu, envestîsmanlarm yarattığı 
enfilâsyon açığıdır. Nazari olarak karşılığı ol
mıyan ve böylece piyasaya sürülen emisyonla
rın fiyatı kamçılaması, yani artık meşhur hale 
gelmiş olan mecmu talebin çoğalması ve böyle
likle taleple mal ve hizmet arasındaki muvaze
nenin bozularak fiyatların yukarıya gitmesi. Ar
kadaşlar, nazari olarak bunu söyleyivermek 
çok kolaydır. Fakat Türkiye realitesine tatbik 
ettiğiniz zaman emisyonların böyle bir netice 
verip vermediğini acaba müşahede etmek kabil
ini f. Bendeniz bunun rakamlarını arz edeceğim: 

1948 senesine nispetle emisyon durumu 1955 
te % 207 ye kadar yükselmiş bulunmaktadır. 
1938 senesine kadar olan vaziyeti bir tarafa bı
rakıp, 1938 yılından zamanımıza kadar gelen 
emisyon hacımları üzerine bir göz atalım. 1939 
dan 1946 senesine kadar emisyon nispeti % 491 
nispetinde artmıştır. Fiyatlar, toptan eşya fiyat 
endeksi % 427 bir yükselme kaydetmiştir. Ge
çim endeksi % 320 yi bulmuştur. 1948 de emis
yon % 3, fiyat % 39, geçim endeksi % 10 bir 
terakki kaydetmiştir. 1948 e nazaran 1950 de 

emisyon fo 3 bir artış kaydetmiş, fiyatlar fo '6 
düşmüş geçim endeksi 1948 seviyesinde kalmış
tır. 1951 de emisyon % 19, fiyat % 6, geçim en
deksi % 2 artmış. 1952 de emisyon % 10, fiyat 
% 1, geçim endeksi % 5 artmıştır. 1953 te emis
yon % 19 bir artışla 1948 e nazaran % 151, 
fiyat üç puvanla % 107 ve geçim endeksi 5 pu-
vanla % 112 ye gelmiştir. 1954 te emisyonda 7 
puvan bir artış olmuş, vardığı merhale % 158, 
fiyat % 11 bir artışla % 118 ve geçim endeksi 
ise % 12 artış kaydederek % 129 a yükselmiş
tir. 1955 te emisyon % 149 artışla fo 207 ye, fi
yat % 127 ye ve geçim endeksi de % 142 ye 
yükselmiştir. 

Görüyorsunuz ki; arkadaşlar; memleket 
içinde emisyon bir taraftan artarken fiyat ve 
geçim endeksi bazan bunlarla mütenasip olarak 
gitmiş ve bazan da buna ayak uydurmıyarak 
başka tesirler altında yükselmesine devam et
miştir. O halde mütemadiyen emisyondan bah
sedilerek bunun fiyat ve geçim endeksinin yük
selmesine sebebolduğu iddiası Türkiye iktisadi
yatının realitesi içinde tekzibedilmektedir. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Bâzı arkadaşlar, bu enflâsyon açığı karşı
sında memleketin perişan bir duruma düşece
ğini iddia ettiler. Hattâ 1954 I. K. A. Ajansı 
Charles Robinson'a ait bir rapor neşretti. Birta
kım tetkikattan sonra bütün bunlara rağmen 
neden hâlâ Türkiye enflâsyonist bir çöküntü 
içinde değil diye kendi kendine sual Rorduktan 
sonra kendisine mahsus birtakım izahlarda bu
lunuyor. 

Bütün bunlar gösteriyor İd, emisyon duru
muna rağmen memlekette millî gelir çoğalmak
tadır. Iş hacmi artmaktadır. İstihsal ve hizmet
ler artmaktadır. Bunlarla bir muvazene de te
essüs etmektedir. Bu sebeple emisyonun fiyat
lara tesiri zannedildiği kadar mübalâğalı de
ğildir. 

Vaziyet buraya geldikten sonra biraz da 
başka memleketlerin emisyon hacmi üzerinde 
konuşalım. Bâzı arkadaşlar elbetteki tetkik et
mişlerdir. Türkiye'de 1950 den bu yana yüzde 
207 bir artış varken acaba diğer memleketler 
muvazeneli bir emisyon hacmi içinde mi idiler? 
Birleşmiş Milletler istatistiklerinden aldığını ra
kamları arz edeceğim. Mehaz gösteriyorum ki, 
bir iştibah hasıl olmasın. Avusturya, 1948 sevi
yesinden 1953 e geldiği zaman emisyon hacmi 
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yüzde 80,5 artmış. Belçika, 1948 den 1953 e gel
diği zaman yüzde 179,5 artmış. Danimarka, yüz
de 10, Fransa yüzde 21, Almanya yüzde 20,4 
artmış. Yunanistan yüzde 400, italya yüzde 83, 
Kanada ve Amerika gibi gelişmelerini yapmış 
memleketlerde yüzde 1 8 - 2 0 seviyesine çıkmış
tır. 

Şimdi arkadaşlar; tekrar fiyatlara dönerek 
şunu mütalâa etmek istiyorum; Türkiyede fiyat 
1948 e nispetle yüzde 100 den yüzde 142 ye doğru 
yükselirken başka memleketlerde vaziyet nedir. 
Zira Türkiye'nin kapalı bir daire içinde mah
fuz diğer memleketlerle münasebette bulunmaz, 
onlardan mal almaz, satmaz bir memleket oldu
ğunu iddia edemeyiz. Binaenaleyh onlardaki ik
tisadi hâdiselerin memleketimize aksetmesi ta
biîdir, işte bu bakımdan bendeniz fiyat endeks
lerine ait rakamları kısaca arz edeceğim. Top
tan eşya fiyatları, aynı mehazdan olmak şar-
tiyle Avusturyada 1948 e nazaran 1950 de yüz
de 150, 1955 te 258, Brezilyada 1948 e nazaran 
1950 de yüzde 127 ve 1955 te 276 ya ulaşmış
tır. Kanada'da bütün muvazene gayretlerine 
rağmen 1948 e izafetle 1955 te yüzde 114 raka
mına yükselmiştir. Bu arada Şüi ve Paraguvay'ı 
saymıyorum. Çünkü orada rakamlar astronomik 
hale gelmiştir. Şili'de bu rakam yüzde 807 ye 
ve Paraguvay'da yüzde 1200. yükselmiştir, in
giltere'de, o da Türkiye seviyesinden bir mik
tar geri kalarak, yüzde 157 ye ulaşmıştır, ispan
ya yüzde 184, isveç yüzde 148 dir. Binaenaleyh 
iddia edildiği gibi diğer memleketler 1950 se
viyesinde kalamamış kendi envestismanlarmın 
hâsılası ile beraber artış bu memleketlerde de 
kendini göstermiştir. 

Türkiye'de fiyat yükselişini tamamen emisyona 
bağlanmadığına göre, hangi mevzulara bağla
nacaktır! Elbette fiyatlar kendi kendine yük-
selmez. Şahsi kanaatim odur ki, memleketimiz
deki fiyat yükselişlerinde iki mühim sebep var
dır, birisi ithalât fiyatları, ikincisi de. psikolo
jik unsur. 

ithalât hakkında bir fikir arz edebilmekliğim i 
için resmî istatistiklere müracaatı zaruri görü
yorum, istatistik Umum Müdürlüğünün verdiği 
rakamlarda, istanbul Ticaret Odasının bilhassa 
toptan eşya fiyat endekslerine aidolan rakamla
rı okuyacağım. 

Bilhassa endekse giren gıda maddeleri ve iç 
piyasadaki maddelerin heyeti mecmuasının fi

yatı ile ithalât fiyatlarının seyri hakkında esas
lı bir fikir verebilmek için birkaç senenin ra
kamlarını üstüste okumama müsaadenizi rica 
ederim. 

Bilfarz 1950 de gıda maddeleri 1948 e naza
ran 101. 1952 de 103, 1953 te 113, 1954 te 120 
iken iç piyasadaki maddeler aynı senelerde sıra 
ile 107, 91, 94, 101, 110, 120. Buna muvazi ola
rak ithalât maddeleri 104, 120, 128, 125, 130 ve 
nihayet 1955 senesinin altıncı ayında yüzde yüz 
kırk sekiz artmıştır. Demek oluyor ki ithalât ka-
ıışlı ile memlekete gelen fiyat yükselişi, fiyat 
seviyesini yukarıya doğru itiyor, yükseltiyor, 
yükselmede esaslı âmil ve unsur oluyor. 

Fiyat yükselişinin pisikolujik unsuruna ge 
ünce : 

Muhterem arkadaşlar, burada bir hakikata 
işaret etmek istiyorum. Piyasadaki satınalma 
gücünün artışı her zaman mecmuu talebi artır
maz. Vatandaş, elinde olan parayı her zaman ve 
mütemadiyen istihlâk piyasasına arz etmez. Pa
rasını ya bankalarda veyahut da kasasında tu
tar ve banka kanalı ile envestismanlara intikali 
mümkündür. Para, vatandaşın kasasında durun
ca piyasaya arz etmek zoru elbetteki yoktur. 
Fakat bir kere mal kıtbğı pisikolojik olarak ya
ratıldığı zaman elinde parasını tutacağına mala 
doğru gitmesi ve bir daha gelmiyeceği korkusu 
içinde bugün ne bulursam alayım diye vatandaşı 
sarfa sevk eder. 

Bankada bulunan paralar da dâhil tasarruf 
gayet tabiî olarak piyasaya akr ve bu psikolojik 
unsur fiytı artırır arkadaşlar. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra, 
şimdi de ithalât politikasında bâzı hususlara te
mas edeceğim. Bâzı arkadaşlarım pahalı alıp, 
pahalı sattığımızı iddia ettiler. Ve hiç şüphesiz 
bu suretle fiyat artışına mâruz kalmış memle
ketlerde maliyetlerin artması kadar tabiî bir şey 
olamaz, bunun tesiri ile dış ticaret istikametleri 
de değişir. Nitekim muhtelif yılların raporları. 
Bütçe Encümeninde yapılan bütün konuşmalar 
merkezi sikletin EPU memleketlerinden ve 
serbest dolar memleketlerinden daha çok kli
ring anlaşmaları memleketlerine doğru kaydığı
nı göstermektedir. Bunun bir mânası da pahalı 
alıyorum pahalı satıyorum demektir. Bunun 
mânası bundan ibarettir. 
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Bendenizce bu mevzuda alınacak bâzı ted
birler mevcuttur Sadece bir hastalığı söylemek, 
sadece tenkid etmekle değil, naçiz kanaatimce 
bunun çaresinin ne olduğunu da Yüksek Meclis 
huzurunda açıklamak istiyorum. 

Fakat daha evvel Türkiye'de psikolojik un
surun rol oynadığı rolü tekrar ele alarak bir ci
heti işaret edeceğim. Bu konuda hükümete, mü
nevvere ve matbuatımıza düşen büyük vazifeler 
vardır. Hükümete düşen vazifeler, bu memleke
tin zaruri ihtiyaçlarını ön plâna alması bu ih
tiyaçlar belirdikten ve feryadüfigan başladıktan 
sonra değil, daha evvelden mal bulundurmanın 
çare ve yollarını bulmasıdır. 

Bu memlekette münevvere düşen büyük vazi
feler vardır : Kendisinin ve ailesinin ihtiyaçla
rını piyasadan temin ederken kanaatkârlık ve 
fedakârlık içerisine girmesi lüzumundan fazla 
ve zamansız taleplerle piyasaya çıkmaması lâ
zımdır. 

Bu memlekette matbuata düşen büyük vazi
feler vardır : Filhakika psikolojik havayı, mem
leketin yararına esmesi için, ihtiyaçları ve gay-
rimeşru fiyatları bu memleketin kurtuluş dâvası 
gibi afişe etmek değil, onu tekvin istikameti ya
ratmalıdır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo 
sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; meşhur hayat pahalılığı 
mevzuuna geliyorum : 

Hayat pahalılığım; fiyatların .seyrinde, ha
yat pahalılığım işsizlikte, hayat pahalılığını yok
sullukta ariyan muhtelif telâkkiler vardır. Fa
kat, mademki hepimiz hayat pahalılığı demekte
yiz, o halde önce bu mefhum üzerinde anlaşma
mız gerekir. Nevi ifade ediyor bu mefhum? Bir 
kere bunun üzerinde anlaşalım, ondan sonra fi
kirler, telâkkiler üzerinde anlaşmak daha kolay 
olur. 

Arkadaşlar; şimdi bendeniz hayat pahalılığı
nın artmasının, daha doğrusu geçim zorluğunun 
artmasının - çünkü hayat zaten zordur • ferdin 
ve ailenin gelirleriyle liderleri arasındaki mu
vazenenin gelirler aleyhine bozulmasıdır. Yani 
bir memlekette ferdin ve ailenin gelirleri artış 
bakımından sıfır noktasında, giderleri de sıfır 
noktasında ise orada hayat pahalılığı artıyor de
nemez. Bir memlekette gelir artışı sıfırın üstün
de müspet seyrediyorsa ve giderler sabit kalmış 
veya azalmış ise bu bir riyazi meseledir, hayat 

pahalılığı yoktur. Refah artışı vardır. Mem-
kette gelirler azaldı veya sabit kaldığı halde gi
derler çoğahyorsa geçim zorluğu vardır, demek
tir. Bunda mutabık olmamaya imkân yoktur. Bu 
zaviyeden memleket realiteelrini ele alınca ne 
görüyoruz? Arkadaşlar; millî gelir 1950 senesin
de sekiz müyar küsurdur. Fiyat artışını 1948 e 
nazaran 1950 de yüzde 97. Geçim endeksi 100; 
yani tam tam 1948 seviyesindedir. 

1950 - 1952 de gelirler artmakta geçim en
deksi yüzde 7 yükselmektedir. 1953 senesine gir
diğimiz zaman gayrisâfi millî gelir hâsılası 14 
milyar 960 milyon, yani 1950 ye nispetle % 64 
fazlalaşmaya mâruzdur. Toptan eşya fiyatları 
endeksi % 7, geçim endeksi % 2 artış kaydet
miştir. O halde bu devre içinde nazari olarak ha
yat pahalılığı artışı yoktur. 

1954 senesinde kötü hava şartlan sebepleriyle 
millî gelirde azalma olmasına rağmen fiyatlar
da % 11 artış olmuştur. Geçim endeksi % 10 
dur. 1955 gayrisâfi millî hâsılası, 1954 ten iyi 
Fakat 1953 e de erişmiş değildir. Buna rağmen fi
yatlar % 9 artışla % 27 ye, geçim endeksi 20 
puvan artışla % 142 ye yükselmiştir. Demek 
ki, nazari olarak tesis ettiğimiz gelir ve gi
derler arasındaki muvazene son yılların rekol
tesi ve millî hâsıladaki azalış sebebiyle gelir
ler aleyhine doğru gitmektedir. Ama tam mi-
nasiyle aradaki acık kapanmış değildir. Bü
tün bu arz ettiklerimin natzari olduğunu söyle
miştim. Millî gelirin tevessülünde her vatan
daşın aynı hisseyi almadığı, bâzılarının sabit 
ve dar gelirli olduğuna göre bütün fiyat artış
larından muztaribolması kadar tabiî hiçbir şey 
yoktur. Meseleyi o zaviyeden alırsanız bu 
memlekette hayat pahalılığı artmaktadır. Fa
kat hidbir cemiyet tasavvur edemezsiniz ki, bü
tün fertleri aynı derecede bir gelir ve küşayişi-
ne sahip bulunsun. Her cemiyette böyle kurban
lar verilmektedir. Türk Milletinin müstakbel 
refahı için bu kurbanları vermek tabiîdir. An
cak onların dertlerini tehvin içiin memur ise 
maaş, memur değilse başka tedbirlerle tehvin 
yoluna gitmek cihetteki zaruridir. 

Şimdi arkadaşlar, sözlerimin sonuna geliyo-
rnnı, sabnnızı fazla suiistimal etmiyeceğim. 
(Soldan; devam sesleri) Bendenizce bugün çe
kilen sıkıntılar ne artan emisyonların tazyıkm-
dan, ne de ne denirse densin vatan için, millet 
için kâr kalan envestismanlardan değildir. Fa-
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kat bugünkü tazyik dış tediye gücümüzün kıt-
hğmdadır. Bu dâvayı bir kere böylece ifade 
edelim. 

Bu durum kaışısında nasıl hareke»t etmeli
yiz? Bendcnizcc, realiteleri elbette göz önün
de bulunduracağız. Türkiye'nin ihracatı tetkik 
edilecek olursa toparlak hesap 300 milyon do
lar civarındadır. Bâzan altına, bâzan üstüne 
geçmektedir. Ve faakt, envestismanları da dâ
hil, ithalût ihtiyacı 400 - 450 milyon doların 
üstündedir. Bir de buna hükümetin beyan et
tiği ödenmemiş borçları ilâve edecek olursanız, 
memleketin döviz bütçesi bakımından tediye 
mecburiyetimiz bir hayli fazla bulunmaktadır. 
O halde bunun çaresi nedir? Bunun çaresi ar
kadaşlar, evvelâ ticari borçlardan bağlıyalım. 
Bütçe Komisyonunda, Ticaret Vekâletinin büt-' 
çesi raporte edilirken heyetteki arkadaşlarla 
beraber mutabık olarak fikirlerimizi beyan et
tik. Bu borçları bugün konsolide etmek lâzım
dır. Zira yüzde yüz bu dakikası dakikasına te
diyesini istiyen alacaklılarla karşı karşıya de
ğiliz. Fakat, vereceğimiz vâdelerde borcun 
ödenmesi bir lüzum ifadfi eder. Binaenaleyh, 
onları tatmin edecek vâdeleri verdiğimiz ve bu 
vâdelerde tediyeyi icra ettiğimiz takdirde bu 
mesele halledilmiş olacaktır. İhracattan bah
sederken hükümetin fiyatları tutması için za
ruri ihtiyaçların en ön plâna alınmasına işaret 
etmiştim. İşte ihracattan doğan dış satınalma 
gücü bakiyelerini zaruri madelerimize tahsis 
etmek gerekir. 

Bu hususta bir tahmin yapmak mümkün
dür. Sizi temin ederim ki, bugünkü müşkülât 
150 milyon doların üstünde değildir. (Soldan, 
şiddetli alkışlar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — İşte bu kadar. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
150 milyon dolar temin edildiği gün mesele kal
maz. İhracatın geri kalan kısmını envestisman-
lara tahsis edeceksiniz. Ama bunda hiçbir za
man hayale kapılmıyalım. Memleketimizin muh-
tacolduğu envestismanları bugünün ihracatı ile 
karşılamaya imkân yoktur. O halde memleketin 
dış memleketlerle olan münasebetlerine bir göz 
atmak icabedecektir. Orayı bir dakikacık bir ta
rafa bırakıp müsaade buyurursanız ithalât mev
zuunda zaruri maddelerle, iptidai madde itha

lâtında takibedilecek usulde bir değişiklik yap
mak lüzumuna temas edeceğim. 

Arkadaşlar; bir rejim yaparız. Bu rejim doğ
duğu günün şartlarına yan yarıya uymaz. Fa
kat arkasından hâdiseler harekete geçer ve bu 
defa biz hâdiselerin arkasından koşanz ve ona 
bir istikamet vermekten katiyen mahrum kalı
rız. Şimdi arkadaşlar, biz ithalâtımızı niçin pa
halı yapıyoruz. Bizim ihracat mallarını alanlar 
bile bile pahalı almaktadırlar. Dünya piyasala-
riyle bizim fiyatlarımız arasındaki farkı, ve za
ruret içinde olduğumuza göre zaruret primini 
bize yüklemek suretiyle iki katlı yük teşkil et
mek üzere bize mal satmaktadırlar. Fiyat kont
rolü dediğimiz mekanizma nazari ve hayalî bir 
metodolmaktan ileri geçmediği malûmdur. Ya
pılan tccürbeler müspet bir netice vermemiştir. 

Bütün mesele piyasanın ihtiyaçlarım temin 
etmektir. O zaman bütün fiyatlar birer birer 
niv elmana gelir. Şimdi bu vesile ile Toprak 
Mahsulleri Ofisinin açıklanna da temas etmek 
istiyorum. 

Arkadaşlar, bir taraftan hububat fiyatları
nı tutmayı, zirai istihsal için esaslı bir âmil te
lâkki ettik. Bu mevzua müteveccih olan ten-
kidlerin bendeniz memleket realitesi karşısında 
katiyen kabili istimal olmadığına kaani bulun
maktayım. O kadar ki, arkadaşlar, beynelmilel 
mütehassıslardan sizlere bir delil vermek isti
yorum : Meşhur Barker raporunu hazırlıyan-
lardan ziraat mütehassısı Nicolls 1955 te Ame
rikan iktisat mecmuasında neşrettiği makale
sinde «geri kalmış memleketlerde zirai kalkın
manın şartlan» diye bir etüdü ele alarak der ki; 
biz fiyat politikasiyle geri kalmış bir bünyede 
zirai ihtiyacın artacağına, fazla makineleşme
nin ona zarar vereceğine kaani idik. Bu noktaina
zarımızı Türk hükümetine bildirdik; Türk hükü
meti bu tavsiyeyi tutmadı. Ve, fiyatlarla ve bu 
makineleşme ile Türkiye zirai hayatındaki inkişaf 
bizi tekzibetti. Bu gösteriyor ki; iktisaden geri 
kalmış memleketler politikalan iktisaden ge
lişmemiş memleketlere teşmil ederek izah etmek 
kabil değildir. Bu, mütehassısın -sözüdür. De
mek oluyor ki; iktisadi inkişafımız için henüz 
istikrara kavuşturmadığınız yağmura, suya, ha
vaya apaçık tuttuğunuz ziraat hayatınızı ba-
rajlan da yapmamak suretiyle büsbütün mah
kûm etmek durumunda olduğunuz bir sırada 
onu istihsale sevk etmek için başka bir âmil 
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kalmaz. (Bravo sesleri) Bunu hangi parti, olursa 

olsun, bu o kadar doğrudur ki, şu sıralan işgal 

eden parti oradan kalksa buraya, bu parti buradan 

kalksa oraya geçse artık bu politikadan bir adım 

geri atamazlar. (Sağdan, soldan, gülüşmeler.) 

Hikâye ve hakikat böyle olunca dünya piya-
sasiyle rekabet edebilmek için elbette ki, çift
eye verdiğimi* üe sattığımız fiyat arasındaki 
farkı kapatan bir yola gitmemiz lâzımdır. Bun
lan Merkez Bankasından alman borçlar ve çı
kardığımız kanunlarla karşılamaya kalkmak 
birtakım oyalayıcı tedbirler almış olmaktan ile
ri gidemez. 

Bendeniz daha pratik bir formül arz edece-
dm. Vatandaştan alman mahsulü 18 kuruş ek

siğiyle 20 kuruşa dünya fiyatı olarak bizden 
alan memleketler 20 kuruşluk malınız mukabi
linde bize 20 kuruşluk mal vermemektedir. An
cak /e ancak 10 kuruşluk mal vermekte ve adı
na da 20 kuruşluk mal demektedir. Yani Swich 
denilen ve üç taraflı işliyen beynelmilel ticaret 
mekanizması vardır ki, bir taraftan serbest dö
viz alır, tediye eder, başka bir taraftan senin 
ihtiyacın vardır, almaya mecbursun, onun be
delini size kat kat ödettirir. Böylece bu farkla
rın icabettirdiği fazlalığı ödemekte bir de mü
zayakada olduğumuz için, aman mal gelsin, di
ye mal almakta müstehlik bir yükün altında
dır. Bir de bütçeye konacak paralarla mükelle
fi, büyük müstehlik kütlesini bir kere daha feda
kârlığa sevk etmek caiz değildir. 

Arkadaşlar; temin ederim ki, serbest dövizle 
ve zararına satmak ve serbest dövizle satuıalmak 
mekanizmasını kurduğumuz zaman, bugüne ka
dar gelen ithalât mallannın fiyatını hem düşük 
bir seviyede olacak, hem de bütçelere her hangi 
bir yük yüklemek ve hem de Toprak Ofisi hak
sız bir borçlanma durumuna sokmuş olacağız. 
Bu itibarla Ticaret Bakanlığının ve hükümetin 
bilhassa hu noktayı etüd etmesini rica ederim. 
Envenstismanları yapmak mecburiyeti, zarure
ti ile karşı karşıya ve bunu müdafaa eden in
sanlar olduğumuza göre, envenstismanlar için 
dış kaynaklardan elbette istifade etmek mecbu
riyeti vardır. 

Burada şu suali tekrarlıyalım : Dış yardım
lar bakımından Türkiye ne kadar, başka mil
letlerin Türkiye'ye yapacağı yardıma dayana
bilir, buradan ne ümidedebüiriz? 

Bir noktaya nazan dikkatinizi çekip, günün 
realitesi içinde mütalâa etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; benim kanaatime göre, 1956 
Türkiye'si ile 1930, 1921 Türkiye'si arasında 
büyük farklar vardır. 

Lozan Muahedenamesini dünyaya kabul et
tirdikten sonra bizi iktisaden dize getirmek için 
her türlü husumet ile karşı karşıya kaldık. Bu 
vaziyette elbette ki dışardan bir yardım bek
lemek ham hayalden başka bir şey olamazdı. 

O zamanın hükümetleri bunu böylece kabul 
ettikleri için iç kaynaklarla yetinerek bu işleri 
yapma yoluna gittüer. Oradan 1948 e kadar bir 
devir geçti. Bu arada birtakım ittifaklar yap
tık, husumet cephesi yerine beraberce müdafaa 
etmek için bâzı ittifaklar akdettik, ikinci Dün
ya Harbi geçmiş, sene 1948 e gelmiştir, Marshall 
Plâm üe, harabolmuş Avrupa'nın bir taraftan 
harb gücünü artırmak için diğer taraftan yakıl
mış, yıkılmış teçhizatını yenilemek için yardım 
edilmesi üeri sürülmüş olduğu malûmunuzdur. 
Bu arada Türkiye'ye de yardım etmek kararı 
alınmıştır. 1948 yılı, Amerika iktisadi tş Bir
liğinin raporu, Hofman raporu diye adlandırı
lan raporu, Türkiye'ye yapılacak yardımın âmil
leri ve hudutları bakımından gözden geçirilirse 
Türkiye'ye verüen ehemmiyetin derecesini id
rak etmek mümkün olur. Orada diyor ki; Avru
pa'nın zirai madde ihtiyaçlarını temin edecek 
kadar istihsal yapmak üzere Türkiye'ye zirai 
aletler temin edecek yardım yapılmalıdır. De
mek oluyor ki, Türkiye başlıbaşına alınmış bir 
mesele, bir dâva değil sadece Avrupa'nın bes
lenmesi için vazifelendirümiş bir cemiyet ve 
bir devletten ibarettir. Milletimizin o zamanki 
hükümeti vasıtasiyle verdiği birtakım sanayi 
projeleri de bu maksada yararlılık nispetleri 
düşünülerek, etüd edilmek üzere talik edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar o günden bu yana birtakım 
inkişaflar olmuş, Türkiye NATO'YA girmiş; 
Türkiye Orta - Doğunun müdafaa tertipleri için 
en kuvvetli bir unsur olmuş, Avrupa Konseyine 
girmiş, Avrupa mukadderatı üzerinde söz sahibi 
olma yolunu tutmuş, başkasının kalkınması 
için bir eleman olmaktan çıkıp, dünya sulhu ve 
emniyeti üzerinde esaslı bir yer almıştır. (Bra-
vo sesleri). 

Kendisine bu noktada tevcih edilecek yar
dımlar, muayyen vazife verilen bir devlete tev
cih edilecek yardımlardan farklı olmabdır. Me-
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sele buraya yemişken biraz da yardımlardan 
raahsetmeyi bendeniz uygun görmekteyim. 

Geçen yıldan beri Amerikan yardımı üzerin
de mütemadiyen yazıldı, konuşuldu, seyahatler 
yapıldı. Bunların neticeleri kâh sevindirdi, kâh 
hüsrana uğrattı. Ancak, şurasını bir milletvekili 
olarak söylemeye mecburum ki, arkadaşlar, 
Amerikan milletinin bize yaptığı yardımlara el
bette müteşekkiriz. Fakat Amerikan milletinin 
ve Avrupa memleketlerinin kendileriyle mukad
derat birliği yaparak, onların yanında yer ala
rak, omuz omuza bir dâvanın tahakkuku için ça
lışan bir memleketin bugün kalkınması sırasın
da yapılan yardımlarını ihtiyacı karşıhyacak 
derecede bulmuyorum, ve gerekli anlayışa uy
gun şekilde yapılmadığına kaaniitn. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bu memlekette sol cereyanlara nefes aldtrıl-
mıyorsa, bu memlekette demir perde arkasından 
silâh tedariki için başka memleketlerde görülen 
hareketler yapılmıyorsa; bu memleketin dâvala
rına bağlılıktaki salâbeti bu konuda aleyhimize 
kullanılmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) Biz 
Amerika'nın artık mesafeler tanımıyan müdafaa 
anlayışına uygun olarak beraber çalışırken bu 
netice bizi cidden üzüyor. Acaba daha çok an
layışla vermek için memlekette bir komünistlik 
cereyanı ortaya koyalım, dışardan demir perde 
gerisinden silâh almak istiyen memleketler gibi 
şüpheli bir politika takibeden bir hava mı ya
ratalım. Vefadan ve sâdık dost olmaktan fera
gat mı edelim. (Soldan, alkışlar) 

Yapılan yardıma teşekkür borcumuz olduğu 
kadar yeter derecede desteklenmediğimizi bura
da açıklamak isterim arkadaşlar. Biz kendilerin
den sadaka istemiyoruz, hür memleketler dün
yasını desteklemek için muhtacolduğumuz kal
kınmaya yarar mal kredileri istediğiuıizi söyle
mek elbette hakkımızdır arkadaşlar, (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Geriye fazlasiyle vereceğiz. Odiyeceğiz. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar, bütün bunlar gös
teriyor ki, Türkiye bir yardım görmelidir ve 
Türkiye her bakımdan bu yardıma lâyıktır. 
Yardım görmemizin şartı olarak ileri sürülen 
bâzı sebepler para vermekte âdeta mızıkçılık çı
karan birtakım bankerlerin sebebine çok ben
zemektedir. 

Arkadaşlar; bu bakımdan sadece Amerika'
dan değil, bir vesile Muhterem Heyetiniz huzu
runda söylediğim gibi, Avrupa"dan, Almanya'
dan da kredi almamız lâzımdır. Amerika'dan al
dığı 33 milyarla 1951 den beri kalkınmasını ta
mamlamış bir Avrupa'dan yardım görmenin 
hakkımız olduğunu iddia ediyorum. Buna bizi 
mazhar etmek için bizden bir şeyler istiyecekler-
dir. Türkiye istiklâli zarar görmemek kaydı ile. 
verdikleri paranın Türk miletinin yararına kul
lanılması gibi meseleyi iki cepheli mütalâa et
mek kabildir. O itibarla envestismanlanmızın 
hakikaten yararlı olduğunu Türk milleti için
de olduğu kadar dışarda da müdafaa edelim, 
fakat sayın arkadaşlarım. Her şeyden evvel bu 
dâvaya bir millet olarak inanmamız lâzımdır. 
(Soldan alkışlar, bravo sesleri) Biz muvafık, 
muhabf vatandaşlar olarak bu zarurete inanma
dıkça, bunu bütün gücümüzle müdafaa etme
dikçe bizden olraıyanları buna inandırmaya 
kalkmak bir hayal mahsulüdür. (Soldan alkış
lar). 

Bu itibarla sayın arkadaşlarım, şimdi söz
lerimin sonuna geliyorum, muhalefetle iktidarı 
birbirinden ayıran esaslı iktisadi görüş fark
ları yoktur. Cumhuriyet tarihindeki partiler, 
siyasi infiallerin doğurduğu partiler halinde
dir. (Soldan, bravo sesleri) Binaenaleyh ikti
sadi aykırıklıkları olmıyan, biribirine bu ka
dar yakın, iktisadi fikriyet itibarile hemen 
birbirinin aynı olan partilerin anlaşmaları el-
betteki icabeder. Dördüncü Adnan Menderes 
Hükümetinin, alınmış olan bâzı karar ve çı
kardım? olan kanunların rejime taallûk eden 
noktalarını tashih etmeye niyet etmesini, Mec
lise kanun lâyihaları sevk etmesini rejim dâ
vası bakımından iyiye doğru giden bir istika
met olarak saymaktayım. Ve muhalefet safla
rında bulunan arkadaşlarımı bu noktada şüp
heci değil, teşvik edici ve kendileri ile bera
ber olarak bu rejimin aksaklıklarını beraberce 
igderici yola girmelerini istiyorum. 

Şüpheci konuşmak suretiyle karşı tarafı tah
rik etmek ve birbirimize girmemiz sadece bu 
memleketin zarannadır. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

O itibarladır ki. arkdaşiar, partiler ara
sında sadece bir mütarekeyi değil bir sulhu ar
zuladığımı Muhterem Heyetiniz önünde ifade 
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etmek istiyorum Sayın iktidar partisi lider
lerinden bu demokratik gelişmeye hız vermek 
arzusunda olduğunu, memlekette muhalefete 
lâyık olduğu yeri vermek kararında olduğunu 
bu kürsüden söyliyerek sulh için elini uzat
masını rica ederim. Muhterem muhalefetten 
daha iki yıllık müddeti olan seçim kam
panyasından önce birbirine düşmemek 
suretiyle bu asil dâvayı dalâlete sevk etmekten 

çekinerek sulhu bu kürsüye çıkarak temhir 
etmelerini istirham ediyorum ve bu mem
leketin muhtacolduğu sükûn ve beraberliği 
temin etmelerini hassaten rica ediyorum. 
(Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar ve bravo 
sesleri) 

REİS - İnikada 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma s aa t i : 17,25 

REİS - Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Übeyduilah Seven (Hakkâri) , İhsan Gülez (Bolu) 

RElS — Celseyi açıyorum. Söz Demokrat 
Parti adına Bursa Mebusu Halûk Şaman'mdır. 
Buyurunuz, efendim. 

DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU 
ADLNA HALUK ŞAMAN (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Anayasamızın tabiriyle Türk milletinin ye
gâne ve hakiki mümessili bulunan Büyük Millet 
Meclisimizin bugün tetkika başladığı bütçenin. 
TOİUı hayatımızdaki mevkiini, Devlet hizmetleri
nin işleyişi ve umumiyetle iktisadi bünyeraiü 
üzerindeki tesirleri bakımından ehemmiyetini 
tafsil ve tebarüz ettirmeye çalışmak kanaatim
ce lüzumsuz bir iştir. Ancak şu kadarını söyle
mekle iktifa edeyim ki : Bütçe denilen ve bü
tün iktisadi ve içtimai dâvaların üzerinde dü
ğümlendiği Devlet hizmetlerinin, malî imkânla
rını temin ve inikas ettiren vesika üzerinde 
Millet Meclisi erinin tetkik ve murakabe salâhi
yetleri demokratik tekâmüle muvazi bir seyir 
takibetmiştir.. Milletlerin mümessüleri vasıtasiy-
le bütçeler üzerinde tesis ettikleri hâkimiyet, 
demokrasi yolunda girişilen mücadelelerin ve 
katedilen merhalelerin zaman zaman hem vası
tası ve hem de gayesi olmuştur. 

Bugünkü demokrasuerin tarihleri tetkik 
olunursa bu fikri teyideden birçok vakıalara te
sadüf etmek mümkündür. 

Kısaca denilebilir ki, Mület Meclislerince 
Devlet mekanizmasının en müessir ve şümullü 
bir tarzda murakabesi bütçeler üzerinden temin 

olunabilmektedir. Filhakika bütçe müzakereleri, 
muayyen Devlet hizmetlerinin ifası için gerekli 
malî karşılıkları temsil eden miktarların ve ra
kamların ötesine aşarak muasır Devletin çok 
geniş olan faaliyet sahasının her köşesini efkârı 
umumiye huzurunda, geniş ve rasyonel bir mü
nakaşanın mevzuu haline getirmek suretiyle 
millî hayat bakımından ayrı bir ehemmiyet arz 
etmektedir. Umumiyetle bütçe müzakereleri, 
yalnız muayyen hizmetlerin ifası için konulan 
tahsisatların tezyit veya tenkis edilmesi gayesi
ni gütmekle kalmayıp her hangi bir Devlet hiz-

I metini veya yatırımını ihdas, tevsi veya taksir 
[ eden politik ve iktisadi görüşün tenkidine fır

sat ve imkân vermektedir. Mülî hayatımız bakı-
ımndau bu kadar ehemmiyetli olan bütçe görüş
melerinin ve bu vesile üe yapılacak geniş izah ve 
tcnkidlerin büyük vatandaş kütlelerinin vicdan
larında derin akisler uyandıracağına şüphe et
memek lâzımgelir. işte bugünden itibaren mil
let huzurunda cereyana başbyacak olan 1956 yı
lı bütçe müzakerelerinde, memlekete yaptığı ve 
yapacağı hizmetleri şerh ve izah etmek iktidarın 
vazifesi olduğu gibi yapacakları tenkidlerde his
siyatı ve peşin hükümleri bir yana koyarak vic
danlarının emrine ve ilmin mutalarına uymaları 
muhalefete düşen bir nüllî vecibe olmak lâzım-
gelirdi. Ancak bu suretle ve bu yoldan müşterek 
gayemiz olması gereken memleketin emniyet, rto-
iah ve saadetine hizmet etıtieyi gerçekleştirebilir
dik. Ne vazık ki bâzı muhalefet sözcüleri her biri 
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memleketimizin bir köşesinde iktisadi istikbali
mizin teminatı halinde yükselen yatırımlarımızın 
fayda ve verimini inkâr edecek kadar tek taraflı 
bir görüşe saptılar. 

Muhterem arkadaşlar, bu kısa mukaddeme-
den sonra tetkik nazarlarınıza arz olunan 1956 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası üzerinde iktidar par
tisi grupunun görüşlerini inikas ettirmeye çalı
şacağım. 

Ancak, bütçenin gerek tanzim ve gerekse tat
biki bakımından iktisadi hâdiselerin tesirine mâ
ruz bulunduğu gibi derpiş eylediği tedbirler yö-
ıünden millî iktisadın gelişmesi üzerinde mües
sir bir âmil olduğu cümiece kabul edilen bir ha
kikattir. Bu itibarla bütçenin tahliline girmeden 
önce, bütçe esbabı mucibesinin ve Bütçe Komis
yonu raporunun tanzim sırasına sadık kalarak, 
dünyanın ve bilhassa memleketimizin iktisadi du
rumu üzerindeki mütalâalarımızı belirtmek eme-
lindeyim. 

Dünya ekonomisi geçirdiğimiz 1955 yılı için
de, bundan evvelki yıllarda girmiş olduğu inki
şaf ve istikrar yolunda mesafeler ketetmiştir. 
Millî gelir ve giderlerde, yatırımlarda, iç ve dış 
ticaret bacımlarında, hammadde ve sanayi istih
sallerinde görülen artışlar ve fiyatlardaki nispî 
istikrar dünya ekonomisinin bir muvazene ve re
faha doğru seyretmekte oluşunun belirtileridir. 
Ancak yukarda zikredilen artışların bâzı mem
leketlerde muazzam bir istihlâk gücü yaratmak 
ve ticari kredi hacmim ölçüsüz genişletmek su
retiyle enfilâsyonist bir istikamet alması karşı
sında hükümetler yer yer reeskont mekanizma
sını ayarlamak, kredileri bir istifaya tâbi tutarak 
istihlake matuf olanları daraltmak gibi tedbirlere 
başvurmak zorunda kalmışlardır. Muhtelif mem
leketlerin toptan fiyat ve hayat pahalılığı en
deksleri tetkik olununca fiyatların umumiyetle 
yükselmeğe müteveccih bir istikamet aldığı gö
rülür. Bu yükselme temayülünün iktisadi oluş 
ve kalkınma devresi içinde olan memleketlerde 
daha mütebariz bulunduğu V Q büyük miktarlara 
baliğ olduğu kaydedilmeğe değer bir keyfiyettir. 

Memleketimize gelince ; 
Partimizin iktidara geldiği 1950 yılından iti

baren içine girmiş bulunduğu iktisadi inkişaf 
temposu aynı hızla devam etmiş ve bu inkişafın 
ilk mesut neticeleri alınmağa başlanmıştır. Filha
kika zirai ve sınai istihsalimiz, millî gelirimiz, 

mevduat ve kredi hacmi ve devlet gelirlerimiz 
artmakta devam etmişlerdir. 

Zirai sektörde çiftçilerimizin modern teknik 
vasıtalarla teçhiz edilmeleri, kendilerine geniş 
kredi imkânlarının sağlanması, sularda yapılan 
ıslahat ve sulama tedbirleri, kimyevi gübrelerin 
daha geniş ölçüde kullanılmağa başlaması ve ni
hayet zirai mahsullerimizin değerlendirilmesi 
yolunda alman tedbirler sayesinde ekiliş sahası, 
mahsul ve randıman bakımlarından zirai istihsa
limiz yükselmiştir. Millî gelirimizin takriben 
% 43 ünün ziraat sektöründen doğduğu ve mem
leket nüfusunun % 72 sinin bu istihsal sektö
ründe çalışmakta olduğu göz önünde tutulacak 
olursa bu tedbirlerin ne derece isabetli bulun
duğu ve büyük kütlenin yaşayış seviyesinde na
sıl bir inküâp vücuda getirdiği kolayca anlaşıl
mış olur. İktidarımıza kadar bu memleketin ik
tisadi varlığının temellerinin ziraate dayandığı 
birçok vesilelerle ve türlü şekillerle söylenip 
durmuş, ancak ziraatimizin kalkındırılması yo
lunda müspet ve cezrî tedbirlerin alınması şerefi 
partimize nasibolmuştur. Diğer muazzam hiz
metleri bulunmasa dahi, partimiz yalnız bu sı
fatla ekonomik tarihimizde erişilmez bir mevki iş
gal etmeye liyakat kazanmıştır. 

Sanayi istihsalimiz de, her türlü sanayi kol
larında, ilerlemeler kaydetmiştir. 

Bu sektörde Devlet eliyle yapılan şeker, teks
til gibi geniş istihlâk ve çimento, demir, suni 
gübre gibi inşa ve kalkınma faaliyetlerinin istil
zam ettiği ana maddelerin büyük ölçüde istihsa
lini derpiş eden muazzam yatırımlar yanında hu
susi teşebbüsün de mühim yatırımlar yaptığı mu
hakkaktır. Sınai istihsalde ve imalât Muamele 
Vergisi matrahında görülen misillerle artış, bu
nun katî delüleridir. 

Sanayi ve madenler mevzuuna yatırılan hu
susi sermayenin hakiki miktarım gösteren ra
kamları elde etmenin müşkülâtı karşısında sade
ce Sanayi Kalkınma Bankasının desteklediği 
mevzularda yapılan hususi sermaye yatırımları
nın 415 milyon ve Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu yoliyle sanayi sahasına yapüan yatırım
ların ise 400 milyon lirayı bulduğunu ifade et
mek sanayiimizin mesut istikbalinin bir müjdesi 
olduğu kadar, yerli ve yabancı hususi sermaye sa
hiplerinin memleket iktisadi bünyesinin istikrar 
ve kudretine itimatlarının birer İfadesi olmak 
bakımından da dikkate şayandır. 
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Sanayimizde görülen bu inkişaf iş yerleri ve 
taj sayılarının artmasının intacetmek suretiyle 
memlekette insan emeğinin değerlendirilmesi me
selesinin halli yolunda da terakkiler sağlanmış
tır istihsal sektörlerindeki bu inkişafların ikti
sadi bünyenin tahammül yapılan diyebileceği
miz münakale sistemimizin ıslah ve ikmalinde 
enerji meselesinin hallinde, su ve sulama işleri
nin yürütülmesinde yapılan hamlelerin ve başa
rılan neticelerin büyük tesirleri bulunduğu in
kâr edilmez bir hakikattir. Filhakika iktidarı 
devraldığımız zamandan bu tarafa karayollan-
mız süratle tatbik olunan programlann tahak
kuku sayesinde memleketin en hücra köşelerini 
piyasa merkezlerine ve ihracat limanlanna bağ
lamış, limanlanınız inşa ve yükleme ve boşalt
ma kapasiteleri tezyidedilraiş, demiryollanmız 
tevsi ve ıslah olunmuş, hava meydanlan vücuda 
getirilmiş ve muhabere vasıtalanmızın bugünün 
ihtiyaçlanna cevap verir hale gelmesine gay
retler sarf olunmuştur, 

Diğer taraftan, sınai inkişafın ana şartı olan 
ucuz, emin ve bol muharrik kuvvet temin mey-
zulanmn halli yolunda büyük adımlar atümış-
tır. 

Bol ve ucuz elektrik enerjisi temini iç>n ku
rulan ve kurulmakta olan büyük santrallerin 
faaliyete geçmeleri artık aylarla ifade edilen bir 
zamana mütevakkıf kalmıştır. 

Kömür istihsali, problemi alınan yerinde ted
birler ve yapılan büyük yatınmlarla hallolun-
muştur. Yüksek Meclisi rüzce geçen devrede ka
bul ve bu devrede de ıslah ve ikmal olunan Pet
rol Kanununun tatbiki; bugün memleketin 134 
bölgesinde yerli ve yabancı şirketler tarafından 
fiilen petrol aramaya başlanması neticesini do
ğurmuştur. 

Ziraate elverişli topraklann su baskınlann-
dan korunması ve sulanabümesi için program
lı çalışmalar devametmekte ve ilk feyizlerini 
vermektedir 

Bütün istihsal sahalarında müşahade ve tes
bit ettiğimiz bu inkişafa muvazi olarak banka
lardaki mevduat ve bankaların ziraat, sanayi, 
ticaret ve imar sahalarına müteveccih kredi 
hacından da yükselmiştir. Zirai kredilerin 350 
milyondan 1,5 milyar liraya, ticari kredilerin 
1 milyar, 134 milyondan, 3 milyar 457 milyon 
liraya, ipotek mukabili krediler 78 müyondan 

355 müyon liraya ve Sınai Kalkınma Bankası 
tarafından verilen sınai tesis ve tevsi kredi

den' ise sıfırdan 140 milyon liraya çıkmak su
retiyle memleketin iktisadi potansiyelini artır
maya hizmet etmişlerdir. 

Son altı sene zarfında mevduatın takriben 1 
milyardan üç milyar 6 müyon liraya yükselmesi 
kredi hacminin artmasına imkân bahşettiği ka
dar memleketimizde tedricen bir sermaye piya
sasının doğmakta olduğunu ifade etmesi bakı
mından da şükranla karşılanacak bir şeydir. 
Mevduatın artışının sadece tedavül hacmiyle 
münasebettar olduğunu ifade ve iddia etmek, 
kanaatimce hataya düşmek olur. Zira son yılla
rın emisyon hacmiyle mevduat miktarlarının 
mukayesesi bize mevduattaki artışın emisyon
daki artıştan çok daha üstün olduğunu göster
meye kâfidir. 

Memleket sathında elle tutulur bir hale ge
len iktisadi ye içtimai kalkınma hareketinin mü-
letin büyük ekseriyetinin hayat ve yaşayış se
viyesinde nasıl müspet bir inküâba yol açtığı 
artık en bedbin görüş sahiplerinin büe inkâra 
imkân bulamıyacakları bir gerçek olarak orta
dadır. Muhalefetlerimizin umumi efkân bulan
dırmak gayreti üe sık sık tekrarladıktan hayat 
pahalılığı ve bâzı ihtiyaç maddelerinin noksan
lığı üzerinde de durmak ve bu iddiaların ciddî 
bir tetkikin neticelerine ne derece az mukave
met edebüeceklerini göstermek yerinde olur ka
naatindeyim. Memlekette istihsal maddelerinin 
ve insan emeğinin kıymetlendirilmesi yolunda 
alınan tedbirlerin büyük kitlenin iştira ve istih
lâk gücünü artırdığı ve bunun mücerret rakam
larla ifade olunan endeksler üzerinde bir yük
selme manzarası arz ettiği bir vakıadır. Ancak, 
bir taraftan dünya endekslerinin son yıllarında 
hep yükseliş seyri gösterdiği ve bu yükselişin 
iktisadi bünyesi müstekar ve sağlam bâzı mem
leketlerde bizden daha yüksek miktarlara baliğ 
olduğu, diğer taraftan da hayat pahalılığının 
nispî ve izafi olan fiyatların temeveccü ile değil 
ve fakat millî ferdî gelirin muhtelif ihtiyaç ve 
istihlâke tahsis olunan kesirlerinin miktan ile 
ölçülmesi lâzımgeldiği hakikati göz önünde tu
tulursa, meselenin bir vahamet manzarası gös
termekten uzak olduğu tesüm olunur. Derhal 
ilâve edeyim ki, memleketin içinde yaşadığı 
muazzam iktisadi inkılâp devrinde sabit gelirli 
bâzı vatandaş gruplarının iktisadi sıkıntılara 
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mâruz bulunduklarını inkâr etmek doğru ol
maz. Ancak, bu sıkıntıların bertaraf edilmesi
nin çaresini büyük ve tarihî hamlenin durdurul
masında değil, bu vatandaşların ihtiyaçlarını te
min, ıstıraplarım tehvin edecek tedbirlerin alın
masında görmekteyiz. 

Bu vesile ile dış tediye muvazenemiz üzerin
de de bir nebze durmak yerinde olur. Yukarda 
arz ve izaha çalıştığımız ümit ve ferah verici 
iktisadi ve malî manzarayı örtmek istiyenler 
bugün dış tediye muvazenemizin açık vermesi 
karşısında dış tediyelerimizde mâruz kaldığı
mız müşkülâtı ve bunun neticesi olarak bâzı 
ithal maddelerinde duyulan sıkıntıları öne sür
mektedirler. Ancak, tediye muvazenemizi aley
he meyil ettiren âmilin eski devrelerde olduğu 
gibi istihlâk maddelerinin değil, memleketin ik-
tisaden cihazlandmlmasma matuf tesisat ve va
sıtaların ithalinden ileri geldiğini göz önünde 
tutmak lâzımdır. 

Bugün bir musibet gibi görünen şeylerin 
yarınki muvaffakiyetlerin esaslı âmilleri oldu
ğunu unutmamak lâzımgelir. (Soldan; bravo 
sesleri) 

Dünyanın ve memleketimizin iktisadi durumu 
hakkındaki izahatıma son vermezden evvel mu
halefetin memleketin iktisadi manzarasını nasıl 
tasavvur ettiğine ve tasvir eylemek istediğine 
bir göz atmak faydalı olacaktır: 

Nüvit Yetkin arkadaşımız; 
«— Bugün iktisadi ve malî bayatımız plân

sız, programsız ve hesapsız bir gidişin tevlidet-
tiği bir buhran içindedir. 

1955 yılı içinde malî istikraz tamamen sar-
sümış iş hayatında emniyetten eser kalmamıştır. 
Türk parasının iç ve dış değeri her gecen gün 
biraz daha hızlanarak düşmektedir. 

Dış ticaret ve tediye muvazenesi vahim bir 
hal almıştır. Zaruri ihtiyaç maddelerinde çeki
len darlıklar ve sıkıntılar yatırım faaliyetleri
mizin geleceğini şüpheli bir hale sokmuştur. 

Taahhütlerimizin zamanında yerine getiril
memesi dış itibarımızı tamiri pek güç bir suret
te sarsmıştır. 

Karaborsa ve ihtikâr iktisadi hayatımızın-
devamlı ve temelli bir yarası haline gelmiştir. 
İktisadi gücümüz rasgele israf edilmiş, enflâs
yonist bir politikanın fasit dairesi içine giril
miş ve hattâ bu yüzden yaratılan istihsal gü
cümüz zaafa duçar olmuştur. 

Ticaret ve tediye muvazenemiz büyük açık
lar vermektedir.'» 

Tarzında hulâsa edilebilecek olan kara ve 
betbaht bir tablo çizdikten sonra buna sebebin 
kendi partilerinir muhtelif tarihlerde muhtelif 
vesilelerle tavsiye ettikleri tetbirlerin dinlen
memiş olması bulunduğunu beyan etmektedir 

Nüvit Yetkin'in bu beyanatı umumi hatları 
itibariyle daha ziyade mücerret iddialardır. 

İktisadi ve malî hayatımızın bir buhran içe
risinde olduğunu gösteren ne gibi vahîm hâdi
selere tesadüf edilmektedir, bilinemez. Malî is
tikrarın sarsılması, iş hayatında emniyetten eser 
kalmaması yine son derece vahîm bâzı hâdise
ler doğururdu. Bu hâdiseler nedir ve nerede
dir. 

Çiftçilerimiz istihsal ettikleri zirai mahsulü 
pazarlara mı arz etmiyorlar. Fabrikalarımız, 
imalâthanelerimiz tatili faaliyet mi etmiştir. 
Mağazalarımız dükkânlarımız kapanmış mıdır, 
îş hayatındaki emniyetsizlik arazı nedir? 

Yaratılan istihsal gücümüz nc suretle zafa 
dücar olmuştur. Velhasıl Nüvit Yetkin'in kap
kara bir tablo çizdiği görülmektedir. Fakat or
tada kendisine hak verecek karanlık bir man
zara mevcut değildir. 

Şüphesiz ki. büyük envestisman faaliyetleri
mizin tabiî neticesi olarak bâzı sıkıntılar ve 
darlıklar vardır ve-olacaktır. Yalnız istihsal va
sıta ve imkânlar*, değil, aynı zamanda yolları, 
köprüleri, limanları, hava meydanları bir keli
me ile münakale imkân ve vasıtaları da son 
derece iptidai bir memlekette her şeyi yeni baş
tan yapmak kolay olmaz. Müşküllere ve sıkıntı
lara göğüs germek iktiza eder. 

Maliye Vekili dünkü beyanatında muhtelif 
envestisman mevzulanna 1950 den bu yana yal
nız Devlet sektörü tarafından harcanan para
nın 7 milyar liraya yakın bulunduğunu bunun 
da 2, 3 milyar lirasının dışarıya ödendiğini be
yan etti. Bu kadar büyük yatırımların hiçbir 
sıkıntısı ölmıyacakmı idi? 

Hürriyet Partisi sözcüsü. Hükümetimizin 
topyekûn kalkınma programım ve program için 
hareket noktası olarak ziraatin intihap edilmiş 
olmasını tasvibetmekle beraber plansızlıktan ve 
programsızlıktan şikâyet ediyor. İşler kötüye 
gidiyor. Tedbirler alınmıyor diyor. 

Arkadaşlar; 
İktisadi sahada başardığımız eserler herkesin 
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gözü önündedir, İktidara geldiğimiz zaman du
rum ne idi? Şimdi nedir? Bunu hepimiz biliyo
ruz. Muhterem Maliye Vekili arkadaşımız bunu 
dünkü konuşmasında etraflı şekilde izah îtti. 
Bütçe gerekçesinde de bu hususta geniş tafsi
lât yer almış bulunmaktadır. Ben şimdi tekrar 
bunlar üzerinde durmak istemiyorum. 

Plân ve program meselesine gelince-, arz ettiği
miz bu işler hesapsız vc rasgele yapılmış işler değil
dir. İktisadi hayat daima gelişme ve değişme 
halindedir. Hükümet tetbirlerini bu gelişme ve 
tahavvüle göre ayarlamakta olduğunu ifade et
mektedir. 

Nüvit Yetkin diyor ki : 
«Sanayi sahasında son birkaç yd içinde ar

tan bir nispette yatırım yapıldığı iddiasını ya
dırganıyoruz. Filhakika; şeker, çimento, iplik 
ve enerji istihsalini artrmak üzere sanayiin bu 
kollarında birçok teşebbüslere girişilmiştir. Mu
vafık muhalif hiçbir vatandaş memlekette fab
rika yapdmasına, baraj yapılmasına, liman ya
pılmasına muarız olamamıştır. 

Ancak bizce bu sahada muvaffakiyetin 
başta gelen şartı bu işleri ihtiyaç ve verimlilik 
bakımından sıraya koymak ve iç ve dış imkân
larımızla ayarlamaktır.» 

Arkadaşlar; 
Yapılan işlerden hangisini verimsiz, hangi

sini muhtaeolmadığımız halde yaptığımız lüks 
bir mevzu sayıyorlar. Bunu beyan etsinler de 
münakaşa edelim. 

İktisadi- teçhizat bakımından son derece fa
kir olan bu memlekette yaptığımız her tesisin 
faydalı olduğuna inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Partimizin programının Devlet gelir ve gi

derlerini denk bir bütçe içinde toplamak gaye
sini istihdaf ettiği malûmdur. Ancak mütaaddit 
vesilelerle ifade olunduğu gibi her bütçeyi ta
allûk ettiği malî yılın başlama ve bitmesiyle 
katı şekilde nihayetlenen bir devrei hesabiye 
addetmeye imkân bulunmadığı ve her bütçenin 
kendisinden evvelkilerin tesiratına mrâruz bu
lunduğunu kabul etmek zaruri olduğu için an
cak bu yıl programımızın gösterdiği bu gayeye 
ulaşabilmiş bulunuyoruz. 

Muhalefet sözcülerinden Ekrem Alican 1956 
bütçesinin kâğıt üzerinde bir denklik arz ettiği
ni ve varidat tahminlerinin tahakkuk edemiyece-
ğini iddia ediyor. 

Nüvit Yetldn ise ; Bâzı hesaplar yaparak. 
1955 bütçesi 350 milyon lira açık verecektir. 
1956 varidat, tahminleri de tahakkuk edemez, di
yor, 

11)56 yılı bütçe teklifi varidat ve masraf ka
lemleri yekdiğerine müsavi olmak üzere denk 
olarak hazırlanmış, ve Bütçe Komisyonunun yap
tığı dikkatli ve titiz tetkikin sonunda aynı va
sıfla Yüksek Huzurunuza getirilmiştir. Arkadaş
larıma sunu hatırlatayım ki : Bütçenin denk ol
madığı veya açığının gösterilen miktarda bulun
madığı hakkındaki muhalefet iddiaları bizim 
alışmadığımız bir hal değildir. Bir vakit bir mu
halefet mebusunun bütçedeki açığı 900 milyon 
liraya kadar çıkardığını unutmamışladır. 

Ama hâdisat bu iddiaları hiçbir zaman eyid-
etmemiştir. Filhakika 1951, 1952, 1953 ve 1954 
yılları zarfında varidat tahminleri yekûnu olan 
7 milyar 26 milyon liraya mukabil % 1,3 fazla 
7 milyar 121 milyon lira tahsil edilmiştir. 1955 
yılının henüz ahnnııyan neticelerini bir iki gün 
beklemek külfetini ihtiyar ederlerse neticenin 
aynı olacağını göreceklerdir. 

Bu sene önümüze denk olarak getirilen büt
çenin masraf tertiplerinin muhtelif hizmet gu
ruplarına göre bir tahlilini yapacak olursak 
bu hizmet gruplarının hepsini yani sıhhat, ma
arif, sosyal güvenlik, iktisadi kalkınma, millî 
müdafaa, borç Ödeme, umumi idare gurupların
da gerek cari masraflar ve gerek yatırımlarında 
artışlar görülmektedir. 

(ieçen yıla nazaran 
Sağlık hizmetleri 14 328 000 
Maarif hizmetleri 64 064 000 
Millî müdafaa hizmetleri 68 815 000 
İktisadi kalkınma 74 827 000 
Sosyal güvenlik 17 829 000 
Borç ödeme 6 089 000 
Fmumi idare giderleri 82 189 000 

Artış kaydetmiştir. Bu artışlar bir yandan 
âmme hizmetlerinin ihtiyaca uygun seviyeye 
ulaştırılması ve diğer taraftan iktisadi ve içti
mai kalkınmamızı sağlıyacak inşa ve tesislerin 
artırılması mânasını tazammun eylemektedir. 

Büyük kısmı yatırımlara taallûk eden iktisa
di kalkınma mevzuundaki tahsisatın 867 milyon 
liradan 942 milyon liraya çıkarılmış olması ikti
sadi hamlelerimizin durmadığının en büyük de
lil ve misalidir. Bu vesile ile şurasını işaret et-
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mek isterim ki, iktisadi ve içtimai kalkınma po
litikamızın bir duraklama devrine girdiği ve cep
he değiştirdiği yolunda çıkarılmak istenen şayia
ların hakikatle hiçbir münasebeti yoktur. Mille
timizin büyük çoğunluğunun itimadına mazhar 
ve bununla müftehir bulunan partimiz, bir iman 
haline getirdiği bu memleketin ve bu milletin en 
kısa zamanda içtimai ve iktisadi sahada muasır 
medeni mületler seviyesine yükseltilmesi yolun
daki azimli ve kararlı politikasına devam edecek
tir. Çünkü, bizler genç demokrasimizin hattâ 
millî varlığımızın teminatını halkımızın muasır 
dünya medeniyeti seviyesinde hayat şartlarına ve 
buna muvazi bir kültür seviyesine ulaşmasında 
görmekteyiz, 

Bütçe müzakerelerine takaddüm eden günler
de hükümetçe alındığı ilân olunan malî prensip 
kararlarını ancak katedilen mesafelerin gözden 
geçirilmesi ve istikbale matuf hamlelerimizin da
ha kuvvetle ve emniyetle yapılması şeklinde mâ-
nalandırmak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tetkiklerinize arz olunan bütçenin hususiyet

lerinden birinin de umumiyetle personel masraf
larında vâki artış olduğu nazarlarınızdan kaç
mamıştır. Yukarda izaha çalıştığım iktisadi za
ruretlerin bir icabı olarak kabul edilmesi lâzım-
gelen bu artış çeşitli devlet hizmetlerinde çalı
şan vatandaşların hayat şartlarını yeni iktisadi 
nizama uydurabilmelerine ve dolayısiyle içtimai 
adaletin tahakkuk edebilmesine imkân bahşeden 
bir tedbirdir. Hazırlanmış olan Devlet Perso
nel Kanunu üe bu gayenin daha esaslı bir şekil
de tahakkuk edeceğine yani devlet hizmetinde 
çalışanların bir taraftan iş emniyetine kavuştu
rulacaklarına ve diğer taraftan da rasyonel me
sailerinin tam karşılığım elde edebileceklerine 
inanıyoruz. 

Bütçenin masraf bölümlerini hizmet grupla
rı itibariyle tetkik ederken devlet borçlarını 
ve bunların seyrini gözden geçirmek icabeder, 
1955 bütçe yılı içinde bir miktar artmış olmak
la beraber konsolide ve dalgalı devlet iç ve dış 
borçlarını millî gelirimize ve devlet gelirleri
ne nispet ettiğimiz vakit bunların diğer mem
leketlere nazaran düşük bir seviyede olduğunu 
ve millî gelirimizi artırmaya matuf borçlanma
ların bütçe yoliyle mükellefe ağır yükler tahmil 
etmemiş bulunduğunu görmekteyiz. 

Burada, Halk Partisinin muh teren, sözcüsü
nün, bir yandan bu görüşümüze iştirak eder
ken, diğer taraftan, nutkunun son kısmında, 
memleketi a tahammül edilmez ve içinden çıkıl
maz borç yükü altına sokulmuş olduğunu ifa
de etmiş olmasmdaki derin tezada işaret etme
den geçemiyeceğim. 

Halk ve Hürriyet partileri sözcüleri aynı 
dili kullanarak ve bütçenin masraf rakamlariyle 
fiyat hareketlerinin birlikte mütalâa ederek 
«toptan eşya fiyatları geçen seneye nazaran 
% 12 artmıştır. Binaenaleyh 1956 bütçesi 1955 
bütçesinden 344 milyon lira fazla değil 50 mil
yon lira noksandır. Bu itibarla bütçelerimizde 
bir inkişaf değil bir gerileme mevcuttur.» id
diasını ileri sürüyorlar. Böyle bir iddianın vâ-
ridolabilmesi için bütçedeki bilcümle tahsisat 
ile yani 32 milyar 72 milyon lira ile toptan eş
ya satınalmak iktiza ederdi. Halbuki bütçede 
yer alan masraf kalemleri toptan eşya mubayaa
sını muhassas değildir. Böyle bir hesap ciddi
yetle hiçbir zaman yapılamaz. Toptan eşya fi
yatlarının bütçe erkamma ne miktar müessir 
olacağım, bütçeden satınalman hizmet ve mal 
bedelleri, borçlar ve sair kalemler üzerinde yc 
gân yegân durulmak suretiyle bulunabilir. Böy
le bir etüd yapmadan toptan eşya fiyatından 
bütçenin hakiki değerini bulmak bilmem nereden 
hatırlarına gelmiştir? 

Alman kırtasiye bedellerindeki yükselişin 
dahi devlet mubayaalarının işleyiş terzi itiba
riyle bütçeye birkaç yd sonra inikas ettiği bir 
vakıa değil midir? 

Daha kaba ve bariz bir misal vereyim : Büt
çeye mevzu devlet borçları mürettebatını da 
acaba toptan eşya fiyatlarına göre artırmak 
lâzımgeldiği kanaatinde midirler? 

Halk Partisi sözcüsü, 1955 bütçesine naza
ran 1956 bütçesinde görülen fazlalığın büyük 
kısmı cari masraflara taallûk ettiğini söylüyo* 
vo bunun şayanı tenkid bulunduğunu ifade edi
yorlar. 

Devlet bütçelerinde yatırımlara ayrılan pa 
ralar 1950 yılına nazaran % 238 i geçen bir nis 
pette artmıştır. Cari masraflardaki artış nîspe 
tiyle % 91 civarındadır. Yıllarca ihmal edilmiş 
âmme hizmetlerinin halkımızı ne derecelere ka
dar muztaribettiği gayrimalûm olmasa gerektir. 
Elbette ki bu hizmetleri inkişaf ettirmek lâzım 
dı ve lâzımdır. 
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Fakat bu senek! artış esas itibariyle maaş ve 
ücretlilere verilen iki maaş nispetindeki tahsi
sattan ileri gelmektedir. Bütün harb yıllan bo
yunca iştira kuvvetim % 400 den fazla kaybeden 
para muvacehesinde hayat seviyeleri çok düş
müş olan memur ve hizmetlilere bu zamların ted
ricen ve bütçe imkânları dâhilinde icrasını ve 
bunların hayat seviyelerinin yükseltilmesini uy
gun görmüyorlar mı? 

Hürriyet Partisi sözcüsü; yatırım tahsisleri 
mevzuunda müsmeriyet kıstasını ileri sürerek 
bina mubayaa ve inşaatı için yapılan masraf
ların yatırım masrafları arasında yer almış al
masını tenkid etmektedir. 

Arkadaşlar; malûm olduğu üzere yatırım 
kıstasında yalnız i'ktisadi fayda mefhumundan 
hareket etmek doğru değildir. Bütçelerimiz-
de'ki yatırımlar Birleşmiş. Milletlere ait bütün 
milletlerin bütçelerini mukayese edebiDmek 
maksadiyle bu teşekkül tarafından tes'bit ve ka
bul edilmiş olan formülün yatırım mefhumuna 
göre tefrik edilmektedir. Bu kıstas da iktisadi 
fayda değil, yapılan masraf mukabili elde edi
len değerin devam süresidir. 

Bütçenin masraf bölümlerine bu şekilde se
ri bir nazar atfettikten sonra şimdi de gellirler 
üzerinde kısa bir tevakkufta bulunacağım. 

iktidara geldiğimizden bu yana devlet ge
lirleri mütemadi artışlar kaydetmiştir. Bu ar
tışlar bir yıl evveline nazaran: 

1950 malî yılı sonunda 40 milyon 
1951 » » » 287 » 
1952 • » > > 269 » 
1953 » > > 230 > 
1954 » > » 381 » 

lira olmuştur. 1955 malî yılı bütçe eksersîzi 
sonunda bu artışın 500 milyon liranın üstüne 
çıkacağını bugüne kadar alınmış ollan netice
lerden istihracetmek mümkündür. Şurası bil
hassa kayda değer bir keyfiyettir ki; bu artış
ların kaydedildiği zaman fâsdası içinde umumi
yetle yeni matrahlar teklif olunmadığı gibi ver
gi nispetlerinde bir çoğaltma yapılmış değildir. 
Tamamiyle aksine olarak ya vatandaşların za
ruri ihtiyaçlarını tazyik eden veya .tahakkuk ve 
tahsili vatandaşı izaç eylliyen bir kısım vergi
lerin kaldırılması cihetine gidilmiş veya nispet
lerinde indirimler yapılmıştır. 

Burada Türk mükellefinin vergi yükünün 
diğer memleketler mükellefl'eriyte mukayese 
edilmesi faydadan hali olmıyacaktır. 

Zirai bünyemizi kuvvetlendirmek düşünce
siyle millî gelirimizin % 43 ünü sağlıyan zirai 
sektörün vergi dışı bırakıldığı ve ziraat arazi
sinden alman verginin sembolik bir mahiyet ta
şıdığı malûmdur. Buna rağmen Türk mükel
lefi vergi olarak gelirinin % 15 ini ödemektedir. 

Bu nispet İngiltere'de % 38, Fransa'da % 30, 
Belçika'da % 28 ve Birieşik Amerika Devletle
rinde % 26 dır. Ancak bütün bu nispetüerin 
bu memleketlerdeki ferdî kaaznçlarm yüksek
liği karşısında nispî bir kıymet taşıdığım ve 
Türk mükellefinin, devlet masraflarına takati
nin yettiği nispette fedakârca iştirak ettiğini 
de söylemek yerinde olur. 

Devlet gelirlerinde vergi matrah ve nispet
lerinde artırma yapılmadan elde edilen bu yük
selişin, artan ve kesafet peyda eden iktisadi fa-
aüyetin mevcut vergilierin prodüktivitesini ar
tırmış olması şeklinden başka bir tarzda izahı 
mümkün değildir. 

Bütçemizde dikkat nazarı çeken bir hususi
yeti de vasıtasız vergilerin umumi geür yekû
numuz içinde vasıtalı vergilere nazaran nispe
tinin artmış olması ve böylece nispî vergi ada
letinin teminine doğru yeni bir adım atılmış ol
masıdır. Umumi gelirlerin içinde vasıtasız ver
gi nispetinin artmış olmasının vasıtalı vergilerde 
bir azalmayı istilzam etmemiş bulunması ve bu 
nevi varidatın kendi grupu içinde inkişaf seyri
ni takibetmiş olması da gözden kaçmaması icab
eden bir husustur. 

Bu vesile üe sanayimizin inkişafını engelli-
yen bir vergi mahiyetini iktisabetmiş bulunan 
imalâttan alman Muamele Vergisinin yerine gi
der vergisi ihdası yolundaki çalışmaların müs
pet neticelerini ümitle beklemekte olduğumuzu 
da ifade etmek isterim. 

Aziz arkadaşlanm; 
Demokrat Parti, asırlardan beri ihmal edil

miş olan bu memleketin iktisadi kalkınmasını 
ve bu aziz milletin hayat ve kültür seviyesinin 
yükseltilmesini kendisine en mukaddes bir gaye 
edinmiş ve bunu böylece programında ifade et
miştir. İktidara geldiğimiz günden itibaren bu 
gayemizin tahakkukuna tükenmez bir azim ile 
çalışmakta ve bu yolda milletin bizi destekle
mesinden şevk ve cesaret alarak yorulmak bil-

2927 

TBMM KUTUPHANESI



meı bir gayret sarf etmekteyiz. Her yıl getir
diğimiz bütçeler bu azim ve gayretin rakamlaş-
mış vesikalarıdır. 

Bugüne kadar yaptığımız hamlelerin mem
leketin iptidai manzarasını külliyen değiştirmiş 
olduğunu yabancılar bile teslim ederken, muha
liflerimizin bunları görmemekte ve başka türlü 
göstermekte ısrar edişlerinin mânasını milleti
miz idrak etmektedir. 

Bu büyük milletin itimadı bizimle beraber 
oldukça bu yolda yürümekte devam edeceğiz ve 
eğer büyük kalkınma hareketimiz zaman zaman 
küçük ve geçici zorluklar ve sıkıntılar doğurur 
ve bunlar bizi tariz ve taarruzlara hedef kılarsa 
buna da fedakârane göğüs germekten geri dur-
mıyacağız. Zira bunu vatanseverliğin icabı say
maktayız. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerime nihayet vermeden önce muhalefet 

partileri sözcülerinin bütçe münasebetiyle irad-
ettikleri nutuklarda siyasi taktiğe mütaallik 
bâzı beyanlarına işaret etmek isterim. Bakuıız, 
Halk Partisi bir taraftan hükümet reisi ile gra-
punun ve diğer taraftan hükümet âzalarının 
aralarına nifak sokmak maksadiyle nasıl basit 
tabiyelere başvurmaktan çekinmiyor. 

İşte Nüvit Yetkin'in konuşmasından iki 
cümle .-

«Gerçekten hâdiselerin ve kendi grupunun 
tazyiki ile bugüne kadar takibettiği iktisadi ve 
malî politikadan kısmen de olsa rücat etmek 
mevkiine düşen Menderes, yeni hükümet beyan
namesinde bugüne kadar olan icraatının mesu
liyet ve vebalini, dikkate şayan bir maharetle, 
kendi grupuna ve hattâ geniş seçmen kütlesine 
mal etmekle işe başlamıştır.» 

«Uzun yıllar Merkez Bankasında çalışarak 
dış ticaretin mekanizmasını ve dertlerini öğren
miş olan bugünkü Ticaret Bakanının, şahsi gay
retlerine rağmen, bugünkü durumun mesulü 
olan hükümet ekibi içinde gayretlerinden bir 
semere elde edileceğini sanmıyoruz.» 

İbretle dinlemiş olacağınız bu beyanları ce
vaptan müstağni ve mütalâa ilâvesine gayrilâ-
yik bulmakta olduğumu söylemekle iktifa ede
ceğim. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri). 

Hürriyet Partisi sözcüsü : 
Meclisimizin fiilen hükümetin ve hükümetin 

de başkanının hükmü altında bulunduğunu id
diadan dahi çekinerek grupunun yıpranan ar

kadaşlarını değiştirmesi ve kendisinin beheme-
I hâl yine hükümet mesuliyetini deruhte etmesi 
! yolundaki arzusuna uygun hareket etmiş olmak-
j tan başka bir şey yapmıyan Başvekilin bu hare-

ketini siyasi ahlâkla kabilitelif bulmuyor. 
(Siyasi ahlâk) sözü öyle zannediyorum ki 

bilhassa Hürriyet Partisi mensupları tarafın
dan çok ihtiraz ve itina ile kullanılması îâzım-
gelen bir sözdür. (Soldan, sürekli alkışlar) Par
timizin bayrağı altında mebus sıfatını kazandık
tan sonra bir gün karşımıza muhalif olarak di
kilen ve siyasi hayatta bir ölüm kalım mücade
lesinin telâşı içinde kendilerini bu çatı altına 
getirmiş olan politikayı itham edecek kadar şa
şıran bu eski arkadaşlarımızın, şifahi ve tahrirî 
beyanlarından siyasi ahlâkın en güzel örnekleri
ni her an Yüksek Meclisinizin ve umumi efkâ
rımızın gözleri önüne serebiliriz. (Soldan al
kışlar). 

Muhalefet sözcüleri hükümetimize ve onun 
tanzim etmiş bulunduğu bütçeye itimat etmiye-
ceklerini beyan ettiler. 

Onlara cevabımız şudur : 
Bizitu muhalefetin ve hele düne kadar içi

mizde bulunanların samimiyetine esasen hiçbir 
zaman itimadımız olmamıştır 

(Soldan, bravo sesleri alkışlar). 
RKÎS — Keyfi Kurtbek. 

SKYFİ KURTBEK (Ankara» — Muhterem 
arkadaşlarım; 195G bütçesi münasebetiyle umu
mi politikamızı millî müdafaa bakımından mü
talâa ederek hükümetten bâzı temennilerde bu
lunmak için söz aldım 

Öyle bir dünya durumu içinde yaşıyoruz ki, 
hükümetimizin, millî müdafaa politikasını, umu
mi politikamıza esas kabul etmiş olmasında katî 
bir zaruret vardır. 

Zaten millî müdat'a politikamızın mahiyeti, 
ana hatları ve zaruretleri hepimizce iyi anlaşı
lırsa umumi politikada ve millî ekonomi poli
tikasındaki fikir ihtilâflarının mühim bir kısmı 
halledilmiş veya hafifletilmiş olur. 

Fert olarak, millet ve hükümet olarak he 
piuıizi her şeyden önce ilgilendiren meselenin 
vatan emniyeti olduğunda hiçbir şüphe mevcut 
değildir. İşte bu millî emniyet meselesinin mahi
yet ve şümulü hakkında da anlayış birliğine va-
nsak diğer dâvalar üstündeki anlaşmalarımız
da ciddî kolaylıklar elde edebiliriz. 

2928 

TBMM KUTUPHANESI



Bugün karşımızda bulunan tehlikenin ka
rakter ve ehemmiyeti hakkında vardığım kana
ati arz edeceğim : 

On sene vardır ki, bütün insanlık bir dünya 
harbi tehlikesiyle meşguldür. Umumiyetle üçün
cü dünya harbi adı verilen bu tehlike üzerinde 
çok yazılmış ve konuşulmuştur. Fikirler arasın
da o kadar çeşitlilik vardır ki, vatandaşın sa
lım bir inanca varması kolaylıkla mümkün ola
maz. Muhtemel bir harb hakkında hususi mak
satlarla yayılan fikirler yanında, akademik ve 
mücerret mütalâalar veya amatör stratejlerin 
fantazist düşüncelerine raslamr. Fikrî spekü
lâsyona bu kadar müsait bir konu üstünde şüp
hesiz kehanette bulunmak mümkün değildir. 
Bizim yapabileceğimiz iş, sadece realitelere da
yanarak bir kanaate varmaktan ibarettir. Bu 
realite nedir* 

Bir devlet, kendi rejimini esaret ve, tahak
küm rejimini dünyaya kabul ettirmek için yeni 
bir kızıl emperyalizm halinde harekete geçmiş
tir. 1945 te 2 nei Î ünya Harbi bitip, galipler
den batı devletleri acale terhislere başlamışken 
ve Avrupa'da Sovyetleri tehdidedebilecek hiç
bir kuvvet kalmamışken, Sovyetler asker terhis 
etmek şöyle dursun, daha fazla kuvvetlenmeye 
ve istilâ hareketlerine başladılar. Avrupa'da 100 
milyon insan yeniden esarete girdi ve Asya'da 
kimli muharebeler ve istilâlar oldu. 

Balının geç olmakla beraber azimkar dav
ranışı ile halen bu silâhlı istilâ ve tecavüz hare
ketleri durdurulmuştur. Fakat bu bir barış de
ğildir Bu. hazırlanmakta olan muazzam teca
vüzler için bir nefes alma ve tertiplenme duru
şudur. Fakat bir taraftan da pisikolojik, ekono
mik ve politik vasıtalarla soğuk harb denilen 
tecavüz, tahrik ve tahrip hareketleri devam 
ederek yer yer yeni ateşler yakılmaktadır. 

İşte bugünün realitesi budur. Tarafsızlar 
dâhil olmak üzere bütün milletler müdafaaları 
için çok büyük kısımlar ayırmakta ve büyük 
gayretler sarf etmektedirler. Şimdiye kadar hiç
bir barış devresinde bu derece harb hazırlıkları 
görülmemiştir. Halkın kontrolü altındaki hür 
demokrasi memleketlerinde bir tecavüz harbi 
hazırlanması bahis konusu değildir. Fakat so
ğuk harb halinde esasen bütün hürriyet dünya
sına karşı fiilen tecavüz hareketine geçmiş bu
lunan Demir Perde Arkası Memleketlerinin 
harb hazırlıkları gerrek bir tecavüz harbinin ha

zırlığı olduğunda hiçbir şüphe ve tereddüde ma
hal yoktur. 

Tecavüze hazırlanan kuvvetlerin mahiyetleri 
umumiyetle şöyledir: Kızıl Çin haricolarak. 
demirperde arkasında en az dört milyon insan 
silâh altındadır. Burada bütün ordular 1947 de 
yeniden organize edilmiş olup, kuvvetlenme ve 
yenilenme hareketi devamlıdır. Yalnız Avrupa 
cephesinde 175 Rus tümeni mevcuttur ki, bun
ların 65 kadarı zırhlıdır. Bundan başka bir ay 
zarfında 300 - 400 tümeni seferber edebilecek 
malzeme ve altı milyon ihtiyat kuvvet de mev
cuttur. 

Deniz kuvvetleri büyük bir taarruz donan
ması halinde organize edilmektedir. 300 den 
fazla denizaltı gemisi vardır ki, bu miktar bü
tün Batı Devletleri denizaltı yekûnundan fazla
dır. (Almanlar ikinci Dünya Harbine 75 deniz
altı üe girmişti). 

Hava kuvvetleri kalitesinde büyük salâh ol
muştur. Uzun menzilli tayyarelerle Atlantik 
devletleri memleketlerinin her yerine ulaşabi
lirler. Bütün bu silâhların üstünde atom ve 
idrojen bonıbalariyle gelecek harbin en müthiş 
silâhı olacak olan güdümlü mermilerde büyük 
ilerlemeler yapılmıştır. 

Yeni ilân edüen altıncı beş senelik iktisadi 
plânda siklet merkezinin ağır sanayide ve harb 
endüstrisinde bulunduğuna bilhassa dikkat et
mek lâzımdır. Silâhlı kuvvetler bu şeküde ha
zırlanırken dünya ölçüsünde bir beşinci kol fa
aliyeti eksilnıiyen bir kesafetle faaliyet halin
dedir. 

Bizim karşımızdaki kuvvetlerden başka yan 
ve gerilerimizdeki memleketlere nüfuz etmek, 
oralarda yuvalanmak. Kıbrıs'a yerleşmek, Yu
nan müttefiklerimizi bizden ayırmak için ne 
kadar geniş ve aralıksız teşebbüslerde bulunul
duğu malûmdur. 

NATO kuvvetleri Başkumandanı, geçenler
de «Sovyet askeri kudretinin NATO yu tehdidi
nin hiçbir zaman bugünkünden daha büyük ol
madığını» açıkça beyan etmiştir. 

Bu muazzam silâhlı kuvvetin büyük bir 
harbe başlamasına halen tek engel, Batının ve 
hususiyle Amerika'nın elinde^ bulunan müthiş 
mukabele ve tahrip kuvvetlidir. Atom ve idro
jen bombaları ile stratejik hava kuvvetinden ve 
güdümlü mermilerden ibaret olan bu kuvvet, 
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bir tecavüzü göze almamıyacak kadar pahalıya 
mal edebilecek kabiliyette olduğu için bugünün 
nispî istikrarını ve barışı koruyabiliyor. Fakat 
silâhlanma yarışı öylesine gelişmektedir ki, bu
günkü kuvvetler muvazenesi gayet nazik ve 
tehlikeli bir devreye girebilir. Diktatörler, ta
rihte mükerreren görüldüğü gibi, yanlış bir he
sap ile dünya harbini açabilirler. îşte hepimi
zin soğukkanlılıkla mütemadiyen göz önünde 
tutmaya ve gelişmesini sıkı olarak takibetmeye 
mecbur olduğu realite budur. İşte bunun için
dir ki, umumi politikamızın bir millî müdafaa 
politikası karakterinde obuası doğru ve zaru
ridir. 

Şimdi mülî müdafaa politikamızın, dış poli
tikada, iç ve hususiyle iktisadi politikada ve 
askerî politikada nasıl yürütüldüğünü gözden 
geçirelim. 

Dış politika : Yeni iktidarın dış politikası, 
millî müdafaa ihtiyaçlarını esas tutmak ve Tür
kiye'yi tehlikeli bir yalnızlıktan kurtararak ba
tı medeniyetinin en büyük bir müdafaa toplu
luğu içine sokmuştur. Dış politika, keza aynı te
mel üstünde geliştirilerek, bölge anlaşmalariyle 
de müdafaa durumumuzu takviye etmiştir. 

Şimalî Atlantik Anlaşması teşkilâtı batı me
deniyetinin korunmasında bugüne kadar haki
katen büyük rol oynamıştır. Sovyetler bu teşki
lâtın mukavemeti karşısında taktik değiştirme
ye mecbur olmuşlar, Avrupa ve Asya'daki si
lâhlı istilâ ve tecavüz hareketleri durdurulmuş
tur. Fakat Atlantik teşkilâtının başarılan ya
nında bir hayli kusurları da mevcuttur ki, bun
ların süratle giderilmesine çalışılmak icabeder. 
Ben bunların hepsinden bahsedecek değilim, 
yalnız bilhassa bizi de ilgilendiren kusurlar üze
rinde durmak isterim : 

1. Atlantik müdafaa gayretlerinde külfet
ler müsavi olarak dağıtılmış değildir. Ekonomi
leri zayıf ve süratle kalkınma ihtiyacında ol
dukları halde büyük askerî gayret ve yardım
larda bulunan âza devletler yanında hayat se
viyeleri yüksek fakat NATO'ya yardımları az 
milletler mevcuttur. Dâva müşterek olduğuna 
göre, gayret ve fedakârlıkla™ da denkleştiril
mesi .ve karşılıklı yardımların da bu esasa göre 
tanzim edilmesi lâzımgelir. 

2. NATO devletleri arasında iktisadi iş bir
liği geliştirilmelidir. 

3. Altı senelik tecrübeler ve edinilen bilgi
ler, müdafaa teşkilâtının umumi kumanda ve 
idare organizasyonunda bir revizyonu mümkün 
ve lüzumlu kılacak kadar genişlemiştir. Bundan 
başka, hususiyle Orta • Şark'taki politik duru
mun yeni gelişmeleri de böyle bir revizyonu ica-
bettiren yeni bir âmil meydana getirmektedir. 
Atlantik Anlaşmasındaki umumi revizyon zama
nını beklemeden bu işe derhal başlanmalıdır. 
Bu revizyonda Türkiye'nin Orta-Şark'ta bir 
esas cephe durumuna sokulması vc emrü ku
manda teşkilâtı ile yardımların da ona göre tan
zim edilmesini zaruri mütalâa ediyorum. 

Atlantik teşkilâtı içinde, bilhassa bizi de 
ilgilendiren diğer mühim mesele daha vardır : 

Yeni silâhların pek büyük bir hızla gelişme
si karşısında bütün küçük devletlerde bir en
dişe meydana geldiği müşahede olunuyor. Bu 
yeni silâhlann yalnız bir iki devlette bulunma
sı bütün Atlantik müdafaası için kâfi bir emni
yet sayılmamaktadır, Atlantik Konseyi, son top
lantısında bütün teşkilâta mensup silâhlı kuv
vetlerin atom harbi icaplarına göre yeniden or
ganizasyonu üzerinde çalışmalara başlanmasına 
karar vermiştir. Bu çalışmalar neticesinde umu
mi müdafaa organizasyonu daha büyük ölçüde, 
entegre edilirse bu büyük meselenin ballı ko
laylaşmış olacaktır. 

NATO işleri üstünde bir noktaya daha işa
ret edeceğim : Bu teşkilât nezdine gönderdiği
miz temsil ve iş birliği unsurlarımızın süratle 
takviyesi lâzımdır. Konsey nezdine ehliyetli 
ve salahiyetli bir daimî delege hemen tâyin edil
melidir. NATO Kuvvetlerinin yeniden organi
zasyonu üzerinde çalışıldığı bir sırada hu husu
su hükümetin süratle dikkate almasını temenni 
ederim. 

Şimdi Millî Müdafaa politikasının iç politi
kamızla münasebet ve durumunu gözden geçi
receğim. 

Millî müdafaa bakımından iç politikanın bi
rinci vazifesi, milletin topyekûn müdafaa mak
sadı ile teşkilâtlandınlmasıdır. 

İkinci Dünya Harbinden önceki müdafaa po
litikamız hatalı olmuştur. Total harb devrinde, 
Balkan harbi metodlarına göre seferberlik ha
zırlamanın ne demek olduğunu bu millet gayet 
acı surette tecrübe etmiştir. Böyle bir gaflete 
bir daha asla düşmiyeceğiz. Modern harb, bir 
milletin resmî ve hususi bütün teşkilât müesse-
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se, kuvvet ve kaynaklarının barış zamanında 
müdafaa için organize edilmesini ve hazırlan
masını mecburi kılmaktadır. Büyük Millet Mec
lisinin harb zamanındaki çalışmalarına ait ha
zırlıklardan tek vatandaşın vazifelerine kadar 
bütün millet bir bütün olarak müdafaaya ha
zırlanmış olacaktır, işte bu muazzam vazifeyi 
organize etmek, çalışmaları düzenlemek ve ta-
kibetmek için «Millî Müdafaa Yüksek Savun
ma Kurulu» ihdas edilmiştir. 

Dünya durumunda güvenilir bir barışın ku
rulacağına dair hiçbir ümidin mevcudolmama-
sı ve aksine her tarafta ve bilhassa demir per
de arkasında gayet geniş ölçüde harb hazırlık
larının yapümış olması karşısında bizim de mil
letçe müdafaa hazırlıklarımızı daha çok artır
mamız mutlak bir zaruret halini almıştır. Bü
tün vekâletlerin ve hususiyle Dahiliye, Ekono
mi ve işletmeler ve Münakalât vekâletlerinin 
millî müdafaa sahalarına ait çalışmalarını artır
maları lâzımdır. Millî Müdafaa Yüksek Kuru
lu faaliyetlerini çok daha teksif etmelidir. Sivil 
müdafaa vc iktisadi seferberlik konularında 
tecrübe ve tatbikatlara geçilmesi lüzumuna 
ehemmiyetle işaret ederim. 

Şimdi millî ekonominin, millî müdafaa poli
tikasına göre harekete geçirilmesi meselesine 
geliyorum: Millî müdafaa gücünün ekonomik 
kudrete dayandığı hakikati bu memlekette çok
tan bilinmiş ve hattâ Atatürk tarafından da şu 
suretle ifade edilmişti : «Hiçbir medeni devlet 
yoktur ki ordu ve donanmasından evvel iktisa
diyatını düşünmüş olmasın. Memleket ve istik
lâl müdafaası için vücudu lâzım olan bütün kuv
vetler ve vasıtalar iktisadiyatın inbisat ve in-
kişafiyle mükemmel olabilir.» işte büyük lide
rin bu işaretine rağmen millî ekonomi uzun za
man ciddî bir inkişaf yoluna girememişti. Hal 
böyle iken mesul makamların hu hususta hayli 
demogojiye sapmış olmalarını üzüntü ile hatır
lamamak mümkün değildir. Daha Cumhuriye
tin 10 neu vıhnda «Ordunun tamamen» dikkat 
buyurun «Tamamen giyecek, teçhizat ve leva
zım ihtiyaçlarının mevaddı ibtidaiyesi. kamilen 
yerli malı vc hepsi de millî fabrikalarımızda 
yapılacak hale geldiği», «Askerî fabrikalarımı- j 
zm, Cumhuriyet Hükümetinin 10 senelik mesa
isi il? ve alman tecrübelere göre kamilen asri | 
bir şekle sokulmuş ve devamlı bir muharebe ha- j 
ünde ordumuzun silâh ve cephane ikmalini te- i 

min edebilecek harb sanayii merkezleri memle
ketin ortasında ve en emniyetli yerlorin.de mey
dana getirilmiş», olduğu resmi kaynaklar tara
fından ilân edilmişti. 

Cumhuriyetin değil onuncu yılında, hattâ 
yirminci ve. otuzuncu yıllarında dahi askerimi
zin levazım ihtiyaçlarını tamamen millî kay
naklarımızdan karşılayamadığımıza baküırsa 
onuncu yılda bunların tamamen ve kamilen 
yerli kaynaklardan karşılanmış olduğunu ilân 
eden mesul hükümetler hatalı hareket etmişler
dir. 

Cumhuriyetin onuncu yılında böyle söyle
nirken, 16 ncı yılında harbin başlanıasiyle ya
pılan seferberlikte ordunun ayakkabısından, 
hayvan yularından tayyaresine kadar bütün le
vazım, silâh ve teçhizatının ne halde bulundu
ğunu bütün millet ibretle görmüştür. 

Politikada demagojiden kurtulmak mümkün 
değildir, fakat demagojinin asla uygun bulma
dığı tek saha, Millî Müdafaadır. Bundan şid
detle kaçınmak lâzımdır. Millet, kuvvetinin de
recesini daima doğru olarak bilmeli ve bu kuv
vetini artırmak için nasıl çalışması ve ne gibi 
fedakârlıklara katlanması lâzrmgeîdiğini açık
ça göstermiş olmalıdır. 

1950 de siyasi iktidarın tatbika başladığı 
Millî Müdafaa politikası, millî ekonomi gücünün 
süratle artırılmasını ilk hedef olaraK tesbit et
miştir, içerde ve dışardaki tenkidlerin çoğun
da bu hususun dikkate alınmadığı müşahede 
ediliyor. Hükümetin ekonomi politikasının ga
yesi, birçok defalar açıklandığı gibi, Millî Mü
dafaa kudretimizi artırmak ve silâhlı kuvvetle
rimizi millî kaynaklarımızla ayakta tutmaktır. 
Bunların mâna ve şümulünü daha çok açıkla
makta fayda vardır. Millî Müdafaa, millî eko
nomiden ne istemektedir? Millî kaynaklar ne 
derece takviye edilmelidir ki. Millî Müdafaa ih
tiyaçlarım karşüıyabilsinler? 

Muhterem arkadaşlar; Millî Müdafaamızın 
halen yıllık ihtiyacını asgari bir hesapla 3,5 - 4 
milyar lira olarak kabul ediyorum. Buna mu
kabil millî kaynaklarımızdan temin edebildiği
miz tahsisat miktarı 873 milyon liradır. Bu 
miktar bütçemizden Millî Müdafaa için ayrıla
bilecek mâkul âzami haddi gösterir. 

Daha fazla tahsis yapmakta, meydana geti
receği enflâsyonist tesirler dolayısiyle millî 
müdafaa için fayda olmıyaçağı aşikârdır. Millî 
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bütçenin müdafaaya 4 • 3,5 milyarlık bir tahsi
sat ayırabilmesi için umumi yekûn olarak en az 
12 milyarı bulması lâzımgelir. Hal böyle iken 
bütçenin 2,5 milyarda tahdidetmek lâzımgeldiği 
mütalâasının realite ile ne kadar alâkalı olaca
ğının takdiri kolaydır. Millî ekonomi öyle kal
kınmalı ve değişmelidir ki; millî gelirin artışı 
öyle bir bütçeyi imkân dâhüiııe soksun. Fakat 
yalnız bunu temin de kâfi gelmiyecektir. Bu 
miktarın hiç olmazsa üçte birinin, yani bir mil
yarlık bir kısmının müdafaa ihtiyaçları için dı
şarıya döviz olarak çıkarılmasını da temin et
mek lâzımdır. Görülüyor İd millî ekonomi, milli 
müdafaa ihtiyaçlarını karşılıyabümek için çok 
süratli ve çok geniş ölçüde kalkınmak mecburi
yetindedir. Bu sebepledir ki iktisadi kalkınma 
dâvamız her şeyden önce millî varlığın korun
ması, istikbalin teminat altına alınması davası
dır. Ve böyle olduğu için de onu bir iktisadi is
tiklâl harbi diye adlandırmak yerinde olmuştur. 

Millî ekonomi bu hedefine varmak için sü
ratle gelişmek mecburiyetindedir. Bugünkü nis
pî bansın gayet nazik bir kuvvetler muvazene
sine dayandığına ve her zaman bozulması im
kân dâhilinde bulunduğuna biraz evvel işaret 
ettim. Yakın istikbalde daha kritik bir devreye 
girebiliriz. Ne kadar çabuk kendimizi topar
lar, müdafaa organizasyonumuzu tamamlar ve 
iktisadi gücümüzü artırırsak tehlikelerle dolu 
olan yakın istikbale o kadar emniyetle girebi
liriz. Süratle kalkınmak için fevkalâde gayretler 
göstermek ve o nispette fedakârlıklara katlan
mak zaruridir. Böyle bir kalkınmanın zorlukları 
ve sıkıntıları olacaktır. Fakat asıl dâvayı bir ta
rafa bırakarak ve büyük hedefe ulaşmak için 
atılmış büyük adımlan, aşılmış merhaleleri unu
tarak sadece sıkıntıları ele alıp kötümser bir 
hava yaratmaya çalışmak doğru değildir. Biz 
gelecek nesillerin varlığını garanti altına alma
ya çalışıyoruz. Bugünkü nesillerin ağır vazifesi 
budur. 

İstihsalin gayet büyük ölçüde artırılmış ol
ması, sanayileşme hareketinin süratle ilerlemesi, 
enerji miktarının çoğalması, yol ağlarının ge
nişlemesi ve millî gelirin artışı, millî ekonominin 
hedefine varmak için katî ve ciddî adımlarla 
ilerleme kaydetmiş olduğuna dair en büyük 
işaretlerdir. Yapılmış olan muazzam rakamların 
bu milletin iktisadi potansiyeline ve dolayısiyle 
millî müdafaasına ne kadar büyük bir kuvvet 

kattığım unutmak ve bunları yok gibi mütalâa 
etmek asla caiz değildir. Fevkelâde kalkınma 
hareketlerine dair tarihte birçok misaller var
dır. Her ne kadar bunların şartları ne birbirine 
uyar ve ne de bize benzerse de sadece Batı mil
letlerinin normal gelişmeleri karşısında bâzı 
milletlerin fevkalâde hamleler yapmış ve mu
vaffak olmuş olduklarına işaret etmek için bah
sedeceğim : 

Japonya; 1868 den itibaren otuz yılda federal 
bir sosyeteden büyük bir sanayi devleti haline 
geldi. Çarlık Rusyası 1894 ten itibaren yirmi 
senede Avrupa'nın dördüncü ekonomik devleti 
haline girdi. Almanya; 1871 den itibaren 25 se
nede ziraatçi bir memleket halinden en yüksek 
sanayi devleti seviyesine çıktı. Bu hamlelerin 
yapıldığı zamanlarda biz ya Abdülaziz'in yeni
lik eskilik münakaşalarını yapıyorduk veya 
Abdülhamid'in istibdadı altında uyuşup kal
mıştık. 

Türkiye Cumhuriyetinde iktisadi uyanış ve 
kalkmış 1950 de başlamıştır. Büyük bir iktisadi 
kalkınma hareketi elbette sonu gelmiyen birçok 
tenkidleri üzerine çekecektir. Yapıcı tenkidlerin 
faydalı olduğundan şüphe edilemez. Bir devletin 
bütün hayat ve faaliyetini münhasıran bir tica
rethane gibi mütalâa etmekte tamamiyle hatalı 
bir görüştür. Her şeyden önce politik bir gerçek 
olan devletin, tamamiyle kararsız ve emniyetsiz 
bir dünya içinde ne gibi ağır politik ve stra
tejik şartlar altında bulunduğunu hiç olmazsa 
klâsik ekonomi nazariyeleri kadar dikkate al
mak ieabeder. Bundan başka kalkınmanın nasıl 
bir durumdan başladığını ve teknik imkânlann 
derecesi de göz önünde tutulmalıdır. Kalkınma
ya pek uzun sürmüş bir atalet halindejı başla
dık. Memleketimizde mütehassıs ve teknisiyen 
kadrosu, hususi sermaye rezervi, idarecüik ve 
profesyonel idare mühendisliği gibi, yüksek de
recede organize cemiyetlerin esas elemanları he
nüz kâfi derecede gelişmemiştir. Bu unsurlar 
inkişaf etmedikçe elbette iktisadi gelişmelerimiz
de kolaylıklarımız ve imkânlarımız artacaktır. 
Para mekanizmasının kudreti arttıkça ve malî 
sistemimizin hukuki ve idari çatısının reformu 
ikmal edildikçe elbette iktisadi kalkınmanın tür
lü dalgalanmaları ve tesirleriyle daha çok elas
tikiyet ve çabuklukla mücadele edebilmek imkâ
nı olacaktır. Fakat vasıtalarımız ve kolaylıkları-
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mu mahduttur, diye eski iktidarın yaptığı gibi, 
iki üç cılız teşebbüs üe iktifa edip kaygısız ve 
rahat beklemeyi tereddütlü ve ürkek bir politika-
yı tercih etmedik. Memleketimizin şartlan bun
lardır ve biz bu şartlar altında kalkınma yap
maya ve bunu süratle yapmaya mecburuz. Biz 
bu mücadele ruhunu Atatürk'ten aldık. Büyük 
dâhinin gençliğe hitabındaki ruh ve mânayı ha
tırlarsak onların bize, <Ey Türk Gençliği... işte 
bu şartlar altında da vazifen Türk ekonomisini 
her zuhur eden maniayı yenerek hedefine sürat
le ulaştırmak için mücadele etmektir.» dediğini 
duyarız. Her hangi ekonomi zaman zaman zor
luklara uğramamıştır. Bugün Batının en refahlı 
ekonomilerinde aynı müşküller zuhur etmiyor ! 
muî Zorluklar çıkıyor, diye, muhalefetin tavsi- ı 
ye ettiği gibi ne yolumuzdan döneceğiz, ne de I 
duracağız. Önümüzde bize va'dedilen uzun ve j 
emniyetli bir yarış devresi olduğuna dair hiçbir 
teminat mevcut değildir. Yaşadığımız yarış yü- | 
lanndan âzami derecede istifade etmeye ve müm
kün olduğu kadar çabuk kalkınmaya mecburuz. 
Büyük bir azim ile başlamış olan hamleyi aynı 
dinamizm ile devam ettirilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, iktisadi politika 
konusunda iki meseleye daha temas etmek isti
yorum Bunlar harb ekonomisi hazırlıklan ve 
yabancı yardımı meseleleridir. 

İkinci Dünya Harbi zamanında biz harb eko- ı 
nomisi idaresini acele çıkaran bir Millî Korun
ma Kanuniyle yürütmek istedik. Nasıl yürütül
düğünü bütün millet bilir. Bu kanunu, çıkardı
ğımız günden beri tadü ederiz, bugün de tadili
ne çalışıyoruz. Fikrimce fevkalâde tedbirler an- . 
cak onları alacak ve yürütecek idari teşkilâtın 
kifayetli ye salahiyetli olarak kurulması ve işle
tilmesiyle faydalı olabilirler. Fevkalâde hallere . 
mahsus olan bu kanunun tamamiyle kaldınlması 
lâzımdır. Zannaderim bizden başka hiçbir mille
tin harb zamanı çıkarılan fevkalâde yetkili ka
nunları yürürlükte değildir. Ancak, bu kanunun 
bâzı maddelerinin olduğu gibi, veya değiştirile
rek tatbikini zaruri kılan şartlar devam ediyorsa 
bunları ayrı bir kanun haline sokmalıyız. Bu 
suretle banş zamanında fevkalâde hal kanununun 
yürürlükte devam ettirilmesi gibi tabiî olmıyan 
bir hale son verilmiş olur. 

Fevkalâde hallere mahsus ekonomik ve idari 
tedbirlerin etüd edilmesi, alınması ve yürütül
mesi için İktisat Vekâletinde hususi teşekküller 

mevcuaoimalıdır. Bu gibi tedbirlerin normal teş
kilât tarafından hakkiyle yürütülemediğini 1939 
dan beri tecrübe etmekteyiz. Geçenlerde şeker, 
kahve, lâstik gibi bâzı maddelerde darlık oldu 
ve bunlar türlü şekillerde dağıtuna tâbi tutuldu. 
Bu işin iyi tanzim edilemediğini gördük. Fevka
lâde tedbirlerde vaktiyle hazırlık yapmak lâzım
dır. Bir harb halinde yüzlerce maddede darlık 
olacak, dağıtım ve tayınlama mecburiyetleri 
meydana çıkacaktır. Türk Milleti hiçbir zaman 
darlık ve sıkıntıdan şikâyet etmemiştir. Onun 
böyle hallerde istediği tek şey, sıkıntının bütün 
vatandaşlarca müsavi olarak yüklenilmesidir. 
Bir avuç açıkgöz veya hırsızın darlıkları istismar 
ederek milletin gözü önünde muntazam harara 
servetler elde etmesine imkân vermemek için hü
kümetin almakta olduğu tedbirler yerindedir. 

İktisat Vekâletinin bu konu üstünde çalış
mak için evvelce kurmuş olduğu harb ekonomi
si komitesinin çalışmalarını artırmasını ve ve
kâletin bu hususa daha çok ehemmiyet vermesi
ni ric ederim. 

Yabancı yardımına gehnce, dost milletlerin 
yardımını - miktar ve mahiyeti ne olursa olsun 
şükranla karşılamak en tabiî bir harekettir. Mu
hakkak olan şudur ki, Amerikan yardımının en 
az münakaşa edildiği memleket Türkiye'dir. 
Ancak yardım, asıl gaye bakımından müşterek 
bir dâvaya hizmet edecekse, maksadı temin edip 
edemiyeceği açıkça münakaşa edilmelidir. 

Amerika Hariciye Vekâleti tarafından 1948 
de yapılan «Türkiye'ye Yardım» adlı büroşü-
rün 8 nci sayfasında şöyle bir kayıt vardır : 

«Türk yardım programının başlıca hedefi, 
Türkleri Amerikan yardımı bittikten sonra ken
di emniyetlerini ve ekonomik gelişmelerini ida
meye muktedir kılacak yardımı temin etmek
tir.» 

Biraz evvel müdafaa ihtiyaclanmızın mikta
rına işaret etmiştim. Bu ihtiyaç ile yardım mik
tarları mukayese edilirse bu tertip üzere devam 
edildiği takdirde maksada ancak pek uzun bir 
müddet sonra vâsıl olunabileceği anlaşılır. Ne 
dünya durumu bu kadar uzun beklemeye müsa
ittir, ne de yardımın bu kadar uzayabileeeği 
tahmin olunabilir. Bundan başka, yardım mües
sesesinin bizim Atlâtik İttifakına girişimizden 
evvel kurulmuş olduğunu da dikkate almak lâ
zımdır. Türkiye ittifak içinde vazife almıştır. 
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Bu sebeplerle hakiki ihtiyaç ile kıyaslanamıya-
cak kadar kifayetsiz olan yardım müessesesinin 
asd maksadı temin edebilecek şekilde yeniden 
ele alınmasını zaruri sayarım. Açık ifade ede
lim, Türkiye'ye yardım sembolik olmaktan yu
karı çıkmamıştır. Şimdi Millî Müdafaa politi
kamızın üçüncü unsuru olan askerî politikadan 
bahsedeceğim. 

Askeri politikayı iki kısım olarak mütalâa 
edebiliriz. Birincisi, ordunun teşkilât, silâh, teç
hizat ve eğitim bakımından yenilenmesi, ve kuv-
vetlendirilmesidir. Şükranla anarım ki, bu hu
susta, Amerikalılarla iş birliği başladığından be
ri hükümetlerin büyük titizlik ve alâkası, er
kânı harbiyenin yorulmak bilmiyen gayretleri 
ve Amerikalüann çeşitli yardımları ile muvaf
fakiyetli ve esaslı ilerlemeler yapılmıştır, ikin
ci Dünya Harbi sonunda dahi Birinci Dünya 
Harbi orduları modelinde bulunmuş olan silâhlı 
kuvvetlerimizin bugünkü hali. o zaman ile asla 
kıyaslanamıyacak şekilde gelişmiş, ateş kudre
ti ve hareket kabiliyeti büyük ölçüde artırıl
mış, eğitim yeni metotlara göre yöneltilmiş ve 
ilerletilmiştir. Ordunun yenilenme ve kuvvetlen
mesi ve artan bir hızla devam etmektedir. Bu 
neticenin alınmasında Amerikalılarla bi'dikte 
İngiliz ve Kanadalı mütehassısların da yardım
larını şükranla kaydediyorum. 

Askerî politikanın ikinci kısmı, idare ciha
zının organizasyonudur. Hakikatte idari orga
nizasyon, gerek Millî Müdafaanın ve gerekse 
münhasıran askerî politikanın bir numaralı me
selesini teşkil eder. Bu meselenin tam vc mü
kemmel şekilde halledilmesi, Millî Müdafaa ve 
askerî politikaya ait meselelerin kolaylıkla çö
zülmesini mümkün kılar. 

Yüksek idare mekanizması, takibedilecek 
politikayı tesbit edecek, bunun tatbiki için en 
doğru vasıtaları en lüzumlu zamanda hazırlıya-
cak, bu vasıtaların en münasip zamanda en ve
rimli surette kullanılmasını temin edecek ve bü
tün çalışmaları âzami verim sağîıyacak surette 
koordine edecek büyük bir makinedir. Bu ma
kine millî müdafaanın dimağıdır. 

Harb doktrinleri, vasıta vc silâhları ve me
totlarının görülmemiş bir hızla geliştiği bir za
mandayız. Müdafaa dimağı bu gelişmeyi gayet 
iyi takibetmesini bilecek, bütün dünyada yapıl
makta olan harb hazırlıklarını tam bir vukuf 
ile takdir edecek, milletlerin gidişini, harbin ge

lişini ve geldiği takdirde neler getirebleceğini 
bu dimağ doğru olarak ve vaktinde görmeye 
ve tam bir isabetle takdir etmiye mecburdur. 
Bu dimağın takdir ve anlayış hatası millet için 
felâketli olabilir. 

İkinci Dünya harbinden önce müdafaa dima
ğının kifayetsizliği bizim bir Dünya harbi kar
şısında pek hazırlıksız bir durumda kalmamıza 
sebebolmuştu. Harbdcn sonra bütün milletler 
müdafaa yüksek idare cihazlarını yeniden orga
nize etmek için çok uğraştılar, bu gelişme hâlâ 
devam etmektedir. 

Müdafaa idarelerinin reformu ve yeniden 
organizasyonunda milletlerin tecrübeleri birbirin
den farklıdır. Eski gelenekler, politik, sosyal ve 
moral âmiller, hukuk sistemleri, menfaat grup-
leri tesirleri, jeolojik şartlar, ekonomik idari 
ve malî faktörler öylesine çeşitlilik gösteriyor 
ki bütün milletler aynı dâvayı aynı prensiplere 
göro halletmek istedikleri halde vardıkları ne
ticeler arasında hayli farklar hâsıl olmaktadır. 
Biz idari cihazımızı organize etmekte daima 
geç kalmışız. Müdafaa teşkilâtımızın tarihte 
zaman zaman demode olmasının başlıca sebebi 
dimağ makinasmm geriliği olmuştur, n i . ncü-
Selim ve ikinci Mahmut askerî kudreti reforme 
etmek teşebbüsüne girişirlerken «her şeyin de
ğiştirilmesi ve her şeyin yeniden yapılması lâ-
zımgeldiğine» inanmışlardı. Zaman geçti. 1913 
de memleketimize Alınan Islahat heyetleri gel
diği zaman onlar da «Her şeyin değiştirilmesi 
ve her şeyin yeniden yapılması lâzımgeldiğini 
görmüşler ve Öyle hareket etmişlerdi. Yine za
man geçti 1948 de Amerika askerî heyetleri 
geldiğinde tarih üçüncü defa tekerrür etti. On
lar da müdafamızda «her şeyin değişmesi ve 
her şeyin yeniden yapılması» lâzımgeldiğini 
söylediler. 

Nasıl olmuş ta tarihten hiçbir ders almamı
şız? Biz bu defa bu fasit daireyi parçalamak 
azmindeyiz. Artık öyle yapalım ki, müdafaa ci
hazımız hiçbir zaman eskimiş olmasın, idare 
mekanizması öylesine organize edilsin ki artık, 
yabancı yardımı kesilir kesilmez olduğu yerde 
donup kalmasın, kendi kendine gelişmesini bilsin: 
kendimizi zamanın icaplarına göre vaktinde 
ayarlayabilsin, işte bunun içindir ki gayet ge
niş ve büyük olan müdafaa idare cihazının re
formu ve reorganizasyonunu millî müdafaa 
mn bir numaralı meselesi sayıyorum. 
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İdari reform ve yeniden teşkilâtlanmanın jü-
ridik, idari, askerî, malî ve psikolojik cepheleri 
vardır. Reform bu sebeple total ve radikal olma
ya mecburdur. 

Bahsettiğim reformun mahiyeti hakkında 
biraz daha tafsilât vermekte fayda görüyorum: 

Millî müdafaamızı âzami kudret seviyesine 
çıkartmakta bu reformun hizmeti çok büyük ola
caktır. Azami kudret seviyesinden maksat mutla
ka en çok kuvvet demek değildir; en münasip de
recede, en verimli ve en müessir kuvvet demektir. 

Başladığımız ve gerçekleştireceğimiz refor
mun iki esası vardır: 

1 - Demokratizasyon, 

2- Rasyonalizasyon, 

Şimdi bunları izaha çalışacağım: 

Millî Müdafaa idaresinde demokratizasyon, 
müesseseyi bütün mevzuatı, kontrolü, çalışma ve 
işlemesiyle «hukuk devleti» icaplarına tamamiyle 
uydurmaktır. Bu maksatla: İdarede otorite ve me
suliyet tamamiyle sarih olarak tespit edilmelidir. 
Arbitrire açık hiçbir saha bırakılmamalıdır. Hu
kuk devleti teşkilâtının birinci karakteristiği yuka
rıdan aşağı otorite hattı ile aşağıdan yukarı mesu
liyet hattının gayet sarih olarak tesbit olmasıdır. 

İdari demokratizasyonun diğer bir icabı da 
halk kontrolünün mümkün olduğu kadar geniş 
ölçüde tesisidir. Müdafaa edilecek olan milletin 
ta kendisidir. Millet; kendi kudretini mesuliyet 
vazifelerini, fedakârlıklarının mâna ve şümulünü 
açık olarak bilmelidir. Bu maksatla Millî Müda
faa işlerinde nelerin gizli tutulacağı ve nelerin 
açıklanacağı sarih olarak belirtilmelidir ki, halk 
ve matbuat müdafaa meselelerini şerbet olarak 
münakaşa edebilsin. Rasyonalizasyon meselesi
ne gelince: Bir idarenin metotlu ve istikrarlı ola
rak çalışabilmesi ancak rasyonel bir teşiklât ile 
mümkündür. Bütün idare cihazı sarih bir organi
zasyon doktrinine dayanmış olmalıdır. İdare tari
himizde göze çarpan huzursuzluk, kararsızlık ve 
dolayisiyle verimsizlik daima idari doktrin yok
luğundan veya bunun müphem oluşundan ileri 
gelmiştir. İdare mekanizmasının her çarkı onun 
ruhu olan bu doktrinden mülhem olmalıdır. Aksi 
takdirde anlaşmazlık, verimsizlik ve hatalardan 
kaçınmak mümkün değildir. 

Millî Müdafaa idaresinin mazisine bakacak 
olursak, pek uzun bir zaman onun iki başh 
olarak yaşamış olduğunu görürüz. 1949 sene
sinde tek başh yapılmak gayesiyle çalışıldı, 
fakat neticede beş başlı bir idare kurulmuş 
oldu. Sevk ve idarede çok başldık idari bo
zuklukların başında gelen bir arıza mahiye
tindedir. Bundan daima kaçınmak lâzımdır. 

Rasyonel idarenin diğer vasıflan, mükem
mel bir koordinasyon ve müessir bir kontrol
dür. Millî Müdafaa, devlet içinde parçalan 
pek çok olan, geniş ve çeşitli kısımdan ihtiva 
eden bir idare cihazıdır. Koordinasyon bura
da, her yerde olduğundan, daha mühim rol oy
nar. Kontrol mekanizmasının ise bütün cephe-
leriyle, yani halk kontrolundan bizzat idare 
içindeki hukuki meslekî, idari, malî psikolo
jik ve moral kontrola kadar rasyonel olarak 
sıkı surette organize edilmesi pek mühimdir. 
Bahis konusu olan reformun iki en mühim 
esasını arz ettim. Reformun pek geniş olan di
ğer sahalarında tafsilâta girerek kıymetli za
manınızı fazla işgal etmekten çekinirim. Bu sa
fa alarm bellibaşlı olanlarına sadece işaret et
mekle iktifa edeceğim. Bunlar personel işleri 
lojistik işleri adalet ve fikrî çalışmalar mev-
zuularıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Millî Mü
dafaanın temel unsuru bakımından emsalsiz 
bir hazineye sahiptir. Mehmetçik astsubay 
ve subay ve kumandan olarak Türk, bütün ta
rih boyunca en çetin savaşlarda imtihan ver
miş ve «en yüksek derectde muhariplik»vasfını 
bütün dünyaya kabul etirmiştir. ila, tarihi. 
ve dünyanın bir diplomasidir. Mehmetçik ve 
bütün rütbelerdeki kumandanların bugün de 
Plevne, Çanakkale veya Dumlupınardaki vasıf
larını aynen muhafaza ettiğini Ko.-e muhare
beleri dünyaya bir defa daha hatırlatmıştır. 

Bizim, Meclis ve hükümet olarak vazife
miz muhariplerimize; her türlü ihtiyaçlarını 
âzami ölçüde temin etmektir. İşte arz ettiğim 
reform da bu maksada gerçekten en büyük 
bir hizmet olacaktır. Hükümet esasen bu bü
yük dâvayı ele almış bulunmaktadır; benim 
temennim şudur ki, hükümet bu giriştiği re
form ve yeniden teşkilâtlanma işini, arz etti
ğim şekilde total ve radikal olarak yürütsün 
ve mümkün olduğu kadar kısa zamanda ne-
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ticelendirsin. Uzıyan reformlar dinamizimle-
rini ve dolayısıyla verimlilik derecelerini kay
bedebilirler. Bütün dünyada müdafaa mesele
lerinin r.e kadar süratli bir evolüsyon takib-
ettiğini görüyoruz. Neticeyi süratle almaya 
mecburuz; bütün müdafaa çalışmalarımızın is
tikbali bu reformun muvaffakiyetine bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Müdafaamızı 
mütemadiyen kuvvetlendirmek ve geliştirmek 
için nadir milletlere nasibolan bir avantaja 
mâlik bulunuyoruz : Partili partisiz bütün 
vatandaşlar tek vücudolarak bu dâvayı des
teklemekte müttefiktirler. Büyük Millet Mec
lisi her zaman bu dâvada âzami titizlik gös
termektedir. Bu kadar müsait şartlar altında 
bu dâvanın en radikal ve kati şekilde halledi
leceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, millletimizin istikba
li açıktır. Bu istikbal hakkında endişe verici 
kötümser fikirlere kapılıp tereddüt ve yeise 
düşmek asla caiz değildir. 

Türkiye büyük ve müreffeh bir istikbale 
hem namzet hem müstahaktır. Allahm yardımı 
ve milletin itimat ve desteği üe bu hedefimize 
mutlaka ulaşacağız. 

Yeni bütçemiz millete hayırlı olsun. (Sol
dan, sürekli, alkışlar) 

REİS — Abdullah Aytemiz. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Encümen 

namına söz rica ediyorum. 
REİS — Encümen namına konuşacaklardır, 

buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; ha
ta ve kusurlarımızı tashih ve ikmale vesile olur 
ümidiyle muhalefete mensup arkadaşlarımızın 
konuşmalarını dikkatle takibettim. İleri sürülen 
tenkidlerin umumiyetle üzerimde bıraktığı inti
ba müspet olmamıştır, aylardan ve hattâ sene
lerden beri muhtelif vesilelerle ileri sürülen id
diaların tekrarından ibaret kalmıştır. 

Cumhuriyetçi Millet Partisi, bekârın kan bo
şaması kabilinden, nazari birtakım tenkîdlerde 
bulunmuştur. (Gülüşmeler) Fakat 27 sene ikti
darda bulunduktan sonra muhalefete geçen 
Cumhuriyet Halk Partisi ve daha düne kadar 
saflarımız arasında bulunan sevgili arkadaşım 
Ekrem Alican'm çok iyi bilmeleri lâzımgelen 
memleket şartlarına ve realitelerine göre malî 

müspet ve insaflı olmalannı beklerdik. 1950 Ma
yısında iktidara geldiğimiz zaman nasıl bir ikti
sadi bünye devraldık ve altı seneye yakın hum
malı çalışmalarımızdan sonra millî ekonomimi
zin bugün arz ettiği manzara nedir t İktisaden 
kuvvetlendik mi, yoksa za'fa mı uğradık? Ar
kadaşlar malî ve iktisadi şartları mukayese ede
cek ve heyeti umumiyesini nazan mütalâaya 
alacak yerde münferit meseleleri bahis mevzuu 
etmek yolunu ihtiyar etmişlerdir. Bu şekilde ha
reketlerden memlekette iktisadi kalkınma ha
reketlerimiz üzerinde aksıyan bâzı mevzuları 
ileri sürerek umumi bir şüphe ve tereddüt hava
sı yaratmaktansa, bilanço ve hesaba dayanarak 
netice çıkarmak en isabetli yoldur. 

Muhterem arkadaşlar; Halk Partisi namına 
konuşan Nüvit Yetkin arkadaşımız sözüne, ik
tidarla aramızda derin görüş farkları vardır, 
diye başladüar. Hakikaten tamamen kendisine 
iştirak ediyorum. Esasen bunlar saflarımızın, 
partilerimizin, programlarımızın ve gidişimizin 
ayrı olmasının tabiî bir ifadesinden başka bir şey 
değildir. 

Şimdi bu görüş farklarımız sadece memle
ketin idaresine mütaallik, rejim meselelerine 
raütaallik meselelerde değil, tutumumuzda, ik
tisadi ve malî politikamızda kendisini göster
mektedir. C. H. P. ne mensup arkadaşlanım-
zm anladığı mânada iktisadi politika statik bir 
ekonomik muvazane içinde cereyan etmesi lâ
zımgelen ve devletin bu hayata istikamet ver
mek ve sevku idare etmek vazifesini tanımıyan, 
tamamen eski telâkkilere uygun, ekonomik ge
lişmeyi kendi halinden bekliyen bir anlayışın 
ifadesidir. Halbuki bizim anlayışımız arkadaş
lar, bugünün telâkkisine uygun, bütün dünyada 
tatbik edilen anlayıştır. Memleketin bütün eko
nomik kaynaklannı harekete getirecek, tam is
tihdamı temin edecek bir politika takibetmekte-
yiz. Bu tam istihdam nasıl harekete getirilir? 
Arkadaşlar; bu tam istihdam, memleketin bütün 
iktisadi kaynaklan üzerinde yüksek bir mura
kabe tesis edilmez ve bu kaynaklan harekete 
getirecek bir şekilde bir istikamet verilemezse el
bette memleketin iş kuvvetini, gücünü, servet 
kaynaklarını muattal bıraktıkça, Öteden beri 
mâruz kaldığımız fakrü zaruretten ve düşük 
hayat seviyesinden, arzuladığımız yüksek ha
yat seviyesine erişmemiz mümkün olmaz. Server 
Somuncuoğlu arkadaşımız tu mevzulan haki-
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katen vukufane ve beliğ bir şekilde ifade ettiği 
için bendeniz meselelerin teferruatına girerek 
Yüksek Heyetinizin vaktini israf etmek istemiyo
rum. Yalnız şurasını tebarüz ettirmekten kendimi 
alamıyorum ki; iktisaden gelişmiş memleketlerin 
kalkınmasiyle, iktisaden ilerlemiş memleketlerde 
takibedilen malî, iktisadi politika ile, iktisaden 
gelişmemiş ve iktisaden zayıf kalmış memleketle
rin takibetmesi lâzımgelen politika arasında esas
lı malî bünye farkaları vardır. 

Biz, iştira gücünü suni olarak artırdınız, 
şeklinde tenkidlere mâruz kaldık, Biz, bunu 
muvaffakiyetin başlıca unsuru olarak telâkki 
etmekteyiz. Çünkü bu memlekette - ki istihsali 
fevkalâde mahduttur - millî gelir seviyesi, ikti
darı devraldığnnız 1950 senesinde 8 900 000 000 
civarında idi. Şu halde nüfusumuza kifayet et-
miyecek kabiliyette bir millî gelir, asgari ma
işet seviyesinin dununda bir millî gelir devral
mıştık. Vatandaşın hayat seviyesini yükseltmek 
için başka çare yoktur. Nereye gidilirse gidil
sin, istihsali artırmak için, Server Somuncu-
oğln arkadaşımın dediği gibi, istihsal hayatında 
yeni yatırımlar yapmaya mecbursunuz. Mutla
ka millî gelirinden bir kısmını istihlâk etmeyip 
tasarruf etmek suretiyle istihsal hayatına ya
tırmaya mecbursunuz. Demokrat Parti iktida
ra geldikten sonra tuttuğu politikasını bu an
layışın içinde kıymetlendirmek icabederdi. Bir 
taraftan tasarruf ve vergi yolu ile millî gelir
den aldığımız hisseyi yine millî gelirin artırıl
ması yolunda harcarken, 8te taraftan millî ge
lirin daha da artırılmasını icabettirecek başka 
bir yoldan da iştira gücü yarattığını bilerek 
yarattık ama, şunu da derhal ifade edeyim ki, 
memlekette bu mânada, yani iktisadi faaliyet
lere bir hız vermek maksadiyle yaratılması lâ
zımgelen, iktisaden gelişmemiş olan memleket
lere mahsus olan bu tedbiri kullanırken bunun 
dozunda gayet hassas olmak lâzımgelir. Bizim 
beş seneden beri tatbik etmekte olduğumuz poli
tika aşikâr olarak göstermektedir ki, bu dozu 
henüz kaçırmış değiliz. Kaçırmadığımız sunun
la sabittir ki, iktisadi, mali faaliyetler, yatı
rımlar, her nevi iktisadi faaliyetler politikanın 
neticesini ne ile ölçeceğiz? Elimizdeki kıstas ne
dir? Bir memleketin takibetmekte olduğu iktisa
di politikanın muvaffak olup olmadığını ölç
mekte kıstas, sadece millî gelir rakamlarıdır. 
Bir memleketin; takibettiği iktisadi politika, o 

memleketin şartlarına ve realitelerine uygun ise 
bu uygunluk derecesini millî gelir rakamların
da göreceğimiz inkişafla tesbit etmemiz müm
kündün. 

Şimdi, 6 seneden beri Demokrat Parti Hü
kümetinin isabetle bu memleketin realitelerin
den ilham alarak yürüttüğü iktisadi politika 
memleketi kuvvetlendirmiş midir? Demin arz 
ettim, bunun cevabını vermek için istatistik 
Umum Müdürlüğü neşriyatına bir göz atmak 
lâzımdır. Bütçe gerekçesinde de ifade edildiği 
üzere ve bütçe raporunda millî gelirimizin 1950 
den bu tarafa şimdiye kadar bu memleketin hiç
bir zaman nasibi olmamış nispette seneden sene
ye mütezayit bir artış kaydettiğini memnuni
yetle görmekteyiz. 1950 de 9 milyar 800 milyon, 
1953 te 16 milyar ve 1955 senesinde, iyi mahsul 
olmamasına rağmen, artan faaliyetler neticesin
de 18 milyar raddesinde hesabedilmektedir. Bu 
18 milyarlık millî gelirden fiyat artışları payı
nı indirecek olursak, 1950 senesine irca etsek 
dahi, o tarihten 1955 senesine kadar geçen beş 
sene zarfında, asgari bir hesapla, artışın % 40 
reel olarak arttığını ifade, etmekte zannedersem 
hata olmaz. 

Bu politika anlayışımızı ifade ettikten son
ra ; şimdi muhterem muhalefet sözcüsü arkadaş
larımızın üzerinde ısrarla durdukları bâzı mev
zuları kısaca gözden geçirmek istiyorum. 

Bunların çoğu gerek parti sözcüsü ve gerek
se Server Somuncuoğlu arkadaşımız tarafından 
cevaplanmış bulunmaktadır. Bendeniz bu konu
lara daha ziyade kısa bâzı ilâveler yapmak sure
tiyle temas edeceğim. 

Plân ve program meselesi : Plân ve prog
ram meselesinde Server Somuncuoğlu arkadaşı
mızın mütalâalarına aynen iştirak ediyoruz. 
Kendileri gayet güzel ve yerinde bir teşbihle 
bugünkü vaziyeti izah etti ve dereyi geçmek için 
köprünün ayakları atılmıştır. Bu beş sene içeri
sinde ayaklan yapmakla meşgul olduk. Hükü
met ; encümenimizde bunu ifade etmiştir, bu ça
lışmaları koordinasyonlu bir şekilde sevk ve ida
re etmeye zaten kendisi karar vermiş bulunmak
tadır. Bendeniz, plân ve program meselesinde 
Halk Partili arkadaşlarımızın anlayışındaki, 
seneden seneye değişen acayipliğe işaret etmek 
istiyorum. Şimdi iktisadi hayattaki plansızlık 
/e programsızbktan, niçin bir plân ve program 
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yapamadığından bahseden bu arkadaşlara şu
nu söylemek isterim... Kendileri 27 sene ikti
darda kaldıkları halde bize acaba bir program 
ve plân bıraktıklarını hatırlıyorlar mı? 

Bize hazırlanmış bir plân mı verdiler? Plân 
ve program derken bunu iki günde, bir senede 
hazırlanacak kadar gayet basit bir mesai oldu-
ğnnu zannettikleri için mi, bizi plansızlıkla it
ham ediyorlar?. Hakikaten bunu anlamak müş
küldür, arkadaşlar. 

1950 de iktidara geldikten sonra plân ve 
program yapmadan işe niçin başladınız? Gibi 
ileri sürülen mütalâaları 1950 den bu yana de
mokratik rejimin bütün icaplariyle kabili telif 
gÖrmiye imkân yoktur. Kendileri işbaşında kal
salardı bunu söyüyebifirlerdi. Kendilerine vâki 
olan muhtelif teklifler karşısında, sus otur plânı 
mı yapacağım ? diyebilirdi. Ama Demokrat Parti 
işbaşına geçtiğinden beri memleketin dört bir 
tarafından kucak kucak gelen ıstıraplara son 
vermek için bu meseleyi zaruretlerin bir icabı 
olarak ihmal etmiştir. Ama bundan sonra hü
kümet de ifade etmiştir, koodinasyonlu bir ç.'i-
lışmaya girilecektir. 

1951 senesinde plân ve programdan bahseden 
lialk Partili arkadaşlarımız, mütaakıp senede 
plân ve programı dahi bir tarafa bırakıp, bizi 
dahi partimizin plân ve programından inhiraf 
ettirecek derecede teşviklere girişmekte, şu ve
ya ekonomi sistemini değil, bu memlekette harb 
ekonomisinin inkişafı zaruretini ileri süıınek-
tedirler. 

Şimdi size bunu okuyacağım : 
O zamanki C, H. P. Sözcüsü Cemal Eyüpoğlu, 
Harb ekonomisi tedbirlerinin alınması lü

zumundan bahsediyor. Diyor ki, iç piyasayı ko
rumak maksadiyle ihracatı kayıt altına almak, 
fiyat kontrol teşkilâtı kurmak, gıda maddele
riyle akar yakıtlardan ve ehemmiyetli hammad
delerden istoklar yapmak, hattâ icabında kulla
nılmak üzere şimdiden tevzi kolonları bastırıl
mak gibi tedbirlere başka memleketlerde çok 
önceden girişilmiş olduğu bir vakıadır.» 

«Memleketimizin iktisadi ve malî kudretini 
liberalizmin nazariye ve tatbikatının neticelerine 
bırakmak cidden yazık olur.» 

«İktisadi ve malî politikadaki bu hatalı gidi
şin en bariz delilini fiyatlarımızda ve hayat pa-
hallılığınm süratli bir tempo ile artışında, enfi-
lâsyon âmillerinin gittikçe kuvvetlenmesinde 

görmek mümkündür. Filhakika Temmuzdan beri 
fiyatlarımızda seri ve devamlı bir yükseliş kay
dedilmiştir. Fiyatlarımızın yükseliş, hayat pa
halılığının artışı, vatandaşları endişeye sevk 
eden günün başlıca mevzuu olmuştur.» 

«Gelir tahminlerinde yapılan artışlar, biitçi1 

samimiyetsizliğine misal getirilmiştir.» 
Görülüyor ki. plân ve program fikrine bu 

kadar bağlı olan arkadaşların, siyasi bir plân 
ve programa sahibolan bir partiyi, iktisadi an
layışından inhiraf ettirmeye kendileri 1951 se
nesinde davet etmiş bulunuyor. 

Efendim, 195f, yılı bütçe gerekçesinde fiyat 
hareketlerine temas edilmediği hususunu bir 
sözcü arkadaş tenkidleri arasında beyan ettiler. 
Bu mevzuda uzur uzun durmak suretiyle gerek
çenin ilmî noksanlığı bakımından onu istismar 
ettiklerini arz etmek isterim. Bütçe kanun lâyi
hası gerekçeleriyle, raporlariyle bir bütün teş
kil eder. Gerekçede belki unutulmuş olan bu 
husus, encümen raporunda olduğu gibi, alâka
lı vekâletlerin raporlarında da tesbit edilmiş 
bulunmaktadır, en geniş bir surette yer veril
miş bulunmaktadır. Her halde sayın sözcü arka
daşımız bu raporları, bütçe raporunu tetkik et
mek zahmetini ihtiyar etmemiş olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; hayat pahalılığı üze
rinde muhalefet partisi sözcüleri uzun uzadıya 
konuşmada bulundular. Bendeniz de kısaca bu
na temas etmek istiyorum. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımız bu mev
zua lâyikı veçhile temas etmişlerdir. Bendeniz 
de buna birtakım ilâveler yapmak arzusunda
yım. Hayat pahalılığı mevzuunu aleyhimize is
tismar mevzuu yapmak istiyenlerin bu mevzu
da samimî olup olmadıklarını bilhassa öğren
mek ve üzerinde durmak istiyorum. 

Arkadaşlar, bu memlekette hayat pahalılı
ğı 1938 den 1948 e kadar Halk Partisi zamanın
da olmuştur. 1938 de yüz olan 1943 - 1944 te 
dört ve hattâ beş misli olmuştur. 

Fiyatlarda dört ve beş misli artışa rağmen 
hayat pahalığmdan en çok şikâyet eden memur 
tabakası sabit gelirli vatandaşlarımızın geliri 
acaba ne seviyede kalmıştır? 1938 deki maaş 
emsali ancak 1947 senesinde yapılan bir barem 
tadilâtı ile bir misli artırılmış bulunmaktadır. 
Bu arada 4 - 5 misli olan ve senelerce bu nispet
le devam eden hayat pahalığı karşısında Halk 
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Partisi iktidarının, hakikaten o zaman ıstırap çe
ken bu vatandaş zümresine olan hediyesi ayda 15 
lira ayni yardım, yüzde 15-25 nispetindeki nispi 
zamlardan ibaret kalmıştır. 

Şimdi bu hakikat bir tarafta dururken, 
1950'den beri Demokrat Partinin, demin arz etti
ğim istikametteki çalışmalarının dinamik, ekono
mik kalkınma hamlesinin zaruri bir neticesi ve 
hatta saikası olmak icabeden fiyat artışlarının mu
vacehesindeki hayat pahalılığının artık çekilmez, 
tahammül edilmez bir yük haline geldiğini ifade 
etmek bilmem samimiyete ve hakikatlere ne dere
ceye kadar uygun düşer? 

Çok muhterem arkadaşlanm; yine muhalefet 
sözcüsü arkadaşlarımızın üzerinde ısrarla dur
dukları bir mevzu da, paramızın kıymetinin düş
mekte bulunması keyfiyetidir. Hakikaten paramı
zın kıymetine, biraz da lâtife edeyim, bir elleriy
le de onlar tutsunlar, düşmesin, demin Server So-
muncuoğlu arkadaşımın gayet haklı olarak temas 
ettikleri gibi, fiyat hareketlerinde bilhassa üzerin
de durulması lâzımgelen psikolojik psikozun ya
ratılması mevzuunda muhalefete mensup arka
daşlarıma ehemmiyetli vazifeler düşmektedir. 
Mütemadiyen bu psikozu yaratarak telkin hacmi
ni lüzumsuz yere şişirmek suretiyle paramızın 
kıymetini haleldar etme hareketleri doğru değil
dir. Arkadaşlar para kıymeti ile alâkalı olarak is
tihlâk seviyemizi düşürmek, ağırlaştırmak ve ya
tırımlardan vazgeçmemizi istiyorlar. Paranın kıy
meti nispidir. Para nihayet bir mübadele vasıtası
dır. Aslolan millî gelirin reel olarak artışıdır. De
min arz ettiğim gibi, millî gelirin reel olarak artı
şı seneden seneye inkişaf etmektedir. Şimdi buna 
karşı, millî gelirin artışını temin eden yatırımları 
geri almamızı mı, bunları yapmamızı mı istiyor
lar? Bu istihsali teşvik edecek yerde, bunu balta-
lıyacak, vergilerin ağırlaştırılmasını ve istihlâk 
seviyesini yükseltecek yerde ve dün mısır yerken 
bugün buğday yiyen vatandaşların istihlâk sevi
yelerini düşürmek suretiyle mi para kıymetini ko
rumak istiyorlar? Bu merak edilecek bir husustur. 

Dış ticaret ve dış tediye açıklarına gelince: 

Bu mevzuda, dış ticaretimizin evvelâ daral
makta olduğunu ifade ettiler. Şimdi İstatistik 
Umum Müdürlüğünün neşriyatından arz edece
ğim rakamlardan göreceksiniz ki dış ticaret hac-
mımızda herhangi bir daralma yoktur. Arkadaş

lar, yoktur derken bunu bir devre olarak mütalâa 
etmek istiyorum. 1950'den bu tarafa dış ticaret 
hacmımızda yıldan yıla bir inkişaf vardır. Bu in
kişaf seyrini mukayese ettiğimiz takdirde Halk 
Partisi zamanındaki dış ticaret hacminin en son 
senelerde dahi, durakladığını ifade ettikleri sene
lerden beri hacım itibariyle onların en yüksek se
nelerinde, yüksek seviyede duraklamış bulun
maktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, rakamları arz 
ediyorum. 

1950 senesinde aylık ithalâtımız 61 bin ton. 
İhracatımız 82 bin ton. 

Miktar itibariyle duralım: İhracatın aylık va
satisi 82 bin ton. 1952 senesinde... Bu ihracat va
satisi 1951 de 125 bin, 1952 de 303 bin ton, 1954 
te 279 bin ton olmuştur. Hacım itibariyle daralma 
1950'den sonra, 1952 ve 1953 senelerinde vâsıl 
olduğumuz en yüksek seviyeye nazaran 1955 ve 
1954'ün cümlece malûm şartlan muvacehesinde 
vâki olan ve fakat daima 1950'den evvelki sene
lerin üstünde olan bir miktarda daralmadan iba
rettir. Kıymetleri arz etmiyorum. Kıymetler de 
aynı neticeyi vermek suretiyle buna mütenazırdır. 

Dış ticaret ve tediye muvazenesi açıkların
daki mütalâalara geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu husustaki görüşü
müzü bütçe raporumuzda Yüksek Heyetinize arz 
etmiş bulunuyoruz. Kalkınma işi bir memleketin, 
hele iktisaden zayıf bir memleketin dış ticaret ve 
tediye muvazenesini senelik müddetleri içinde 
ifade etmek, Server Somuncuoğlu arkadaşımın da 
dediği gibi, hatalı bir görüştür. Dediğim gibi, biz 
bir iktisadi kalkınma savaşı içinde bulunmakta
yız. Bu savaşın icabettirdiği nispette elbette ki ya-
tınm mallarına ihtiyacımız vardır. İthalâtımızın 
% 70'i yatırım mallandır. İstihlâk maddeleri ol
saydı belki endişeye mahal olabilirdi. Yatırımla
rın, nihayet gelecek senelerde millî gelirimizi, is
tihsalimizi ve ihracatımızı artıracak mevzulara 
tahsis edilmesi hakikati karşısında bu açıklardan 
asla ve katta iktisadi bir mahzur geleceği kana
atinde değiliz. Şimdi bendeniz bu vadide Nüvit 
Yetkin arkadaşımın biraz tezat ifade eden bir 
cümlesi üzerinde durmak istiyorum. Bu mevzuda 
görüşlerini şu şekilde ifade ettiler: İhtilafımız, ik
tisadi kalkınmanın lüzumu üzerinde değil, çare ve 
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yolları üzerindedir, diyorlar. Demek ki kendileri ı 
iktisadi kalkınmanın lüzumuna kaanidirler, fa- { 
kat çare ve yollarda ihtilâf vardır. Çare ve yol- { 
lar olarak bizim bulduğumuz dış yardım şeklin- I 
de tecelli ediyor. Bu şekilde ithalâtta ve dış ti- i 
caret muvazenemizde ve tediye muvazenemiz j 
aleyhine olan mevzuda arkadaşımız ne diyebilir? i 
Hem dış ticaretimiz açıktır diyor, tenkid ediyor, l 
bir taraftan da, iktisadi kalkınmada müttefikiz, 
fakat yolunda ve çaresinde anlaşamıyoruz, di
yor. Bu yol ve çare nereden geliyor? Memleke
tin iktisadi kalkınmasını temin etmek için bu j 
memlekete dışardan makine, motor, yatırıra 
malları gelmiyecek mi? Bunu dışardan alınca 
da gayet tabiî olarak tediye muvazenemiz açık 
olacaktır. Varidat bütçesinin tahmini usulünde 
bir değişiklik yapılmamıştır. Muhterem Nüvit 
Yetkin arkadaşım bilhassa bn noktaya işaret 
ederek, geçen senelerde tatbik edilen otomatik 
tahmin usulünden ayrılarak, zatî takdire gidil
diğini ifade ettüer. Demin Halûk Şaman arka
daşımızın ifade ettiği gibi, bu mevzu Halk Par
tisi sözcülerinin senelerden beri istismar etmek 
istedikleri, fakat her sene daima hüsranla kar
şılaştıkları bir mevzudur. Hatırlarsınız, her se
ne varidat bütçesi rakamları muhalefet sözcüsü 
arkadaşlarımızın itirazı ile karşılanır ve tah
minler daima optimist olarak telâkki edilmek
tedir. Halk Partisi bütün tahminlerinde, 4 - 5 
senelik tahminleri toptan olarak ifade etmişler
dir. Tahminlerinde isabet yoktur, bizim tahsis
lerimizde % 1 fazlalık dahi kaydedilmiştir. Yi
ne bu tahminleri Nüvit Yetkin arkadaşımız sa
dece fiyat yükselişlerine bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar fiyat yükselişleri mev
zuunda isabet olmadığını demin arz ettim. Bir 
kere 1950 den 1955 senesine kadar devlet vari
datı % 150 nispetinde artmıştır. Halbuki 1950 
den 1955 e kadar toptan eşya fiyatları % 30-
35 bir artış kaydetmiştir. Şimdi bu % 150 ar
tışın tamamının fiyatlara aksetmesi yolundaki 
mütalâanın isabetsizliğini yüksek takdirlerinize 
arz ederim. 

Elbette ki; bunu ilâveye lüzum görmüyo
rum, Yüksek Heyetinizce de malûmdur; dev
let varidatında inkişaf milflî gelirimizdeki iş 
hacmi inkişafını takibetmektedir. Ve buna 
muvazi olarak devlet geliri de artmaktadır. 

Arkadaşlar; son olarak, Nüvit Yetkin ar
kadaşımız bir iktisadi buhran tablosu çizdiler 

ve zannedersem bunun için 4 veya 5 unsur say
dılar. Bunda aynen şu kelimeleri kullandılar: 

Birincisi; istihsal aksamıştır, buyurdular. 
Dikkat buyurun arkadaşlar, kelimeleri kulla
nırken dahi, bir maksatla demeyeyim, ama ga
yet in ahirime kelimeler seçtiler. İstihsal azal
mıştır, demiyor; istihsal aksamıştır, diyor. 
Aksıyan istihsal nedir? Neden dolayı aksamış
tır? Yedek parça bulunamamış, lâstik buluna
mamış... Çok rica ederim arkadaşlar, senelik 
istihsali 1 6 - 1 8 milyar liraya baliğ ollan bir 
memleketin istihsali mevzuunda yedek parça 
noksanını muvakkat bir zaman için lâstik buh
ranını vesile ittihaz ederek bunu, istihsal haya
tının aksaması şeklinde mütalâa ederek, ikti
sadi buhran vardır, demek, hakikaten bunu 
ileri süren muhalefet, sözcüsünün bundan son
raki konuşmalarını dinliyenlerin itimadını sar
sacağını işaret için kâfidir, 

Muhterem arkadaşlarım; Hürriyet Partisi
nin görüşlerini burada ifade eden muhterem 
arkadaşım Ekrem Alican bâzı nokttaiar üze
rinde durdu. Yukarda bahsettiğim hususlar 
esasen müşterek olan hususlardır. Şimdi bu 
mevzuda 1955 bütçesine nazaran rakamların 
zahirî artışı dolayısiyle 1056 bütçesinin 1955 
bütçesinden daha noksan bulunduğunu ifade 
ettiler. 1956 bütçesinde, fiyat artışı olsa dahî. 
bütçedeki bütün tertiplerin buna aksetmiyece-
ğini ifade ettiler. Ben şunu söylemek istiyo
rum; bu mukayese yanlıştır. Mukayese 1955 
De 1956 arasında yapılmaktadır. Denilmekte
dir ki; 1956 bütçesi, 1955 e nazaran 344 milyon 
lira fazladır, ama 1955 fiyatları % 12 artmış
tır. Binaenaleyh 1956, 1955 ten şu kadar nok
sandır. Böyle şey olur mu? 1955 teki rakam
lar 1955 bütçesiyle alâkalıdır. Bu bütçe ise bit
miştir. Fiyat seviyesi de hükümetin gerek en
cümende, gerekse mütaaddit vesilelerle ifade 
ettiği gibi, nihayet bugünkü seviyesinde istik
rar bulacaktır. Bu seviyeden de daha artarak 
1956 da 1955 in üstünde artarak 1956 rakamla
rından bâzı tenziller yapmak suretiyle tenezzül 
kaydettiğini ifade etmek, hakikata mutabık de
ğildir, Bunu ilâveten arz etmek isterim. 

Yine Ekrem Alican arkadaşımız, hububat 
randımanları mevzuu üzerinde durarak bâzı mü
talâalarda bulundu. Şimdi aldığımız resmî ra
kamları arz edeyim. 
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]>kar itibariyle arz ediyorum : 
1946 da 97 Kilo 
1947 de 81 » 

1948 » 112 » 
1949 > 71 » 

1950 » 94 
1951 121 
1952 124 » 

1953 > 129 
1954 » 86 
1955 > 103 

iki kısmın vasatisini mukayese edersek, 
1946 - 1950 91 kilo, 1951 - 1955 vasati ise 113 ki
lodur. 

Mukayese yapmışken en bol senelerle kurak
lık senelerini karşılıklı olarak aldığımızda, ik
tidarımızın ziraat sahasındaki çalışmaları neti
cesini tesbit etmek mümkün olur. Bu cümleden 
olarak 1948 en verimli senedir, mukabili 1953 
senesidir. 1948 de 112, 1953 senesinde 129 kilo 
olarak görülür ki, burada fark dekar basma 17 
kilo olarak görülür. Sahaların genişlemesini arz 
etmiyorum. Kendileri en ziyade randıman mese
lesini mevzuubahsettikleri için cevaplarımı ya
lınız bu kısımda arz etmiş bulunuyorum. Maaha-
za ekim sahasının bir misli genişlemiş olması da 
bir hakikattir, bu suretle memleket sathına bu 
yönden bir Türkiye ilâve edildiğini ifade etmek 
isterim. 

Yine son olarak arkadaşım konuşmalarında, 
bütçenin iki buçuk milyara indirilmesi lüzu
munu ifade ettiler, hattâ muvakkat bir bütçe 
yapdmasını teklif ettiler. Yalnız bütçeyi iki bu
çuk milyara indirirken nelerden ve ne kadar 
tenzilât yapılacağını söylemediler. Acaba me
murlara verilen ikramiyelerden mi, hâkimlere 
verilen paradan mı, yahut birçok çeşitli ve mem
leket içi mübrem ihtiyaçlardan mı, yol ve içfue 
sulardan mı, mekteplerden mi indirileceğini 
izah etselerdi, biz de istifade etmiş olurduk. 

Muhterem arkadaşlar; son olarak Ekrem 
Alican arkadaşımız, sık sık gerekçede samimi
yet yok, bütçede samimiyet yok, diye diye, sa
mimiyet üzerinde fazlaca durdukları için müsa
ade ederseniz kendilerinin bizzat bu hususta ne 
kadar samimî olup olmadıklarının delillerini arz 
etmek istiyorum. 

1955 yılı bütçesinin müzakeresinde Ekrem 
Alican arkadaşımız şu konuşmayı yapmışlardır. 

«Uç milyarlık bütçeyi hayal zannediyordum, 
hakikat olmuştur, Hükümeti tebrik ederim* di
yor. 

Sayın Başbakan bir konuşmasında üç beş se
ne içinde bütçe üç milyar olacaktır demişlerdi, 
buna telmihen arkadaşımız Hükümeti tebrik 
ediyor şimdi ise bütçenin iki buçuk müyara indi
rilmesini teklif ediyor ve yine sayın arkadaşımız, 
hayat pahalüığı mevzuunda da şöyle diyorlar: ha
kikaten çok enterasandır, hakikaten politik ha
yatta garip tecelliler oluyor, onun için konuşur
ken çok ölçülü olmak lâzımgcliyor. 

Şimdi pahalılık mevzuunda şöyle diyor ; 
«Uzun yıllar boyunca her sahada ihmale uğra
mış Türkiye'mizde son senelerde girişilmiş bulu
nan topyekûn kalkınma hamlesini dikkat naza
rına aldığımız takdirde bu büyük hareketin bil
hassa ekonomik sahada hiçbir sıkıntıya meydan 
vermeden tahakkuk ettirilebileceğine inanmak ve 
hükümet icraatından bu yolda neticeler beklemek 
en hafif tabiriyle safdillik ve insafsızlık olur.» 
«Kanaatimce gerek devlet sektöründe gerekse hu
susi sektörde birdenbire geniş yatırımlar yapma
ya başlıyan, memleketin her köşesinde iktisaden 
cihazlanmaya gayret sarf eden bir iktisadi bün
yenin para ve kredi hacımlannda elbet tevessü-
ler meydana gelecek..» Şimdiki tenkid mevzula-
rıdır. «..tevessüler meydana gelecek iç iştira gücü 
ile dış iştira gücü arasındaki muvazene tabiatiy-
le derhal teessüs ederniyecektir. Bu bakımdaı 
menfi diye vasıflandırdığımız neticelerin başta 
gelen saiklerinin müspet neticeleri doğuran ted
birler olduğunu gözden uzak tutmamak icab-
eder..» 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Çok gü
zel söylemiş. (Gülüşmeler) 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Çok güzel 
söylemiş, biz de tamamiyle iştirak ediyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, efendim. 
REİS — Hükümet adına Samet Ağaoğlu. 
İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET A G A O Ğ -

LU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar; hu
zurunuza hükümet adına ve İşletmeler Vekâleti
nin bütçesinden evvel çıkmış olmaklığımın sebe
bi muhalefetimizin, her üç muhalefet partimizin 
takibetmiş bulundukları yanlış metodu biraz te
barüz ettirmek, biraz açıklamak ve bu metodun 
vekâletimin işlerine taallûk eden kısımlarından 
bâzıları üzerinde bütçe müzakerelerinin devamın-
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ra belki bu metoda bu kadar açık ve bariz bir şe
kilde gitmezler,. kendilerini önlerim düşünmem-
dir. Bn metot nedir? Dikkat ediniz arkadaşlar, 
evvelâ Türkiye Büyük Millet Meclisinde hemen 
hemen ilk defa rasladığımız bir obstrüksiyon 
hadisesi cereyan etti, bundan başlıyacağım. Mil
let Partisi Sözcüsü huzurunuzda pervasızca beş 
saat konuştu, Ve hattâ icabederse sıralara bile 
hitabetmekten çekinmem, ben bu kürsüden mil
lete hitabediyorum, demek suretiyle milletin ha
kiki mümessilleri olan huzurunuzu dahi inkâr 
etti. Bu nasıl metot bu? Bir yandan gülmek lâ
zım. Hakikaten, sıralara hitabetmekten çekinmı-
yen bir muhalefet hatibi. Âla, evinde de sandal 
yeler, duvarlar vardır; (Gülüşmeler). 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Tezada düş
tünüz, Samet Bey. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Pakat, 
bir bakıma meseleyi ciddiye almak lâzımdır. Di
yor ki, B. M. M. huzurunda; ben sizi kaale al
mıyorum, ben buradan millete hitabediyorum. 
Halbuki millet sizsiniz arkadaşlar. Dört sene 
müddetle kayıtsız, şartsız milleti siz temsU edi
yorsunuz. Muhalefet de dâhil olmak üzere. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Millet, değil, 
milletin mümessilleri. 

REİS — Karşılıklı konuşmayınız, efendim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Hukuku 

âmme hocamız derhal harekete geldi. Ben sözle
rimi tekrar ediyorum. Zapta bu suretle geçecek; 
Anayasanın sarih hükmüne göre Türk milleti
nin kayıtsız, şartsız mümessili Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) Evet; kayıtsız, şartsız mümessili. Burada 
bir mebus çıkıyor ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kaale almıyor, ben, milete hitabedi-' 
yorum diyor. 

Muhterem arkadaşlar; Millet Partisi sözcü
sünü, çok evvel yaznlmış olduğu anlaşılan pro
paganda kitabını okumasından dolayı tebrik et
mek istiyorum. Bu okumada hakikaten büyük 
bir maharet gösterdi. Zira siz onu sonuna kadar 
dinlediniz. Ama bunu kim yazdı? İyi biliyorum 
ki arkadaşlar, meselâ bâzı kelimeleri (Ufa bey
nelmilel teşkilâtı gibi) o kadar yanlış telâffuz 
ettiki asla kendisinin kaleminden çıkmış olması 
mümkün değildir. (Gülüşmeler) 

REİS — Samet Bey, devam buyurun. 
SIR~rT~ÄTÄLÄY (Kars) - Hükümet adına, 
konuşuyor. 

REİS — Devam buyurun, efendim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ben hü

kümet adına bir metodu açıklamak için huzuru
nuza çıktım. Açıklıyorum.. 

Şimdi gelelim diğer muhalif partilerimizin 
yine müşterek olan metotlarına... Dikkat ediniz 
arkadaşlar... Vazıh hiçbir mütalâa yoktur. Ben
den evvel hatip arkadaşlar işaret ettiler. Ne is
tiyorlar? Envestismanlârı yapmayın mı diyor
lar, asla... Böyle bir hükme Taslamıyoruz. Meto
du gösterin.. Hangi metodu tatbik etmek iste
diğinizi gösterin... Asla buna temas etmemek
tedirler. Buna mukabil çok umumi cümleler, pe
rişan, hesapsız bir ekonomi, plânsız, koordinas
yonu olmıyan bir gidiş gibi cümleler. Plân ne
dir? Şimdiye kadar tarif etmediler plânı arka
daşlar. Açınız Büyük Millet Meclisinin zabıtla
rını, plansızlık iddiasında bulunan muhalifleri
miz plândan kasdimiz şudur diye bir tariflerine 
raslamıyacaksınız. O halde nedir istedikleri? 
Bunu iktidar olarak kendilerinden sormak mev
kiindeyiz. Plândan kasdiniz nedir? Koordinas
yondan kasdiniz nedir? Madem ki, bu memleke
tin ekonomik kalkınmasında müşterekiz, hangi 
noktasında ekonomik realitelere riayet edilme
miştir; şekerde mi, çimentoda mı, elekrikte mi, 
barajda mı, hangisinde? Davet ediyorum onları 
açınız zabıtları bir tek misal vermemişlerdir, 
şimdiye kadar. Şimdi bu bütçe konuşmalarında 
verdikleri misallerden bir iki tanesini huzuru
nuzda teşrih edeceğim, mantığa vurarak teşrih 
edeceğim. Buna ihtiyaç vardır arkadaşlar. Zarif 
olması, nüktedan olması lâzımgelen muhalefeti
miz, itiraz edeyim, kullanacağım kelime için be
ni affetsinler, çok kaba bir tabiye kullanmakta
dır. Bu tabiye, bütün bir Meclisi lâf kalabalığı 
içinde, mantıkla izahı mümkün olmıyan lâf gü
rültüleri içinde şaşırtmak, ondan sonra işin için
den çıkıp gitmekten ibaret. 

Yo, öyle şey olmaz. Burada söylenen sözler
de, hele bütçe müzakeresi gibi çok ciddi mese
lelerde, bir milletin, bir devletin bir senelik mu
kadderatı ile ilgili kararlar verileceği mesele
lerde ağzımızdan çıkan her sözün delillerinin. 

I mesnetlerinin bulunması şarttır. Bu vazife ikti
dara düştüğü kadar, muhalefete de, hattâ daha 
fazla olarak düşer. Çünkü iktidar yaptım diyor, 
eser gösteriyor, baraj gösteriyor, santral göste
riyor, köprüleT gösteriyor. Muhalefet ise yapma
dın diyor. Bu debileri gösteren iktidara karşı 
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iddialarının bir vehim bir hayal, bir seraptan 
ibaret olmadığını ispat etmek kendilerine düşer. 
Bu nasıl konuşuş! Rakam yok, vesika yok, delil 
yok, tarif yok. 

Nüvit Yetkin arkadaşımızı Malatya'dan ta
nırım. Cidden siyasi hayata büyük bir istidadı 
olduğunu kısa zamanda gösterdi. Kendisi şair
dir, hassastır, iyi bilirim. (Gülüşmeler) hitabeti, 
derhal söyliyeyim ki, muhalif arkadaşlarımızın 
birçoğundan daha güzeldir, hatiptir. Ama bu 
sefer içinde bulunduğu mektebin bir metoduna 
çok süratle intibak etmiş olduğunu görmekle 
üzüldüm. Hakikaten, benden evvelki arkadaşım 
da işaret etti ama, ben de Nüvit Yetkin arka
daşım namına işaret etmeden geçemiyeceğim. 
Çünkü içinde bulunduğu mektep hakikaten fit
ne, tahrik ve fesadı mükemmel öğretmektedir. 

Nüvit Yetkin grupumuzla Hükümetimizi ve 
Hükümetin içinde bir arkadaşımızı Hükümetle 
biribirine düşürmek istiyen bir tarz kullandı. 
Arkadaşlar, bu tabiyeler kullanıla kullanıla 
o kadar yıpradı, politik zarafet ile izah edilecek 
tarafları dahi kalmadı, Bu itibarla Nüvit Yet
kin arkadaşımız için açık ifade edeyim, biraz 
kaba bir silâh oldu. Söylemek mecburiyetinde
yim ki, hiçbir kimse Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünde böyle bir silâhı reva görmemelidir. 
Sonra biz kendilerini şahıs ve isim fark olmadan 
topyekûn ele alıyoruz. Onlar ne istiyorlar, reisi
mizden? 

Dikkat edin arkadaşlar, onlar bizi nasıl böl
mek istiyorlar... Ne istiyorlar reisimizden? Dur
madan Adnan Menderes, Adnan Menderes diyor
lar... Âdeta insana şöyle bir fikir geliyor, büt
çeyi ve gerekçesini bu kadar tenkid ettiler. Bu 
na rağmen Adnan Menderes kalkıp dese ki, şim
di «Ben Hükümetten çekiliyorum.» O zaman bü
tün tenkidlerini geri alıp, bütçe lehinde rey ve
receklerdir. Neye hep Adnan Menderes üzerin
de duruyorlar. Bu metot belki gazetede, sokak
ta kullanılır, Oralarda bu şekilde politika yapı
la • Hattâ bunun Türk efsanelerinde bir misali 
vardır. Biliyorsunuz bir Tepegöz efsanesi vardır. 
Onun gözüne vurun derler. Çünkü çok kuvvetli 
bir adaradır. Basma vurulursa yenilebilir... Fe
na bir metot. Bir meclis huzurunda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu metodu kullanmak 
asla doğru değildir. Bu fena bir metot... 

Şimdi, buna böylece işaret ettikten sonra, 
mevzumuza gireceğim. 

Ekrem Alican arkadaşım; iktisadi kalkın-
i mamızın muhtelif safhalarını güya tetkik ve 

tenkid ederken, dikkat ettim gayet garip bir 
! usul kullandı. Nerede kendisinin işine yarıyan 

b i r vakıa varsa onu buluyor, nerede işine yara-
nnyaıı bir nokta varsa onu ret ve inkâr ediyor! 
işte şimdi bir misal olarak Sivas Çimento Fab
rikasını ele alacağım. Buna geçmeden evvel di
yeceğim ki; aziz arkadaşlar; Türkiye de mün
ferit fabrikalar yapma devri çoktan geçmiştir. 
Türkiye sınai cemiyet merhalesine giriyor. Tür
kiye'de bünye değişikliği oluyor, Türk milleti 
yepyeni içtimai bir merhaleye giriyor. Türkiye, 
hayat seviyesiyle, maddi, mânevi değerleriyle 
yepyeni bir merhaleye atlıyor. Bu sıçrayışın 
İstırapları, yorgunlukları, döküntüleri elbet ola
caktır. Ama sıçrayış esastır. Ve milletçe yapıl
maktadır. Siz bir milletin bu kadar büyük bir 
içtimai ve iktisadi değişiklik yapması hâdisesi
ni bir tarafa bırakınız, ve yalnız filân köşede 
bir fabrikanın 10 gün kömürsüzlükten işliye-
memesini sözünüzün başını getirip koyunuz. Ni
çin Sivas fabrikası bir istihsal kaybına uğrasın, 
diye feıyadediniz! 

i Şurada Ekrem Alican'ın metodunun bir ace-
l imliğine de işaret yerinde olur. Hep getirip 

1954 senesini tenkid etmektedir. O zaman bu 
işin başında şimdiki siyasi arkadaşı vardı, ya
ni tenkid ettiği Fethi Çelikbaş vardı. (Bravo 
sesleri) Ama Sayın Fethi Çelikbaş o zaman De
mokrat Partinin vekili idi. Ben de vekilim. Bir 

i parti iktidarında Yekiller Heyeti, hükümetler 
j istimrar halindedir. Bunun içindir ki, onun mü-
I dafaasmı şimdi ben yapacağım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Zahmet et-
J me Samet Bey... 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Ne yapalım, ben açmadım. Arka
daşınız açtı, bu sebeple de 1954 senesini ben 
müdafaa ediyorum. 

J Şimdi arkadaşlar, Sivas Çimento Fabrikası 
j 1954 senesinde kömürsüzlük yüzünden şu ka-
• dar saat çalışmamış, elektrik santrali sebebiyle 

de şu kadar saat çalışamamış, bunlar istihsal 
programına nazaran 1/4 e tekabül eden bir is
tihsal kaybına mal olmuş. Âmenna.. Ama şunu 
kabul etmek lâzımgelir ki bir sanayi şubesi is
tihsali kül halinde mütalâa edilir. Ben kendi
lerine söyliyeyim. beyanlarınızı somanda, diy«r-
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lar ki, 1955 senesinin rakamları elime geçmedi 
bilmiyoruz. Kendileri Bütçe Komisyonunda âza 
dırlar, orada bu rakamı söyledim, nasü bilmez 
ler? 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Âza değilim. 
İŞLETMELER VEKÎLİ SAMET AGAOÖ-

LU (Devamla) Ama orada idiniz. 1955 senesin
de Sivas Çimento Fabrikasının istihsali 1954 
gibi az olmuştur Fakat aziz arkadaşlar, Türki
ye'de çimento sanayii bir bütün olarak müta
lâa edilmelidir. 1954 senesi sonunda, o senenin 
fiilî imalâtına göre bu sanayi yaptığı mütezayid 
programla 1955 yılı için 750 000 ton istihsal 
tesbit etmişken 820 000 tonla seneyi bitirmiştir, 
yani büyük bir farkla istihsal yapmıştır. Niçin 
Ekrem Alican kül halindeki neticeyi almıyor da 
yalnız Sivas fabrikasının işlemediği 30 gün üze
rinde duruyor? Kül halindeki netice karşısın
da hattâ beni tebrik etmesi lâzımgelirdi, niçin 
yalnız Sivas Çimento Fabrikasına gidiyorlar. 
Kuzum artık rakamlar konuşsun. Ben, zatıâlini-
zi iktisatçı bilirdim, meğer değilmişiniz. (Sol
dan ve sağdan j gülüşmeler) Vallahi arkadaşım, 
ben, sizi iktisatçı bilirdim, değilmişsiniz. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Ben de sizi 
ebediyatçı bilirdim, hakikaten edebiyatçısınız. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Sonra bir de Zeytinburnu 
Fabrikamız vardır, taş kömürle işler. 1954 te 
istihsali 155 940 ton, 1955, te 180 080 tondur, 
tebrik etsenize beni. 30 bin ton fazlalık var, teb
rik etsenize beni, niçin yapmıyorsunuz? 

Sonra bizim yine bir kartal fabrikamız var
dır, 1954 te 115 798 ton istihsali olmuştur. 1955 
senesinde ise bu miktar 151 100 tona çıkmış
tır. Kuzum bu sefer çok muhtemel idi, Sivasa 
giden tren kara saplansa, kömür yetîşmese ve 
fabrika çalışmasa idi ne olacaktı. Bu sene yine 
15 gün kadar Karadeniz geçit vermedi, 15 gün 
deniz yolu ile Tiirkiyenin hiçbir tarafına bir ki
lo kömür gitmedi. Bu müddet zarfında Stokla
rımızla idare ettik. Bu biraz daha uzasaydı bel
ki filân falan fabrika kömürsüziükten dura
caktı. Dünyanın neresinde normal stoklardan 
fazla kömür bulundurulur? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — 400 bin ton da Zonguldak'ta kaybettik. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hatibi şaşırt
mayın. (Gülüşmeler) 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AGAOĞ-
LU (Devamla) — Ben oraya şimdi girmek is
temiyorum. Fakat icabederse açarım. 

Aziz arkadaşlarım; şayet kömürsüzlük çi
mento sanaviini tehdidetmiş olsaydı 1954 sene
sinin istihsali ile 1955 istihsali arasında 121 bin 
ton fazla istihsal olmazdı. Bu seneki çimento 
istihsali belki de bir milyon 200 bin ton olacak
tır. Bu rakamı bir tarafa kaydediniz. Bu sene
nin ortasından sonra dahilden temin edeceğimiz 
çimento ile ihtiyaçlarımızı karşıhyacağıraızı 
kuvvetle tahmin ediyoruz. Bu bir milyon 200 
bin ton için dc; bu sene faaliyete geçecek dört -
beş fabrikanın istihsalleri dâhil değildir. Kapasi
te işte böyle yükseliyor. Ekrem Alican arkadaşı
mız bilsinler ki, çimento istihsali 1957 de 2,5 
milyon tona çıkıyor. Ekrem Alican arkadaşımın 
bu rakamları görsünler de Sivas Çimento Fab
rikasının kapasite noksanlığından şikâyet etme
sinler, dikkat edin. (Bilhassa burasını ibretle 
dinlemenizi istirham ediyorum), şimdi huzuru
nuzda hükümet adına konuşurken, yüreğimin 
bir kenarında kanayan bir nokta var, hakikati 
söyliyeyim, içimizde 5 sene beraber çalıştığımız 
şu veya bu taraflarını bildiğimiz Ekrem Alican'-
m bu kadar rakamsız, delilsiz, mantıksız konuş
ması karşısında muhalefet namına üzülüyorum. 

Ekrem Alican selüloz sanayiinin kapasite dü
şüklüğü gösterdiğini iddia ediyor. Fakat selüloz 
sanayiini topyekûn ele almıyor. Yani izmit Fab
rikasını almıyor. Dediklerini aynen okuyacağım, 
tetkik zahmetine de katlanmamış, 1954 senesi Mu
rakabe Heyeti raporundan bir iki rakam almışlar, 
bir iki cümle almışlar, bizzat tetkika girişmemiş
ler. Diyor ki : Saman selülozu kapasitesi 3 200 
ton olduğu halde, 1954 yılında 1 900 ton işlen
miştir. Paçavra selülozunun işlenen kısmı kapa
sitesinin % 36,33 tür. Arkadaşlar, selüloz fab
rikasının muhtelif cins kâğıt' imal eden muhtelif 
makineleri vardır. Fabrika şu kağıttan çok, bu 
kâğıttan az imal eder. Biz ona şu kâğıttan a z 
imal et, bu kâğıttan çok imal et deriz. Saman a z 
olmuş, graft kâğıdı yapmış, karton yapmış, por
takal v. s. sarılan kâğıtları yapmış, ambalaj kâ
ğıdının ince cinsi bir kâğıt olan mutfak kâğıdı 
yapmıştır. Ben kendilerine haber vereyim, selü
loz fabrikamızın nazari kapasitesi 42 bin ton
dur. Geçen sene 46 bin ton imalât yaptı. Bu se
ne 50 bin ton yapacak. 

Arkadaşlar, bu neye benzer bilir misiniz? Bir 
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mensucat fabrikası piyasa ihtiyacına göre çalışır. 
Bazı iptidai malzeme yokluğu muvacehesinde 
imalât nev'ini değiştirir. Bu fabrikanın imalâtını 
tetkik ederken onun kül halindeki imalâtı nazara 
alınır. İlim adamları bu suretle tetkikat yapar, ne
ticeye bakar. Tetkik böyle yapılır. Arkadaşlar. 
Ama gelip bu kürsüde tannan, berrak bir sesle 
gökten ilhamlar okuyormuş gibi, Yüksek Mecli
sin müsamahasiyle de olsa delilsiz, rakamsız, 
va'zeder şekilde konuşulmamalıdır. Konuşulur, 
burada, bu kürsüde rakamları konuşturmak 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir noktayı berayı malûmat arz 
edeyim. Ekrem Alican Bey zirai sanayie ehem
miyet verildiğinden memnun olduklarını beyan 
ettiler, şeker fabrikalarından bahsettiler. Ama zi
rai sanayi yalnız şeker sanayii değildir. Bunun 
yanında orman sanayii de vardır. Halbuki suni 
kereste fabrikaları kurmak üzere bir şirket teşek
kül etmiştir, faaliyete geçmek üzeredir. Bolu gibi 
bâzı vilâyetlerimizde de hususi teşebbüs Devletin 
yardımı ile bu meseleleri daha evvel ele almış bu
lunmaktadır. 

BAŞVEKİL A D N A N MENDERES (İstan
bul) - Kaç fabrika? 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) - Tasavvu
rumuz beş fabrikaya hemen başlamaktır. 

Şimdi şeker fabrikalarının, bâzı şeker fabri
kalarının kuruluşlarında ekonomik zarurete ria
yet edilmiyor, iddiasına geçelim. 

BAŞVEKİL A D N A N MENDERES (İstan
bul) - Lâf... 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) - Ekrem 
bey bunu söyledikten sonra kendisinden tafsilât 
beklemek hakkımızdır. Hangi fabrikada ve hangi 
noktalarda riayet edilmemiştir? (Soldan, Adapa
zarı sesleri) Müsaade buyurun... Bir fabrika söy-
liyor, Kütahya fabrikasını söyliyor. (Soldan, Bur
dur sesleri) Kütahya fabrikasını söyliyor. 

BAŞVEKİL A D N A N MENDERES (İstan
bul) - Söylemek istiyor. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) - Evet Es
kişehir fabrikasının sahasının Kütahya'da yeni 
bir fabrika yapmak suretiyle taksim edilmiş ol
masından dolayı Eskişehir fabrikasının rantabl 
çalışmadığını, tam kapasite ile çalışmadığını söy
liyor. Bu da tetkiksiz ve delilsiz bir iddiadır. 

Arkadaşımız intihap dairesi işleriyle he
pimiz gibi meşgul olduğu için Adapazarı'nin va

ziyetini kaale almıyor. Adapazarı fabrikası ken
dilerinin de çok şiddetle takibedip istedikleri 
bir fabrikadır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ailece... (Soldan, gülüşmeler) 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Çünkü 
Adapazar'ındaki fabrika, kendilerinin çok şid
detle takibettikleri ve istedikleri bir fabrika idi. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Bravo Saraet 
Bey. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, Eskişehir fab
rikamız, rakamlar vereceğim, Kütahya fabrikası 
kuruluncaya kadar forse çalıştı. . Şeker fabri
kalarının kapasiteleri işledikleri günlük pancar 
ile ve 100 gün çalışma esasına göre hesabedilir. 
Memleketimizde bütün şeker fabrikaları 100 
gün üzerine çalışacaklardır. Yalnız Erzurum, 
zannederim 60 gün üzerinden çalışacaktır. Çün
kü irtifaı yüksektir. 1951, 1952, 1953 senele
rinde 100 gün çalışması lâzımgelen eski şeker 
fabrikası, 168, 145, 124 gün çalışmışlardır, son 
forse çalışmıştır. Böyle çalışmaktan mütevellit 
makinelerin çabuk yıpranması gibi malların 
yanında, istihsal mevsiminin uzaması karşısında 
pancarın şekerinin kaybolması, kızışması, uzun 
yollardan nakledilmesi gibi muhtelif sebepler de 
bu ziyana inzimam etmektedir. 

Eskişehir fabrikası pancarı nereden alıyor
du, hinterlandı neresi idi, ben söyliyeyim. Kü
tahya'dan, Adapazarı ovasından pancar getirt
mekte idi. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Kütahya fabrika
sı, senelik kapasitesi 12 bin ton olan, yani gün
de 800 ton pancar işlemek üzere kurulmuş olan 
bu fabrika bu hinterlanttan bir şeyler çaldı mı T 
Hayır, çalmadı. Bilâkis bu fabrika Kütahya'ya 
kazandırdığı gibi Eskişehir'e ve Adapazarı'na 
verilmiş bulunan sahaların ayrılıp bu fabrika
lar pancar yetiştirmesine mukabil Eskişehir'in 
asıl halkının yalnız Eskişehir fabrikasına pancar 
yetiştirmek gibi çok ehemmiyetli bir netice de 
vermiştir. Bu sene 130 bin dönümlük bir taah
hüt vardır. Bu taahhüt tamamen yerine geti
rilecektir. Geçen sene 80 bin idi ve bunun sebe
bi başka idi, pancar fiyatları meselesi idi. Bu 
sene 130 bin dönümlük bir sahanın ekilmesi ta-
ahhüdedilmiş bulunmaktadır ve Eskişehir fab
rikası tam kapasite ile çalışacak, yani 38 - 39 
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bin ton şeker istihsal edecektir. Bir ânza ol
mazsa tabiî. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, §u verdiğim 
birkaç misal Hürriyet Partisi adına konuşan' 
arkadaşımızın etüdlerindeki noksanlığı, metot-
lanndaki noksanlığı, doğru olmıyan ve yanlış 
olan tarafları biraz meydana çıkarmıştır, zanne
derim. Vekaletler bütçelerinde de aynı metot
tan tatbik ettikleri takdirde elbette ki vekil ar-
kadaşlanmızdan ve sözcü arkadaşlardan ala-
eaklan cevaplar vardır. Benim vekâletimde de 
aynı şey olacaktır. 

Ben, Yüksek Heyetinize bir noktayı daha 
açıklamak istiyorum : 

1956 senesi Demokrat Parti iktidannın bü
yük zafer senesi olacaktır. (Soldan, şiddetli al
kışlar). Tunçbilek'in birinci ünitesi daha dün 
açddı. Bir ay sonra, Nisanda bütün üniteleri 
açdmış bulunacak. 60 000 kw. elektrik istihsal 
edecektir. Çataîağzı'nın, Martın 4 ünde 6 ner 
ünitesi ikmal edilecek. 1956 sonunda Sanyar 
Barajı bitmiş olacak. 7957 başında Karabük 
cesisleri istihsali 350 - 400 bin tona çıkacaktır. 
Bu sene sonunda İzmit Boru Fabrikası bitecek, 
Zonguldak limanı ve ikinci lâvvan bitecek. 
Birincisi 1955 içinde bitti. Bunları saymaya lü
zum _yoktur. 1956 senesi içinde ve 1957 senesi 
başında büyüklü küçüklü yüze yakın fabrika, 
baraj ve sair tesisler Türk Milletinin hizmeti
ne girecektir. Muhaliflerimiz bunlann tetewüo 

I senesini bize idrak ettirmemek için beyhude bir 
j gayret içindedirler. (Sağdan, gürültüler). 

Ben, kendilerine şunu arz etmek isterim ki, 
bütün bu eserler Türk Milletinin eserleridir. 
Türk Milletinin sinesinden doğmuş olaa büyük 
kalkınma azim ve kararının, bîr an evvel lâyık 
olduğu medeniyet seviyesine ulaşmak kararının 
eserleridir. Bu eserler birer âbide olarak Türk 
Milletinin eseri ve Demokrat Partinin iktidan 
zamanında tahakkuk etmiş eserler olarak tari
he geçecektir. Sizin bu dedikodularınız ise ha
vadaki sesler gibi iz bırakmadan dağılıp gidecek
tir. (Soldan, sürekli alkışlar vc bravo sesleri). 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) _ Söz isti
yorum. 

REİS — Ne münasebetle söz söylemek iste
diğinizi beyan etmenizi rica ediyorum, efendim. 
Dahilî Nizamnamenin 95 nci maddesi mucibin
ce kendinize bir tariz nü olmuştur? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tariz de
ğil, tariz denemez. Fakat ismimden bahsedildi, 
biraz hatalı bahsedildi. İzin verirseniz konuşa
yım. 

RElS — Dahüî Nizamnamenin 95 nci mad
desine göre zatı hakkında tariz, ileri sürdüğü 
bir fikre aykm ve hilaf mütalâa serdetmedikçe 
Riyasetçe söz verilmesi mümkün değildir. 

Alınan karar mucibince yarın sabah saat 10 
da toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 4 3 1 

431 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: W, Kırkıncı İnikat, 21.11.1956, 357-426. 
ss. 
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( < BİRİNCİ CELSE 

Açılma saati : 10,10 

REİS - Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Ömer Mar t (Kayseri), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3 - YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 

4. — MÜZAKERE 

i . — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. Söz Hür
riyet Partisi adına Ekrem Aliean'ındır. Buyu
runuz. 

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

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

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

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

(Ordu mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

)HEN MADDELER 

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

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

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

EKREM ALlCAN (Devamla) — Ekonomik 
politikanızın hangi kısmını ve nesini tasvibetti-
ğimizi açıkça ifade ettik. Bunun gibi 1955 yılı 
Bütçesinde; hükümet, iki sene evvel bütçeyi 

! 3 milyar liraya çıkaracağız demişti, bugün bu-
î na erişmiştir, tebrik ederim, dedim. Yani bir 

gayenin peşinde imiş, bu gayeyi tahakkuk ettir
miş, tebrik ederim. Ama ey aziz hükümet diyo-
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rum, bu gayeni tahakkuk ettirirken bâzı favüi-
lü hareketlerin var, bâzı yanlış görüşlerin var, 
bu hareketlerin dolayısiyle gaye tam tahakkuk 
ettirilmiş sayılamaz. 

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

MAZHAR ŞENER (Giresun) — (Gürültü
ler) 

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

Şener'in üzerinde durduğu ikinri nokta da 
şu sözlerimdir : 

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

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

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

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

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

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

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Peki Reis 
Bey. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 1955 te söy
lediğim sözlere bakın, 1956 Bütçesi dolayısiyle 
ve Hürriyet Partisi adına yaptığım konuşma
nın da bir pasajını sizlere okuyacağım, muka
yese edin : Bakın ne diyorum ve ifadelerimdeki 
mutabakatı politikada samimiyet fikrine misal 
olarak göstermek isterim. Ben, dün fikri şu 
olan, bugün muhalefette olduğum için bambaş
ka fikirde olan bir insan değilim. 

Sizlere şimdi 1956 konuşmamdan, bahsetti
ğim pasajı okuyorum : «Memleketimiz gibi eko
nomik durumunda asırların ihmalini taşıyan bir 
memleketin, kalkınma hamlesinin kolayca ve 
hiçbir sarsıntıya mâruz kalmadan tahakkuk et
tirilebileceğine elbette imkân yoktur. Bu itibar
la bu kalkınma dolayısiyle enflâsyonun tesirle
rinden tamamiyle mâsun kalabilirdik iddiasın-

• da değiliz.» Dün Yukanki sözleri söylemiştim, 
bugün de bunu söylüyoruz. Nerede samimiyet
sizlik? Asıl samimyetsizlik benim konuşmaları
mı tahrif etmek suretiyle bu kürsüye getirmek
tedir. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Cevabını 
vereceğim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Buyurun, 
verin. 

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

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sual 
soranı da menedin, sadece konuşanı menetme
yim 

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

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

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

j Şimdi, Mazhar Beyin üzerinde durduğu di-
I ğer hususlara temas edeceğim. Yaptığımız ten-
i kıdlerin üzerinde bıraktığı intiba müspet olma-
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mış. Muhalefet mebusları iyi görmediği hususları 
elbette tenkidedecektir. Muhalefet mebusluğu ko
lay bir iş değil; bunu biz şimdi anlıyoruz. Aslında 
mebusluk kolay değil. Af buyurun; Anadolu Ku
lübünde bezik oynıyarak mebusluk olmaz. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) Tenkid konuşmam, en 
az bir aylık devamlı mesainin neticesidir. Arz etti
ğim bir tek rakam üzerinde çıkılıp da onu cerh 
edecek mütalâada bulunulmadı. Hükümet seferber 
oldu, Bütçe Encümeni seferber oldu, mazbata mu
harriri seferber oldu. Fakat bir tek rakam üzerinde 
cerh edici mütalâada bulunamadılar. Bu, dikkatli, 
sıkı ve yorucu bir mesainin eseridir. Bu, mesainin 
ciddiye alınmasının eseridir. (Sağdan, bravo sesle
ri, alkışlar) 

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

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

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

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

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

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

lış gösterecek bir rakam değişikliği. 969 nereden 
çıkmış soruyorum bunu. 

Arkadaşım cevap verdi, diyor ki; zirai ran
dımanları şimdi aldık sizlere okuyacağım, dedi. 
Ben de; inşallah benim düşündüğüm gibi değil
dir, ben hata etmişimdir, belki Mazhar düzeltir 
diye düşündüm. Fakat düzelte düzelte rakamla
rı hektar başına vermek yerine dekar başına 
vermekten başka bir şey yapmadı. Rakamları 
ona bölerek vermiş. 1954 rakamını 86 kilo olarak 
kendisi verdi. Yani gerekçedeki 854 rakamını 
ona bölmüş ve elde ettiği 86 rakamını vermiş. Şu 
halde rakam değişikliği devam ediyor. Lütfen 
bunu izah etsinler. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Hükümet 
izah etsin. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — O halde bu 
969 kilo nereden geliyor? Bütün cetvelleri ara
dım, acaba bir yanlışlık var mı diye baktım, böy
le bir şey bulamadım. Yanlışlık olamaz. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Tabı hatası 
olabilir. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Cümlede de 
tabı hatası olabilir mi? Çünkü bu rakamın isti-
nadettiği bir cümle var beyefendiler. O da tabı 
hatası olabilir mi? 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Tabı ve neşir 
hatası. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şimdi, Büt
çe Komisyonu buna nasıl temas ediyor, bu hu
susu da kısaca ifade edeyim. 

Bu işe Bütçe Encümeni nasıl temas ediyor 
diye raporuna baktım. Bütçe Encümeni raporda 
diyor ki; «1954 senesinde mühim bir kuraklığa 
mâruz kalmış olmaklığımıza rağmen, hububat 
istihsalimiz yine 1950 den evvelki senelerin çok 
fevkinde elde edilmiş olması bu çalışmaların gü
zel bir delilidir.» Dikkât buyurun arkadaşlar, 
komisyon rakamı almıyor, bu hatanın farkında. 
Ama hatayı belirtmek ihtiyacını duymamıştır. 

Aziz arkadaşlarım; Bütçe Encümeni hükü
metin bir servisi değildir. Ben bunu kabul et
miyorum. Bütçe Encümeni bir murakabe orga
nı, teşriî organın bir uzvudur. Komisyon ola
rak bunları tesbit ve hükümeti ikaz edeceğiz 
ki, bundan böyle bu çeşit hatalar olmasın. Boy
le Meclise verilmiş vesikalar, rakamlar ve Mec
liste yapılan konuşmaların her birinde titiz dur
mazsak, bize verilecek vesika ve rakamları ve 
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beyanları ciddiye almaz, ciddiyeti üzerinde bir 
murakabe yapmazsak, hükümeti gayriciddî ha
reketlere sevk etmiş oluruz. Bunun için arz edi
yorum ki, muhalefetin de, müsaadeleriyle, ik
tidar grupunun da vazifesi budur. Bunun neti
cesinde hükümet doğru çalışma yoluna girecek
tir. 

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

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

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

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

litikasını bu şekilde topyekûn ele aldık, topye
kûn ifade ettik. 

MAZHAR ŞENER — Kelime sizin inhisarı
nızda mı?. 

EKREM ALİCAN (Devamla) - Bütün inhi
sarlar sizin elinizde... 

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

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

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — îstok 
mu kalmıştı elde t 

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

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

Bütün mesele, dış ticaretimizde, ihracatımızda, 
1953 senesini takiben vâki olan bu düşüklük-

2950 

TBMM KUTUPHANESI



lerdedir ve hükümetin dikkatini çekiyoruz. Eko
nomimizde muhtelif safhalarda, duraklama, geri
leme devreleri var, meselâ maden istihsalimizde 
diyoruz. Böyle bir gerileme devresi olunca, Baha
dır arkadaşım dinlesinler, maden istihsalinde geri
leme olunca, dış ticaretimiz, ihracatımız da bu nis
pette düşmektedir. Bunun için hükümete diyoruz 
ki, bunun üzerinde durmanız lâzımdır. İstihsal ma
liyetleri yükseliyor, ihraç ve dolayısiyle ithal 
imkânı olmuyor. Bunlara dikkati çekerken, ilâve 
ediyor ve diyoruz ki; derlenip toplanmak lâzımdır, 
buna siz finansman deyin, program, plân deyin, 
derlenip toplanma deyin her halde memleketin 
imkânlarını ekonomik menfaatler istikametine 
tevcih etmelidir. Bütün gayretlerimiz, tebarüz et
tirmeye çalıştığımız noktalar, bunlardan ibarettir. 
Dün nasıl bunlan tebarüz ettirmişsek bugün de 
bunlan tebarüz ettiriyoruz. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FAH
RETTİN ULAŞ (İstanbul) - Biraz da istihlâkimiz
den bahsediniz. 

REİS - Rica ederim, hatibin sözünü kesmeyi
niz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) - Sevgili arka-
daşlanm; şimdi dış ticaretimizde daralma var mıdır, 
yok mudur? Bunlar nispî ve izafi meselelerdir. Se
neleri ele aldığımız zaman, 1953'e nazaran daralma 
dersiniz, 1950'ye nazaran genişleme dersiniz. 

Hükümet 1954 gerekçesinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir müjde verdi ve önümüzdeki 
yıl 4,5 milyon tonluk bir ihraç kapasitemiz 1 mil
yar 400 milyon liralık ihracat gelirimiz olacaktır, 
dedi. Bunu demesine rağmen, mütaakıp sene ihra
catımız 2 milyon 155 bin tona düştü. Mütaakıp se
ne yani 1955 yılında bu miktar da 1 milyon 700 
bin tona düştü. Hükümetin bu hâdise üzerine dik
katini çekiyoruz. Hükümetin vaktiyle yaptığı tah
minler bu kadar hatalıdır, bu kadar aksi neticeler 
vermektedir. Bundan sonra dikkat edelim, ihracat 
işlerimizi tanzim edelim. Finansman meselesini, 
maliyet yükselişi meselesini, program meselesini 
halledelim, bu işleri bir yoluna sokalım, diyoruz. 
Rica ederim arkadaşlar bu yapıcı tenkid değildir 
de nedir? 

Ben bütçelerimizin nominal değerleri ile 
reel değerlerini daima mukayese ederim, bunu 
her sene yaparım. Bu mukayeselerin hakikaten 

yapiBmasmm da lâzım olduğu kanaatindeyim. 
Mazhar arkadaşrm bir /aitte bulundu; dedi 

İri, 1956 senesinin 21 Şubatında fiyatlar istik
rar bullacak. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Ben böyle 
şey demedim. 

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

REİS — Ekrem Bey, Meclise hitabedin. 
Şahsa hitabetraeyin. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Mecüse hi
tabedin, diyorsunuz ama Beyefendi; bana lâf 
atıyorlar, ben de cevap veriyorum. 

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

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

O zaman bu yılki nominal değerlerle, reel de
ğerler arasında fark yoktur. Bütçenin her iki 
değeri birbirine müsavidir, diyeceğiz. Arkada
şım diyor ki, 2,5 milyarlık bütçe teklif ettiler. 
Bu 2,5 miyarhk bütçeyi nasıl yaparlar? Memur
lara ilâve maaş verilmesin mi. Politikada sami
miyeti kabul etmezsek bunun altından birçok 
şeyler çıkartılâbilir. Vay efendim falan tahsisi 
kabul etmiyecek misiniz? Muhalefet 2,5 milyar 
bütçe istiyor. Falan, falan tahsisleri istemiyor, 
denebilir. Ama meseleler üzerine samimiyetle 
eğilmek lâzımdır arkadaşlar. Muhterem Mende
res'in bir sözü var, zannederim 1950 bütçesin
de. Diyor ki: Beyler, biz bütçede tasarruf fik
rini müdafaa ediyoruz, bir an için düşünün, 
devlet gelirlerimizi artırmamıza imkân yoktur, 
yeni vergiler ihdas edersek ekonomimizi tahri-
bedici tesirleri olacaktır, istikraz yapmamıza im
kân yoktur, emisyonla devlet masraflarını gör
me yolu da ıstırap verici, hayatı pahalüandın-
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d, maliyeti yükseltici bir yola gidecektir. O 
halde biz, masraflanmızda tasarruf yapamayız, 
diye devlet idaresine nihayet mi vereceğiz? Ben 
de şimdi diyorum ki : Ekonomimizin bugünkü 
şartlar içerisinde 2,5 milyarlık bir bütçe yap
maya mecburuz. Af buyurun bâzan ben diye hi-
tabediyorum, vaktiyle şahsımız adına konuştu
ğumuz için böyle alıştık. Daima Hürriyet Parti
si adına konuştuğumu ifade ederim. Biz diyo
ruz ki : Meseleleri ciddî olarak ele alır ciddî 
olarak üzerine eğilecek olursak bu iktisadi buh
ranın içerisinden sıyrılmak mümkün olur. Bu
gün de 2.5 .milyarı teklif ediyoruz. 2 aylık bir 
muvakkat devre teklif ediyoruz. 1955 tahsisle
rine göre bu iki ay içerisinde gelelim, oturalım 
düşünelim. 2,5 milyara göre bütçemizi ayarhya-
lım. Bugün elimizde hazırlanmış bir bütçe yok. 
Olsaydı Yüksek Meclise takdim ederdik, mesele 
kalmazdı. Ama, tabiatiyle Demokrat Parti Gru
pu bunu reddederdi. 

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

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

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

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

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

Sevgili arkadaşlarım; ben demin de arz etti
ğim gibi bütün ekonomik politikamızı içine alan 
bir konuşma yaptım. Ben, «Sınai istihsalimiz, 

! endekslerimiz muntazaman artışlar göstermek
tedir» dedim. Yani global neticeler üzerinde 
durdum. Daha' nasıl durayım. Sınai endeksler 

! hakikaten muntazaman artışlar göstermektedir. 
Yalnız bu mevzuda Hükümetin dikkatini 

çekmeyi lüzumlu bulduğumuz bâzı hususlar 
mevcuttur. Bu hususları ifade etmek isteriz di
yoruz. Bu mevzuda iktisadi devlet teşekkülleri
nin muamelâtını tetkik eden Umumi Murakabe 
Heyeti raporlarından başka elimizde vesika yok. 
Arkadaşım 1954 yılma ait muamelâtı tetkik et
miş Alican dedi. Umumi Murakabe Heyetinin 
raporlarına 1954 muamelâtı iktiran etmiştir. 
Bu da bizim ne derecelere kadar samimî oldu
ğumuzu ispat eder. Kendisi bizi ittiham etmek 
için, 1954 yılı, muhterem arkadaşları Fethi Çe-
likbaş'ın zamanına tesadüf etmektedir demekte
dirler. Bizim nazarımızda şahıslar değil Hükü
met vardır. Esas olan Hükümettir. Biz tenkid-
lerimizi Hükümet üzerine yöneltmiş bulunuyo
ruz. Şahıslarla alâkamız yoktur. Yüksek Mura
kabe Heyeti bize bâzı meseleler zikrediyor. Di
yor ki; iktisadi devlet teşekküllerinde maliyet
ler muntazaman yükselmektedir. Dış tediye 
güçlükleri dolayısiyle, iptidai madde teda
rikinde müşkültâla karşılaşılmaktadır. Kuv-
vei muharrike temininde yine müşkülâtla 
karşılaşılmaktadır. Bu vaziyetler bunlann 
yıllık programlarının, kapasiteleriyle mütenasip 
bir surette tahakkuk etmemesi gibi bir netice 
doğurmaktadır. Biz bu neticeleri o raporlardan 
çıkarıp hükümetin dikkatine arz ediyoruz ve 
diyoruz ki; umumi olarak iktisadi politikamızı 

I tetkik ederken 1953 senesinden sonra iktisadi 
I hayatımızda anormal durumlar hâsıl olmuştur. 
1 Bunlar iktisadi devlet teşekküllerinde de hâsıl 
] olmaktadır. Mevcut sınai tesisler normal kapa-
J sitelerinde çalışamamak durumundadır. Bütün 
i bunlar iktisadi devlet teşekkülleri raporlarından 
i çıkardığımız neticelerdir. Bunlar başka türlü 
I anlatılabilir mi arkadaşlar? Bunların çeşitli 
s misalleri arasından bir Sivas Çimento Fabri-
l kasım ele alarak, fabrikanın kömürsüzlükfen 
i 17 520 çalışma saatinden 4 bin küsur saatini âtıl 
j bir vaziyette geçirmiştir, diyoruz. 4 100 küsur 
' saat aşağı - yukan. senenin dörtte biridir, bu 
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da üç aylık bir zamandır. Bir trenin yolda 
gecikmesinden dolayı bir fabrikanın üç ay müd
detle âtıl kalmasına imkân yoktur, bu aksaklığı 
ıslah etmek lâzımdır, topyekûn bütün aksak
lıkları ele almak ieabeder. Mevcut sanayiimizi 
normal kapasite ile işletemezken, mevcut san-a-
yiimizle elde etmek imkânı olan menfaatleri sağ-
lıyamazken, birtakım yatırımlara dış tediye im
kanlarımızı tahsis etmek, iktisadi realiteye, ta-
kibettiğimiz iktisadi politikaya uygun düşmez. 
Bu noktalarda dikkatinizi çekeriz, diyoruz. Bu 
ifadelerimiz de tasvibedilmiyerek, yapıcı olmı
yan hangi tenkid var. Arkadaşım bana geliyor, 
topyekûn sanayii düşünmüyor da, yalnız Si
vas'tan bahsediyor, topyekûn çimento sanayiini 
niye ele almıyor, diyor. Biz, umumi clarak sa
nayiimizin durumunu ele alıyor ye iktisadi dev
let teşekküllerinin sınai istihsallerinde şu ak
saklıklar vardır, dikkatinizi çekeriz, diyoruz. 
Dış tediye imkânları, envesntisman imkânları, 
yatırımları bu imkânlara göre ayarlayınız, di
yoruz. Onun içindir ki, fikirlerimizi iyi anlama
nız lâzımdır. 

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

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

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

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

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

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

Rakam; sizlerin vicdanlarınıza sığınarak rica 

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

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

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

Muhterem arkadaşlar; 1958 sonuna kadar 
sarf edilen büyük gayretler neticesinde, hububat 
randımanlarımızda hektar başına 1 295 kiloya 
kadar artışlar kaydedilmiştir. Fakat 1954 içeri
sinde, bir tek yılda, tabiî şartların gayrimüsait 
gitmesi neticesinde birdenbire 854 kiloya düş
müştür. 

Bu 864 kilo da zannederim ta 1934,1938 vasa
tilerinden de daha aşağıdır. Demek ki bünyedeki 
tabiî şartlar henüz zirai istihsalimiz üzerinde o 
kadar müessirdir ki, bir tabiî şartın gayrimüsa-
itliği hektar başına randımanı birdenbire, 1295 
kilodan 8ö4 kiloya düşürebilmektedir. O halde zi
rai bünyemizde, henüz bir bünye değişikliği mü
şahede edemez durumdayız. Benim dediğim, ve 
yapıcı olan tenkid işte budur. Sonunda, fiyatlar 
yükseliyor, maliyetler yükseliyor, çiftçimiz bu
günkü fiyarlardan dahi gayrimenınundur, Top
rak Mahsulleri Ofisinin bugünkü fiyarlardau 
dahi yıllık bir buçuk milyon tonluk mubayaasını 
asgari 200 milyon liralık bir borç kabul etmek 
zorundadır, diyoruz. O halde zirai bünyemizdeki 
bu düşüklük karşısında bundan sonra ekiliş sa-

I halannın artışını idame ettirebilmek için, zirai 
{ bir buhrandan kurtulabilmek için bâzı tedbirler 

almak mecburiyetindeyiz, bu hususu dikkatini
ze koyuyoruz. Bu, yapıcı tenkid değil mi arka
daşlar? Bünye üzerinde duruyorum. Bütün eko
nomik hâdiselerin topyekûn bünyemiz içindeki 
durumunu tetkik etmiş bulunuyoruz. Buna kar-
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şı bizim tenkidimize tevcih edilecek bir tenkid 
olmamak lâzımgelir. Biz, uzun konuşmalarımı
zın dikkatle ve samimiyetle okunmasını istiyo
ruz. 

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

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

Sellüloz sanayü hakkındaki bu raporda... 
KENAN AKMANLAE (Antalya) — Hangi 

rapordan! 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Yüksek 

Murakabe Heyeti raporundan. Söyliyeyim de 
yaz Kenan Bey. 

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

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

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

Bu kadar sıkı bir iktisadi durum içerisinde
yiz. O halde? Bir şeker fabrikamız var, Eskişe
hir Şeker Fabrikası. Eskişehir Şeker Fabrikası
nın kapasitesi, geçen defa da rapordan okudum, 
forse mesai ile falan alâkalı değil, arkadaşım 
forse mesaiden bahsetti, bu fabrikanın kapasi
tesi 270 - 280 bin ton pancarı işlemeye müsait. 
Bakay arkadaşımın raporundan ezberimden 
okuyorum, Eskişehir Şeker Fabrikasının kapa
sitesi budur. 1954 yılını alayım, 1954 yılında 
Kütahya Şeker Fabrikası kurulmuş, Eskişehir 
Fabrikası 202 bin ton pancar işüyor. Yani ka
pasitesinden 80 bin ton noksan. Çünkü, 80 bin 
ton kapasiteli Kütahya Şeker Fabrikası kurul
muştur. Orada bir fabrikamız olsun diye, Eski
şehir'deki fabrikamızın 70 üâ 80 bin tonluk ka

pasitesi muattal bırakılıyor. Benim üzerinde 
durduğum nokta işte budur. Niye bu parayı, bo
şuna harcediyoruz. Bu fabrikanın değeri olan 
25 milyon lira ile bu memlekette yapüacak baş
ka şeyler yok mu, arkadaşlar! Ben bunu şahsan 
söylemiyorum. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Adapaza-
n'ndan da bahset. 

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

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

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

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

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

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

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

EKREM ALİCAN (Devamla) - Elbette isa-
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bet vardır. Bu fabrikanın kurulmasını temin eden 
Sayın Adnan Bey'e bu bakımdan teşekkür ede
rim. Tam 4 sene, yani geçen devre beraber bu işle 
meşgul olduk. 

Adnan Bey dün galiba bana teşekkür etti. 
Şuradan duyar gibi oldum. Mazhar arkadaşımın 
naklettiği eski konuşmamı duyunca "Alican 
benim lehimde konuşmuş" diye galiba bana 
teşekkür etti. Ben de şimdi kendisine bu 
Adapazarı fabrikasının kurulmasından dolayı 
teşekkür ettiğime göre galiba ödeşmiş oluyoruz. 
(Gülüşmeler) 

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

Şaman'm bundan başka üzerinde durulma
ya değer fikirlerine tesadüf edemedim." Yalnız 
konuşmasını bitirirken siyasi ahlâk meselesine 
temas etti ve dedi ki sözlerimi politik bir konuş
ma ile nihayetlendireceğim. Bu söze bilhassa 
dikkatinizi çekerim. Sözlerimi politik bir konuş
ma ile nihayetlendireceğim ne demektir. Peki; 
çeşitli konuşma tarzları mı var' arkadaşlar? 
Memleket idaresinde bir çeşit konuşma vardır 
o da, bu kürsüde yemin ederek tekabbül etti
ğimiz zihniyetin konuşma üslûbudur. Başka 

lûbu, şu üslûp, bu üslûp yoktur. Bizim Hürriyet 
Partisinin görüşü; memleket meseleleri üzerin
de konuşurken bir tek istikamette konuşma üs
lûbu vardır. O da millî menfaatlerin icabettir-
diği istikamette konuşmadır. (Sağdan alkışlar) 

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

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

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

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

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

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

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

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

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Hayhay ya
palım. 

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

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

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

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

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

İBRAHİM Ö K T E M (Bursa) — Ben her han
gi bir telâş göstermiyorum. 

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

RElS — Rica ederim, hatibin sözünü kes
meyin. 

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

Şimdi beyler; siyasi hâdiseler öylesine top
landı ki, Demokrat Parti gelecek ay, öbür ay 
artık yoktur, denildi. Propagandalar o kadar te
kasüf ettirildi ki, Demokrat Partinin artık 
ayakta kalamıyacağı iddia edildi, başka tarafa 
göç ettirmek teşvikleri oldu, iktidan seçimsiz 
ele geçirmek gayretleri görüldü. Bu hususta 
gayretler mütemadiyen artırıldı. Bu arkadaşla
rın hiçbirisi geçen senenin bu ayında, bugünün

de ispat hakkı diye bir mevzuun mevcudiyetin
den haberdar değildi. 

RAİF AYBAR (Bursa) — Sen hâlâ haberdar 
değilsin ya. (Soldan, gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Aman efendim; ne oluyor, niye telâş edi
yorsunuz ? 

REİS — Gürültü etmeyin efendim. Hatibin 
sözünü kesmeyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Siyasi ahlâktan bahsettiniz. Ben de bahs
edeceğim ya... Ama tuhaf ha... Kırk mebusluk 
kâfi gelmedi; acaba içerden daha çalabilir mi
yiz... Ondan sonra Demokrat Partinin giydirdi
ği mebusluk hil'atı sırtlarında, geçen sene De
mokrat Parti bütçesini kemali samimiyetle mü
dafaa ettiler. Şimdi 180 derecelik bir sukut ol
mak üzere yer yer vururlar, batırırlar, dünkü 
arkadaşlarına siyasi ahlâksızlık atfederler. Bü
yük Grupumuza siyasi ahlâksızlık isnadedeıler. 
Küçük bey telâş etme, dur. (Soldan, gülüşme
ler) Telâş etme, ben söyliyeceğim, sabaha ka
dar. Sen de gel, sen de gel. Zaten sözün var. 

Şu suretle hakaret ettiler arkadaşlar, diyor
lar ki: Adnan Menderes neden dördüncü defa 
Başvekil oldu? Bu siyasi ahlâka münafidir. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — öyle değil 
m? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES 
(Devamla) - Muhterem arkadaşlar, eğer ben 
re'sen tek başıma kendi arzu ve dilhahıma göre 
Başvekil olsaydım, böyle şartlar, yani bir 
adamın tek başına Başvekil olması şartları bu 
memlekette hükümran olsaydı, ne siz burada 
bulunabilirdiniz, ne de bulunsanız dahi böyle 
konuşmak imkân ve fırsatını bulabilirdiniz. 
(Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bugün Demokrasi
nin bin bir teminatı altında, başka bir partinin 
bayrağını, başka bir partinin firmasını kullana
rak seçim mücadelesinde mebus olarak gelmiş
ler buraya. Önlerinde daha üç sene mebusluk 
müemmen. Biz Halk Partinden çıkarıldığımız 
zaman seçimlere 6 ay vardı. Ve biz Halk Parti
sinden çıkarıldığımız zaman bir defa Halk 
Partisinden çıkan mebusun tekrar mebus olmak 
için, vicdanlarınıza soruyorum, binde bir ihti
mal var mıydı? (Hiç yoktu, sesleri) Katiyen ve 
katibeten. Ama siz büyük emellerle ortaya çık-
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trmz. Kolayca parti içinde yapamadığınızı, onun 
dışarısına çıkmak suretiyle ve sizin samimiyeti
nize inanarak, sizin fikirlerinizin asilliğine ina
narak, sizinle birlikte dertleştikleri zaman şu 
fikri bu fikri gayet samimî hislerle kabul 
edenleri veya iştirak edenleri sizin gibi parti
den mânevi bağlarını koparmış insanlar zanne
derseniz ve onlarla birlikte çıkıp parti ekseri
yetini kendi saflarınıza çekmek ve bu suretle 
parti içinde bir inkılâp yapmak suretiyle, Raif 
Aybar'm sözleri, o söylüyor, diyor ki; iktidar 
el değiştirebilir, seçime gitmeden dahi el değiş
tirebilir. (Gülüşmeler) 

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

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

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

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

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) _ Haksız ola
rak işgal etmedim, millet nef'ine gördüğümüz 
hususları söylemiyecek miyiz? İşgal ettin, ne 
demek? (Soldan, gürültüler, gülüşmeler). 

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

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

vamla) — Muhterem arkadaşlar; yine lâtife 
olarak, tanşiti klüp babında mâruzâtıma devam 
edeyim. Şöyle bir şey tasavvur ediniz. Meselâ, 
1954 seçimlerinde mücadele yaptık. Bu müca
deleyi yaparken burada oturan arkadaşlarımızın 
dirayetinden, bilgisinden, gayretlerinden ve 
intihap dairelerinde yaratmış oldukları sevgi
den istifade ettik. Bu seçim mücadelesini yap
tılar ve bu seçim mücadelesini bizimle beraber 
yaparken elbette ki, Ekrem Alican'm dün bu
rada okuduğu nutku ve biraz evvel burada söy

ledikleri sözleri söylemediler. Biz Ekrem Ali
can'ın ve diğer arkadaşların 1954 Mayısında-
ki seçim nutuklarını ve bütün memleket sathın
da söyledikleri sözleri zaptetmiş olsaydık, zap
tettiklerimiz de vardır, (Var, var sesleri). Bu
nu getirsek, kendi nutuklarının arkasından söy
lesek, siyasi ahlâka çok güzel bir numune vermiş 
olmaz mıyız arkadaşlar? (Soldan, bravo sesleri 
ve sürekli alkışlar). 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Ben rica 
ediyorum, getir, oku. 

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

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

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

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

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) - Bugün 
de diyorum, iyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz. 
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REIS — Mustafa Bey haitibin sözünü kes
me.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES t Devam-
la) — iyiye iyi, kötüye kötü, ne güzel söz bu. 
insan bir anda bütün hâdiseler, bütün eşhas, 
bütün insanlar üzerinde bir anda hakem mev
kiine, hüküm verme mevkiine geliyor. Ne gü
zel» şey. Beyefendi sizin hakkınızda da iyiye iyi, 
kötüye kötü hükümler vermek mümkün oldu
ğunu kabul etmek lâzımgelir. Yalnız minber
de siz mi mevcutsunuz: Başkaları yok mu? 
Herkesin kantarı belinde. Sizin hakkınızda da 
hükümler, kararlar verecekler var. 

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

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

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

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

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

ADNAN MENDERES (Devamla) — Kendi
lerini tebrik ederim. Meselâ dün diyorlardı ki; 
vaktiyle Celâl Bayar; «üç ay sonrasını görmi-
yen hükümet nasıl olur?» demiş. Bunu altmış
lar yazılarına koymuşlar. Hafızanız yalnız bir 
taraflı mı işliyor? Bu kubbede hâlâ çınlamak
ta ve mürekkebi henüz kuramamış olan sözleri 
nasıl unutursunuz? Bütün istihzayı şuun örne
ği olduğunu nasıl hatırınızdan çıkarırsınız? Za
rarı yok, on sene evvelini hatırlıyorlar; bakın 
ne diyorlar: Bayar bunu söylemişti, bunu bu
günkü bir hâdiseye tatbik ediyorlar ve diyorlar 
ki: «0 yakit öyle söylediği halde kendileri is
tikbali iyi göremediler, böyle hükümet mi, dev
let mi olur?» Hâdiseye tatbiki tamamen indî, 
tamamen kendine ait bir şey. Çünkü bizim hâ
diseyi görmemiz bahis mevzuu değildir. Muhte

rem arkadaşlar, hükümetler her gün yeni tfd 
birler alırlar. Bunda ne var? Bir inhiraf gör
düğü zaman hükümetin tedbir almasından tabiî 
bir şey yoktur, ingiltere'nin yeni aldığı tedbir
leri alsınlar okusunlar. Döviz hususunda, tahdi
dat hususunda, şu hususta, bu hususta; Dünya 
milletlerinin almakta oldukları tedbirleri düşün
sünler. Bu ayıpmış, öyle mi? 

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

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

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

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

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

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

Hulâsa muhterem arkadaşlar; şurada bir camia 
olarak şu sakaf altında geçineceğiz. Epeyce müdde
timiz var, size kolay kolay parti kurdurduk. Mebus 
olmasa idiniz parti mi kurabilirdiniz? Demokrat me
buslarla partinizi kurdunuz. Zaten Demokrat partinin 
bir cizye mahkûmiyeti vardır. Üç-dört senede bir 
oğul çıkarır gibi parti çıkarırız. Partinizi Demokrat 
Partinin malzemesi ile kurduğunuz gibi, üç senelik 
mebusluk da uhdenizdedir. Üç seneye kadar, ya de
ve, ya deveci veya üstündeki hacı. (Gülüşmeler) Gü
zel güzel geçinmek mümkün iken siyasi ahlâk veya 
ahlâksızlıklara ne lüzum var? Bunları bir tarafa bıra
kalım. Hepimizin yaşlısı İsmet Paşa Haznetleri kür
süye gelecekler. Size de bize de, söyliyecekleri var. 
Kendisini dinliyelim. (Soldan; sürekli alkışlar) 

REİS - Cumhuriyet Halk Partisi adına Nüvit 
Yetkin. 

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

SIRRI ATALAY (Kars) - Başvekil Hükümet 
namına konuştu. 

REİS - Dahilî Nizamnameye göre Hükümet her 
zaman takaddüm eder. Sırrı Atalay Bey Riyasete va
zifesini hatırlatmanıza lüzum yok. 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) -
Muhterem arkadaşlarım, Ekrem Alican arkadaşımın 
üzerinde fazla durduğu bir noktayı tavzih için huzu
runuza geldim. 

Biz diyoruz ki: Zirai bünyede bir değişiklik ol
muştur, ekim sahası genişlemiştir, randıman vasatile
rinde yükselmeler olmuştur. Alican arkadaşımız bu
nun aksini iddia ettiler ve misal olarak da Bütçe es
babı mucibe raporunun 7 nci sayfasındaki bir rakam 
tehalüfünü ileri sürdüler. Ekrem Alican arkadaşım 
iyi tetkikat yapmaya alışıktır, 1940 senesinde beraber 
başladık tetkikat yapmaya. O zamanki tetkiklerimiz
de rakamlar arasında ufak bir tehalüf olduğunda, 
alâkalılardan sorar, bu tahalüfün nereden gelmiş ol
duğuna kaani olur, ondan sonra alırdık. 

Şimdi eğer Hükümetin, kendi iddiası veçhile, 
efkârı umumiyeye şu veya bu şekilde yanlış malûmat 
vermek maksadı olsaydı cetvelde 854 rakamının sa
tırlara 969 olarak intikali gayrisamimî olarak tavsif 
edilirdi. 

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

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

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

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Nüvit Yetkin. 

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

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

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

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

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

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

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

NAİL GEVECİ (Aydın) — Acaba sen han
gi köyü tanıyorsun! 

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

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

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, Grupa hakaret... Muhterem arkadaşlar, 
hiç kimseye, hattâ arkadaşlar Büyük Kong
reye takaddüm eden günlerde sabah, akşam 
namertliğimizden hainliğimize varıncaya ka
dar çeşitli lâfları bize reva gören Zafer ga

zetesi neşriyatını idare eden insanlara dahi 
hakaret etmeyi, biz insanlıkla kabili telif gö
remeyiz. Hürriyet Partisinden hiçbir zaman, 
hiçbir yerde, hiçbir şahsa, hele muhterem 
Gnıpunuza ve Demokrat Parti Heyeti Umu-
miyesine, bir hakaret çıkmamıştır ve çıkmaya
caktır. (Sağdan, alkışlar) Fakat arkadaşlar, 
şimdi hakikaten Başvekilden öğrenmek iste
rin, Başvekilden öğrenmek isteriz; dünyanın 
hangi parlâmentosunda bir Başvekil teker te
ker vekilleri feda ederek, müteselsil mesuli
yetin icabettirdiği bir şeyin içinden çıkıver-
sin ve tek basma itimat istesin. (Sağdan, şid
detli alkışlar, bravo, sesleri) (Soldan, şiddetli 
gürültüler) Bu tarz hareketi hiçbir parlâmen
toda bugüne kadar ihtiyar eden bir Başvekil 
çıkmamıştır. Süleyman Çağlar, şimdi size ce
vap vereceğim : 

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

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

Biz hangi arkadaş için gayret sarf etmi
şiz? 

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

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

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

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

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

Ara seçimleri, belediye seçimleri, Türk Mil
letinin hakikaten hafızasının nisyan ile malûl 
olmadığının bir delilini vermedi. Ben; Nurettin 
Bey size, Sadettin Yalım Bey size, şahsan hür
met beslediğim insanlar olarak hakikaten mil
letin karşısına, vatandaşlann karşısına, sen nis
yan ile malûlsün, diye çıkmamanızı samimî ola
rak tavsiye ederim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen vekil 
olduğun zaman mebuslarla bile konuşmıyan in
sansın. 

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

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

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

1945 - 1946 dan beri ne oldu diyorlar. Çok 
istirham ederim, vicdanlarınıza iltica ederim. 
Partinin programını tetkik ettiniz. Para kıyme
tinin istikrarında umumi hizmetlerin bir plân ve 
program içinde yürütülmesini ihtisas işlerini si
yasi nüfuzun dışında tutmak... Bunlar fevkalâde 
ulvi prensiplerdir. Zamanın değişmesiyle Türk 
milleti tam bunlann tatbikine intizar ederken, 
aksine şahit oldu, 1950 yılındaki heyecanı hatır
lıyorum, arkada oturuyordum, sabaha kadar 
hükümet programı müzakere ve münakaşa edil
di, bâzı arkadaşlarla biz yadırgadık arkadaşlar, 
Bir kısım arkadaşlarla konuştuk, o heyecanı 
gördüm de : Arkadaşlar emin olunuz, o günün 
heyecaniyle, Türk milletinin deviremiyeceği 
dağlar yok dedim. O heyecan bugün yoktur. 

2961 

TBMM KUTUPHANESI



Soldan, var sesleri) Kalbinizle, vicdanl&nmz-
la, vatandaşlarla temas ediniz o heyecan yoktur. 
Milletin bu heyecanını söndürmüş olanların hiç 
olmazsa mânevi bir mesuliyet duymaları iktiza 
eder. 

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

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

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

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

Şimdi arkadaşlar, izah edeceğim; aklımızda, 
hayalimizde olmıyan şeyleri size izafe etmekte 
hususi maharet sahibi olan insanlar vardır. 
(Sağdan, Bravo sesleri, gülüşmeler) Bu neden 
ileri geldi, izah edeyim. Birgün evvel Hürriyet 
Partisi Sözeüsü Ekrem Alican arkadaşımın ha
kikaten uzun emekler mahsulü ve iyi bir tetkik 
neticesi olan ve aynı zamanda Demokrat Parti 
içinde mesuliyetini taşıdığımız zamanlara ait 
kısmını da belirtmek, iyi noktaları takdir, kötü 
noktalan tenkid etmek şeklinde vesikalara, ra

kamlara müstenit müdellel konuşması karşısında 
muhterem heyetiniz sükûnet içerisinde kendi
sini dinlediniz. Bu konuşmalarında hakikaten yer 
yer kendilerinin çok ağır ve vahim telâkki ettikleri 
noktalan dahi sükûnetle dinlemeniz Samet Ağa
oğlu arkadaşımızı ve onun gibi düşünenleri hay
rete düşürdü ve o zaman huzurunuza çıkmadı. 
«Dikkat ediniz, muhalefet bir obstruction pe
şindedir.» diye bundan sonra ki bütçe konuşma
larına bir alarm işareti vermek istedi. Ama 
Yüksek Heyetiniz, seçim bölgelerinin teker te
ker itimadına mazhar olan insanlar sıfatiylc 
elbetteki haklı olan yerlerde tenkidleri dinliye-
cek, haksız olan yarlerde kalkıp burada muhale
fet edeceksiniz. Bu gayet tabiîdir. Buna taham
mül edemiyenler vardır ve bu hususi bir ruh 
haletidir. 

işte sizin bir gün evvel Hürriyet Partisi söz
cüsü arkadaşım Alican huşu içinde tenkidlerini 
dinleyişiniz... (Gürültüler. O, o sesleri.) Evet efen
dim, dinleyişiniz... Evet Kirişcioğlu müdellel ko
nuşmaları siz, daima dişinizi sıkarak dinlersiniz. 
Sizi bilirim ben... Bu bakımdan ben Kirişcioğlu 
gibi dişimi sıkarak dinleyen münferit şahısları 
değil, muhterem heyetinizin, Türk efkân 
umumiyesi karşısında sizlerin şahadetinize güve
nerek Ekrem Alican'm konuşmasını dinlediğinizi 
hatırlatıyorum. Ekrem Alican'ı sükûnetle dinle
meniz üzerine arkadaşlar hakikaten bir alarm 
işareti vermek lâzımdı, işte Ağaoğlu onu yap
mak maksadiyle çıktı. Müdellel diye bilhassa ıs
rar ediyorum hele deminki tavzihinden sonra ne 
noktalarda tenkidinin olduğunu ne noktalarda 
medihler yapmakta da bulunduğunu söyledikten 
sonra bunu bir kere daha teyidederim. Biz mu
halefette de iktidarda da demokratik bir idarede 
vatandaşın alın teriyle kazandığı vergiler öde
mek suretiyle umumi hizmetlerin sevku idare 
edüdiği bir rejimde, her şeyin tam bir açıklık 
içinde müzakere, münakaşa ve murakabeye tâbi 
tutulmasını demokrasinin bizatihi kendisi reji
min, ayrılmaz unsuru telâkki etmekteyiz. Prog
ramımızda bu prensip de vardır. Vatandaş yal
nız seçimden seçime, yalnız dört yılda bir va
tandaş değildir. Bu konuşmalarınızda dahi mil
lete cevap vermişsiniz diye konuşuruz. Şu halde 
sizler dört yıl müddetle milletin kendisisiniz, as
la, diyen Ağaoğlu'na cevap vereyim. Asla ve 
kat'a Samet Ağaoğlu. iktidar, sandalya, insan
ların muayyen mevzulardaki vukufunu dahi 
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«natitU'abiJiyorrauij. iktisadi ve mali meseleler-
deki vukufuna hakikaten yakinen bilirini. Bu 
mevzularda fazla mesaileri yoktur. Birçok top
lantılarda beraber bulundum, bilirim. Fakat 
Anayasa meselelerinde, parlâmento hukukunda 
hakikaten yakın ve derin vukufu olduğunu zan
nettiğim arkadaşın dün Yüksek Meclisin 4 yıl 
müddetle milletin tâ kendisi olduğunu söylediği 
anda bu bilgisinden de şüpheye düştüm. Dün 
demokrasinin Samet Ağaoğlu eliyle katledildi
ğine şahit oldum. Ama ben şunu sizlere hatır
latayım, milletin hayır arkadaşlar sizler hiçbir 
zaman tâ kendisi değilsiniz. Yüksek Meclisin 
huzurunda yaptığınız konuşmaların her biri 
milletin huzurunda geçmişcesine burada tescil 
olunmaktadır. Biz Yüksek Meclisinizin huzurun
da Türk milletinin temsilcisi olarak çıkıp yap
tığımız konuşmaları, hakikaten Türk milletinin 
önünde yaptığımız kanaatindeyiz ve bu konuş
maları tescil ettirmek suretiyle yapıyoruz. Bize 
atfedilmek istenen muvazaa, anlaşma, itilâfa, 
gelince : Hürriyet Partisi adına sırası gelmiş
ken şurasını arz edeyim ki Hürriyet Partisi 
icabettiği ahvalde yalnız muhalefet partileriyle 
değil, iktidar partisi ile beraber olmayı dahi, 
demokrasinin icaplarından addetmektedir. (Sağ
dan, alkışlar) Biz, hakikaten bu görüşle, bu 
külli görüşle, bu dünya görüşü ile, hareket edi
yoruz. Uzun yıllar ömrünü tek parti içinde ge
çirmiş ve tecrübe görmüş bir kimsenin çok par
tili demokratik rejim içinde faaliyet gösterebil
mesi için fevkalâde büyük bir istidat ve kabiliyet 
ister. 

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

Bütçelerin müzakerelerinde, her mevzuda 
nerelerde beraber, nerelerde ayrı olduğumuzu 
söyliyeceğiz arkadaşlar. Partimizin umumi söz
cüsü söyledi, hattâ o kadar ki Dördüncü Mende
res Kabinesi büyük ekseriyetinizle tasvibedil-
miş olan hükümet programının rejime mütaal-
lik olan kısımlarını derhal icra etsin, ilk minneti 
bizden duyacaksınız, demiş. Yirte umumi söz
cümüz deminki tavzihlerini dc teyiden dedi ki; 
kalkınmaya itirazımız yok, kalkınmaya itirazı
mız yok. O kadar ki, Server Somuncuoğlu ar
kadaşımıza da cevap vereyim, kendileri ile iş 

birliği halinde çalıştığımız Avrup« Jq Birliği 
Teşkilâtı raporlarında yazdıdır, deniyor ki. Tür
kiye'nin iktisadi kalkınmadan vazgeçmesi bu 
gayrimt'unkündür. gayri kabili kabuldür, deni
yor, Ekrem Alican arkadaşımız temas ettiler, 
vatandaşın ıstırabı gün begun ağırlaşıyor, ikti
sadi çıkmaza doğru sürüklenmekteyiz, finans
man usulünün bugünkü tarzı hayatı ağırlaştı
rıyor : Tavzih edeyim, arkadaşlar; bir fabrika
ya tam kapasite ile çalışma imkânı vermeden 
yeni yeni fabrikalar kurmak ağırdır, millî ekono
mide israftır. Maliyetleri yükseltir, hayat pahahlı-
ğını çoğaltır ve bu surtle tıpkı bir havuza atı
lan taşın muhitinde yarattığı dalgalar gibi eko
nomik hayatı umumi bir baskı altına alır. 

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

Şimdi, Samet Beye de cevap vermiş oluyo
rum, yatırımlar yapılsın. Eğer yatırım bir prog
ram, bir plân içerisinde, emisyona müracaat et
meden yapılırsa dış yardım da fazla olur. Hü
kümet kabul etti, bidayette Maliye Vekili söy
ledi, iktisadi bir istikrar politikası takibedece-
ğiz, dedi. Bunu Bütçe Encümeninde söyledi. Ar
kasından Başvekil Anadolu Ajansı vasıtasiyle, 
iktisadi bir istikrar politikası takibetmek kara
rındayız, dedi. Bunlar denmişken bunun derhal 
ilk bütçede neticesini görmek iktiza ederdi, iki 
aylık bütçe teklifi efkârı umumiyeyi teşviş et
mek için değildir. Bu yapıcı bir çalışmadır. 
Memleket işlerinde bizim de rolümüz olduğunu 
kabul ettiğiniz takdirde lütfen bizim de bu hu
suslarda bilgilerimiz olduğunu kabul edin o şe
kilde bir bütçe yapılsın ki, hükümetin istikrar 
politikası bu bütçede tahakkuk yoluna derhal 
girmiş olsun, diyoruz. Bunu söylemeye mecbu
ruz Kabul edip etmemek size aittir. Bunu yeni 
atmış değiliz. Bütçenin ilk konuşmasında dahi 
Bütçe Komisyonu azaları şahit; ayni şeyi teklif 
ettik. Bütçenin komisyonda da heyeti umumiye-
si müzkere edilirken, daha o zaman Başvekilin 
beyanı yoktu. Fakat Maliye Vekili söyledi, ha
kikaten kurtuluş yolu budur, dedi. Ve biz de 
dedik ki; bu görüşü muvakkat bir bütçe ile der
hal tahakkuk ettiriniz. 
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Söz sırası buraya gelmişken arz edeyim Ser
ver Somuncuoğlu'nun Türkiye Bütçesinin açıkla 
kapatılmasını temenni etmek şeklindeki sözleri 
memleketin bugün üzerinde durduğu iktisadi 
şartları asla ilmen kabili telif olmıyan bir nokta
inazardır. Şimdi de mühim bir metot bahsine te
mas edeceğim. Ağaoğlu arkadaşımız temas edi
yor. Sayın Hükümet Reisi temas ediyor, sözcüler 
temas ediyor. Burada bu yapıldı şurada şu yapıl
dı. Burada bu yapıldı, resmiküşadoldu. Çok istir
ham ediyorum, arkadaşlar bir memleketin iktisa
diyatı şurada veya burada münferit eserlerle mü
talâa edilmez. Bir milletin iktisadiyatını vesikala
ra intikal ettirmek lâzımdır. Yoksa eserleri yerin
de görmek için insanın ömürü kâfi gelmez. Bu 
bakımdan Alican arkadaşımızın temas ettiği, sa
nayimiz, sanayi endekslerine göre, hakikaten te
rakkiler kaydetmektedir, inkâr edilemez. Ama şu 
noktada, bu noktada araz vardır, hükümetin bu 
arazı gidermesi için dikkatini çekiyoruz. 

Şimdi ben; hükümetten rica edeceğim, Tür
kiye'nin umumi iktisadiyatını vesikalar üzerin
den takibetmek itiyadını kazansın. Aksi takdirde 
şurada veya burada son derece verimli çalışsalar 
dahi, münferit eserlerle Türk iktisadiyatı hakkın
da Türk Milletine fikir verdiklerini zannetseler 
dahi, bizimle hâli temasta olan memleketlerin, bi
zimle müşterek çalışmalar yapan beynelmilel 
müesseselerin bununla iktifa edecekleri mutasav
ver değildir. 

BAKİ ÖKDEM (Aydın) - Allah Allah. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) - Evet dok
tor bey... 

Arkadaşlar; bu vesikalar ve bu lüzum esasen 
hükümetçe kabul edilmiş olsa idi, Alican arkada
şımızın da üzerinde durduğu gibi bütçe lâyihası 
bu lüzumu ifade eder şekilde dörtbaşı mamur ola
rak yapılmış olması iktiza ederdi. İnsan hata ya
pabilir. Çok rica ediyoruz, gelecek yıl Hükümetin 
getireceği bütçe esbabı mucibe lâyihası dörtbaşı 
mamur olarak, millî iktisadiyatımızı içerde ve dı-
şarda takibetmek istiyenlerin işini kolaylaştıracak 
sıhhatli ve ilmî bir hüviyet taşısın. 

Sonra; bir kısım arkadaşlar hamle yapıyo
ruz, sıçrıyoruz, israf da olabilir, dediler. Hayır 
arkadaşlar. Memleketi israf yapmadan kalkın
dırmak lâzımdır. Hele bizim gibi fakir memleket

lerin israfa hiç tahammülü yoktur. Zengin bir 
memleket belki israf yapabilir, zengin bir aile 
israf yapabüir. Fakat fakir bir aile israf yapma
ya mütehammil değildir. Bir ailenin iktisadı için 
muteber olan fikir mület hayatları içinde mute
berdir. Fakir bir millet israf yapamaz arkadaş
lar. İsraf yaparlarsa iki yakasını bir araya getir
mesi mümkün olmaz. Türk milleti ekonomik im
kânları itibariyle santimi santimine hesaplı ça
lışmak mecburiyetinde olan bir manzara arz et
mektedir. Bu itibarla israf mümkün olabilir sö
zünü hakikaten makbul addetmemek lâzımgelir. 

Şimdi benden bahsettiği için son sözümü on
dan bahsederek bitireyim. 

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

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

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

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

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

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

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

Somuncuoğlu arkadaşımız bizzat kendi ko
nuşmalarında iktisadi kanunların mevcudiyetine 
işaret edecek misaller verdi. Diyor ki; ithalât 
politikamızda, Millî Korunma Kanununda tadi
lât yapılmak istendiği şu sıralarda bunlar sad
ra şifa verici tedbirler değildir. Fiyatları müs
takar tutmak için piyasaya ihtiyaçtan fazla bir 
mal getiriniz, o malın fiyatı müstakar kalır. İşte 
bu, iktisat kanunudur arkadaşlar. (Saödan. gü
lüşmeler) Arkadaşım iktisat Kanunu İdarei ör
fiye Kanunu mu zannediyor? (Sağdan, şiddetli 
gülüşmeler ve alkışlar) Kendileri huzurunuzda 
illâ yeni bir tedbir bulmak lazımmış gibi konuş
tular. Kendisine hatırlatayım, bu mevzularda 
keşfedilmemiş bir şey yoktur. Halbuki kendile
ri bir şey keşfetmiş olmak lüzumuna kanaat ge
tirmiş olarak konuştular. Halbuki huzurunuzda 
konuşulanların hiçbirisi yeni bir keşif değüdir. 
Ben kendisinden hakikaten dörtbaşı mamur bir 
ifade bekliyordum; bunu yapmadı. (Soldan, 
yaptı, yaptı sesleri) O kadar yapmadı ki arka
daşlar, envestismanlar mevzuunda Hürriyet 
Partisi Sözcüsü Ekrem Alican'ın konuşmasını 
dahi takibetmemiş olacak ki, biz dedi, envestis
man mevzuu üzerinde müzakere cereyan etme
sini isteriz. Muhterem arkadaşlar; envestisman 
mevzuu üzerinde bugün konuşalım, yarın konu
şalım, yine bir iktisadi kanun arz edeceğim. Ser

vet Somuncuoğlu arkadaşıma, bir memlekette 
yatırımlar, Bütçe Komisyonunun raporunda be
lirttiği, fakat noksan olarak belirttiği veçhile, 
mülî tasarruftan ileri gelmez. Hakikaten mülî 
hâsıladan ileri gelmez. Vergi yollariyle yapıl
mazsa reel tasarruftan, aynı tasarruftan ileri 
gelmez, emisyonla finanse edilirse, o memleke
tin parası düşer, fiyatlar yükselir, hayat pahalı
laşır, işte bir kanun daha... 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu bakımdan yapıcı görüşlerle, memleketin 
müşterek dâvaları üzerinde eğilmek ve yardım 
yapılmasını temin için alınması lâzımgelen ted
birleri mütehassıs heyetler vasttasiyle tesbit et
tirmek ve bunu sonra pohtika makamlarında 

müzakere ve münakaşa etmek ve talepte bulun
mak lâzımdır. Bu millet her zaman için yapda-
cak yardımlara hakikaten liyakati olan bir mil
lettir, bunu binbir kere ispat etmiş bir millettir 
v« behemehal yapılması iktiza eder. Bir vesile 
île buna dair bütçe raportöründen de sualimiz 
olacaktır. Derdi teşhis ettikten sonra devasını 
ortaya koymak lâzımdır. Bütün işlerimiz bu 
zihniyetle muhalefetçe ve iktidarca ele alınmak 
lâzımdır. Dertlerin teşhisi konulmuştur, Bütçe 
Encümeninde de raporlarda da dış yardımın lü
zumunu işaret edilmiştir. Bu nasıl gelir, bunun 
tetkikini yapmak ve tedbirini almak lâzımdır. 
Bu bakımdan üzerinde mutabık olduğumuz şey
leri söyledik, ayrıldığımız şeyleri de söyledik ve 
bütün konuşmalarımızı yapıcı bir zihniyeti* 
yaptık. Burada yapıcı konuşmadınız denirse 
söylesinler birlikte muhasebesini yapalım. Biz, 
daima yapıcı bir zihniyetle meselelerin üzerinde 
duracağız, müzakere edeceğiz, huzurunuzda 
tekrar •ediyorum, biz burada konuşurken Muh
terem Türk Milletinin huzurunda konuşuyormuş-
casına, meseleleri tetkiklerimizin muhassalası 
olarak getirmekkararındayız. 

Şimdi sözlerime son verirken, ben de Ekrem 
Alican arkadaşımın geçen gün temas ettiği bir 
noktaya avdetetmek istiyorum. Hangi parti 
içinde bulunursak bulunalım, nihayet hepimiz 
bu memleketlerin evlâdıyız. Somuncuoğlu arka
daşımız yolunu göstermeden bir mesih edasiyle 

I gelin birleşelim, diyorlar. Muhterem arkadaş-
I larım; fikir ihtilâflarımız olabilir, bu tabiîdir, 
j Münakaşa ede ede bertaraf ederiz. 

Memleket elyevm ıbir rejim buhranı içeri
sindedir. Memleketimizde murakaJbeli bir de
mokratik rejime, kanuni teminat altına alınmış 
bir rejhne ihtiyaç vardır. Bunu Yüksek Heyeti
niz halletiği anda, 'biz ancak muhterem heyeti
nize karşı teşekkür borçlu oluruz. 

Arkadaşlar, iktisadi bakmadan şurada bir 
sıkıntı vardır, hayat pahalüığı vardır. So
muncuoğlu diyor, yalnız sabit gelirlüerde... 
Köylüler dahi hayat pahalılığından şikâyet et-

j inektedirler. (Soldan, hayır sesleri) Hayır di-
j yen arkadaşlar -buraya çıksın konuşsunlar, 
j Şimdi, müsaade ederseniz; köylüsü, işçisi. 
! memuru, esnafı, tüccarı, «kaili kaül bir züıurü 
J müstesna olmak üzere herkes bayat pahalıh-
i ğıınlan müşiridir. 
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Muhterem arkadaşlar; bu ıstırabı duyabil
mek için, behemehal bizim de tahsisatımızı indir
mek suretiyle, bu ıstırabın içine girmemiz lâzım-
gelirse, bunun teşebbüsüne geçmek lâzımdır. 
(Sağdan, bravo sesleri) Bu bakımdan ıstıraplara 
parmak basmak lâzımdır. Istıraplara çare bulun
duğu anda hepimiz bu memleketin evlâdı olarak 
seviniriz. Ben burada sözlerime son vereceğim, 
fakat tekrar hatırlatayım ki, arkadaşlar, Hürriyet 
Partisi, bütçenin ilk müzakeresi gününden beri 
huzurunuzda ve bu yolla umumî efkâra belirtmek 
isteriz ki, vatandaşların ıstırap duydukları nokta
larda en büyük titizlikle bu ıstıraplara çare bul
mak yollarını göstermekte devam edeceğiz. Bunu 
huzurunuzda yaptığımız yeminin de bir icabı say
maktayız. 

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

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

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

RElS — Başvekil Adnan Menderes, buyu
run. 

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

Muhterem arkadaşlar; kömür meselesinde 
Fethi Çelikbaş dedi ki; benim koyduğum tevzi 
usulü sayesindedir ki kömür buhranı ortadan 
kalkmıştır. Şimdi size hu iddianın, tarihlerle, 
tamamiyle gayri vâki olduğunu ifade etmek *a-
lâhiy et indeyim. 

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

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tatbikatı 
öyledir, efendim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Mü
saade ediniz. Tevzi sisteminde değiştirdiğimiz 
nedir? O zamana kadar, önceden parası y a t ı -

rılıyordu, ondan sonra kömür almıyordu. Koy
duğumuz usul; günleri ilân edilecek, herkes 
gününde gidecek, o gün parasını verecek ve 
kömürünü alacak. Tevzi sistemi dediğimiz husus 
bundan ibarettir. Bu, Mayıs ayında değiştiril
miştir ve tatbikata konulmuştur. Asıl mesele 
bu değildir. Asıl mesele; Demokrat Partinin, 
kömür istihsalinde sarfedegelmekte olduğu gay
retlerin neticesidir. Mevcudolmıyan uır nesne, 
ne kadar iyi bir tevzi usulüne tâbi tutulursa 
tutulsun, ihtiyaçları karşılıyaibilmesi mümkün 
değildir. Arzım unuttuğum bir mesele daha var. 
Bizzat kendisi zamanında, son güne kadar tu-
venan kömür verirdik. Mayıs ayında yaptığımız 
değişiklikle, ilâve kömür olarak dağıtmaya baş
ladık. Bunu ayrıca kaydetmek isterim. 

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

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

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

Hususi teşebbüsün linyit istihsali, 257 bin 
tondan 500 bin tona yükselmiş bulunuyor. Gö
rüyorsunuz ki, linyit 777 bin tondan 1 118 000 bin 
tona, hususi sektör de 257 bin tondan 500 bin 
tona doğru bir yükselme vardır. Tam duble ol
muş. Taş kömürü 2 706 bin tondan 3 900 bin 
tona yükselmiş. Yani 4 milyon tona yükselmiş. 
Azıcık daha gayret edersek linyit ve taş kömü
ründen de 1949 rakamlarının tam bir mislini el
de etmiş olacağız. İste bunlar kendisinin de gay
retinin sebkettiği envestismanlar devrimize ras-
hvan, Demokrat Partinin büyük cehdü gayre
t i n i neticesi olarak ve seneden seneye birbirini 
takibeden muntazam bir artışlar silsilesinin ne
ticesinde vâsıl olduğumuz yekûnlardır. Binâen
aleyh tevzi sisteminin değişikliğinde falan değil 
S'rndi bunun yanında muhterem arkadaşlar; 
bütün istihsal sektörlerinde bu artışların ne su
retle tekevvün etmiş olduğunu yüksek huzuru
nuzda teker teker ve ayrı ayrı arz edebilmek 
'ırsatma nail olacağım. 

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

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) - Çete 
dediniz. (Gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) - Muhterem arkadaşlar, şimdi zaten sözü
mü oraya getiriyordum. Arkadaşlarım, şimdi bi
zim siyasi bir alın yazımız olarak bir siyasi alın 
yazımız değil, bir siyasi yüz karamız gibi Halk 
Partisi mebusu olduğumuz. Halk Partisinden çıka
rıldığımız veya çıktığımız hatırlatılmak suretiyle 
kendi çıkışları veya çıkarılışları arasında bir tena
zur bir müsavat tesis, bir sebebi mazereti ortaya 
koymak gibi bir gayret karşısında konuşurken ben 
şöyle demiştim. 

Bizi dedim, evvelâ Bayar'ı, sonra ikimizi çı
kardılar etti üç, bir daha çıkardılar etti dört ve çı
karıldığımız zaman seçimlere altı ay vardı, dedim. 
(Soldan gürültüler) 

REİS - Lütfen dinliyelim. 
ADNAN MENDERES (Devamla) - Mü

saade buyurun ben söyliyeyim de tenazur olup ol-
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madığına siz bakın. Evet altı ay vardı, fakat şim
di ise üç sene var. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) - Dört 
ay beklediler, siz dört saat beklemediniz. 

REİS - Hatibin sözünü kesmeyin rica ede
rim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) - Bizim 
çıkarılışımızda siyasi ahlâka uygun bir husus ol
saydı, her meseleyi didik didik tetkik edip haki
katleri ortaya koymak ve hele bizi siyasi ahlâk 
bakımından kıstasa vurmak hususunda fevkalâde 
titiz olan arkadaşlarımızın böyle siyasi ahlâk şa-
ibesiyle bir partiden çıkmış veya çıkarılmış olan 
insanlarla beraber çalışmayı berveçhi peşin kabul 
etmemiş olmaları lâzımgelirdi. Burada bir tariz 
yapmak değil, fakat bunu mazur görsünler demi
yoruz, mutena bir iş yapılmış gibi, fakat hiç de
ğilse bir alın yazısı, bir yüz karası olarak bizim 
önümüze getirip koymaktadırlar. (Sağdan, yüz 
karası diyen yok sesleri) 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Mani
sa) - Adnan Bey; Hürriyet Partisi sizi bundan do
layı muaheze etmiyor. 

REİS - Müsaade buyurun, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

ADNAN MENDERES (Devamla) - Konuş-
rurmıyacak mısınız? 

Şimdi muhterem arkadaşlar bizim HalkParti-
sinden ayrılışımızla ve ayrılışımızın cereyan etti
ği şartlarla, bendeniz Hürriyet Partisini teşkil 
eden muhterem zevatın ayrılışları arasında bir 
analojik tesis etmenin, biraz hâdiseleri zorlamak 
mahiyetinde olacağını tebarüz ettirmek isterim, 
hâdise sadece bundan ibarettir. Bizim birimiz çık
tı, ikimiz çıktı, arkasından birimizi daha çıkardı
lar. Bizim 30 kişi, 40 kişi olalım sözümüzü -bura
da atfınızı rica ederim- literal mânasında almasın
lar, mecazi mânada kullanılmış bir sözdür. Mak
sadım bir çete kurmak mânasında değildir. Müsa
ade edin bu bir teşbihtir, yani şunu ifade etmek is
tedim ve zabıtlara böylesine geçip tavazzuh etme
sini arzu ediyorum. Ben onların 30 kişi, 40 kişi 
olmadan ayrılmak istemediklerini, hattâ bir bakı
ma ayrılmak için kendilerinde kâfi derecede siya
si cesaret görmediklerine işaret etmek istedim. 
Adedi çoğaltmak, çalışmalarda muvaffakiyet 
ümidini o nispette artırmak ve ondan sonra parti

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

REİS — Sayın Başvekil, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

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

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

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

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

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sevgili arkadaşlarım; Fethi Çelikbaş, 
benim mahallî bir tâbir olarak dilimde takılmış 
olan bir ifadeden dolayı bu kürsünün nezaheti-
ne halel gelmiş gibi bir zehaba yer verecek ifa
delerde bulundu. Ben dedim ki; herkesin kan
tarının topu belindedir. Bu, Aydm'da, benim 
hemşehrisi bulunmakla ve yerlisi bulunmakla 
pek memnun olduğum memleketimde daima 
herkes tarafından kullanılan ve nezahete hiç
bir şekilde aykırılık teşkil etmiyen bir tâbirdir. 
Bunun mânasını bütün arkadaşlar gibi Fethi 
Çelikbaş da bilir. Eğer Burdur'lu Fethi Çelik
baş bilmiyorsa ben öğreteyim. Bunun mânası 
judur; herkes hükmünü kendisi verir. Kantarı 
yanmda yani hâdiseleri çeker ve şudur der. Bu
nun mânası budur. Şimdi böyle kullanmamız 
amiyane mi oldu ? Mahsubunu yapın. Sizinkiler-
!e veya benim söylediklerimle.. 
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Amiyane diyorlar. Fethi Çelikbaş konuşur
ken dörtbaşı mamur talan... Bu kürsüden konu
şurken vokabüler mi taşıyacağız* Bâzı arkadaş
ların başka tâviz ciheti bulamayınca söz kala
balığı vücuda getirebilmek tedbirine başvurma
maları lâzımgelir. 

Kantarın topu da eete meselesi gibi bir tara
fa bırakıldı. 

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

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

Biz birdenbire zamanın tagayyürü ile her şe

yin tagayyür edeceğini, yani bu düsturun arka-
sında hiçbir orensibin mevcudolmıyacağmı ifa
de etmek istiyen ve hâdiseleri böyle anlıyan in-
sanlarmış gibi bir muameleye mâruz kaldık ki. 
bunda Fethi Çelikbaş'm hakkı yoktur. 

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

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

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

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

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

Ondan sonra bizleri enzarı âmmeden düşür
mek için, ben parti propagandası yapmıyacağım, 
objektif kaideleri söyliyeceğim falan füân der-

i k e n ç o k söz götüren mevzulara binıühabe sapmış 
bulunuyorlar. Belediye seçimleri, biz her yerde 
sizinle hesaplaşacağız, eski heyecan kalmadı ve 
saire... Hatırlarsınız, 1954 ten evvelki devirdf 
de birtakım arkadaşlar, her nasılsa partiyle irti-

j batları kopmuş olan bâzı arkadaşlar, bu fikri 
J yaymak isterlerdi. Ben de onların yerinde ol-
j sam öyle düşünürüm, eski heyecan kalmadı di-
I yeceğim ki, artık âmmenin teveccühü z a i l ol-
' muştur diyaceğim ki, kendime taraftar edine-
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•fsm. Şimdi bu kürsüden hiç lüzum olmadan, es-
gı heyecan kalmadı, siz görürsünüz, size göste
ririz» gibi sözler sarf etmek, işte asıl amiyane 
oıan fikirler bunlardır. (Soldan, alkışlar). Da
na dün bir bugün iki. Sen bizim mahalleden geç 
de gösteririm gibi önümüzdeki seçimlerle şunu 
bunu göreceksiniz şeklinde söz söylemek asla 
caiz değildir ve ben bu sözleri hocalığına yakış
tıramadım Feti Çelikbaş'm. (Gülüşmeler), 

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

Başka bir âlim ne diyor; ilmî bedahet me
selesinde. 

Buraya bir Mytdall geldi, konferans verdi, 
bakınız ne diyor (Kaynakları âtıl bulunan 

memleketlerde para, finansman, kredi mev
zuunda Ortodoks telâkkilerin yeri yoktur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette para 
hacmına tesir edecek muamelelerin sureti kati-
yede mcrdudolması lâzımgeldiğini, bunun be
hemehal bir enfilâsyona müncer olacağını ifade 
etmek istediler. Bunu kabul etmiyorum. Şimdi
ye kadar bütün bu muamelelerin cereyanı esna
sında kardeş gibi bereber idik. Sevişerek, bir
birimize itimadederek beraber çalışıyorduk. 
Bunları bir defa olsun bize ifade etmedi. Şimdi 
şu siyasetin garip cilvesine bakın ki, dün gör

düğümüz işlerin mesuliyetine, şerefine beraber
ce iştirak ettiğimiz arkadaşlarımız, bir başka 
kisve giydikleri zaman, ben seni tanımıyorum 
diyorlar. Eskiden doslukla mütehalli olmuş iki 
arkadaştan birisinin içtimai mevkiinin değişme
si, diğerinin siyasi telâkkilerinin tebeddülü, araya 
zaman mesafesinin girmiş olması, mekânın değişik
liğinin vukua gelmesi ile birbirlerinden ayrılmış 
olan bu insanların karşılaşmasını tasavvur edin. 
Karşüaşıyorlar, birisi nasılsın diyor, diğeri ben se
ni tanımıyorum diye cevap veriyor. 

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

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

Ondan sonra, bilmiyorum ne lüzum görüyor
du; işte Hürriyet Partisi, iktidar partisi ile beraber 
de olabilirmiş. Buraya kadar güzel. Hacet hininde 
iktidar partisi ile beraber olacak. Bunu ifade etmiş 
olmasından dolayı kendisine teşekkür ederim. Fa
kat orada kalmıyor. Diyor ki; biz böyle bir dünya, 
böyle bir âlem, böyle bir uhrâ, böyle bir okyanus 
görüşüne sahibiz. Orada kalsa iyi, ama orada da 
kalmıyor. Ne yaparsın, Hürriyet Partisi? (Soldan; 
gülüşmeler) Ondan sonra büyük bir ehemmiyetli 
sözler söylenecek, mutlaka ve muhakkaka. Mili
tant bir ruhla konuşacak. Millette heyecan kalma
dı diyor. Bu heyecanı meydana getirecek. Ondan 
sonra böyle bir heyecanla yayından fırlayan ok gi
bi derhal büyük kelimelere ve büyük şeylere gidi
yor. 

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

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

ortaya koymak iktidarına sahibiz. Fakat bisut 
münakaşalarla geçirilecek zamanımız yoktur. 
Memleketin, vatandaşın dertleriyle, işleriyle, 
meşgulüz, sensin, benim münakaşasiyle kaybede
cek vaktimiz yoktur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muhtrem arkadaşlar; tasavvur ediniz, 1956 -
1957 şeker kampanyasında 300 bin ton şeker 
istihsal edeceğiz. Eğer 120 bin ton şeker kapa
sitesi içinde kalsaydık, 180 bin ton şeker ithal 
edecektik. 30 milyon dolara yakın bir para tu
tuyor. Bugün istihsalde 1950 standartlarında 

kalmış olsaydık, sadece bu yatırımlardan dolayı 
100 - 150 milyon dolar fazla ödemek zorunda 
kalacaktık. Bunu bilhassa ispat edeceğim. Bu
güne kadar aldığımız neticeler muazzamdır. 

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

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

Muhterem arkadaşlar, bundan çıkan bir mâ
na da şudur: 

1950 den 1955 e gelinceye kadar bir misli 
artmıştır. 74 bin tondan geliyor, 157 bin tona. 
1956 dan 1957 ye geçerken birdenbire 300 bin 
tona çıkıyor. Dikkat buyuracak olursanız ar
tış nasıl süratli oluyor.. Bunun mânası, büyük 
istihsal yapmak devrine artık gereği gibi girmiş 
olmamızdır. Bir köprücük, bizi selâmet sahi
line ulaştıracak bir köprücük... 150, 200, 300 
milyon dolardan bahsettim. Eğer iki sene üst-
üste hava şartları gayrimüsait gitmemiş olbaydı, 
bugün yapılan tenkidlerin mahiyeti asla bu ol-
mıyacaktı. Hattâ tahmin olunabilir ki, arka
daşlarımız o iyi tecelliler içerisinde bizden ay
rılmak külfetine de katlanmıyaeaklardı. Ne 
Çare ki, bir milletin hayatında bütün faktörler 
lehe işllemez, sıkıntı günleri de, Bikın<tı senele
ri de olur. Allah bir daha göstermesin. Gök
lerin mavi cam gibi donduğu, seneler olmuştur. 
Böyle hallerde milletçe ıstırap çekilir. Gayri
müsait şartların memleketin bünyesine göre te
sirleri başka başka olur. Muhterem arkadaş-
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\&Tj bir milyon tonun çok üstünde zahire ihracı 
yaptığımız seneler oldu. Size şurasını arz ede
yim, bu senenin sonunda üç gün sam yeli dedi
ğimiz sıcak rüzgârlar esmemiş olsaydı ve biz 
1 -1 ,5 milyon ton ihracat yapmış mevkiinde 
bulunmuş olsaydık, bugün bütün tenkid ettik
leri dertler, ıstıraplar dedikleri şeylerin, mad
de darlığının ortada adı olmazdı. Bugün bi
lim istihlâk maddeleri için ihtiyacımız, muay
yen bir miktarda dış tediyedir. Bu, bir mem
leketi batırdı, çıkardı hükümlerine götürecek 
kadar miktarlar değildir. Bunu izam etmek 
katiyen caiz değildir. Bunları gözler önüne 
sermek, plansızlıktır, prograınsızlıktır, şudur, 
budur, demek asla bahis mevzu değildir. 

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

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

en az dış tediyeye muhtaçtır ve hangisi en kısa 
bir zamanda verimini verecektir, hangisi büyük 
halk kütlesinin ihtiyacına tekabül etmektedir.. 
Bunları hep beraber düşündük ve beraber tan
zim ettik arkadaşlar. 

Millet Partili arkadaşım buradalar, kapasi
teden bahsettiler. Kapasiteyi arkadaşım bümi-
yor. Meselâ, biz, 1 600 00O ton kapasiteye 1956 
da ulaşılacak demekle, bu kadar istihsal yapıla-
cak demiyoruz. Bunların hepsi bir senei kâmile 
zarfında işledikten sonra hasılat kapasiteye in-
kılâbetmemiş. Bu açık bir hakikattir. Meselâ 
1956 senesinin sonunda 1,5 milyon torduk bir 
kapasiteye sahibolursunuz. Fakat bunu, bâ2i 

fabrikaları 8 nci ayda bâzı fabrikaları 4 ncü ay
da, bâzı fabrikaları 11 nci ayda bâzılanm 12 nci 
ayda henüz tecrübe işletmeleri yaparken elde 
etmiş olursunuz. Siz diyorsunuz ki şu kadar ka
pasite elimizde. Bu elimizde olduğu halde istih
saliniz nedir? Söyleyin bakalım diyorsunuz. Yay 
300 bin ton eksik diyorsunuz. Hâdise budur. 
Yapılacak küçük bir tetkik hâdiselerin böyle 
olmadığını gösterir. 

Gelelim Şeker fabrikalarına; 
Muhterem arkadaşlar; vehlei ulâda söylenen 

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

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

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

Gelelim Kütahya Şeker Fabrikasına : 
Kütahya Şeker Fabrikasının yapılması bir 

hata mıdır? 
Muhterem arkadaşlar, Kütahya Şeker Fabri

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

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

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

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

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

Hangi tesisleri plânsız olarak yaptık? Bun
ların belirtilmesi lâzımdır. 

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

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Benden ev
vel. 
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BAŞVEKİL A B N A N MENDERES (Devam
la) — Senden evvel mi idi? Etibank binası fa
lan keşke olmasaydı. Onun yeıine çok daha ve
rimli yerlere paramızı sarf edebilirdik. Ben 
söyliyeyim, fakat bunun umumiyet içinde ifa
de ettiği mâna, o derece büyütülecek, bütün 
envestisman politikamızı şaibelendirecek bir 
hududa katiyen götürülmcmiştir. Bunların por
tesi, miktarı, hepsi malûm ve muayyendir. 

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

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

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

ikincisi; daha ne yaptık? Yine istihsali ar
tırmak için, her mahsulümüz yani teşvik edil
mesine ihtiyaç gösteren mahsullerimiz için mü
nasip bir pazar ve rayiç temin etmek için ted
birler aldık. Eğer biz istihlâki artırdıysak bu
nu iki yoldan artırdık. Çok rica ederim, haki
katleri ortaya koyalım. Niçin bu hususlara te
mas etmiyorlar? Bu hususları ortaya koysunlar. 
Fmdık satılmadı, pazar araştırdık. Uç numara
lı liste, altı numaralı liste.. Bunu Fethi Çelik
baş daha iyi bilir. Ondan sonra narenciye çıktı, 
şu oldu bu oldu. Daha, ne yapalım, sokakta mı 
çürüsüu? Bütün istihsal maddelerimizi" teşvik 
etmek için, istihsali artırmak için doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle primler koyduk. Müs-
tahsıla fazla para, iştira gücü intikal ettirdik. 

Bu elbette pazarları harekete getirdi. Bundan 
dolayı elbette madde darlığına doğru bir cere
yan hâsü oldu. Fakat aynı tedbirin içinde mad
de bolluğunu yaratmak esası mevcut. Çünkü 
teşvik edüen her hangi bir istihsal kolu inkişaf 

i eder. Meselâ, Muhterem İsmet Paşa'nin ilk he
defimiz 500 bin balya diye pamuğa hedef gös
termesine rağmen ve aradan 10 - 15 sene geç
mesine rağmen istihsal miktarının kayda değer 
bir yükseklik göstermemesi çok sayam dikkattir. 
Fakat vakta ki pamuk fiyatları, dünya pamuk 
fiyatlarına göre revaçlı bir seviyeye geldi, işte 
o zaman pamuk istihsali artmaya başladı. Fi
yat verirseniz istihsal artar. Buyday istihsali
mizin de miktarının armasını sebebi budur. 

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

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

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

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

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

Şimdi bakınız, eğer biz o gün bu envestis-
manlan yapmamış olsaydık bugün çimento için 
30 milyon, şeker için 30 milyon, demir için şu 
kadar, bunun için bu kadar döviz temin etmek 
peşinde olacaktık. Şimdi, bir lâstik için bir kah
ve için uğraşıyoruz. Bir bilmem ne için uğra
şıyoruz.. Daha yedi tane, sekiz tane ve büyük 
ölçüde, paramızın dış iştira gücüne bağlı olan 
madde var. Bu sefer biz döviz sıkıntısı içinde, 
madde darlığı içinde koşacaktık. Bugün enves-
tismanlarımız için sıkıntı çekerken o takdirde 
gene bu tarihte günlük ihtiyaçlarımız için sıkın-
tı çekecektik. Yine döviz bulamıyacaktık, mu
vazene bozulacaktı ve sıkıntı âmilleri kendini 
hissettirecekti. Biz istihlâk devinin peşinde koş
madık. Bu istihlâk devinin hareketlerine en
vestisman yapmak suretiyle müsait bir cereyan 
yaratırken Hürriyet Partili arkadaşlarla bera
berdik. 

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

Hulâsa iki sene sırtsırta memleketin hava 
şartları kurak gitti. Envestismanlarımız yapıl
mış, fakat bundan gereği gibi istifade edilecek 
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zaman geçmemiştir. Almanya'da da böyle olmuş
tur. 1949 - 1950 senesinde 600 milyon dolar açık
la iflas masası başına gider gibi EPU'ya teslim 
oldu. Onlar vaziyetini düzeltti. 

Amerikan yardımı hakkında da birseyler 
söyliyeyim. Yarın her hangi bir şey karşısında 
bu tâülli konuşmalar memleketin aleyhine core-
yan alır. Kendilerine atfedilecek kusur olar. 
Yardımın bir katresi dahi, bugünün Türkiye'
sinde bir hayat unsurudur. Bunu bilmeliyiz. Po
litikamızı bâziçe yapmamalıyız. 

Server Somuncuoğlu, istemesini bilirsek o 
zaman muvaffak olur, dedi. Şimdi burada: Eren
dim, siz bir muvazeneye gidiniz, şunu yaprmz, 
bunu yapınız. Muhterem arkadaşlar, muvazene 
dedikleri nedir? İstihlâki daraltacağız, istihlâ
kin zaten nerede olduğunu biliyoruz, memleket 
ancak emeğini yiyor. Fiilî imkânsızlığın da 
istihsali ne dereceye kadar daralttığını biliyo
ruz, bunları konuştuk. 

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

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

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) - Bütçeden 
daha evvel tebliğ ettiniz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Zihniyeti biz ogün bulmadık ki, onun tat
bikatı yazın ortasında başladıya, inhisar mad
deleri fiyatlarının yükseltilmesinin sebebi ne
dir? Piyasadan bir miktar para massetmek içindir. 
Ondan sonra İktisadi devlet teşekkülleri istih
sallerinin fiyatlarında istihsale muvazi bir ar
tışın yapılması ne dir? Banka reeskont bedel
lerinin yükselmeleri ne dir? Bunlar malûm olan 
şeylerdir. Bunların hepsi malûmdur. Hattâ birçok 
memleketler bunları bir seneden öbür seneye, mü
sait hava şartları veya istihsal şartlan tahakkuk 
etmemiştir diye geri bırakırlar. Bunların hepsi 
ayarlamalardır, ingiltere son günlerde tari
hinde şimdiye kadar görülmemiş şekilde rees
kont hadlerini yükseltmiştir, Bunlar vakıadır. 
Bütün bunlar ayarlamalardır. Biz bunu dün 
yapmadık. Bütçeyi takdim ederken bunla
rın hepsi kafamızda mevcuttu. Bunlar bugün sa-
ni olmuş birşey değildir. Gülme Ekrem Alican! 

(Sola işaret ederek) İşte burada arkadaşlar, 
şimdi çıksınlar, söylesinler. Alâkadar olaü iş
letme Bakam ile inhisarlar Vekili üc yaz orta
sında bunları konuşmadık mı? Söylesinler. Ya
ni bunlar nedir, neyi söylüyorsunuz ? 

Şimdi bakınız beyler; bütçenin strüktrünü 
söyliyeyim : Bizim gibi bir memlekette, enves-
tismana, imara, vatandaş hizmetlerini .görmeye 
bu derece muhtaç vc mecbur olan bir memleket
te denk bütçe getireceksin. Amerika denk büt
çe mi yapıyor ki, benim gibi fukara denk bütçe 
getirecek. Amerika devlet borçlarının faizi, büt
çelerinin hasılat yekûnunun % 1-3 ünü teşkil 
ediyor. Borç yalnız bu memlekete mahsus bir 
şey değildir. Para kıymetinde tahavvüller, yal
nız bu memleketin derdi değildir. Enfilâsyo
nist tesirler, yalnız bu memleketin derdi değil
dir. Bunlar bütün dünyayı sarmış zamanımızın 
dertleridir. Bunlar beşerin başından eksik ol
mamıştır, muhterem arkadaşlar. 

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

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

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

Açılma Saati : 16.10 

REİS - Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mar t (Kayseri), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

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

pıldı.) 
REÎS — Bütçe müazkerosine devam ediyo

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

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

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Samimiyeti
ne dedim. 

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

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

ZAHİT AKDAĞ (Seyhan) — Az bile söyle
di. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) - Samet Bey
efendi bunu söylerken kendi efradı ailesin
den bâzılarının ve Puad Köprülü'nün, Adnan 
Menderesin, Celâl Bayann da o mektepten ye
tişmiş olduğunu unutmaması lâzımgelirdi. 

REÎS — Müdahaleleri ben karşılıyacağrm, 
Nüvît Bey, siz fikir silsilelerinizi bozmayın ri
ca ederim. 

NÜYlT YETKİN (Devamla) - Teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşllar, Samet Beyefendinin 
şahsıma vâki teveccüh ve iltifatkâr cümleler-' 

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

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

Muhterem arkadaşımız Haluk Şamanın şah
sımızı itham eder mahiyetteki iltifatkâr vasıf 
ve sıfatlara hedef olmamız mevzuunda müsaade 
ederseniz biraz duracağım. 

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

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

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

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

Muhterem arkadaşlarım; yine Samet Beye
fendi, bizim bütçe müzakerelerimizi tavsif eder
ken edibane bir cümle kullanarak lâf karıştır
dılar, çattılar, ondan sonra çıktılar, gittiler, de

di. Burada muhalefetleri yıllarında saatlerce 
bu kürsüden konuştuktan sonra cevabını alma
dan, beklemeden salonu değil, Meclis binasını 
terkedip giden arkadaşlanm biüriz. Biz burada 
tenkidlerimizi yapıyoruz, sonuna kadar cevapla
rını bekliyoruz, cevaplarına cevap vermek için 
bekliyoruz. 

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

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

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

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

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

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

Diğer bir yerinde ise ; 
«Hükümetin zaman kaybetmeden yetkili bir 

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

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

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

Muhterem arkadaşlar evvelisi gün yaptığını 
konuşmada programa temas eden kısmın Samet 
Ağaoğlu'nu tatmin etmiş olması lâzımgelirdi. 

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

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

Programdan bahseden Mazhar Şener arkada
şım, bize hep eskileri tekrar ettiler, diye başlı
yan konuşmasında programdan bahsedişimizi 
tenkid ettiler. Hep eskileri tekrar etmiş olma
mızı tenkid kasdiyle söylediklerine ihtimal ver
meni. Çünkü bizi fikirlerinde böylece sebat ve 
seîâbet sahibi insanlar olarak tavsif etmiş oldu
lar. Ama beni af buyursunlar, Mazhar Şener'in 
Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu program 
hakkındaki konuşması ile burada yaptığı ko
nuşma arasında bir tezat olduğunu izah edersem 
kendilerinin çabuk fikir değiştirmiş olduğunu 
anlıyacağız. 

Mazhar Şener'in bu konuşmasını okuyaca
ğım. 

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

Merak etme Mazhar Bey ben latakrabüssalâ-
tesini değil, hepsini söyliyeeeğim. (Bu mesele 
eok konuşuldu. Ru mevzu Heyeti Umumiyede ve 
bütçe konuşmalarında münakaşa mevzuu olmuş
tur. Şükranla görüyorum ki, hükümet bu hu
sustaki düşüncesinde bir tekâmüle erişmiştir. 
Geçen devrelerde plân ve program fikri redde-
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dilmişti. Bu fikir komünist ve demir perde 
memleketlerinin bir anlayışı şeklinde telâkki 
edilerek reddedilmişti. Bu defa da görüyoruz 
ki plan ve program fikri yeniden belirmiştir. 
Hükümetin bir plan bir programı vardır. Teknik 
planları vardır. Başvekil diyor ki gidiniz su işle
rinin programını görünüz. PTT'nin programını 
görünüz. Bunlar teknik planlardır. Bizim istedi
ğimiz plan ise iktisadi plan ve programdır. Yani 
teknik programların bir arada mütalâasiyle 
memleketin iktisadi gücü ile ayarlayıp senelere 
taksim edilmesi ve memleketin takibedeceği 
politika ne ise o hedeflere asgari şekilde yani 
diğer ekonomi sahalarına zarar vermeden tatbik 
edilecek bir iktisadi plan mevzuunu müdafaa 
ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir memleketin plan 
ve programını yapmak için evvel emirde şu mü-
tearifeyi kabul etmek lâzımdır, bir memleket ik
tisadi kalkınmaya karar verdikten sonra neyle 
kalkınacaktır. Elbette millî gelirinden artırdığı 
bir kısımla kalkınacaktır. 

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

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

Şimdi bize, yirmi yedi seneden beri plânınız 
var mı idi diye soruyorlar, bunu, bize soracak
larına halen Devlet Başkam olan Reisicumhur 

[ Celâl Bayar'a sorarsalar kendilerine her halde 
i müsbet cevap vereceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Mazhar Şener ar-
j kadaşımız bir noktada şimdiye kadarki pro-
! gramsızlığm mazeretinde muhterem hükümet 
j reisi ile aynı fikirdedir. O da, demin arz etti

ğim gibi kucak kucak ihtiyaçlar karşısında biz-
zarure program fikrine kıymet vermiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Menderes geçen yıl Bütçe Komisyo

nunda şöyle diyordu : 
Yalnız arkadaşımın dediklerinde hakikat 

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

Başbakan bunlan Ferudun Ergin arkadaşı
mıza cevap olarak söylemişti. 

Evet, devam ediyorlar; 
j Çimento diye aklımıza geliyor, elektrik di-
I ye aklımıza geliyor memleketimizde nüfusa isa-
I bet eden istihlâk 34 kilovattır. Bir tarafta 500 
I bin kilovattır. Tasavvur buyurun nasıl bir mem-
J lekette yaşıyoruz fakat her memlekette siyasi 
i hayati ihtiyaçların bir zorlayış derecesi vardır 
I ve sonra; 

«Bizim memlekette mevaddı müstehlike için 
olmaktnn ziyade yarım kurtarmak için enves
tisman yapmaya bir zorlayış vardır Bizdeki 
demokrasinin hükümranlığı- müstehlikin hü-

! künırnalığı değildir. Biz kuvveti sizlerden alı
yoruz.» 

Yine aynı konuşmasında : 
«Sizler bizi tazyik ediyorsunuz şuraya bir 

baraj yapın, buraya bir elektrik santrali ku
run diyorsunuz. Biz arkadaşlar sizlerin, d olayı -

j siyle milletin arzularım yerine getirmekle mü-
I kellefiz. Bîz hükümet olarak memleket hizme

tinde pervasız olarak yürümekte devam edece
ğiz.;» 

Şimdi bir diper parça okuyacağım: «Biz, 
bir işi yapmaya karar verelim buna kredi bula-
mıyalım; böyle bir şey mevzuubahis değildir 
Bu çok nazr.ridir. Folluğa bir yumurta koyduk
tan sonra başka bir tavuk gelir oraya yumurt
lar. Bu memleketin çok çalışkan bir halkı var-

2983 

TBMM KUTUPHANESI



dır. Arkadaşlar; Alman halkı sabahtan akşa
ma Türk buğdayı yer. Bu memlekete iki mil
yon ton buğday ihracediyoruz. Bunun bir de
ğeri vardır. 

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

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

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

Muhterem arkadaşlarım; yine gerek Sayın 
Samet Ağaoğlu'nun ve gerekse Mazhar Şener 
arkadaşımızın bizi bu tenkidlerimizde samimi
yetsizlikle itham etmelerine karşı müsaade bu

yurursanız, geçen yılın iktisat ve Ticaret Vekâ
leti bütçesini raporte eden arkadaşımızın rapo
rundan bâzı kısımları yüksek huzurunuzda tek
rar edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; geçen yıl bütçesinin 
iktisat ve Ticaret Vekâleti raporu şu şekildr 
başlar : 

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

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

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

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

1950 den sonra dış ticaret açığı âni olarak 
340 milyona yükselince 1950 den sonra dış tica
ret açığı âni olarak 540 milyona yükselince fev
kalâde tedbirlere başvurulmak zarureti hâsıl 
olmuş ve ithal edilen malların karşılığında ya-
puması gereken transferler geciktirilmiştir. 
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Geciktirilen transfer bir nevi kısa vadeli 
kredi hizmetini görmüştür. Aynı zamanda kısa 
vadeli istikrazlar addetmek, altın karşılığı 
Banker kredileri almak kredili ithalat yapmak 
suretiyle dış ticaretin idamesine çalışılmıştır. 

Bütçe lâyihası 25 inci sayfaya nazaran 
Temmuz 1953 - Haziran 1954 arasında döviz 
varidatı ile sarfiyat arasında açık 724 milyon 
liradır. Bunun 520 milyon lirası kısa ve orta 
vadeli kredilerle karşılanmıştır. En açık ifade 
ile bugünkü ithalat ve amortisman seviyesini 
muhafaza edebilmek için yarım milyarlık kısa 
vadeli borçlan ödemek ve ayrıca senede 724 
milyon liralık yardım ve istikraz temin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlanm; bunlan bizim gö
klerimize tamamen tetabuk eden tenkidler ol-
ması itibariyle hatırlatıyorum. Temennilerde de 
aşağı yukan birleştikleriniz oluyor. 

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

Raportörlerin temennileri : 
İhracatı besliyen istihsal şubelerinin inkişa

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

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

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

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

REİS — Lütfen arkadaşlar, hatibin konuş
masını kesmeyin, muhavere etmiyelim, 
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NÜVlT YETKİN (Devamla) — Samet Ağa-
oğlu'nun bize cevap teşkil eden izahlarında : 
Bir tarafta bir tesis yaparken diğer tarafta bir 
iktisadi güçlük yaratmamak kaydiyle vücuda 
gelmelerinden büyük inşirah duyacağımız birta
kım kalkınma hamlelerinden bahsettiler, rakam
lar verdiler, tesislerin kapasitelerinden bahset; 
tiler. Bugün Sayın Başvekil de burada aynı şe
kilde birtakım rakamlar, tesisler ve müjdeler 
verdüer. Ekrem Alican arkadaşımızın dediği 
gibi, biz de mütaaddit zamanlarda ifade ettik, 
bu memleketin kalkınmasını arzu etmiyecek tek 
fert, tek teşekkül yoktur. Ama bunun yolları 
üzerinde ihtilâfımız vardır. Bir tarafı yapalım 
derken, diğer tarafı yıkıp bütün eseri tehlike
ye koymak hatalıdır. Biz diyoruz ki, «istihsali 
teşvik etmek gayretiyle giriştiğimiz bâzı hare
ketler bugün istihsali felce uğratmıştır. Smai 
müesseseleri kapanma tehlikesiyle karşı karşı
yadır.» Bu bir görüştür. Belki hatalıdır, belki 
değildir. Ama bunu bir görüş olarak böyle an
lamak en isabetli yoludur. 

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

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

içinde bulunduklarını bu Sandığın salahiyetli 
uzuvlarından birisinden dinledim. 

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

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

NÜVlT YETKİN (Devamla) - Olabilir. 
Biz, bu gibi işlerin taaddüdetraemesi için rica 
ediyoruz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bizim kanal
dan geçer. 

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

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

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

Bu fabrika işe başladığı günden itibaren üç ay 
sonra kauçuk bulamadığından tatili faaliyet et
miştir. İki sene içinde faal olduğu zaman altı 
ayı geçmemiştir. 
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Ve yine Malatya'da bir müteşebbis arkada
şımızı bir mensucat fabrikası tesis etmiştir. Bu 
fabrika da bir müddet çalıştıktan sonra vaîs'ı 
kırılmış, Türkiye'nin dört köşesini gezmiş fakat 
bulamamıştır. Sümerbanka müracaat ederek 
şöyle bir mektup yazmıştır, sizlere bunun bir 
cümlesini okuyacağım. 

Ben diyor, bir müteşebbis olarak memleket 
sanayiine katılmak istiyorum. 

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

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

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

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

Sayın Başvekil demin burada konuşurken, 
müteşekkiriz, lütfedip hatalardan birisini kabul 
ve itiraf ettiler, bâzı binalar için ayırdığımız pa
ralan keski daha faydalı mevzulara verse idik, 
hata ettik. Dediler. Bedelsiz ithal kararnamesi de 
hükümetin bir başka hatasıdır. Daha geçen yıl 
burada Sayın Menderes konuşurken ofis borçla-

nndan bahsediyordu. Bunlann Hazineye, nra-
vazenei umumiye içerisine almaya mecburmu-
yum, ben mecnunmuyum ki bu zararı muvazenei 
umumiyeye alayım diyordu. Muvazenei umumiye 
içine almaya mecbur değil ama bugün bir beyan
name ile bu borçları bütçeye alacağmı ajansla 
yazdı. Aynı şeyi radyoda da söylediklerine göre 
ya kendisi veya Maliye Vekili mecnun olmaya 
karar vermişler demektir. (Sağdan, bravo sesleri). 

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

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

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

Hürriyet Partisi Bütçe Komisyonunda mu
vakkat bütçe teklif etti. 

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

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

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

BEİS — Samet Ağaoğlu, buyurun. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ

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

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

İkinci ufak bir nokta olarak daha geçen se
ne, 14 ay evvel 400 bin ton kömürün ithali za
ruretinden bahseden Fethi Çelikbaş'ın; bu kere 
kömür sıkıntısı olmadığını açıkça ifade etmesi 
bizim için çok saadet verici bir husus oldu. (Bra-
VO sesleri) İşletmeler Vekâleti bütçesinde çok 

teferruatlı olarak konuşacağım. Ben şimdi baş
ka hususlar için huzurunuza çıktım. Bu arada 
Nüvit Yetkin'in de çok ağır mesuliyetler altında 
kaldığını ifade edeyim. Koskoca Cumhuriyet 
Halk Partisinin bütün yükleri onda. Mahir bir 
avukat olduğu gibi, iyi bir hatibolarak da si-
sayetin ince meselelerinden iktisadın ince mese
lelerine kadar hepsi onun omuzunda. Allah ko
laylık versin. (Gülüşmeler) Allah hakikaten ko
laylık versin. 

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

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

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

Derhal şunu ilâve edeyim ki, bu kanunlar 
üzerinde partim ve Hükümetimle beraberim. O 
zaman kendileri Hükümette idiler ben değildim. 
Kırşehir Kanunu dolayısiyle Millet Partisiyle 
birdirler. Kırşehir Kanunu ve ispat hakkı mese
lelerini ele almışlardır. Matbuat Kanununun 
Adalet Komisyonundaki görüşülmesini hatırlı
yorum. Fethi Çelikbaş Hükümet âzasıydı. Kır
şehir Kanunu dolayısiyle görüşmeleri hatırlıyo
rum, Fethi Çelikbaş Hükümet âzası idi. Halk 
Partisinin bu mevzularda konuşma salâhiyeti, 
Hürriyet Partisinin bir kısım lider ve azaların
dan daha fazladır. Bu zevat bu meseleler üze
rinde (Sağdan, gürültüler) Ne Adnan Mende
res'le, ne Samet Ağaoğlu ile ne de başkala-
riyle münakaşa edemezler. (Sağdan, gürültüler) 
4Devamlı gürültüler). 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bedii Faik 
şahittir. 

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

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

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

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

Aziz arkadaşlarım, her an Demokrat Parti
nin içinde olarak çalışıyorum. Ek kurulduğu 
günden beri nasıl çalışıyorsam yine öyle. ica
bında içeride mücadele, ederek ve ona tam bir 
bağlılıkla. Ve daima böyle de kalacağım. Her 

türlü mesuliyetlerine iştirak ederek, hiçbir za
man partimin dışına çıkmayı kafama koyma
dan ! (Soldan, bravo sesleri) 

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

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

REÎS — Efendim, Ahmet Bilgin arkadaşı
mız, dünkü celsede Samet Ağaoğlu'nun şahsı
na değil, gruplarına taarruz ettiğini iddia et
mektedir. (Sataşma yok, sesleri) Müsaade bu
yurun efendim, izah edeyim, kararınıza ihtiyaç 
vardır. Biz zabıtları tetkik ettik. Samet Beyin 
söylediği lâflar : «Millet Partisi Sözcüsü dört 
saatten fazla kürsüyü işgal etti» şeklindedir. 
Bunu sataşma olarak kabul etmedik. Kendisi 
direniyor. Bunun için reyinize müracaat ediyo
rum, kendisinin konuşmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... 

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

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

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

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Kütahya) — öyle 
şey olmadı. 

REÎS — Müsaade buyurun Murad Âli Bey, 
Riyaset mâruzâtım ikmal etsin, gözünü söyle-
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sin, hemen ağzım tıkamayın, rica ederim. (Gü
lüşmeler) 

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

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

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

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

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

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

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

Rica ederim, oylama sırasında müdahale et
meyin. 

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

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

REİS — Buyurun, grup namına. 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ 

MECLİS GRUBU ADINA AHMET BİLGİN 
(Kırşehir) - Dün İşletmeler Vekili Samet Ağa
oğlu... 

REÎS — Ahmet Bey, zatı âlimizin de bir me
bus olarak Meclisin kararlarına hürmet eden 
bir şahsiyet olduğunuzu bendeniz de kabul ve 
teslim ediyorum. Grupa taarruz namı artında 
Meclisin kararı hilâfına konuşmıyacağmızı tah
min ediyorum, Grup namma partinizin tenkid-
1 erini yapınız. Grupa tecavüz yoktur. 

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

REİS — Katiyen Ekrem Alican. Riyaset bi
taraftır, Her görüşünüz gibi bu telâkkiniz de 

yanlıştır. (Soldan, şiddetli alkışlar) Buyuruı 
Ahmet Bey. 

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

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

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

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

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

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

RElS — Ahmet Bey, bir dakika müsaade bu
yurun. Size vâki müdahaleleri önlemek için He
yeti Umum iyeye hitabedeceğim. 

Beyler; istirham ediyorum, hatibin sözünü 
kesmeyin. (Bütçeyi üç milyon gösteriyor, sesle-
Ii) . 

2990 

TBMM KUTUPHANESI



Yanlış söyledi ise size de söz veririm, gelir 
burada konuşursunuz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

AHMET BÎLGÎN (Devamla) - Benim şah
sım ve grupumuz ayrı ayrı şeyler değiliz. (Bra

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

REÎS — Ahmet Bey çok rica ederim, şahsi
yatla uğraşmaya devam ederseniz sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. 

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

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

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

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

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

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

REİS — Efendim, riyasetin bitaraf olduğu
nu, kendilerine Meclisin kararını tekrar f t t i -
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ğim halde şahsıma hitabettiği için şahsen ken
disine hitabettim. Bu itibarla riyasetin gayet 
bitaraf olarak her vakit olduğu gibi müzake
releri idare ettiğini siz de bilirsiniz. 

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

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

Riyaset Makamım başka bir arkadaşın i 
gal etmesi için celseye on dakika ara veriy< 
rom 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 17.35 

REİS - Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Ömer Mar t (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkari) 

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

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

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

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

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

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

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

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

silmiş olması itibariyle, sözünü tamamladıktan 
mnra zatıâlinize sataşma mevzuunda söz vere-
îeğim. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Evvelâ usul 
neselesini halledelim, ondan sonra esasa geçe-
im. 

'REİS T - Riyaset evvelâ Fethi Çelikbaş^ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bir mesuliyet (Gürültüler) vardır, diyorlar. 
Mesuliyetimin hesabını veriyorum. Bundan tabiî 
bir şey olabilir mi? îmzam var fakat tasavvur 
buyurunuz arkadaşlar. Bir siyaset adamı hâdi
selerin seyri içinde muayyen noktalara kadar 
gitmeye mecbur kalabilir. Bir siyaset adamının 
bin bir çeşit şartlar içinde çalıştığını düşünün. 
Kendisi sabah akşam bütün müzakereler boyun
ca Anadolu Kulübünün duvarları çmlaymcaya 
kadar hükümet aleyhinde konuşurken BaşvekÜ 

aleyhinde lâflar ederken, ben hükümetten istila 
ettim, ayrıldım. (Bravo sesleri) Vicdanlarına 
hitabediyorum, bir insan tenkid ettiği, beğen
mediği bir kervana katılmak için can atıyor, 
tenkide uğrayan bir insan bu kervandan, bu 
camiadan ayrılıyor. Bunun vebalini, sevabını 
tarih yazar arkadaşlar. Bu itibarla Samet Bey 
arkadaşımıza hatırlatayım ki, kendisi iktidar ve 
muhalefette çift şahıs olarak değil tek şahıs 
olarak çalışmanın sırrını keşfettiği andan itiba
ren daha mesuliyetler deruhde edebilir. Fakat 
aksi takdirde, er - geç bu tipte çalışan insanların 
duçar olacağı akıbete, yani tasfiyeye uğraması 
mukadderdir. Sizler tasfiye edersiniz. 

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

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

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

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

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

Bu bakımdan hakikaten muayyen noktalar
da insanlara hücum etmekt?n muhteriz olmak 
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lâzııngeKr. Bir insanın, hassas okluğu veya na
sır bağladığı yerler vardır. Böyle bir cihada 
atılmışken sağdan, soldan bize yapılacak hü
cumlar da hükümsüz kalacağını biliyorum 

REÎS — Sadet dâhilimde konuşun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte

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

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

REİS — Fikri Apaydın. 
(Sol tarafın sürekli- alkışları ve bravo reis 

»esleri arasında Fikri Apaydın kürsüye geldi.) 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Aziz ve muh

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

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

Bu, siyasi hayatımızda garip bir tecellidir ve 
sebep ve illeti bendenizce halen meçhuldür. Her 
sene Riyaset Divanı teşekkül ederken muhale
fet bu seçimlere katılmaz. Bu itibarla Fethi Çe
likbaş arkadaşımızın reyi, bu sene beni takdir 
ve tavzif etmek lûtfunu esirgemiyen arkadaşla
rımın reyleri arasına kanşmamışsa da, ona ta
kaddüm eden senelerdeki hususiyeti halimizde 
bana karşı olan sevgiyi nazara almıyarak, ken
disini ve partisini alâkadar etmiyen bir mese
lede yine nasih tavriyle zebandırazlıkta bulun
masını kendisine yakıştıramadım. Takdir buyu
rursunuz ki Riyaset makamı filhakika bitaraf 
bir makamdır ve bu makam, tarafgirliği hiçbir 
zaman tecviz etmiyen ulvi bir yerdir. Orayı iş
gal eden adamın nefis terbiyesini bümesi değil, 
evvelâ her şeyden, her türlü politik hislerden 
tecerrüt ederek orada oturması esas olduğunu 
ben yakînen bilirim. Reylerinizin ütihakiyle lü
tuf larınıza mazhar olarak beş seneden beri Mec
lisi bu şekilde idare etmek şerefine nail olmuş 
bulunuyorum. 

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

Nefis terbiyesi nasihatinin kimin için lüzum
lu bulunduğunu sizler ve Türk umumi efkârı 
elbette ki takdir edecek ve hükmünü verecektir. 
Sesini duyurmak için kürsüyü ve kürsü müsa
mahasını günlerdir ve günlerdir işgal eden, is
tismar eden Fethi Çelikbaş'a şu kadarım söyle
mekle iktifa ederim; asabi halim, sözlerimi insi
camdan mahrum olarak, mazbut cümlelerle fi
kirlerimi ifadeden beni menetti. Fakat bir ar
kadaşımın dediği gibi, bugünlerde çok söylendi. 
«Zamanın tagayyürü ahkâmın tebeddülünü 
ieabeder». Ben hayret ediyorum, makamın ta
gayyürü ile fikirler nasü tebeddül ediyor ve 
Fethi Çelikbaş bunun misalini nasıl veriyor? 
Man sermadideye Rabbim güneş göstermesin. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinop) — 
Muhterem arkadeşlanm, 1956 bütçesinin heye
ti umumiyesi üzerinde başlıyan konuşmalar ya
vaş yavaş nereden hangi seviyeye kaydığını siz
ler gibi ben de gördüm. Bu mevzuda daha faz-
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m şahsiyete, girmeden, kısaca şahsıma tevcih 
edilmiş noktalara tariz yapmadan cevap verme
ye çalışacağım. 

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

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

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

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

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

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

Muhterem arkadaşlar, ben hiçbir zaman bir 
tediye muvazenesizliğini müdafaa etmedim vc 
dedim ki iktisaden geri kalmış memleketlerde 
hattâ açık vermek pahasına dahi envestisman-
lara devam etmek lâzımdır, dedim. Elindeki sa-
lâhiyetname derecesini bümediğim, üim adına 
mevcut vekâletine dayanarak konuşan... (Sol

dan, alkışlar) Muhterem arkadaşım, modern ik
tisat üminde, bünyesi geri kalmış memleketler
de hattâ emisyon yaparak ve memleketin bün
yesini harekete getirmenin esas olduğu Birleş
miş MUletlerin yaptığı neşriyat Ue de sabittir. 
Arzu ederlerse, pek beğendikleri klâsik kitap
larının yanında bulunmak üzere bunu da ken-
düerine hediye edebüirim arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

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

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

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

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

Üniversitelerdeki tedrisatı kendisi kadar biz 
de takdis ederiz. O sıralardan geldik onun kıy
metini bilmekteyiz. Ancak seminerler içinde ki
taplann üstüne eğilmiş olan insanlarla, hayatın 
dinamizmi üzerine eğilmiş insanlar arasında el
bette fark vardır. Son zamanlarda birinci ve 
belki de sonuncu defa iştirak ettiğim Avrupa 
Konseyinde Spack konuştu. Ve dedi ki ; Bizim 
anladığımız refah ve birliği tesis edebilmek için 
yapmaya mecbur olduğumuz çalışmalarda tek-
ni&iyenler mütemadiyen müşkülât çıkarmakta
dırlar. İlmî hesapları, ilmî plânları milletleri 
birbirine yaklaştırmak hususunda bir bakıma 
mâni teşkil etmektedir. Onlar çalışsınlar. Bu 
Birliği yapmak vazifesi biz politikacılara dü
şen bir igtir, dediler. Şimdi çok beğendiğim bu 
sözü bu memleket meselelerine getiriyorum. Sa
yın üniversitelerimiz elbette ki, birtakım hâdi
seleri inceliyerek kanunlar bulmaya çalışacak
lar ve buldukları kanunları öğreteceklerdir. Fa

kat mütemadiyen ilerliyen hayatın içerisinde 
biz politikacılar bu memleketin gidişine istika
met vermek için aklıselimimizi, imkânımızı, bil
gimizi kullanacağız. Ve bu suretle onlara yem
den işliyebilecekleri mutalar, doneler hazırlıya-
cağız. İki tarafın vazifeleri birbirinden ayn-
dır arkadaşlar. (Soldan; bravo sesleri). 

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

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

MEHMET HAZER (Kars) — Memur ettik 
sizi. 

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

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

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

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

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

Garp devletlerinde dinî okullar ve dini fa
külteler açılıyor, işittiğimize göre bu lâik mem
leketlerin profesörlerinden, gazetecilerinden, 
ediplerinden, âlimlerinden biri çıkıp da bu ya
pılanlar lâikliğe aykırıdır, geriliktir diye bir 
beyan ve neşriyatta bulunmuyor, Bize gelince, 
bu kürsüde bir mebus konuşurken ve devlet 
adamlarından biri nutuk verirken bilmünasebe 
dinden bahsedince kıyamet kopuyor. İrtica can
lanmış, hortlamış ve inkılâbımız da tehlikeye 
girmiş oluyor. Feryatlar başlıyor. Gözden ge
çirecek olursak bu tenkidçüer. feryattılar mü-

i newer tabakanın % 1 ni. geçmiyen menfi iti
katlı kimselerdir, dini ağızlarına alanlar aley
hinde fırtınalı hava yaratan iki hâdiseyi müsa
adenizle arz edeyim: 

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

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

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

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

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

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

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

Aziz arkadaşlar; Konya nutkunun en ağır 
ve sert tenkidini yapan Hikmet Bayur arkada
şımız oldu. Bu mevzua taallûk eden beyanatım 

i iki safhaya ayrılacaktır. Evvelâ din cephesin-
I den yaptığı tenkid ve hücumları yine dinin müs-
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pet silâhlariyle önlemeye, müdafaaya çalışaca
ğım. Sonra da hukuk ilmini ve kanunları silâh 
makamında kullanarak şiddetli taarruza geçece
ğim. 

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

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

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

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

Gerek Hikmet Bayur arkadaşımızın gazete
lerde neşredilmiş bulunan târizli ve istihfaflı 
önergesi ve gerek bu gibi neşriyatı muhammedî, 
musevi ve isevi âlimlerinden üç zata mütehas
sıs sıfatiyîe havale edilse bunların bu maddeye 
göre islâm dinini tezyif eder mahiyette olduğu
na ittifakla rapor vereceklerinden emnim. Müd
deiumumiler bu gibiler hakkında re'sen takibat 
yapmaya mecburdur. Yapmazlarsa Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 47 nci maddesi gereğince 

nezareti altında bulunan müddeiumumilerin ih
malinden şahsan mesul olan Adliye Vekili de 
bu mesuliyete iştirak etmiş olur. 

Sayın arkadaşlar; Hikmet Bayur ortaokul
lara din dersi konulması Atatürk'ün çizdiği kur
tarıcı, ışıklı yoldan ayrılmayı gerektirdiğini ve 
islâmiyetten maksat namaz, oruç gibi ibadet oluj 

• bunlar için de ilk tahsil kâfi geleceğini, 
Kelâm denilen efsanevi şeylerle ve islâmiye-

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

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

HİKMET BAYUR (Manisa) — öyle değil. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) ~ Mü

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

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

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

Parti programını bir beyanname olarak neş
retti, millet de bu şartlar dâhilinde Demokrat 
Partiyi iktidar mevkiine getirdi. Ve emaneti 
Halk Partisinden aldı. Demokrat Partiye verdi 
Partinin kurduğu hükümet de bu program dâhi 
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Hnde taahhütlerini yerine getirmeye mecburdur. 
Ortaokullara din dersi koymak, topyekûn bu 
partinin programı Atatürk inkılâbına aykırıdır 
demek olur. 

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

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

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

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) - Buna 
rağmen yazmazlarsa bunun günahı var mı? Yok. 
Şu halde fertler muhayyer olduğu gibi hükü
met de bu hususta aksine kanun yapmakta ser
besttir. Binaenaleyh bu gibi akitlerin yazılı ol

ması şart değildir. Şahitlerle ispat olunabilir 
diye bir kanun yapılsa işte dini bir emir ve hü
küm kanun tanziminde müessir olmamış demek 
olur. 

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

islâmiyet yalnız ibadetten ibaret değildir, is
lâmiyet şuurlu akide emreder. Cehli hüsran ve 
ilmi ibadet sayar, bu cihetle Türk islâm çocuk
ları müslümanhğm vesayası dairesinde kelâm, 
yaui akaidi islâmiye ilmini öğrenmek mecburi
yetindedir. 

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

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

islâm çocukları ahlâk esaslarmı, dinin nasıl 
başladığını ve nasıl devam ettiğini, hulâsa islâm 
tarihim bilmek zorundadır, ilk mekteplerde oku
tulan ibadetin alfabesi mesabesindedir. Bunun
la 8 - 10 yaşlarındaki çocuklann mânevi bilgi 
edinmelerine imkân yoktur. Türk çocuklarının 
mânevi bilgilerden tamamen mahrum her tür
lü muzir telkinlere müsait bir seviyede kalma
larını mı istiyorlar? Buna inkılâp denmez: -
ilim - fazilet ve din düşmanlığı denir. 

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

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

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

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

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

îslâmiyette köle azadetmek ibadet sayıldı 
ve bir müddet sonra Kuranı kerimin cnfal su
resinde hiçbir nebi için istirkak, yani köle edin
mek yoktur mealinde bulunan ayeti kerime ile 
menedildi. İşte görülüyor ki, islâmiyet Hikmet 
Bayur'un zannettiği gibi esaret ve köleliği ihdas 
veya tervicetmiş değildir. Bilâkis bu dinin pey
gamberi ve Kuran'ı, bunu menetmiştir. islâm 
kitaplarında köleliğe mütaallik hükümler ise 
evvelden beri anane halinde devam eden bu mü
nasebetleri tasfiye içindir. Islâmiyeti esaret ve 
köleliği iltizam eder gibi göstermek bilmiyerek 
ise cehalet eseridir, bilerek ise menfur bir is
nattır. Ve islâm dinine ihanettir. (Alkışlar) t 

Taaddüdü zevcata yani dörde kadar evlen
meye gelince... 

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

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

islâm dininin neşir ve tamimi için cihat za
ruri idi ve bununla yalnız erkekler mükellef 
idi. Bu sebeple devamlı muharebelerde erkek
ler azalır, kadınlar mütenasiben çoğalırdı. Nü
fusu çoğaltmak ve islâm kuvvet ve saffetini mu
hafaza etmek için, dörde kadar evlenme tec
viz olundu, öyle bir zamanda zaruri görülen bir
den ziyade evlenme, kadınları, aynı zamanda hi-

ı maye bakımından da faideli idi, çünkü insan 
j larm iptidai devirlerinde sahipsiz kalan kadın-
; 1ar şimdikinden daha fazla tecavüze mâruz ka 
i lırlardı. Bir erkeğin nikâhına girmekle bir hi-
• maye görmüş olurlardı. 

Asırlardan beri bu zaruret zail olmuştur. 
Ve evlenmeye mütaallik ayeti kerimenin meali 
(İki, üç, dörde kadar evlenmeye ruhsat var ama 
aralarında adaleti teminden korkarsamz bir-

j den fazlası yasaktır.) Duyurulmuştur. Tam ada-
j let ve müsavat; cyn ayn mesken tutulacak, ye-
I meleri, giymeleri., içmelerinde asla fark gözetil-

nıiyecektir. Hattâ nöbetlerine de riayet oluna
caktır. En müşkülü de budur. Evvelki ailesin
den usanmayan bir adam ikincisini alır mı? Bu 

I hususta tabiatın sevk ve temayülüne mukave 
met edebilir mi? Bu şartlara tamamen riayet 
edecek binde bir çıksa bile «Bir çiçekle yaz gel
mez», derler. Hükümler çokluk için konulur, 
nadire itibar yoktur, çok müşkül olan şeyler 
muhal hükmündedir. Binaenaleyh asırlardan 
beri islâmiyette de birden ziyade evlenmek şer'-
an memnu bir hale gelmiş ve bu şartlar dâhi
linde çoktan beri birden ziyade evlen
mek bu ayeti kerimenin açık ibaresiyle 
menedilmiş demektir. Islâmiyetin ahkâmına 
bilmiyenler bu müsaadeyi suiistimal etmişlerse 
kabahat kimdedir. Söylendiğine büindiğine göre, 
metres hayatı memleketimizin her tarafına ya
yılmış bir halde bulunuyor, müslümanlık da, Me
deni Kanunumuz da, bunu fuhuş addetmiş ve 
Medeni Kanun da bunu boşanma sebeplerinden 
saymıştır. 

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

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

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

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

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

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

REÎS — Abdullah Aytemiz mütemadiyen ı 
Hikmet Bayur'un takririnden bahsettiniz, Mev

zuu müzakere Hikmet Beyin önergesi değildir, 
bütçe müzakeresindeyiz rica ederim. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Hik
met Bayur arkadaşımız tenkid olarak bir de 
mekteplere din dersi konursa, ana ve -babanın 
çocuklarının bu gibi telkinlerin altında kalma
sını istememek hakkı ihlâl edeceğini ve bu da 
vicdan hürriyetini çiğnemek demek olacağım 
ifade ediyor. 

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

Sayın arkadaşlar; 
Mekteplere din derslerinin konulması Ata

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

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

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

Sizlere sorarım. Faidcli olmadığı için ve bel
ki de zararlı görüldüğü için rahmetli Atatürk za-
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manında kapatılan Masonluk Cemiyetini niçin 
sonradan debdebe ve şaşaa ile açtınız? Atatürk'
ün inkilâbına sadakat böyle mi olur? 

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

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

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

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

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

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

ÖMER BİLEN (Devamla) — Muhte rem ar
kadaşlar ; 

Bütçenin heyeti umumiyesi münasebetiyle 
Cumhuri idarenin Islâmi esaslara göre tetkiki 

Surei Şûra 
Cenabı Hakkın (veemrühüm şûra beynehüm) 

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

Muhterem mebus arkadaşlar; 
Hep iyi bilirsiniz yer yüzünde yaratılmışla

rın en şereflisi olan insan topluluklarını ce
miyete zararsız birbirlerine faydalı bir halde ya
şatmaya ve idare etmek için asırlar boyunca 
muhtelif şekilde devlet teşekkülleri ve idare 
usulleri kabul edilmiştir. Bunların içinden hak
ka, adalete en uygun olan idare şekline âdili 
mutlak olan Hasreti rabbil âlemin ekmeli ed-
yan olan islâm dininin kurucusu ve mekârinıe 
ahlâkın timsali bimisâli olan Peygamberimiz 
Hazreti Muhammet; Âli Ümran suresinin (159) 
âyetindeki veşavirhüm filemir, hitabı celili ve 
emri süphalisile müşavere yoliyle ümmet ve ce

maatin idaresini emir ve bu yolda irşat buyur
muşlardır. Hazreti Resulıülah dahi emre hakka 
imtisalen ümmeti bu yolda idare etmiştir. Pey-
gamberimizin hayatı hitama erdikten sonra Hü-
lâfayi Raşidin namı verilen Ebu Bekir, Ömer. Os
man, Ali hazratı sırasiyle halife seçilerek im
kânları nispetinde ve suhbeti Resulullahtan ab 
eıış oldukları derin ilmi irfan yüksek terbiye 
ve fazai! ahlâkiye sayesinde kısa bir zamanda 
o meşru idareleri ile bütün cihanın gıbdasını 
celbeder bir mahiyette hak ve adalet yolun
da mühim terakki ve tealiler elde etmişlerdi. 
Ne yazık ki, tabıbeşer meknuz olan fikri istib
dat itiraz malieah sayikasiyle Fahri âlemin aç-
mış olduğu o nurlu yol birtakım müstebit ve 
muhterisler tarafından tebdil ve tağyir edilerek 
keyfî idare ve şahsi menfaatler hâkim olmıya 
başlamış ve bu suretle ümmet ve milletin hu
kuk vc vecibeleri terk ve ihmal edilerek keyfî 
idareler yüzünden insanlık uzun zamanlar bir
çok ve zalim ve ıstıraplara sahne olmuştur. Hazre
ti Peygamberimizin ümmet ve cemaatine miras 
bırakmış olduğu cumhuriyet istişari usulü Al
lah'ın inayeti ve yardımı ile rahmetli Atatürk'
ün de delâlet ve irşatları ile o mirası Peygam
beri olan istişare yolu tekrar elde edilmiştir. 

Bu idare ne güzel, ne hoş bir idaredir ama 
eğer icaplarını yerine getirebilirsek, yok eğer 
Cumhuriyetle idare yalnız şekle inhisar eder de 
tatbikatta bir fert veya muayyen bir zümrenin 
fikir ve arzuları hâkim olmaya başlarsa Cumhu
ri idarelerde âm-me menfaatleri ihmal edilme
miş oba bile yine âmme huzuru iâyikiyle temin 
edilemez. Bunun sebebi ise cumhuri idarenin 
mesnedi olan istişare cihetine gereken ehem
miyetin verilmemesinden ileri geldiği söylene-
bilen meselâ bu hususta hâkim ve mesul bir 
mevkide bulunan biz mebuslar Millî Meclisin 
tasdikine iktiram etmek üzere hükümet veya 
Meclis azaları tarafından hazırlanan kanun tek
lifine ve tasarılara madde ve muhtevası itiba
riyle tamamen millî menfaate uygun olduğu 
bilistişare sabit olmalı, böyle olmadığı takdir
de muayyen şahısların mahdut bir zümrenin fi
kirlerinin mahsulü olarak tesis edilen kanun 
ve nizamliar hiçbir zaman maşerî vicdanlarda 
esaslı bir huzur temin edemez. Çünkü mesnedi 
istişare esasına dayanan bir idarenin tedvin et
tikleri ve edecekleri kanun ve nizamlar da ay
nı şekilde istişari olması ieabeder. Böyle ol-
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madiği takdirde hükümet ne kadar ciddî fa
aliyet gösterirse göstersin, âmme efkârında hu
zur temin edilemez. Binaenaleyh Meclisi Âli
ye tesis veya tadil yoliyle sevk edilen kanun 
tasarıları, Meclisin mühim bir çoğunluğu tara
fından müzakere edilerek kaibul veya reddedil
mesi icalbederken, maalesef bizde öyle günler 
oluyor ki, müzakere salonunda âzami kırk, elli 
kişi bir mevcutla seri halinde birçok kanunlar 
berkihatif süratiyle çıkar gider, bu gibi hal
lerimiz samrin sıralarında oturan kimselere 
karşı hicabaver olmakla beralber hakka ve mil
lete karşı da büyük bir günah oluyor zannede
rim.... 

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

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

Hükümeti kontrol vazifesiyle vazifeli oldu
ğumuzu iddia eden biz mebuslar teşriî vazifele
rimizi lâyiklyle ifa edemediğimiz takdirde ka
nunların ta'öbikatı sırasında vukua gelecek nok-
sanlttk ve adaletsizlikten dolayı hepimiz ferden 
ferda mesulüz. Çünkü müşavere yoliyle idare 
edilen bir camiada sevabolan yol ancak ekse
riyetin kabul ve tasvrbettiği yoldur. 

Bu hakikata işaret için âlicenap Peygambe
rimiz buyuruyor ki; Bir hususta aranızda ih
tilâf ve münakaşa zuhur ederse büyük karal
tıya gidin, yani ekseriyetin bulunduğu tarafa 
iltihak edin, çünkü selâmet orada demektir. 
Bu suretle ekseriyeti ârânın meşruiyeti ve ehem
miyeti beyan buyurulmuştur. Bu hususta baş
ka bir eihetdaha varsa o da, kıymetli arkadaş
lardan icra vazifelerini üzerlerine altmak cüret 
ve cesaretlerini gösteren âlicenap zevat, âmme 
vazifelerini tedvir ederlerken tamamen şahsi 
fikir ve gayelerden tecerrüdederek âdilâne ha
reket ederlerse böyle kahraman insanların her 
zaman, Allah ve millet huzurunda yüzleri ak ve j 
nâsiyeleri pak olur. Ve hem de kâinat nizamı
nı madelet dairesinde tanzim eden Cenabı Hak- J 
km bo! yardım ve rahmetine de mazhar olur- j 
lar. Bundan başka çok mühim bir husus daha 
var, o da, âmme hizmetlerinde hayırlı muvaf
fakiyetler temin için vükâlayı umur hazratı, 
âlemlere meş'alei rahmet olarak gönderilen Pey- ' 

gamberimiz Hazreti Muhammed'in (resul hik
meti muıhafettullah) hadisi şerifini düsturu 
amel ittihaz edecek olurlarsa muvaffakiyetin 
en büyük sırrını bu hadisi şerifte bulmuş olur
lar. Hadisin kısaca Türkçe meaü şöyledir: 
Dünya ve aıhiret maslahatlarım temin hususun
da insanların elde ettikleri ilmü irfanın başı 
Allah korkusudur, buyuruluyor. Şu hale naza
ran insanların iktisaibe'ttik'leri ve edecekleri 
ilim ve bilgilerinin hayatiyeti ve cemiyete fay
dalı, olması anea'k Alılan korkusu ile mümkün 
olur. Nasıl ki, başı olmıyan bir cesette haya
tiyet mutasavver değilse, yine böyle Allah kor
kusu bulunmıyan kimselerin ilim ve bilgilerin
den ve bu husustaki mesailerinden millî ve ma
şerî bir fayda beklenemez. 

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

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

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

Böy le düşünen ve söyleyenler hakkında 
yegâne temennilerimiz, Cenabı Hak kendileri
ne hidayet ihsan buyursun. Halbuki yer yüzün
de vaz'ı ilâhi olarak tesis edilen bütün dinler 
insanlığın selâmet ve saadetine matuf olarak 
kurulmuştur. 

Bunun aksini iddia ise, hakikati inkâr ve 
mahzı mükâbere olmakla beraber tarihi edyana 
ademivukuftan ileri geldiği söylenebilir. 

Bu mühim ve hayati mevzuu, başka bir 
cepheden daha tetkik edelim. O da Amerikan 
Cumhur Başkanı Ayzın Hover'in Amerikan 
Milletine hitaben Allaha dayanalım kampanya
sına davet etmesi bu mühim davet 20 Şubat 
1950 tarihinde yapılmıştır. 

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

Bu sözleri konuşan zat, zamanımızın en 
mütemeddin, en hamiyetli ve en demokrat ya
şayan bir milletinin Başkanıdır. Cihanın efen
disi olarak gönderilen Hazreti Muhammet bu 
akide ve imanı bütün Müslümanların ruhlarına 
bin üç yüz küsur sene evvel telkin ve teklif 
ederek bizlere ebedî bir hayatiyet aşısı zerk et
miştir. Y ü z binlerce selâtü selâm onun üzerine 
olsun. 

Bin dokuz yüz elli altı Büçesi huzurunuza 
üç milyar üç yüz küsur milyon olarak ge lmiş 
tir. Cenabı Hak bu meblâğı, büyük millet imiz 
ve kutsal memleket imiz için müteyemmen ve 
mübarek eylesin. Bununla iftihar etmek vatan
sever her Türk için bir vazife olmakla beraber 
bu hususta hükümetin muvaffak olması için de 
iktidar ve muhalefet saflarında bulunan bütün 
arkadaşların iyi temennide bulunmaları da 
millî ve vatani bir borçtur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizde yanlış anlaşılan ve kullanılan bir ke

lime var, o da muhalefet kelimesi. Halbuki bir 

vatan sathında vatandaş olarak yaşayan kimse
ler arasında muhalefet olmaz, belki ihtilâf olur. 
İşte bu nükteye işaret olmak üzere "Peygambe
rimiz; ihtilâfı ümmeti vâsiatün" buyurmuştur. 
İhtilafı ârâ rahmete ves i le olur. Çünkü bu keli
me bir cemiyette esasta birleşmede teferruatta 
ayrılmak suretiyle millet ve memleket için rah
mete ves i le olur, fakat hilâl muhalefet kel ime
leri aynı manayı ifade etmekteler. Bu kel imele
rin mefadı, hem esasta v e hem de teferruatta 
ayrı ayrı düşünce ve fikirlerde ki bu yolda ha
reket etmek memleket hesabına muzırdır, yıkı
cıdır. Vesilei rahmet olmaz. Belki vesilei azap 
ve tefrikadır. Binaenaleyh vatan imar ve ihyası 
hususunda hükümetin yaptığı ve yapmak iste
diği işlerin bazıları iktidarda olmayan partililer 
tarafından takdir edilir. Diğer bazıları tenkide-
dilirse buna ihtilâf denir. Bu hal vatanseverlik 
olabilir. Hükümeti daha hayırlı işlere teşvik ve 
tergib mânasını ifade eder. Yoksa millî menfa
atlere uygun olarak yapılan bütün işleri kötüle
mek suretiyle hükümetin mesaisini felce uğrat
mak, şevk ve gayretlerini sekteye uğratmak 
için mütemadi tenkid hücumunu tutmak, hiçbir 
zaman vatanseverlik sayılması doğru olmaz. 
Allah cümlemizi doğru yola irşad buyursun. 
Sâf ve temiz milletimizi musibetten korusun. 
(Âmin sesleri). 

REİS - Vaktiniz tamamdır. 
H Ü S E Y İ N B A L I K (Zonguldak) - Muhte

rem arkadaşlar; çeşitli yollardan Türkiye'de 
hareketli kalkınmayı tasvibetmemek el imizde 
değildir. (Alkışlar) Memlekette kaç seneden 
beri zirai inkişafı, sınai inkişafı ve diğer enerji 
yollarında ve sair husustaki kalkınmayı hakika
ten takdir ediyoruz, ş imdiye kadar ettiğim gibi. 

Az iz arkadaşlanm; bu işler, dünkü âtıl kal
maktan, dünkü traktörsüz kalmaktan, ufak sa
nayi olmaktan ise bugünkü hareket üzere olma
yı, traktör mezarlığı haline gelmeyi ben şahsan 
âcizane bu hareketi takdir ediyorum. Bu arada 
bilhassa ithal imkânlarının olmadığı veya az ol
duğu şu devirlerde Türkiye'de ufak sanayi ge
lişmiş ve bilhassa çok takdirle karşıladığım, it
hal imkânlarımızın çok güç duruma gelmiş ol
masına rağmen ufak sanayi erbabının, İstanbul 
da, İzmir'de ve diğer büyükşehirlerde yedek 
parçalan meselâ, beş liralık bir parçayı 25 lira
ya, sanatkârlanmızın imali fikir ederek bunlar 
meydana getirmiş olduğunu görmekteyiz. Sana-
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yı erbabının bu hareketleri takdire şayandır. Eğer 
memlekette imkân olsa da ve ihtiyacımız olan me-
vaddı, elimizdeki tezgâhlarla istediğimiz şekilde 
imal etmek imkânı hasıl olsa ve sonra sayede 
memleketteki bu nevi sanat erbabı gelişse 5-10 se
ne sonra Türkiye'de çok güzel bir netice elde et
miş oluruz. 

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

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

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

Meselemiz çetin değildir, içinden çıkılmaz 
değildir, yolumuz çıkmaz değildir. Çıkmaz olan. 
anlaşmamazhktır. Başka zaman olduğu gibi 
arkadaşlar fikirlerini, menfi veya müspet, söy
lesinler, icabederse bu çatı altında 15 gün ko
nuşuruz, halledilmedik mesele olmaz ve kalmı-
yacaktır. Ben ara sıra üzülüyorum, eşit haklar 
câri olmuyor. Bir taraf istediğim istediği şekil
de konuşuyor, diğer tarafın istediği şekilde 
konuşmasına müsaade edilmiyor. Evvelâ bu 
müesseseyi burada kurmamız lâzımdır. Şimdi 
arkadaşlar; bu meseleyi kolay halledemiyeceği 
mize göre ve bunlar için şimdiye kadar Tür 
kiye'de müterakim malî kaynaklar ve iktisadi 
menseler nelerse bunları tazyik ettığimi/e püre. 
bundan sonra farz edelim ki, elimize aldığımız 
'şler tamamlandı. Barajlar, yollar yapıldı, bitti 
Enerji istihsal işlerimiz hal yoluna girdi, bun

ların iç ve dış finansmanı temin edildi. Bunlar 
kendi başlarına ne yapacaklar? Bunlar mahru
kat ister, bu yollar kamyon, lâstik, benzin ister. 
Bu Lmanlar ihracat ister. Enerji santralleri ça
lışmak için fabrika istiyecek. Şu halde şimdiye 
kadar mademki eldeki kaynaklarımızı tazyik 
ettik, bundan sonra da gidişimizi çok ciddi ola
rak ele almazsak, yalnız gürültülerle günlerce, 
aylarca konuşarak vaktimizi israf edersek, ya
kın zurnanda çok daha ciddî mevzularla karşı 
karşıya kalacağımız muhakkaktır. 

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

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

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

İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl FAH
RETTİN ULAŞ (istanbul) — Dâhildir, dâhil, 
dir. 

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

Şimdi ben de diyorum ki, yanlış olmuştur. 
Ben dün de beraberdim, bugün de beraberim. 
Ben mesuliyet almadım. Fakat vebali bana da 
aittir. Yarın da bu vebale İştirak edebilirim. Bu 
işler hüsnüniyetle olmuştur. Fakat bir parça bi
zim normal hayatımızı, bir parça mahrumiyetle
rimizi bir parça memlekette bâzı işlerin ele alın
masını icbar edecek kadar bizi tazyik etmek
tedir. Bunları gün geçirmeden izale çaresini ara
mak lâzımdır. Mahrumiyeti göze almak lâzım
dır. Başbakan diyor ki, «Ben Türk milletini bir 
defa giydirdim, iki defa yedirdim, mahrumiyet 
çektirmedim.» Ben aksini iddia ediyorum arka
daşlar. Bu fakir millet bu tezgâhlanmış işlerini, 
ele alınmış işlerini, istikbalini, Başbakanın ifa
desiyle, inşa ederken bu milletin istikbaline bu 
kadar hayırlı mekanizma kurarken bu fakir mil
let bir defa yemeğe ve bir defa giymeye razıdır. 
Biz bu ana hatları kurarken, bu millete iki de
fa yedirmeye üç defa giydirmeye hakkımız yok
tur. Bu faziletli millet bundan üç ay evvel de

di ki; madem ki Hükümetimiz Amerika'dan 
yüz milyon doları alamadı evdeki karımın, I 
ma'nm, Ayşe'nin boynundaki encik boncuğu 
yi var ise hükümete teslim edelim ve biz hü 
merimizin itibarını takviye edelim, dedi. Mi 
demektedir ki biz soğan ekmeğe razıyız... 
madem ki bu milletin istikbalini inşa ediyor 
hükümetin yaptığı işler doğrudur, hataları 
bilir, hepimiz bunda müşterekiz. Biz soğan 
mege razıyız, bizden ne kadar fedakârlık ist 
lerse istesinler, bunu yaparız diyor. Milletin 
tediği en çok şudur; diyor ki, biz şu, şu mad 
lerdc sıkıntı çekerken bir tarafta karşımda 1 
altı bin insan gayrimeşru olarak, gayrihukı 
olarak, gayrinizami olarak, gayritieari olaı 
servetler iktisabediyor, buna meydan verilr 
sin, diyor. Bugün Türkiye'de, ben 56 yaşım 
yun, tecrübelerim ve müşahedelerim var, bug 
Türkiye'de bu kadar gayrihukuki, gayrimeş 
gayriahlâki servet iktisabını hiçbir zaman g< 
medim. 

Kâr hadleri ayrı mesele. Ne demek, ne dem« 
tir, % 20 - 25 kâr hadleri? % 20 vermezsek kî 
ve gelnıiyecek mi? Tüccar kahve almak k 
para sıkıntısı mı çeker? Kahve gibi benim eli 
de durmıyan bir madde için sermayeye ihtiy 
yoktur. Ancak onun mekanizmasını kurma 
muhaberesini yapmak, bir iki lisan bilmek gi 
bâzı şeylere ihtiyaç vardır. Bunlar için de % 2' 
25 kâr verilmiştir arkadaşlar. Bu yanlıştır. ll< 
de arz edeceğim, memlekette tüccar kendisi 
bambaşka bir gidiş istikameti almıştır. Buı 
mâni olmak lâzımdır. 

Şimdi hükümetten rica ediyorum, bir döv 
bütçesi, bir hariciye bütçesi rica ediyorum. H 
kümetin bu hususta imkânları nedir? 1956 yıtsn< 
ne ihracedeceğiz? Şimdiye kadar rakam verm 
değildir. Gecen sene Sayın Sıtkı Yır.calı dedi k 
bir milyar 90 milyon ihracat yapacağım, bir m: 
yar 400 milyon ithalât yapacağım. Bunun tatt 
katı ne oldu ? Rakamlarını ben alamadım. Vek: 
lerin sözü beni alâkadar etmez, yeni vekille: 
sözüm yok, onlar mazur olabilirler, ama bütı 
müzakerelerinde karşımda vekil bulunursa i 
bu vekiller her sene sık sık değişirse ki, bunh 
beni alâkadar etmez, benim karşımda vekâîe 
ler vardır, hakikaten bir milyar 90 milyon il 
raç yaptımı, bir milyar 400 milyon ithal yaj 
tı mı? Bunu öğrenmek isterim. 
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Bütçe Komisyonunda Server Somuncuoğ
lu arkadaşımızın ifade ettikleri noktai nazara iş
tirak ediyorum. 

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

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

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

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

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

Bütün Türkiye şu kadarlık çivi sarf ediyor. 

Nal mıhına şu kadar sarf ediyor. Zeytinyağı, 
benzin, petrol için şu kadar sarf ediyor. Nüfusu
muzun büyük bir ekseriyeti peynir ekmek mese
lesini halletmeye çalışırken, bakır, kalay sana
yiinin ölmemesini temine çalışıyoruz, konserve 
fabrikası yapümasmı teşvik ediyoruz, köylüyü 
teşvik ediyoruz, konserve fabrikası için bize seb
ze ek diyoruz. Hattû beş on kuruş fazla fiyat 
veriyoruz. Bizim tarafta fabrikatör gidiyor, 30 
kuruş veriyor. Bir taraftan teşrik ediyoruz, bu 
adamlar 400 - 500 bin lira aldıktan sonra, sene
de 1 milyon Türk Lirası 40 tane konserve fab
rikası; bunu düşünmek lâzım, öbür taraftan fu
zuli yerlere iş hanı yapılıyor, 22 - 25 milyon li
raya. Bunun 6 milyon lirası dış finansman de
diler. Arkadaşlar; ne gündeyiz? Bunları yapma
ya hakkımız var mı? Allah Lillâh rızası için, bi
zim Başbakanımızın siyasi edebiyatıdır. Şu yapı
yı yapmaya hakkımız var mı? 40 fabrika yedek 
parça beklerken biz bu binaları yapamayız. Ha
rice bunlar için döviz veremeyiz. Birçok demir 
fabrikalarımızı işletmek için, harekete geçmek 
için döviz beklerken bu binaları yapmaya ne 
hakkımız var, ne haddimiz var, niçin bu 22 mil
yonluk hanı yapıyoruz? Buraya gelen arkadaş
lar bahsetti, Et ve Balık Kurumu bir bina yap
mış, yedi sekiz milyon liraya çıkmaz, diyorlar. 
Evvelâ dahilî tezgâhları harekete geçirelim, on
lara yardım eedlim. Çareleri, birbirimize çat
makla değil, beraberce arıyalım. Türkiye'nin 
içinden çıkamıyacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki, 
fikirlerde anlaşalım. Geçen sene 350 milyon do
lar meselesi vardı, evvelki sene bu, 150 müyon 
meselesiydi. Server Somuncuoğlu arkadaşım 150 
milyon dolardan bahsetti. Arkadaşlar bu, sene
de verilmesi lâzımgelen taksit miktarıdır. 

Server Somuncuoğlu arkadaşım daha sonra 
emisyondan bahsetti, dünyadaki emisyonları bir
biriyle mukayese etti. Acaba oradaki emisyonlar 
bizde olduğu gibi mi oldu? Acaba bu emisyon
lar oradaki istihsalden, imalâttan mı mütevel
littir? Yoksa bizde olduğu gibi, Ziraat Bankası 
lâzım olan 400 müyon lirayı ortadaki mevzuat 
muvacehesinde reeskont çıkarıp yapmak mı lâ
zımdır? Bu sebeplerdendir ki, yardım alamamak
tayız. Amerikalılar ve Kalkınma Bankası ben sa
na para veriyorum, diyor. Yalnız bunun karşı
lığım Merkez Bankasına bloke edeceksin. Bu se
nin paranın kıymetine tesir eder, diyor. Ben sa
na 100 milyon dolar yardım ediyorum, 282 ku-
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ruştan karşılığım Merkez Bankasına bloke ede
ceksin ki, o müessese meydana gelinceye kadar 
senin paran orada hapis durmalı, diyor. Biz bu
nu yapıyoruz, ama öbür taraftan büyük kanat
lan da açıyoruz. Bu parayı bloke ederken mev
zuat muvacehesinde bir türlü kendimize bir çeki 
düzen veremiyoruz. Çok şeyler lâzımdır, lâzımdır 
ama israfı da elden bırakmak lâzımdır. Burada 
50 bin lira bekliyen bir fabrika kıvrım kıvrım 
kıvranırken bizim yüz bin, beş yüasbin lira ver
meye hakkımız yok. Ben Türkiye'de inşaata 
müsaade etmem. Emlâk Kredi Bankasının açtığı 
krediye taraftar değilim. Daha evvel de bahset
tim, benim yüz bin lira param vBr, Emlâk Kredi 
Bankasına diyorum ki, bana sekiz yüz bin lira 
ver inşaat yapacağım. O ekspertize ediyor, inşa
at yükseldikçe veriyor. Bu inşaat için 
bana demir lâzım, bu, Demir Tevzi Mü
essesesinden, Karabük'ten veya ithal malından 
verilecek. Eğer sıra beklersem bana iki sene 
sonra sıra gelecek, buna tahammülüm yok, çün
kü elimdeki para için banka benden faiz istiyor, 
bu parayı işletmek zorundayım. Bu para elim
de karaborsaya gidiyorum, demiri oradan alı
yorum. Yani milletin parasiyle Türkün temiz 
pazarını telvis ediyorum. Ben olsam bu parayı 
vermem, vermeye hakkımız yoktur. Emlâk Kre
di Bankası başını, sokacak ev yaptırmak istiyen-
lere 20 -. 30 - 40 - 50 bin lira versin. Fakat bir 
adama apartman yaptırmak için müracaat ederse, 
800 000 lira istiyorsa bu parayı ona vermeye 
hakkımız yok, bunların sırası değil. Bugün du
rumumuz bunlara müsait değil. Bunları kendi 
kendimize biz icat ettik. Biz bugün aldığımız 
şeylere mukabil 1,5 milyar dolarlık borca so
kulmazdık. Hükümetten, iki vekilden bir husu
su rica ettim. Dedim ki, 1953 - 1954 - 1955 yıl
larında ne ithal ettiniz* îki vekilden yazılı ola
rak sordum', ne ithal ettiniz diye. İthal ettiği
niz emtianın ne kadarı hususi sektöre, ne ka
darı Devlet sektörüne ve iktisadi müesseselere 
tahsis edilmiştir? Yani envestismanlara ne ka
darı tahsis edilmiş, ne kadarı yenilmiş, içilmiş
tir. Bu soruma cevap almadan verilecek haklı 
cevabı size arz edeyim: Bunun 1/4 ü veya 1/5 i 
hakkiyle kullanılarak envestismanlara sarf 
edilmiştir. 4/5 i ise yenilmiş ve içilmiştir. 
Bizim borcumuz işte bunlardan mütevellit
tir. Ve bunlann rakamlarını alırsak bunlann 
içinde nelerin olduğunu göreceğiz. 

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

İhraç mallarında dikkatinizi çekerim. Bil
hassa Ticaret Vekilinin dikkatini çekerim ; son 
zamanlarda aldığım malumata göre yjizbin ti-
ralık bir mal ihracedecek; ikinci kalite ihraç 
müsaadesi alıyor. İkinci kalite mal orada iki 
liradır. Halbuki, bu ikinci kalite ihraç müsaa
desiyle iki yüz bin lira kazanacak. Bunun için 
ithal yapacak. Eksperler lâzımgelen kontrolü 
yapamıyorlar. Birinci kalite mal sevk ediliyor, 
beş liralık mal müsaadesi alan on liralık mal 
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gönderiyor. Aradaki farkı orada bloke ediyor. 
Bunlar son zamanlarda olmuştur. 

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

Demin saydım, yedek parça, lâstik, teneke, ka
lay ve buna mümasil üç beş rakam. Bunlar 150 
milyondan fazla bir şey değildir. Üç milyarlık 

bütçe içine bunu koymak, yapmak yerinde olur. 
Niçin bunlar tanzim edilmiyor? Niçin Ticaret 
Vekâleti demiyor ki, bir milyar ithalât yapaca
ğım ve bu ithalâtın birinci kategorisinde şu, şu 
on maddeyi alacağım. 

Kimdir bu memlekette sanayi erbabı, kimdir 
bu sanatlarla uğraşan, kaç kişidir, bunlann işle
ri nedir?. Bu fabrikaların ihtiyaçtan nedir, ka
pasiteleri nedir, bunlann ihtiyaçlarının ne kada
rını buradan temin edebüirim, ne kadannı da dı
şandan temin edebilirim, bunlar için imkânlarım 
nedir, elde mevcut var mı, bunlann ham maddesi 
nelerdir?... Evvelâ bunlan yapalım, evvelâ bun
lann hesabım yapalım, bunlar için şeklî kısmıdır, 
bunlar sonra yapüacak işlerdir, bunlar bu arz et
tiğim neticeler alınmayınca olmaz. 

Maden meselesi : 
Maden meselesi, bu bütçede konuşulannyabilir, 

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

Arkadaşlanm; madenlere prim vermek lâzım
dır, bunu bâzı devletler yaptı. Meselâ; 100 kuruş
luk maden sevk eden bir madenciye 5.-10 kuru
şunu verelim, döviz olarak. O da işinin İnkişafı 
için, genişletmesi için beş on kuruşluk dövizler
le gerekli tesislerini hariçten getirmek imkânını 
bulsun. Hayır biz böyle yapmıyoruz, 100 kuruşu
nu 282 kuruş Türk parası olarak eline veriyoruz. 
Baskalan nasü yapıyorlar, içimizde bunu daha 
iyi bilenler vardır. Yalnız şurası muhakkak ki, 
maden olsun veya her hangi bir madde döviz te
min ederse onlara bir prim verilmek lâzımdır. Hü
kümet olarak beş seneden beri bu hususta ne 
yaptık ? Bu hususta yine maden, maden, maden, 
döviz, döviz... Bütün meselemiz sonunda dövizi 
ne yaparsak yapalım, kaçakçılık karaborsa, ah
lâk zafı oradan geliyor, hükümetle münazaa 
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oradan geliyor, hükümetle münakaşa oradan ge
liyor. Maden için hükümet olarak ne yaptık, He
yeti Vekile iki gün oturup bir çare düşünmüşler 
midir? 

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

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

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

Arkadaşlar; biz 500 milyon lira bulabiliriz. 
Bunların sebeplerini aklınım erdiği kadar izah 
etmeye çalıştım. Daha epey notlarım var. Sıra
sı geldiği zaman konuşacağım. Bunların sebep
lerini bir yerde buluyorum. Murakabe organı
nı kuramadık. Ben orada buluyorum. Bir Baş
vekil, bir elinde tahsis ve tevzi salâhiyetleri, di

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

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

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

REÎS — Hüseyin Bey karşılıklı konuşma
yın. 

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

RElS — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Ben siz

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

hale eden arkadaşı ikaz ettim. Siz sözlerinize 
devam edin. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) - Bir gün 
Reşit Galib'in bir üniversitenin açılışı dolayi-

siyle verdiği nutku Atatürk'e çekiştirmişler. 
Atatürk'ün sofrasında, ilim, âlim, memleket; 
her şey sensin bu adamın hakkı mıdır nutuk 
çekmeye; diye çekiştirmişler. Atatürk sofrasını 
kurmuş, Raşit Galib, Paçam der, Atam der sen 
büyüksün, ben sana karşı bir şey yapmam 
elimden bir şey gelmez. 

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

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

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

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

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

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

kında söz rica ediyomm. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhte

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

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

Hikmet Bayur, buyurun, usul hakkında. 
HİKM3T BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar 

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

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

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

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

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

lan hakkındaki taarruz ve fikirleri hilâfına be
yanlar yapıldığını, sataşmalar olduğunu ileri 
sürerek söz istemişlerdir, Riyaset bunlan bir sa
taşma kabul etmediği için kendilerine söz ver
memişti, ısrar buyurdular, H'yeti Âliyenizin 
reylerine arz ettim, konuşmalarını kabul buyur-
madmız. Bu itibarla Riyasetin bu hususta bir 
usulsüzlüğü vâki olduğuna kaani değilim. (Bra
vo sesleri). 

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

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

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

ZİYA TERMEN (Kastamonu) - Aziz arka
daşlarım; biraz evvel usul hakkında aldığım sözde 
haksız bulunduğumu, Riyasetin daha önce bana 
söz verdiğini görerek, itiraf mecburiyetindeyim, 
buradaki zühulün tamamen şahsıma aidolduğunu 
tekrar ederek esas hakkındaki, yani 1956 yılı büt
çemizin tümü üzerindeki mâruzâtıma başlıyacağı-
mı arz ederim. 

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

BlR SES — Üzerinde konuşun. 
ZÎYA TERMEN (Devamla) — Üzerinde ko

nuşuyorum ve emin olunuz kî ben hayatta her 
şeyin üzerinde konuşma merakhsıyımdır. 

RElS — Ziya Bey karşılıklı konuşmayın. 
ZÎYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 

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

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

Arkadaşlar! 
İç politika meselelerimiz derken, çok parti

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

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

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

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

bendeniz, rejim buhranını, Muhterem Halk Par
tisi Lideri ismet İnönü gibi anlamamaktayım. 

Tadadettîkleri bu konular, bu memleketin, 
hakikatte içinde bulunduğu rejim imkânsızlık
ları probleminin, sadece tatbikat ve anlayış 
olarak hata ifade eden, ikinci sınıf meselellerin-
den ibarettir. Muhterem ismet Paşanın asıl 
unuttukları büyük mesele, kanaatimce daha 
başka bir mevzudur, ilim erbabının kolayca 
kabul ve tasvip buyuracakları şekilde, bu mev
zu, Türk Anayasasının tadili meselesi olmak 
icabeder. Türk Anayasası, 1920 bilmem kaç yı
lında, İstiklâl Harbi içinde, o günün şartlarına 
göre Medisin yaptığı bir eski kanundur ve ha
len bu kanunun yapıldığı tarihten 36 yıl uzak
ta yaşamaktayız. Bugün içinde bulunduğumuz 
Cumhuriyet devrinden çok daha müsait imkân
lar vadeden yeni ve demokratik üstün bir reji
me vâsıl olmuş bir cemiyet hayatı yaşamakta 
bulunuyoruz. Bu sebeple saıbık anlayışın bu
gün mutlak ve muhakkak bir revizyona tâbi 
tutulması şart olmuştur. Rejim meselesi de
yince, ilim erbabının, verli v e yabancı müellif
lerin anladığı tek mühim dâva, Anayasa me
selesi olarak kabuD olunur. Anayasa meselesi, 
Muhterem ismet Paşanın ilân ve izah ettikleri 
mânada: Temeinattan mahrum Türk hâkimini, 
tarafsız radyoyu, adaletsiz resmî ilân mesele
sini, endişe içinde yaşıyan memur dert ve ıstı
raplarım peşin olarak kendine mevzu yapan, 
mesele olarak mütalâa olunmamalıdır. Fakat 
hu konuların, esas rejim meseleleri telâkki 
olunmamak kayıt ve şnrtMe. ve fnk*t reiim 
mesellerinin, hemen gölgesinde ve arkamda, 
ikinci plânı teşkil eden hukuki ve içtimai dert
lerimiz mesabesinde bulunduğunu da kabul et
tiğimi arz etmek isterim. 

C, H. P. neşir organları, 6 yıldan beri. mem
lekette bir rejimin buhranı ve Anayasa buhranı 
ilân ve îlâ etmektedirler. Bu neşriyatta ve fer
yatta, muhalefet olarak ne dereceve kadar hak-
bdirWt Yoksa mevzııubahis meşe'e. sadece bir 
muhalefet taktiği ve gazete gürültüsü müdür T 
Bu nokta üzerinde, kendi neşriyatlarını aylar
dır dikkatle takihetmekteyim.. Ve başta H. Ca
hit Bey bulunmak üzere, bâzı fikir adamlarının 
iddialarına kısmen hak vermekteyim. Biz ikti-

i dan seçimle devralan bir parti olarak, her bü-
J yük dâvanın peşinde koştuk ve maddi olanlan-

nı, memleket kalkınması mevzuundaki sabık id-
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dialarımızı realize ederek, kısmen başardık. Ve 
fakat parti olarak bir memleket içinde muhte
lif siyasi anlayışları deklare eden ve fikir mü
dafaa edip, vatandaş kitlesi içinden büyük top
luluğu çatısı altında toplamak cehdini ifade 
eden neşriyat mevzuunda, itiraf etmek lâzımdır 
ki, Halk Partisinin neşir seviyesine vâsıl ola
madık. Çünkü partimizde fikir mücadelesinin 
nasıl yapûması lâzımgeldiği hakkında, sarih ve 
mazbut bir anlayış bulunmadığı gibi, bu müca
delenin basın olarak esaslarını da büen, üstün 
vasıflı muharrirlerden maalesef mahrum bulun
maktayız. Bu noktayı itiraf etmek lâzımdır ve 
henüz parti olarak çaresi de bulunmuş değildir. 
Ulus gazetesinde B. Hüseyin Cahit Yalçın, mem
lekette büyük ölçüde mevcut münevverin tama
men kabul etmiş bulunduğu seviye ve ölçüde 
bir rejim buhranı bulunduğunu aylardır ilân 
ediyor. 

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

Hüseyin Cahit Beyin, Türk Hürriyet müca
delesinde ve bu memlekete demokrasinin kazan
dırılması bahsinde, mânevi hizmet sahibi bir in
san olduğunu biliyoruz. Türk münevverinin ilk 
eseri halinde Demokrasi isimli eseri bulundu
ğunu da biliyoruz. Fakat Hüseyin Cahit Beyin; 
80 yaşını yeçen hayatı boyunca 1900 ile .1915 
yılları arasındaki 45 yıllık zaman içinde, hürri
yet! hürriyet! diye bağıran bir insan olmasına 
rağmen, 1946 dan itibaren, hürriyeti, kendi an
layışı istikametinde bu memlekette bir bayrak 
halinde temsil eden partinin tamamen uzağında 
ve karşısında ve tek parti sisteminin davacıları
nın safında yer almış olarak yazı hayatının is
tikametini değiştirmiş olması, Türk edebiyatı 
tarihinin, Türk siyasi tarihinin elbette ve asla 
unutmıyacağı bir hakikattir. Gönül, 1946 dan 
itibaren, bu memlekette çok partili hayata geç
mek istiyen âmme temayülünün ve Türk vatan
daşı arzusunun hemen yanında olarak Hüseyin 
Cahit Beyi de Demokrat Partide görmek isterdi. 
Fakat Hüseyin Cahit Bey sanki son yılların bir 
maddi insanı sıfatiyle ve o devrin iktidarını, 

! müdafaaya mecbur (Soldan, devam devam ses
leri) Bir siyasi anlayış içinde kanaatimce yürü
mesini bilmiyen bir insan olarak hareket etti 
ve ısrar ettiği çerçi ve içinde de sonuna kadar 
dayanmayı kendisine bir "borç, bir vazife bildi. 

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

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

NECDET INCEKAEA (İzmir) — Tanıyor, 
tanıyor. 

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

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

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

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

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

KENAN ÇTĞMAN (Çankırı) - Ne olacak 
yani?... 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Ne olacaktı-
ra gelince : JsTe olacağını soran arkadaşımın. 
Anayasa problemlerini bilmesi lâzımdır. Sayın 
hemşerim Kenan Beyden rica ederim dinlesinler. 

ilk iş, seçim sistemimiz bozuktur. Kenan Bey 
beni tahrik ettiniz. Şu kürsüden yemin eden bir 
mebus olarak, tabiî ve kalbî inancımı arz edi
yorum. Bu memlekette seçim sistemini düzelt-

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

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

RE IS — Ziya Beyefendi, bütçe müzakerele-
rimn heyeti umumiyesi üzerinde konuşmalar ya
parken, fitne erbabından, şundan, bundan bah
sediyorsunuz. Çok rica edeceğim, fitne erbabı 
kimdir? Şahsiyatla uğraşmaktan ziyade, bütçe 
müzakereelrinin üzerinde konuşmanızı Riyaset 
daha uygun bulmaktadır. Bu bakımdan zatıâli-
nizi mevzua davet ediyonım. 
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ZİYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 
Riyasetin bu mevzua işaretlerini emir telâkki 
ederim. 

REİS — Teşekkür ederim. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Ancak fitne 

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

Arkadaşlar, rejim meselelerimiz derken bir
az evvel bahsettiğim mânada, ilk olarak Ana
yasa meselesinin ele alınmasını kasdettim. Tat
bikat olarak muhterem Halk Partisi Reisi İs
met Paşa'nın bu kürsüde Halk Partisi emvali 
ni müsadere Reklinde ifade ettikleri kanun r.tii-
nasebetivle, (ki, bu kanun bir müsadere kanu
nu değil, .bizzat ihkakı hak mahiyetinde, hah-
sız olarak elde edilmiş emvalin millete iadesi 
kanunudur.) bu kürsüde konuşurlarken : «Suc
ullara telâşı içindesiniz» cümlesini kullandık
ları pünden beri, muhterem ismet Paşa'ya, avrı 
bir felsefenin ayrı bir anlayışın mensubu bir 
adam olarak bakmayı, kendime esf>s aldım. 

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

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

Ben rejim meselelerinde hiçbir zaman Ana
yasanın dışında ve Anayasanın ışığında İcraat

ta bulunan hükümetin altı yıllık amelinde, Paşanın 
bu iki mevzuunun uzağında, bir meseleye muttali 
olmadım. 

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

Arkadaşlar; bir parlâmento içinde, muhtelif 
anlayışa sahip mebuslar bulunması kadar tabiî 
bir şey olamaz. Üniversite Büyük Millet Meclisi
nin bir komisyonunda müzakere edilen bir mev
zuun hemen akabinde, isyan bayrağını çekerce-
sine komisyon müzakerelerindeki bir fikri esa3 
ittihaz ederek bu memlekette Hükümete ve Hü
kümetin uzağında olarak, Büyük Millet Meclisine 
bir beyanname neşrederse, mevzuunu Yüksek 
Heyetiniz huzurunda incelemesi icabeder. Maksa
dım üniversitenin usulsüzlüğünü ilân etmek veya 
Büyük Millet Meclisinin itaba mâruz bulundu
ğunu ilân etmek değildir. Büyük Millet Meclisi, 
Anayasa gereğince, en büyük teşriî organdır, is
tediği şekilde kanım çıkarmak, istediği şekilde bir 
fikri kanunlaştırmak yetkisine sahiptir. Ve haki
katen bu Mecliste, kurulduğu günden Jberi, ilmin 
ışığından uzakta, hiçbir kanun çıkmış değildir. 
Mantık dışında çıkmıştır, politika dışında çıkmış
tır, fakat ilim ışığının uzağında bir kanun, çık
mamıştır. Üniversite ilmin bizatihi merkezidir, 
üniversite, demokratik nizam içinde, Hükümetle 
daimî münasebette ve sırasına göre Hükümeti 
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ilmî kanaldan murakabe ile mükellef olan mües
sesesidir. Üniversitenin Büyük Millet Meclisini 
re'sen murakabeye hakkı yoktur. Fakat üniversite
nin, Büyük Millet Meclisinin ısdar ettiği kanunla
rın hilâfında herhangi bir mevzuu iddia etmek, 
ilân etmek, ilim dünyasında münakaşa açmak, 
hattâ ve hattâ memleket netine olmıyan, vatanda
şın menfaatini okşamıyan hukuk prensipleri üze
rinde, eski Yunan'dan beri devam edegelen ve 
normal sosyolojinin hizasında olarak, kanun neş
rini profesörleri kalemiyle isyan bayrağını açarak 
mücadeleye konu yapmak demokrasi nizamında 
bir haktır. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Neden 
hak oluyor? 

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

SABRI ERDUMAN (Erzurum) —t Orada 
ders vermeye kalkma. 

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

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

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

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

içinde bir talim sistemine sevk etmek isterSe 
ve hükümet-şayet halkı kendi görüşünün ak
si-cihetinde bir tarzı idareye, sürüklemek -ister
se, hükümeti kontrolle mükellef halk efkârı : 
Beni bu istikamete götüremezsin! deyu, üni* 
versite; ilmin tarif ettiği istikametin dışına 
çıkamazsın! deyu, ve basın dş, mâruz kaldığı 
bu hakareti yanlış bir istikamete götürülüş 
olarak vasıflandırarak ve bütün gücü ve- ta
kati ile bu mevzuun üstüne binerek hüküme
ti tenkid ve hükümeti icraatından alıkoyma
ya çabşır, çalışacaktır, Hiçbir hükümet, û& 
mokratik nizamı kendine baş taeı yapmış bir 
hükümet olarak, bu üç unsurun tehdidinden ve 
kontrolundan kendisini, sıyıramaz! Şayet bir 
muktedir hükümet çıkıpta... 

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

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

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

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

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

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

Ancak, bu muhalefetin altı yıldan beri de
vam eden çok muktedir muhalif politikası kar-
şısında, hükümet, 600 küsur yıllık bir impara
torluk hayatından sonra, 27 yıllık bir tek parti 
hayatından sonra hakiki millet iradesini ifade 
eden bir kader halinde şu Meclise girdikten 
sonra, elbet ve elbet, kendi muradına ve gaye
sine muvazi bir seviye anlayışını bu memleket-
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te- hâkim kılabilmek için, durumunu tahkim 
edebilmek zorunda kalan bir hükümet vasfın
dan hareket etmiştir. 1950 den 1956 yılına ka
dar, itiraf etmek lâzımdır ki, antidemokratik 
olarak tavsif edilebilecek şekilde bâzı kanunlar 
çıkmıştır. Fakat, bu çıkış, hiçbir zaman ve hiç
bir gûna D. P. hükümetlerinin birinci, ikinci, 
üçüncü Menderes hükümetlerinin, (bütün bir 
samimiyetle arz etmeye çalışıyorum) bir dikta-
torya ve tek parti hegemonyasının teessürüne 
bu memlekette yer verdiği iddia olunmamalı-
dır. Bâzı tatbikat hatası varsa, bu hatayı kul 
için, tabiî karşılamak icabeder. 

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

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

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

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

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

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

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

' ni halledebilmek için, bizim de omuzlanmıza 
I yüklenen birtakım vazifeler var. Hükümet ve 
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Parti Başkanlarının mutlaka ayrılması bîr em
ri zaruri olarak ortada durmaktadır. Çünkü 
bugünkü icraatta biz, parti başkanının Hükü
met Başkanlığından kuvvet alarak parti işleri
ni ve parti başkanlığından kuvvet alarak hükü
met işlerini yapmıya çalıştığını, görmekteyiz. 
Adnan Beyin hal ve harekâtı tenkide müstehak 
mıdır? Müstehak olan tarafı da vardır. Adnan 
Bey nihayet bir insandır. İnsan hatadan beri 
olamaz 1 Adnan Bey bir Tanrı değildir. Gökten 
zembille Hazreti ibrahim in koçu misali inmiş 
bir varlık da değildir. Senin benim gibi, bir 
insandır. Bugün için salâhiyet ve mesuliyet mev
kiinden alınmasında bir zaruret var mıdır, yok 
mudur? Bu münakaşa edilebilir. Çünkü, çok 
dişli bir muhalefeti, muhalefet niyeti ile hemen 
yanımızda bulmaktayız. Bu memlekette istikbal 
için daha iyi hedeflere doğru koşmak için ken
dimizi emniyete almak elbet zarurettir. 

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

Arkadaşlar; bütçe münasebetiyle, bir noktayı 
daha bilhassa arz etmek mecburiyetindeyim. Ya
bancı parası istihsal eden ekonomi mekanizma
mızın, yanlış bir istikamette at koşturduğuna 
kaaniim. Bugün Türkiye hangi şartlar içinde 
dir? Bugün Türkiye, muasır devletler seviyesi
ne ulaşabilmek için hamle yapmayı kendisine 
anlayış olarak usul yapmış, bunu iddia haline 
getirmiş, gaye ve prensip olarak ilân etmiş bir 
manzara içindedir. Yabancı parasının fazla ola
rak bu memleket topraklarına dâhil edilmesi po
litikası, hükümetimiz tarafından, hattâ kendi
sinden evvelki ve daha önceki hükümetler tara
fından, klasik ekonomi problemleri anlayışı için*, 
de tatbik görmüştür. Bu klâsik anlayış nedir? 

Zirai sahada teşviklerde bulunmak, tahrikler
de bulunmak ve neticede istihsal olunan ürün
leri harice satıp.yabancı parası almak! Maden 
istihsal edip, yabancı parası almak! Bu şekil
de bir ihraç politikası takibederken, yanıbaşın-
da, buradan elde ettiği miktarlarla ithalât ya
pabilmek! Ve bu suretle, Türkiye'nin ihtiyacı 
olan lüzumlu malzemeyi, memlekete sokmak an
layışı ! Bunun için sabık hükümetler ne yaptı
lar, lâhik hükümet ne yapıyor? 

iktisatçı değilim. Fakat mantık, her şeyin 
yanındadır. Ve anlıyan insanların yazılarını 
okumak, neşriyatı takibetmek, bu vadide, az çok 
münevver bir Türk vatandaşına, elbette bir fi
kir istikameti kazandırabilir. 

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

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

Bu mevzuda belki bâzı arkadaşlarım, esaslı 
malûmata rastlamamışlardır. Turizm meselesi
ni, bir üvey evlât mesabesinde tutmamalıyız. 
Turizmin bu memlekete, milyarlar getireceğini, 
hükümetimize geçen Devre ve bu Devre, müta-
addit defalar arz etmiye çalıştım. Fakat Adnan 
Bey, mütemadiyen ve musırran, kendi anlayı
şını, yakınlarının anlayışım, bu memlekette 
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(farrflî istihlâki cevaplandıracak ve- Garbe avuç; 
açmayı imkânsız hale getirecek bir şeker, bîr 
çimento mevzuu üzerinde teksif etmiş, tatbika 
sevk etmiştir. Halbuki, Basm ve Yayın Umum 
Müdiirii şayet burada olsaydı kendisini işhat 
edecektim, yalnız Lâtin Amerika'dan bu yaz 
üç bin kişi Türkiye'ye gelmek istemiştir. 
Biz Efes'i sadece Meryem'in yaşadığı bir b&Ige 
olarak ilân etmemize rağmen, bu hakikati is
tismar değil, bu hakikati bir koz olarak dünya 
ftathma yaysaydık, hıristiyanlık âleminde Ib-
ttissüud 'dan daha mühim bir santral haline, 
memleketimizi bir ziyaretgâh haline getirmemiz 
mümkün olurdu. Bu mevzu, bir edebiyat, bir 
şür, bir fantazi imiş gibi telâkki olunmakta ve 
hükümetimiz tarafından asla, reel olarak, naza
ra alınmamaktadır. Bu memleketin iktisatçıları 
bu meseleyi asla nazara almıyor ve bütün fer-
yadlan iki mevzuda hulâsa ediyor, çimento ve 
şeker sanayii!.. Üzüm, incir, tütün, pamuk ve 
saire satışları, bu memlekette arzu edüen itha
lâtı temin edecek unsurlar değildirler. Bu mem
leketi hakiki yabancı parasına ulaştıracak tek 
kanal, turizmdir! Bu mevzuu, Adnan Beyin id
rak edecekleri tarihe kadar ihmale uğramış bir 
mühim mevzu olarak kabul ediyorum. Bu mev
zuun nasü bir mevzu olduğu hakkında, İtalya'
nın harb sonundan beri 6 milyar kazandığını 
belirtmek isterim. Nâçiz kanaatimce, turizmin; 
bu memleketin belkemiğini teşkil eden esaslar
dan birisi olması icabeder. Çünkü Türkiye'miz; 
tarihî vasatlar, imkânlar bakımından, büyük im
kânlara maliktir. Hükümetin; turizm mevzuu
na, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununa rağ

men, fon olarak, her yıl ödemesi gereken para
ya mahsuben bîr miktar para verilmesi mevzu» 
unda dahi, ihmal gösterdiğine şahit oluyoruz. 
Bu, turizme ehemmiyet vermemek mânasını ta-
zammun ediyor. Turizme ehemmiyet vermemek 
mânası ise, klâsik ekonomi telâkkisini ifâde edi
yor. 

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

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

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

REÎS — Yarın saat 10 da toplanmak üzere 
İnikada nihayet veriyorum. v v

 4 3 2 

432 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 10, Kırk Birinci İnikat, 22.11.1956, 429-
502. ss. 
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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 10.17 

REİS - Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mar t (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri) 

3. - YOKLAMA 

(Malatya seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı.) 

4. - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. - 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

REİS — Celseyi açıyorum. Bütçenin heyeti 
omuiniyesi üzerindeki müzakerelere devam edi-
JATOZ. Söz Nuri Ocakeıoğlu'nunduT. 

mi 0CAKCI0ĞLU (Malatya) - Muh-
göem arkadaşlar, üç günden beri devam eden 
triifçe müzakerelerinde parti grupumuz mütalâa
larını söyledi, partiler konuştu, hükümet cevap 
yerdi. Tekrar cevap verildi. Bunlar üzerinde 
durmıyacağım. Vakit de dardır. Benden son
raki konuşmalar belki uzun olacaktır. Bu iti
barla bâzı temennilerde bulunacağım. Üç gün
den beri devam eden müzakereler bendenizde 
şöyle bir intiba hâsıl etti. Birbirini tammıyan. 
hangi partice mensubolduğunu bilmiyen dört 
arkadaş birleşiyorlar, yolculuk ediyorlar. Ara
larında her hangi bir fikir ihtilâfı yoktur. Hep
si memleketin imar, terakki ve menfaati üze
rinde birleşmişlerdir. Bu arkadaşlık sona erdi
ği zaman biribirinin hangi partiye mensubol-
duklanm öğreniyorlar. Asıl takibedilecek yol 
hakkında o zaman fikir ayrılıkları oluyor. Şim
di asıl mesele halkın ruhiyatım, hissiyatım an
lamak ve bilmek meselesidir. Dün, Muhterem 
Abdullah Aytemiz Demokrat Partinin iktida

ra gelmesinin bir sebebim ileri sürdü. Ben o 
mevzua sonra temas edeceğim. Kabul etmek lâ
zımdır ki, muhalefette bulunanlara balk daha 
ziyade yaklaşır. Hattâ samimiyet peyda edin
ceye kadar evet efendim, falan der. Fakat iş 
samimiyete intikal edince o zaman kendisinin 
ne demek istediği, derdinin ne olduğu meydana 
çıkar, daha evvel belli olmaz. Bunun böyle ol
duğunu 1946 dan 1950 ye kadar muhalefet ya
pan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Kazanma
larının sebeplerinden birisi de budur. Çünkü 
arkadaşına selâm vermek istemiyen bir şahsı 
köylü nasıl olur da sever ve rey verir? Halk, 
kendisinin sırtını okşıyanlara rey verir. 

Fakat, iktidara geldikten sonra bu sevgiyi 
kaybetmemenin yolunu bilmelidir. Kabul et
mek lâzımdır ki; Başvekil, vekiller, vazifeleri 
icabı, muhalefette bulundukları zamanlarda ol
duğu kadar halkm içerisine giremezler, ama 
milletvekilleri halkın içine girmenin yolunu bil
melidir. Çünkü halkın içine girmedikçe ve on
lar sizin samimiyetinize kail olmadıkça kendi 
fikirlerini ve dertlerini söylemezler. İktidara 
geçen parti muhalefette bulunduğu zamanlar
da olduğu gibi köylü halk ile temaslara geç
menin yolunu bilmelidir. Çünkü öyle ruh ya
ratılışları oluyor ki, yanlışlıkla bir selâm ver
mediniz mi incinen kimseler olabiliyor. Asıl me-
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sele iktidarın halkla ola-n irtibatını kaybetme
mesini bilmesidir. Seviliyorum diye uzaklaşır-
sa zaman oluyor ki, ne fabrikanın yapılmasını 
görüyor, ne şu tesisatın yapıldığını görüyor. Al
danmamak lâzım gelen bir husus, bâzı yerler
de hepimizin gördüğümüz gibi, hükümet ne
rede ise ben oradayım, der. Buna da güvenmemek 
lâzımdır. 

Kulağımızla işittiğimiz, tecrübeme daya
nan sözleri, bu memleketin bir evlâdı olmak sı-
fatiyle yüksek huzurunuza arz ediyorum. Ar
kadaşlar, yolculuk ederken yorulmadan 3 ncü 
mevkilerde vatandaşlarla seyahat arkadaşlığı 
yapsınlar. Bu takdirde muhteliif memleketler
deki halkın temayüllerini kolaylıkla anlamak 
mümkündür. 

Diğer bir mevzu; kafoul etmek lâzımdır ki, 
devlet memurlarının kısmı âzami mahrumiyet 
içinde çalışmaktadır. Hayat çok ıstırap ver
mektedir. Bunu nefsimizde de tatbik edebili
riz. Milletvekilliği maaşından başka bir vari
datı olmıyan bir milletvekili nasıl geçindiğini 
göz önüne getirirse pahalılık var mı, yok mu ve 
memurların çektikleri sıkıntıyı tâyin eder. 
Böyle mahrumiyet içinde çalıştıkları gibi, he
pimiz memuriyet yaptığımız zamanlarda veya 
gezdiğimiz, bulunduğumuz yerlerde müşahede 
etmişizdir ki, eline 200 lira geçen adam en yük
sek maaş alan bir devlet memurundan daha 
müreffeh bir şekilde geçinebilir. Hiç varidatı 
yokken vazifesini suiistimal ederek servet yap
mıştır. Bu, muhtelif derecede olanlar arasında 
görülür. Bunlara dayanarak halktan da servet 
yapanlar var. O yapacağını yapmış. Doğru me
murları eğrilerden tefrik etmek lâzımdır. Bu
nun için dürüst memurların terfii cihetine git
mek lâzımdır. 4237 sayılı Kanun ve 5440 sayılı 
kanunlar vardır. Burada milletvekillerinden, 
vekillerden beyanname istenmiyor. Huzurunu
zu, bidayette arz ettiğim gibi, bu kanunun bi
rinci maddesini okumak suretiyle işgali etraiye-
ceğim. Orada âmme hizmetini ifa edenler, tas
rih edilmiştir. Bir umum müdür ve müsteşar 
âmme hizmeti ifa ediyor da, bir vekil, bir me
bus âmme hizmetini ifa etmiyor mu? Bu kâfi 
gelmiyorsa bir tefsir getirmek lâzımdır. Bu 
da kâfi gelmiyorsa bir kanun lâyihası hazırla
mak lâzımdır. Bu kanun 14 senelik bir kanun 
olduğu halde işlememektedir. Maaşlı, ücretli 
devlet memurları, öğretmenler ve ilk öğ

retmenlerden ortaya geçenlerin aylık intı-
bakı. ücretlilerin, müstahdemlerin ve işçilerin 
birçok dertleri vardır. Subay, astsubay, askerî 
memur, Devlet Demiryolları, iktisadi devlet te
şekkülleri, fabrikalar, memur, müstahdem ve 
bilûmum işçiler maaş, ücret, ikramiye, kıdem 
aylığı, itfaiye memur ve müstahdemleri, erkek 
sanat esntitüsü mezunları, hususi müessese işçi
leri, Karayoltorı ve diğer daireler işçi sen-
dikalrı dertleri, ücretli olarak hafta ve genel 
tatillerden istifadeleri dertleri var. Her halde 
bunlara vâkıfsınızdır. Bunları şikâyet kutula
rına koyuyorlar, kıdemlerinin gözetilmesini, ay
lıklarının artırılmasını, ikramiye ve sair hu
suslardan bahsediyorlar. Bunları tesbit etmek 
lâzımdır. 

öğretmenler için bir intibak kanunu çıktı. 
Diğer memurlar da, askerî subay ve memurlar 
da istiyor. Polislere de ayda 75 lira kabul edil
di! Bunun gibi vazife yapan jandarmalar da 
var. Bunlar için de bir lâyiha hazırlanmıştır. 
Bunların yanında diğer memurlar da vardır. 
Gece yarılarına kadar çalışan mahkeme başkâ
tibine, kaymakama vekâlet eden tahrirat kâti
bi ve fazla çalışan diğer memur neden olma
sın? Bunların umumu üzerinde bir ayarlama 
yapmak lâzımdır, 

Kazancı çok olan pahalılıktan şikâyet etmez. 
Buna dair kendime ait bir mesele arz edeceğim. 
Komisyonda Millî Korunma Kanununun değiş
tirilmesine dair bir lâyiha vardır. Evvelâ bunu 
halletmek lâzımdır. İstenildiği kadar ceza kon
sun, birçokları gürültü çıkartıyor. Biri demiş 
ki, bunu takibedecek insan değil mi, onun da 
kolayını buluruz. Meselâ benim şu gördüğünüz 
kulak âletim kırıldı. Bir ilâve yapılmak sure
tiyle tamiri lâzımgeliyordu. Buna birisi 67,5 li
ra, bir başkası 65 lira, bir diğeri 50 lira istedi, 
sonra 19 liraya bir tamirci buldum. Şimdi bu 
aradaki azîm fark diğer eşyalarda da vâki, on
ları arz edip rahatsız etmiyeceğim. Yalnız 67,5 
lira istiyen belki bu malı 60 liraya almıştır, 7,5 
lirasını kâr olarak istemektedir. 19 liraya ve
ren ise bunu belki 12 liraya almıştır, 7 lira kâr 
almaktadır. 12 liraya alıp 19 liraya satanın, 19 
liraya verene nazaran kâr haddi noktasından ce
za görmesi lâzımdır. 67,5 liraya satan ise yalnız 7 
lira kâr ettiğinden cezanın dışındadır. Burada sa
rahaten adaletsizlik vardır. Binaenaleyh bun-
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lar iktisadi tedbirlerle düzeltilecek mevzular
dır 

öteden beri- söylediğimiz gibi, devlet daire
lerinden kırtasiyeciliği kaldırmak lâzımdır. Bir 
dâire kirada oturmaktadır. Bir bina yapıyoruz, 
oraya taşıyoruz, fakat sığmıyorlar. Çünkü yeni 
binada müdür ayn bir oda, mümeyyiz ayrı bir 
oda, kâtip ayrı bir oda istemekte, hepsi de te
lefon talebetmektedir. Böyle olunca yine o dai
re kira yeri aramaktadır. Şimdi şu mütevazı 
binada, gerçi çok darlıklar var, bir odada muh
telif encümenler toplanıyor. Ama yeni binaya 
geçildiği zaman yine bize dar gelecek. Bu bizim 
bir hastalığımızdır. 

İkincisi, geçenlerde gazetelerde okudum, 
lüks eşya girmesin, deniyor. Ama hal ve vakti 
yerinde olan adam bu gibi lüks eşyaları alıyor. 
Geçenlerde 2 000 liraya bir entari yaptırılmış. 
Bunu gören komşusu da istiyor. Vaziyeti mü
sait olan yapar, ama olmıyan ne yapsın? Mese
lâ içimizde zengin arkadaşlar var, Allah versin, 
bunları görüyor, sen de mebus oldun yapsana, 
diyorlar. Asıl hastalık, geçen sene de arz ettim, 
en büyüklerimizden başlıyarak mütevazı bir ha
yata alışalım. Meselâ Başvekil kalkar da 3 000 
liraya entari yaptırmıyorum, dese, böyle paha
lı şeyler, lüks şeyler yaptığını bilmiyorum bü
yüğe tebaiyet cihetinden söylüyorum, numune 
olarak kaldırsa atsa, komşusu da pekâlâ iste
mez ve o da onun yanma serbestçe varabilir. 

Sonra, vekâletler arasında iş birliği meselesi: 
Bir yerde sulama işi için teşebbüse girişiliyor, 

bununla Ziraat Vekâletinin ve hattâ Dahiliye Ve
kâletinin alâkadar olması lâzımdır. 

Sorularımıza cevaben, vekâletler arasında 
iş birliği mevcuttur, deniyor. Emir veriyorlar 
belki, ama bir yere tetkik için bir mühendis 
gittiği zaman, bu mühendis valiye uğramıyor, j 
kazanın mülkiye âmirine uğramıyor ve kimseyi 
görmeden ne yapacaksa yapıp gidiyor, bu hare
ketten idare âmirleri şikâyetçidir, bunu bir mi
sal olarak arz ettim. 

İkinci mühim mesele : Mühimce bir derdi
mizi teşkil etmektedir. Abdullah Aytemiz ar
kadaşımız bu noktaya temas ettiler, bu da, lâ
iklik ve inkılâp meseleleridir . 

Lâiklik keyfiyeti memlekette çok yanlış an
laşılmaktadır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu
na ait maddesini ezbere ifade etmiyeyim, 75 
nci maddeyi aynen okuyayım : 

«Madde 75, — Hiçbir kimse mensubolduğu 
felsefi içtihat, din ve mezhepten dolayı muahe
ze edilemez.- Asayiş ve umumi muaşeret âdabı
na ve kanunlar hükümlerine aykırı bulunma
mak üzere her türlü dinî âyinler yapılması ser-
b estir.» 

Arkadaşlar, işte bu lâikliğin tarifidir. Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuz, 329, 330 sayılı ka
nunlar meydandadır, gayet vazıhtır, rahmetli 
Atatürk o zaman sağdı. 

Sonra, Kuranıkerim kursları Atatürk zama
nında 1935 te açıldı, kendisi bilmiyor muydu? 

Tekkeler niçin lâğvedildi? Böyle bir sual 
ileri sürülebilir. Kuranı Kerimde buna dair âyet 
vardır, aynen okuyorum «Kul innema ene be-
şerün mislüküm yuha ileyye...» Okuduğum bu 
âyet bunu men etmiştir. Bunlann kaldırılması 
din aleyhtarlığı değildir. 

İnkılâp meselesi : Atatürk, muasır medeni
yet seviyesine yükselmek gayesidir, diyor in
kılâptan yapmıştır. Yükselmek yalnız şapka 
giymekle olmaz, kıyafeti tâyin eden bir hüküm 
de asla yoktur. 

Gelelim inkılâplarımızın gayesine : Biz ne 
yapacağız, fabrika yaptıracağız, tren yollan 
yaptıracağız, bugün Avrupa'dan getirdiğimiz 
hiçbir şeyi getirmiyeceğiz. Gayemiz bu değil mi? 

Bir surenin onuncu âyetinde bir hüküm var, 
demiri mum gibi yumuşatmak sanatını veriyor, 
bu bir sanattır. Ve bunu veriyor ki, halkın sır
tından geçinmesin. Bu sanatla geçinsin, diye, 
inanmıyaular, inananları kırmasın, biz islâm Di
nine inanmıyoruz diyenlere de hürmetle baka-
nz, ama Kuranı Kerim'e inananlan da muazzep 
etmesinler. Surei Embiyanm 80 nci âyetin
de Cenabı Hak Hazreti Nuh'a, gemi yap, sana 
inananları içine koy, diyor. Bunlar kaç bin sene 
evvel oluyor. Fen ve sanatsız din olmıyacağını 
gösterir. Neyse bununla huzurunuzu rahatsız 
etmiyeyim. 

Şimdi bunları bırakalım, Avrupa filozofla
rından iki üç tanesinin mütalâasını söyliyelim; 
çüşnkü Avrupa medeniyetini alacağız, dediği
mize göre, dinimizi bizden daha iyi anlıyan Av
rupa filozoflannın mütalâalanna bakalım : 
«Kuranı Kerim'in her kelimesini her şeyi yara
tan, her şeyi haiz olduğu kabiliyete göre idare 
eden Allah'ın büyüklüğü ile yakından ilgilidir.» 
Doktor Morris diyor. 
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Bir milletten Allah fikrini kaldırırsanız an-
eak menfaat ve korkunun tesiri altında kalan bir j 
topluluk olur. (J-ül Simon) inanmıyan olur Fakat 
bu inanları mqazzap ediyor. Ben onları daha çok 
muazzep etmemek için ağır tâbiri okumıyaca-
ğım. «Allahmr üıkâr etmek insanlığın faziletle
rini yıkmaktır.» Bacon söylüyor bunu. Daha faz
la vaktinizi işgal etmemek için kısa keseceğim, 
şu yazı «Goethe» veya «Bismark» a iazafe edi
liyor, Allah'ın, Kuranı Peygambere gönderdiğini 
ve onun büyük bir insan olduğunu, huzurunda 
yaşıyamadığmdan dolayı müteessir olduğunu 
ifade eden bir yazı. 

Şimdi gelelim softalığa, yobazlığa; burada 
anlaşılmıyan bir zihniyet, var ki, ya biliyor, ya 
bilmiyor. Bilsin veya bilmesin menfaatine dini 
alet ediyor. Geçmişte de böyle olmuştur. 300 
sene memlekete matbaayı sokmamak, elektriği 
günah diye sokmamak zihniyeti hâkim olmuş. Bu
nu başa kakarlar, bunları menfaatlerine alet 
eden insanlar münevver çoğalmasın, memleket 
cehalet içinde kalsın, biz de geçimimizi temin 
edelim, diye düşünürler, fen ve sanat düşmanlığı 
islâm dininde yoktur. Şapka Kanunu daha çık
mamıştı. Bir gün bir hocaya sordum; şapka giy-
sek nasıl olur? Evlâdım, dedi. hiçbir mahzur 
yoktur, İslâm dininde yazılı olmıyan bir şey 
yoktur, bunun hakkında mâni bir şey yazılı de
ğildir. Binaenaleyh giyilebilir. Fakat ben bu 
kazada geçiniyorum, açıkça söylesem ekmeğimden 
olurum. 

Şimdi, filân camide falan imam şöyle dedi 
diye islâm dini hakkındaki telakkilerimiz değişe
cek mi? Memlekette 25 milyon nüfus var, bunun 
içinde türlü zihniyette insan var. Şu Mecliste ben 
çok kötü isem hepinizin de bana tâbi olarak kötü 
olmanız mı icabeder? Biraz insafla bunları mü
talâa etmek lâzım. Dün yine okudum, muhtelif 
neşriyat var. 1946 dan 1950 ye kadar C. H. Par
tisi inkılâpları lâikliği zedelemiş diyorlar. İn
kılâp ocakları toplanmışlar, 1946 dan sonra lâ
ikliğin, inkılâpçılığın zedelendiğini söylemişler. 
Ne yapılmış? İlkokullarda din dersi okutuluyor-
muş. İlahiyat Fakültesi açılmış. Herkesin fikrine 
hürmetim vardır. Bütün dinlerin müşterek bir 
tarafı var. Hırsızlık, katil, memlekete ihanet 
bütün dinlerce menedilmektedir. Dinimiz o ka
dar geniştir. İslâmiyet Musa'yı, İsa'yı ve diğer 
peygamberleri o dinlere mensubolanlardan daha 
çok tutar. Hepsi peygamberdir. Kimseye itabı

mız yoktur, fakat İslâm dininden başka olanların 
hepsi serbestçe hareket ediyorlar. Dedikodu sırf 
bizim başımızdan oluyor. Bu hiç tepki yapmadı 
münevverler üzerinde. Trabya piskoposu Yaka-
vuş mıdır nedir : Atatürk hiristiyanlığı kabul 
edecekti, Sultan Fâtih de kabul etmişti, Muham
met de hiristiyanhğın rafizisidir, islâmlık ayrı 
din olamaz, bir mezheptir, birleşelim diyor. Ma
dam ki lâyiklik var, o papas böyle bir eseri na
sıl neşreder, nasıl serbest serbest satar, nasıl bu
nu söyler? Asıl mesele doğruluktadır. Abdest 
alır, namaz kılar, fakat her fenalığı yapar, bu 
dini kötülemeye sebep olmaz, buna islâm den
mez. Bu, insanı yanlış yola sevk ediyor. Abdul
lah Ayteraiz dedi ki : Millet, iktidarı Halk Par
tisinden aldı, Demokrat Partiye verdi. Ben de 
bunu kabul ediyorum ama köylümüz abdest al
maz, namaz kılmaz, ondan sonra müslimanlık-
tan bahseder. Ona doğru yolu göstermek neye 
bağlı ise yapmalı. Paris üniversitesinde islâm 
hukuku okutuluyormuş. Ben bunun üzerinde 
bizde de okunsun diye bir fikirde değilim ama, 
aramızda hâkimlik yapan arkadaşımız var, hiç 
mi müftüye müracaat eden olmadı, hâkimlik ya
panlar arasından? Neden müracaat ediyoruz" 
Hâlâ o hükmü tatbik ediyoruz? Neden bu softa 
dediğimiz kimselere müracaat ediyoruz? Heyeti 
Umumiyeyi itham etmiyorum, istisnaları vardır. 

Şimdi sadede gelelim, arkadaşlarınızın da 
belirttiği gibi, hakikaten Atatürk'ün ruhunu 
muazzep ediyoruz, «islâm hayatı içtimaiyesinde 
hiçbir kimsenin, bir sınıfı mahsus halinde muha
fazayı mevcudiyetine hakkı yoktur.» Bu Ata
türk'ün sözüdür. 

« . . Tekke ve zaviyeler seddedilmiştir. Bun
lardan, usul ve mevzuatı dairesinde, filhal cami 
veya mescit, olarak istimal edilenler ipka edilir.» 
kaydı 677 numaralı Kanunda var. Atatürk'ün; 
«Beşeriyette din hakkındaki ihtisas ve vukuf 
her türlü hurafelerden tecerrüdederek hakiki 
ulûmu fünun nurlariyle musaffa olmasını...» 
söylemesi din hükmünde vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar bu memleketin fe
nalığını istiyen hiçbir kimse yoktur. Fakat gerek 
muhalefetten gelsin, gerek iktidar partisinden 
gelsin, aleyhte telâkki edüen sözler üzerinde 
durmak gene iktidar için çok faydalıdır. Ben şu
rada altı senedir dinliyorum, hiçbir celseyi ka
çırmadım. Yalnız dün memnun olduğum bir ci-
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het oldu. O da: Başvekilin asabileşmeden ko
nuşması. Bu hal bana büyük bir ümit kaynağı 
oldu. ümidediyorum ki, Başvekil konuşmalar 
içinde hatalı gösterilen hususları içinden kabul 
ediyor, ıslah edecektir. Bundan dolayı kendile
rine Allah'tan muvaffakiyetler dilerim. 1956 
bütçesi millete hayırlı olsun. (Alkışlar) 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyorum. 
BEİS — örüp adına mı konuşacaksınız? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Evet. 
RElS — Buyurun. Söz İsmet inönü'nündür. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GRU?U REİSİ İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, Kıymetli hatiplerimiz Zi
ya Terraan ve Hüseyin Balık tarafından bana 
rejim meseleleri üzerinde sualler tevcih olun
muştur. Sayın Ziya Termen'e göre rejim mese
lesi anayasa değişmesidir. Halbuki biz Halk Par
tisi olarak daha ziyade tatbikat hataları sayıl
mak lâzımgelen partizan idare, hâkim teminatı, 
üniversite muhtariyeti, radyo, resmî ilânlar mev
zuları üzerinde mücadeleyi toplamışız. Hatip 
bu mevzuların ehemmiyetini takdir ediyor, fa
kat bunları rejim meselesi saymıyor. 

Arz edeyim ki, biz anayasa tadilini daha 
1950 seçimine girerken kararlaştırmıştık. 1950 
den sonra anayasanın toptan tadili hakkında 
Büyük Meclise teklif yapmak imkânımız yoktu. 
1950 Mayısından sonra biz emniyet mevzuu 
üzerinde iktidar ile mücadele durumuna düş
tük. Hâdiselerin seyri üzerinde kısa bir hulâsa 
yapmak istiyorum. Bizim görüşümüze göre ik
tidar ilk günden beri Halk Partisinin mevcudi
yetine hukukan veya fiüen nihayet vermek is
tiyordu. Fiilî sahada bilhassa partizan idarenin 
tesirlerinden anayasaya aykırı olduğunu iddia 
ettiğimiz müsadere kanunlarından ve millî selâ
met namı altındaki anti demokratik kanunlar
dan ve tatbikatından şikâyet ettik. Bunlarla 
beraber asıl teessüf edilecek nokta uğradığımız 
her yeni fiilî veya hukuki tazyikin ümit verici 
bir münasebet devrinden sonra vukubulmuş ol
masıdır. Bu arada yeni bir dâvamız acele ma
hiyet almıştır. O da anayasa mahkemesinin teş
kilidir. Tecrübe ile kaani olduk ki, rejimin hali 
ve âtisi çoğunlukta elan iktidarın anayasaya 
aykun kanun çıkaramamasına birinci derecede 
bağlıdır. Gene. bizim 1950 den evvel ve sonraki 
uzunca tecrübemize göre anladık ki. rejimin 

hali ve istikbali anayasanın tadili üe de temin 
edilemez. Tarafsız idare, bağımsız adalet, üni
versiteler, Basın Kanunu, basının maddi ve fiilî 
olarak baskıdan salim işlemesi, muhalefetin em
niyet içinde yaşaması yalnız- kanun teminatı üe 
işliyemez. Bu ihtiyaçların milletin faal şuuru ile 
korunması da lâzımdır. Gene bizim tecrübemizce 
demokratik rejimin selâmeti için seçimde nispî 
temsil usulü önümüzdeki yirmi beş sene için 
lüzumlu bir tedbirdir. 

Size hâdiseleri kendi görüşümüze göre kısa
ca hikâye ettim. 1954 seçimlerinden sonraki 
tutum ve çıkan kanunlar ise demokrasi me
selemizi hakikaten vahîm ve karanlık bir hu
susi rejim haline sokmuştur. Bu yeni mev
zuat ile serbest seçim müessesesi harabolmuş 
hâkimler teminatı, memurun meslek emniyeti he
men kalmamış üniversiteler muhtariyeti ciddi bir 
telıdit altına alınmıştır. Selâmet kanunları
nın basma tatbikinin vahîm neticeleri bütün 
nazarlara çarpmıştır, ispat hakkı ihtiyacı bu 
arada büyük bir hukuk ve siyaset meselesi 
olarak meydana çıkmıştır. 

Kırşehir Vilâyetinin ilgası bu esnada bir 
büyük millî derdin ifadesi haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, size rejim mesele
lerimizi acele saydım bunlan iktidar ve mu
halefet olarak halletmeye mecburuz. Dahilî, 
haricî, malî ve iktisadi meselelerimiz çoktur. 
Hepsi birbirinden ehemmiyetlidir. Aneak emin 
olmalıyızki her sahada ilerleme yolunda dert
lerimizin halli rejim ihtilâflanjım kaldmlma-
sından sonra başlıyacaktır. Rejim ihtilâfı
nın halli demokratik nizamın kurulması, 
vatandaşın siyasi kanaat farkmdan zarar gör
memesi demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 10 senedenberi ge
çirdiğimiz tecrübeler kıymetli, demokratik yol
da aldığımız mesafeler uzundur. Demokrat 
Parti 1946-1950 arasında bizden çok eziyet 
çektiğini söyler, (Soldan, çok çektik sesleri) 
Cumhuriyetçi Millet Partisindeki siyaset adam-
lanmjzın Halk Partisinden ve Demokrat Par
tiden çektiklerinden nasıl şikâyet ettikleri 
tahmin* edilebilir; Hürriyet Partisi işte gözümü
zün önünde istiraplar içinde siyaset Şetmini
ze girmiştir. (Saldan, 0.„ O., »esleri. Halk Par
tisinin ise gerek iktidan senelerinde gerek 
6 seneden beri bücümle siyasi partilerimizden 
çektiklerini sizler daha. iyi biürsiniz. 

3025 

TBMM KUTUPHANESI



Hep beraber 10 seneyi geçirebildik, bu bi
zim tarihimizde misali olmıyan bir hâdisedir. 
Muhalefette bulunan bütün siyasi partiler -ka
nun partileri olarak tarih ve medeniyet önün
de imtihanlarını verdiler. 

İktidara gelmek ve iktidardan düşmek ka
nun içinde tahakkuk edebilir bir tabiî siyaset 
hâdisesi mânasını kazanmıştır. Büyük Meclis
teki siyasi gruplar rejim meselesini sükûnetle 
mütalâa ve halledecek tecrübeye erişmişlerdir. 
Mühim olan diğer bir nokta da büyük çokluğu 
elinde tutan iktidarın muhalefeti tanımadan 
memleketi idare etmesi mümkün olamıyacağı-
nm ani aşılmasıdır. 

îlk bakışta bu garip bir keyfiyet görünür, 
seçim sistemimizin icabı olan bugünkü duruma 
göre pek büyük çokluğa mazhar olan iktidar 
muhalefet partileri hakkında dilediği kanunla
rı düşünmeden çıkarabiliyor. Ezip bitirdiğini 
sandığı günde hiçbir şey yapmamış olduğunu 
görüyor. (Sağdan, bravo sesleri) Sonra gün ge
lecektir, muhalefet partileri ile normal müna
sebetlerde bulunmak hayati bir ihtiyaç olacak
tır. Bu hakikat da meydana çıkmıştır. Bu hâ 
disenin hikmeti demokrasi rejiminin bünyesin-
dedir. Demokrasi en ağır tehdit kanunları altın
da bile olsa eğer mevcudolacaksa bu vasıflan 
gösterecektir. Müşkülâttan bıkıp usanan ikti
dar muhalefetleri fiilen veya hukukan kaldıra
bilir. Ancak bu 10 senede bir nokta daha an : 

basılmıştır ki, milletimiz demokrasinin lezzetini 
tatmıştır. Mebus veya siyasi hayata mensup ol
mıyan her meslekten büyük bir vatandaş küt
lesi rejimin dâvasını bırakmıyacaklardır. Neti
ce rejim dâvalarını cesaretle ele almak ve si
yasi huzuru bir an önce vatanda tesis etmek 
hepimiz için vazife olmuştur. Bu vazifeyi, ikti
dar ve muhalefet, kendi iddialarını cebretmek 
hevesine kapılraıyarak, ifa etmek karannı sami
mî olarak vermelidirler. Samimî olmanın iktidar 
için delili düşmek ihtimalinin göze alınmasıdır. 
Bunun için de düşersem ne olurum endişesin
den kurtulmak icabeder. Samimî olmanın mu
halefet için delili iktidarı hemen kazanamamak 
ihtimalini tabiî görmek ve iktidarı kazanırsa 
bir daha düşmemek hevesine özenmemektir. Mil
letler bu muadeleyi halledebildikleri nispette 
ileri olmuşlardır. Türk milleti bu olgunluğu ka
zanmış olduğu kanaatindeyim. 

Ziya Termen'in pek muhterem Hüseyin Ca
hit Yalçın*ın Halk Partisine intisabetmesinin 
onun iktidarın rahatına ve nimetine meyi ile 
izah etmesine çok müteessir oldum. Ziya Ter-
men'e bu pek yanlış hükmü hiç yakıştırmıyo
rum. Muhalefette rahat ve nimet olmaz. Bizim 
iktidarımız zamanında ise 192Ö den 1950 ye ka-

i dar muhterem Yalçın hattâ mebus bulunduğu 
zaman bile bizden yalnız zarar görmüştür. 

Sayın Hüseyin Balık'm sualine cevap veri
yorum. Muzaffer kumandanın, yahut hizmet et
miş siyaset adamlarının ölünceye kadar iktidar
da kalmak hevesleri demokratik bünye ile telif 
kabul etmez. Millet demokrasiye alışmış ise hiz
met etmiş adamının kadrini biür ama, dediği 
gibi onu saltanat da bırakmaz. Demokratik re
jim işlerse hizmet etmiş adamlar da başka emel
lere zaten kapılmazlar. Hüseyin Balık'ın suali 
tarihten gelen idare tarzımızın tesirinden ve 
demokrasi namı altında aynı hevesin devam et
mesi gibi bir yanlıştan ibarettir. Dâva rejimi 
ıslah etmektir. 

Şimdi bütçe münasebetiyle Sayın Başvekil 
ve Hürriyet Partisi arasında ki münakaşalara 
dair fikir söylemek için müsaade isterim. 

Bence Hürriyet Partisinin doğuşu münaka
şalarını artık tarih gibi hatırlamak ve bunlan 
siyasi hayatımızın tekâmül tecellilerinden gör
mek muvafık olur. Şurası muhakkaktır ki, ge
rek Cumhuriyetçi Millet Partisinin, gerek Hür
riyet. Partisinin tenkidleri iyi .hazırlanmış ve 
bütçenin anlaşılması için çok faydalı olmuştur. 
(Soldan, gürültüler). 

Bizim iktisadi, malî mevzuda görüşlerimiz 
ciddî bir endişeye dayanıyor, Nüvit Yetkin ar
kadaşımız düşündüklerimizi tafsilâtiyle söyle
di. Benim ilâve edeceklerim kısadır. Sayın Baş
bakan dünkü konuşmasının sonunda bütçenin 
tabiatiyle açık olacağını açıkça söyledi. Eğer 
yanlış anladımsa özür dilerim. Zaten son beya
nattan sonra bütçenin aldığı şekil tasarruf için 
ümit bırakmamıştır. Görülüyor ki, gelecek za
manlar daha güç olacaktır. Çünkü cesur bir 
bütçe tasarrufunu bu sene de yapamamış olu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi kalkınma dev
ri büyük sıkıntılı ve esaslı bir selâmet yoludur. 
Bü yoldan yolculuğunu iktidar ricalinin iki üç 
sene gibi kısa vâdelere münhasır görmelerine 
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hayret ediyorum. Ben zannediyorum ki, bu de
vir çok seneler sürecektir, Hükümetlerin birbi
rini takibctmesi muhtemeldir. Her kaide "bu de
vir feyizli olduğu kadar bir çetin millî imtihan 
devri mahiyetini alabilir. Milletlerin tıpkı harb 
gibi böyle çetin devirleri geçirebilmelerinin 
maddi vasıtası para ve silâh yerine, para, ihti
sas ve tedbir olacaktır. Hele milletin harb za
manı zenginlerinden daha ziyade mahrumiyet 
içinde kalkınma devirlerinin vurgunculariyle 
meşgul olacaklarını tabiî görmelidir. Bu mahru
miyet devirlerinde şüphe altına giren bir tek 
bakan bile bir heyeti hizmetten düşürmeye ki
fayet eder. Bir harbde ateş karşısında bulunan 
ordunun her neferi geride 10 bin liralık bir tek 
istik am etsizlik işitse tükenen cephanenin, ya
raya bağlanacak sargının, işlemiyen topun ve 
düşen uçağın kusurunu o işittiğinde bulur. Kal
kınma devrinin dedikoduları her aileye mal ola
cağı için mânevi tahribatı genişliğine vc derin
liğine daha büyük olacaktır. Milletçe kalkınma 
hareketlerini iyice bilmenin ehemmiyeti bu ba
kımdan da pek ziyadedir. 

Bu mülâhazaları söylerken iktisadi ve malî 
İslâhata pek ciddî ehemmiyet verilmesini ikti
dara anlatmaya kudretimizin yetmemiş olmasın
da çok acı duyduğumuzu da ilâve etmeyi vazife 
sayarım. Hürmetlerimle (Sağdan, alkışlar). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar, bütçenin hazırlanmasında hizmeti ve 
emeği geçenelere teşekkür ve 1956 yılı bütçesi
nin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Haktan niyazla sözlerime başlamak isterim. 

Sözlerime başlarken, tümü hakkında şahsi 
noktayı nazarımı arz etmeden Önce Sayın Sa
met Ağaoğlu ve Somuncuoğlu'na iki noktadan 
cevap vermek isterim. 

Sayın Samet Ağaoğlu, dünkü ve evvelki gün
kü, konuşmalarında mensubolduğum C. H. Par
tisine fitne ve fesat membaı.veya mektebi etike- i 
tini yapıştırdılar. Bizim, amiyane olsa da, bir 
ata sözümüz vardır; Baltayı taşa vurmak. 

Samet Ağaoğlu edip, küçük hikâye muhar
rirliğinde mahirdir. Baltayı taşa vurmakta da 
mahirdir. Kendisi C. H. Partisine, o mektebe gi
rebilmek için mütaaddit kereler baş vurmuş vc 
röfüze edilmiştir. Onun ebeveynleri, en yakınları, 
liderleri C. H. Partisinde büyük vazifeler almış 
ve hizmetlerde bulunmuşlardır. Sayın Samet J 

ı Ağaoğlu gözden düştüğü /aman 1953 te Yeni 
Cephe gazetesinin kimler tarafından finanse edil
diğini bilir, kendi aleyhinde neler dediğini de 
bilir ve fitne, fesadı orada arıyabilir. Fitne vc 
fesadı 0 H. Partisinde değil, orada arasın, Ye
ni Cephe'yi finanse edenlerde ve onun ekolünde 
arasın. 

Somuncuoğlu haklıdır; köye gitmez, şehiri 
bilmez. O derki umumi ıstırap köylerdedir, şe
hirde yoktur. Haklıdır. Çünkü Somuncuoğlu 
köye gitmez, kendisi şehirde müreffeh bir ha
yat temin etmiştir. 75 - 100 lira aylıkla geçinen 
bir memurun, esnafın bir çocuğunun ayakkabı
sını 20 liraya temin edemediğini, sütün kilosu
nun 70 kuruş olduğunu Somuncuoğlu bilmez, 
şehrin ıstırabını bilmez, Somuncuoğlu. Sayın So
muncuoğlu bütün bu ıstıraplar üzerine heyeti 
nasıha başkan edasiyle konuşur ve ikazda bulu
nur. Somuncuoğlu hakkında biz düne kadar şa
hıs olarak, parti olarak tek kelime konuşmuş 
değiliz. 

Kendileri bâzı hakikatleri söyleyince, müsa
ade ederseniz bu yaprak açılmışken bâzı şeyleri 
kendilerine izah edeyim, bilmekte belki fayda 
vardır. 

iki Mayısı mütaakıp şu köşede bulunduğu
muz zaman, kanundan başka muhalefete hak 
tanımıyorum deyin, mâruz kaldığımız yaylım 
ateşine muvazi olarak sıra ile dört kanunun ge
leceğini öğrenmiştik. Bunları sıra ile Kırşehir 
Kanunu, Bakanlık Emrine Alınma Kanunu, 
Emekli Kanunu... Milletvekilleri Seçimi kanun
larını değiştirilmesi gibi kanunlar geliyordu. 

Grupumuzda bir takrir verildi, iktidar ile 
bugünlerde rejim için gelecek kanunların vaha
meti nazan itibara alınarak, hiç olmazsa bunla
rın durdurulması çareleri aranmak üzere, 
grup toplantıya çağrıldı ve iki grup başkanve-
kiîinin Sayın Başvekilimizi ziyareti kararlaştı-

I rüdı. Bu karara göre Somuncuoğlu - Nüvit Yet
kin'îe gidecekti. Bir sabah öğrendik ki, grup 
kararma muhalif olarak Sayın Somuncuoğlu 
tek başına Sayın Başvekili ziyaret çareleri ara
mışlar ve bulmuşlar ve bu temas üzerine de C. 

I H. Partisini terk edip gitmişlerdir. Halbuki 
j kendisiyle daha evvel konuşmuştuk, Somuncu-
I oğlu muhalefetin ıstıraplarını biliyorsun, dört 
j senedir neler çektik, ilerde muhalefetin ıstırap-
j lan fazîalaşacaktır, sen grup reisvekilliğini is-
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tiyorsun, sonuna kadar götürebilecek misin, de
dik? O da evet karımla konuştum, kuru ek
mekle, soğan yemeğe hazırız, bütün kuvveti
mizle mücadeleye atılacağız, demişlerdi. Bir ea-
hah gördük ki, Somuncuoğlu bu ıstırabı terk 
edip gitmiş. Acaba Somuncuoğlu'nun istifa mek
tubunda; bu ağır şartlar içerisinde muhalefet 
yapılamaz, bu sebeple muhalefeti terk ediyo
rum, demesine ve eski noktai nazarını değiştiri-
mesine âmil nedir, şartlar değişti mi? Yoksa or
tağı Yunanistan'dan dönmüş müdür? (Soldan, 
gürültüler, şahsiyat yapma sesleri) 

Hakikati söylemek ayıp değildir, vazifemiz
dir. 

Burada bütçe müzakereleri üzerinde konu
şan sayın arkadaşlarımız, Hürriyet Partisi men
supları arkadaşlarımıza şöyle böyle demiştiniz. 
Bir de büyük söz söyliyerek siyaset budur, de
diniz, Mazhar Bey pasajlarda okudu. Bunları 
kendiniz yaparsınız. Siz söyleyince metot olur 
da biz söyleyince neden şahsiyat olur. Bütçe 
sözcüleri sıfatı ile tarizlerde bulunursunuz; ay
nı silâhla mukabele görmenizi ve daima görece
ğinizi bilmeniz iktiza eder. (Soldan, gürültüler, 
şahsiyat yapma sesleri) 

REÎS — Sırrı Bey sözünüzü kesmiyorum 
ama, müzakerenin selâmeti namına grup adına 
konuşur gibi konuşmamanızı rica ederini. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Söze baş
larken söylemiştim, iki arkadaşımın konuşma
sından sonra, tümü hakkındaki noktai nazarla
rımı sırasiyle arz edeceğim. 

Bütçe bir yıllık hükümet faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin millî murakabeye arz edilmesidir. 
Bütçenin hazırlanmasında, tertibinde, tahlilinde 
ve izahında hükümetlerin ve encümenin bize 
bunları izahı, tahlil ve tertipte kullandıkları 
metot hakikata eriştirmelidir. Eğer kullanı
lan metot bizi hakikate eriştirmezse, kullanılan 
kıyaslar bizi hakikate ulaştıracak bir şekilde 
değilse bizi yanıltabilir. Meselâ, 1956 bütçe ge
rekçesinde birçok tetkikler yapüırken 1938 yılı 
esas tutulur. İnsan kendi kendine sorar, acaba 
niçin 1938 de, niçin 1934 değil! Demek ki, ra
kamlar maksatlara göre tertibediİmektedir. 
Meselâ, Maliye Vekili bütçenin tümü üzerinde 
görüşünü belirtirken 23 000 köye temiz içme 
suyu getirildiğini söylerken, demez ki, şu ra
kam içinde 2 torba çimentonun verildiği yer 

dahi vardır. Yine metot olarak, 1950 yılı mer
kezi sıklet olarak ittihaz edilirse; 1950 den ön
ce ve 1950 den sonra metodunda. Meselâ 1954 
yılının kuraklığı bütün sıkıntdarm, bütün ha
taların esbabı mucibesi olarak gösterilir. Hal
buki 1950 den önce kuraklık hiç olmamış mıdır? 
1941 - 1947 senesinde de mevsim kurak geçmiş
tir. Devirler birbirleriyle mukayese edilirken 
objektif hareket etmek lâzımdır. Bu şekildeki 
metodlar bizi hakikatlere götürebilir mi! 1923 
yılının şartlariyle 1950 yüının şartları aynı mı 
idi! 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi hü
kümetlerinin devrettiği devirde malî ve iktisa
di bünyenin bütün esasları atılmış bulunuyor
du. Birçok müesseseler kurulmuş bulunuyordu 
ki 1923 de bunların adı dahi ortada yoktu. Bir 
izah yapılırken biraz insaf ve izan lâzımdır. Büt
çe gerekçesinde der ki : «1950 senesi mayısında 
iş başına geldiğimiz tarihte gerek hizmet, gerek 
Lş hacmi, gerek çalışma hacmi çok düşük sevi
yeli bir iktisadi bünye devralmış bulunuyor
duk.» 

İktisadi bünye eğer bu derecede idi ise, zi
rai bünye o yoldadır ki, ne kadar imkânlar ha
zırlarsak hazırlıyalrm neticeleri büyük zamanla
ra bağlıdır. 1950 de bu seviyede, bu derecede 
ise, yani Demokrat Partinin cücevari diye tav
sif ettiği derecede ise, bütün bu şeyler mantar 
gibi mi vücuda geldi? Buna iktisaden imkân 
var mı! Zirai bünye bunu kabul eder mi! Top
rak Ofis kurulmasa idi, Zirai Donatım Kurumu 
kurulmasa idi, Üretme çiftlikleri kurulmasa idi 
buna imkân var mı idi! 1943 den 1946 ya kadar 
kurulan 19 üretme çiftliklerine siz kaç tanesini 
ilâve ettiniz? Bir tane yaptınız 5 milyona mal 
oldu o da halen faaliyete başlamadı. Bu üretme 
çiftlikleri, sizin kurmakla övündüğünüz çimen
to fabrikalarından, şeker fabrikalarından hiçbi
risinden aşağı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettim, bütçenin 
izahı, tahlili yapılırken mukayeselerde tek ta
raflı ve maksada göre seçilecek rakamlara isti-
nadetmek doğru değildir. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında şu kadar köylü aile
sine toprak tevzi edildi derken hektar kullanır
sınız fakat Demokrat Parti iktidarı devrindeld-
ni ifade ederken on misli büyültmek, zihinlerde 
bir karışıklık yaratmak içirt dekan kullanırsı
nız. İnsaf bu mudur, uzun inoe su borusu kul
landığınız zaman metreyi verirsiniz, ağır boru 
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kullandığınız zaman kiloyu verirsiniz. Ölçü bu 
mudur? İşte bu şekilde bütçeler hazırlanır (Gü
rültüler) 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Karşınızda 
hokkabaz yok ama... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Baha Bey, 
rica ederim, sizden hiç beklemezdim. Yaşınıza 
hürmet ederek mukabele etmiyeceğim. 

REİS — Rica ederim, müzakeratı muhavere 
şekline sokmayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayat paha-
lüığı bugün bir ıstırap halindedir. Demin arz 
ettim, Somuncuoğlu arkadaşımız köylerde ıstı
rabın bahis mevzuu olabileceğini fakat şehirde 
böyle bir şey olmadığını kimsenin ıstırap çek
mediğini söyledi. Hakikaten hayret edilebilecek 
bir noktayınazardır. iktidar hayat pahalılığını 
bir türîü kabul etmez. Zaten buırün çekilen ıs-
tırabların esası, sıklet merkezi buradadır, ikti
dar bir türlü hayat pahalılığını kabul edip hâdi
senin üzerine gitmek cesaretini kendinde göre 
memektedir. Konjonktürde 1955 Ocağına 128 e 
kadar 1950 ye nazaran yükseldiğini söylemek
tedir. Hakikat bu değildir. Hayat pahalılığı bati
sinde bizi hakikata ulaştıracak reel hâdiseler
dir. Bunun için on tane kaza merkezinin 1950 -
1955 istatistikleriyle bir tane köyün 1950 - 1955, 
1938 iktisadi ve içtimai durumunun tahlilleri
ni kısaca a n etmek isterim. Bu, şu bakımdan 
faydalı olacaktır; hükümet ve gerekse. bütçe
nin takdimini yapan Maliye Vekili hayat pa
halılığının izahını Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Mazhar Şener bir çırpıda geçiştin verdiler. On
lar gelir ve refah seviyesinin arttığını söylü
yorlar. Hakikaten gerek şehirlerimiz, gerek 
köylerimizde hayat pahalılığına muvazi ve bu 
nispette gelir vc refah seviyesi yükselmiş mi
dir, yükselmemiş midir? Doğubayazıt, Urla, 
Elmadağ, Eolatlı, Karabük, Safranbolu, Kınk-
kale, Sivas, Tefenni, Keşan ilçelerinde 22 
kalem yiyecek, 9 kalem giyecek, 7 kalem 
inşaat malzemesi, 3 kalem de ısınma malzemesi
nin 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 ve 1955 
yıllanna ait umumi fiyat vasatilerini getirmiş 
bulunuyorum. Benim burada istinadettiğim pa
zar ve mutfağın dilidir. Hükümet elindeki ista
tistiklerin dili değildir. Bu, hakikat olan pa-
sar ve mutfak dili olacaktır. 

Meselâ; Doğubeyazıt'ta 1949 da 80 kuruş 

olan pirinç bugün 240 kuruştur. Fasulye 50 
kuruştan 120 kuruşa, ıspanak 35 ten 100 ku
ruşa , soğan 15 ten 60 kuruşa, patates 15 ten 60, 
koyun eti 100 den 200 e, sığır eti 70 ten 140, tuz 
10 dan 40 a, erimiş yağ 250 den 700 e, B. pey
nir 250 den 500 e, kaşar peynir 250 den 500 e, 
yoğurt 10 dan 50 ye, süt 10 dan 50 ye, yumur? 
ta 2,5 tan 15 e, elma 35 ten 120 ye, portakal 
5 ten 25 e, armut 35 ten 120 ye, limon 5 ten 
30 a, toz şeker 140 tan 210, kesme şeker 180 
den 230 a, çay 120 den 250 ye, erkek ayakka
bıları 10 liradan 40 T.L.. lâstik 5 ten 15, erkek 
kasketi 3 ten 10, kumaş 1.5 ten 40 a, kaputbezi 
80 den 150 ye, çorap 200 kuruştan 500 kuruşa, 
kadın çorabı 250 kuruştan 10 lira, erkek gönı-
teği 12 T.L. dan 35 T.L. erkek paltosu 100 den 
250 T.L. sına, inşaat kerestesi metre karesi 140 
T.L. dan, 450 T.L. sına, çivi 100 kuruştan 400 
kuruşa, çimento 500 kuruştan 10 liraya, ki
reç 10 kuruştan 50 kuruşa, kilit 1 liradan 5 li
raya, yağlı boya 350 kuruştan 1 500 kuruşa, de
mir 80 den 300, gaz yağı tenekesi 600 kuruştan 
965, kömür 10 dan 60, odun 4 ten 15 kuruşa, 
çıkmıştır. Bunlar hayat pahalılığının şiddeti
nin hakikat dili ile ifadesidir. 

Buna müsavi ve muvazi olarak, aynı yerde 
çeşitli gelir ve geçim sahibi olanlann aylık ge
lirleri aynı nispette artmış mıdır? Bunu tetkik 
ve tahlil edelim: 

Ocak Ocak 
1949 da 1956 d; 

üç nüfuslu bir şoförün 100 200 
> bakkal 150 180 
> > • » nalbant 75 150 

» berber 75 150 
* » işçinin 75 120 
* > odacının 50 75 

> Hamal 60 90 
» çiftçinin 150 200 

» garsonun 65 75 

Umumi fiyatlar yekûnu şu; 1950 • 1955 ara
sında yiyecek, giyecek, malzeme ve ısınma 
% 288, üç nüfuslu ailelerde aldığımız yekûn ise 
% 155 fiyat artışlan arasındaki fark % 133 tü 
ve hesaibını yaptığım % 15ü, aradaki fark % 133 
fiyat yükselişi... Bu mukayese Urla, Elmadağ, 
Sivas, Safranbolu, Kırıkkale, Polatlı. Keşan'a 
aittir. (Safrantboln'yu dku sesDeri) 
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Okuyayım efendim, istediğiniz yerleri oku
yayım. 

1949 1955 
Ocak Ocak 

Pirinç 90 dan 200 e 
Fasulye 35 ten ıoo e 
Ispanak 10 dan 60 a 
Soğan 10 dan 45 e 
Patates 15 ten 50 ye 
Koyun eti 200 den 330 a 
Sığır eti 100 den 330 a 
Tuz 11 den 15 e 
Erimiş yağ 450 den 900 e 
Beyaz peynir 160 tan 350 ye 
Kaşar peyniri 320 den 800 e 
Süt 30 dan 60 a 
Yoğurt 40 tan 75 e 
Yumurta 5 ten 13 e 
Eîma 30 dan 100 e 
Armut 35 ten 120 ye 
Portakal 50 den 100 e 
Limon 7 den 18 e 
Toz şeker 180 den 180 e 
Kesme şeker 210 dan 220 ye 
Çay 120 den 250 ye 
Erkek ayakkabısı 20.00 den 45.00 e 
Erkek lâstiği 650 den 900 e 
Erkek kasketi 400 den 750 ye 
Eîbiseîik kumaş 20.00 den 32.00 ye 
Kaput bezi 110 dan 160 a 
Erkek çorabı 140 tan 300 e 
Kadın çorabı 350 den 700 e 
Erkek gömleği 900 den 22.00 ye-
Erkek paltosu 110.00 dan 200.00 e 
Kerestenin m* 120.00 den 360.00 a 
Çivi 100 den 224 e 
Çimento 550 den 750 ye 
Kireç 6 dan 12 ye 
Demir 46 tan 80 e 

Bütün bu rakmlar fiyatların nasi bir i as 
ga gibi yükseldiğini, bayat şartlarını tarumar 
ettiğim ifade ediyoı, bunlardan bir kısmını ise 
bulmaya imkân yoktur. Vesikaya bağlıdır. 
Gelir artışı ise pek az artmıştır - diğer iîiçe ve 
illerde de durum aynıdır - fiyatların artışından 
birkaç bin insan zengin olmuştur ve olmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım; görülmektedir ki, id
dia edildiği gibi bir refah, bir gelir yükselişi ba

his mevzuu değildir. O kadar değüdir ki, hâdi
seyi daha küçük bir üniteye götürüp müşahhas 
olarak bir misal arz etmek isterim. Ve bu mü
şahhas misal bütün köylerimizin bir tercümanı 
olacaktır. Şu merkezi Hükümet bulunan Anka
ra'mızın 14 kilometre şimali - Garbisinde bulu
nan Ivedik köyü vardır. Bu Ivedik köyünü mi
sal olarak almamın sebebi şudur ,- 1934 - 1938 
yılları arasında bir, Ziraat Fakültesinden Sadri 
Aran isminde birisi, on sene, on beş sene sonra 
bunun ele alınacağını tahmin etmediği, sırf ilmî 
bir tetkik yapmıştır. Gayet objektif olarak bu 
köyün bir monografisini yapmıştır. Şimdi sizle
re o köyün 1933 - 1938 durumu ile 1950 - 1955 
durumunu arz edeceğim. Sayın Menderes'in bir 
baştan bir başa şantiye halinde olduğumuzu 
söylediği yurt köşesinden, hem de Ankara gibi 
büyük bir şehrin 14 kilometre Şimali - Garbisin
de bulunan Ivedik köyüne bir sene evvel gitmiş
tim. Aradım o şantiyeyi, Türkiye'nin 40 000 
köyünden biri olan ivediğin durumu Türk kö
yünün Türk köylüsünün durumunun objektif 
ifadesi olacaktır. Bir fotoğraf adesesi sadakati 
ile durumu izaha çalışacağım ki, ıctırabm mahi
yeti meydana çıksm. Bir sen önce gitmiştim, bir 
hafta önce yine gitmek istedim, yaya gitmeye 
teşebbüs ettim, muvaffak olamadım. Yollar ça
mur, sayenizde gidemedim. Bu köy üzerine na
zarlarınızı çekmek isterim. 

Sayın Menderes İstanbul'da 5 - 6 ay evvel ga
zetecileri toplamış iktisadi kalkınmanın vüsati
ni göstermek için, onları üç vilâyete götürmek 
istemişti. Ben kendilerini uzağa değil 14 kilo
metre mesafedeki Ivedik köyüne gazeteci
leri götürmelerini tavsiye ederim. Şu köy
de iktisadi kalkınmanın muhasebe imkânını 
vermek üzere ne nispette iktisadi kalkınmanın 
payı olduğunu tetkik ve tahlil edelim. Ondan 
sonra gelir ve refah seviyesinin hakikaten yük
selip yükselmediğini vicdanlarımızı tatmin edip 
etmediğini görelim. (Gürültüler, Balgat köyü 
şehrin içine girdi, sesleri) 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin, efendim. 
Siz devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; Ivedik köyünün yiyeceği için, ke
pekli undan ekmek yapılır. «Aynen kitaptan 
alıyorum> her gün bazlama denen 300 ilâ 400 
gram arasında bir kişiye isabet eden bazlama 
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dün de bugün de köylünün demirbaş ve başlıca 
istihlâk maddesidir. 

(Niçin 1938 i alıyorsunuz da 1950 - 1955 i almı
yorsunuz? sesleri) 

1950 - 1055 i de (vkuyaeagrm. Durumu bir fo
toğraf sadakati gibi aksettirmek istiyorum, bu 
hâdiselerin aksini iddia edemezsiniz. Ankara'nın 
14 küomctre kuzey batısında bulunan bu köye 
veya yurdun her hangi bir yerine beraberce gi
delim, ayni mukayeseleri yapalım. (Gürültüler) 
Niçin telâş ediyorsunuz siz şu şekilde iddia edi
yorsunuz, biz bu şekilde iddia ediyoruz. Halep 
orada ise arşın burada. Nereye istiyorsanız ora
ya gidelim. (Gürültüler) 

REİS — Efendim; sükûnetle dinliyelim, ha
tibin sözünü kesmiyelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kitaptan 
okumaya devam ediyorum, et yiyenler parmakla 
gösterilir, bunlar hakikattir, yılda bir kilo şeker 
yiyemiyen aileler vardır. Bunlar C. H. P. dev-
rindedir diye okumıyacak değilim. 1950 - 1955 tc 
bazlama ve ekmek aynı şekildedir. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Bunlar kimin 
müşahedesi* 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim, efen
dim. 

REÎS — Efendim, karşılıklı konuşma olma
sın, Sırrı Bey devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bazlama vc 
ekmek, şeker miktarı aynen... Soğan aynı. Ye
meklerde yağ kullanılıyor, bu yağ da kuyruk 
yağı, sonradan hu yağ nebati yağa yerini bırakı
yor. Zira kuyruk yağı daha pahalı. Haftada bir 
et yiyor. Yalnız beş altı aile et bulamamıştır. 
Şeker, 1948 den beri ayda vasati olarak bir kilo 
isabet etmektedir. Çocuk ölümü vasatisi aynıdır. 
Yemek 1948 - 1950 -1955 arası aynıdır. 

Giyim elbisesi aynıdır, pazar ve bayram 
günleri için ayrı elbiseleri yoktur. Kadınlar şal
var giyerler, yalınayak gezerler.. Bugün de ay
nıdır. 

FÜRÛZAN TEKİL (İstanbul) — Niçin hep 
1938 senesini alıyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben alma
dım. Monografi bu seneyi esas almış. 1938 senesi 
hepinizin devridir. 

REÎS — Füruzan Bey; karşılıklı konuşma 
yapmayın, hatibin sözünü kesmeyin. Bu şekilde 
müzakereleri idarede müşkülât oluyor. 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Hep 1938 
senesini esas alıyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O devirler 
sizin devrinizdir de. 

REİS — Füruzan Tekil Bey, karşdıkb mu
havere yapmayın. Celseyi tatil etmek mecburi
yetinde kalacağım. Siz de Sırrı Bey, kendilerine 
cevap vermeyin. Konuşmanıza devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Pazar ve 
bayram için ayrı elbiseleri yoktur. Erkekler ham 
deriden yapılmış çank giyerler. 1937 ye kadar 
kadınlar yalınayak gezerlerdi. Bugün çarık lâs
tikten daha pahalı, lâstik giyerler. 

1950 de şalvar, yerini entariye bırakır. Pazar 
ve bayram için ayrı elbise yoktur. 

İskân bakımından köyün yaşayışı : 
Muayyen çalışma zamann yoktur, 1950 hasat 

mevsiminde çalışır. Geceleri çabşacak işleri yok
tur. Umumi ıstırablarınm mevzuunu bu husus 
teşkü etmektedir. Doçente - bu köylüler o zaman -
geceleri çalışacak iş istiyoruz, demişlerdir. Istırap 
aynı.. Uzun kış geceleri heder olmaktadır, 
milyonlarca insan uzun kış gecelerinde hiç ça
lışmamaktadır. Bir memleketin iktisadi hayatı 
ancak bu şekilde kalkınabüir. Eğer biz milyon
larca insanı, köylüyü kış gecelerinde kahveye 
gitmelerini önlersek onlara isviçre'de veya İs
veç'te olduğu gibi hiç olmazsa halıcılık yap
masını öğretirsek, orman mıntakalarmda otu
ranlara oyuncakçılık yapmasını öğretirsek, saat 
parçalarını monte edip saat yapmalarını öğre
tirsek memleketin iktisadi bünyesini iyiye doğ
ru değiştirmek mümkündür. Ama bunlar uzun 
zamana bağlı program ve plân istiyen işlerdir. 
Bunlar, edebiyatı yapılamıyan, seçim mevzuunu 
destekliycn hususlar olmadığı için bir türlü ele 
alınmak istenmiyorsunuz bunlar hayati mese
lelerdir. Eğlencelerini düğünler teşkil etmekte
dir, dün de öyle idi bugün de. Kahveleri yoktur, 
dün de yoktu bugün de. Bu kahvenin olmayışı 
güzel şey. Sağlık işleri noksan - dün de öyle 
idi bugün de. Son iki seneye kadar sıtma vardı 
mücadele ile önü alınmıştır, bu sıtmanın önlen
mesi - 1938 den Önceye aittir, tasrih etmek iste
rim. O devirde, sıtma dâvası ele alınmış ve ye
nilmişti. Cinsî hastalık yoktur. Bugün de du-

I rum aynıdır. Çocukların ölümü zatürreeden 
I olur. Bugün de durum aynıdır. Hiç değişme-
I mistir, ihsan Bey, 2 kötürüm eoçuk varmış, 
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bunlardan birisi ölmüş, birisi iyileşmiş. Bunun 
yerine bir tane kemik hastalığına tutulmuş ço
cuk vardır. 

Ev durumu : 1938 de 1950 de ve 1955 te de 
aynıdır. 

İrfan : 1938 de bütün köyde 3 okur yazar 
vardır. Onlar da Ankara'dan gelmiştir. Bugün 
60 tane çocuk okula devam etmektedir. Okul 
1945 te yapılmıştır. O zaman köyde 36 tane oku
ma çağında çocuk vardır. Fakat okul yokmuş. 
Bağlum nahiyesine bağlı 12 köyün hiçbirisinde 
»kul yokmuş. Köyde iki tane köy odası vardır. 
Şimdi üç tane olmuş. Misafirlere burada ikram 
yapılır. Aynı zamanda köyün meseleleri konu
şulur. 

Münakale ve vasıta durumu aynıdır. Av 
hayvanları eskiden varmış, şimdi yoktur. Köy
de 3 değirmen varmış. Çok şükür şimdi durum
larını muhafaza ediyorlar. Kısa geçiyorum, mo
nografi olduğu için. Burada birçok hususlar 
var; yalnız mühim olanı şudur : Gelir ve refah 
iddiası hayaldir! 

Köyde 1938 den bu yana değişmiş olan şey, 
traktörün köye girmiş olmasıdır. Fakat 1938 ile 
1950 arasında değişen en büyük şeyler köyde 
sıtmanın yokedilmesi, köy mektebinin yapıl
ması, mektebe devam etmiyen çocukların de
vamsızlığı ile mücadele edilerek 60 talebenin de
vamının temin edilmesidir. 

FÜRÜZAN TEKİL (İstanbul) — Bu köyde 
hangi parti kazanmış"? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhtarı De
mokrat Partili. 

REÎS — Rica ederim, muhavereye dökme
yin. Füruzan Bey hatibe sual sormayın. 

SrRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi bu 
monografiye göre istihsal rakamlarını okuyo
rum. 

İstihsalin 
nev'i 

Dönüm ba
şına en yük-

Senesi sek istihsal 

Dönüm ba
şına en dü
şük istihsal 

Buğday 1938 192 132 
» 1950 200 60 
* 1955 200 60 

Arpa 1942 200 60 
1 1955 kuraklık 

sebebile 130 90 
FÜRUZAN TEKİL (istanbul) -- Bu köyün 

ismi nedir? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Köyün is
mini mi soruyorsunuz? 

REİS — Hayır efendim, bir şey sormuyor
lar, kendi aralarında konuşuyorlar, Siz lütfen 
devam ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Köyün adı 
halk dilinde îvedik monografide Evedik'tir. 

Hariçten satmalınan yiyinti : Bir yıl içinde 
1938 de 

Lira 

Hariçten alınan yiyinti J 112 
> » Pırtı 1 100 

Vergi 876.30 
Faizler 691.13 
Hizmetkâr ücreti 620 

4 399.43 

Bu miktar bir yü içinde köyün hariçten sa
tın aldığı şeylerin ve ödediği vergi ve sairenin 
tutarıdır, şimdi bu durumu 1950 ve 1955 teki 
şekliyle mukayese edelim. 

1950 1955 
Lira Lira 

Yiyinti 7 000 10 000 
Pırtı 10 000 12 000 
Hizmetkâr ve çoban ücreti 10 000 12 000 

Yekûn 27 000 34 000 

Para değerini ve 1938 de köyün nüfusu ile 
şimdiki nüfusunu nazara alırsak ödenen para
nın istihlâk bakımından artışının hiç de fazla 
olmadığını açıkça anlarız. Hariçten alınan malın 
refah seviyesi üe alâkası aranırsa, bu bakımdan 
da hiç de fazla bir şey olmadığını rakamlarla 
ifade etmek isterim. 

1950 de masraflar 27 bin, 1955 te 34 bindir. 
Gelir durumunu da tahlil edelim. 

Gelir . 1950 de tohumluk 8 bin, 1955 te 10 
bin. 

Yiyinti : 1950 de 6 bin, 1955 te 8 bin. 
Sebze : 1950 de 10 bin, 1955 te 12 bin. 
Varidat : 1950 de 24 bin, 1955 te 27 bin. 
Masraf : 1950 de 30 bin, 1955 te 34 bin, işte 

refah içinde denen bir köylünün durumu bü
tün köylerin ifadesidir. 

Arkadaşlar; bütün bu izahlarımdan maksa
dım şudur; bugün hayat pahalılığı umumi bir 
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iBtırap mevzuudur. Seterde, köyde memur ve 
bütün içtimai zümrenin her veçhesinde ve her 
yerde, hayat pahalılığı çekilmez-bir-yüktür, ıs
tırabın tâ kendisidir. Hayat pahaldığından her
kes şikâyetçidir. Sadece iktidar her nedense 
seyirci ve inkarcıdır. 

Bu hakikatler pahalılığın da ifadesidir. Bu
nu küçümsemek, bununla istihza etmek, gelirin, 
refahın yükseldiğini süslü sözlerle ifade etmek
le bunun önü alınamaz ve bu, işin hal yolu değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 - 1955 yuları 
arasında Demokrat Parti hükümetlerinin eline 
7 milyarlık bir imkân geçti. Bu imkânın karşı
lığında memleket olarak, millet olarak temin et
tiğimiz nelerdir? Bunun muhasebesini yapabi
lir raiyiz? ihracatımız 1950 civarındadır. Millî 
gelir vasatisi % 5 - 10 arasında bir artış göste
rebilmiştir. 20 bin köy okulsuzdur. İnsan sır
tında postanın taşındığı ilce merkezlerimiz var 
dır. içme suyu olmıyan köylerimiz vardır, hem 
o kadar ki, vekilin 23 hin köye içme suyu getiril
miştir, sözü esasen suyu olan köyler içindir. Yok
sa suyu olmıyan köylere su götürülmüş değildir, 
(insaf sesleri) Size kendi seçim bölgemden 
misalini vereyim: Devlet Radyosuna göre, Kars'
ın, aşağı yukarı 700 köyüne, mübalâğa etmi-
yeyim, hemen hepsine içme suyu getirilmiştir. 
Halbuki arkadaşlar, topu topu 120 - 130 köye 
'beş, on metre boru ile bir miktar çimento veril
miştir. Bu verilen yerler de zaten suyu olan 
yerlerdir, asıl susuz olan köylerin bu dâvası ele 
alınmamıştır. O kadar alınmamıştır ki, Ardahan'
ın bir köyü vardır (Velköyü), orada babalar, 
analar çocuklarını yatırmak istedikleri zaman 
çocukları, «Biz yatacağız da siz su mu içeceksi
niz?» derler. Ama Devlet Radyosunda propa
ganda nutuklarına mehaz olmak için çimento 
ve boru verilmiş, su getirilmiştir, denir. (Gürül
tüler, ayıp ayıp sesleri) Hakikattir bunlar. (27 
«enedir siz yapmadınız sesleri) 

RElS — Rica ederim, hatip sözünü bitirsin. 
Sual sormayın. Devam buyurun, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâlâ üstle
ri Örtülmiyen, mağara şeklinde evlerimiz mevcut
tur. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) - 27 
senedir niye yapmadınız? Vebali sizin boynu
nuza. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sen ve senin 
gibilerin boynuna, 

RElS — Sırrı Bey, lütfen karşılamayınız, mü
dahale eden arkadaşlara ihtar ediyorum, siz lüt
fen bütçe hakkındaki şahsi görüşlerinizi ve ten-
kidlerinizi yapınız, müdahaleleri sem 'i itibara al
mayınız, noktai nazarınıza devam ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beni mecbur 
ediyorlar. 

Bugün hastalara ilâç bulunamıyor, teşhis için 
filim bulunamıyor.* Bütün bunların kabahati 
maziden mi geliyor? 

Hürriyet Partisinin ve Hüseyin Balîk arka
daşımızın israfı bertaraf etmek ve tasarrufu sağ
lamak için yaptıkları teklifler nazarı itibara 
alınmamaktadır. Bütçede % 10 yahut 20 nis
petinde bir tasarrufla 2,5 milyara indirilmesi 
için çok güze) bir teklifte bulunulmuş fakat 
hüsnü kabul görmedi, hangi hususlardan kısa
lım, dediler. Halbuki kısılması lâzıragelen bir
çok hususlar vardır. 

1. Meselâ, 12 milyonluk resmî ilânı kısa-
maz mıyız, kaldıramaz mıyız? isterseniz bura
dan başlıyalım? 

NAZİFl ŞERİF NABEL (Kastamonu) — 
Kısacağız, kısacağız. 

SniRI ATALAY (Devamla) — Şimdi anla
tacağım, daha neler var. 

REÎS — Rica ederim, siz fikirlerinizi söyle
yin, sual sorup arkadaşları tahrik etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yüksek He
yete şunu arz etmek istiyorum ki, bütçeye me
haz olan, bütçenin kaynağını teşkil eden bir 
kuruşun dahi millet malı olarak bir değeri var 
dır, bu kürsüden yemin etmiş bir insan sıfatiy
le bu bir kuruşun dahi israf edilmediğini, yerine 
sarf edilip edilmediğini sormak ve öğrenmekle 
kendimi mükellef addederek bunlann bir kıs
mını arz edeceğim. Ve soracağım. Bu benim va
zifemdir, hakkımdır! Belki biraz zamanınızı ala
cağım ama birkaçını arz etmek isterim. 

2. Karabük'te «Karabük'ü Kalkındırma 
Derneği» isimli bir dernek vardır. Bu cemiyet 
oradaki demir - çelik sanayünden 90 bin liralık 
bir toprak düzeltme işini alır; bir cemiyet Ka
rabük köylerini kalkındırma derneği ticaret ya
pıyor, 90 bin liralık toprak düzeltme işini alı
yor. Bu parayı peşin olarak 65 iş gününde bi
tirmek üzere alıyor. Cemiyet başkanının kim 
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olduğunu söylemeye elbette lüzum yok. Demok
rat Parti ilce başkanı. 65 iş gününde bitirilmesi 
lâzımgelen 16 Haziran .1955 tarihli bu mukave
leye göre tek kazma atılmamış, tek çivi çakıl
mamıştır. Ama cemiyet bu 90 bin lirayı almış
tır. (Bunun hakkında tahkikat yapılsın sesleri). 
Elbetteki bir şey değil, 90 bin lira değil mi? 

3. 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı devrettiği bir gamanda Ziraat Bankası 
Umum Müdüründe bir tek otomobil vardı. Bu
gün ise on tane otomobil, on tane de şoför var
dır. Şişli'deki apartmanlar kimin için, nasıl ki
ralanmışlardır? Şimdiye kadar da Muhterem 
Umum Müdür birkaç tane otomobil değiştirmiş
tir, hem de lükslerini getirtmek suretiyle. Aynı 
zamanda bunlar yaz aylarında, İstanbul'da, Çeş
me'de emirlerine amadedir. Ve bu otomobillerin 
her sene modellerini, markalarını değiştirmeye 
ne lüzum var? Ziraat Bankası Umum Müdürü
nün emrinde 10 tane. otomobile ne lüzum var? 
ister misiniz ki, Meclisten bir heyet Umum Mü
dürün emrindeki tahsisatı tahkike memur edil
sin, şuraya, buraya verilen temsil ödeneği Şiş
li'deki apartmanları, verilen paraların birkaç 
yüz bin liradan aşağı olmadığını açıkça görecek
siniz. Bu eskiye nazaran beş on misli değil mi
dir? 

4. 'Devlet Üretme Çiftlikleri meşhur ve ma
lûm Türk Sesi Gazetesi abone bedeli olarak 
.1 650 lira veriyor. Yazık değil mi bu 1 650 li
raya? Devlet Üretme Çiftliklerinin 8T aded bi
nek otomobili var, ne lüzum var bu kadar oto
mobile? Bunların düşülmesi bütçeye neler ka
zandırabilir, isterseniz hesabedelim. 

5. Bayındırlık Bakanlığininin çimento tev
zi bürosu kuruluyor. Yeni kuruldu bu büro. Bu 
büronun masraflarını karşılamak için çimento 
fiyatlarına % 1/2 zam yapıldı... Zam poütika-
sının bu çeşidi bu şekilde yaratılıyor. Bu te
şekkül Bayındırlık Bakanlığının içinde çalışan 
bir teşekküldür. Bu büro kurulunca çimento 
fiyatlarına da zam yapılıyor. Burada çalışan
ların isimlerini isterseniz okuyayım. (Oku, oku 
sesleri) Asıl vazife, asıl hizmet, ek göreve neden 
ihtiyaç var? Sebebi ne? 

REİS — Siz lüzum görürseniz okuyun, gör
mezseniz okumayın. Heyeti Umumiyeye niçin 
soruyorsunuz, efendim? 

SIRRI ATALAY (Devamla) - - Bu büronun 
müdürü Nâzım Bey, 150 lira asli maaşı var. 

Âmme hizmeti gören bu zatın bu büroda da ça
lışması için ayrıca bir ücret alması iktiza etmez. 
Kendisine ek vazife olarak bu hizmet verilmiş 
ayda ayrıca 750 lira alıyor. Müdür muavini 
yüksek kimya mühendisi, bu zatın damadı. 
Ek ücret 500 lira. Burada çalışan birçok şahıs 
vardır, asıl memuriyetleri var, bol bol yüksek 
maaşlar vardır, kimlerdir, nasıl oluyor bilinmez, 
bir vazife yaratılıyor ek ödenek diye, tümen tü
men ücret veriliyor, öte tarafta ayda 100 lira 
alamıyan memurlarımız, 200 lira alamıyan öğ
retmenlerimiz var* evlerine koyun eti bile gir
miyor, ilk mektep mezunu daktilo 400 lira üc
ret alıyor. Bu suretle 10 - 15 memur var. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ek va
zifesi yok mu? 

REİS — Sebati Bey hatibin sözünü kesme
yin. Bırakın da netice alalım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şahsiyat ola
rak telâkki etmeyin, bilhassa bu ciheti istirham 
ederim. 

Meselâ Başvekâlet Müsteşarı Sayın Ahmet 
Salih Korur'un örnek çiftçi olarak devlet mü
esseselerinden ucuz fiyatla makina ve alet al
maya hakkı ölür mu, olmaz mı? BU m em. Nasıl 
takdir edersiniz? 

REİS — İşi şahsiyata dökmeyin. Bunu bir 
sözlü soru mevzuu yapın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütçe üze
rinde milletin tek kuruşunun dahi hesabını ariz 
amik konuşuruz. Ve bunu sormak aramak be
nim vazifemdir. 

6. Meselâ seçim bölgem ve memleketim 
olan Kars'ta Dil Çiftliği kurulmaktadır. Bu 
çiftlik 150 ve 160 liradan koyun mubayaa et
miştir. Bu tarihlerde koyunun tanesi 110 lira
ya satılmaktaydı. Çiftlik müdürü -tarafından 
koyunlar 150 liraya mubayaa edilmiştir. Mahal
line müfettişler gönderilmiş, fakat iş bir türlü 
tahkik mevzuu edilmemiştir. Çiftliğin bütün 
memur ve müstahdemleri - memuriyetten gel
miş arkadaşlarıma hitabediyorum - çiftliğin bü
tün memurları, memurundan, şoföründen, kâti
binden, ayniyat muhasibine varıncaya kadar 
hepsi çiftlik müdürünün kardeşidir, amcasının 
oğludur, yeğenidir, dayısıdır. (Soldan, Karsli 
mı, sesleri) Bunun himaye görmesinin sebebi 
vardır elbette. Halk Partili olmasına imkân yok
tur. 
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7. Meselâ İğdır Üretme Çiftliği israfın 
kendisidir, meselâ Zonguldak havzasının sene-
Ük yahut aylık ilâç ihtiyacını mubayaa etmek 
üzere doktor gönderir. 100 ilâ 200 lira masraf
la bu doktorlar mubayaa yapar, tekrar havza
ya dönerler, ve bu iş millete 100 ilâ 200 liraya 
mal olurdu. Ama, Doktor Müfit Yurdakul, is
minde bir zat 825 lira maaş ve bunun yüzde 
yirmi beşi prim, yüzde yirmisini de ek ücret 
verilmek üzere eline 1 200 - I3ü0 lira geçmek 
üzere tâyin edilir. İstanbul'da oturur. Hafta
da veya ayda bir defa olmak üzere Havza'ya 
ilâç mubayaa eder ve gönderir. (Komisyonda 
âza sesleri) Aza değil, 

RElS — Müsaade edin efendim, hatip sö
züne devam etsin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütün bu 
İsrarların üzerinde elbette ki bir tutumun payı 
ve hâkimiyeti vardır. 

8. Müsaade ederseniz PTT İdaresinin mu
hasebesini murakabe ve tetkik etmek için Ame
rika'dan getirtilen bir mütehassısın raporundan 
size bâzı parçalar okuyayım: «PTT muhasebesi
nin başında her kim varsa ondan katiyen yar
dım görmedim. Bana sık sık tekrar edilen bir 
husus, raporumu hazırlamamı ve bunun icabını 
düşünecekleri oldu. Rapurumu yetkili hiçbir 
şahıs okumamıştır, Yalnız geçen otuz gün zar
fında böyle bir sistem için samimî bir arzu izhar 
olundu, tekliflerimi müzakere edecek hiçbir 
konferans toplanmadı, hattâ yalnız bu sene, 
günlerde bahsedilmeye başlandı... her hangi cid
dî bir iş için artık vakit geçmiştir...» Bu, üzerin
de ehemmiyetle duracağımız, raporun okunma
sına müsaadenizle devam edeceğim: Hele şu 
satırlar bize neler, neleri ifade ediyor! Kelime
ler cümleleri ile neleri ifade ediyor! Kelimeler 
cümleleri Üe neleri ifade ediyor! Nazarı dikkat
lerinizi istirham ederim, «ihtimal PTT icracı 
personelinin tekliflerine itaatle, evet ve âmin 
demiş olsaydım, daha kuvvetli dosluklara sahi-
bolacaktım. O teklifler ki, PTT nin zor taham
mül edeeeği ve vicdan tavsiye etmediğim para 
sarfına mütedairdir.» Acıklı durum, hakikaten 
çok acıklı arkadaşlar. (Raporu kim vermiş, tari
hi nedir sesleri) Rapor bir Amerikalınındır ve 
tarihi 15 Aralık 1954 tür. Kendisi muhasebe işini 
düzeltmek üzere Amerika'dan getirilmiştir. Ta
rihi 15 Aralık 1954, ismi : E. J. Ward tür. 
(Size bunlan kim söyledi, sesleri) Size muha

lefet yıllarında kimler verdiyse bize de onlar 
verdi. İktidarın elinde geniş imkânlar vardır. 
Muhalefetin ise tek imkânı, vatanperverliği ve 
birtakım vatanperver insanların kendilerine 
yardımıdır... Bu raporun sonunda §u satırlan 
ehemmiyetle nazarınıza arz ederim. (Buradaki 
vaktimin tamamen heba olduğunu hissediyo
rum. Aynı şekilde beni getirmeye ve burada 
alıkoymaya harcanan para da boşa gitmiştir...) 

REÎS — Sırrı Bey rica ederim teferruata 
girmeyiniz... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Peki, efen
dim. 

!). Meselâ Kınkkale'de bir Tüfek Fabrikası 
vardır. Ve bu Almanlar tarafından kurulan 
dünyanın aşağı yukarı en iyi tavlama ocakla
rına sahiptir. Bu fabrika, her nedense muattal 
bir vaziyettedir. Üzerine çadırlar gerilmiştir. 
Neden' Ve niçin?... Sebebini sormak elbette ki 
hakkımızdır. 

Tüfeğe ihtiyacımız yoksa hiç olmazsa ma-
kinalar, dişliler için tesisler yapabilir. En iyi çe
lik ve demir işlerini işlemeye bu tesisler çok el
verişlidir. 

10. Uzağa gitmeye hacet yoktur. Meselâ, 4 
ncü bir Devlet Bakanlığı ihdas edildi. Elbette 
ki, 4 ncü bir Bakanlığın birçok masrafları ola
caktır. Sebebi Büyük Millet Meclisinde izah 
edildi mi? Lüzumuna kaani misiniz? Sebep Bü
yük Millet Meclisinde izah edilmedi. Bir Bakan
lık ihdas ediliyor, yeni masraf yollan açılıyor. 
Sebebini sormak hakkımız değil midir? 

11. Yine PTT ye dönüyorum. PTT iktisadi 
Devlet Teşekkülü olduktan sonra bâzı evrak 
üzerinde değişiklik yapılması ieabediyor. Yeni 
formüllerle kırtasiye tabedilecek, idarede bir-
çoklan buna muarızdır. Fakat her nedense 1,5 
milyon lira sarfiyle yeni formüller tabedilir. 
Ve teşkilâta gönderilir. Ondan Bonra Samet Be
yin maziden bir sözü vardır, tedbirleri alırız 
kanunlar sonradan gelir. PTT de başmüdürleri 
topluyorlar. Bu formüller tatbik edilemez, deni
yor. Ne oldu? 1,5 milyon lira ne oldu? Milletin 
bir buçuk milyonunun hesabını soruyorum. Bu 
idarede bir sürü ek görevler var. 

Lüks eşya meselesini ele alalım : 
12. Lüks eşyanın ithali yasak edilir. Gel

mez mi? Gelir. Gümrüklerden en pahalı otomo
billeri çıkanrlar. Nasıl, kime, niçin çıkar. Bun-
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lann hesabını sormıyalım mı? (Söyle, söyle ses
leri) 

13. Meselâ Havayollarının 166 resmî plâ
kalı, 167, 168 ve 169, 190 numaralı resmî plâka
lı arabaları dururken bâzı meydanlardan şehre 
nakliyat yapmak üzere yevmiye 125 lira muka
bilinde otobüsler kiralanmaktadır. Buna muka
bil şu dört tane araba Ulaştırma müsteşarının 
ve şube müdürlerinin hizmetinde kullanılmakta
dır. Bir taraftan yevmiye 125 lira ile otobüs kira
lanırken diğerlerini keyfî işlerde kullanmanın 
hesabını sormıyalım mı arkadaşlar? Bunun da 
masrafını hesaplıyalım. 

14. Sonra yine Havayollarına 75 bin aded 
bagaj etiketi bastırılıyor. Bakılıyor ki, hatalı
dır. Alınmaması lâzım, alınıyor. Çünkü bu mat
baanın sahipleri arasında Havayollarında bir 
zatın hanımı vardır. Bu şahsın himayesini arz 
etmiyelim mi? İsimlerini vermek mecburiye
tinde kalırsam bu arkadaşlar beni af etsinler 
nihayet millet işidir. (Söyle, söyle, sesleri) Bu se
beple söylemek zorunda olduğum için beni ma
zur görmelerini bilhassa, hasseten rica ederim. 
(Söyle, söyle sesleri) Merak etmeyin söyliyece-
ğim. Zatişleri müdürünün hanımı matbaanın 
hissedarıdır. 

Bu hâdise üzerine umum müdürlük bu mu
bayaayı yapan memura yazdığı yazının sure
tini okuyayım. 19 . II . 1955 tarih ve 409 731 
sayılı yazı ile umum müdürlük, mubayaayı yap
tığı için, muhasebeye şöyle diyor, «Akıncı mat
baasında basılan 75 000 aded bagaj etiketinin 
tesliminde kaste makrun bir hareket müşahede 
edümemekle beraber, etiketlerin hatalı olduğu 
bilinerek teslim alınması doğru görülmemiştir. 
Badema bu hususta âzami hassasiyet için dik
katinizi ehemmiyetle çekerim. 

Ne oldu ise 75 000 etiket parasına oldu. 
Umum Müdürlük badema yapmayınız diyor. 
(Bedeli ne imiş, sesleri) Ne olursa olsun, isterse 
bir kuruş olsun, bir para olsun, milletin parası 
bu. 

15. Havayolları prensip kararlarına vc mev
zuatına göre iki yıl içinde terfi kabiliyetini gös-
teremiyen her hangi bir memurun her hangi bir 
şekilde maaş: ödenmez, zam yapılamaz. Fakat 
verilmektedir, sizlere birtakım isimler tarihleri 
ile beraber vereceğim. Bunlar ne suretle art
maktadır? 70 lira 80 lira ücretle çalışan hade-
mei hayrata para vermek elimizden gelmez. 

Gardiyana, mübaşire, sağlık memuruna 100,120, 
memura 150 lirayı zor verirken, ama başka yer
lerde bu iş çok kolay ye cazip olur. Ve süratle 
artışlar da olur. Şimdi sizlere birkaç isim vere
ceğim. Aynı şekilde bunlardan mecburiyetten 
ötürü özür düerim. 

Havayollarında Zafer Presler isminde birisi 
vardır, 12 . VIII. 1950 de 200 lira ücretle tâyin 
edilir, aynı sene içinde 250 lira, 

1 . 3 . 1951 de 300 
J . 3 . 1954 te 300 
1 . 3 . 1954 te 400 

16 .11 . 1954 te 475/400, 
8 . 4 . 1955 te 475 bu sürat nedir? Bir me

mur iki sene geçmedikçe terfi edemez. Prensibi 
karşısında bu ne. 

Başka bir isim. Namık Coşkun isminde bir 
başka memur. 

1 . 8 . 1953 te 350 
1 . 3 . 1954 te 475 
1 . 9 . 1955 te 550 lira olmuştur, ordudan 

ayrılan bir yüzbaşı. 
Yine Havayollarında hukuk mezunu bir ha

nım, teknisiyen olarak istihdam edilmektedir. 
17 . 4 . 1954 te 400 

1 . 7 . 1954 te 475 
9 .12 . 1955 te 550 lira. Çok az değil mi. 

ve kısa terfi. 
Meselâ Doğan Savacı; 
1954 te 350 lira, 1955 te 40ü lira. Yine, Elâ

zığ Meydan Müdürü, 1 . 1 . 1954 te 300 lira, 1 . 
V . 1955 te 400 Ura. Cemal Civelek, 17 . IV . 1948 
de 475 - 350,1 . VII. 1954 te 475 - 9 . XII. 1954 
te 550 - 475 aynı senede 550. - 1955 yılında 625 
lira. Müsaade ederseniz birkaç tane daha arz 
edeyim, çünkü pek çok var. 

RElS — Sırrı Bey, kürsü serbesttir, istedi
ğiniz kadar söyleyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsamaha-
niza çok teşekkür ederim, minnettarım. 

16. Pan Amerikan'la üç sene müddetle ya
pılan bir mukavele ile 24 mütehassısa 6,5 milyon 
lira veriliyor. Yani beher mütehassısın yıllık üc
reti 80 bin lira tutuyor. Halbuki Heron tipi uçak
larda çalışmak üzere 12 pilot gönderilmiştir. 
Şimdi sorulamaz mı 12 tane pilot gönderiyoruz, 
aynı iş için, bir de neden mütehassıs getiriyor. 
Neden ikisinden birini tercih etmiyoruz* İhtisas 
için. yetiştirmek için aynı mesele için 24 tane 
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mütehassıs 6 milyon lira için, niçin getiriyorsu
nuz?. Herbiri 80 bin liraya malolmaktadır. 
Sonra Hefon tipi uçakların Holânda'da revizyo
nu yapılıyordu, Suphi Işcan'ın başkanlığında 
bir heyet gönderildi, ama siz daha parayı ver
mediniz dediler, heyet geri döndü. Peki, bunla
rın gidiş geliş masrafları ne olacak? Mademki 
parayı vermediniz Holânda'nın tayyareleri ver-
miyeceği tabiidir. Niçin heyet gönderiyoruz? 
Bunların hesaplarını kimler verecektir?. 

HAYRETTİN BREMEN (Giresun) — Bun
ları ilgili vekâlet bütçelerinde söylersiniz. Tümü 
üzerinde yeri var mı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tümü hak
kında da söyliyebilirim. 

17. Bir de Ağaçlı linyit kömürleri vardır. 
Bununla Birinci Ordu arasında bir mukavele 
vardır. (Suretleri yanmadadır). mütaahhit kö
mürleri tonu 41 liradan teslim etmesi lâzımdır. 
Aksine sağa, sola inhiraf ettirecek bir hüküm 
yoktur. Birliklerin mahallinde teslim ede
cek. Tonunu 41 üraya birliklere teslim 
edecektir. Sonra bilmem ne oldu? Böyle şeyler 
çok olur. Bir emir üzerine bu sefer birlikler gi
decekler Ağaçlı kömürlerini kendi vasıtalariy-
le alacaklar. Mukavele ahkâmına mugayir fa
kat, mesele bununla kalmaz. Zira ordu birlikle
riyle Ağaçlı linyit kömürleri arasındaki mesafe 
85 kilometre, gidiş geliş 170 kilometre eder. 
(Cemse) G. M. C. lerin her biri iki buçuk ton 
kömür taşır ve herbirinin kilometrede yaktığı 
benzin 450 gramdır. 170 kilometrede benzin tu
tarı ton başına masraf. 13 lira 40 kuruş tutar. 
Meselenin mühim noktası buradadır. Fakat mu
kavele ahkâmma göre mütaahhit birlik mahal
line kömürü feslim etmesi lâzımgelirken, birlik 
onun ayağına gelip kömürü alırsa, maliyet fiya
tından 9 lira çıkarılacaktır. G. M. C. lerin yıp
ranma payı, lâstik v. s. masrafları hariç yalnız 
benzin masrafı tutan 13 lira 40 kuruştur. Mü
teahhide bu değişiklik dolayısiyle tanınan hak 
S liradır. Arada fark, 4 lira 40 kuruş, bir ton
dan mütaahhide açıktan kârdır. Lâstik, yağ, 
yıpranma olarak nakü vasıtalarının masrafları 
hariç benzin bedelinden, fark 4 lira 40 kuruş 
binlerce tonu nazara alarak neler tuttuğunu he
saplamak zor olmasa gerek. 

REİS — Sırrı Bey; müsaade buyurun. Yo
ruldunuz. Bütçenin tümü üzerinde söz aldınız. 

Eğer burada münferit hâdiseleri sıralıyacak 
olursanız bütçeyi görüşmemiz mümkün olmıya-
caktır. Bu mevzuları başka zamanda da ko
nuşmak her zaman mümkündür. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunlar mün
ferit hâdiseler değildir; o kadar münferit hâdi
seler değildir ki, 24 Mayıs 1955 te Zafer gazetesi 
sekiz sütun üzerine şöyle yazıyordu; «iki bakan
lıkta tasarruf tedbirleri alındı. Yine 25 Mayıs 
1955 senesinde aynı gazete, Bakanlıkların yap
tıkları tasarrufla 40 milyon lira sağlandı diyor
du. Arkadaşlar, tasarruf zihniyetinin ne olduğu 
o seneden bugüne geldiğimiz zaman düşünelim 
ki ne oldu Nerede o öğünme ve heyecanlı id
dialar? O zihniyetin bugün geldiğimiz hâdise
lerle mukayesesini yapıyorum. Bunlar münferit 
hâdiseler değildir. 

Hakikaten huzurunuzu işgal ettim. Benim şahsi 
idealim odur ki, düşündüğüm dâvaların muha
sebesinin vicdanııuzdaki akisleriyle huzurunuzu 
işgalimin muhasebesini yaptığını zaman kendimde 
konuşma hakkını daima buluyorum ve bulaca
ğım. Bütün bu meselelerin daha birçok husus
larını arz etmek isterdim. Maarif ve sağlık işle
rine temas etmek isterdim ve rejim meseleleri 
üzerinde karınca kararınca hazırlıklarım vardır. 
Fakat Genel Başkan Sayın İsmet İnönü bu mev
zuları ele aldıktan sonra karınca kararınca be
nim bu hususlarda birşeyler söylememe lüzum 
kalmadı. Yalnız bir hususu arz etmek isterim; 
biz hayat pahalılığı vardır diyoruz. Biz rejim buh
ranı vardır diyoruz. Siz hayır diyorsunuz. 

Bütün bu meselelerin yarı yarıya azalması 
gayet kolaydır. Bu, bizim bir asırlık davamız
dır. Meselâ 1271 senesinde, Sultan Abdülmecit 
devrinde Yunanistan hududunda bir harb dola
yısiyle dağılan köylerin durumu tetkik ediliyor. 
Abdülmecit soruyor: Bu köylerin haritaları 
var mı? Yok deniliyor. O halde evvelâ haritaları 
yapılsın, ondan sonra köyler dağınık mı, toplu 
mu yerleşeceği tetkik edilsin, der. Padişahın bu 
fikri üzerine Sadrazam : Mahzı hikmet, der. 
Serasker: Mahzı keramet, diye cevap verir. Kuş
kuca bir imparatorluğu elinde tutan bir padişa
hın, Devlet idaresinde elbette bu kadar şeyleri 
bilmesi lâzımdır. Ama yanlarındaki sadrazam ve 
serasker bunu keramet ve hikmet telâkki edi
yorlar. Biz, iktidarda olanların her hareketini, 
her icraatını keramet ve hikmet telâkki edersek 
ve bunu umumileştirirsek rejimi ve dâvayı iyi-
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ye götüremeyiz. Yine aynı yıl içinde 1271 tari
hinde bir Islahat Fermanı ilân ediliyor. 

Resit Paşa mazul bulunuyor. Fuat Paşa Sad
razamdır. Fakat, Paris'te bulunuyor. Reşit 
Paşa Islahat Fermanını tenkid ediyor. Şeyhül.s-
lâm Arif Efendi kendisine haber gönderiyor. 
Bâzı mazulin Islahat Fermanını tenkid ettiler. 
Halbuki bu halkın hüsnüteveccühüne mazhar ol
muştur. Bunun için kendilerini muhakeme Ctrıeyo 
mecbur olacağız» diye. Reşit Paşa, Cevdet Paşa 
vasıtasiyle kendisine haber gönderiyor. «Başkala
rını bilmem ama, ben tenkid etmedim desem yalan 
söylemiş oluyorum. Bu memlekete birçok hiz
metler ettim. Bu kadar tenkid benim hakkım
dır.» diyor. 

Bu, geçen asrın davasıdır. Bir asnn hikâye
si ve tarihi rejimimizin tecellisidir ve bugünün 
müşküllerinin giderilmesi icabeden davasıdır. Bu
gün bu taraf burada tenkidedcrse derhal, «Sen 
ihtirasın kurbanısın», hattâ hattâ son siyasi ede
biyatımızda, iktidarın bize reva gördüğü, vatan 
hiyanetine kadar gider. İktidarın yaptığı, hata 
da olsa, onu keramet ve hikmet olarak kabul ede
ceksiniz, tenkid edemiyeceksiniz. Tenkid edildi 
mi bu. ihtiras ve ihanet telâkki edilecek! 

işte arkadaşlar; bu zihniyetin esiri ve zebu
nu olmaktan kendimizi kurtarırsak memleket 
meselelerini yarı yarıya halletmiş oluruz. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır. (Sağdan, 
şiddetli alkışlar). 

REÎS — Takrirler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin tümü üzerinde kâfi miktar konuşul

du. Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Bilecik 
Ş. Hasırcı 

1956 Malî Yılı Muvazenei 
MADDE 1. - Devlet bütçesine giren 

dairelerin 1956 yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 357 769 119) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (915 205 033) lira tahsisat 
verilmiştir. 

2. - Devlet Memurları ve Hizmetlilerine 
Tahsisat Verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 

(1) 86 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerindeki gö

rüşmeler kâfi olduğu kanaatindeyiz. Kifayetin 
reye arzını saygdarımızla rica ederiz. 

Yozgad Yozgad Yozgad 
N. Kurban T. Alpay M, Ataman 

Yüksek Reisliğe 
Bütçenin tümü üzerinde yapdan müzakerele

rin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Seyhan 

M. Ünaldı 

RElS — Kifayet aleyhinde, Sinan Tekeli-
oğlu. 

SİNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Muh
terem arkadaşlar bütçe müzakerelerinde tea
mül olarak yeterlik teklifi yapılmaz. Bu ancak 
senede bir defa gelir,, her mebus ne biliyorsa 
onu ortaya atar ve bu suretle memleket içinde, 
memleket ve millete yapılan iyilik ve kötülük
ler ortaya dökülür. Şimdi benden evvel konu
şan arkadaşım bizlere öyle güzel doneler verdi, 
kendi adamlarını bize prezante etti. Ben o za
man kendilerine şöyle söyledim. İktidar bizda 
ama biz kendi iktidarımızı kullanmıyoruz... Ar
kadaşımın dediği gibi, devlet organizasyonun
da yüksek rütbeli memurlar hep Halk Partili
dir. (Alkışlar) Bu noktalar üzerinde konuşmak
ta favda gördüğüm için yeterliğin reddini ri
ca ederim. 

RElS — Efendim, kifayet aleyhinde bir ar
kadaş konuştu. Bütçe müzakerelerinin heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakereyi kâfi gören
ler lütfen işaret buyursunlar... Takriri kabul et-
miyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Umumiye Kanun Lâyihası 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (l/342){]) 

REİS - Bir takrir vardır; okutuyoruz, 
efendim : 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat 

Verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı 
madde ve hükümlerinde değişiklik yapılması 
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hakkındaki kanun lâlihası ile vatani hizmet 
karşılığı maaş alanlarla emekli , dul ve yetim 
maaşı bağlanmış olanlara tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasının bütçe ile ilgisi 
dolayısiyle ruznameye alınarak müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
N . Ökmen 

REİS - Bütçe ile ilgili bulunan Maliye Ve
kilinin takririni okuduk. Reylerinize arz ediyo

rum. O lâyihanın ruznameye alınması hususunu 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen, yoktur. Madde
lere geçi lmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. > >

4 " 

Bütçenin fasılları üzerindeki görüşmeler 

için bkz.: 4 3 4 

1956 Malî Yılı Muvazenei Umumiye K a n u n u 4 3 5 

« No. Kabul tarihi 
6695 29 . I I . 1956 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için. bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzer« 
(2 369 710 119) lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (955 264 033) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 324 974 152) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 1956 bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
Birleşik Amerika 'dan askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlana
cak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla 
açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açı
lacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet büt
çesinin ( A / l ) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu 
suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; 

b ; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabmda 
toplanan Türk liralarından Millî Müdafaa hizmetleri için Birleşik Amerika Hü
kümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanu
nu gereğince kaydolunan tahsisat miktarınca sözü geçen vekâlet bütçesinin ( A / l ) 
ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yap
maya: 

e) (b) fıkrasında yazüı karşılık paralar hesabında toplanan Türk liraların
dan umumi bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberas
yonlar miktarınca hususi kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veva 

(1) 86 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
433 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtimâ: 2, Cilt: 10, Kırk İkinci İnikat, 23.11.1956, 507-

525. ss. 
434 a.g.e., 565-589. ss. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 10, Kırk Üçüncü İni

kat, 24.11.1956, 599-689. ss.: T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 10, Kırk 
Dördüncü İnikat, 698-795. ss.; T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 10, Kırk 
Beşinci İnikat, 26.11.1956, 799-908. ss.; T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 
10, Kırk Altıncı İnikat, 27.11.1956, 928-1037. ss.; T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 
2, Cilt: 10, Kırk Yedinci İnikat, 28.11.1956, 1089-1195. ss.; T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: 
X, İçtima: 2, Cilt 10, Kırk Sekizinci İnikat, 29.11.1956, 1243-1348. ss. 

435 T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 38-1, 1 Kasım 1956, 453-731. ss.; 
Resmî Gazete ile İlânı: 1.3.1956, Sayı: 9247. 
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yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa Ve
kâleti bütçesinin ( A / l ) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplerine aktarmaya; 

İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (200) mil

yon lirayı geçemez. 
MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 1956 bütçe yıh için

de kısa süreli avanslar almava ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Ha
zine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yat ırmak istiyecek-
leri pa ra lan alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezun
dur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Ha
zine bonoları (150) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde 
edilecek krediler veya bunlann satış bedelleri ile uzun süreli Devlet tahvilleri 
satınalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki 
katılma paylarını ödemeye ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklık
lara ilişkin katılma senetlerini satınalmaya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 n o ı , 
maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü g e 

çen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadro
lar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyüı 
muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretiyle 
istihdamlarına devam olunabilir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret de
ğişiklikleri dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış 
olanlara aradaki farkın ödenmesine 1956 bütçe yılında da-devam olunur. 

Yukank i iki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkında da tatbik olunur. 
3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için 

İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart t ır . 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarih ve 1 0 5 0 .sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 29 neu maddesi gereğince : 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (O) cet
veli ; 

b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 
e.) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanımları gös

teren (G) cetveli; 
ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 nci (İht iyat tahsisatı) faslından aktarma 

yapılabilecek fasılları gösteren ( P ) cetveli; 
Bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1956 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları 
hakkındaki 6 . V I I . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş-
tiren 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğren
cilerden 1956 yılı içerisinde alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 9. — 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 
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MADDE 10. — t>245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci mad
deleri gereğince her yıl bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispfit w miktarlar 
ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli 
kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1956 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 12. — 7 . V I . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti 
Kanununun 36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle alına
cak; hayvanların 1956 bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve 38 
nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı ( P ) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14. — Geçen yıl borçlan fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 
1955 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 
hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 nci kısım 
fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 15. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1956 bütçe yılında para ile 
ödenir. 

MADDE 16. — Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı 
okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için 
bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli 
cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü masrafları ile tahsisatına harcan
mak üzere bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve 
maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 17. — 1956 bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi 
memleketlerden getirtilecek ithalât umumi tarifesinin" (27.10)numarasma giren 
(akar yakı t ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri 
ve hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü 
vergi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 18. -— Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tas
dik olunan Anlaşma üe teraün edilen (10) milyon sterlinlik krediden ödenmek üze
re umumi bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleş
melerde hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergileri tutarını, bir taraf tan 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daire
ler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara 
tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika'
dan ve gerek diğer memlçketler ve beynelmilel teşekküllerden, yapılmış ve ya
pılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak 
muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 1956 malî yılı içinde temin edilecek 
yardımların Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraf
tan bütçeye varidat diğer taraftan ilgili daire bütçesine tahsisat kaydetmeye Ma
liye Veküi mezundur. 
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MADDE 20. — a) Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi v« 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 24 . İ T İ . 1950 tarihli Ve 5653 sa
yılı Kanunun ek 9 neu maddesinin 2 nci fıkrası hükmü; 

b) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki 13 . V . 1953 tarihli ve 6086 sayılı 
Kanunun 30 neu maddesinin teşkil olunan fona her yıl yapılacak tediyeye ait 
hükmü} 

c) Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 4947 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 13 . V I I . 1953 tarihli ve 6143 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değiştirilen 
(C) fıkrası hükmü: 

d) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 20 . V . 1955 
tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası hükmü; 

1956 bütçe yılında tatbik olunmaz. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1956 tarihinden itibaren mer'idir. 
MADDE 22. — Bu kanurr hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 

29 Şubat 1956 
A / 1 - C E T V E L İ 

D a i r e l e r Lira 

Büyük Millet Meclisi 23 131 395 
Riyaseti Cumhur 1 607 782 
Divanı Muhasebat Reisliği 3 779 512 
Başvekâlet 4 432 719 
Şûrayı Devlet Reisliği 1 470 778 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 11 881 503 
İstatistik Umum Müdürlüğü 4 020 226 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 5 438 444 
Diyanet İşleri Reisliği 21 156 661 
Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğü 30 243 998 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 15 289 054 
Adliye Vekâleti 103 985 625 
Mil l î Müdafaa Vekâleti 723 193 000 
Dahiliye Vekâleti 34 567 992 
Emniyet Umum Müdürlüğü 73 991 019 
Jandarma Umum Kumandanlığı 74 313 730 
Hariciye Vekâleti 23 840 466 
Milletlerarası İktisadi İş Birl iği Teşkilâtı 1 115 800 
Maliye Vekâleti 227 049 011 
Devlet Borçlan 292 777 641 
Maari f Vekâleti 384 780 144 
Nafıa Vekâleti 9 408 847 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 8 691 021 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 152 846 850 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 35 895 056 
Ziraat Vekâleti 84 011 585 
Münakalât Vekâleti 3 752 532 

Çalışma Vekâleti 3 853 358 
İşletmeler Vekâleti 9 184 370 

YEKÛN 2 369 710 119 
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A / 2 CETVELİ 

D a i r e l e r Lira 

Büyük Millet Meclisi 3 264 000 
Eiyaseti Cumhur 45 000 
Divana Muhasebat Reisliği 125 000 
Başvekâlet 20 000 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 2 560 350 
İstatistik Umum Müdürlüğü 70 000 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 147 001 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 300 000 
Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 2 555 000 
Adliye Vekâleti 23 500 
Millî Müdafaa Vekâleti 61 807 000 
Emniyet Umum Müdürlüğü 775 001 
Jandarma Umum Kumandanlığı 774 124 
Hariciye Vekâleti 550 000 
Maliye Vekâleti 615 306 676 
Maarif Vekâleti 41 053 386 
Nafıa Vekâleti 198 304 505 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 615 250 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 3 049 446 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 811 500 
Ziraat Vekâleti 22 988 294 
Münakalât Vekaleti 118 000 
İşletmeler Vekâleti 1 000 

YEKÛN 955 264 033 
• • » 4 3 5 

435' T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, a.g.e., 453-458. ss. 
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1957 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası ve Bütçe Encümeni 
Mazbatası (1/574) <" 

Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın Konuşması 

( < REİS - 1957 malî yılı Muvazenei 

U m u m i y e kanun lâyihasının müzakeresine 

başlıyoruz. 

Söz Maliye Vekili Hasan Polatkan'ındır. 

M A L İ Y E VEKİLİ H A S A N P O L A T K A N 

(Eskişehir) -

Muhterem arkadaşlar; 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 94 üncü 

maddesi hükmüne uygun olarak 30 Kasım 

1956 tarihinde Yüksek Mecl ise sunulmuş olan 

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye ve mül

hak bütçe kanun lâyihaları ile bunlara merbut 

cetveller, Bütçe Encümeninizin itinalı ve etraf

lı tetkikleri neticesinde daha da tekemmül ede

rek yüksek huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Mâruzâtıma başlamadan evvel , Bütçe En

cümeninin iki aydan fazla devam eden feragat

li titiz ve vukuflu çalışmaları sonunda teklifle

rimiz üzerinde yapılan tadil, i lâve ve tenzillere 

hükümetinizce de iştirak olunduğunu arz ve 

yüksek huzurunuzda muhterem encümene te

şekkürlerimi ifade etmek isterim. 

1957 bütçesi üzerinde umumî müzakere

lerin açılması münasebetiyle, yüksek heyetini

ze vereceğim izahat üç kısımdan terekkübede-

cektir. 

Mâruzâtımın birinci kısmında, 1957 malî 

yılı bütçesinin hazırlandığı tarihlerdeki iç ve 

dış iktisadi ve malî hâdiseler toplu olarak göz

den geçirilecek, ikinci kısmında bütçe lâyiha

larının umumî bir tahlili yapılacak, üçüncü kıs

mında ise, Demokrat Parti iktidarı zamanında, 

memleket imizin iktisadi kaynaklarını geliştir

mek, milletimizin istihsal ve gelir kudretini ar

tırmak maksadiyle, başta ziraat, enerji, sanayi, 

madencilik, münakale işleri olmak üzere, mü

terakki bir millet hayatının gerektirdiği türlü iş 

ve istihsal sahalarına yapılan geniş sermaye 

yatırımları ve bu yatırımlardan ş imdiye kadar 

elde edilen neticeler arz olunacaktır. 

Bütçe Encümeni tarafından yapılan deği

şikliklerden sonra, 1957 malî yılı Devlet bütçe

sinin tahsisat teklifleri yekûnu 4 milyar 6 mil

yon 672 bin 859 liraya, gelir tahminleri de ke

za 4 milyar 6 milyon 672 bin 859 liraya baliğ 

olmaktadır. Mülhak bütçeli idarelere ait bütçe

lerle birlikte tahsisat teklifleri 4 milyar 144 

milyon 355 bin 781 lirayı, varidat teklifleri de 

keza 4 milyar 144 milyon 355 bin 781 lirayı 

bulmaktadır. 

Diğer taraftan 1957 bütçesinin de iktidarı

mız devrindeki son 6 yıllık bütçelerin taşıdığı 

yapıcı vasıflarla huzurunuza geldiğine ve tıpkı 

onlar gibi, kavradığı hizmet sahalarının şümul 

ve mahiyeti itibariyle malî tarihimizde çok ile

ri bir merhaleyi, ş imdiye kadar ulaşı lmamış 

yüksek bir inkişaf seviyesini temsil ettiğine 

işaret etmekten büyük bir haz ve memnuniyet 

duymaktayım. 

Bu muvaffak neticenin istihsali, hüküme

tinizin iktidara geldiği tarihten itibaren büyük 

bir azimle takibetmekte bulunduğu iktisadi ve 

malî politika ve bu politikanın aziz milleti

mizce benimsenmesi sayesinde mümkün ol

muştur. 

İktisadi ve malî politikamızın esaslarını, 

elde ettiğimiz her yeni imkânı, memleketin ta

biî ve beşerî kaynaklannı âzami nispette gelişte-

recek sermaye yatınmlanna tahsis etmek sure

ty,) 61 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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tiyle her sahada istihsali ve milli geliri artırmak 
pazarlarımızda mal ve hizmet arzını çoğaltmak, 
milletimizin refah seviyesini yükseltmek ve 
memleketimizi en medeni ve müterakki memle
ketler mertebesine ulaştırmak hususundaki 
azim ve kararımız teşkil etmektedir. 

İktidara geldiğimiz taıihten bugüne kadar 
iktisadi kalkınma yolunda liatettığimiz mesafe
ler yarının daha büyük ve daha müreffeh Tür
kiye'sine, çok daha geniş imkânlara sahip büt
çelerle hizmet etmenin mümkün olacağına bizi 
inandırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir millet iktisadiyatını, münasebette bu

lunduğu ekonomilerin şartlarından ve umumi
yetle dünya konjonktüründen teeridederek mü
talâa etmeye imkân olmadığı malûmdur. 

Bu itibarla memleketimizdeki iktisadi du
rumu arz ve izaha geçmeden evvel dünya eko
nomisinin kaydetmekte bulunduçu temayülle
ri kısaca gözden geçirmek isterim. 

İkinci Dünya Harbinin sonu ile Kore Harbi 
arasındaki devre, yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile, harpten zarar gören milletlerin mâruz 
kaldıkları maddi kayıpların telâfisi gayretle
riyle, harbin tevlidettiği içtimai ye siyasi mes
elelerin halli mücadelesi içinde geçmiştir. 

Bu devrede, Birleşik Amerika'nın h ü r d ü n 
ya milletlerine doğrudan doğruya, yalım mil
letlerarası teşekküller kanalı ile yaptığı b ü y ü k 
yardımların birçok dâvaların hallini temin et
tiğini b i r k e r e daha t e b a r ü z ç t t i r u ı e k y e r i n d e 

olur. 
B u yardımlar sayesinde bilhassa batı dün

yasına mensup milletler, istihsallerini harb-
den evvelki seviyelerinin çuk üstüne çıkarma!; 
imkânını da elde etmişlerdir. 

Kore Harbinin zuhurunu tekaddüm eden 

gerginlik ve onu takibeden harb ve intizar dev
resinde hammaddelere olan .ihtiyacın art.nia.si. 
bu maddeleri istihsal eden memleketler lebine 
fiyat tereffüleri tevlidetıniş ve milletlerarası 
ticaret hadlerinin ziraat ve hammadde müstah
sili memleketler lehine seyretmesine âmil ol
muştur. Filhakika, hu devrede hammadde 
müstahsili memleketler ihracatlarını miktar ve 
kıymet olarak geliştirmek suretiyle dış tica
retlerinde nispeten elverişli bir duranı sağla
mak imkânını bulmuşlardı. 

Kore Harbinin nihayete ermesi ve siyasi 
gerginliğin hafiflemesi neticesinde, umumi ta
lep hacmi eski şiddetini kaybettiği için belli-
başlı hammadde fiyatlarında da ehemmiyetü 
tenezzüller müşahede olunmuştu. Bu hal tica
ret hadlerini tekrar ziraat mahsulleri ve ham
madde istihsal eden memleketler aleyhine dön
dürdüğünden hammadde müstahsili memleket
ler yeniden dış tediye güçlüklerine mâruz kal
mışlardır. 

Buna mukabil ileri sanayi memleketlerinin 
iktisadi inkişafları devam etmiş, içtimai hu
zursuzluklar büyük ölçüde azahnıştır. 1954 
yılında menşei Birleşik Amerika olabilecek bir 
iktisadi gerilemeden endişe edilmiş ise de, alı
nan yerinde tedbirler sayesinde bu endişenin 
tahakkuk etmediği vc mütaakıp yılda Birleşik 
Amerika ve diğer ileri memleketlerde istihsal 
ve istihlâk rakamlarının bir rekor seviyesine 
ulaştığı görülmüştür. 

Bu hususta iür fikir vermek maksadiyle, 
muhtelif memleketlerdeki zirai ve smai istih
sal indekslerinin bahis mevzuu yıllarda takib» 
ettiği seyir hakkmda malûmat a n etmek iste
rim. 

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre zi
rai istihsal indeksi 1950 - 1951 ydı 100 itibar 
edildiği takdirde, 1954 - 1955 devresinde İtal
ya ve Avusturya'da % 6,.ingiltere'de % 8, Ko
landa'da % 10, Amerika, Fransa ve Brezilya'
da (/o 11, Almanya ve ispanya'da % 16 nispe-

. tinde yükselmiştir. 
Sınai istihsale gelince, aynı mehazlara göre 

195ü senesi 100 itibar edilmek suretiyle sınai 
istihsal endekslerinde, 1955 yılında ingiltere'de 
% 20. Amerika'da % 24, Kanada'da % 26, 
Kraus»'da c/c 37, İtalya'da % 50, Avusturya'da 
ck 5(J. Almanya'da ise % 79 nispetinde artış 
müşahede olunmuştur. 

195b' yılında da hemen bütün memleketlerde 
sınai ve zirai istihsal artmakta devam etmiştir. 
Ancak zirai madde ithal eden bâzı ileri sanayi 
memleketlerinin zirai istihsali teşvik ederek 
kendi ihtiyaçlarını 'kısmen olsun dâhilden 'kar
şılamaya çalışmaları, zirai mahsul ihracatçısı 
memleketler için yeni zorluklar tevlidetmeye 
başlamıştır. 

Smai istihsalde son iki senedeki artış nispe
ti 1953 - 1954 yıllarına nazaran daha süratli ol-
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muş ve Amerika'da % 11 i Avrupa'da % 9 u 
bulmuştur. 

Bu suretle gerek Amerika, gerek Avrupa 
için 1955 senesi bir refah yılı olmuş buna muva
zi olarak umumiyetle işsizlik azalmış ve işçi üc
retleri yükselmiştir. Bu yükselme Fransa'da 
% 12 yi, isveç, Avusturya, Federal Almanya, 
ingiltere,- Japonya ve Amerika'da da c/c 5 i te
cavüz etmiştir. 

Diğer taraftan toptan eşya fiyat indeksleri 
ile geçinme indekslerinde de artışlar müşahade 
olunmuştur. 

1954 ve 1955 yılları sonu itibariyle Birleşik 
Amerika'da ücretlerin % 6 artmasına mukabil 
toptan eşya fiyat indekslerindeki artış % 1 nis
petinde kalmış, geçinme indeksleri ise değişme
miştir. 

ingiltere'de ücretler 7, geçinme indeksi 
% 6, toptan eşya fiyatları da % 5 nispetinde 
artmıştır.1 

1955 ve 1956 yıllarında bir kısım memleket
lerde enflâsyonist tazyikler tesirlerini (hissettir
meye devam etmiş ise de ta'kibedilen elâstiki 
para politikası ve isabetli malî politika sayesin
de istihsalin düşmesine, işsizliğin artmasına mâ
ni olunabilmiştir. 

Ekonomik şartları yakından takıbetmiyen, 
seyyaliiyetten uzak bir para ve kredi politikası
nın veya deflâsyonist bir tatbikatın, istihsale 
ve iktisadi gelişmeye ika ettiği zararların anla
şılmış 'bulunmasının bu mevzuda büyük fayda
ları görülmüştür. Birçok memleketlerde istihsal 
ve iş hacmmda kaydedilen artışlarla müteferrik 
olarak ortaya çıkan aşırı taletpleri tahdit mak
sadına matuf tedbirler ve bu cümleden olmak 
üzere reeskont hadlerinin yükseltilmesi ve ban
ka kredilerinin tanzim ve murakabesi faydalı 
bber unsur olarak tatbikatta hükümetlerin yar
dımcısı olmuşlardır. 

Gecen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, millet
lerarası mübadele vasıtası olarak dolar, dünya 
ticaretinde ve tediye muvazenesi sahasında 
ehemmiyetini muhafaza etmiştir. Biraz Önce te
mas ettiğim veçhile hammadde ihracatçısı mem
leketlerin birçoğunda dış tediye güçlüklerinin 
devam ettiğini görüyoruz. Bunda, mezkûr 
memleketlerin sattıkları malların fiyatlarındaki 
düşüşün ve satın aldıkları malzeme ve teçhizata 
ödedikleri bedellerdeki yükselişin büyük rolü 
olmuştur. Buna mukabil sanayi memleketlerinin 

altın ve dolar rezervelerinde ehemmiyetli artış
lar vukua gelmiştir. 

Şu cîheti bilhassa arz etmek isterim ki, sana
yi memleket] e rinan mamul madde ithalâtı nispet 
itibariyle, hammadde ithalâtına nazaran daha 
fazla bir artış 'kaydetmiştir. Nitekim 1955 sene
sinde dünya ticareti içinde mamul madde itha
lâtının artış nispeti % 16 - 18 olduğu halde, di
ğer maddelerdChalâtındaki artış, c/c 10 - 11 den 
ibaret kalmıştır. 

Bu vaziyet sanayi memleketlerinin birbirleriyle 
olan ticaretinin daha büyük bir gelişme kaydet
tiğini göstermektedir. Filhakika kıymet itibariyle 
sanayi memleketlerinin birbirleriyle olan ticareti 
Jc 18 - .19 nispetinde tezayüdederken hammadde 
müstahsili memleketlerle ticaretleri sadece % 6-7 
nispetinde artmıştır. Bu nispetler ticaret hadleri
nin hammadde müstahsili memleketler aleyhine 
ne kadar bariz bir surette döndüğünü göstermek
tedir. Hakikaten son senelerde bu nevi memleket
lerin dünya ticaret hacmmdaki hisselerinde ehem
miyetli bir düşme temayülü müşahade edilmekte
dir. Bu temayül umumiyetle 

1. Umumi istihlâk içinde gıda maddelerinin 
arz ettiği ehemmiyetin nispet itibariyle azalması, 

2. Sentetik maddelerin asli maddeler yerine 
ikamesi, 

3. Sanayi memleketlerinde zirai istihsalin 
gelişmesi, 
gibi sebeplerle izah olunmaktadır. 

Bu müşalıadeler biraz önce temas etmiş oldu
ğum veçhile, iktidarımızın takibetmekte olduğu 
süratli cihazlanma ve sanayileşme politikasının 
ne kadar hayati bir sebebe dayandığını ve isabetli 
olduğunu göstermesi bakımından bilhassa dikka
te şayandır. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Son zamanlarda en Önemli siyasi ve iktisadi 

hâdiselerin Orta - Şark'ta cereyan etmekte olduğu 
yüksek malûmunuzdur. 

Ağustos ayı baslarında ortaya çıkan ve Kasım 
ayında had bir safhaya giren Süvtyş, hâdisele
rinin ve Orta - Şark buhranının, sıühçü yollarln 
ve memnuniyet batış bir şekilde hal yoluna girmiş 
olmasına rağmen.birçok memleketlerde kendini 
şiddetle hissettiren petrol ve Uzak • Şark menşeli 
hammadde darlığının daha bir müddet devanı ede
ceği söylenebilir. 

Süratle alınmış ve alınmakta olan siyasi vc 
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iktisadi bir seri tedbirlerle mevut müakülâtıa za
manında önleneceğini ümidetmektc Orta - Şark 
miiletlerinîn hayati menfaatlerini geçici tavizle
re feda etmiyecek basireti göstereceklerini, bu 
suretle Orta - Ş&rk'ın yakın bir âtide lâyik oldu
ğu huzura ve bu iklimin getireceği refaha nail 
olacağını samimiyetle ummaktayız. 

Bu vesile ile Süveyş kanalının kapanmış olma
sından dolayı bilhassa Avrupa memleketlerinde 
şiddetli bir petrol darlığının baş gösterdiğini ve 
bu yüzden birçok sanayi tesisleri ile elektrik san
trallerinin durmak tehlikesi geçirdiğini tebarüz 
ettirmek yerinde olur. 

Bundan başka 'kauçuk, yün, jütı, kalay, çinko 
gibi belhbaşh sanayi hammaddeleri ile çay ve 
diğer Uzak - Şark menşeli malların da Garbi -
Avrupa'ya sevkmde aksaklıklar vukua gelmiştir. 

Dünya hâdiseleri hakkındaki maruzatıma son 
vermeden önce, iktisadi meselelerin .hal ve tedvi
rinde Avrupalılık şuurunu gözden uzak tutmak 
istemiyen bâzı milletlerarası teşekküllerin, dikkat
le takibetmekte olduğumuz «Avrupa serbest mü
badele bölgesi» teşebbüsünü ele almış bulunduk
larına işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu şartla

rın bu kısa tahlil ve izahından sonra 1957 mali 
yılı bütçe lâyihasının hazırlandığı sırada mem
leketimizdeki iktisadi ve malî şartlarla, takibet
mekte olduğumuz iktisadi kalkınma politikasının 
ana hatları hakkında malûmat arz etmek isterini, 

a) Para, kredi ve mevduat : 
Yüksek Heyetinizin maûlumu olduğu üze

re, iktidara geldiğimiz günden beri memleke
tin iktisadi kalkınma dâvasını süratle tahak
kuk etirmeyi bir gaye olarak ele alan Hükü
metleriniz, o güne kadar kendi haline terk 
edilmiş bulunan milü kaynaklarımızı seferber 
etmek, büyük sermaye yatırımları yapmak su
retiyle istihsali teşvik etmek ve artırmak he
defini gütmüştür. 

Bu esastan hareket eden iktidarımız muh
telif istihsal kollan tu, lüzumlu istihsal vası-
talan ile teçhiz ederek iktisadi pota-nsiyelimi-
zi ileri okonomiler mertebesine çıkarmak mak
sadına matuf olan yatırından yaparken, 
millî ekonomimizin hayatiyet ve selâbe-
tini muhafaza gayesiyle her türlü enf
lâsyonca! veya deflasyoncu tesirlere kar-

şı Türk parasının kıymetini konımayı dai
ma ilk plânda düşünmüş ve lüzumlu tedbir
leri gecikmeden ittihat etmiş bulunmaktadır 

Bu isabetli para politikası sayesinde emis
yon hacminin, muhtelif istihsal sektörlerinde 
uıemımniyetlo müşahede olunan inkişafa um 
vazi bir seyir takibetmiş olduğunu ve bu sey
rin gayrisâfi milli hâsılanın artışı ile müte
nasip ve muvazi bulunduğunu belirtmek iste. 
rîm. 

Hükümetlerinizin takibetmekte bulunduğu 
aynı basiretli politika sayesinde istihsâl faa
liyetlerinin en esaslı yardımcı melihalarından 
biri olan kredi sahasındu da. feyizli gelişmeler 
kaydedilmiştir. 

Filhakika, memleketimizin uzun yıllar bo
yunca âtıl bırakılmış istihsal kaynaklarının 
harekete geçirilip işletmeye açılmasını, ikti
sadi politikasının ana prensibi olarak kabul et
miş olan iktidarımız, istihsal sektörlerinin lü
zumlu kredilerle teçhizi mevzuunu da lâyık 
olduğu ehemmiyetle ele almış, ve İm maksatla 
daha ilk günden itibaren sermaye tprakümüiiii 
temiu edecek ve bankalara vâki tevdiatı yük
seltecek bir politika takibetmiş buluınnaktn-
dır. 

Banka kredilerinin seyrini yıllık rakamlımı 
müsteniden tetkik ettiğimiz takdirde kredi 
sektörlerindeki inkişafı yakından müşahede 
t'tmek mümkün olacaktır. Nitekim. 

Banka kredilerinin umumi yekûnu 195(1 
takvim yılı başında, 1 milyar 9&1 milyon li
radan, ibaret iken, halen bu miktar 6 milyar 
697 milyon liraya yükselmiştir. 

Banka kredilerinde kaydedilen bu umu
mi gelişme içinde bilhassa zirai w sınai kre
di hacmında vukua gelen inkişaf üzerinde 
durmak lâzımdır. 

Filhakika, iktidarımızdan önce ziraat im iz 
diğer âmillerden başka bir de kredisiziik yü
zünden atalet ve cıüzlığa mahkûm kılınmıştı. 
19öl> Mayısında 324 milyon liradan ibaret olan 
zirai kredilerin yekûnu, ancak ta tabettiğimi* 
isabetli kredi politikası sayesindedir ki, 31 
X . 1956 tarihinde 1 milyai- 732 milyon liraya 
yükselmek suretiyle beş mislini tecavüz etmiş
tir. 

Sanayi kredisine gelince bıuıkalörımızıû 
açtıkları ticari kredilerden 1 milyar 700 mil-
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you liralık kiMuuuıı sanayide kullanılan kre
dilere aidoldugu son defa yapılını bir anketle 
de teeyyüdetmu, bulunmaktadır. 

Ayrıca, Sınai .Kalkınma Bankasının hususi 
müteşebbislere artığı Kili milyon liralık orta 
vadeli sanayi kredileri ile amortisman ve 
Kredi Sandığının iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne keza yatırım .sermayesi olarak açtığı orta 
ve uzuu vadeli kredilerin yekûnu olan 4">ı) mil
yon lira da bu miktara ilâve edildiği takdirde 
.sanayi sahasına açılan kredilerin halihazır ye
kûnunun 2 milyar SOfl milyon livayı bulduğu 
anlaşılmış olur. 

1950 den önceki yıllarda banka kredileri 
arasında sanayie tahsis edilmiş bir miktar 
bulunup bulunmadığım gösteren hiçbir ra
kam mevcudolmadığmdan bir mukayese 
yapmak da mümkün değildir. Ancak 1949 
senesi sonuna ait istatistiklerde zirai kredi
ler ile inşaat kredileri dışında kalan ve ti
cari krediler unvanı altında toplanan bütün 
kredilerin umumi yekûnu 915 milyon liradan 
ibaret bulunduğuna göre bundan bir kısmının 
sanayie tahsis edilmiş bulunduğu kabul edilse 
dahi, bu miktarın son derecede düşük ve kifa
yetsiz olduğu görülecektir. 

Bu mevzudaki mâruzâtıma nihayet vermeden 
önce şunu da belirtmek isterim ki, hükümetiniz
ce banka kredileri teşvik edilirken bunların za
rarlı şekilde kullanılmasından doğacak mahzur
ların önlenmesi hususu da dikkatle göz önünde 
tutulmuştur. Filhakika, banka, kredilerinin bir 
taraftan spekülatif maksatlarla gayrimüsmir sa
halara tevcih edilmesine mâni olmak ve müm
kün olduğu kadar selektif bir kredi politikası 
tatbik etmek, diğer taraftan memleketin iş ve 
istihsal hacminin icapları ve ihtiyaçları göz 
önünde tutularak kredileri sektörler, mevzular 
ve neviler itibariyle ayarlamak maksadı ile 
«Banka Kredilerini Tanzim Komitesi» kurulmuş 
ve zamanında alman isabetli kararların müspet 
neticeleri görülmeye başlamıştır. 

Ayrıca hükümetiniz faiz mevzuunu, dünya 
tatbikatını da göz önünde tutarak, memleket 
ekonomisinin icaplarına uygun bir şekilde yü
rütmek üzere Yüksek Meclisten salâhiyet istemiş 
bulunmaktadır. 

Bu husustaki lâyiha kanunlaştığı takdirde 
konjonktürün, ikraz ve istikraz muamelelerinin, 

para ve kredi politikasının lüzum gösterdiği 
elastikiyet temin edilmiş olacaktır. 

Banka kredilerinin artışı, hiç şüphe yok ki, 
millî gelirin yıldan yıla yükselmesi neticesin
de imkân dâhiline giren tasarruflardan mütevel
lit mevduat artışı ile yakından ilgilidir. 

Filhakika biraz sonra arz edeceğim veçhile 
iktisadi kalkınma mevzuunda sarf edilen büyük 
gayretler sayesinde millî gelir hızla inkişaf et
miş ve aynı zamanda fert başına düşen yıllık 
vasati gelir yükselmiş bulunmaktadır. Bu inki
şafa muvazi olarak, yapüan tasarruflar da her 
sene süratle artmak suretiyle bankalardaki mev
duat miktarı bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Ni
tekim bankalardaki umumi mevduat hacmi 1949 
senesi sonunda 989 milyon liradan ibaret iken 
halen % 358 nispetinde bir artışla 4 milyar 
533 milyon liraya yükselmiştir. 

Para ve kredi sahasında takibolunan poli
tikanın ve umumi mevduat hacmındaki müspet 
inkişafların mahiyetine hakkiyle nüfuz edebil
mek için milli gelirimizin vâsü olduğu seviye 
üzerinde durmak isterim. 

b) Millî gelir: 
Milli gelir rakamlarının istatistik Umum 

Müdürlüğünce, zaman zaman tablolar halinde 
neşredilmekte bulunduğu malûmunuzdur. 

Millî gelirimizin son senelerdeki seyrinin 
tahlil ve izahına geçmeden önce, millî gelir he
saplarının bünyesi üzerinde bir nebze tevakkuf
ta sıhhatli neticelere vusul bakımından fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

Memleketimizde millî gelir hesaplan üzerin
de ciddî çalışmalara ancak 1951 yılında başlan
mıştır. Halbuki bunların mütekâmil ve hatala-
larımn şayanı müsamaha bir hale gelebilmesi 
için oldukça uzun bir müddetin geçmesine za
ruret vardır. 

Millî gelir hesaplarımızda usul bakımından 
kabul edilen yol Avrupa iktisadi Iş Birliği İda
resinin tavsiye ve tamim ettiği bir metottur ki, 
1952 tarihini taşımakta ve memleketimizde 
1954 yılında tatbik mevkiine konulmuş bulun
maktadır. Yani ancak iki yıllık bir maziye ma
liktir. 

Böylece millî gelir hesapları üzerinde yapı
lan çahşmalrın yeni olması, elde edilen rakam
ların muvakkat ve noksanlığı neticesini tevli-
deylemektedir. Muhtelif sektörlere ait istihsal 
rakamları tamamen elde edilmeden, bulunan 
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muvakkat rakamlar, daima noksan, olmakta vc 
bu malûmat elde edildikçe rakamlar büyümek
tedir. Bunu bir misalle arz edeyim : 

7 Mart 1952 tarihli birinci muvakkat rakam
lara güre, cari fiyatlar üzerinden 1949 millî 
geliri 8 milyar 101 milyon lira olarak hesaplan 
misti. '20 Kasım 1954 tarihinde ikinci muvak
kat rakamlara göre bu miktar yani yine 1949 
yılına ait millî gelir, 8 milyar 811 milyon lira 
ya çıkmış ve 10 Kasım 1955 tarihinde de 9 mil
yar 28) milyon lira olarak katîleşmiştir ki, bu 
son rakam, ilk muvakkat rakamlara göre % 15 
civarında biv fazlalık ifade eder. 

Diğer yıllara ait gayrisâfi millî hâsıla Mı 
kanılan da buna benzer bir seyir takibetmek-
tedir. 

Halen hesabı yapılmış son yıl olan 1955 se
nesine ait rakamlar birinci muvakkat rakam
lardır. Salhn bir neticeye varabilmek için bun
ları ya 1949 yılına ait birinci muvakkat rakam
larla mukayese etmek, yahut da 1955 rakamla
rını nispî bir tezyide tâbi tutarak 1949 yılına 
ait kutî rakamlarla karşılaştırmak gerekir. 

Muvakkat rakamların yine muvakkat ra
kamlarla mukayesesi şu neticeyi vermektedir : 

Cari fiyatlara göre gayrisâfi millî hâsıla 
1949 yılında 8 milyar 10.1 milyon liradan 1955 
yılında 20 milyar 559 milyon liraya çıkmıştır. 
Artış % 153,8 nispetinde 12 milyar 458 milyon 
liradır. Başka bir tâbirle 1949 yılındaki gayri
sâfi millî gelirimiz 100 itibar edildiği takdirde 
1955 yılında 253,8 seviyesine yükselmiş dem ek
tir. 

Aynı mukayese sabit fiyatlara göre yapıldı 
ğı takdirde 1949 yılının ilk muvakkat rakamı 
olan 7 milyar 430 milyon liraya karşılık 1955 
yılının ilk muvakkat rakamı 6 milyar 920 mil
yon lira fazlası ile 14 milyar 350 milyon liradır. 
İndeks 1949 da 100 telâkki edildiği takdirde 
1955 senesinde 193 e vâsıl olmuş demektir. 

İkinci hale göre, yani 1955 muvakkat ra
kamlarını 1949 da alınan neticelere göre tashih 
suretiyle mukayese yapıldığı takdirde ise, 1949 
yılının 9 milyar 281 milyon lira olan millî ge
lirini 1955 yılının tashih neticesinde bulunarak 
olan 23 milyar 643 milyon lira ile karşılaştırmak 
gerekir ki, bu takdirde de indeks cari fiyatlara 
göre 100 e karşılık 257,7 olarak bulunur. 

Sabit fiyatlara göre ise bu indeks 183.S dir. 
Bu mukayeseyi yaparken 1955 rakamlarının 

ikinci kurak yıla ait nispeten düşük rakamlar 
olduğunu da nazardan uzak tutmamak lâzım
gelir. 

Her halükârda ve ne şekilde hesabedüirse 
edilsin, millî gelir hesaplarının noksanlığına 
ve henüz mükemmel bir hale gelmemiş olması
na rağmen, memleketimiz millî gelirinin ikti
darımızın 5 - 6 senelik kısa bir çalışma devre
sinde en az bir misli arttığı neticesine varma 
mak mümkün değildir. Halbuki eski iktidar 
zamanında 1938 - 1948 seneleri arasında geçen 
10 yıllık devre zarfında mülî gelirdeki artış sa
dece 1 milyar 699 milyon lira idi ve 10 yıla şâ
mil artış nispeti de ancak % 20.9 dan ibaret bu
lunuyordu, nüfus basma isabet eden millî ge
lirde ise hemen hemen hiçbir tezayüt mevcut de
ğildi. 

Muhterem arkadaşlar. 
Bu umumi mukayeseden sonra bellibaşlı is

tihsal sektörleri itibariyle kaydedilen inkişafı 
gözden geçirelim. 

1. Ziraat : 
Millî ekonomimizin en geniş sektörünü teşkil 

eden ziraatin, millî gelirimizde bu genişlikle mü
tenasip bir mevki alması vc ekonominin diğer 
sektörleri ile muvazeneli bir gelir seviyesine 
ulaşması iktidarımızın ehemmiyetle göz önünde 
tuttuğu bir hedef olmuş ve bellibaşlı sahalara 
sermaye yatırımlarında, sanayimizin geliştiril
mesinde, bütçe, para, kredi, dış tfcaret politika
sının led vi tinde, bu prensip daima ve titizlikle 
hâkini, kılınmıştır. 

İktidara geldiğimiz tarihten beri alınan ted
birler sayesinde zirai sahada elde edilen neti
celerin ne derecede azametli olduğu yüksek ma
lûmunuzdur. 

l-ilhakika i 951 senesinden. itibaren çiftçimi
zin, traktör ve diğer modem ziraat âlet vc ma
kin alan ile teçhizi vc bilhassa küçük çiftçinin 
kara sapandan ve kağnıdan kurtarılması sure
tiyle uzun yıllara mütevakkıf bir tekâmülün çok 
kısa bir devre zarfında tahakkuk ettirilmiş ol
ması, zirai istihsalin gelişmesinde başlıbaşına bir 
muvaffakiyet unsuru olmuştur. Bunun yanında 
iyi vasıflı tohumluk tevziatı çok büyük ölçüde 
geliştirilmiş, zirai mücadele, teknik ziraat bilgi
leri ve suni gübre kullanılması tamim edilmiş 
zirai kredi 1950 seviyesine nazaran 5 misli art' 
rılnıış, muhtaç çiftçiye toprak tevzi işi ehemini-
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miyetle ele alınmış, sulama tesisleri yapılmış, 
taşkın ve sellerden korunma tedbirleri alınmış, 
istihsal mıntakaları her mevsimde geçit veren 
yollarla istihlâk merkezlerine bağlanmıştır. 

Filhakika zirai ekiliş sahaları 1946 - 1950 
seneleri arasında, vasati olarak 8 milyon 874 
bin hektar iken iktidarımız zamanında alınan 
tedbirler sayesinde, 1950 yılından itibaren mun
tazam ve devamlı bir artış kaydederek 1956 yı
lında 14 milyon 153 bin hektara ulaşmış ve mem
leketimizin zirai istihsal kapasitesi bir misli ar
tırılmıştır. Bu zirai istihsal bakımından vatan 
sathının bir misli genişletilmesi demektir. 

1956 mahsul yılının, hava şartları bakımın
dan hububat için çok elverişsiz olmasına rağmen 
bu yıl istihsal edilen buğday mahsulü dahi 1946 -
1950 seneleri istihsal vasatilerine nazaran % 79 
nispetinde fazla bulunmaktadır. 

Bu mukayeseyi eski iktidarın son senelerinin 
en müsait ve en gayrimüsait yılları olan 1948 ve 
1949 seneleri ile yaptığımız takdirde neticenin 
ne derece lehte inkişaf etmiş olduğu daha bariz 
bir surette müşahede olunur. 

Filhakika 1948 yılında 4 milyon 867 bin ton 
olan buğday istihsaline mukabil 1956 yılındaki 
buğday istihsali 6 milyon 500 bin tona yüksel
miştir. Elverişsiz bir mahsul yılı olan 1949 yılın
da ise 2 milyon 516 bin 500 ton buğday istihsal 
edilmesine mukabil 1956 da 6 milyon 500 bin ton 
istihsal olunmak suretiyle istihsalde 1949 yılına 
nazaran % 158 nispetinde bir artış kaydedilmiş 
olduğu görülür. 

Aynı inkişaf sınai nebatlar istihsalinde de mü
şahede olunmaktadır. Bu nevi istihsalin, zirai 
istihsalimizde işgal ettiği yer devamlı şekilde art
maktadır. Bu cümleden olarak pancar istihsalin
de 1946 - 1950 senesi vasatisine nazaran % 176 
nispetini bulan büyük bir inkişaf kaydedilmiştir, 
önümüzdeki yıllarda bu nispetin daha da yükse
leceğine muhakkak nazarı ile bakmak lâzımdır. 

Diğer taraftan pamuk ekiliş sahası 1946 -
1950 seneleri arasında, vasati olarak 300 bin hek
tar iken 1956 yılında 635 bin hektara, 1946 - 1950 
vasatilerine göre pamuk istihsali de 78 bin fon 
iken 1956 da 168 bin tona yükselmiştir. 

Bu inkişaf, indekslerle ifade edilecek olur
sa 1946 - 1950 vasatisi 100 itibar edildiği tak
dirde 1956 ekiliş sahasının 211,6 ya, pamuk istih
salinin, ise 214,5 e yükseldiği görülür. Bu ra

kamların şimdiye kadar memleketimizde elde 
edilen neticelere nazaran bir rekor teşkil ettiğini 
memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Hava şartlarının gayrimüsait durumu yüzün
den hububat istihsalinde meydana gelmiş bulu
nan azalma, tütün, üzüm, incir, fındık, pamuk 
gibi'diğer zirai mahsullerimizde elde edilmiş bu
lunan neticelerle telâfi olunmuş ve umumi zi
raat istihsalimizdeki artış temposu 1956 yılında 
da devam etmiştir. 

2. Sanayi : 
Sanayi sahasındaki istihsal artışları da ifti

hara değer bir hızla devam etmektedir. 
Filhakika son senelerde sanayi sektöründe de 

devamlı bir gelişine vukııbnlmuş ve 1948 yılı 
100 itibar edilerek sabit fiyatlara nazaran ter
tiplenmiş bulunan millî gelir indeksine göre. 
1955 yılının umumi vasatisi 161, 3 seviyesine 
yükselmiştir. Aynı devre zarfında gayrisâfi millî 
hâsıla indeksinin 142,6 ya ulaştığı nazara alına
cak olursa sanayi sahasında bilhassa son yıllar
da elde edilen gelişmenin diğer sektörlerdeki in
kişaf temposundan daha da hızlı br tempo ile ce
reyan ettği anlaşılır. 

Biraz sonra ara edeceğim veçhile, sanayi te
sisleri meyanında olup hali inşada bulunan men
sucat, çimento, boru ve azot sanayiine mütaallik 
yeni fabrikalar ile demir ve çelik tesislerinin 
tevsii de ikmal edildiği vakit sanayi sektöründeki 
inkişaf kısa bir zaman zarfında % 100 nispetini 
asacaktır. 

Milli gelirimizin başlıca iki sektörü hakkın
daki bu kısa izahatımdan sonra dış ticaret hac
mi ve tediye muvazenesi mevzuunda muhterem 
heyetinize malûmat arz etmek isterim, 

c) Dış ticaret ve tediye muvazenesi : 
Tediye muvazenemiz dolayısiyle toplu ola

rak vereceğim rakamlardan müşahede buyuru-
lacağı veçhile, ithalât ve ihracatımızı kavnyan 
dış ticaret hacmi 1 Temmuz 1955 • 30 Haziran 
1956 devresinde 2 milyar 164 milyon liraya ba
liğ olmakta, dış ticaret açığı bir evvelki devre
ye nazaran, % 36 noksanı ile 427 milyon lira
dan 273 milyon liraya düşmüş bulunmaktadır. 
Bu netice kalkınmamızın bugün ulaştığı merha
lede, evvelce dışardan temin edilen bir kısım 
ihtiyaç maddelerinin dahilî stihsal ile karşılan
masının imkân dâhiline girmiş olmasından ileri 
gelmektedir. 
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ihracatımız 1955 • 1956 devresinde bir ev
velki yıla nazaran hem kıymet, hem de miktar 
itibariyle artış kaydetmiştir. Bu artışın kıymet 
olarak tutarı 38,8 milyon lira. miktar olarak fai
kı ise 237 bin 455 tondur. Artış bilhassa tütün, 
maden, arpa, canlı hayvan ve balık ihracatında 
.söze çarpmaktadır. Para sahası itibariyle dolar 
.sahasına olan ihracatımızda da r/< 14 nispetinde 
bir tezayfu görülmektedir. 

İthalâtımızın gecen devreye nazaran lıem 
kıymetinde, hem de miktarında bir azalma ol
muştur. Bu azalmanın kıymet olarak tutan .115 
milyon lira, miktarı da 505 bin tondur. Azalma 
bilhassa mensucat ve iplik ile diğer istihlâk madde
lerinde ve ikmal edilmek üzere bulunan veya 
tamamlanmış olan yatırımlarla ilgili malzeme
lerde kendini göstermektedir. Bu devrede de 
ithalâtımızın ekseriyetini istihsal ve yatırım 
malzemesi teşkil etmektedir. 

Para sahası itibariyle Avrupa Tediye Birliği 
memleketlerinden olan ithalâtımızın, bu birlik ve 
dolar sahası dışındaki diğer memleketlere naza
ran % 15 nispetinde bit- artış gösterdiğini, yani 
ithalâtımızın, anlaşmalı memleketler sahasmdan 
Avrupa Tediye Birliği memleketleri sahasına te
veccüh etmekte bulunduğunu memnuniyetle te
barüz ettirmek isterim. 

Tediye muvazenemize gelince, memleketimi
zin 1 Temmuz 1955 - 30 Haziran 1956 devresine 
ait tediye muvazenesi hesaplan, tetkikinize su
nulmuş bulunan bütçe gerekçesinin 29 neu say
fasında kalem kalem gösterilmiştir. 

Bu cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, 
muhtelif unsurlara ait rakamların vücuda getir
diği bu tablo, milletlerarası usullere uygun ola
rak iki kısım halinde tertibedilmiştir. Memleke
timizin diğer memleketlerle olan mal ve hizmet 
muamelelerinden mütevellit gelir ve giderlerini 
gösteren birinci kısım câri muameleleri, kredili 
ithalât, dış tediyeler, temin edilen dış yanlım ve 
krediler gibi kalemlerden müteşekkil olan ikin
ci kısım da sermaye hareketlerini teşkil etmek
tedir. 

Cari muameleler kısmı, dış ticaret, görünme
yen kalemler, enfrastrüktül* ve Off - Shore mua
melelerinden müteşekkildir. 

Üış ticaretin haricinde kalan görünmeyen 
kalenderle enfranstrüktür ve Off • Shore mua
melelerinden mürekkep diğer cari muameleler 
hacmi, geçen devreye nazaran 287 milyon lira

dan 332 milyon liraya yükselmiş, yani 30 milyon 
lira civarında olan gelir fazlası, % 100 bir ar
tışla 61 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu artış, 
başta enfranstrüktür ve Off - Shore gelirleri ol
mak üzere turizm gelirlerinin ve kısmen de nav
lun gelirlerinin artması neticesinde tahassül et
miştir. Filhakika enfranstrüktür ve off • shore 
gelirleri bir evvelki devreye nazaran % 63, tu
rizm gelirleri de r/r 20 bir tezayiit göstermekte
dir. 

Turizm gelirlerinin, alınmakta olan tedbirler 
sayesinde ciddî artışlar kaydedeceği umulmakta, 
dır. 

Şunu da belirtmek yerinde olur ki. ithalâtta 
şimdiye kadar Türk gemileri ile yapıian nakli
yat ve Türk sigorta şirketlerinin muameleleri, 
ithalât kıymetlerinin % 2 Bİni geçmezken bu 
devrede mezkûr nispeti % 4,5 a yükselmiştir. 

Sermaye hareketleri kısmının başında Dev
let borcu ödemeleri yer almaktadır. Yıllarca ev-
vel aktedilmiş olan Devlet borçlarının bu dev
rede ödenen taksit ve faizleri 1949 • 1950 devre-
sine nazaran % 173, geçen devreye nazaran da 
% 62 fazlasiyle 151 milyon liraya baliğ olmuş
tur. 

Kredili ithalâtımız bu devrede de geçen dev
redeki seviyesini muhafaza etmiş ve bunun sık
let merkezini fabrikalar, silolar, barajlar, li
manlar gibi ana yatırım mevzulanna ait mallar 
ile deniz nakil vasıtaları teşkil etmiştir. 

Evvelki devrelerde temin edilen kısa vadeli 
dış ticari krediler dolayısiyle tahassül eden borç
lar için mevcut anlaşmalar çerçevesi dâhilinde 
ödemelerimiz devam etmiş ve bu devrede de 24 
milyon lira civarında net bir tediye yapılmıştır. 
Eskilerine zamimeteıı bu devrede Dünya Ban
kası kredilerinden 36,1 milyon liralık bir mik
tar daha kullanılmış, Amerikan yardımlarından 
fiilen kullanılan kısım da geçen devreye nazaran 
% 42 i fazlasiyle 232,6 milyon liraya baliğ ol
muştur. 

Merkez Bankasının dış memleketlerdeki mu
habirlerinden temin etmiş olduğu kısa vadeli 
kredilerin tutarı da 90,2 milyon liradır. 

Aramızda iki taraflı ticaret ve terliye an
laşmaları bulunan memleketlerle Münakid An
laşmaların taraflara bahşetmiş, olduğu kredi 
marjlarından kullanmış olduğumuz miktar, ge-
ı;cn devre sonunda 133 milyon liraya yükselmiş 
iken bu devre zarfında lehimizde bir istikamet 
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alarak devre sonunda 33 milyon liraya düşmüş
tür. 

Tediye muvazenesi hakkındaki izahatıma 
son vermeden önce. bir Noktaya işaret etmek 
isterim. 

Tetüye muvazenesi açıklarını vesile ittihaz 
ederek iktisadi gelişme ve kalkınma hamlemizi 
gölgelendirmek istiyenlere karşı cn iyi cevap 
aeiğıu hakiki mahiyeti ve sebeplerini izah et
mektir. Filhakika asıl mühim olan tediye mu
vazenesi açığının miktarından ziyade, bunun 
mahiyeti ve meydana gelmesin»- âmil olan se
beplerdir-. 

Kaynaklarını ve iş gücünü âtıl bırakanık 
istihsalini artırma gayretini w> iktidarım gös-
teremiyen, ithalâtının büyük bir kışımın istih
lâk maddeleri teşkil eden. iktisaden geri kalmış 
memleketlerin tediye ııuıvcazenesi açıklan ile 
geniş ölçüde iktisadi kalkınma hareketlerine 
girişen, ithalâtının pek büyük kısmını kalkın
ma faaliyetlerinin başarılması için lüzumlu is
tihsal ve yatırım malzemeleri teşkil eden mem
leketlerin tediye muvazenesi açıklarının aynı 
mahiyette olmadığı muhakkaktır. Zira, iktisa
den geri kalmış memleketlerin tediye muvaze
nesi açıklarının bünye vi ve devamlı olmasına 
mukabil geçici sıkıntılara katlanarak, şümullü 
bir kalkınma ve yatırım faaliyetine girişmiş 
memleketlerdeki tediye muvazenesi açığı, kal
kınma hamUvinin adeta tabiî bir neticesidir ve 
elbette ki, geçicidir. 

iktisaden geri kalmış memleketlerde her 
sahada istihsali artırmak makaadiyle girişilen 
büyük sermyae yatırımları, o memleketin ikti
sadi bünyesini ve binnetice kaderini değiştirme 
maksadına matuftur. 

Bugün iktisaden ileri bir seviyede bulunan 
memleketlerin liehen hepsi bu merhaleye eri-
şinciye kadar memleketimizdeki vüsat ve ge-
nişlikte bir kalkınmaya sahne olmamış bulun
malarına rağmen mühim tediye muvazenesi 
açıklarına mâruz kalmışlardır. 

Filhakika, iktisadi gelişmenin esasını teşkil 
eden yatırım faaliyetlerinin tahakkuku bu ya
tırımlar için lüzumlu teçhizat ve malların ha
riçten temini ile mümkündür. Böyle bir faali
yet devresinde hiçbir memleketin öz gelirleri 
bu kadar şümullü ithalâtı karşılamaya kâfi 
değildir. Bu sebeple tediye muvazenesi elbette-

ki acık verir. Bu acık kalkmanı hedefleri ta
hakkuk ettikçe ve yatırımlar tamamlandıkça 
azalır ve neticede zail olur. 

İktisadi gelişme yolunda bulunan memleket
lerin kalkınma hamleleri neticesinde mâruz kal
dıkları tediye muvazenesi açığı, iktisaden geri 
kalmış ve kalkınma hususunda harekete geçe
memiş memleketlerin aeıksiz tediye muvazene
si hesaplarına çok daha müreccahtır. Zira bu 
kâzip ve suni muvazene geniş halk kütlelerinin 
bulundukları düşük yaşama seviyelerinde ip
kanı bahasına elde edilmiş zararlı bir muvaze
nedir. 

1950 den itibaren iktisadi kalkınmamızı bir
an evvel tahakkuk ettirmek maksadiyle memle
ketin bütün kaynak ve imkânları seferber edi
lerek girişmiş bulunduğumuz muazzam teşeb-
büsleriıı memleket ekonomisi üzerinde yarattı
ğı müspet, tesirlerin tediye mııvazencüi üzerin
de de inikasını müşahede etmiye başladığımızı 
memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Bunun basit bir misalini çimento sanayii 
.sahasında görmek mümkündür. 

Biraz sonra, daha etraflı olarak arz ve izah 
edeceğini veçhile, 1950 senesinden bu yana 203 
milyon lirası iç ve 150 milyon lirası dış tediyeye 
taallûk etmek üzere ceman 353 milyon üraya 
baliğ.olan bir yatırım programı ile tesisine baş-
hıdığuııız ve halen 9 tanesini fiilen işletmeye 
uetığrmız 23 çimento fabrikasının tamamı ikmal 
edildiği zaman çimento istihsal kapasitemiz. 
1949 yılındaki 375 'bin tona nazaran 7 misli art
mak suretiyle 2 milyon 680 bin tona yükselecek 
ve yılda 164 milyon liralık döviz tasarrufu sağ
lanacaktır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu fabrikaların dış finansmanından Ibüyük 
bir kısmının 5 sene vadeli kredilerle temin edil
diği nazara alınırsa bu netice, yalda 30 • 40 mil
yon liralık döviz sarfı ile kurulmakta olan te
sisler sayesinde. Türkiye'nin 'her sene çimento 
ithalâtı için 164 milyon liralık döviz ödemekten 
vareste kalacağını, diğer bir ifade ile bahis mev
zuu Ibütün tesislerin dövi'z bakımından takriben 
1 sene gibi bir zaman içinde amorti edilmiş ola
cağını göstermektedir. (Bravo sesleri) 

1950 den ibu yana tediye muvazenesi hesap
larını gözden geçirecek olursak bu hesapların 
sıklet merkezini teşkil eden dış ticaret hacmimi
zin 1950 den itibaren süratle geliştiğini görü
rüz. Filhakika. 1950 den Önce vâsıl olunabilen 
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ea yüksek dış ticaret -hacmi 1,5 milyar lira civa
rında olduğu halde 1950 den sonraki en düşük 
dış ticaret hacmi 2 -milyar liranın fevkinde ol
muştur. 

Bilhassa memleketin iktisadi kalkınmasını 
temin ve vatandaşların istihsal faaliyetlerini 
teşvik ve himaye için 1950 den sonra yapılan 
ithalâtımız gerek kıymet, gerek' miktar itiba
riyle süratle artmış ve.iktidarımızdan Önceki 
devrede yapılmış olan ithalâtın sıklet merkezini 
teşkil eden istihlâk malları bu defa yerini pek 
geniş ölçüde yatırım malzemesine bırakmıştır. 

1951 den sonra dünya konjonktürünün ihraç 
m-ıllarrmrzın fiyatları aleyhine dönmesine ve 
fena hava şartları dolayısiyle umulan miktarda 
hububat ma'hsulü idrâk edilememesine rağmen, 
ihracatımız artmış ve 1950 den s'onraki en dü
şük ihracat kıymeti dahi yine de 1950 den ev
velki'rekorların fevkinde olmuştur. 

Memleketimizin istihsal kudretinin artırıl
masına matuf büyük gayretler neticesinde zi
raat, sanayi ve madencilik sahasında temin edi
len fazla istihsalin, ihracatımızın gelişmesinde 
başlıca âmil olduğuna şüphe yoktur. 

Diğer taraftan muhtelif istihsal sektörlerine 
yapılan yatırımlar, evvelce ithal etmek mecbu
riyetinde bulunduğumuz mallardan bir kısmı
nın memleket içinde istihsalini mümkün kılmak 
suretiyle tediye muvazenesi üzerinde müspet te
sirler icra etmeye başlamıştır. 

Nitekim mensucat sanayiimizin süratle geliş
mesi peçen devreye nazaran bu devre içinde da
ha az ithalât yapılmasını mümkün kılmış, Bat
man rafineri tesislerinin ikmal edilmiş olması
nın da petrol ihtiyaçlarımızın karşılanmasında 
faydalı tesirleri olmuştur. 

Deniz ticaret filomuzu geliştirmek maksadiy
le yapılan yatırımlar da tediye muvazenemiz 
üzerinde müsnet tesirlerini göstermektedir. 
Bir taraftan navlun gelirlerimiz artış kaydet
mekte, diğer taraftan ithal mallarımızdan mü
him bir kısmının kendi vasıtalarımızla nakledil
mesi, döviz, giderlerimizde tasarruflar sağla
maktadır. 

Yatırım faaliyetlerinin tediye muvazenemiz 
üzerindeki müspet tesirlerinden birisi de 
Infrastruktur ve Off - Shore gelirleri sahasın
da olmuştur, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun yeni tesislerle teçhiz edilmesi ve mev
cut tesislerin geliştirilmesi, NATO camiasına 

dâhil müttefiklerimizin dona geniş çaptaki si
parişlerini karşılamak imkânını veraiştir. 

ç) Devlet borçlarının seyri : 
Millî ekonominin istihsal gücünü artırmak ve 

halkımızın geçim şartlarını muasır medeni mem
leketler seviyesine yükseltmek maksadiyle geniş 
yatırım hamlelerine girişen hükümetleriniz bu 
yatırımların finansman ihtiyaçlarını karşılarken 
normal bütçe kaynakları yanında iç ve dış istik
raz ve kredi imkânlarından da istifade edilmesine 
dikkat etmiştir. 

Bu suretle mülhak bütçeli iktisadi Devlet Te
şekküllerinin Hazine kefaleti ile akdettikleri 
borçlar da dâhil olmak üzere, Devlet borçlarının 
umumi yekûnu, 1950 Mayıs ayı sonunda 2 milyar 
297 milyon lira iken 1956 takvim yılı sonunda 
3 milyar 402 milyon liraya yükselmiş bulunmak
tadır. 

Ancak hemen ilâve edeyim ki, Devlet borçları 
miktarında görülen bu artışa rağmen millî geliri
mizde, Devlet varidat ve masraflarında kaydedi
len büyük inkişaftan dolayı Devlet borçlarının 
bütçemize tahmil ettiği külfet artmış değil, bil
âkis azalmıştır. 

Fühakika, 1950 Mayısında devraldığımız Dev
let borçlarının 1949 yılı müh gelirine nispeti % 
30,9 olduğu halde 1956 takvim yılı sonundaki 
Devlet borçlannın 1955 millî geliri muvakkat ra
kamlarına nispeti % 23,7 ye düşmüştür, 

Aynı mukayeseyi Devlet varidatı ile yaptığı
mız takdirde, Devlet borçları yekûnunun 1950 ye 
nazaran yan yarıya hafiflediği anlaşılacaktır. 
Nitekim 1950 yılındaki Devlet borçları yekûnu
nun, aynı yıl bütçesinin varidatına olan nispeti 
% 176 olduğu halde, 1956 yılında bu borçların 
Devlet varidatına nispeti % 102 den ibarettir. 

Arz ettiğün bu neticeler memleketin ağır borç
lara sokulduğu yolunda zaman zaman muhalefet 
tarafından ileri sürülen iddialann, hakikatlere 
ne derecelerde aykırı olduğunu göstermesi bakı
mından dikkate şayandır. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar). 

Doğrosu şudur ki: 
1950 den bu yana girişilmiş bulunan iktisadi 

kalkınma faaliyetlerinin finansmanı için diğer 
kaynaklar gibi âmme kredisi mekanizması da en 
isabetli bir şekilde harekete geçirilmiş, buna rağ
men Devlet lıorçlanmn bütçelerimize ve halkı
mıza munzam bir külfet tahmil etmiyecek bir 
seviyede kalması sağlanmıştır. 
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1957 bütçe gerekçesinde Umumi Muvazeneye 
ait borçlarla mülhak bütçeli idarelere ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait borç gruplarının her 
biri hakkında etraflı malûmat verilmiş bulundu
ğundan bu mevzuda kıymetli vakitlerinizi alma
mak için teferruata girmek istemiyorum. 

Bununla beraber Umumi Muvazeneye ait borç 
yekûnu 31 . V . 1950 tarihinde 1 milyar 580 mil
yon lira iken 1956 takvim yılı sonunda bit miktar 
1 milyar 807 milyon liraya yükselmek suretiyle 
sadece 227 milyon liralık bir artış kaydedilmiş 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Bu artış muhtelif tarihlerde akdettiğimiz iç 
istikrazlardan ve Marshall yardım plant çerçevesi 
dâhilinde kredi olarak alman yardımlarla İmar 
vc kalkınma Bankasından temin edilen krediler
den ve kota kredisinin kullanmasından ileri gel
mektedir. 

Mülhak bütçeli idarelerle iktisadi Devlet Te
şekküllerine ait iç vc dış borçlardaki artışlara 
gelince, bu artış miktarı 7S7 müyon liradan iba
ret olup bu meblâğın bir kısmı ehemmiyetle üze
rinde durduğumuz mesken politikamızın tahak
kukunda mühim bir rol ifa eden Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasının Hazine kefaleti ile çıkardığı 
tahvillere taallûk etmekte, diğer bir kısmı ise 
Mületlerarası İmar vc Kalkınma Bankası ile 
muhtelif yabancı müessese ve teşekküllerin açmış 
oldukları kredilerin istimalinden doğmaktadır. 

Filhakika bu borçlanmalar neticesinde elde 
olunan mebaliğiıı büyük kısmı iktisadi kalkın
ma politikamızda ehemmiyetli vazifeler almış 
bulunan Karayolları, Devlet Demiryolları, Dev
let Su işleri, Denizcilik Bankası, PTT, Türk Ha
va Yollan, Toprak Mahsulleri Ofisi, Etibank 
ve Sümerbank gibi müesseseler tarafından gi
rişilmiş olan yatınmlann finansmanında kulla
nılmış, diğer bilakisim ise ılıususi sektörün sa
nayi sahasında yapacağı yatırımları destekle
mek üzere kurulmuş . bulunan Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasının menabiiııi takviye ıııaks.ı-
diyle, Milletlerarası imar vc Kalkınma Banka
sından alınan 18 milyon dolarlık kredilerin is
timalinden doğmuştur, 

Bahis mevzun iç ve dış kredi ve istikraz hâ 
sularının limanlar, karayolları, köy yolları ve 
içme suları, silolar, köprüler, sulama tesisleri 
elektrik santralleri, sağlık merkezleri ve mek
tepler gibi bugünkü nesillerin olduğu kadar 
müstakbel nesillerin de istifade edehilecekleri 

müsmir yatırımların finansmanında munzam bir 
kaynak olarak kullanılmış bulunduğu nazara 
alınırsa, iktidarımız zamanında devlet borçla
rına verilen veçhenin mahiyet vc şümulü daha 
iyi anlaşılır. 

d,ı Fiyat «hareketleri : 
Şimdi memleketimizdeki fiyat hareketlerine 

geçiyorum : Birleşmiş Milletler istatistikleri ile 
İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından yayın
lanan bültenler esas ittihaz olunarak hazırlan
mış bulunan Türkiye ve bellibaşlı memleketler
deki toptan eşya fiyattan ile geçinme indeks
lerine mütaallik rakamlar 1957 bütçe gerekçe
sinde mukayeseli olarak kıymetli tetkiklerinize 
arz olunmuş bulunmaktadır. 

ludekslerc göre 1!)50 den bu yana. dünya
nın iktisadi ve siyasi şartlanndaki gayrimüsait 
durumlara rağmen, memleketimizdeki fiyat ha
reketlerinin, diğer birçok memleketlere naza
ran daha nıüstekar bir seyir takibetmiş olduğu 
görülmektedir. 

Filhakika, bu devce zarfında memleketimi
zin toptan eşya ve geçinme indekslerinde mü
şahede edilen yükselmenin, Amerika Birleşik 
Devletleri, Batı Almanya, ingiltere ve Holâıt-
da dışında kalan memleketlere nazaran dalın 
mutedil bir seyir takibettiği kolayca anlaşılır. 
Nitekim 1Q48 senesi 100 itibar edildiği takdir
de, geçinme indeksi Yunanistan'da 200, Avus
turya'da 214, Brezilya'da 276, israil'de 260. 
Fransa'da 170, ingiltere'de 145 vc Holânda'da 
142 seviyesine yükselmiş olduğu gibi toptan eş
ya fiyat indeksleri de mezkûr rakamlara muva
zi bir seviyeye yükselmiştir. 

Buna mukabil son rakamlara nazaran hesap
lanmış olan 1956 yılı toptan eşya fiyat indeksi
nin memleketimizde 148, 11 aylık vasatilere 
göre geçinnıe indeksinin ise Ankara'da 152, is
tanbul'da 153 olduğu görülür. 

Arz ettiğim bu rakamlar memleketimizdeki 
fiyat hareketlerinin normal ve mâkul bir seyir 
takibetmiş olduğunu göstermektedir. 

Şunu da ilâve edelim ki, memleketimizin 
iktisadi kalkınmasını temin maksadiyle 19:"0 
den bu yana girişmiş bulunduğumuz muazzam 
yatırımlarla millî gelirimizde müşahede edilen 
bir misline yakın artış nazan dikkate alındığı 
takdirde biraz evvel arz ettiğim rakamlardaki 
itidalin ehemmiyet ve mânası bir kat dalha artar 
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Muhterem arkadaşlar. 
Devlet bütçesinin hazırlanmasında müessir 

olun ie ve dış iktisadi ve mali şartlarla alâkalı 
izahatımı burada bitiriyorum. Şimdi 1956 bütçe 
yılı tatbikatına geçiyorum. 

Gelir tahsilatımız : 
1956 bütçesinin gelir tahmini olan 

(3 324 9T4 152) liradan bütçe yılının 11 nei 
ayı sonunda (2 721. 615 239) lirası fiilen tahsil 
edilmiş bulunmaktadır 

Bu miktarın, gecen yılların 11 aylık devre
leri zarfında yapılan tahsilat üe mukayesesi, 
devlet varidatının, artan millî gelirimize ve is
tihsal hacmına muvazi inkişaf seyrinin devam 
etmekte olduğunu göstermektedir. Filhakika, 
1956 malî yılına ait 11 aylık tahsilat miktarı, 
1955 yılının avın devresindeki tahsilat yekû
nundan (316 660 651} lira, 1950 yılından isi' 
(l 525 221 135) lira fazla bulunmaktadır ki, 
artış nispeti 1955 yılına nazaran (k .13,17 ve 
1950 yılına nazaran ise % 127,48 dir. 

1956 yılının ilk II aylık devresi zarfında 
her ay vasati olarak 247,4 milyon lira tahsil edil
miştir. Aynı devı-eye ait ortalama tahsilat mik
tarlarının 1955 yılında 218,6 milyon lira, 1954 te 
183,8 milyon lira, 1953 te 162,9 milyon lira, 1952 
• İe 138,5 milyon lira, 1951 de 112,4 milyon lira 
ve 1950 de 108,7 milyon lira olduğu göz önünde 
tutulursa, varidat tahsilatı bakımından içinde 
bulunduğumuz yılın müspet neticeleri kendili
ğinden anlaşılacaktır. 

Eski seneler içinde yapılan en yüksek aylık 
tahsilat miktarı 1955 Mart ayında 289.2 milyon 
lira olduğu halde bu miktar 1956 yılında 301,6 
milyon liraya vâsıl olmuştur. 

1956 yılının 11 ııci ayı sonu itibariyle yapı
ları hesaplara göre bu yıla ait tahsilâr rakamla
rında geçen yıla nazaran görülen fazllığın 175 
milyon lirası Gelir, 49 milyon lirası Kurumlar. 
42 milyon lirası İmalat Muamele. 27 milyon li
rası Bankalar Muamele, 95 milyon lirası da Te
kel ve diğer İstihlâk Vergilerinden elde olun
muştur. 

Yukarda arz ettiğim rakamlar aynı zamanda 
Gelir ve Kurumlar Vergilerinin mühim miktar
da artışlar kaydettiğini dc sarih olarak göster
mektedir. Böylece Vasıtalı ve Vasıtasız Vergile
rimiz arasındaki nispet, Vasıtasız Vergiler lehi
ne bir miktar daha yükselmiş bulunmaktadır. 

Filhakika 1951 yılının (Mart • Ocak) 11 ay
lık devresine ait vergi tahsilatı içinde Vasıtasız 
Vergilerin nispeti % 28,84 olduğu halde bu nis
pet 1955 yılının aynı devresi bononda 9c 37,10 
ve 1956 da ise % 41,77 ye yükselmiştir. Aneak, 
Vasıtasız Vergiler nispetindeki bu inkişafın Va
sıtalı Vergiler hâsılasının yıldan yıla artmasına 
rağmen sağlanmış bulunduğuna da işaret etmek 
yerinde olur. 

içinde bulunduğumuz 1956 malî yılında Mu
vazenei Umum iyeye dâhil daireler için biit 
çe kanunu ile kabul buyurulan tahsisatın 
(3 324 974 172) lira olduğu yüksek malûmla
rıdır. Âmme hizmetlerinin bir evvelki yıla na
zaran daha geniş imkânlarla göıülmesini temin 
eden bu tahsisat miktarı üzerinde gecen (11,5) 
aylık devre zarfında ek ödenek alınmak veya 
kanuni aktarmalar yapılmak suretiyle ancak. 
(37 850 120) lira gibi % 1 nispetinde cüzi bir 
değişiklik yapümış olması, bütçeelrin tanziminde 
ve tatbikinde samimiyet prensibne ne derece 
hassasiyetle riayet etmiş olduğumuzu belirtmesi 
bakımından kayda şayandır. Hemen işaret ede
yim ki, bu nispetin, eski iktidar zamanında umu
miyetle c/o 15 in üstünde bulunduğu ve % 20,5 < 
kadar yükseldiği yıllar olmuştur. 

1956 yılındaki sarfiyata gelince : 
Umumî bütçeye giren daireler için bidayet en 

verilen ve bilâhara hususi kanunlara 'müsteni
den bir taraftan varidat, diğer taraftan ödenek 
kaydı suretiyle eklenen tahsisattan Aralık ayı 
sonuna kadar (3 136 49-> 294) lirinim sarfımı 
mezuniyet verilmiş, bu mezunyete müsteniden 
aynı devre zarfında (2 626 :İ60 788) lira sarf 
olunmuş ve hizmet ifa olundukça mahsubu cihe
tine gidilmek üzere de (166 492 375) lira avans 
olarak tediye edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi 1957 bütçesi hakkındaki izahatıma ge

çiyorum. 
Huzurunuzda bulunan lâyihalarla istenen 

tahsisatın, Hazine tarafından katma bütçeli ida
relere yapılan yardımlar da nazara alınmak su
retiyle bulunan umumi yekûnu (4 144 365 781) 
liradır ki, bu miktar 1956 yılı bütçesi ile kabul 
buyurulan tahsisata nazaran % 20.3 nispetinde 
699 884 949 lira fazladır. 

Bu mukayese eski iktidarın en son ve en bü
yük bütçesi olan 1950 yılı bütçesindeki tahsisat-
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la yapıldığı takdirde fazlalığın 2 589 663 li
raya, fazlalık nispetinin de % 166,6 ya baliğ ol
duğu görülür. 

Umumi muvazeneye dâhil daireler için iste
nen tahsisat (4 006 672 859) lira olup bunun 
850 461 816 lirası mülhak bütçelere Hazine ta
rafından yapılacak yardımlara taallûk etmek
tedir. 

Katma bütçeli idareler için istenen tahsisat 
yekûnu 988 144 738 liradır. Bunun arz ettiğim 
Hazine yardımından bakiye kalan 137 682 922 li
rası idarelerin kendi gelirleri ile karşılanacak
tır. 

Umumi ve mülhak bütçeler bir arada, 1957 
yılı için istenen tahsisatın % 68.4 nispetinde 
2 835 399 618 lirası cari masraflara. % 31,6 nis
petinde İ 308 956 163 livası da yatırımlara flit 
bulunmaktadır. 

Cari masraflardaki artış 1956 ya nazaran c/c 
15,3. 1950 ye nazaran da % 122,3 nispetleri ile 
ifade olunabilir. 

Yatırımlara gelince, bu sahada 1950 den be
ri, gösterilen gayretlerin büyüklüğünü evvelce 
arz etmiştim. Şimdiye kadar alman ve alınmak
ta olan neticeleri de biraz sonra izuiı edeceğim. 

Bu derece büyük bir hamlenin genel ve 
katma bütçeli idarelere ait yatının tahsisatların
da da geniş yükselmeleri gerektireceği tabiî idi. 
Nitekim. 1956 yılı yatınm tahsisatının evvelki 
devrelerle kabili kıyas olmıyacak derecede yük
sek bulunmasına rağmen 1957 bütçesi ile isteni
len tahsisat bunun da % 32,9 nispetinde, fevkin
de olmuştur, 

Aynı tahsisatı, 1950 ile mukayese edersek faz
lalık miktarının 1 milyar 24 milyon 898 bin 228 
lira, fazlalık nispetinin de % 369 olduğunu-gö
rürüz. 

İktidarımızın ilk bütçelerinin tanzim edildi
ği 1951 yılından 1957 yılına gelinceye kadar ge
çen 6 yıl zarfında yalnız umumi ve mülhak büt
çelerden iktisadi kalkınma, sağlık, maarif, mil
lî müdâfaa ve umumi idare sahalarına, statüleri 
son yıllarda değiştirilen Devlet Demiryolları. De
nizyolları . Devlet Havayolları ve PTT idarele
ri haricolmak üzere yapılan yatırımların tutarı
nın 3 milyar 775 milyon iirayı aşmış bulundu
ğunu ve bu rakamın, eski iktidarın son 6 yılı 
içinde ayın sahalara yapılan yatırımlardan c/r 
251 nispetinde. 2 milyar 700 küsur milyon lira 
bir fazlalığa tekabül ettiğini kaydedersek bu 

mevzuu verdiğimiz ehemmiyetin derecesi daha 
iyi anlaşılır. 

Memleketimizin, baştan başa imarı dâvasını 
en kısa bir zaman içerisinde halletmek, ekonomi
mizi ve âmme hizmetlerini matlubolun inkişaf se
viyesine ulaştıracak tesisleri bir an Önce ikmal et
mek gayesiyle bu yıl da 1 milyar 308 milyon 956 
bin 163 lira gibi bütçenin c/c '31,6 sına tekabül 
eden bir yatırım tahsisatı teklifi ile geldiğimizi 
bir kere daha tekrar etmekten haz duyuyorum. 

Yatırımlarda kaydolunan artıklar, müspet 
neticelerini yalnız bu tahsislerin matuf bulun
duğu çeşitli faaliyet sahalarında göstermekle 
kalmamış, gelirlerimizin artmasını ve binne-
tice âmme hizmetlerine ve yatırımlara daha bü
yük paralar ayırma imkânlarının sağlanmasını 
mueibolmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
1957 bütçeleri hakkındaki bu umumi maru

zatımdan sonra rimdi müsaadenizle, bu bütçe
lerin büyük hizmet grupları yani milli müda
faa, sağlık, maarif, iktisadi kalkınma, sosyal 
güvenlik, borç ödeme ve umumî idare mevzu
ları itibariyle tahliline geçeceğim. 

Millî müdafaa hizmetleri : 
Millî müdafaa hizmetleri grupu için bu yıl 

teklif olunan tahsisat, geçen senekindeıı 180 
milyon 730 bin 93 lira fazlasiyle l milyar 53 
milyon 875 bin 45 liradır ki, 1950 yılma naza
ran % 102,3 nispetinde bir artıj ifade eder. 
Bu meblâğın 68 milyon 149 bin 501 lirası mü
dafaa hizmetlerinin icabettirdiği yatırımlara, 
985 milyon 725 bin 544 lirası da .silâhlı kuvvet
lerimizin günün şartlarına ve mensup bulun
duğumuz NATO standartlarına uygun bir sevi
yede idamesine matuf cari masraflara ayrılmış 
bulunmaktadır. Bu suretle 1957 de millî müda
faa hizmetleri için istenen tahsisat umumi ve 
mülhak bütçe yekûnunun fr 25,4 üne baliğ ol
maktadır. 

Masraf bütçelerimiz daha yakından tetkik 
»•dikliği takdirde, millî müdafaa gayretlerimi
zin istihdaf ettiği gayelerin tahakkuk ettiril
mesi için ayrılan tahsisatın, arz ettiğim 1 mil
yar 53 milyon 875 bin 45 liradan da ibaret ol
madığı görülür. Filhakika, müdafaa gücümü
zün takviye ve tarsini için inşa ve tesisi tercih 
veya tacil edilmiş olan karayollurı, demiryol
ları, limanlar, fabrikalar gibi yıttırımlaru» ge-
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rektirdiği tahsisat 380 ilâ 400 milyon liraya ba
liğ olmaktadır. 

Hakikatte bütçelerimizden millî müdafaa 
hizmetleri için yapılan fedakârlık bundan da 
ibaret değildir. Çeşitli kanunlarımızla bu hiz
metler için kabul edilmiş vergi muafiyetleri vc 
kâr mahrumiyetlerini de en az 150 milyon li
ra olarak hesaba katmak lâzımdır ki, böylece 
bütçelerimizden millî müdafiin hizmetleri için 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle tahsis edi
len mebaliğin 1 milyar 600 milyon lirayı aş
makta olduğu anlaşılır. 

Bu 1 milyar 600 milyonu aşan tahsisler ya
nında, para olarak ifadesi yarım milyarı geçen 
Amerikan askerî malzeme yardımı ile karşılık 
paralardan temin olunacak mebaliğe ve niha
yet NATO müşterek enfrastürüktür progra
mından memleketimizde yapılan ve yapılacak 
olan tesislerin müdafaa kudretimizin yükselme
sindeki ehemmiyetine de işaret etmek isterim. 

Bu bahis üzerinde sözlerime son vermeden 
önce, bütün sınıflan ile Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin günün şartlarına ve ölçülerine göre en 
ileri bir seviyede bulundurulması yolunda dost 
ve müttefikimiz Birleşik Amerika Devletleri 
ile, Kanada'nin gösterdikleri anlayış ve yardı
ma yüksek huzurunuzda teşekkürü borç biliriz. 

Kahramanlığım ve fedakârlığın1 her vesile 
ile göstermekten bir an fariğ olmamış bulunan 
büyük ve şanlı Türk Ordusunun, cihan sul
bünü muhafaza yolunda kendisin? terettübcdo-
cek vazifeleri lâyıkiyle başarabilecek üstün bir 
seviyede vc tekniğin son imkânları İle müceh
hez olarak daima hizmete amade bulundurulma
sı hususunda hükümetlerinizin gayreti, şüphe 
yok ki devam edecek vc bu mevzuda hiçbir fe
dakârlıktan kaeımlmıyacaktır. (Alkışlar) 

Sağlık hizmetleri : 
İktidarı devir aldığımız günden itibaren halkı

mızın sağlığı mıevzuuoıa ne kadar büyük önem 
verdiğimiz yüksek malûmunuzdur. 

Nitekim, 1050 de sağlık işleri için bütçelere 
mevzu tahsisat 60 müyon 980 bin 329 liradan 
ibaret iken, 1956 da bu miktar 164 milyon 91 bin 
779 liraya ve nihayet 1957 de 1950 ye nazaran 
% 220,6 bir artışla 195 milyon 510 bin 29 lira
ya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

1950 den bu yana geçen 6 yü zarfında sağ
lık hizmetleri sahasındaki tahsislerimirin tuta

rı 714 müyon 908 bin 272 lirayı bulmuştur. Bu
nun % 14,4 ünü ifade eden 102 milyon 922 bin 
013 lirası hastane ve sağlık merkezi gibi teslisle-
re matuf yatınmlara, 611 milyon 985 bin 359 
lirası ise halkın umumi sağlığının, verem, sıtma 
trahom, frengi gibi çeşitli hastalıklarla mücade
le mevrulanıım gerektirdiği cari masraflara ay-
rüin ıştır. 

Bu geniş tahsislerle başarılan işlerde, tesis, 
bakım ve mücadele alarak bittabi bu nispette 
şümullü .ve müesrir olmuştur. Filvaki, umumi 
sağlık müesseseleri arasında 1950 yılında sayısı 
16 dan ibaret bulunan sağlık merkezleri (inşa 
halinde olanlar da dâhü) 280 e, hastane sayısı 
39 dan 121 c, doğum ve çocuk bakını evi adedi 
16 dan 26 ya, verem hastane vo paviyonkrı sa
yısı 7 den 89 a yükselmiştir. 

1950 yılında Devlet hastanelerinde, doğum vc 
çocuk bakım evlerinde, belediye ve İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait lıastanelerle verem hastane
lerinde mevcut yatak sayısı yekûnu 11 bin 484 
den ibaret iken 1956 Eylülünde 3 misline, yani 
33 bin 714 e yükselmiştir ki, bu miktar inşa vo 
proje halindeki müessese ve hastaneler de naza
ra alındığı takdirde kısa bir zamanda 44 binin 
üstüne çıkmış ohcaktır. 

Aynı inkişaf seyri, tedavi gören vatandaş sa-
yısuıda da görülmektedir. Umumi sağlık mües
seselerinde yatarak tedavi görenlerin sayısı 1950 
de 977 bin 757 iken, 1956 da 2 milyon 604 bin 
710 a çıkmıştır. Yatarak tedavi gören veremli 
«ayı.sı 1950 yılmda 12 bin 784 iken 19.r,r, <Lı 20 
bin 802 ye, ayakta tedavi görenlerin sayısı da 
122 bin 18 den 291.bin 763 c yükselmiştir. Aded-
leri 7 den 46 ya yükselen verem dispanserlerin
de muayene ve tedavi edilenler bu rakamlardan 
harieolup bunlann sayısı da 75 bin 241 den 163 
bin 744'e çıkmış bulunmaktadır. 

Halkımızın sağlığını tehdideden sıtma, tra
hom ve frengi gibi neticeleri vahîm hastalıklar
la mücadelede de büyük başarılar kaydedildiği
ne işaret etmek isterim. 

Filhakika, 34 bölgede, 51 vilâyet, 336 kaza 
ve 12 bin 812 köyü şümulü sahasına alan sıtma 
mücadelesi için 1957 bütçesi ile 6 milyon 350 bin 
lira teklif olunmaktadır ki, bu miktar, 1950 de-

'kinden 2 milyon 850 bin lira fazladır. Bu saha
daki faaliyetlerimiz neticesini, sıtmalı nispetinin 
azalmasında göstermiş ve 1950 dc r/c 7,1 olan bu 
nispet 1956 da % 0,6 ya düşmüştür. 
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Daha ziyade Cenup vMyeÜeriraizde görülen 
trahom hastalığı île mücadeleye trahom hastane 
ve dispanserleri ve tedavi evleri sayısının artırıl
ması ile hız verilmiş vo böylece 1950 de tarama
ya tâbi tutulan nüfusun % 33 ü bu hastahğa 
musap iken bu nispet halen % 17,3 e düşmüştür. 

Maarif hizmetleri : 
Muasır medeniyet âlemi içinde lâyık olduğu

muz mevkii bir an evvel atmak ve millî harsımızı 
dünya iüm ve sanat hareketlerinin kaynakların
dan biri haline getirmek üzere maarif mevzuun
da sarf ettiğimiz gayretler malûmunuzdur. 

1951 - 1956 devresinde bütçelerimizden maa
rif hizmetleri için ayrılan tahsisat ceman 1 mil
yar 946 milyon lirayı bulmuştur. Buna mukabil 
eski iktidarın son 6 yıllık bütçeleri ile maarif 
hizmetlerine ayrılan tahsisat yekûnu sadece 850 
milyon liradan, ibaret idi. 

1967 bütçeleri ile maarif hizmetleri için iste
nen tahsisat 482 milyon 633 bin 460 lirası cari 
masraflara. 104 milyon 395 bin 238 lirası da ya
tırımlara matuf olmak üzere ceman 587 milyon 
28 bin 698 liradır. Bu rakam 1950 ye nazaran 
% 197,8 nispetinde 389 milyon 961 bin 699 lira. 
1966 ya nazaran ise % 17,1 nispetinde 86 milyon 
86 bin 947 lira fazladır. Bu tahsislerin ne de
recelere kadar müessir olduğu ve daha şimdiden 
ne derecelere kadar müspet neticeler verdiği de 
şu rakamlardan kolayca anlaşılabilir. 

ilköğretim sahasında, 1950 yıbnda 12 bin 
511 den ibaret bulunan okul sayın 1956 da 19 
bin 122 ye, öğretmen sayısı 27 bin 144 den 44 bin 
965 e, öğretmen okulu sayısı 8 den 42 ye, bu okul
lardaki öğretmen sayısı 95 den 929 a, öğrenci sa
yısı da 1 825 den 18 bine yükselmiştir. 

Her köyü, en yakın bir âtide, tam devreli bi
rer ilkokula kavuşturmak hedefimizdir. Bu mak
satladır ki köy okulları yapımı için Maarif büt
çesine konulan tahsisat yıldan yıla artırılmış ve 
1955-1956 yıllarında 20 milyon liraya çıkarılmıştır. 
Bu yıl ise 1956 tahsisatından 18 milyon lira fazla 
olarak 38 milyon lira teklif edilmektedir. Bunun 
yanında halkımızın teşkil ettiği ve sayıları 261 i 
bulan ilkokul yaptırma derneklerinin faaliyetle
rini teşvik ve teshil için 1957 bütçesi üe 1 milyon 
188 bin 386 lira bir yardım derpiş olunmuştur. 

Ortaöğretim sahasında da aynı mesut inkişaf 
müşahede edilmektedir. 1950 de 343 ten ibaret 
olan ortaokul sayısı 1956 da 536 ya, lise sayısı 59 

dan 90 a yükselmiş ve bu okullardaki öğrenci sa
yısı iki tarih arasında bir mislinden fazla artarak 
76 bin 932 den 157 bin 238 e çıkmıştır. 

Bu ortaöğretim müesseselerine ilâveten öğre
tim dili Türkçe, İngilizce olan ve büyük bir ihti
yaca cevap vereceğinden şüphe bulunmıyan 6 ko
lejin 1955 ve 1956 yıllarrnda faaliyete geçmiş 
olduklanna ve henüz ilk sınıflarının açılmış ol
masına rağmen bu okullara halen 70" öğrencinin 
devam ettiğine işaret etmek isterim. 

iktisadi kalkınma hamlesi içerisinde teknik 
elemanın mühim mevkiini takdir eden iktidarımız 
tarafından, teknik öğretim sahasında alınan ted
birler sayesinde, 1950 ile 1956 arasında erkek 
sanat enstitüleri ve orta sanat okulları sayısı 
64 ten 80 e kız sanat enstitüleri ve akşam sa
nat okulları sayısı 143 ten 212 ye, bu mektepler -
deki öğrenci sayısı da 61 bin 106 dan 77 bin 534 c 
yükselmiştir, istihsal faaliyetine katılan ve ka
tılacak olan halkımızın meslekleri ile ilgili teknik 
bilgilerle teçhiz etmek, okuma, yazma bilmiyenle-
rin hu noksanlarını gidermek maksadiyle açılan 
kurslann sayısı 1950 nin 270 ine mukabil 1956 da 
828 e, ve bu kurslara iştirak edenlerin sayısı da 
13 bin 639 dan 22 bin 56 ya çıkmıştır. 

Yüksek öğretime gelince : 
Demokrat Parti iktidarının yüksek öğreti

me eskisi ile kıyaslanamıyaeak derecede bü
yük ehemmiyet vermiş olduğu bir hakikattir. 
Bunun bariz delillerini, bir taraftan üniversi
telerimiz ve yüksek okullarımız için teklif olu
nan tahsisat ve yardımların artışında, diğer ta
raftan da yeni üniversitelerin tesisi gayretle
rinde görmek mümkündür. Ankara, istanbul 
üniversiteleri ile istanbul Teknik Üniversitesi 
için 1950 de verilen tahsisat 25 milyon lira 
iken bu miktar % 176 bir artışla 1956 da 69 
milyon liraya çıkanlmış, ve 1957 için ise 72 
milyon liralık bir teklifle huzurunuza gelinmiş
tir. 

İzmir'de Ege Üniversitesinin, Ziraat ve Tıp 
fakülteleri ile. geçen ders yılından itibaren 
çalışmaya başladığı malûmunuzdur. 

Doğu illerimizde- kurulması kararlaştınlan 
vc bu suretle bu bölgenin büyük bir ihtiyacına 
cevap teşkil edecek olan Atatürk Üniversitesi 
ve merkezi Trabzon'da olmak üzere kurulacak 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1958 de ted
risata başlamak üzere hazırlıklarının ilerlemek
te olduğunu memnuniyetle ifade ptmek isterim. 

3058 

TBMM KUTUPHANESI



Bu yeni üniversiteler için 1957 bütçesi ile 
teklif olunan tahsisat 6 milyon 950 bin liraya 
baliğ olmaktadır. 

Yüksek teknik bilicilerle mücehhez olarak 
memleketimizin iktisadi kalkınma hareketine 
katılmak iştiyakında olan gençlerimize imkân
lar hazırlıyacağuıı umduğumuz ve milletlerara
sı bir irfan merkezi haline geleceğine inandığı
mız Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin tesisi
ne bir adım olmak üzere birkaç ay önce mima
ri ve şehircilik plânlama fakülteleri ile çahş-
malarına başlamış bulunan Ankara Yüksek tek
noloji enstitüsünün ehemmiyetine de burada 
işaret etmek isterim. 

Yüksek Öğretim sahasındaki izahatıma son 
vermeden önce 1950 de 27 bin 475 olan üniver-
site öğrencileri sayısının 1956 - 1957 ders ytlm-
da 41 bin 1 e, ve 1 952 olan Öğretini üyesi sa
yısının da 2 bin 453 e yükseldiğini arz etmek 
isterim. 

İktisadi kalkınma : 
Muhterem arkadaşlar; endüstri, madencilik, 

enerji, ziraat, münakalât ve nafıa gibi, bizzati-
hi memleketin iktisadi potansiyelini artıracak 
sahalara 1951 den itibaren bütçelerimizden bü
yük yekûnlara varan tahsisler yapılmıştır. Fil
vaki 1951 - 1956 yıllan arasında bu mevzulara 
yalnız umumi ve mülhak bütçelerden tefrik et
tiğimiz tahsisat 3 milyar 766 milyon 26 bin 795 
liradır. 1957 bütçeleri ile iktisadi kalkınma iş
leri için 1 milyar 318 'milyon 504 bin 982 lira 
tahsisat istenmektedir. Bunun 1 milyar 103 mil
yon 497 bin 75 lirası karayollan, su ve elek
trifikasyon işleri, limanlar, demiryollan gibi 
büyük nafıa işlerine matuf bulunmakta vc 1950 
ye nazaran % 360,6 nispetinde 863 milyon 907 
bin 665 lira, 1956 ya nazaran ise % 33,1 nis
petinde 274 milyon 631 bin 266 lira bir fazlalık 
ifade etmektedir. 

Bu tahsislerin memleket ekonomisi üzerinde 
gayrisâfi millî hâsılanın artması, halkımızın ha
yat standardının yükselmesi ve muazzam keli
mesiyle tavsife lâyık kalkınma eserlerinin şi
malden Cenuba, Şarktan Garba bütün bir va
tan sathında vücut bulması bakımlanndan ne 
kadar faydalı ve müessir bulunduğunu arza ih-
tiyacolmasa gerektir. 

Bir kunıluş ve'iktisadi bütünlük dâvası ola
rak milletçe 'benimsediğimiz bu kalkınma hare

ketinin daiha bugünkü merhalesinde istihsal et
tiğimiz müspet neticelerini çeşitli sektörler iti
bariyle ve bütçeler haricindeki envestismanlara 
da temas etmek suretiyle biraz sonra arz ede-
eeğim. Ancak 'bu suretledir 'ki memleket çapın-
da başarılan işlere toplu olarak nüfuz etmek 
mümkün olabilece'k-tir. 

Sosyal güvenlik hizmetlerine geçiyorum .• 
Bu masraflar, mesailerini âmme sektörünün 

çeşitli hizmet safhalarına vakfetmiş olan memur
larımızın, hizmetli ve işçilerimizin istikbal endi
şelerinden beri olarak, verimli bir çalışma ik
limi içerisinde bulunmalarını ve huzuru kalbi e 
işlerine devamlarını temin etmektedir. 

Emekli aylıkları, ikramiyeleri, kesenekleri, 
doğum ve ölüm yardımları ve çocuk zamları gi
bi sosyal güvenlik masrafları için 1957 (bütçeleri 
ile derpiş olunan tahsisatın (264 milyon 897 bin 
565) liraya baliğ olduğuna ve bunun 1950 r a 
kamından % 86,5 nispetinde 114 milyon 554 bin 
931 lira ve 1956 rakamından ise % 4,9 nispetin
de 11 milyon 705 inin 171 lira bir fazlalığa te
kabül ettiğine ehemmiyetle işaret etmek iste
rim. 

Mevzu ile alâkalı olması bakımından bura
da bilhassa son yıllarda Önemle ele alınan ve 
muvaffakiyetle yürütülen iskân işleri üzerinde 
de durmak isterim. 

İktidarı devraldığımız tarihi takiben mem
leketimize gelen 38 bin 311 göçmen ailesi için 
yurdun muhtelif bölgelerinde köy ve şehirlerde 
inşa ettirilen 34 bin 942 ev, bunların iskânına 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Göçmenlerden 
çiftçi oldukları anlaşılan 22 bin 408 aileye 1 mil
yon 199 bin 376 dönüm toprak dağıtılmrş diğer
lerinin de, çeşitli sanat ve mesleklerde çalışma
ları temin olunmuştur. 

Diğer paraftan, toprak kaymaları, sel bas
kınları gibi tabiî âfetler yüzünden evleri yıkı
lan köylerin başka mahallerde yeniden kurul
ması gibi mühim bir iç iskân mevzuu da ilk de-

I fa olarak 1950 yi takibeden yıllarda ele alınmış 
! ve bu suretledir ki 100 köyde 5 bin 193 evin 

ahar mahallere nakli temin edilmiştir. Ayrıca 
270 köyde 3 bin 500 evin daha müsait yerlere 
nakli işi de önümüzdeki birkaç sene içerisinde 
itmam edilmiş olacaktır. 

Devlet borçları : 
Devlet borçları hakkında mufassal izahatı 

biraz önce arz etmiştim. Bütçelerin hizmet 
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grupları itibariyle tahlilini yaparken, milli mü
dafaa tahsisleri içerisinde mütalâa olunan 8 
milyon 400 bin liralık askerî tesllhat kredisi 
hariç, 1957 yılında iç ve dış borçlarımızın itfa
sı için tahsisi derpiş olunan paranın 1956 dakiııe 
nazaran 19 milyon 663 bin 884 lira fazlası ile 
157 milyon 244 bin 552 lira olduğuna da bura
da işaretle iktifa edeceğim. 

Umumi idare giderleri : 
Buraya kadar tahlilini yapmuş olduğumuz 

hizmet grupları dışında kalan adalet, tapu, dâ
hiliye, hariciye, maliye ve emniyet gibi hiz
metlerin istilzam ettirdiği masrafları, umumi 
idare giderleri olarak müalâa eemekteyiz. Bu 
hizmetler için 1957 bütçeleri ile ceman 585 
milyon 294 bin 910 lira teklif edilmektedir. Bu 
miktar, .1950 tahsisatından 362 milyon 75 bin 964 
lira ve 1956 dakinden 44 milyon 775 bin 869 li
ra fazladır. 

Çeşitli faaliyet sahalarındaki inkişafa mu
vazi ülarak umumi idare giderlerindeki artışı 
tabu karşüamak icabeder, filvaki iktidarımız, 
dünden bugüne sahası genişleyen âmme hiz
metlerinin yüksek seviyede ve halkımıza en 
faydalı şekilde ifasını temin maksadiyle lü
zumlu tşkilâtın kemiyet ve keyfiyetçe tatmin
kâr olarak ihdas, tevsi ve ıslâhından asla ka
çınmamış ve bu yolda gereken tahsislerde bu
lunmuştur. 

Gelir bütçesi : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi de 1957 gelir bütçesinin tahliline 

geçiyorum : Her şeyden önce. 1957 yılı tahmin
lerinin eski yıllarda olduğu gibi realist ve 
objektif esaslara istinaden isabetli bir şekilde 
tesbitine bilhassa dikkat vc itina gösterildiği
ne işaret etmek isterim. 

1957 yılı bütçesi gelir rakamlarının 4 006 
672 859 lira olarak tahmin edildiği yüksek ma
lûmlarıdır. Bu miktar 1956 yılına ait gelir tah
mininden % 20,5 nispetinde 681 698 707 lira 
fazla bulunmaktadır. 

Devlet varidatında görülen bu muntazam 
ve süratli artışda, istihsalde, ticaret ve iş hac
mında elde edilen gelişmenin yanında vergi 
sistemimizin, yapılan çeşitli ıslâhat neticesin
de, konjonktürü ve millî geüri yakından ta-
kibedebilir bir hale getirilmiş olmasının bü

yük rolü bulunduğuna da işaret etmek yerin
de olur. 

Gelir Vergisine ait rakamlar bu husu&u ka
tî bir şekilde teyidetmektedir. Filhakika 1952 
yılında Gelir Vergisi tahsilatı 299 müyon li
ra olduğu halde 1953'de % 31 nispetinde ar
tarak 394 milyon liraya ve 1954 yılında ise 
% 33 nispetinde bir artışla 527 milyon liraya 
yükselmiştir. 1955 yılında 656 milyon lirayı 
bulan Gelir Vergisi tahsilatının, içinde bulun
duğumuz yılın sonuna kadar 840 milyon lirayı 
geçeceği anlaşılmış ve 1957 malî yılında ise 960 
milyon lirayı bulabileceği tahmin edilmiştir. 

Gelir Vergisi, bu muntazam ve devamlı ge
lişme sayesinde varidat bütçesi içindeki müs
tesna mevknni 1951 ydından beri muhafaza 
edegelmektedir. Gerçekten, Gelir Vergisinin va
ridat bütçesi yekûnu içindeki hissesi 1951 yı
lında % 15 olduğu halde, 1952,de bu nispet 
% 18 e, 1953 de f* 20'ye, 1954 de % 24'e, 1955 
yümda ise % 25'e yükselmiştir. Bu verginin 
1957 yılı tahmini olan 960 müyon lira ise ge
lir bütçesi muhammenatı yekûnunun % 23, 
96 sına tekabül etmektedir. 

1950 yılından beri yapılan çeşitli vergi ıslah 
ameliyeleri neticesinde, bir taraftan artan Dev
let masraflarını daha geniş ölçüde karşıhyacak 
verimli bir vergi sistemi kurulmasına çabşılır-
ken diğer taraftan da Vasıtalı ve Vasıtasız ver
gilerimiz arasında memleket şartlarına uygun 
bir nispetin temin ve muhafazasına itina edildi
ği malûmdur. 

Bu gayretler neticesinde, 1951 yılında vergi 
hâsılasının % 27,9 unu teşkil eden Vasıtasız 
Vergiler. 1952 de % 28,4 e, 1953 te % 31,7 e, 
1954 te % 35,4 e ve neticesi alınmış son yıl 
olan 1955 te ise % 36,3 e yükselmiş bulunmak
tadır. 

1951 yılnıda 849 milyon lira olan Vasıtalı 
Vergiler hâsılasının 1955 te 1 milyar 436 milyo
na, 1957 bütçe teklifinde ise 1 milyar 906 mil
yon liraya yükseldiği göz önünde tutulunca, 

j Vasıtasız Vergiler nispetindeki artışın ehemmi-
J yeti daha iyi anlaşılır. 
j Vergi ttıasılatmdaki hu muntazam gelîşmede, 
{ î.anat ve ticaret hayatına yeniden atılan şahıs-
; hırla kurumların sayısındaki devamlı artışın bü-
j yük hissesi bulunduğu aşikârdır. Hakikaten, 
j yıllık beyanname veren Gelir Vergisi mükellef-
ı lerinin sayısı 1951 de 53 661 den ibaret olduğu 
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halde bu miktar 1052 de 61 301 e, 1953 te 
72 318 e, 1954 te 83 119 a, 1955 de ise 103 638 e 
yükselmişt'r. 

Kurumlar Vergisinin mükellef adedi de, 1951 
de 1 651 iken mütaakıp yıllarda sırasiyle 1 792 
ye, 1957 de 2 214 e yükselmiş bulunmaktdır. 

Memnuniyeti mucibolaıı diğer bir cihet de. 
âmme sektörüne dâhil müesseseler tarafından 
girişilen geniş ölendeki yatırımlar ve ıslah hare
ketlerine rağmen hususi sektörün istihsal ve 
imal üıaemı yekunundaki hissesinin her yıl 
muntazaman artmakta olmasıdır. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile vergi ka
nunlarımızın modern esaslara ve memleket 
şartlarına uygun hale getirilmesi maksadiylc 
1950 yılından beri vergi sahasında mühim ıslah 
ameliyeleri yapılmıştır. 

Biliudiği üzere, 1940 yılından beri tatbik 
edilmekte olan Muamele Vergisi Kanunu, ihda
sı tarihinden beri bilhassa sanayicilerimizin ar
tan bir şekilde şikâyetlerini mueibolmakta idi. 

Bu kanunun muharrik kuvvet ve işçi sayısı 
bakımından vaz'ettiği muafiyet hükümleri, sa
nayi müesseselerimizin küçük cüzüler halinde 
kurulmasına veya o şekilde parçalanmasına se
bebiyet vermiş vc bu küçük üniteler emsali bü
yük smai müesseseler aleyhine yıkıcı bir reka
bet gücü kazanmışlardır. Bu suretle memleket 
sanayii, muvazeneli bir kuruluş ve gelişme şar
tından mahrum kalmış ve büyük işletmelerin 
ekonomik faydalarından tam mânasiyle müste
fit olamamıştır. 

Muamele Vergisinin memleket sanayii bakı
mından arz ettiği bu büyük mahzurlar üzerinde 
dikkat ve hassasiyetle durulmuş ve uzun bir 
çalışmadan sonra hazırlanarak yüksek tasvibi
nize iktiran eden bir kanunla bu vergi ilga edil
miştir. 1957 malî yılı başlangıcından itibaren 
sanayiimiz senelerdir hasretini çektiği müsait 
çalışma şartlarına kavuşacak ve mesut bir ge
lişme devresine» girmiş olacaktır. 

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunumuzla tâ
yin edilmiş olan şartlar dâhilinde sabit ve sey
yar küçük sanat vc ticaret erbabı tarafından 
Ödenen Esnaf Vergisi 6582 sayılı Kanunla ilga 
edilmiştir.-

Gelir Vergisi Kanununda yapılan bu tadilât 
neticesinde, muayyen hadlerin fevkinde iş ya

pan bâzı sanat ve ticaret erbabının Gelir Vergi-
sine tâbi olarak yeniden defter tutmaları icabe. 
diyordu. Bilâihara Yüksek Heyetinizce kabul 
buyurulan 6838 sayılı Kanunla iş hacmi ve ben
zeri ölçülerde yükseltmeler yapılmak ßüretiyle 
defter tutma mükellefiyeti dar bir sahaya inhi
sar ettirilmiştir. 

Oayrimenkullere ait Veraset ve İntikal Vergi
sinin câri değer yerine, buna nazaran çok düşük 
bulunan tahrir kıymeti veya iradı üzerinden he
saplanması dolayısiyle vergi hasılatı bir gelişme 
göstermemiş ve tatbikatta bâzı aksaklıklar olagel
miştir. Bu mahzurları önlemek için Vergi Usul 
Kanununun 279 ucu maddesinin değiştirilmesine 
lüzum görülmüş ve hazırlanan tasarı ilgili encü-
meulerce de tetkik edüerek yüksek tasviplerinize 
arz olunmuştur. Sözü geçen tasarı kanunlarınca, 
vergi adaleti daha iyi bir şekilde sağlanmış ve 
bu varginin verimi artmış olacaktır. 

1 Mart 1958 tarihinde tatbiki kabul buyuru
lan bir kanunla, 100 000 liraya kadar olan safi 
gelirlerin vergi nispeti aynen muhafaza edilmek 
üzere, 300 000 liranın üstündeki kazanç ve irat-

I lara tatbik edilen Gelir Vergisi nispetinin % 35 
ten % 50 ye çıkarıldığı ve buna muvazi olarak 
geçim indirimi miktarının da % 50 nispetinde 
yükseltilmiş olduğu makamlarıdır. 

Bu kanunun tatbikine başlanmasiyle vergide 
içtimai adalet tesisi hedefine daha fazla yaklaşıl
mış, verginin randımanı da yükseltilmiş olacak+ır. 

Hükümetçe hazırlanan ve 1957 yılı gelir büt
çesiyle ilgili bulunan yeni tasarılara gelince, bun
lar sırasiyle : 

1. Adlarına hususi otomobil kayıtlı olan şa
hıslardan bir miktar vergi alınmasına, 

2. 1928 tarihinde yürürlüğe giren ve tarife 
nispetleri o günkü şartlara göre tesbit edilen 
Damga Kesmi Kanununda mevcut nispetlerden 
bir kısmına muayyen miktarlarda zam yapıl
masına, 

3. Bir kısım ithalâta, tahsis olunan dövizlerin 
türk parası tutarları üzerinden alınacak Hazine 
hissesine, 
taallûk etmektedir. 

İlgili meclis komisyonlarının ince tetkiklerin
den geçerek yüksek tasviplerinize arz edilen bu 
tasanlar, 

Büyük kalkınma gayretlerimize ve millî sa-
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vunina haşmetlerine ayırdığımız muazzam taksi-
satın ve demokratik rejimimizin inkişafı üe mü-
terafik olarak artan âmme hizmetlerinin bir kıs
mının karşılığım sağlamak maksadiyle hazırlan
mış bulunmakta ve vatandaşı sıtamyaeak şekilde 

seçilen en uygun kaymışlarla gelirlerimizi tak
viye etmektedir. 

V B.EÎS — Efendim, istirahat etmek için İni
kada 20 dakika ara veriyoruz. 

Kapanma saati : 16,45 

İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 17,10 

REİS - Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Attila Konuk (Antalya) 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum. Bütçe lâyihasının müzakeresine devam 
ediyoruz. Maliye Vekili, bütçenin takdimine 
mütaallik sözlerine devam edecektir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — iktisadi kalkınma faaliyetleri : 

iktidara geldiğimiz tarihten itibaren mem
leketin bütün imkân ve kaynaklarını realist ve 
yeni bir zihniyetle harekete getirmek üzere ta
kibine başladığımız yapıcı ve dinamik iktisadi 
ve malî politika başlıca şu istikametlere tevcih 
edilmîştir : 

1. Karayolları, limanlar, barajlar, elektrik 
santralleri, silolar..gibi bir millet iktisadiyatı
nın gelişmesinde, temel yapıyı teşkil eden bü
yük ana tesislerin kurulması, 

2. Şeker, mensucat, çimento gibi büyük 
kütleleri ilgilendiren veya inşaat ve imar faa
liyetlerinde birinci derecede rolü olan madde
lerin, kurulan yeni tesisler sayesinde ithal mev
zuu olmaktan çıkarılması ve tasarruf olunacak 
dış tediye imkânlarının diğer sahalardaki ci-
hazlanmamıza tahsis edilebilmesi, 

3. Yerüstü ve yeraltı servetlerimizi kıy
metlendirecek tesis ve cihazların bir an evvel 
tamamlanması ve böylece bir taraftan istihsali
mizi çoğaltırken diğer, taraftan ihracatımızı ar
tırmak suretiyle girişilen sermaye yatırımları
nın dış finansman bakımından daha büyük im
kânlara kavuşmasının temini, 

4. Millî teşebbüsün ve yabancı sermayenin 
muhtacolduğu iklimin yaratılması, geliştirilme
si ve devamlı surette teşvik edilmesi. 

Bu gayeleri teminen, hükümetlerinizce, es
ki iktidar zamanında uzun yıllar boyunca takib-
edilmiş bulunan dar ve tahditçi devletçilik po
litikasına bir nihayet verilmiş, buna mukabil 
memleketin tabiî ve zengin kaynaklarını hare
kete getirecek olan sermaye yatırımları ele alı
narak, vatandaşlarımızın muhtelif istihsal kol
larında yeni yeni teşebbüslere girişmelerini teş
vik ve himaye eden şart ve imkânlar hazırlan
mış, belli başlı ziraat mahsullerimizin istihsali
nin artırılmasını temin edecek isabetli bir fiyat 
politikası takibolunmuş ve bütün istihsal kol
larında ve bilhassa ziraat ve sanayi sahasında 
teşebbüs erbabının muhtucolduklan yatırım ve 
işletme kredileri büyük ölçüde artırılmış, dev
let bütçesinden yapılan ve her sene artan ya
tırımlar 1950 den önceki gidişin aksine olarak, 
verimli ve hayati olan sahalara tevcih olun
muştur. 

Eski iktidar zamanında bir türlü ele alın
mamış bulunan iyi vasıflı ekonomik yollar, 
büyük barajlar, termik ve hidroelektrik san
traller, geniş sulama tesisleri, modern cihaz
ları hâvi limanlar, ve silolar gibi memleketin ik
tisadi kalkınması ile doğrudan doğruya alâka
lı yatırımlara lâyık olduğu ehemmiyet verilmiş 
ve bu mevzuda mali, idari ve teknik bütün im
kânlar seferber edilmiştir. 

Bu gayretlerimiz bütçe rakamlarında açık 
ifadesini bulmaktadır. 

Filhakika, eski iktidar zamanında hazırlan
mış bulunan 1950 bütçesiyle iktisadi kalkınma 
faaliyetleri için verilen tahsisat • miktarı 239 
milyon 589 bin liradan ibaret bulunduğu "hal-
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de 1957 bütçesi ile bu faaliyetler için teklif 
olunan tahsisat 1 milyar 103 milyon 497 bin 
liraya yükseltilmek suretiyle % 360.6 nispetin
de bir artış kaydedilmiştir ki, bu artış yalnız 
bir rakam ve hedef olarak değil aynı zamanda 
memleketin yapıcılık sahasında ibraz ettiği tek
nik merhale olarak da inşirahla mütalâa edil
mesi lâzımgelen bir malî hâdisedir. (Bravo, ses
leri). 

iktisadi kalkınmaya matuf yatırımlar bütçe 
rakamlarına nispet edildiği takdirde memnuni
yetle müşahede olunan bu inkişafın mânası da
ha iyi anlaşılır. 

Nitekim. 1950 yılında iktisadi kalkınmaya 
muhassas yatırım miktarı olan 239 milyon 5S9 
hin liranın aynı yıl umumi ve mülhak bütçeler 
toplamı bulunan 1 milyar 554 milyon 692 bin li
raya nispeti % 15 olduğu halde 1957 yılı bütçe 
teklifinde bu nispet % 27 ye yükselmiştir. 

iktisadi kalkınma faaliyetlerimizin ana hat
ları ile ilgili bu kısa mâruzâtımdan sonra zi
raat, enerji, sanayi, madencilik ve münakale 
sektörleri ile alâkalı yatırımlar ve alınan neti
celer hakkında muhterem heyetinize malûmat 
arz etmek isterim. 

1. Ziraat sahasında yapılan yatırımlar : 
iktidara geldiğimiz tarihten -beri zirai istih

salin süratle artırılması maksadiyle çiftçilerimi
zin modern vasıta ve makinalarla teçhizi, zirai 
kredinin artırılması, toprak ve tc/humluk tev
zii, teknik ziraat bilgilerinin yayılması, suni 
gübre istimalinin teşviki, su işleri, bataklık ku
rutulması, mahsulün pazarlara kolayca naklinin 
temini gibi ziraatle ilgili bütün meseleler bü
yük Jbir ehemmiyetle ele alınmıştır. 

Bütçelerimizde bu maksatlar için ayrılan 
tahsisat miktarlarında her yıl kaydolunan de
vamlı artış, ziraat safhasındaki îbu gayretlerimi
zin vüsat ve şümulü hakkında bir fikir vere
bilecek mahiyettedir. 

Nitekim, 1957 yılı bütçeleriyle ziraat işleri 
için teklif olunan tahsisat miktarı 531 milyon 
503 bin lira gibi 'büyük bir yekûna baliğ olmak
tadır. Umumi ve mülhak bütçelerde yer alan 
bu tahsisatın 149 milyon 495 'bin lirası cari 
masraflara, 382 milyon 8 bin lirası da 'yatırım 
masraflarına taallûk etmekte olup 1950 yılı ile 
mukayese olunduğu takdirde cari masraflarda 
% 213,6 nispetinde 101 milyon 834 bin lira ve 
yatırımlarda ise % 696 nispetinde 334 milyon 

21 bin liralık bir artış kaydedilmiş olduğu gö
rülür. 

Bütçe rakamları üzerindeki bu kısa izahat
tan sonra tohumluk tevziatı, toprak dağıtımı, 
ziraat alet ve makinaları, su işleri, silolar ve so. 
ğuk hava depoları mevzuunda son senelerde 
kaydolunan ilerlemelere kısaca temas etmek is
terim. 

a) Tohumluk tevziatı : 
iktidara geldiğimiz tarihe takaddüm eden 

10 sene zarfında tevzi olunan bütün tohumluk 
(hububat yekûnu sadece 270 bin tondan ibaret 
iken 1950 den bu yana geçen 6 yıl zarfında bu 
miktar 840 bin tonu aşmış bulunmaktadır. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Devlet Üretme çiftliklcrince peşin para mu
kabilinde satılan miktarlar bu rakama dâhil de
ğildir. Bu teşkilât tarafından sadece 1955 - 1956 
devresinde selektörden geçirilmiş ve ilaçlanmış 
olarak çiftçiye tevzi edilen tohumluk miktarı 
91 'bin 890 tonu bulmuştur. 

Pamuk tohumluğuna gelince. 1950 de 350 
tondan ibaret bulunan tavziat, 1951 de 2 bin. 
1952 de 5 bin, 1953 te 9 bin, 1954 te 10 bin ve 
nihayet 1955 te 12 bin tona yükselmiş, 1956 yı
lında ise bu miktar da aşılmış bulunmaktadır. 

b) Toprak dağıtımı : 
Yüksek Heyetinizce de malûın olduğu üze

re, çiftçiyi topraklandırma faaliyetine 1945 yı
lında 4753 sayılı Kanunla başlanmıştır. Kanu
nun meriyete girmesinden 1960 mayısına kadar 
geçen devrede 320 köyde 20 203 çiftçi ailesine 
ancak 908 bin 860 dönüm toprak dağıtılabilmiş 
ve mera tahsisi ise 'hiç yapılmamış olmasına 
mukabil 1950 mayısından 1956 yılı sonuna ka
dar geçen 6,5 sene zarfında 2 797 köyde 252 bin 
71 çiftçi ailesine 12 milyon 915 bin 320 dönüm 
toprak dağıtılmış ve 7 milyon 358 bin 750 dö
nüm mera tahsisi yapılmıştır. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Böylece eski iktidar zamanında sadece bir 
propaganda vesilesi yapılan toprak dağıtma 
mevzuu bugün zirai politikamızın itina ile takib-
olunan ehemmiyetli bir-unsuru olmuştur. 

e) Ziraat alet ve makin alan . 
iktidarımızın çiftçilerimizi modern alet ve 

makinalarla teçhiz etmek hususunda sarf ettiği 
gayretlerin rakamla ifadesi şöyledir : 

Traktör, pulluk, vanvey, mibzer, diskarov, 
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harman makinalan, biçer - döver gibi modern 
ziraat alet ve makinalan adedi 1950 de ceman 
21 bin. 570 ten ibaret iken 1956 Ağustosunda 
144 bin 583 e yükselmiştir. Bu yekûn içerisin
de traktör adedi 1950 de 6 281 e karşı halen 
41 bin 865 tir. 

ç.) Su işleri : 
Nüfusumuzun büyük ekseriyetinin çiftçilik

le iştigal etmesine ve ziraat sektörünün millî 
ekonomimizde işgal ettiği ehemmiyetli mevki
in malûm bulunmasına rağmen, zirai istihsalin 
gelişmesinde mühim rolü bulunan su kuvvet
lerinin tanzimi ve bunların müstahsil gayelere 
tevcihi, su taşkınlannın en münbit ziraat ram-
tnkalanna iras edegeîdiği büyük zararların ön
lenmesi hususunda 1950 senesine kadar geçen 
yıllarda gerekli tedbirlerin cesaretle ele alın
mamış olması ve hazırlanan bâzı projelerin de 
dağınık bir şekilde tatbik edilmesi yüzünden 
milyonlarca lira sarfına rağmen bir netice is
tihsal edilememesi hu hayati mevzuun da ne 
dereceye kadar ihnml edildiğini ortaya koymak
tadır. 

Bu bakımdan diyebiliriz ki, su işleri mev
zuu ilk defa olaruk iktidarımız zamanında lâyık 
olduğu ehemmiyetle ele alınmıştır. 

Filhakika, 1950 yılında sulama işlerine büt 
çeden ayrılan tahsisat 18,5 milyon lira gibi cü
zi bir miktardan ibaret iken bu Tahsisat yıldan 
yıla artınlarak 1956 da 220 milyon liraya çı
karılmış ve 1957 bütçe teklifi ise 337 milyon 
lira olarak huzurunuza getirilmiş bulunmakta
dır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu vesile ile 1950 yılını takibeden 6 yıl zar
fında yalnız Devlet bütçesinden su işlerim1 ve
rilen tahsisatın 651 milyon liranın fevkinde bu
lunduğunu bilhassa belirtmek isterim. 

1950 yümdan bu yana Devlet su işlerine* 
bu mevzuda girişilen taahhütlerin keşif bedeli 
1 milyar 282 milyon lirayı aşmakta olup bu 
program 1958 senesi sonuna kadar ikmal edile
cektir. 

Program tamamlandığı zaman yeniden 2 
milyon 940 bin dönüm arazinin sulanması, 1 mil
yon 600 bin dönüm .arazinin taşkından korun
ması, 923 bin dönüm bataklığın kurutulması 
mümkün olacaktır. 

Köylerimizin içme suyu dâvasına gelince, 
eski iktidar zamanında bu mühim sağlık ve ha

yat mevzuuna lâyık olduğu ehemmiyetin veril
memiş olduğunu üzülerek kaydetmeye mecbu
rum. 

Hüküraetlerimizce bu pek mühim, hayati vc 
muazzam dertlerin hallini mümkün kılmaya 
kaadir faaliyet sahası için 6 yılda 110 milyon 
400 bin lira sarf edilmiş bulunmaktadır. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

1950 ye takaddüm eden 6 yıl zarfında bu 
mevzua sadece 1 milyon 890 bin lira sarf edil
miş bulunduğunu söylersem aradaki muazzam 
zihniyet farkı kendiliğinden anlaşılmış olur. 
(Soldan, bravo sesleri) 

d) Hububat muhafaza tesisleri : 
1950 senesinden itibaren zirai istihsalimizde 

müşahede edilen yükseliş, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin mubayaa, muhafaza, tevzi ve ihraç fa
aliyetlerini genişletmiş olduğu gibi, depolama ve 
silo tesislerine olan ihtiyacı da süratle artırmış
tır. 

Bıı ihtiyacın gereği gibi karşılanabilmesi için 
iktidara geldiğimiz günden beri ele alınmış bu
lunan yatırım programının tatbikine itina ile 
devam olunmaktadır. 

Filhakika, 1950 yılından bu yana Ankara, 
Yerköy ve Konya'dnki siloların tevsileri ile 20 
bin tonluk İskenderun silosu da dâhil olmak üze
re 9 beton silo ikmal edilmiş ve memleketin muh
telif mahallerinde aynı maksatla 440 aded çelik 
hangar kurulmuştur. Bundan başka 34 bin ton
luk Haydarpaşa betonarme silosu da bu yıl için
de ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle, ev
velce mevcut tesislere ilâveten ceman 648 bin 
tonluk hububat muhafaza kapasitesinde yeni si
lolarla çelik hangarlann hizmete girmesi sağlan
mıştır. 

Avrup'nm en büyük silosunu teşkil eden 100 
bin tonluk Mersin silosu ile 60 ar bin tonluk 
Ankara ve Konya siloları ve 20 şer bin tonluk 
İzmir, Tekirdağ ve 10 bin tonluk Trabzon silo
larının inşalarına da büyük bir hızla devam edil
mektedir. 

Hububat muhafaza kapasitesi, 1950 yılında 
39 bin tonu silolara ve 372 bin tonu muhtelif 
kârgir ve ahşap ambarlarla diğer tesislere aid-
olmak üzere ceman 411 bin tondan ibaret iken 
halen bu miktar 1 milyon 59 bin tona yükseltil
mek suretiyle fc 158 nispetinde bir artış sağ
lanmıştır. Bu kapasite, inşaat programının hita-
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mmda 2 milyon tona yaklaşacaktır. Bu suretle 
hububatın açıkta muhafaza edilmesinden doğan 
kıymet kayıpları ile birlikte umıuni zayiattan, 
yükleme, boşaltma, nakliye masraflarından te
min edilecek yıllık tasarruf miktarı 28 milyon 
liraya baliğ olacaktır. 

e) Hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi; 
Hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi ve 

balıkçılığımızın inkişaf ettirilmesi maksadiyle 
teşkil edüen Et ve Balık Kurumu, bu mevzuda 
120 milyon liraya baliğ olan yatırım programı
nın büyük bir kısmını tahakkuk ettirmiş bulun
maktadır. 

1953 yılında işletmeye açılmış bulunan Er
zurum Et Kombinasından sonra 1955 yılında 
Ankara, 1956 yüında Konya ve Zeytinburnu 
Kombinaları da işletmeye açılmıştır. 

Diğer taraftan, 1954 yılında işletmeye açılan 
Beşiktaş Soğuk Hava Deposundan sonra Hay
darpaşa Soğuk Hava Deposu da kısa bir müd
det önce ikmal edilmiştir. Bunlardan ilki bil
hassa deniz mahsullerinin, ikincisi ise et vc di
ğer bâzı yiyecek maddelerinin muhafazasında 
büyük faydalar sağlıyacak ve bu mevzudaki ih
racat imkânlarımızı artıracak tesislerdir. Ayrıca 
46 milyon lira sarfiyle yurdun muhtelif bölge
lerinde 21 aded büyük ve 27 milyon lira sar
fiyle 34 aded küçük ve orta sınıf soğuk hava de
posunun tesisi de ele alınmış olup bunlardan 
Trabzon, Zonguldak, Samsun, Sinob, Marmara, 
Çanakkale, Çeşme depolan tamamlanmıştır. 

Kayseri, iskenderun, Ereğli (Karadeniz). Ay
valık, Burdur, Gelibolu, Giresun,' Ordu, Rize, 
Mersin, Yozgad, Bodrum, Balıkesir ve Bursa 
depolarının inşasına da hızla devam olunmak
tadır. 

Bu tesisler dışında Trabzon balık yağı, Bey
şehir balık unu, istanbul ağ ipliği fabrikasiyle An
kara tamirhaneleri için 2 milyon liralık bir pro
gram tatbika konulmuş olup bahis konusu tesisle
rin süratle ikmaline çalışılmaktadır. 

Et ve Balık Kurumu bu hayırlı faaliyeti ile 
memleket dâhilinde hayvan ve deniz mahsulleri
nin muhafazasını, krymetlendirilmesini, istihlâk 
merkezlerine intikalini sağlıyarak nâzım bir rcl 
ovmadığı gibi ayrıca ihracat mevzuunda da yeni ı 
bir döviz kaynağı temin edecek şekilde çalışma
ya başlamıştır. 

2. Enerji işleri için yapılan yatırımlar : 
Bilindiği gibi bir memlekette iktisadi kalkın i 

manın en sağlam müş'irlerinden biri de kuvvei 
muarrike istihsalindeki artışlar teşkil etmektedir 
Kurulacak sanayi tesislerinin işletilmesi ve istih
sal maliyetlerinin düşürülmesi muharrik kuvvet 
istihsaline bağlı bulunmakta ve elektrik enerjisi 
ferdî istihlâk cephesinden de ayrı bir ehemmiyet 
ifade etmektedir. 

Bu sebeplere binaen mevzuu lâyik olduğu 
ehemmiyetle ele alan iktidarımız kurduğu ve 
tevsi ettiği tesislerle, 1950 senesinde istihsal edil-
mekte olan 737 milyon kilovat saatlik elektrik 
enerjisine mukabil hâlen 2 milyar 800 milyon 
kilovat saate ulaşan bir kapasite temin etmiş bu
lunmaktadır ki, artış nispeti % 380 ne ulaşmak
tadır. (Soldan, bravo sesleri) Diğer bir ifado ile 
memleketimizde 1950 yılında nüfus başına 35 ki
lovat saat elektrik isabet etmekte iken İ1Û56 yı
lında bu miktar 106 kilovat saate yükselmiştir. 

Enerji istihsali sahasında kaydedilen bu bü
yük inkişaf bir taraftan yeni barajlar inşası di
ğer taraftan da yeni termik ve Hidro - Elektrik 
santraller kurulması vc mevcut tesislerin tevsi 
ve ıslahı suretiyle sağlanmıştır. 

a) Barajlar : 
Gerek memleket sularının tanzimi gerek üreti

lecek elektrik enerjisi bakımından barajların 
memleket ekonomisine sağhyacağı faydalan göz 
önünde bulunduran hükümetleriniz şimdi arz 
edeceğim projeleri azimle tatbik mevkiine vaz'-
etmiş ve bu projelerden mühim bir kısmını 1956 
yılında tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır. 

1. 2T2 milyon liraya mal olan Sarıyar baraj: 
ikmal edilmiş olup 2 Aralık 1956 da işletmeye 
açılmıştır. Bu büyük tesis Aşağı Sakarya ovası
nı taşkından koruyacağı gibi yılda 412 milyon 
kilovat saat enerji üretebilecek kapasiteye sahip
tir. 

2. 8 Nisan 1956 da işletmeye açılmış olan 
Seyhan barajı 140 müyon liraya mal olmuştur. 
Bu baraja temin ettiği feyezan kontrolü saye
sinde yılda vasati 6,5 milyon liralık zarar önle
diği gibi 144 bin hektar arazinin sulanmasından 
dolayı senevi gelir artışı asgari bir hesapla 84 
milyon liraya baİiğ olmaktadır. Ayrıca tesisler 
yılda 284 milyon kilovat saat enerji üretme ka
pasitesine sahiptir. 

3. Hâlen inşaatının yansına yakın bir kısmı 
tamamlanmış, olan Kemer - Akçay barajı 1958 
yılında işletmeye açıldığı zaman 300 bin dönüm 
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arazi taşkından korunacağı gibi 380 bin dönüm 
arazinin sulanması ve senede 145 milyon kilovat 
saat enerji sitihsaü imkân dâhiline getirecektir. 
Bu tesis 12u" milyon liraya mal olacaktır. 

4. 170 milyon liraya çıkacak olan Derairküp-
rü - Gediz barajının inşasına hızla devam edil
mektedir. 350 bin dönüm arazide f oy ezan kontro
lünü ve 770 bin dönüm arazinin sulanmasını te
min edecek vc senede 193 milyon kilovat saat 
enerji istihsalini sağlıyacak olan bu tesis 1958 yı
lında hizmete girecektir. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

5. Kızılırmak havzasını taşkınlardan koru
mak üzere 250 milyon lira sarfiyle inşa edilmek
te olan Hirfanlı -Kızılırmak barajı 1958 senesin
de ikmâl edildiği zaman 300 bin dönüm arazi su
lanacak ve senede 400 milyon kilovat saat ener
ji istihsal edilecektir. (Soldan, bravo, sesleri). 

6. 20 milyon liraya malolacak Ayrancı ba
rajı da 1957 senesinde tamamlanacak ve hizmete 
girdiği zaman 50 bin dönüm arazinin sulanması 
ve 80 milyon kilovat saat enerji istihsali sağlana
caktır. (Soldan, bravo sesleri) 

Sulama, taşkından koruma ve enerji istihsali 
maksatları ile kurulmuş ve kurulmakta olan bu 
barajlardan başka yalnız sulama ve taşkından ko
ruma maksatları için yapılmakta olan barajlar
dan, 

7. Sille barajı 50 milyon lira sarfiyle 1957 
senesi sonunda ikmâl edilecek ve 300 bin dönüm 
arazinin sulanması mümkün olacaktır. 

8. 4 milyon lira sarf edilen Damsa barajı da 
ikmâl edilmiş olup önümüzdeki aylarda işletmeye 
açılacaktır. Bu barajla 850 bin dönüm arazi taş
kından korunacak ve 3 bin dönüm arazinin su
lanması imkân dâhiline girecektir. 

b) Termik ve hidro - elektrik santraller : 
Sulama ve taşkından koruma bakımından ol

duğu kadar enerji bakımından da memleket eko
nomisine muazzam imkânlar hazırlayan baraj in
şaat . programını büyük bir azimle tatbik mevkii
ne koyan Hükümetleriniz memleketimizdeki elek
trik enerjisi istihsalinin kısa bir zamanda mua
sır medeni memleketler seviyesine çıkarılmasını 
teminen yeni termik ve hidro - elektrik santral
ler kurulması ve mevcutların tevsi ve ıslahı işini 
de ehemmiyetle ele almıştır. (Soldan, bravo sesle
ri). 

^ Filhakika, termik santrallerden istanbul'daki 
Silâhtarağa santralinin 55 bin, izmir santralinin 

30 bin kilovatlık tevsi vc ıslah programlan 1955 
yılında tamamlanmıştır. 

1956 yılında 60 bin kilovat takatindeki 2 nci 
Çatalağzı termik santralinin 40 bin kilovatlık ilk 
iki grubu ile 60 bin, 90 bin kilovat takatinde
ki tunçbilek termik santrali işletmeye açılmıştır. 

Yine geçen yıl içinde işletmeye açüan Seyhan 
barajı ile Sanyar barajından biraz önce bahset
miştim. Bunlara ilâveten İller Bankası 1950 den 
teri 130 termo elektrik ve 46 aded hidro - elek
trik tesisi ikmal ederek ceman 54,4 milyon kilo-
vatsaatlik bir istihsal fazlası elde etmiştir. Orta 
büyüklükteki hidro - elektrik santrallerinden yıl
da ceman 373 milyon kilovat saat enerji istihsal 
edecek olan Tortum (Erzurum), Bcizdere (Kize), 
Botan (Siird), Göksu (Konya), Kovada (Eğri
dir), Sızır (Kayseri), Demirmendere (Trabzon), 
Emet (Karaköy), Ceyhan (Maraş), santralleri
nin insalan hızla devam etmekte olup bunların 
büyük bir kısmı bu yıl içinde, bakiyesi de 1958 
yılında ikmâl edilerek işletmeye açılacaktır. (Sol
dan, bravo sesleri). 

Etibank tarafından yapılmakta olan Soma ter
mik santrali bü yıl içinde işletmeye açılacak ve 
yılda 250 milyon kilovat saat enerji istihsal edile
cektir. Keza Etibank ve İller Bankası tarafından 
müştereken inşa edilmekte bulunan ve yüda 45 
milyon kilovat saat enerji istihsal edecek olan ha-
zer hidro - elektrik santrali bu yıl içinde işletme
ye açılacaktır. Devlet Su işleri Umum Müdür
lüğünce inşa edilmekte olan Hirfanlı, Demir-
köprü ve Kemer barajlarının inşaasma hızla de
vam edilmekte olduğunu biraz evvel arz etmiştim. 
Bunlara ilâveten yine iller Bankasınca 34 milyon 
kilovat saatlik 71 aded'termik ve 165 milyon ki-
lovatsaatlik 57 aded hidro - elektrik tesislerinin 
inşasına da devam olunmaktadır. 

Bu tesisler ikmal edildiği zaman elektrik ener
jisi istihsali yılda 4 milyar kilovat saate yüksel
mek suretiyle 1950 yılma nazaran % 542 nispe
tinde bir artış temin edilmiş olacaktır. (Soldan, 
bravo sesleri). 

Yurdun muhtelif mıntakalarında bir taraf
tan hidro -elektrik ve termik santraller tesis 
edilirken diğer taraftan bu santreîlerde üretilen 
ve üretilecek olan elektrik enerjisinin büyük istih
lâk ve sanayi merkezlerine nakKni temin et
mek üzere elektrik nakil hatlan şebekesinin 
inşası da büyük bir hızla ilerlemektedir. 
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Nitekim, 30 milyon liraya mal olan 358 ki
lometrelik Çatalağzı - Ümraniye hattı 1952 yı
lında ikmâl edilmiş ve ayrıca 128 milyon li
raya mal edilecek olan ceman 3546 kilometre 
uzunluğundaki Kuzey • Batı — Batı - Anadolu, 
Adapazarı • Eskişehir • Bursa, Düzce - Bolu, 
Çatalağzı - Karabük ikinci devre enerji nakil 
hatları büyük merkezlere bağlanmış ve Ku
zey - Batı, Batı - Anadolu trafo merkezleri iş
letmeye açılmış veya açılmak üzere bulunmuş 
olduğunu belirtmek isterim. 

C) Kömür ve petrol tesisleri : 
Enerji istihsali mevzuunda gayet ehem

miyetli bir yer işgal eden kömür ve petrol te
sislerinin ıslâhı veya yeniden kurulması husu-
susunda da Hükümetiniz büyük bir azimle ça
lışmaktadır. 

Nitekim, Ereğli kömür havzasındaki tesisle
rin takviyesi ve bu suretle istihsal kapasite
sinin artırılması maksadiyle 504 milyon lira
ya baliğ olan amenajman programı hazırlana
rak tatbik mevkiine vazedilmiştir. Bu progra
mın 165,5 milyon liralık kısmı dış tediyelere 
taallûk etmektedir. 1956 yılı sonuna kadar 
319 milyon Ura sarf edilmek suretiyle bu proğ-
ranın % 63 ü ikmâl edilmiş bulunmaktadır. 
(Soldan, bravo sesleri) 

1958 yılında tesisler tamamlanınca, 1950 
yılı bidayetinde 4 milyon ton olan maden kö
mürü istihsalimiz 8 milyon tona çıkmış ve 
% 100 nispetinde bir artış temin edilmiş bulu
nacaktır. 

Garp linyitlerinin 28 milyonu Dış Tediye 
olmak üzere 62 milyon lirayı bulan amenaj
man programından 1956 yılı sonuna kadar 54 
milyon 350 bin liralık kısmı tahakkuk ettiril
miştir. 

Süratle devam eden çalışmalar nihayetlen-
diği zaman 1949 yılında 1 milyon 270 bin ton 
olan istihsal kapasitesi % 136 nispetinde bir 
artışla 3 milyon tona çıkacaktır. 

Enerji kaynaklan arasında hayati bir ehem
miyet taşıyan petrolün bulunup işletilmesi 
mevzuunda eski iktidar zamanında müspet ve 
cesaretli her hangi bir teşebbüs yapılmadığını 
esefl« kaydetmek lâzımdır. 

Memleket ekonomisinin inkiaşı için diğer 
ekonomilerle işibrliği yapılması lüzumuna kaa-
ni olan iktidarımız bu bakımdan bilhassa bü

yük bir-hususiyet arz eden petrolün memle
ketimizde araştırılarak bulunması ve Türk 
Milletinin hizmetine arz edilmesi hususuna bü
yük ehemmiyet atfederek bu mevzuda yaban
cı sermaye ve tekniği ile işbirliği yapılmasını 
en isabetli bir yol olarak telâkki etmiş ve Pet
rol Kanununu çıkarırken bu prensipten mülhem 
olmuştu i' 

Petrol Kanununun arama ve işletme ta
leplerine mütaallik hükümlerinin yürürlüğe gir
diği 14 Ekim 1955 tarihinden bu yana onu 
yabancı vo ikisi Türk olmak üzere 12 şirket 
takriben 70 bin kilometre karelik bir sahada 
petrol aramak üzere 165 ruhsatname almıştır. 

Halen bir şirket tarafından Kırklareli vi
lâyetinde struktur sondajına, iki şirket tara
fından ise İskenderun ve Nizip'te arama son
dajına taallûk etmek üzere 3 mahalde sondaj 
ameliyesine başlanmıştır. 

Bu mevzudaki faaliyetle/ cümlesinden ol
mak üzere muhtelif şirketler tarafından İstan
bul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, 
Sinob, Ankara, Niğde, Adana, Hatay, Gazian-
teb. Urfa, Adıyaman, Mardin vilayetleriyle pet
rol istihsal edilen sahalar hariç Diyarbakır ve 
Siird vilâyetlerinde jeolojik ve jeofizik etüdlerle 
arama sondajları yapılmakta olduğu gibi en 
ümitli ve coğrafi bakımdan en müsait sahalardan 
biri olan Trakya'da 5 şirket tarafından şimdiye 
kadar 1 000 e yakın sismik araştırma kuyusu 
açılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu mevzuda takibediien isa
betli politika sayesinde, dünyanın, bellibaşlı 
dört büyük tevzi şirketinden mürekkep bîr gru-
pun Türkiye 'de 50 - 60 müyon dolar sarfiyle bir 
rafineri tesisi kurmak hususundaki çalışmaları 
müspet bir neticeye bağlanmak üzere bulunmuş
tur. 

Raman petrol sahasında 56 milyon lira sar
fiyle kurulan ve yılda 330 bin ton ham petrol 
tasfiye etmekte olan rafineri tesisleri sayesinde 
200 bin ton kömür tasarrufu sağlandığı gibi 19 
vüâyetin petrol ihtiyaeını karşılamak suretiyle 
mühim miktarda döviz sarfiyatı da önlenmiş bu
lunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafın
dan derpiş olunan program tahakkuk ettiği za
man, gerek petrol sahalarındaki tesislerin gerek 
rafineri tesislerinin tevsii suretiyle işletme kapa
sitesi 430 bin tona yükselecektir. 
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Hl - Sanayi sahasında yapılan yatırımlar : 
Mâruzatimın ballarında, dünya iktisada şart

larının mütalâası sırasında arz ettiğim bir ciheti 
bizini, iktidar olarak pek büyük ehemmiyet atfet
tiğimiz bir hususu burada tekrar etmeme müsa
adenizi istirham edeceğim. 

Gerek Seri milletlerin iç ekonomilerinde, ge
rekse dünya ticaretinde, sanayi mamulleri ticare
tinin, hammadde ve ziraat mahsulleri istihsal ve 
ticaretine kıyasla çok daha yüksek bir süratle 
inkişaf etmekte olduğu modûmdur. 

Bu müşahede, dünyanın en müterakki ve me
deni milletleri arasındaki mevkiini bir an evvel 
alması lâzımgelen Türkiye'mizin sanayileşme dâ
vasına millet olarak bağlanıştaki' isabetin bir de
lili olarak bizim için çok kıymetlidir. 

İşte bu sebeptendir ki, iktidara geldiğimiz 
günden beri memleketin ihriyaç ve şartlarına uy
gun millî bir sanayün süratle kurulup geliştiril
mesi için bütün imkânlarımızı seferber ederek 
azimle çalışmaktayız. 

Sanayi mamûMerimize canlı bîr piyasa hazır
lamak maksadiyle ziraat sahasında aldığımız ted
birler yanında Devletin idari bünyesinde, huku
ki nizamlar sahasında, öğretim müesseselerinde, 
malî imkânlarında, kredi mekanizmasında, piya
sa şartlarında her türlü tedbirler alınmış, ana 
enerji tesisleri, yollar, limanlar, depolar inşa edil
mekte bulunmuş ve sanayüeşmenin yolu aziz mil
letimize açılmıştır. 

îktidaruruzm 7 nci yılındayız. Bu kadar kı
sa bir müddet içinde, yukarda arz ettiğim faa
liyet ve inşaat m henüz oluş devresi içinde, sınai 
istihsalimizin gösterdiği inkişaf seyri girdiğimiz 
yeni yoldaki mesut ilerleyişin en mukni bir mü-
şireeidir. 

Şimdi müsaadenizle, bâzı mühim sanayi kol
larındaki inkişafların münferiden tahliline geçi
yorum. 

a) Şeker sanayii: 
Zirai işletmeciliğimize münavebe imkân ve 

usullerini gerektirmesi, memleketin ziraat bölge
lerini modern ziraat sistemine açması çiftçimizin 
gelir ve refah seviyesini yükseltmesi ve hayvan
cılığın kalkınmasında faydalar sağlaması bakı
mından hususi bir ehemmiyet taşıyan şeker sana
yiinin gelişmesi hususunda iktidara geldikten 
sonra büyük bir azim ve cesaretle tatbik mevkiini' 
koyduğumuz programda en küçük bir gecikme 

yapmadan vadettiğimiz şeker fabrikalarını tama
men isletmeye açmış bulunduğumuzu belirtmek
ten büyük bir haz duymaktayım. (Bravo sesleri) 

Filhakika, 1927 - 1934 seneleri arasında mec
mu kapasitelerin 119 bin tondan ibaret bulunan 
4 şeker fabrikası kurulmuş olup 1950 yılına ka
dar geçen 16 yıl zarfında başkaca her hangi bir 
teşebbüse geçilmemiş bulunduğu malûmdur. Bu
na mukabil zamanımızda 151 milyon liralık kısmı 
dış tediyelere taallûk etmek üzere 326 milyon 
lira sarfiyle 1953 yılında Adapazarı, 1954 yılın
da Amasya, Konya, Kütahya, 1955 yılında Kay
seri, Burdur, Susurluk Te nihayet 1956 yılında 
Elâzığ, Erzurum, Erzincan ve Malatya'da olmak 
üzere ceman 11 şeker fabrikası kurularak faali
yete geçirilmiştir. Böylece şeker sanayiine ait 
programımız tamamen tahakkuk ettirilmiş bu
lunmaktadır, 

Bu fabrikaların tesisi ile yıllık şeker istihsal 
kapasitesi 365 bin tona çıkarılmıştır. 

Pancar ekimi dolayısiyle 36 vilâyette binlerce 
çiftçi ailesine 200 milyon liranın fevkinde para 
ödenmekte ve 15 bine yakın vatandaş bu fabrika
larda çalışmaktadır. Ayrıca 2 milyon 300 bin 
liraya mal olan ve 1955 yılında işletmeye açılmış 
bulunan Turhal ispirto Fabrikası senede 6 mil
yon litre ispirto istihsal etmekte ve yine bu fab
rika ile Eskişehir İspirto Fabrikasının tevsii hu
susundaki faaliyetler de ilerlemektedir. 

Biraz önce bahsettiğimin! 11 şeker fabrikası
nın hisse senetleri Devlet, hususi müteşebbisler, 
çiftçiler ve bankalar tarafından, mubayaa edil
mek suretiyle yapılmakta olan iş birliğinin, kal
kınma hamlelerimizin tahakkukunda milletçe 
gösterileu şevk ve heyecanın en güzel misallerin
den birini teşkil ettiğini burada memnuniyetle 
belirtmek isterim. 

b) Çimento sanayii : 
1950 senesinde iktidarı devir aldığımız tarihte 

memlekette mevcut bütün çimento fabrikalarının 
istihsal kapasiteleri 395 bin tondan ibaretti Bu 
fabrikalardan ceman 55 bin ton istihsal kapasiteli 
Eskişehir, Darıca ve Ankara fabrikaları artık 
istihsal yapamıyacak hale gelmişlerdi. Nitekim 
mütaakip yıllarda tamamen iptal edilmişlerdi. 

Bu kapasiteye mukabil fiilî istihsal ise en 
yüksek seviyesini bulduğu 1949 yılında 375 bin 
tondan ibaretti. Aynı sene içinde yapılan çimen
to ithalâtı da 26 bin ton olduğuna göre ceman 
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401 bin tonluk bir çimento, o zamanki sarfiyata 
tekabül etmekteydi. 

Uzun yıllar ihmal edilmiş bulunan memleke
tin inşa ve imarı dâvasını yeni bir zihniyet ve 
tutumla ele alan hükümetimiz bu mevzuun arz 
ettiği ehemmiyeti ve istilzam ettiği çimento sar
fiyatını göz önünde tutarak memlekette çimento 
istihsalini artırmak üzere, yılda ceman 2 milyon 
340 bin ton istihsal kapasiteli 23 çimento fabri
kası inşasını veya her biri birer yeni fabrika ka
pasitesinde üniteler ilâvesini derpiş eden bir ya
tırım programını tatbik mevkine vaz 'etmiştir. 

Bu programın tatbikatından olmak üzere şim
diye kadar yılda ceman 890 bin ton istihsal ka
pasiteli 9 fabrika veya ünite ikmal edilerek işlet
meye açılmış bulunmaktadır. 

Bu yeni fabrikalar ve tesisler sayesinde ha
len memleketimizin çimento istihsal kapasite
si 1956 yılı sonunda 1 milyon 230 bin tona yük
selmek suretiyle 1949 senesindeki istihsal mik
tarına nazaran % 328 seviyesine vâsıl olmuş 
bulunmaktadır, inşa ve montajları ikmal edil
mek üzere bulunan vc gelecek ay içinde işlet, 
meye açılacak olan, yılda 150 bin ton kapasi
teli Eskişehir Çimento Fabrikası ile, keza 
yılda 150 bin ton kapasiteli Adana Çimento 
Fabrikası hizmete girdiği vakit, yani önümüzde
ki Nisan ayı başından itibaren memleketin çi
mento istihsal kapasitesi, yılda 1 milyon 530 
bin tonu bulacak ve 1949 senesine nazaran 4 
mislini tecavüz edecektir. (Soldan, bravo ses
leri) 

Geri kalan 12 fabrikadan, ceman 510 bin 
ton kapasiteli Afyon, Balıkesir, Çorum, Elâzığ, 
Gazianteb ve Pmarhisar Çimento fabrikaları 
bu yılın muhtelit' oylarında, keza ceman 640 
bin ton kapasiteli Konya, Bartın, Söke, Niğde 
fabrikaları ile diğer iki fabrika da 1958 yılın
da ikmal edilecektir. 

Bu suretle içinde bulunduğumuz 1957 yılı 
sonuna kadar, memleket dahilindeki çimento 
fabrikalarının istihsal kapasiteleri 2 milyon 40 
bin tona, gelecek yılda da 2 milyon 680 bin to
na yükselmek suretiyle 1949 seviyesinin 7 mis
lini tecavüz edecektir. (Soldam bravo sesleri) 

1950 senesinden bu tarafa çimento istihsali
nin birkaç misli artırılmasına rağmen memle
ketimizdeki geniş yatırım faaliyetlerinin inki
şafı ile mütearfik olarak çimento sarfiyatı ve 

ithalâtı daluzla ve mühim miktarda yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Filhakika 1949 senesindeki çimento istih
sal ve ithalât yekûnunun 401 bin tondan ibaret 
olduğunu biraz önce işaret etmiştim. Bu miktar: 

1954 senesinde 1 milyon 331 bin 478 tona, 
1955 senesinde 1. milyon 619 bin 895 tona yük
selmek suretiyle 1955 senesinde 1949 yılma na
zaran 4 mislini geçmiş bulunmaktadır. 1955 se
nesinde hariçten ithal edilen 810 bin ton çi
mentonun bedeli olarak yabancı memleketlere 
52 milyon liralık döviz ödenmiştir, önümüz
deki yıllarda ise çimento istihlâkimizin daha 
çok artacağı artık herkes tarafından kavran
mış bulunmaktadır. Bu hususu «İmdi Yüksek 
Heyetinize arz edeceğim şu rakamlar da teyidet-
mektedir : 

1949 senesinde, memleketimizde nüfus ba
şına yıllık vasati çimento istihlâki 20 kilonun 
dununda olup bu miktar gerek dünya vasati
sine ve gerek Garp memleketleri vasatisine 
nazaran çok düşük bir nispeti temsil etmekte 
idi. 

1955 senesinde, 52 milyon liralık döviz sarf 
etmek suretiyle hariçten 810 bin ton çimento 
ithal edilmesine ye dahilî istihsalin de 2 mislin
den fazla artmış olmasına rağmen nüfus başı
na yıllık vasati ancak 67 kiloya yükselmiştir. 
Buna mukabil dünya vasatisi halen 80 kilonun 
f ev kindedir. Garbi - Avrupa memleketlerinin 
birçoğundaki vasati ise 250 - 300 kiloyu teca
vüz etmektedir. Kaldı ki, bu memleketlerin 
hepsinde liman, yol, baraj, elektrik santralle
ri, silolar, köprüJer, fabrikalar, mektepler, has
taneler gibi bütün tesisler tamamen ikmal edil
miş ve hattâ köy evleri dahi yapılmış olmasına 
mukabil memleketimizde bütün bunların yeni
den inşa ve ikmaline gayret sarf olunmakta ve 
bu suretle Türk vatanı âdeta yeni baştan kurul
maktadır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu hakikat bize neden çok miktarda çimen
to fabrikası kurmak mecburiyetinde bulundu-

; ğumuzu açıkça göstermektedir. 
! 1950 senesinden bu tarafa Hükümetimizin 
I kurmakta olduğu 23 çimento fabrikasının dış 
I finansman tutan 150 milyon liradan ibaret olup 
j bunun da büyük kısmı 5 senelik taksitlerle 
j ödenecektir. 
I Dış tediyesi yekûnu 150 milyon lira olan, 

bu fabrikaların istihsal edeceği çimentolar sa-
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vesinde ise her sene 164 milyon liralık döviz 
tasarruf edilecek, ayrıca iç nakliyat masrafları 
da yılda 60 - 70 milyon lira azalmış olacaktır. 

Bu vesile ile, çimento mevzuunda 'hissedilen 
sıkıntıların artık tarihe karışacağını Muhterem 
Heyetinize tebşir etmek isterim. (Soldan, bravo 
sesleri ve alkışlar) 

c) Azot ve asit sülfrik sanayii : 
Zirai mahsullerin kıymetlendirilmesinde fca-

kibettiğimiz isabetli politika .neticesinde, zirai 
işletmecilik, mühim gelişmeler kaydetmiştir. 
Hektar basma zirai istihsalin verimini artırmak 
yolunda sarf edilen gayretler tabiat iyle suni 
gübre ihtiyaç ve sarfiyatını da süratle yükselt
miştir. Ayrıca azot sanayiinin millî savunma 
ihtiyaçları bakımından arz ettiği ehemmiyet de 
malûmdur. 

Bu .cihetler nazara ahnarak azot sanayii ve 
suni gübre fabrikalarının biran önce kurulması 
kararlaştırılmıştır. Kütahya'da inşasına başlan
mış olan azot fabrikası, ilâve ve sosyal tesis
leri ve iltisak hattı ile birlikte 114 milyon lira
ya mal olacaktır. 1958 senesinde ikmal edilerek 
işletmeye açıldığı vakit senede, 

60 bin ton amonyum sülfat gübresi. 
50 bin ton amonyum nitrat gübresi. 
6 bin ton kesif nitrat asidi, 

bin ton kristal amonyum nitrat, 
bin ton susuz amonyak, 

istihsal edecektir. 
Ayrıca süper fosfat sanayiinin en mühim ip

tidai maddesini teşkil eden asit sülftrik istihsa
lini geliştirmek içiu Murgul Bakır Fabrikasın
da yeni tesisler de kurulmuştur. 

6 milyon lirası döviz olmak üzere 14 milyon 
571 bin liraya mal olan bu tesislerin yıllfk is
tihsal kapasitesi*70 'bin tondur. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi Ziraat Bankası 
yabancı sermaye ile müştereken İskenderun'da 
100 bin ton kapasiteli bir Süper Fosfat Fabrikası 
kurmuş olup bu fabrika da 1954 senesinden be
ri faaliyette bulunmaktadır. Mezkûr bankanın 
aynı yahanci sermaye ile iştirak halinde İzmit'
te kuracağı süper fosfat fabrikası ile ilgili mal
zeme ithal edilmiş olup tesislerin montaj işi 
hızla devam etmektedir. 

•e) Mensucat sanayii : 

1950 den sonra, gerek hususi teşebbüs, gerek 
Sümerbank tarafından kurulan veya ıslah ve 
tevsi suretiyle .istihsal kapasiteleri yükseltilen 

pamuklu ve yünlü mensucat tesislerinin mensu
cat sanayümizde büyük inkişaflar temin ettiği 
malûmdur. 

Filhakika 1950 senesinde pamuklu mensucat 
sanayiindeki iş adedi 260 bin civarında iken ha
len bu miktar bitmek üzere olan tesislerle bir
likte 1 milyonu aşmaktadır. 

Aynı veçhile pamuk dokuma tezgâhı adedi 
1950 senesinde 6 bin iken 1956 senesinde 19 bin 
532 ye yükselmiştir. 

Yünlü mensucat sanayiindeki iğ adedi ise 
1950 yılında 54 hin 100 iken 1956 yılında 199 
bin 690 a, yünlü dokuma tezgâhları da 1 400 
adedden 2 bin 610 a yükselmiş bulunmaktadır. 

Sümerbankm bu mevzudaki faaliyetine ge
lince, bankanın pamuklu tesislerindeki iğ ade
di. 1950 de 126 bin iken 1956 yılında bu mik
tar 215 bine, yünlü iğ adedi ise 29 binden 53 bi
ne yükselmiştir. 

Pamuklu tezgâh adedi 3 bin 190 dan 4 bin 
320 ye, yünlü tezgâh adedi de 427 den 534 e çık
mış bulunmaktadır. 

1950 den bu yana yine Sümerbank tarafın
dan Denizli, Erzincan ve Ereğli'de iki iplik ve 
bir dikiş ipliği fabrikası, izmir'de iplik, doku
ma ve basma fabrikası yeniden kurulduğu gibi 
Bakırköy ,̂ Adana, Kayseri, Ereğli, Malatya ve 
Nazilli fabrikalarının tevsii ve ıslahları ikmal 
olunmuştur. 

Bundan başka yine bu devre zarfında Diyar
bakır'da bir yün ipliği ve yünlü dokuma fabri
kası tesis olunmuş, Bursa Merinos Fabrikası
nın iplik ve dokuma kısımları bir mislinden faz 
la tevsi edilmiş, Hereke ve Defterdar fabrika
larının kısmi tevsi vc ıslahları ikmal edilmiş ve 
ayrıca Gemlik Suni ipek Fabrikasına da suni 
yün, selofan ve karbon sülfür tesisleri ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sümerbank tarafından yeniden kurulan ve
ya tevsi edilen bu tesisler sayesinde pamuklu 
mensucatta 56 milyon metrelik, yünlü mensu
catta 3 milyon metrelik, munzam istihsal ka
pasitesi sağlanmak suretiyle pamuklu mensucat 
istihsal kapasitesi 1950 nin 96 milyonundan 152 
milyon metreye, yünlü mensucat istihsal kapa
sitesi de 5 milyon metreden 8 milyon metrenin 
üstüne çıkarılmış, ayrıca memleket için de 500 
ton suni yün, 240 ton selofan ve 700 ton karbon 
sülfür istihsali imkân dâhiline girmiş bulun 
maktadır. 
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Diğer taraftan iktidarımızın takibetmekte 
bulunduğu iktisadi politika icabı olarak 19-30 
den bu yana bilhassa mensucat sanayiinde yeni 
tesis ve tevsilerin Devlet eliyle kurulmasından 
ziyade, ya doğrudan doğruya hususi teşehlpüs 
tarafından veya mahallî küçük sermayenin işti
rakiyle teessüs eden şirketler marifetiyle tesis 
ve işletilmeleri hususuna ehemmiyet verilmiş ve 
bu sektör dev adımlarla ilerlemekte bulunmuş
tur. 

Bunun neticesi olarak 1949 yılında hususi 
ve resmî sektörde 143 milyon metreden ibaret 
bulunan pamuklu istihsali 1956 yılında 230 mil 
yonu (hususi sektöre aidolmak üzere ceman 380 
milyon metreye yükselmiştir. Bu rakam önü
müzdeki yıllarda 650 milyon metreye varacak
tır. Küçük sermayedarları teşvik suretiyle şir
ket tesisi ve bu suretle yeni fabrikalar kurul
ması mevzuundaki çalışmalar neticesi olarak 
Balıkesir, Aydın, Bergama, Antalya, Manisa, 
Karaman, Adıyaman, Maraş'ta birer iplik do
kuma fabrikası kurulması takarrür etmiş ve 
bunlardan Balıkesir Fabrikası ikmal edilmiştir. 
Diğerlerinin inşaatı da 1957 ve 1.958 yıllarında 
bitirilmiş olacaktır. 

Bu şirketler vasıtasiyle 43 milyon 700 bin 
lira tutarında küçük sermayenin terakümü ve 
istihsal sahasına tahsisi imkân dâhiline girmiştir. 

d) Demir ve çelik sanayii : 
İktisadi kalkınma faaliyetlerinin ana .sana

yiin gelişmesine bağlı bulunduğu bir hakikattir. 
Nitekim muhtelif sahalarda yapılan yatırımlar, 
demir ihtiyacımızı büyük ölçüde artırmış ve bu
na muvazi olarak bu maddelerden olan ithalâ 
timiz da miktar ve kıymet bakımından artmıştır. 

Hükümetleriniz bu ihtiyacı nazara alarak 
cevher ve mamul demir istihsalini artırmaya 
matuf yatırımlara girişmiştir. 

Filhakika Karabük tesislerinde 1952 yılın
da 300 bin ton kapasiteli yeni bir kok fabri
kası, 1953 yılında 225 bin ton kapasiteli sin
ter tesisleri. .1954 yılında 18 bin ton kapasiteli 
santrifüj boru fabrikası işletmeye açılmış, iki 
yüksek fırının beraberce çalıştırılması imkânı 
sağlanmış ve istihsali artırmaya matuf diğer 
tedbirlerle 1950 yılında 78 bin ton olan hadde 
mamulleri istihsali 1956 yılında 150 bin tona, 
çelik istihsali 92 bin tondan 180 bin tona kok 
istihsali 307 bin tondan 580 bin tona yüksel
miştir. (Alkışlar) 

Bunlara ilâveten Karabük'te başlanmış ve 
devam etmekte bulunan tesislerin ikmali ile çe-
lik istihsali kapasitesi 400 bin tona, badde ma
mulleri istihsali kapasitesi de 300 bin tona yük
selmiş olacaktır. 

Aynı tesislerin kapasitesini artırarak hadde 
mamulleri istihsalini 600 bin tona iblâğ edecek 
büyük tevsie ait çalışmalar devam etmektedir. 
Bundan başka Karabük santrifüj boru fabrika
sının 18 bin tonluk kapasitesini 35 bin tona 
çıkarmak üzere gerekli faaliyete geçilmiştir. 

Karabük'te yapılmış ve yapılmakta bulu-
' nan bu yeni tesis ve tevsilerle elde edilen is

tihsal kapasitesinin memleketin ihtivacını kar-
şılıyamıyacağını göz Önünde tutan Hükümeti
niz, ikinci bir ağır sanayi merkezi kurulması 
hususundaki çalışmalarına da devam etmekte
dir. Bu maksatla yabancı sermayenin dc iştira
ki ile kurulmuş olan şirket gerekli etüd ve fa
aliyetlere başlamıştır. 

e) Sümerbanka bağlı diğer sanayi grup
ları : 

Yukarda zikredilen tesislerden başka Sümer-
bank tarafından 1950 - 1956 devresinde muh
telif sahalarda faaliyette bulunmak üzere yeni
den tesis ve tevsi şeklinde birçok istihsal üni
teleri de millî ekonomimize ilâve edilmiştir. 

Ezcümle 1952 yılında Taşköprü'de 4 milyon 
355 bin metre kanaviçe ve 400 ton sicim istih
sal edebilecek kapasitede bir kendir fabrikası 
kurulduğu malûmdur. 

Filyos ateş tuğlası fabrikasının 1955 yılın
da başlanmış olan birinci kademe tevsi işleri 
halen tamamlanmış ve fabrikanın şavrot tuğ
lası istihsali kapasitesi 12 bin tondan 24 bin to
na çıkarılmıştır. Ayrıca aynı fabrikanın silikat 
tuğlası istihsali kapasitesini 2 bin tondan 4 bin 
tona çıkarmaya matuf çalışmalar hızla devam 
etmekte olup bu tesisler önümüzdeki 3 - 4 ay 
içinde işletmeye açılacaktır. Diğer taraftan yi
ne Füyos'ta manyezit ve krom manyezit tuğ
lası imalini mümkün kılacak tevsiat projesi de 
ihale edilmek üzeredir, 

Yine Sümerbank tarafından bir yabancı fir
ma ile iştirak halinde İzmit'te kurulmakta olan 
dikişli boru fabrikası ikmal edilerek işletmeye 
açılmıştır. Yurda 15 bin ton dikişli boru imal 
edecek olan bu tesisin kapasitesi 30 bin tona 
çıkarılabilecekti»'. (Alkışlar) 
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Diğer taraftan ihraç maddelerimizin şevkin
de son derece muhUcolduğumuz çuval ve ka-
naviçe mevzuu ehemmiyetle ele alınmış bulun
maktadır. Bu maksatla Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türk Ticaret Ban
kası, Türkise î§ Bankası, Türkiye Şeker Fab
rikaları Anonim Şirketi, Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği ve Pakistanlıların iştiraki ile «Jüt 
İpliği Çuval ve Kanaviçe Endüstrisi Türk Ano
nim Şirketi» kurulmuş ve tesis edilecek fabri
kanın makinalan sipariş edilmiştir. Sermayesi
nin dörtte üçü hususi teşebbüs tarafından te
min edilmek suretiyle kurulan iki şirket vası-
tasiyle Salihli ve Çanakkale'de iki valeks fabri
kası inşası için gerekli hazırlıklar ikmal edil
miştir. 

Bu yd inşaat mevsiminde inşasına başlana
cak ve Salihlideki 3 milyon 700 bin lira, Ça
nakkale'deki 1 milyon 900 bin lira sarfı ile 1958 
ortalannda işletmeye açılacak olan bu te
sisler sayesinde yılda 40 bin ton palamut işle
necek ve 14 bin ton tanen istihsal edilecektir. 
Ulkışlar) 

Bunlardan başka, İzmit'teki selüloz sanayii 
tesislerinin 1949 senesinde 18 hin tondan iba
ret olan kâğıt ve selüloz istihsali, yapılan tevsi-
lerle 1956 yılında 50 bin tona çıkarılmış oldu
ğu halde memleket ihtiyacının karşılanamadı
ğı göz önünde bulundurularak mezkûr tesisle
rin yeniden tevsii ve aynca yabancı sermaye
nin de iştirakiyle ceman 50 bin ton kapasitede 
3 yeni kâğıt ve selüloz fabrikası kural ması ta
karrür etmiş ve bu mevzuda gerekli çalışma
lara, başlanmıştır. (Alkışlar) 

f) Makine ve kimya sanayii 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 

bağlı muhtelif tesislerin tevsii ve ıslahı maksa
diyle 1956 takvim yılı sonuna kadar 41 milyon 
700 bin liralık yatınm yapılmıştır. 

Ayrıca, Ankara Fişek Fabrikası da dâhil ol
mak üzere 8 proje üzerinde ceman 58 milyon 
lirayı aşan yatıranların tatbiki üzerinde çalış
makta olup içinde bulunduğumuz yılda, bu 
tesislerin hepsi ikmal edilmiş olacaktır. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ta
rafından, bu arada Almanya'ya mühim miktar
da mühimmat teslimine mütaallik olan muka
velenin kısa bir zaman zarfında meriyete gir
mesi ile memleket ekonomisine esaslı faydalar 

sağlanmasının beklenmekte olduğuna da işaret 
etmek isterim. 

g) İnşaat sanayii : 
iktidara geldiğimiz tarihten beri, memle

kette uzun yıllar ihmal edilmiş bulunan mes
ken dâvasını lâyık olduğu ehemmiyetle ele ata
rak vatandaşlanmızm sıhhi meskenlere kavuş
turulması hususunda büyük gayretler sarf et
tiğimiz malûmdur. 

İnşaat taleplerinde vâki artşlar, memleke
timizin ihtiyaçlarına uygun bir inşaat sanayii
nin kurulmasın zaruri klmış olduğundan hu 
mevzu da Hükümetinizce lâyk olduğu ehem
miyetle ele alınmş bulunmaktûdr. 

Nitekim Türkiye Emlâk Kredi Bankasmca 
inşaat sanayii ile alâkalı sahalara iştirak sure
tiyle 53 milyon liralık yatırım yapılmış oldu
ğu gibi hususi müteşebbislerin bu mevzuda gi
rişmiş oldukları faaliyetlerin teşvik ve takvi
yesi maksadiyle de 15 milyon liralık kredi açıl
mıştır. 

Biraz önce arz ettiğim çimento, tuğla ve in
şaat demirinin istihsalinde kaydedilen geliş
meler ve girişilen teşebbüsler yanında porse
len ve fayans gibi ince seramik sanariinin ge
liştirilmesi için lüzumlu etüd ve tetkikler biti
rilmek üzeredir. Bu mevzuda Sümerbankm iş
tirakiyle bir yabancı firma ile gerekli protokol 
imzalanmış ve bu sanayie elverişli ve işletme
ciliğe müsait rezervleri tesbit ve fabrika ma
hallerini tâyin etmek üzere çalışmalara geçil
miştir. Kurulacak bu sanayi ile yılda 9 milyon 
liralık döviz tasarruf edilecektir. 

Aynı şekilde pencere camı ve soda sanayii 
tesisi için lüzumlu teşebbüslere geçilmiş olup Em
lâk Kredi Bankası, Sümerbank ve yerli yabancı 
müteşebbislerin iştirakiyle bir şirket kurudması 
kararlaştırılmıştır. Bu sanayi şubesi ikmal edil
diği zaman yılda 44 milyon Ura karşılığı döviz 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

KMTO. suni 'tahta sanayiini geliştirmek maksa
diyle ve Sümerbank, Ziraat Bankası, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası, Orman Umum Müdürlü
ğü ve Etibank 'm iştirakiyle 8 milyon lira serma
yeli bir anonim şirket kunüniuştur. Bu şirket, 
ormanlarımızda istihsal edilen tomruk ve gövde 
parçalan ile muhtelif ağaçları' kıymetlendirmek 
ve suni tahta haline getirmek üzere 4 suni tahta 
fabrikası kurmak için faaliyetlere başlamıştır. 
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Buraya kadar olan mâruzâtımda muhtelif sa
nayi kollarında vâki gelişmenin ana hatlarını ve 
bu sahalara yapılan sermaye yatırımlarını izah 
etmiş bulunuyorum. 

Şimdi de madencilik sahasına geçiyorum : 
IV - Madencilik : 
1950 den bu yana hususi teşebbüsün gittikçe 

artan alâka ve gayreti ile madencilik sahasında 
ve biıMıassa manganez, krom ve demir gibi muh
telif maden yataklarının geliştirilmesi hususun
da yapılan yatırımlar neticesinde maden istih
sali büyük ölçüde artmıştır. 

Nitekim hususi sektörde krom istihsâli 1950 
senesinde 240 bin 660 ton iken 1955 te 475 hin 
992 tona, demir cevheri istihsali 1 500 tondan 
345 bin 168 tona, manganez 32 bin 184 tondan 
50 bin 100 tona vc linyit 233 bin 232 tondan 611 
bin 76 tona çıkarılmıştır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin madencilik sa
hasındaki çalışmaları da hızla ve hararetle de
vam etmektedir. 

Bu cümleden olarak evvelce Etibank tarafın
dan işletilmekte iken 1956 yılında demir ve çe
lik işletmesine devredilen Divriği demir maden
lerinin istihsal kapasitesi 1950 senesinde 220 bin 
ton iken halen 500 bin tona yükseltilmiştir. Ay
nı şekilde 2 milyon 900 hin lira sarfiyle 1954 yı
lında ikmal edilmiş bulunan Keçiborlu kükürt
leri işletmesinin istihsali 1950 de sadece 6 bin 
tondan ibaret iken bu miktar 15 bin tona çıka
rılmıştır. 

Ergani ve Murgul işletmelerinin bakrr istih
sali ise 1950 senesinde 11 bin 700 ton iken halen 
25 bin tonu aşmış bulunmaktadır. 3 milyon 204 
bin liralık kısmı dış tediyelere taallûk eden ve 
mecmu maliyeti 4 milyon 354 bin liraya varan 
Murgul lâvvannm makina ve tesisatı ithal edil
miş ve montajına başlanmış olup önümüzdeki bir 
kaç ay içinde işletmeye açüacaktır. 

Bu suretle senede 12 bin ton bakır cevherinin 
flotasyonu yapılacak, daha kıymetli bir şekilde 
piyasaya arz ve ihracı imkân dâhiline girecektir. 

Yeni maden yataklarının aranıp bulunması 
mevzuunda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
tarafından yurdun muhtelif yerlerinde linyit, 
taşkömürü, bakır, krom, lityum, alüminyum, 
kurşun, Writ, volfram aramaları için 1950 den 
bu yana 22 milyon lira harcanmış bulunmakta
dır. 

V . Münakale ; 
Devamlı olarak inkişaf eden istihsal ve tica. 

retimize muvazi olarak memleket ekonomisi üze
rindeki tesirleri gittikçe artan münakale işleri 
mevzuunda hükümetiniz büyük gayretler sarf 
etmektedir. 

1950 yılını takibedeıı devre içinde bu husus
ta yapılan çalışmaların ehemmiyet ve şümulü 
bütçelerimize mevzu tahsisat miktarında da 
ifadesini bulmaktadır. 

Filhakika son yıllarda tasvip 'buyurduğunuz 
kanunlara müsteniden iktisadi Devlet Teşekkü
lü ve anonim şirket olarak yeni statüleri dâhi
linde faaliyetlerine devam etmekte olan Devlet 
Demiryolları, PTT idaresi, Denizcilik Bankası 
ve nihayet Türk Havayolları Anonim Ortaklığı
nın kendi imkânları ile girişecekleri geniş çap
taki envestismaniar yanında 1957 yılı bütçele
rinden münakalât işlerine ayırdığımız yatırım 
tahsisatı 551 250 250 lira gibi 1950 dekinden 
% 426,7, 1956 da mevcut tahsisattan ise % 19,1 
nispetinde 'bir fazlalık arz etmektedir. 

1957 bütçesiyle münakale işlerine tahsis et
tiğimiz 577 483 909 liranın 551 250 250 lirası 
yatırımlara ve geri kalan cari masraflara ait 
bulunmaktadır ki yatırım tahsisatının umumi 
yekûn içerisindeki nispetin % 95,4 dür. 

Fmumi ve mülhak bütçelerde bu suretle yer 
alan 551 250.250 liralık yatırım tahsisatı tek
lifinin 416 500 000 lirası karayollarımızın in
kişafına 69 747 000 lirası liman tesisleri ile is
kele vc barınaklar inşaatına, 50 315 000 lirası 
ise demiryolu şebekemizin tevsiine. 8 688 250 li
rası hava meydanları yapımına ve nihayet 
6 000 000 lirası da geçen yıl hususi 'hukuk hü
kümlerine göre teşekkül etmiş bulunan Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığının yatırım faali
yetine yardıma matuf bulunmaktadır. 

Münakale işlerimiz için 1950 senesinden bu 
yana bütçelerimizden yaptığımız tahsisler 1 
milyar 720 milyon küsur lirayı aşmıştır ki bu
nun, % 96.1 i 'bu 'saıhada'ki yatırımlara ve an
cak fc 3,9 nispetindeki cüzi bir kısmı cari mas
raflara sarf edilmiştir. Bu miktar eski iktidarın 
son altı yılı zarfında bütçelerinden aynı hizmet
lere ayırdığı paradan % 330 nispetinde fazla
dır. 

Yatırımlar itibariyle yapılacak bir mukayese 
ise iktidarımız devrinde ayrılan paranın eski 
iktidarın son altı yılı zarfında bu sahaya yani-
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Ian yatırımlardan % 372 nispetinde fazla oldu
ğunu gösterir. 

a) Karayolları : 
1950 yılını takibeden 6 yıllık devre zarfın

da munzam tahsisatlar da dâhil olmak üzere 
karayollarına verilen tahsisatın yekûnu ceman 
1 milyar 363 milyon lira gribi yüksek bir rakama 
baliğ olmuştur. Bu paranın tamamına yakın bir 
kısmının yatırımlara taallûk etmekte olması, bu 
mevzu üzerinde ne derece ehemmiyet ve hassa
siyetle durulmakta bulunduğunu açıkça göster
mektedir. 

BU sene bütçesinde ise karayollarının yatı
rımları için 416 milyon 500 bin lira tahsisat tek
lif olunmuştur ki, bu miktar 1950 yılı tahsi
satına'nazaran % 783,5 nispetinde bir artışı ifa
de etmektedir. 

1950 yılında yaz kıs geçit veren yolların 
uzunluğu 17 bin 465 kilometreden ibaret iken 
yol dâvasının halli.hususunda Hükümetinizce 
alman tedWrlerin büyük bir dikkat ve ehemmi
yetle tatbiki neticesinde bu miktar 33 bin kilo
metreye, asfalt yollar 1 624 kilometreden 3 500 
kilometreye-, bakım altındaki yollar ise 19 bin 
166 kilometreden 40 bin 470 kilometreye ulaş
mış bulunmaktadır. 

Aynı veçhile 1950 senesinden önce memle
ketimizde mevcut köprüler 13 bin metre uzun
luğunda 289 adedden ibaret iken bu miktar 
52 bin 650 metre uzunluğunda 833 köprüye çı
karılmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca Jl 882 
metre uzunluğundaki 242 köprünün de inşasına 
hızla devam edilmekte bulunduğunu ilâve et
mek isterim. 

b) Liman, iskele ve barınak inşaatı : 
İş ve ist?hsal hacmında umumi olarak müşa

hede edilen artışa muvazi olarak yüksek kapasi
teli ve her türlü fennî vasıtalarla mücehhez li
man tesisleri ile, iskele ve barınakların inşası hu
susu da hükümetinizce ehemmiyetle ele al'tımış 
bulunmaktadır. 

Filhakika, 1940 yılından 1930 yılına kadar ge
çen 10 sene zarfında limanlar ve iskeleler inşaatı 
için sadece 41,5 milyon lira sarfcdilmiş olmasına 
mukabil 1950 ydından itibaren programa alınan 
tesislerin maliyeti 16,5 milyon dolarlık dış kredi 
de dâhil olmak üzere 650 milyon liraya baliğ ol
makta, (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) fiilî sar
fiyat yekûnu da 240 milyon lirayı aşmaktadır. 

1950 senesinden beri yapılan bu yat'rınüar ne
ticesinde 3 milyon 200 bin ton kapasiteli Zongul
dak, 400 bin ton kapasiteli Trabzon 1,5 milyon 
ton kömür, 300 bin ton muhtelif eşya ve 100 bin 
metre mikâbı maden direği kapasitede Ereğli, 
100 bin ton kapasiteli inebolu limanları ile 
Amasra barınağı ikmal edilmiş, iskenderun li
manı da ıslah edilerek kapasitesi 1 milyon 250 
bin tona çıkardmış bulunmaktadır. 1952 yılı so
nunda inşasına başlanmış olan Salıpazarı limanı 
da ikmal edilerek geçen jnl sonunda hizmete gir
miştir. 

Aynı veçhile inşasına başlanmış olan diğer 
limanların inşa faaliyeti de hızla devam etmek
tedir. Bu cümleden olarak bu yıl içinde ikmal 
edilecek olan 150 bin ton kapasiteli Giresun li
manı için 11 milyon '500 bin lira, 1958 yıİTida 
ikmal olunacak bir milyon 200 bin ton kapasiteli 
Haydarpaşa limanı için 28 milyon 500 bin lira, 
keza 1958 yılında ikmal edilecek 1 milyon ton 
kapasiteli İzmir - Alsancak limanı için 42 milyon 
lira, yine 1958 yılında bitirilecek oUın Tophane 
rıhtımı ve ambarları için 20 milyon lira, 1 milyon 
ton kapasiteli Samsun limanı için 71 milyon lira, 
1 milyon 200 bin ton kapasiteli Mersin limanı 
için 98 milyon lira sarf edilecektir. 

Diğer taraftan 1950 den hu yana Pazar, Ri
ze, Çayeli, Bulancak, Ordu, Akçakoca, Emirgân, 
Anadoluhisar, Beykoz, Mudanya, Lapseki, 
Şarköy, Çanakkale, Marmaris, Finike, Alanya, 
Anamur, Taşucu, Çardak, Gemlik, Fethiye ve' 
Paşabahçe'de olmak üzere ceman 22 iskelenin 
inşaatı ikmal edümiş bulunmaktadır. Aynca Ho
pa, Fındıklı, Vakfıkebir.Ayancık, Ünye, Yalı-
köy, Kartal ve Sinanköy iskeleleri ise bu yıl zar
fında ikmal edilmiş olacaktır. Aynı veçhile in
şaları devam etmekte olan Bodrum barınağı bu 
yıl içinde ve birinci kısun inşaatı bitirilmiş olan 
Kefken barınağı da 1960 yılında ikmal edilecek
tir. 

inşaları son senelerde bitirilerek hizmete gir
miş olan -bu limanların ve tatbikine süratle de
vam edilmekte bulunan bahis mevzuu programın 
ikmali ile tahmil ve tahliye kapasitesi, 1950 yı
lına nazaran 3 misli bir artışla 12 milyon 750 
bin tona çıkacağı gibi, evvelce pek iptidai şart
lar altında ve yüksek masraflarla yapılmakta 
elan tahmil ve tahliye işlerinin az masrafla ve 
büyük bir süratli bir şekilde ifası da sağlanmış 
olacaktır. 
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c) Hava meydanları inşaatı ve havayolları 
Dünya hava nakliyatının gün geçtikçe artan 

ehemmiyet; vc inkişafını nazarı dikkate alan hü
kümetiniz, hava meydanlarımızın beynelmilel 
standartlara göre tevsi vc ıslahı veya yeniden in
şaları mevzuu üzerinde do ehemmiyetle durmuş
tur. 

Muhtelif kanunlarla verilen 65 milyon liral'k 
yetki 1954 malî yılı sonuna kadar tamamen kul-
landmış, 21,5 milyon liraya mal olan Yeşilköy, 
26 milyon liraya mal olan Esenboğa Beynelmilel 
hava meydanları ile beynelmilel Adana hava mey
danı ve Trabzon hava meydanı ve Trabzon ha
va meydanının toprak tesviye ve drenaj işleri, 
İzmir, Afyon, Konya, Erzurum, Elâzığ ve Di
yarbakır meydan müştemilât binaları inşaatı ve 
elektrik tesisleri montajı ikmal edilmiş olup, 
Trabzon hava meydanınuı da kaplama işine de
vam edilmektedir. 

Ayrıca 6313 sayılı Kanunla verilen 45 milyon 
liralık ek tahsisatla yurt içi hava münakalesinde 
kullanılmak üzere Samsun, Van, Kars, Erzu
rum, İskenderun, Urfa, Gazianteb, İzmir, Antal
ya ve Ağrı'da meydanlar yapılması hususundaki 
projenin tatbikine süratle devam olunmaktadır. 

Havayolları İdaresinin emin ve her türlü 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ticari bir işlet
me hüviyeti ile çalışmasını sağlamak üzere hu
susi teşebbüsün iştiraki de 60 milyon lira serma
yeli Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kuru
larak 1 Mart 1956 tarihinden itibaren faaliyete 
geçirilmiş bulunmaktadır. 

ç) Demiryolları inşaatı ve bakımı : 
Demiryolları inşası ve mevcudolanların ıslah 

ve bakımı da ehemmiyetle ele alınmış ve bu mev
zuda yarım milyar Uranın fevkinde bir progra
mın tatbikine geçilmiştir. 

Bu programın tatbikatı cümlesinden olarak 
1950 yılmdan bu yana 47 kilometrelik Hasan-
kale - Horasan hattı 1 Ocak 1951 tarihinde, 14 
kilometrelik Ereğli - Çataldere • Armutçuk hattı 
1 Ekim 1953 tarihinde, 85 kilometrelik Narlı T 
Gazianteb hattı 26 Ekim 1953 tarihinde, 109 ki
lometrelik Genç - Muş hattı 26 Ekim 1955 tari
hinde, 7 kilometreden ibarefbulunan Küçükçek-
mece - Soğuksu çift hattı 1955 yılında ve 3 kilo
metreden ibaret olan Çnkurhisar Çimento Fab
rikası iltisak hattı 1956 yüında inşaatı bitirile
rek işletmeye açdmıştır. 

Diğer taraftan ceman 185 kilometre uzunlu, 
ğunda olmak üzere, Horasan - Sarıkamış, Gazi
anteb, - Karkamış, İzmir -. Halkapınar, iltisak 
hatları üe Pendik - Gebze çift" hattının inşaatı
na hızla devam edilmekte ve ayrıca Muş - Tat
van hattı üc Van'dan komşu İran'a kadar uza
tılacak olan hat üzerinde çalışdmakta olduğu 
gibi yeniden inşa edilecek 311 kilometrelik de
miryolu şebekesinin ihzarı etüdleri de yapıl
maktadır. 

Diğer taraftan mevcut demiryolu şebeke
sinin ıslahına ve veriminin artırılmasına taal-
lûk eden meseleler de ehemmiyetle ele alınmış ve 
bu maksatla 1950 den itibaren 501 milyon lira
lık bir yatıran projesinin tatbikine geçilmiş bu
lunmaktadır. 

1950 den bu yana teknik ömürlerini doldu
ran 3 525 metro tulünde köprü ile 557 kilomet-
ro uzunluğunda hat yenilenmiş, 343 kilometreük 
hat takviye edilmiş ve 676 makas ile 779 yük va
gonu imal edilerek hizmete tahsis, olunmuştur. 

Bundan başka, yabancı memleketlerden mü-
İrim miktarda yük ve yolcu vagonu ile birlikte, 
lokomotifler, motorlu ve elektrikli trenler ve mo
torlu tren romörkleri mubayaa olunmak sure
tiyle işletme vasıtaları takviye eılilmiştir. 

Diğer taraftan dömür tasarrufu maksadı ile 
başlanmış olan çalışmalar devam etmekte olup bu 
meyanda Sirkeci - Soğuksu hattının elektrifi
kasyonu ikmal edildiği gibi 114 lokomotif tadü 
edilmek suretiyle ham petrol üe çalışır vaziyete 
getirilmiştir. 

d) Deniz ticaret filomuza gelince : 
Gerek memleketimizin coğrafi durumu, ge

rek 1950 den bu yana artmakta olan dış ticaret 
hacmim nazarı dükkate alan Hükümetiniz deniz 
ticaret filomuzun ıslah ve inkişafı hususunda da 
büyük gayretler sarf etmekte bulunmuştur. 

Filhakika, ithal ve ihraç mallarımız nakliya
tının Türk gemileri ile yapılması suretiyle bir 
taraftan ehemmiyetli miktarda döviz tasarruf 
edilmekte, diğer taraftan döviz gelirlerinin art
ması sağlanmaktadır. 

Bu mevzudaki gayretlerimiz neticesinde deniz 
ticaret fdosunun 1950 yılındaki tonaj yekûnu 
467 bin ton iken, bu miktar % 43 bir artışla 668 
bin tonilâtoya yükselmiştir. 

Bu hususta Devlet sektörü için 1950 yılından 
1956 yılma kadar 230 milyon liralık yatırım 
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programı ele alınmış olup ceman 39 bin 591 toni
lâtoluk 7 aded modern yolcu gemisi, yekûnu 68 
bin 826 tonilâtoya baliğ 21 bin 300 tonilâ
toluk batman tankeri ceman 5907 tonilâtoluk 11 
aded şehir hattı gemisi ve 6 bin 572 tonilâtoluk 
muhtelif tipte 8 gemi olmak üzere ceman 142 bin 
196 tonilâtoluk 39 aded gemi yeniden inşa ettiri
lerek hizmete konulduğu gibi bu' devre zarfında, 
yaşlı ve ağır masraflı 17 yolcu ve yük gemisi 
kadrodan çıkarılmıştır. 

Hizmete giren gemilerden bir kısmının tersa
nelerimizde inşa edilmiş bulunduğunu kaydet
mek de yerinde olur. 

e) PTT yatırımları ve faaliyetleri : 
Yurdun muhtelif yerlerinde yeni PTT tesis

lerinin kurulması ve mevcut tesislerin tevsii su
retiyle ıslahı hususundaki çalışmalara arabksız 
olarak devam edilmektedir. Bu maksatla yeniden 
inşası takarrür eden tesisleri de ihtiva etmek 
üzere 1950 den bu yana yapılan yatırımların ye
kûnu 112 müyon liraya baliğ olmaktadır. 

Yapüan bu yatırımlar sayesinde haberleşme 
mevzuunda vâki inkişafa mütaallik rakamlar ge
rekçede yüksek tetkiklerinize arz edilmiş bulun
duğundan bu hususta ayrıca malûmat veremiye-
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1957 bütçeleri münasebetiyle verdiğimiz izahat 

burada nihayete ermektedir. 
Bu mâruzâtımla yurdumuzun her salmda kal

kınmasını temin medeni milletler seviyesine 
çıkarmak için, iktidara geldiğimiz tarihten beri 
sarf edilmekte olan gayretleri izaha çalıştım. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere bu uğurda 
milletçe yapılmakta olan gayretler sadece Devlet 
bütçeleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer 
âmme müesseseleri tarafından finanse edilen iş
lerden ibaret değildir. 

İnanan bir nıilletin muazzam bir kalkınma 
hareketine nasıl katıldığını, hükümetleriniz tara

fından meydana getirilmiş olan müsait iklim 
içerisinde hususi teşebbüsün son 4 - 5 yıl içinde 
nasıl büyük hamleler yaptığını derin bir haz ve 
huzur içerisinde müşahede etmekteyiz. 

Ancak, hususi teşebbüs tarafından tahakkuk 
ettirilmekte olan bu yatırımlar hakkında yapü-
maya başlanmış olan anket henüz neticelenmediği 
için sizlere bugün nihai rakamları verememek
teyiz. 

Büyük miüetimizin iktidarımıza tevdi ettiği 
mukaddes emanetten ilham alarak, âmme hizmet
lerinin en iyi şekilde tedviri ile beraber, memle
ketimizin uzun yıllar boyunca^mahlcûm edilmiş 
olduğu iktisadi yoksulluktan kurtarılmasını is
tihdaf eden bütün bu gayretlerimizi, bir iktisadi 
istiklâl dâvası olarak kabul ediyor ve yolumuzda 
azimle yürümeye devam ediyoruz. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

İktisadi cihazlanmasını en ileri milletler sevi
yesine çıkarmış, kaynaklarını en modern usullerle 
çalıştırmaya başlamış, ballanın maddi ve mânevi 
refahını teminat altına almış, dünya pazarlarına 
sağlara bir surette yerleşmiş, millî müdafaasının 
malî ve teknik icaplarını karşılamaya kaadir bir 
bünyeye kavuşmuş; müstakbel Türkiye istikame
tinde bir merhale teşkil eden 1957 bütçelerinin 
Yüksek Heyetiniz tarafından yapılacak tetkik
lerle daha da değerleneceğine ve en mütekâmil 
bir hüviyet iktisabedeceğine emin buluriuyoruz. 

Yeni bütçenin de memleketimize ve milleti
mize hayırlı ve başarılı olmasını temenni ederim. 
(Soldan, sürekli ve şiddetli alkışlar) 

EEÎS — İnikada 10 dakika ara veriyorum 
efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Beis Bey 
takririm vardır, lütfen okutunuz, 

REÎS — İnikada 10 dakika ara verilmiştir 
efendim. 
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M E C L İ S M Ü Z A K E R E L E R İ 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 18,40 

REİS - Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Attila Konuk (Antalya) 

REİS — Bütçe müzakerelerine devam edi
yoruz. 

Müzakereler yjin Riyasete verilmiş takrirler 
var, okuyoruz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde Mali
ye Vekilinin yapmış olduğu konuşmanın radyo 
vasıtasiyle yayınlanacağı radyonun sabah bül
teninde ilân edilmiş bulunmaktadır. Meclis Kür
süsünde de bunun irin bâzı tesisat yapıldığı 
görülmektedir. 

19f>i> bütçe müzakereleri sırasında Hükümet 
Reisi mütaakıp bütçelerde Maliye Vekiline bu 
imkân verildiği takdirde muhalefetin de bun
dan istifade edeceğini taahhüt ve ifade etnüşti. 

Bu itibarla muhalefet grup sözcülerinin büt
çe hakkındaki görüşlerinin de aynı vasıta ile 
vatandaşa ulaştırılmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grup Başkanvckili 

Malatya Mebusu Kars Mebusu 
N. Yetkin M. Hazer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
20 . II .1957 

Maliye Vekilinin bütçe hakkındaki konuş
ması radyo ile millete duyurulmuştur. Vatan
daşların mukayeseli ve isabetli bir hükme va
rabilmesi için muhalefet grupları adına yapı
lacak konuşmaların da radyo ile millete duyu
rulması uygun olacaktır. Bu cihetin karar al
tına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
O. Bölükbaşı 

REİS — Dahilî Nizamnamenin 222 nci mad
desi, mebuslar tarafından, Heyeti Umumiyeye, 
icraya mütaallik temenni takriri verilemiyeee-
jHni âmir bulunmaktadır. 

Bu takrirler icraya mütaallik bulunması iti
bariyle okumakla iktifa ediyorum. 

FETHİ OELÎKBAŞ (Burdur) — Müzake
re usulü hakkında, söz istiyorum. 

REÎS — Ne hususunda? 
FETIIÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Dahilî Ni

zamnamenin 147 nci maddesine atfen söz isti
yorum. 

REİS — Buyurun. 
FETHİ ÇELHvBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; bütçe müzakereleri Meclis
te cereyan eden vc bu itibarla teşriî bir faali
yet okluğuna ve bu faaliyet arasında Hükümet 
bütçeyi.... 

REÎS — Usul hakkında konuşmuyorsunuz? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reis Bey

den, Meclis müzakerelerinde Maliye Vekilinin 
konuşmasını radyo ile ilân ctnreyi hangi usul
le yapmış ise aynı usule ittibnen bizim de ko
nuşmamızın radyo ile verilmesini rica ediyo
rum. Riyaset Divanı Meclis müzakerelerini ni
zamnameye uy^un olarak ida-re eder veya;.. (Sol
dan, gürültüler) 

FETİH ÇELÎKBAŞ (Devamla) -•- Şimdi 
147 n<M maddeyi okuyorum: 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Aşağı la. 
FETIIÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Himmet 

Bey, sözünüz varsa buraya gelir konuşursu
nuz. Vatandaş sizi Mecliste mebusluk yapası-
nız diye gönderdi. (Sağdan şiddetli alkışlar) 
(Soldan în aşağı sesleri) 

REÎS — Arkadaşımıza hakaret ediyorsunuz. 
Sözünüzü geri alın rica ederim. (Soldan sö
zünü geri. alsın sesleri) Himmet Beye söyle
diğinim sözleri geri alın. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Ne söy
lemişim ki. geri alayım. 

REÎS — «Vatandaşlar sizi mebusluk yana
şınız diye gönderdi» dediniz. Bunu hakaret 
makamında söylediniz, 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) Hakaret ula-
rak hiçbir arkadaşa, benim de âzası bulun
duğum bu Mecliste, söz söylemem. Bir arka
daşa söz söylemek bu mânada alınırsa kendi
mi bundan tenzih ederim. 

Maddeyi okuyorum. 

Madde 147. — Mecliste iki zabıt tutulur : 
1. Harfiyen zabıt. Bu zabıt, zabıt ceride-

siyle ve icabında Resmî Gazete ile ilân olunur. 
«Soldan : Güzel, mesele yok sesleri* 
ABlDİN POTUOÖLU (Eskişehir) — Bu

nun; bu mesele ile ne alâkası var? 
REİS — Abidih Bey hatibe müdahale et

meyin rica ederim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reis Bey

den, Nizamnamenin hangi maddesine tev
fikan Maliye Vekilinin konuşmasını radyo ile 
ilân etmiştir, bunu öğrenmek isterim. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Teamül var. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — icranın faaliye
tini âmme efkârına duyurmak için hususi ka
nun var. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İhsan 
Gülez arkadaşım bir hususu karıştırıyor : Hü
kümetin Meclis dışındaki icraatı efkârı umu-
miyeye duyurulabilir, buna bir şey demiyoruz. 
Ama Meclis faaliyetleriyle alâkalı bir konuşma 
üân ediliyor. Eğer, Hükümetin Yüksek Huzu
runuzdaki konuşması icrai mahiyette ise, Riya
set öyle telâkki ediyorsa bunu tesbit edelim. Ar
kadaşlar, Meclis içerisinde cereyan eden hiçbir 
müzakere, hattâ Başvekilin konuşması dahi ic
rai mahiyette değil, teşriî mahiyettedir. Bu da 
teşriî murakabeye aittir. 

Eğer Riyaset, Maliye Vekilinin konuşmasını 
radyo ile yayınlamamış olsaydı, muhalefet par
tilerinin grup sözcülerinin de sözlerinin, hattâ 
iktidara mensup grup sözcülerinin de sözlerinin 
radyo ile yayınlanmaması ieabederdi. 

Şimdi arkadaşlar mühim bir noktaya temas 
edeceğim. . Demin okunan bir takrirde bahse-
dildiği üzere, 1955 yılında vâki bir itiraz üze
rine Başbakanın; «Badema ya hepsim yayınla
rız veya hiçbirini yayınlamayız.» demesi dahi 
bu vazifeyi Meclis Riyaset Divanının değil.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yanlış, yanlış. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Çok gü
zel, Başvekü <yanlış» diyor. Şu halde Riyaset 
ten hakikaten nizamnameye uygun olark bu işi 
tedvir etmesi istenmektedir. Bu yalnız muha
lefet partileri mebuslarının değil,. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin heyeti umuıniyesiniu va
zifesi ve hakkıdır. Bu bakımdan ısrar ediyo
ruz. .Nizamnamenin hangi maddesiyle bu usul 
tatbik edilmiş ise aynı usule riayetle, yalnız mu
halefet partileri sözcülerinin değil, iktidar par
tisi sözcüsünün de konuşmasının yayınlanması 
lüzumu aşikârdır. (Reye, reye sesleri) 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız reye koyalım di
yorlar. Hayır arkadaşlar, Nizmname ortda 
iken bu, reyle halledilemez. Nizamnameyi de
ğiştirirsiniz, mesele kalmaz. Bütçe müzakere
lerinde yalnız Maliye Vekilinin sözleri yayınla
nır ve müzakereler. devam eder, dersiniz. Bu, 
ancak Nizamnamenin tadili ile halledilir. Eğer 
ekseriyet karar verirse badema bu usul tatbik 
edilir, aksi takdirde bundaki hata aşikârdır. 

Şimdi müsaade buyurursanız, bütçe müzake
resinin başladığı bugün böyle aşikâr bir usul
süzlükle 'görüşmelere başlanırsa, milletin bek
lediği tam açıklığa bu, müsait olmaz. Burada 
yapıcı tenkidler yapınız, uluorta konuşmayınız, 
diyorsunuz. O halde bütçe müzakeresinde ya
pıcı tenkidlerinuzin mîllete duyurulmasına mü
saade edin, bunu rica ederim. Hükümetin ic
raatını, iş tutumunu, iktidar partisinin sözcüsü
nün, hattâ Bütçe Encümeninin sözcüsünün, mu
halif partilerin sözcülerinin nasıl gördüğünü 
millet hakikaten Öğrenmek ister. (Gazetelerden 
öğrenir sesleri) 

Şimdi efendim, Nıısret Bey arkadaşımın, 
benim esbabı mucibelerime iştirak etmemesine 
rağmen, Riyaset Divanından grup adına rica 
ediyorum. Maliye Vekilinin konuşmasını Ni
zamnamenin hangi maddesine uyarak radyo ile 
ilân etmiş ise.... (Soldan, teamüle uyularak ses
leri) Grup sözcülerinin görüşlerinin de aynı 
maddeye uyularak • reyinize arz etmek suretiyle 
değil - ilânına tevessül etmesinin vazifesi iktiza
sından olduğunu söyliyerek huzurunuzdan ayrı
lıyorum. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Başvekil buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-

bul) — Muhterem arkadaşlar... Benden evvel ko
nuşan hatibin, dâvasını halletmek için, benim 
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vaktiyle bu kürsüden yaptığım bir beyanı ele 
almış olması vesilesiyle huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Mesele hatibin söylediği gibi değildir. Deni
liyor ki, vaktiyle burada yapılan bir hükümet 
beyanı, radyo üe umumi efkâra intikal ettirilmiş 
ve bu, mucibi şikâyet olmuş.'. Ben de Başvekil 
olarak, bu hal, tekerrür etmiyecektir, tekerrür 
ettiği takdirde muhalefete de aynı hak tanına
caktır, demişim. Mesele böyle değildir, muhterem 
arkadaşlar. 

Umumi olarak, Meclis dışında cereyan eden 
parti mücadeleleri radyoya intikal ettiriliyor diye 
şjkâyet olunuyordu. Biz de bundan sonra rad
yoda bunları keseriz, kestiğimiz takdirde size 
de o hakkı veririz, dedik. Binaenaleyh o hâdise 
ile şimdiki iddia arasında hiçoir münasebet olma
dığı aşikârdır. 

Fethi Çelikbaş'm nizamname bakımından ileri 
sürdüğü mütalâaya gelince; iddiasını nizamna
menin hiçbir maddesine istinadetfirenıedi. 
Diyor ki: Madem ki, Hükümet konuşuyor, o hal
de muhalefete de aynı hakkın verilmesi lâzımge-
lir. Böyle bir talep, hükümetle muhalefetin tea
dülü esasına istinadeder. Şayet bizim grupumuz 
adına konuşan arkadaşımızın konuşması radyoya 
intikal ettirilecek olursa o zaman bu hakkı bizden 
talebetmek yerinde olur. (Soldan, bravo sesleri 
ve alkışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Usul hakkında iki arkadaşa söz ver
dim, başka söz veremem. 

Şimdi arkadaşın Riyasete sorduğu bir suale 
cevap veriyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Son söz 
milletvekiline aittir. 

REİS — Müsaade buyurun. (Gürültüler) 
Gürültü etmeyin rica ederim. Riyaseti de mi 
konuşturmryacaksınız? (Gürültüler) 

Fethi Çelikbaş arkadaşımız meseleyi yanbş 
anlamıştır.. Evvel emirde buradan radyo ile ne
şir, gazete ile neşir, fotoğraf almak, Meclis 
müzakerelerinin aleniyetinin icaplanndandır. 
İstiyen gelir, bu işler için Riyasetten müsaade 
ahr. Eadyo idaresinin neşirde bulunması Icrai 
bir hartkettir. Bu hareket hakkında takrir ver
dikleri için Dahilî Nizamnamenin 222 nci mad
ded mucibince bu temenni takrirlerini okumak-
U Jktifa ettim. (Soldan, bravo sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hükü
metten sonra söz milletvefölinindir. 

RElS '— Usul hakkında mı konuşacaksınız? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Usul 

hakkmda. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ondan 

evvel ben söz istedim Reis bey. (Gürültüler) 
REİS — Osman Bey; usule ait cevap veril

miştir, usul diye bir şey kalmamıştır. Usul bitti 
söz vermiyorum. Usul hakkında söz kalmadı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka-
daşlar, kürsüye geldikten sonra... (Şiddetli gü
rültüler, soldan sıra kapaklarım vurmalar) 

REİS — Osman Bey; söz vermiyorum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Sıra 

kapaklarını vurmak sadece mağlûbiyeti ilân eder.. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Böyle 

Riyaset yapılmaz. (Gürültüler) 
REİS — Yusuf Azizoğlu Bey; sözünüz Ri

yasete hakarettir... 
YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) - Riyaset 

Makamı vazifesini yapamıyor... 
REİS — Yusuf Azizoğlu Bey; Riyasete ha

karet mahiyetindeki sözünüzü geri alınız. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Sözümü 

geri almıyorum. (Gürültüler) 
REİS — Arkadaşlar; Yusuf Azizoğlu arka

daşımız; (Böyle Riyaset yapdmaz) diye Riyaset 
Makamına hakarette bulunmuştur. Kendisinin 
iki celse için Meclis içtimalarına iştirak etmemesi 
hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan, 
şiddetli gürültüler) 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Ni
zamnameyi tatbik etmiyorsunuz. Nizamnameye 
göre müdafaa hakkım vardır, verin hakkımı 
bana. 

RElS — Size söz vermek için evvela ihtar 
ettim ve sözünüzü geri aim dedim, kabul etme
diniz, (Sağdan, gürültüler, bu söz vermek değil
dir, sesleri) 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Ni
zamname der ki: Kendisine ceza verilen mebusa 
kendisini müdafaa için söz verilir. Siz nizamna
menin bu hükmüne riayet etmiyorsunuz. 

REİS — Kararın infazım rica ederim. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Bu 
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doğru bîr hareket değildir. Bu makamın icapla
rını yapmanız lâzımdır. 

(Yusuf Azizoğlu salonu terk etti.) 
BEİS — Bütçenin heyeti umumiyesi hak

kında... 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Reyleri 

saymadınız, haksızlık oldu. (Soldan : Gürültüler, 
sayıldı sesleri. Sağdan, sayılmadı, sesleri) 

RElS — Bütçenin heyeti umumiyesi üzerin
de söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Hürriyet Partisi Grupu adına: Ekrem Alican 
Halk Partisi Grupu adına : Nüvit Yetkin 
Demokrat Parti Grupu adına : Hayrettin 

Erkmen 
Kemal Biberoğlu (Çorum) 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 
ZeM Erataman (Tekirdağ) 
îsmaü Hakkı Akyüz (Tekirdağ) 
Hümi Dura (Kastamonu) 
Hikmet Bayur (Manisa) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) 
Abdullah Aytemiz (Maras) 
Onman Turan (Trabzon) 
Mehmet Hazer (Kars) 
A. Fahri Ağaoğlu (Konya) 
Ahmet Gürkan (Tokad) 

Nnr\ Ocakcıoğlu (Malatya) 
Be&zat Bilgin (İzmir) 
Ömer Bilen (Ankara) 
Sıtkı Koraltan (Afyon Karahisar) 
Hulusi Bozbeyoğlu (Tokad) 
Kemal Ozçoban (Afyon Karahisar) 
Sudi Muhçıoğlu (Manisa) 
Babri Er dum an (Erzurum) 

RElS — Başka söz istiyen var mı? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) _ Beni de 

kaydettiniz mi Reis Bey? 
RElS — Kaydettim efendim. 
Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 

Ekrem Alican 'indir.-
EKREM ALtCAN (Kocaeli) - Muhterem 

arkadaşlarım, Hürriyet Partisi Meclis Gmpu 
adına 1957 bütçe lâyihası ve ekli cetvelleri üze
redeki mâruzâtımıza başlarken,'bu Devlet ve-
sîkasını, Türk milletine ve Türkiye Büyük Mil

let Meclisine takdim eden umumi gerekçeye ha
kka, resmiyet, ciddiyet ve tarafsızlıkla gayri-
kabili telif zihniyete, geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da dikkati çekmek isteriz. 

Filhakika bu gerekçe; bâzı hâdiseleri, âdeta 
insan aklıselimi ile istihza edercesine, bugüne 
kadar yapılmış izahların Um aksi bir görüş içe
risinde izah etmeyi, bir nevi zekâ işareti telâkki 
etmektedir. 

ılne bu gerekçe, zaman zaman, vakıaları de
ğil, rakamları dahi tek bir istikametin yardım
cısı olacak şekle sokmaya gayret sarf eden par
tizan görüşü, Devlet idaresine temel saymakta
dır. 

Hulâsa, Devlet bütçesine vuzuh vermek, büt
çenin tetkik imkânlarını kolaylaştırmak zahiri 
maksadı arkasında kaleme alınmış bulunan bu 
gerekçe, asıl lüzumlu malûmatı bir kenara 
iten ve birtakım rakam ve söz bolluğu içerisin
de okuyanların bütçe hakkında salim bir fikir 
edinmeleri imkânını bertaraf eden bir vuzuhsuz
luk vesikasıdır. Gerekçe üzerindeki bu tasa te
vakkuftan sonra; esas hakkındaki görüşlerimizin 
izahına geçiyoruz : 

Malîye Vekilinin Anadolu Ajansı vasıtariyle 
8 . II . 1956 tarihinde Türk milletine ilân etti
ğine göre; 1957 Devlet bütçesi Demokrat Parti, 
iktidarının dördüncü denk bütçelidir. Bundan 
evvelki denk bütçeler de, 1954, İ955, 1956 malî 
yıllsn bütçeleridir. 

Maliye Vekilinin hiç tereddüt etmeden orta
ya attığı bu k?tî ve sarih iddia, bizi bir nebze 
denk bütçe tâbiri üzerinde durmaya sevk etmek
tedir. Bizim anladığımız mânası ile, bütçeler; 
adlarını denk koymakla değil, samimiyet, umu
miyet ve tasarruf kaidelerine âzami dikkat, ve 
itina üe hazırlanmak, bu esaslar içinde kanuni-
yet iktisabetmek ve bir yıllık icra sonunda tahsi
lat ve sarfiyat miktarları tahminlere uypun su
rette tahakkuk ederek mütevazm bir şekilde ne
ticelenmek şartiyle denk bütçe vasfını iktîsabe-
deTİer. 

Bu itibarla, 1957 bütçesinin denkliği mevzu
unda bir karara varmadan evvel, denk oldukları 
iddia olunan bundan evvelki üç bütçeyi kısaca 
gözden geçirmek isteriz. 

1954 bütçesi, hükümet ta lafından denk olarak 
hazırlanmış ve T. B. M! Meclisinden mssraf ve 
varidat muhammenatı 2.288 küsur milyon lira 
şeklinde denk olarak çıkrrustır. 
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Bu bütçenin bîr yıllık icra safhası sonunda, 
ilızar olunan hesabı kati kanun lâyihası, hükü
metçe, 1955 Aralık aynıda, yani 14 ay evvel 
T. B. M. Meclisine sevk olunmuş bulunmaktadır. 
Divanı Muhasebatın mutabakat beyannamesi de 
Temmuz 1956 aynıda, yani 7 ay evvel, T. B. M. 
Meclisine gelmiştir. 

Bu hesabı kati kanun lâyihası ve mutabakat 
beyannamesi, nedense,l957 bütçe müzakerelerine 
kadar Umumi Heyete sevk olunamamış ve Divanı 
Muhasebat Encümenindekî ikametinin bir seneye 
yaklaşmasında mahzur görülmemiştir. 

Bu hesabı katî kanun lâyihasına nazaran; 
1954 malı yılında Devlet varidatı tahmin dilen
den 104 milyon lira noksanı ile 2 184 milyon li
ra olarak tahsil olunabilmiş. Devlet masrafları 
da tahmin olunan miktarın 67 milyon lira fazla-
siyle 2 356 küsur milyon lira olarak tahakkuk 
etmiştir. 

Varidata nazaran masrafların fazlalığı olan 
171 milyon lira da bu bütçenin açığını teşkil et
miştir. Şu hale gore, Demokrat Parti iktidarının, 
Meclisten mütevazin rakamlarla çıktığı için, denk 
adım alan bu bütçesi, haddi zatında 171 küsur 
milyon liralık açığı muhtevi bir açık bütçedir. 

1955 malî yılı bütçesi, Hükümet tarafından, 
müzakere raevzuumuz 1957 bütçesinde olduğu gi
bi, henüz hukuki hüviyetleri mevcudolmıyan, 
mevhum birtakım varidat ile denkleştirilerek Bü
yük Millet Meclisine sevk olunmuş, Meclisin ka
nunsuz varidatı kabul etmemesi üzerine bu büt
çe 151 küsur milyon liralık bir açıkla kanuniyot 
iktisabetmiştir. Bu bütçeye ait hesabı katî ka
nun lâyihası da aralık 1956 ayında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevk olunmuştur. 

Bu lâyihaya göre, 1955 malî yılı için tahmin 
olunan 2 789 milyar liralık varidat, yd içinde, 
206 milyon lira noksaniylc 2 583 milyar lira ola
rak tahsil olunabilmiştir. 

2 940 milyar liralık masraf tahsisleri ise; 161 
milyon lira noksaniyle, 2 779 milyar lira olarak 
tahakkuk etmiştir. Bu bütçede de; varidat tahsi
lâtına nazaran, yapılan masrafların fazlalığı olan, 
195 küsur milyon lira, açık miktarım teşkil et
mektedir. Şu halde; Meclisten 151 milyon lira 
açıkla çıkmış bulunan, bir yıllık icra safhası so
nunda bu açık miktarı 44 milyon lira fazlasiyle 
195 milyon liraya yükselen, 1955 malî yılı bütçe

sine de, denk diyebilmek, bu kelime bir ilmî terim 
olarak kullanıldığı takdirde mümkün değildir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Zatıâliniz de kabul ettiniz ama. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — 1955 büt
çesini kabul ettik, açık bütçeler de kabul edilir, 
denk bütçeler de. Ama denk iddiasında bulunmak 
hilafı hakikattir. (Sağdan, bravo sesleri). 

1956 malî yılı bütçesine gelince; halen icra saf
hasında bulunan ve son günlerini yaşamakta olan 
bu bütçe, Meclise denk olarak sevk olunmuş ve 
3 324 küsur milyarlık masraf ve varidat muham-
menatı ile denk olarak kanuniyet iktisabetmiş
tir. Bugüne kadar tahsilat rakamlarının göster
diği neticeler, varidat muhammenatmın, tahak
kuk edemiyeceğini açıkça meydana koymuş bu
lunmaktadır. Kabul edilen tahsisat, tamamen 
kullanıldığı takdirde, bu bütçenin 1956 yılındaki 
süratli fiyat yükselişlerine rağmen asgari 350 
milyon liralık bir açık vereceği anlaşılmaktadır. 
Şu halde bu bütçe için de denklik teriminin kul
lanılması maalesef mümkün olamıyacaktır. 

Rakamların gösterdiği bu sarih neticeler mu
vacehesinde Maliye Vekilinin 1957 malî yılı büt
çesini Türk milletine, 4 ncü denk bütçe olarak 
takdiminin, hakikatle külliyen alâkasız bir beyan 
olduğu meydana çıkmaktadır. 

Bu vesile ife; Demokrat Partinin iktidara 
geldiği günden, bugüne kadar, neticeleri mey
dan» çıkmış bulunan bütçelerinin, tahmin olu
nan ve fîlhal tahakkuk eden açık miktarları
nı Yüksek Heyetinize arz etmek İBterira : 

Tahakk'ik 
Tahmin olunan eden açık 

açık miktarı miktarı 
milyon lira milyon lira 

1951 malî yılı 134 138 
1952 » » 199 94.6 
1953 > 167 146.9 
1954 » 000 171 
1955 > » 151 195 

1956 mali yılı bütçesi mevcut tahsisatı ta-
j mamiyle kullandığı takdirde muhtemel açık 
j 350 milyon liradır. 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere; 
j Demokrat Parti hükümetlerinin, bu parti pro-
i gramının tahakkuk ettirdiklerini iddia ettik-
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leri, biricik maddesi otau denk bütçe mad
desi de, kenara itilen diğer maddeler gibi, ta
hakkuk etmek imkânından tamamen uzak kal
mıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-
bul) — Günah, günah.. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Programı
nızı açınız, hangi madde tahakkuk etmiştir, 
göreceksiniz. (Sağdan, alkışlar) 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— 0 bizi alâkadar eder, sizî alâkadar etmez. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bu mevzu
da asıl dikkate şayan olan cihet; açık olduğu 
kabul olunan 1951 ve 1953 yılları bütçelerinin, 
denklikleri iftiharla iddia edilen 1954 • 1957 
bütçelerine nazaran, çok daha sağlam bir ma
il hüviyet taşıdıkları, açıklarının, adları denk 
olan bütçeler açıklarından daha az olduğudur. 

Diğer taraftan; üzerinde ehemmiyetle du
rulması gereken bir ikinci cihet de, Meclis
ten açık olarak çıkmış bütçelerin, açlıklarını, 
normal malî kaynaklarla karşılamak için ge
rekli malî tedbirlerin, Muvazenei Umumiye 
kanunlariyle ve Büyük Millet Meclisince alın
mış bulunduğu, adlan denk olan bütçeler 
açıklarının ise, durumu umumi efkânn gözün
den uzak tutmak maksadiyle ve Hazine mev-
cutlariyle karşılandı adı̂  altında, Merkez Ban
kasının bankmot mevcutlariyle karşılanmakta 
bulunmasıdır. Vakit bulup, Hazinenin Merkez 
Bankasından aldığı avanslann son yıllardaki 
süratli artışını tetkik edenler, bu iddiamızın 
rakamlar halindeki delillerini tesbit etmiş ola
caklardır. 

Demokrat Partinin, bütçe mevzuunda, prog
ramının 73 ncü maddesiyle kabul ettiği esas
lardan biri de, bütçede samimiyet prensibidir. 
Filhakika bü program «samimîlik ve açıklıkla 
ve çok sıkı bir tasarruf zihniyetiyle tanzim 
edilmiş denk bütçe, malî siyasetimizin esasıdır» 
demektedir. Nitekim; Demokrat Partinin mu
halefeti sırasında, geçirdiği dört bütçe yılında 
bütçe sözcülüğünü yapan bugünkü Hükümet 
Reisinin 1946 yılı sonunda kalemi eline alıp, 
partisi adına tenkidlere girişirken ilk temas et
tiği mevzu, bütçede samimiyet meselesi olmuş, 
onun bu hassasiyeti 1950 yılı bütçesi kabul edi
linceye" kadar hızından hiçbir şey kaybetmek
sizin, hattâ yıldan yıla hızını artırarak devam 

etmiştir. (Sağdan; bravo, sesleri, hâlâ devam 
etmektedir, sesleri) Biraz sonra hâlâ devam 
edip etmiyeeeğini anlarsınız. 

Sabık sözcü, o zaman Devlet bütçesindeki 
münakalelerin fazlalığından, munzam tahsisat 
taleplerinin çokluğundan, haklı olarak şikâyet 
ediyordu. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — O zaman % 27, şimdi % 1. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Neticeyi 
bekleyin efendim, raahcubolaeaksııuz. (Sağdan; 
bıravo sesleri, alkışlar) 

«Bütçeler, diyordu, nihayet tahminlere da
yandıkları için, tahmin ile tatbik sonunda va
rılan neticeler arasında az çok farklar hâsıl ol
ması pek tabiidir. Ancak; evvelki yılların tat
bikat vc neticeleri göz önünde bulundurulaca
ğı için, tahmin ile netice arasındaki farkın mu
ayyen bir nispeti geçmemesi icabeder. Bu fark, 
rnâkul bir nispeti aşarsa, ya bütçenin tanzimin
de samimî hareket olunmadığına veyahut da 
esaslı tenkidler yapılmadığına hükmetmek ica
beder.» 

Bu arada ilave ediyordu. 
«Geçen yıllar hep denk bütçe, denk bütçe 

diye meclise sunulan bütçelerin, nasıl her yıl 
mühim açıklar vererek borçlar yekununu mil
yarlara yükselttiğini vo emisyon mekanizması
nın işletilmesi suretiyle de kâğıt para miktarı
nın nasıl 200 milyondan bir milyara çıkarıldı
ğım biliyoruz.» 

(Soldan; ne muazzam eserler meydana ge
tirildiğini görüyorsunuz sesleri). 

Beyefendi, göreceksiniz, eserleri burada. 
Lütfedin, dinleyin, 

Filhakika, Demokrat Partinin iktidan yıl
larında, münakaleler ve munzam tahsisat talep
leri, Halk Partisi devresi bütçelerine nazaran 
azalmıştır. Fakat Menderes Hükümetleri, bütçe
de gayrisaminıi daha mazbut formüller ve dik
kati çekmesi daha güç usuller içerisinde yü
rütmek imkânını bulmuşlardır. (Sağdan; bra
vo, sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ne zamandan beri? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — 1954 yılın
dan beri. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ya, öyle mit 
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EKREM ALlCAN (Devamla) — Evet. Ali
can konuşmalarında her zaman bunları söyle
miştir. Zabıtlarda vardır. O zabıtları niye çı
karmıyorsunuz 7 

REÎS — Karşılıklı konuşmayın. Hatibin sö
zünü kesmeyin. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Sabık ik
tidar; varidat tahminlerini mahdut tutar, mas
raf tahminlerini bu miktarlara ayarlardı. Bu 
durum, yıl içerisinde, bilhassa Millî Müdafaa 
tahsislerinde, munzam ödeneklere ihtiyaç gös
terir büyük rakamlı münakaleler, munzam ve
ya fevkalâde ödenek kanunları çıkarılmasını 
zaruri kılardı. Bu itibarla, bütçelerin, Meclis
ten çıkış anındaki malî hüviyetleri ile, hesabı 
katilerden sonraki malî hüviyetleri birbirinden 
tamamen ayrı mahiyet arz ederdi. Dün bu sa
mimiyetsizliği tenkid edenler, bugün aynı aa-
tniraiyetsizliği bütçe üzerindeki Meclis mura
kabesini, çok daha azaltan, bir, başka yoldan 
tatbika koymuş bulunmaktadırlar. Bu tatbi
kat, yıl geçtikçe, müşkülât arttıkça daha da 
İleri bir mahiyet almaktadır. 

Yeni tatbikat eski iktidarın yaptığının tam 
aksidir. Onlar masrafları az gösterirlerdi, ye
niler varidatı fazla göstermekte, masraf tah
sislerini bu yüksek varidat rakamlarına ayar
lamaktadırlar. Meclisten, bu şekilde çıkarılan 
bütçe, tahsisat rakamları, yıl içerisinde tahsi
lat durumuna göre, Hükümetçe yeni bir ayar
lamaya tâbi tutulmaktadır. Bu usul ile; ek öde
nek ve münakale talepleri asgariye indiril
mekte, yeni ayarlamalardan, gayrisamimîyetten 
Meclisin haberdar olması imkânları bertaraf 
olunmakta, bütçe üzerindeki Meclis murakabe
si ise nazari bir mahiyet iktisabetmektedir. Ay
rıca bu usul iktidar partibinin propaganda or
ganlarına da muazzam imkânlar hazırlamakta-
dr. Büyük rakamlı bütçeler, büyük masraf 
tahsisleri, denk bütçe, görülmemiş inkişaf ede
biyat gibi... 

MUBAD A1ÎÜLOEN (Afyon Karahisar) 
— Yalan mı? 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Ne kadar 
doğru, ne kadar yanlış olduğu yine bu notlarda' 
mevcuttur. Dinleyince siz de inanacaksınız Mu-
rad Âli Bey.. Bu itibarla, hesapsızlığından acı 
acı şikâyet ettiğimiz Demokrat Parti iktidarı, 
bu mevzuda eskilere nazaran, çok daha hesabi 

hareket etmenin usulünü keşfetmiş bulunmakta 
dır. 

Bu mütalâamızın müşahhas delilleri olmak 
üzere umumi mahiyette bâzı misaller de vermek 
isteriz : 

1. Hesabı katî kanunlarının; Devlet bütçe
sine mevzu tahsisattan, yıl sonuna kadar sarf 
olunamadıklan için iptal edilen miktarları gös
teren, imha edilen ödenekler kalemi, yıldan yı
la artmaktadır. 1950 - 1955 bütçe yıllarında 
aşağıdaki miktarlarda tahsisat iptal olunmuşlar
dır : 

İmha olunan tahsisat 

74 000 000 lira 
115 000 000. > 
127 000 000 » 
158 000 000 > 

1952 malî yıh 
1953 » » 
1954 » * 

. 1955 » » 

Bütçelerin varidat tahsilatında, yıl başla
rındaki varidat tahminlerine nazaran, her yıl 
daha mütebariz bir hal alan gerilemeler müşa
hede olunmaktadır. 

1951 - 1956 malî yıllarında; Devlet bütçele
rinin, tahmin olunan varidat miktarlariyle, tah
sil olunan varidat miktarları şu seyri takibet-
miştir • 

Yıh 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Tahmin olu
nan varidat 
Milyar lira 

1 344 
1 551 
1 959 
2 288 
2 789 

Tahsil olu
nan varidat Fon 
Milyar lira Milyon lira 

1 353 
1 651 
1 936 
2 184 
2 583 

+ 9 
+ 100 
— 23 
— 104 
— 206 

1956 3 324 Muhtemel Muhtemel 
tahsilat 2 974 fark 350 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yukardaki cetvellerin vuzuhla önümüze sür

düğü bir hakikat vardır. O da, Demokrat Parti 
iktidarının, bütçede samimiyet fikrinden her 
yıl biraz daha uzaklaşmakta olması ve Devlet 
bütçesinin, kullanılmıyan tahsisatının tahsil 
olunamıyan varidatının, bu fikrin terk edilmesi 
nispetinde, yıldan yıla artmakta bulunmasıdır. 
Bu suretle, Türk Maliyesinin, 1952 ve 1953 yıl
lan bütçelerinde eriştiği, cidden takdire değer 
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ileri durumdan, gün geçtikçe biraz daha uzak-
lasıldığını esefle müşahade etmekteyiz. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Yani zatıâliniz ayrıldıktan sonra. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Evet efen-
dim. 

1956 yılı bütçesinin tahminlere nazaran fab-
Bİlât noksanlığının, asgari 350 milyon lira ola
cağı, daha şimdiden meydana çıkmıştır. Şu 
halde, 1956 malî yılı, samimiyetsiz bütçe politi
kasının, zirve yılı olmak vasfını kazanmış bu
lunmaktadır. 

Bütçe tasarruf prensibi Demokrat Parti mu
halefetinin iltifatına fazlasiyle mazhar olmuş ve 
bugünkü Hükümet Reisinin ağzından, Türk Mil
letine, defatle ilân edilmiş, malî prensipler-
den biri de, bütçede tasarruf prensibiydi. 

Biraz evvel okuduğum, parti programının 
73 ncü maddesinde, çok sıkı bir tasarruf zih
niyeti üe tarizim edilmiş, denk bütçeden bahse
diyordu. 

1947, 1948, 1949 ve 1950 bütçe müzakere za
bıtları dünün sayın muhalefet sözcüsünün, büt
çede tasarruf edebiyatına ilâve ettiği, şahaser 
numunelerle dolu bulunmaktadır. Bu sözcü o 
zamanlar, bilhassa personel masrafları üzerinde 
durmakta, Devlet bütçesinin, bu bakımdan içe
risine yuvarlandığı bürokrasi çukurundan ne 
zaman kurtardaeağını, yıldan yıla bu çukura 
daha fazla gömülmekte olan idare mekanizma
sının bir battal çark halinde işlemekte, daha ne 
kadar devam edeceğini heyecan ve teessür içe
risinde sormakta idi. 

Filhakika; karşılama, ağırlama, uğurlama, 
ziyafet, hediye, gösteriş ve keyfî vesaiti nak
liye masrafları gibi, 1950 yılma nazaran zaman 
zaman 35 misli yükseldiği sabit olan israf hare
ketleri yanmda, . bütçede tasarruf fikrinin asıl 
tatbika konulabileceği saha, Devlet bütçeleri
nin en büyük yiyici masraf grupunu teşkil eden 
ve bütün Devlet mekanizmasının organizasyonu 
ile alâkalı bulunan, Devlet personel kadroları 
ve bu kadroları işgal edenlere ödenen personel 
masraflarıdır. 

Bu İtibarla, sabık sözcünün, o zaman parma
ğını bastığı noktanın, meselenin can alacak 
noktası olduğunda şüphe yoktur. Hastalığı, böy
lece teşhis eden tabibe, hastanın teslim olduğu 
günden bugüne, tam 7 sene geçmiştir. Bu 7 

senelik mesainin muhassalası olan 1957 Devlet 
bütçesi huzurunuzdadır. Bu bütçenin, yatırım 
kalemleri içerisine karışması muhtemel kısım
lar hariç, bir milyar 600 milyon lirası personel 
masraflarına tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu 
rakam, bütçenin cari masraflar yekûnunun 
% 60 mı teşkil etmektedir. Geçen yıl bütçesi
ne nazaran vâki artış, 150 milyon liraya yakın
dır. Bu suretle; 1950 yılındaki, 656 milyon li
ralık personel masrafları, 1957 yılında tam 
iki buçuk misline yükselmiş bulunmaktadır. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Gayet tabiî... Hizmet artmıştır. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Ona da ce
vap var. (Gülüşmeler) 

Mevzuu dün olduğu gibi bugün de sahipsiz 
bırakılmasının hattâ dünden daha fena bir şek
le sokulmasının bir tek sebebi vardır. O da De
mokrat Parti hükümetlerinin, kolay ve ucuz 
muvaffakiyetler peşinde koşmayı politik ivicaç-
lara müsait usuller içerisinde çalışmayı, bilgiye 
ve yorucu mesaiye ihtiyaç gösteren islere, keyfî 
hareketlere imkân bırakmıyan usullere daiına 
tercih etmiş olmalarıdır. 

Bu bakımdan; âmme hizmetlerinin, ihtiyaca 
göre ve mâkul bir şeklide tâyin ve tesbit ve bu 
hizmetlerin £âyiekal Kanununa tevfikan, yani 
asgari masraf ve emekle en iyi şekilde yürü
tülmelerini temin mânasına gelen, âmme hizmet
lerinin rasyonalizasyonu mevzuu, hâdiselerin 
sadece sathında ve gösterişçi bir usul içerisinde 
dolaşmaya alışmış, Demokrat Parti hükümet
leri için ele alınması gayrimümkün bir mesele 
olmuştur. 

Hükümetlerin bu sathi ve gösterişçi iş tu
tumları dolayısiyle; bir taraftan bütçelerimiz, 
her yıl yüz milyonlarla artan milyarlarını, yi
yici masraflara ayırmak mecburiyetinde kalır
ken, diğer taraftan da ihtiyar edilen bu muaz
zam külfetler mukabilinde kadroları işgal eden
lerin pek büyük kısmı, maişet imkânlarını dahi 
sağlamaktan uzak kalmaktadırlar. 

Devlet kadrolarının çeşitli kifayetsizliklerine, 
geçim güçlüklerinin de inzimamı üe idari bünye
mizin içerisinde bulunduğu rahatsızlıkların büs
bütün arttığında şüphe yoktur. İktisadi hayatı
mızın, son günlerde, üeri bir safhaya soktuğu 
Devlet eli ile tahsis ve tevzi durumları ise, bu 
rahatsızlıklara prim veren, imkân yaratan birer 
teşvik unsuru mahiyetini almaktadır. 
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Personel nıasrafîarmdaki artışları; hizmet ar
tışı şeklindeki umumi ve mücerret manalı sözlerle 
izah etmeye çalışacaklara peşinen vereceğimiz 
cevap, Muvazenei Umumiyeye dâhil daireler, 
mülhak bütçeli idareler, iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve hattâ mahallî idareler personel kadrola
rına ve bu kadroları fiilen işgal edenlere ait ma
lûmatın bütçe gerekçesine neden ilâve olunmadı
ğı, bu mevzular hakkında izahat vermekten ne
den kaçmıldığı sualini sormaktan ibaret olacak
tır? Vaktiyle, Demokrat Parti muhalefetinin ten-
kidleri karşısında, 19-48 yılından itibaren, bütçe 
tetkiklerini kolaylaştıracak bu çeşit malûmatı, 
G. H. Partisi hükümetleri bütçe gerekçelerine 
eklemeye başlamışlardır. 

Demokrat Partinin iktidara geçişinden sonra, 
yeniden ihmale uğrıyan bu mevzuu, geçen yıl 
bütçe müzakerelerinde, Hükümete hatırlatmıştık. 
Bu memlekette, mület murakabesine müstenit bir 
idarenin âlâsını kurmak vait ve taahhüdü üe iş
başına gelmiş olan 4. Menderes Hükümeti, muha
lefet tarafından ortaya atılmış fikirlerin, millî 
menfaatlerimize ne kadar uygun olurlarsa olsun
lar, mutlaka reddedilmeleri gerektiği zihniyetini 
bütün şümulü ile tatbika koyduğundan, bütçele
rimizin bu büyük noksanı bu yıl da ikmal olun
mamıştır. Maddi kalkınma, manevi kalkınma. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu izahlarımızla; Demokrat Parti iktidarı 

bütçelerinin denklik, samimiyet ve tasarruf, gibi, 
sağlam bir devlet maliyesi için mutlak lüzum ifa
de eden prensiplerden, her yü biraz daha uzak
laşmakta olduklarını ispat etmiş bulunmaktayız. 

Bütçelerin uğradıkları bu mavaffakıyetsiz-
lîklerde, memletketin iktisadi ve malî politika
sına, bilhassa 1954 yılından sonra, verilmiş olan 
yanlış istikametin büyük hissesi bulunduğunda 
şüphe yoktur. 

1950 yılından bu yana tatbika konulmuş ik
tisadi gelişme hareketinin esas hatları üzerinde, 
geçen yıl, bütçe müzakerelerinde, Meclis Grupu-
mnzun düşüncelerini izah etmiş ve 1954 yılından 
itibaren meydana gelen (duraklama - gerileme) 
hâdiseleri karşısında, alınması gerekli tedbirler 
mevzuunda, iktidar partisi hükümetleriyle ihti
lâfa düştüğümüzü ve bu ihtilâfımızın her gün 
biraz da)ha şiddetlendiğini ifade etmiştik. 

1956 yılı bu bakımdan yeni inkişaflara sah
ne olmuştur. Her gün artan güçlükler, başlandı
ğı büyük iddialarla belirtilen fakat bir türlü ta

hakkuk edemiyen yatırımlar karşısında... (Sol
dan, Allah Allah sesleri, insaf sesleri) 

Beyler, müsaade edin, o yatırımları da gös-
tereceğim. O zaman ne diyeceksiniz? Biz dinle
dik Maliye Vekilini, ne bağırdık, ne çağırdık. 
Müsaade edin de 'biz de konuşalım. (Soldan, de
vamlı gürültüler) Sadettin Bey acele etme, hep
si var burada. Yatırımları da sereceğim önünü
ze. (Soldan, devamlı gürültüler) 

Fakat bir türlü tahakkuk etmiyen yatırım
lar.. (Soldan, şiddetli gürültüler) 

MUFvAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon) — Hangi 
tahakkuk etmiyen yatırımlar?.. Yapılanları in
kâr etme.. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Vazifeli mi
siniz Murad Ali,Bey?. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon) — Elbette 
ben mebusum. Hakaret ediyorsun. Yoksa sen mi 
vazifelisin?. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Evet. Grup 
sözcüsüyüm. 

REÎS — Karşıilıklı münakaşa etmeyin lüt
fen. Devam buyurun efendim. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon) — Ne demek 
istiyor, Reis Bey?. Bana hakaret ediyor. Sözünü 
geri alsın. 

RElS — Siz de oturduğunuz yerden müda
hale etmeyin. Devam edin efendim. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Grupumuz 
görüşünün srhhat ve selâbeti Türk milletince 
olduğu kadar, bizzat iktidar partisi liderleri ta
rafından da kabul olunmuş ve 1956 yılında, li
derler, zayıf insanlara has siyasi tedbirlere baş
vurma mecburiyetini hissederek, haklı görüşü
müzü Türk milletine bütün teferruatı ile izah 
edebilmemiz imkânını elimizden almak için, ta
savvuru gayrimümkün anti - demokratik icra
atı tatbika koymuşlardır. (Sağdan, alkışlar) 

Bu ararla, yine 1956 yılında, duraklıyan mad
di kalkınmanın mesulü millet iradesi, hürriyet
ler rejimi imiş gibi, birtakım gayrimesul parti
zan eşhas, «Evvelâ maddi kalkınma, sonra hür
riyet» şeklindeki totaliter edebiyatın tekerle
melerini dahi ortaya atmaktan çekinmemişler
dir. 

Kanaatimizce; maddi refahın asıl yaratıcıla
rı hürriyet ve demokrasi rejimleridir. Hakiki ve 
samimi iktisadi kalkınma hareketleri, millet mu
rakabesi altında cereyan eden, bu murakabeden 
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Tcuwetini alan, memleketin ahlâki ve içtimai 
nizamım tahribetmcden tahakkuk ettirilen ha
reketlerdir. (Sağdan, bravo sesleri) 

İktisâdı kalkınmanın doğuracağı her çeşit 
müşkilât, gerektireceği her çeşit fedakârlık, bü
tün milletin tasvibine mazhar olmanın vereeeği 
büyük iman kuvveti sayesinde, kolayca yenilir 
ve "bu gibi zamanlarda rueydana çıkması mûtad 
nüfuz suiistimalcileri» menfaat istismarcıları 
millî intkân sömürücüxleri yine bu iman saye
sinde, faaliyetlerine müsait vasati ürtisar imkâ
nından mahram bırakılır. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Dünyanın, bugüne kadar geçirdiği asırlar 
boyu tecrübeler ispat etmiştir ki; çeşitli diyar
larda evvelâ iktisadi kalkınma, sonra hürriyet 
diyerek, istibdat zihniyetinin uşaklığını yapan
lar, büyök menfaat gruplarının, büyük suiisti
mal şebekelerinim bedbaht aletleri veya ortaklan 
olduklarını, gizli bırakmak imkânını .hiçbir za
man bulamamışlardır. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) (Soldan, şiddetli gürültüler, neyi kay
dediyorsun açıkça söyle sesleri) (Namuslu in-
sansan açık konuş sesleri) (Sözünü geri al ses
leri) 

REÎS — Rica ederim gürültüyü kesiniz. 
EKREM ALtCAN (Devamla) — Durun ya-

hu, müsaade edin efendiler. (Soldan, gürültüler, 
içimizde bunu yapan kimse var mı sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ne de
mek istediğini açık söyle, ima ile konuşma. 
(Soldan, namussuz kimse söylesin sesleri, gürül
tüler) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Rica ede-
rim, cümleyi tam olarak dinlediniz mi? Anla
madan mütemadiyen müdahale ediyorsunuz. 
(Soldan, sözünü geri al sesleri, şiddetli gürül
tüler) 

HADİ IIÜSMAN (İstanbul) — Hepimiz na-
mushı insanlarız, böyle konuşamazsınız. 

REÎS — Mütemadi müdahalelerle Riyaseti 
konuşturmuyorsunuz, gürültü ediyorsunuz. Ri
yaset vazifesini ifa edemiyor, rica ediyorum. 

-EKREM ALÎCAN (Devamla) — Arkadaş
lar, müsaade buyurun tavzih edeyim. 
Cümlenin sonunu dinlemeden... (Şiddetli gürül
tüler, bağırmalar, sıra kapaklarına vurmalar...) 

Nasıl böyle bir karara varıyorsunuz? 
REÎS — (Zili çalarak) Arkadaşlar,»Riyaset 

vazifesini yapamıyor, çok rica ederim, gürültü 

etmeyiniz, (Soldan, kimler namuslu, kimler na
mussuz? Tavzih et sesleri) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Kimler 
hırsızlık yapmış? Söyle, söyle. (Şiddetli gürül
tüler) 

REİS — Riyaset vazifesini yapamıyor arka
daşlar, aksi halde celseyi tatil edeceğim, (şid
detli, gürültüler) 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Celseyi 
tatil edemezsiniz, sözünü geri alsın, kimseye ha. 
karet etmeye hakkı yok, söylesin kimler na
mussuz < 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Riyase
ti vazifesini yapmıya davet ediyorum, Riyasot 
vazifesini neye yapmıyor? 

REÎS — Tekrar rica ediyorum. Gürültüyü 
kesiniz. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Biz na-
ınushi insanlarız. 

REÎS — Söylediğiniz sözü tavzih ediniz. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) Ekrem Ali-

cau bugüne kadar siyasi hüviyetini meydana 
vurmuş bir insandır. (Soldan, bizler de vurduk 
sesleri) Burada hiçbir mebus arkadaşıma en 
ufak bir tariz dahi yoktur. (Soldan, gürültüler) 
Ben bir zihniyete işaret ediyorum. Diyorum ki... 
(Tekrar oku sesleri) 

Okuduğum k ı s m ı tekrar okuyacağım, iyi din
leyin, tariz var mı, yokmu? «Dünyanın bugüne 
kadar geçirdiği asırlar boyu tecrübeler ispat et
miştir ki, çeşitli diyarlarda evvelâ iktisadi kal
kınma, sonra hürriyet diyerek... (Soldan, gürül
tüler) 

Beyefendiler müsaade buyurun, biraz evvel.-
ki cümleyi okuyacağım : «Bu arada 1956 yılın
da durakhyaıı maddi kalkınmanın mesulü mil
let iradesi, hürriyetler rejimiymiş gibi, birtakım 
gayrimcsul partizan eşhas?..» (Soldan, şiddetli 
gürültüler, kini bu eşhas? sesleri) Parti kongre
lerinde; evvelâ iktisadi kalkınma sonra hürri
yet havası sözlerini yer yer duyuyoruz. (Bura
sı parti" kongresi, ocak toplantısı değil sesleri.) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Yazık, 
sana bunlar yakışmaz. Senden böyle şeyler 
üraidedilmez, Ekrem Bey. 

EKREM ALÎCAN" (Devamla) — Hiçbir 'ar
kadaşıma bir tariz kastım yoktur. 

MEHMET ÜN ALDI (Seyhan) — Deminki 
sözlerinle kimi kastediyorsun? Yalnız bunu 
söyle. 
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EKREM ALİCAN (Devamla) — Eğer ben 
bu Mecliste, bu kürsüde bir zihniyeti tenkid 
edemiyeceksem bu cümleyi konuşmamdan çıka
rıyorum. 

BAHA AKŞlT (Denizli) — Hırsız şebekesi 
kimi Onu söyle. 

EKREM ALtCAN (Devamla) — Böyle bir 
zihniyetin müdafilerinden bahsediyorum. Zihni
yeti ifade ediyorum. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Parti 
tenkid edilir. Değilse bu şekilde konuşulmaz. 

EKREM ALtCAN (Devamla) — Sözümü 
tekrar ediyorum; dünyanın bugüne kadar ge-
çirdiği çeşitli... (Şiddetli gürültüler) 

REÎS — Ekrem Bey; bu sözlerinizle neyi 
ima ettiğinizi tavzih edin. 

MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Böyle ise 
tavzih edin, değilse çıkarın konuşmadan... 

NUSRET KlRtŞClOĞLU (Zonguldak) — 
Böyle olmadığını söylesin hiç olmazsa... (Gürül
tüler, sözünü geri alsın, sesleri) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Beyefendi
ler, «Bu memlekette evvelâ iktisadi kalkınma, 
sonra hürriyet rejimidir» fikri müdafaa edile
mez demek istiyorum.' (Gürültüler) Çeşitli di
yarlarda, dünya tecrübelerinde bunu diyen bir 
kısım eşhasa diyorum. Bu, tavzih değil midir? 

NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Bu misali niye veriyorsun î 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Burada 
bütçeyi tenkid edemez iniyim? (Gürültüler.) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, niçin bu 
cümleyi söylediğinizi tavzih ediniz Ekrem Ali
can Bey... 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Tavzih et
tim Beyefendi. (Gürültüler, etmedin sesleri) 
Ben diyorum ki, iktißadi kalkınma ile mânevi 
kalkınma beraber yürür. 

Bir ülkede müreffeh ve mesut bir vatandaş 
kitlesinin doğması, bu ülkenin bir mamureler 
diyan olması, her şeyden evvel, bu ülke insan
larının hür ve bu ülkenin hürriyetler diyan ol
masına bağlıdır. Bu bir nazariyenin ifadesidir. 
(Soldan, şiddtelî gürültüler.) Onun için bu fik
ri müdafaa etmiyelim mi? (Sağdan ve soldan, 
devam, devam sesleri, gürültüler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Bütün 
Meclise hakaret var, 

EKREM ALlCAN (Devamla) -~ Zaptı ge
tirsinler de okuyalım. 

REŞAD AKŞEMSETTlNOGLU (Bolu) — 
Atladın, orayı oku. 

ÖMER SUNAR (Tokad) — Demin söyledi
ğini okumadın. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Cesaret 
göster. Oku bir daha. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Notumdan 
okudum. Zabıtla karşılaştınrsınız. Bir tek keli
mesini dahi atlamadım. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Efendim, gürültüyü kesmezseniz 
Celseyi talik ederim. (Gürültüler) Efendim, mü
saade buyurun Riyaset vazifesini ifa edemiyor. 
(Soldan, sıra kapakları ve gürültüler.) 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Arkadaş
lar, ilk okuduğum metinle bilâhara okuduğum 
metin arasında bir kelime dahi fark yoktur. 
(Gürültüler) 

Ama, arkadaşlar bu nokta üzerinde bu ka
dar hassasiyetle duruyorlar, izah edeyim. Ben 
bir prensip meselesi olarak bunu böyle görmüş
tüm. Madem ki, siz şahıslannıza karşı bunu bir 
hakaret olarak kabul ediyorsunuz, sözümü geri 
alıyorum. Topluca cümleyi geri alıyorum. 

iktidar liderlerinin aldıkları her rijit siyasi 
baskı tedbirlerine rağmen memleket ekonomisi
nin çeşitli vecibelerinde 1954 yılından itibaren 
müşahede edilmeye başlıyan duraklama, gerileme 
hareketleri 1956 yılında da devam etmiştir. .(Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

Zirai istihsallerimizde bir bünye değişikliği
ne, istihsallerimizin iklim şartlannın tesirlerin
den kurtulmakta olduklarına delâlet edecek her 
hangi müspet bir işarete tesadüf etmemekteyiz. 

1956 yılının 975 kiloluk hububat vasati hek
tar randımanı 1934 - 1938 yılları vasatisinden 
düşüktür. 

979 kiloluk bakliyat vasati hektar randımanı 
1951 yılı vasatisine, 265 kiloluk pamuk vasati 
hektar randımanı 1950 yüı vasatisine muadildir. 

1950 - 1956 yıllarındaki, köylü nüfus başına 
isabet eden zirai gelir miktarlan, 1948 fiyatla
rına göre, şöyledir ; 

1950 292 liradır 
1951 345 » 
1952 359 » 
1953 386 » 
1954 304 » 
1955 337 » 
1956 297 * 
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Demek ki; köylü nüfus basma isabet eden 
gelirlerimiz, 1950 yılından 1953 yılına kadar ol
dukça süratli bir tempo ile % 30 dan fazla yük
selmiş, fakat bu yıldan sonra 1954 yılında fark 
binden {% 4) e, 1956 yılında ise (% 1,5) e 
düşmüştür. 

1950 yılında büyük ümitlerle zirai istihsal 
sahasına sevk ettiğimiz, zirai kredilerimiz, bu
gün tamamen dondurulmuş bir hale gelmiş ve 
bu krediler hacmında 1954 yılından bu yana reel 
ilerlemeler kaydetmek imkânı ortadan kalkmış
tır. 

- Ziraat Bankasının; zirai kredi ilacından ye
kûnu,' 1954 yılından bu yana bir buçuk milyar 
lira civannda seyir etmektedir. 1950 yılı başın
da 337 milyon Ura olan bu krediler hacmi, 1955 
yılı sonuna kadar, yıllık, vasati 233 milyon Ura 
artış kaydettiği halde, 1955 yılı başından 1956 
Haziraü sonuna kadar geçen bir buçuk yıl içe
risinde, ancak, 130 müyon liralık bir inkişaf 
göstermiştir. Bu miktar, bu müddet zarfında, 
para kıymetinde vâki tenezzülü dahi karşılamak-
tan uzaktır. 

1955 malî yüı bütçe müzakerelerinde, yani 
tam iki sene evvel, Adnan Menderes; muhalefete 
hitaben; ettri sene sonra bu kredileri üç milyara 
çıkaracağız, kulağınıza küpe olsun,» demiş, fa
kat Menderes'in ve parti vc Hükümet program
lan gibi, bu küpeye de, ne bu sözleri söyliyenler, 
ne de alkışlıy ani ardan sahip çıkan olmamıştır. 

İstihsali artırmak gayesini istihdaf eden zi
rai kredüerin, cüzi miktarlar halinde muayyen 
şahıslar üzerinde, yüdan yıla devredip gitme
leri de, istihsalden tamamen uzak, bir neu is
tihlâk kredisi mahiyetini iktisabetmeleri netice
sini doğurmuş bulunmaktadır. 

Ziraatimizi modern tekniğe intibak ettirme, 
makinalaştırma mevzuunda giriştiğimiz hamle de, 
son yılların tohum, gübre, yedek parça, lâstik, 
kifayetsizlikleri ve hattâ son zamanların akar 
yakıt noksanlıklan dolayısiyle verimini lâyikiyle 
vermek imkânından mahrum kalagelmiştir. Ade
dini kırk bine çıkardığımızı, iftiharla iddia et
tiğimiz traktörlerimizin büyük kısmı, .yedek 
parça, lâstik ve hattâ akar yakıt yokluğundan 
köy sundurmalarında yatmaktadırlar. 

Sınai istihsalât : 
Hükümetin; umumiyetle uzun gecikmelerle 

neşrettiği istatistikler, smai istihsallerimiz hak

kında şümullü bir kanaat edinmemizi maalesef 
mümkün kılmamaktadır. Devlet sektörünün is
tihsal rakamlarını birkaç aylık teehhürlerle öğ
renmek kabil olmakta, hususi sektörde bu gecik
meler çok defa yuları bulmaktadır. 

Hususi sektörün gayrimalûm istihsal rakam
ları karşısında, sınai istihsaller umumi indeks
lerinin, umumiyetleri hakkında, tereddütler hâ
sıl olmamasına imkân'yoktur. 

Bu indeksler rakamlarına göre; 1948 yılından 
bu yana sınai istihsallerimiz muntazam artışlar 
kaydetmekle beraber, muhtelif sınai istihsal kol-
lanmızın ayrı ayn, bütün istihsal kollarımızın 
müşterek bâzı dertleri olduğunda da şüphe 
yoktur. 

Yün ipliği ve yünlü dokuma istihsallerimi/:, 
yün ipliği iğ adedinin 1954 yılında, 1950 yılma 
nazaran, bir misli artınlmış olmasına rağmen, 
iptidai madde kifayetsizliğinden, her yıl biraz 
daha düşmektedir. 

1956 yılının 8 ayında yün ipbği istihsalimiz 
aybk vasatisi 1939 yılından beri, yünlü dokuma 
istihsalSımiz aylık vasatisi 1945 yıbndan beri 
en düşük vasatiler olmuşlardır. 

Çoğu hususi müteşebbislere ait çimento fab
rikalarımızın 1954 yılından evvel tahakkuk etmiş 
tevsileri ve İzmir çimento .fabrikasının işletme
ye açılması ile, çimento istihsal kapasitemiz, 
1953 ydı sonundan itibaren, bir milyon tonun 
üstüne çıkmış, fakat gimento. istihsallerimiz, 
normal kapasiteden daima ve en az % 25 nispe
tinde noksaniyle tahakkuk etmiştir. 

Elimizde rakamlan bulunan yegâne çimen
to fabrikası olan Sivas çimento fabrikasının, 
1953 yılında 178 bin tona yükselen*" iatihsaü, 
1954 yılında 156 bin tona, 1955 yılında 149 bin 
tona düşmüştür. 

Bu istihsal tenezzülleri, geçen yılda bu kür
süden ifade ettiğimiz gibi, bilhassa ceryan kifa
yetsizliği, kömürsüz1ük, malzeme noksanlığı gi
bi sebeplere istinadetmektedir. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde bu fabrika
ya ait çimento değirmenlerinin, 1954 yılında, 
çalışılması icabeden bir "yıllık 17 520' nazari 
saate mukabil, fiilen 8 405 saat çalışabildikleri
ni ifade etmiştik. Aynı değirmenlerin 1955 yı
lındaki fiilî çalışma müddetleri 1954 fiilîsin
den de 428 saat noksaniyle 7 976 saat olarak 
tahakkuk edebilmiştir, 
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İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU 
— 1956 yı da söyle, tek taraflı konuşma. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — 9 544 saat
lik inkıtalann, 2 293 saati kömürsüzlükten, 1171 
saati muhtelif tesisat ve makina amalarından, 
850 saati cereyan kifayetsizliğinden, 922 saati 
vinç arızasından, 1 280 saati klinkersizlikten 
meydana gelmiştir. 

Şeker fabrikalarımızın kuruluş safhalarının 
ikmali ve peyderpey işletmeye açılıp, tecrübe 
kampanyalarından çıkmaları ile, bu sanayiimizdeki 
kuruluş hataları açıkça meydana çıkmaya baş
lamıştır. 1956 yılında tecrübe kampanyası yap
mış Erzurum, Elâzığ, Erzincan ve Malatya fab
rikaları hariç normal kampanyada çalışan 11 
fabrikamızın bu kampanya yılında işledikleri 
pancar yekûnu, bir milyon altı yüz yetmiş sekû 
bin tondur. Geçen yıl bu miktar Burdur, Kay
seri ve Susurluk fabrikalarının tecrübe kampan
yası yapmış olmalarına rağmen 58 bin ton faz-
lasiyle bir milyon yedi yüz otuz altı bin tondur. 

Bu fabrikaların asgari bir hesapla, pancar 
işleme kapasiteleri yekûnu iki milyon iki yüz 
bin tondur. Şu hale göre, yalnız bu 11 fabrika 
dolayısiyle, Beş' yüz bin tondan fazla yani üç bü
yük fabrikaya muadil bir istihsal kapasitesi her 
iki yılda da muattal bir vaziyette kalmıştır. 

Sadece dört şeker fabrikasının faaliyette bu
lunduğu devre içerisinde en fazla şeker istihsal 
yılımız olan 1951 yılının 186 bin tonluk istih
sali yanında, 15 fabrikanın 1956 yılında istihsal 
ettiği şeker miktarı da % 48 nispetinde 90 bin 
tonluk bir artışla 277 bin tondan ibarettir. 

Demekki, yüzde iki yüz nispetinde munzam 
istihsal kapasitesi hacmına mukabil, ancak dört
te bir nispetinde, munzam istihsal sağlanmıştır. 

Fabrikalarımızdan her birinin muhtelif yıl
larda işledikleri pancar ve istihsal ettikleri şe
ker miktarlarını tetkik edecek olanlar, eski fab
rikalarımızdan bir kısmına ait istihsal miktar
larının, normal kapasitelere nazaran büyük dü
şüklükler ifade ettiğini, 

Yeni kurulan bir kısmı fabrikalarımız istih
sal miktarlarının ise normal kapasitelere ulaşı
cı bir istikamete teveccüh edememiş bulunduğu
nu rnüşahade edeceklerdir. 

Gerek yukanki umumi, gerekse bu münferit 
müşahedeler şeker Ranayiimizin, memleketin top-
yekûn zirai bünyesini ve pancar istihsal sahala

rını dikkate alan bir umumi kuruluş plânı içeri
sinde kurulmadığım açıkça ortaya koymakta
dır. 

Kanaatimizce; bu çeşit bir rasyonel plânla
ma ile; pancar ziraatinden istifade edebilecek 
vatandaş adedinde ve saha miktarında hiçbir te
nezzüle meydan vermeksizin, cn az önümüzdeki 
beş yıl için, bugünkü onbeş fabrika ile istihsal 
edilebilecek şekerin, on fabrika ile istihsali pek
âlâ mümkündü. Bu suretle; memleketin bugün
kü sıkışıklık iktisadi ve malî durumu içerisinde, 
yansı dış tediye vasıtası olmak üzere, diğer ha
kiki istihsal sahalarına sevk olunabilecek asga
ri 150 milyon liralık bir malî imkân israf edil
mekten kurtulurdu. Son günlerde, şeker fiyat
larına ikinci defa ve büyük mikyasta zamlar 
yapılması suretiyle, vatandaşa ucuz ve bol şeker 
yedirme edebiyatının iflâsını ilânda,, bu yüksek 
maliyetli, kısır istihsali, gösterici şeker sanayii 
kuruluş hareketinin büyük hissesi bulunduğun
da şüphe yoktur. 

Bu suretle; yıllardan beri yapılan ikazlara, 
iktidar ileri gelenlerinin kulaklarını tıkamış bu
lunmalarının mesuliyeti, maddi külfetler halin
de vatandaşın omuzuna yüklenmiş olmaktadır. 

Bir fantazi olarak 1956 yılında vasati 30 ku
ruş otuz santim fiyatla harice satılan (9) 
bin tonluk şekerden elde edilen netice ise, iki 
milyon yedi yüz bin liralık satış bedeline muka
bil, asgari 6,5 milyon liralık zarardır.-

Çeşitli istihsal kollarımızda 1954 yılından iti
baren başlamış bulunan süratli maliyet yükseliş
leri hareketi, her gün süratini artırarak devam 
etmektedir. 

Dış ticaret işlerimiz : 
Dış ticaretimizde 1954 yılından itibaren baş

lamış olan gerilemeler, yeni bir kötü ziraat yı
lı dolayısiyle, 1956 yılında büsbütün belirli bir 
hal almıştır. 

1952 ve 1953 yıllarının fevkalâde müsait zi
rai istihsallerinden sonra Hükümet. Türk eko
nomisinin, Türk dış ticaretinin artık köşeyi dön
düğünü, ihracatımızın büyük bir süratle gcliş-
mektp olduğunu,-dün hububat ithal ederken, bu
gün dünyanın beşinci, hattâ dördüncü derecede 
hububat ihracatçısı memleketi haline geldiğimi
zi, ihracatımızın yakın bir zamanda bütün dış 
sarfiyatımızı karşılıyaoak bir seviyeye' ulaşaca
ğını ilân ediyordu. 
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Kore Harbinin dünya ekonomisinde yarattı
ğı konjonktür ilerlemelerine, enfdâsyonun belir
meye başlıyan rahatsızlıklarına işaretle tedbir
ler tavsiye edenler ise, o zaman, Hükümet naza
rında, memleketin iktisadi kalkınmasını istemî-
yen menfi kişilerdir. 

Maliye Vekili Sayın Polatkan'm, muhalefet 
yıllarında, Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Ziraat Vekâleti bütçelerini tenkit ederken, ıstı
rabını terennüm ettiği mühim bir memleket der
di artık, tarihe karışmış, nüfusunun % 82 si köy
lü olan Türkiye'miz, yiyecek buğdayını, zaman 
zaman, dışardan getirtmek külfetinden kurtul
muştu. 

Muhterem vekili, alkışlarımız ve bravo sesleri
miz arasında «iki yıl öncesine kadar, zaman za
man, dışardan hububat ithal etmek mecburiyetin
de kalan Türkiye, halen dünyanın beşinci hubu
bat ihracatçısı memleketi haline gelmiştir» diyor, 
bir yıl sonra da derecemizin dördüncülüğe yük
seldiğini tebşir ediyordu. 

Aynı bütçelerde dış ticaret mevzuundaki, de
ğişmez hükümet görüşü de, prensipler halinde 
ilân olunuyordu. Bir memleketin dış tediyclerin-
deki açıkların bertaraf edüebilmesi, ya tahditçi 
tebdirierîe, ithalâtın kısılması veya yapıcı ve in
kişaf ettirici bir zihniyetle istihsal ve ihracat hac
minin artırılması suretiyle temin edilebilirdi. De
mokrat Parti ve onun hükümeti, elbet yapıcı ted
birlerin mümessili idi. Onun için, yıldan yıla, 
istihsal ve ihracatı artıracak, ithalât tahditlerine 
katiyen baş vurnuyacaktı. 

Bu prensiplerin ilân olunduğu 1953 yılını ta
kibeden yıllarda ithalât ve ihracat kümbetlerimiz 
ve dış ticaret açıklarımız şu seyri takibetmiştir. 

İhracat İthalât Açık 

1953 1 108.9 1 491.1 382.2 
1954 937.8 1 339.4 401.6 
1955 877.4 1 393.4 516 

Görülüyor ki; yukarıki prensiplerin Uân edil
diği yıldan itibaren, ihracatımız geniş tenezzül
ler kaydetmeye başlamış, ithalâtımız yavaş yavaş 
tahditlere mâruz kalmıştır. Dış ticaret açıkları
mız ise, muntazaman artarak, 1955 yılında 516 
milyon liralık rekor seviyesini bulmuştur. 

1956 yılı, tahditçi dış ticaret politikasının 
en geniş bir mikyasta tatbıka konulduğu bir yıl 
olmuştur. Bu tahditler sonunda 1956 yılında, 

dış ticaret kıymetlerimiz, Demokrat Partüıuı ik
tidara geldiği yıldan bu yana, hem ithalâtta hem 
ihracatta en düşük seviyeye inmişlerdir. 

Filhakika bu yıl içerisinde, ihracatımız 854 
milyon liraya, ithalâtımız 1 140.6 mi'lyon liraya 
düşmüş bulunmaktadır. Bütün bu tahditlere 
rağmen, bu müddete ait dış ticaret açığımız ise, 
1951 yılının 246.4 milyon lirasından gene de faz
la ve 286.6 milyon liradır. 

ithalât tahditlerinden vatandaşların uğra
dıkları büyük sıkıntılar karşısında, salahiyetli 
eşhas, bir taraftan, ithalâtımızın her yıl daha 
büyük kısımlarının yatırım malzemesine tahsis 
olunduğunu, diğer taraftan da istihlâk rakam
larının gene her yıl muntazaman artmakta bu
lunduğunu ileri sürmektedirler. 

1956 yılına ait rakamlar, bu iddialar hilâfı
na, çeşitli yatırım malzememiz ithalâtının, ev
velki yıllara nazaran geniş tenezzüllere mânız 
kaldığını, bu tenezzüllerin istihlâk rakamları
mızda da geniş düşüklükler meydana getirdiği
ni göstermektedir. Nitekim, başlıca yatırım 

malzememiz olan makineler, demir ve çelik ve 
akar yakıt ithalâtımızda 1955 yılma nazaran. 
1956 yılında aşağıdaki tenezzüller hâsıl olmuş
tur. 

1955 1956 Fark % te
milyon milyon milyon nezzül 

Lira Lira Lira nispeti 

Makiııalar 349.6 286.9 62.7 18 
Demir ve çelik 192.0 129.1 62.9 33 
Akar yakıt 118.2 100.6 17.6 15 

Yekûn 659.8 516.6 143.2 22 

Gene 1956 yılında çimento ithalâtımız 1955 
yılının 810 bin tonuna mukabil, 291 bin tona 
düşmüştür. Bu tenezzül neticesinde 1955 yılının 
1.630 bin tonluk yıllık çimento istihlâki 1956 
yılmda (370) biti ton noksaniyle 1.261 bin to
na inmiştir. 

Bu tahditler, 1955 yılında nüfus başına (68) 
kilo olan çimento istihlâk miktarını, 1956 yılın
da bir anda (52) kiloya düşürmüştür. Vatanda
şın çektiği ıstırabın büyük kısmının bu çeşit ki
fayetsizliklerden meydana geldiğinde şüphe 
yoktur. 

Esasen, son günlerde başta buğday olmak 
üzere, en zaruri gıda maddelerimizin dahi. bu 
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tahditli ithal fd içerisinde yer alan, ithalât me-
tamdarı olmaya başlamaları da. bu görüşümü
zün açık delillerindendir. 

Fiyat hareketleri : 
Dış ticaret işlerimiz üzerindeki bu izahat

larımız, bizi zaruri olarak fiyat hareketlerimizi 
tetkik mevzuu ile karşı karşıya getirmektedir. 

Fiyat hareketlerinin mütalâasında hükümet 
gerekçesi, geçen yıl takındığı, hakikati zımnen ka
bul durumunu, bu yıl terk etmiş gözükmektedir. 
Geçen yıla nazaran fiyatlarımız daha ziyade ve 
daha süratle yükselmekte devam ettiğine göre, 
gerekçenin bu yılki politikası, taarruzun en iyi 
müdafaa olduğu yolundaki askerî tabiyeye müs-
tenidolsa gerektir. 

Evvelâ fiyat hareketlerimizin, bu yıl arz et
tikleri durumu evvelki yıllar rakamlariyle mu
kayeseli olarak tesbit edelim: 

Geçinme endeksleri ve toptan eşya fiyatları: 
Konjonktür Dairesinin hazırladığı istatistik

lere göre; 1948 fiyatları esas alınmak üzere muh
telif yıllar Ankara geçinme endeksleri ve toptan 
eşya fiyatları şu seyri takibetmektedir. 

Geçinme Toptan eşya 
Yıllar endeksleri fiyatları 

1948 100 100 
1949 108 108 
1950 100 97 
1951 102 103 
1952 107 104 
1953 112 107 
1954 122 118 
1955 CJK 127 
1950 15.'! 148 

Bu fiyat tahavvüllerinin, dünya ekonomisi
nin fiyat seyirleri de dikkate alınmak şartiyle 
temsil ettikleri iktisadi veçheyi tahlil etmek la
zım gelirse, şu hakikatleri tesbit ederiz. 

I. Gerek geçinme endekslerimiz, gerekse 
toptan eşya fiyatlarımızda 1953 yılı sonuna ka
dar cüzi artışlar meydana gelmiş ve J948 - 1953 
yılları arasında, geçen beş yıllık zaman içerisin
de geçinme endekslerimizde yıllık vasati 2,4 pu-
van artışla % 12. toptan eşya fiyatlarımızda 
yıllık vasati J.4 puvan artışla % 7 nispetinde 
artış kaydolunmuştur. 

Bu yıllar zıırfındu, Kore Harbinin doğurdu
ğu sebeplerle, dünyalım bütün memleketlerinde 

fiyat artışları meydana gelmiş ve bu artııdnr 
birçok memleketlerde bize nazaran, çok daha 
ileri mikyaslara varmıştır. Iiu itibarla 195.'! yılı 
sonuna kadar, Türk ekonomisinin arz ettiği fi
yat durumu takdire değer bir istikrar muhafa
za etmiştir. 

2. 1954 yılı basından itibaren durum tama
men ber akis olmuştur. Memleketimizde bu yıl
dan itibaren fiyatlar süratle artmaya başlamış 
buna mukabil diğer memleketlerde fiyat istik
rarları sağlanmıştır. Nitekim 1954 yılı başından, 
1956 yılı sonuna kadar 3 yıllık zaman zarfında 
geçinme ve toptan eşya fiyat endekslerimizde 
yıllık vasati 14 puvan hesabiyle 1948 yılına na
zaran % 41 nispetinde artışlar kaydolunmuştur. 
Meselâ Ankara'da geçinme endeksleri bir evvel
ki yıla nazaran 1954 yılında O 0 ) ; 1955 yılında 
16), 1956 yılımhı 15 pnvanlık farklar göster
miştir. 

Toptan eşya fiyatlarının 1955 yılına nazaran 
1956 yılındaki bir yıllık artış sürati ise, 1948 -
1953 devresinin yıllık vasati 1,4 artış süratine 
mukabil, 15 misli fazlasiyle 21 puvandır. 

Hürriyet Partisi Meclis Urupinin, fiyat ha
reketlerimizin, asıl endişeye düşüren tarafı. 
1953 yılını takibeden yıllarda meydana gelmiş 
bulunan bu süratli yükseliş ve bu yükselişin do
ğurduğu içtimai ve iktisadi memleket meselele
ridir. 

1950 yılında girişilmiş bulunan ; umumi talep 
hacmini artırma vc bu yoldan umumi arz hac-
ımnda inkişaf sağlama ekonomik hareketinin 
1953 yılına kadar meydana getirdiği müspet ge
lişmelerin devamı, diğer iktisadi ve malî m üş 'ir
i d i c birlikte, fiyatların arz ettiği bu yeni veçhe 
karşısında, bir derlenip toparlanma devrine gi
rilmesine bağlı bulunuyordu. Bu tarihten sonra 
da. talep hacmini suni olarak artırma gayretle
ri, rakamlarda itibari gelişmeler meydana geti
rebilir, fakat reel inkişafları tahribedici bir rol 
oynayabilirdi. Bu açık hakikati; Menderes hü
kümetlerine kabul ettirmek, maalesef, kabil ol
mamıştır. Bu hükümetler; fiyatların anormal 
yükselişlerini daima gayriiktisadi sebeplerle 
izah yolunu tercih etmişler, enflâsyonun kötü 
arazını, yine enflâsyon yolu ile vc İter gün daha 
büyük şiddetle teşvik etmekten geri kalmamış
lardır. 1957 gerekçesinde, fiyat yükselişlerini 
aynı şekilde izahta ısrar etmektedir. Bu mev
zuun asıl dikkate şayan tarafı, gerekçenin ya-
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zıldığı tarih ile, şu müzakerelerin yapıldığı ta-, 
fih arasında geçen zaman içerisinde, fiyatların 
gösterdiği yeni inkişafların, gerekçeyi ve ge
rekçede ifade olunan fikirleri katî surette tek-
zibetmiş olmasıdır. Filhakika gerekçede aynen 
şöyle denilmektedir : 

«Diğer taraftan, istatistiklere göre, memle
ketimizde J955 e nazaran 1956 da fiyat artış 
temposunun süratlendiği müşahede edilmiş ise 
de; Büyük Millet Meclisinin isabetli görüş ve 
takdiri neticesinde kabul edilmiş olan Millî Ko
runma Kanunu ile alınan tedbirler neticesin
de kısa zamanda bu temayülün önlenmesi ve 
ayrıca toptan eşya fiyatlarında tenezzül vukıı-
bulması, bu artışın tamamen gayriiktisadi fak
törlerden ileri geldiğini göstermiş, Temmuz 
ayından itibaren fiyatlarda devamlı bir düşüş 
kaydedilmiştir.» 

Hükümet bu ifadeleriyle; Millî Korunma 
Kanununun müzakeresi sırasında, gnıpumuzım 
görüşü olarak yüksek heyetinize arz ettiğimiz; 

«Fiyat yükselişlerini durdurabilmek için, pi
yasada asayişi sağlıyacak normal hukuki ted
birler yanında, asıl alınması gerekli telidirler 
ekonomik ve malî tebdirîerdir, bu tedbirler 
alınmadığı müddetçe, fiyatlar hem yükselmek
te devam eder, hem de yakın bir istikbalde 
mal darlığından, mal yokluğundan piyasa çö
le döner». 

Şeklinde hulâsa edilebilecek bir ilmi beda
het halindeki görüşümüze; bir defa daha karşı 
durmaya çalışmakta ve Milli Korunma Kanu
nunun bir ucuzluk kanunu olduğu iddiasını bir 
defa daha tekrarlamaktadır. 

Millî Korunma Kanununun. Hükümetin id
dia ettiği neticeleri meydana çıkarıp çıkarma-
d'ğı, memleketin bugün içerisinde bulunduğu 
hayat pahalılığı,'madde yoklukları karşısında 
münakaşaya değer bir keyfiyet olmamakla be
raber; bizzat Hükümetin ileri sürdüğü 1956 yılı 
fîyatlannuı aylık seyirlerini, bu kanunun cıka-
rüması yılma takaddüm eden 3955 yılı fiyatla
rı aylık seyirlcriylc mukayese ederek, bu mev
zuda fazla müşkülpesent davranmak mecburi
yetini hissedenleri de düşünmeye sevk edelim: 

1955 ve 1956 yıllarında toptan eşya fiyat
larının aydk seyirleri şöyledir ; 

1955 1956 

Ocak 123 140 
Şubat .125 144 
Mart 122 İ46 
Nisan 121 154 
Mans .125 I5.r; 
Haziran 125 154 
Temmuz . 125 146 
Ağustos 127 140 
Eylfıl 127 139 
Ekim 128 148 
Kasım 133 153 
Aralık 137 159 

Bu rakamların açıkça ortaya koyduğu ilk 
hakikat; son kanunun yürürlükte olduğu 1956 
yılında da, ona takaddüm eden 1955 yılında da 
fiyatların süratle yükseldiğidir. 1955 ydında 
123 puvanda başlayan fiyatlar, yıl sonunda 137 
puvanı bulmuşlardır. Bir yıl içinde kaydedi
len fiyat yükselişi 14 puvandır. 1956 yılında 
140 puvanda başlıyan fiyatlar, yıl sonunda 159 
puvanı bulmuşlardır. Bir yıl içinde kaydedilen 
yükseliş 19 puvandır. Millî Korunma Kanunu
na rağmen 1956 yılında 5 puvanlık fazla yük
seliş olmuştur. 

Her iki yılda da, istihlâk maddelerinin nis
peten bol, tevzi imkânlarının nispeten kolay ol
duğu yaz aylarında, hafif duraklama ve gerile
meler olmuş yılın son üç ayında ise, yükseliş 
âzami süratini kazanmıştır. 

Bu açık hakikatin ışığı altında; gerekçede
ki meşhur paragrafı kaleme alanlardan sormak 
isteriz. 

«Fiyat yükselişlerinin, gayriiktisadi sebep
lerden ileri geldiği sabit olmuştur.» mealinde
ki sözlerinin dayanağı kalmış mıdır? Ve bizzat 
kendi delilleri kpııdilerini ilzam etmektedir. 

Hakikatler er veya geç meydana çıkar. Hafı
zalar ne kadar nisyan ile malûl olursa olsun, 1956 
yaz aylarında bütün memleketi yerinden oyna
tan görülmemiş .ucuzluk, görülmemiş, bolluk ede
biyatı bu yolda harcanan milyonlarca lira, kuru
lan geniş (Millî Korunma Teşkilâtı) vatandaşların 
mâruz bırakıldıkları maddi vc mânevi ıstıraplar 
henüz hafızalardan silinmemiştir. İktidar tuttuğu 
yanlış iktisadi ve malî politikadan dönmedikçe, 
vatandaşlar adım başında idam sehpasına gön
derilse dahi akıbet daima aynı olacaktır. Tüccarı 
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esnafı, köylüyü, şehirliyi hayat pahalılığının top
yekûn mesulü addedip, kendi mesuliyetlerini bir 
kenara itmek istiycnler, rakamların vc vakıaların 
bu belfıgatli şahadetleri karşısında tuttukları yo
lun doğru yol olmadığını kabule mecburdurlar. 

Her gün hızını arttıran bu fiyat yükselişleri 
içerisinde, ihtiyaçların bunaltıcı tazyiki altında 
kıvranan milyonlarca vatandaşın, hükümetten, 
hiç. olmazsa, fiyatlarını tâyin vc tesbit salâhiye
tini elinde tuttuğu ihtiyaç ve istihlâk maddele
rine zam yapmamasını, bu yoldan da fiyat yük
selişlerini teşvik etmemesini, beklemesinden tabii 
bu- şey olamaz. 

Dördüncü Menderes Hükümeti bu bakımdan 
da, dikkate şayan bir aklkasızlığa kendisini kap
tırmış, bâzan fiyatları sabit bırakıp gramajları 
düşürmek, bâzan doğrudan doğruya fiyatları 
artırmak suretiyle fiyat tezyit talep ve hareket
lerine öncülük etmekten dc geri kalmamıştır. 

Bu mevzudaki görüşmelerimize son vermeden 
önce, fiyat mekanizmasının, iktisadi hadiselerde 
bir müşir olarak kullanılmasının, aranan malın 
piyasada bulunduğu zaman mümkün olduğu hu
susuna da dikkati çekmak isteriz. 

Sekiz ay evvel, .Millî Korunma Kanununun 
müzakeresi sırasında, yanlış yolda yürün
mekte ısrar edildiği takdirde, piyasanın çöle dö
nebileceğini, aranan pek çok ihtiyaç madderinnı 
bulunamaz hale gelebileceğini bu kürsüden ifade 
etmiştik. Bugün Türk müstehlikinin, hasretin: 
çekmekte olduğu en basit ihtiyaç maddelerinin, 
bir anda sayılabilecek adedi duhi yüzleri bul
maktadır. 

Millî gelirimiz : 

Muhterem arkadaşlarını; 

Memleket ekonomisinin çeşitli veçhelerinin tet
kikine tahsis ettiğimiz, mâruzâtımızın bu kısmını, 
bütün ekonomik faaliyetlerin muhassalası olmak 
icabeden millî gelirimizin, 1950 yılından buyana 
takibettiği seyri tahlil ile, sona erdirmek isleriz. 

Millî gelir rakamları mevzuunda; hükümet, bir 
türlü vazıh bir görüşe sah i bulamamakta ve gerek
çede yaptığı çeşitli istidlallerle zihinleri, fuzuli 
bir takım dağınıklıklara sevk etmektedir. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün neşrettiği 
rakamlara nazaran; Birleşmiş Milletler istatistik
lerine de esas olan, câri istihsal âmilleri fiyat
lariyle. safi milli hâsılamız, yani millî gelirimiz: 

1950 yılmda 
1951 » 
1952 » 
1953 » 
1954 * 
1955 » 

8 964 
10 694 
12 424 
14 696 
14 785 
17 749 

milyar lira 

duı 

Şu halde; fiyatlarımızda vâki artışları dik 
kate almadığımız takdirde; millî gelirimizde, 
1950 yılma nazaran. 1955 yılında % 98 nispe. 
tinde itibari bir artış meydana gelmiştir. 

Arkadaşlarımıza bu mevzuda bir fikir vere
bilmek için, Birleşmiş Milletler istatistiklerin
den tesbit ettiğimiz, bizim gibi iktisaden geri 
kalmış bâzı memleketlere ait ve 1950 yılma 
nazaran 1954 veya 1955 yılındaki itibari millî 
gelir artışlarını, aşağıya alıyoruz : 

Artışlar % 
1954 1955 

Arjantin 100 — 
Berezilya 109 — 
Yunanistan — 121 
İsrail — 369 

Çin 184 — 
Şili 320 
İspanya — 107 
Yugoslavya 45« — 

Diğer taraftan; millî gelir rakamlarımızın 1948 
sabit fiyatlarına nazaran, takibettikleri seyir, 
yani millî gelirimizdeki reel inkişaf durumu, 
gene İstatistik Umum Müdürlüğünün neşret
tiği rakamlara göre şöyledir : 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

liradır. 

9.098 Milyar 
10.495 » 
11.393 » 
12.664 »• 
11.460 » 
12.510 > 

Şu halde; reel mülî gelirimiz 1950 yılından 
bu yana geçen bes sene zarfında, yekıınen 
% 37.5 nispetinde, yıllık vasatilerle % 7,5 nis
petinde artışlar kaydedilmiştir. 

Buna mukabil; 1953 yılında millî gelirimi
zin ulaştığı inkişaf 1954 ve 1955 yıllarında ge
rilemiş ve henüz 1953 seviyesi (bulunamamıştır. 

1950 - 1955 yıllarında: reel millî gelirimizin 
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nüfus başına isabet eden miktarları ise aşağıda
ki şekildedir: 

1950 434 Lira 

1951 487 » 
1952 514 » 
1953 556 » 
1954 490 » 
1955 519 » 

Bu rakamların da açıkça ispat ettiği üzere; 
reel millî gelirimizin nüfus başına isabet eden 
miktarları, 1953 yılı sonuna kadar muntazam ar
tışlar kaydederek, bu yıl sonunda 1950'nin 434 
lirasından 556 liraya yükselmiş, bu yıldan sonra 
da 4 9 0 ve 519 liraya düşmüştür. 1955 yılındaki 
nüfus başına gelir, aşağı-yukarı 1952 yılının ay
nı o lup, henüz 1953 s e v i y e s i n e ulaşmak 
imkânından uzak bulunmaktadır. 

Bütçe Encümeninin 1956 yılına ait verdiği 
millî gelir rakamları, gerilemenin bu yıl içeri
sinde daha da mahsus birhal aldığını göstermek
tedir. 

Yukarıda; zirai istihsallerimiz bahsinde, zi-
raatle meşgul köylü nüfusu başına isabet eden 
yıllık reel zirai gelirlerimizin, 1950 yılından bu 
yana takibettiği seyrin, millî gelirimizin umumi 
olarak nüfus başına isabet eden miktarlarının ta
kibettiği seyirden farksız olduğunu tesbit etmiş
tik. 

Ziraat gelirleri dışında kalan millî gelir bö
lümünün 1950-1956 yılları arasında, şehirlerde 
yaşayan vatandaşlara nüfus başına isabet eden 
miktarlarını gözden geçirecek olursak, bu bö
lümde de aynı seyri müşahede ederiz. 

Filhakika, bu gelir bölümünün şehirli nüfus 
başına isabet eden yıllık miktarları şöyledir: 

950 845 Lira 

951 881 » 
952 829 » 
953 999 » 
9 5 4 963 » 
955 976 » 

Görülüyor ki; millî gelirimiz ve zirai gelir
lerimizin nüfus başına isabet eden yıllık miktar
larında, 1953 yılından sonra meydana gelmiş 
bulunan gerilemeler, ticaret ve sanayi gelirleri
mizin nüfus başına isabet eden yıllık miktarla
rında da aynen mevcuttur. 

Bu mevzuda memleketin içtimai nizamı ba

kımından üzerinde hassasiyetle durulması ge
rektiğine inandığımız bir husus da, millî gelirin 
itibari rakamlarında vâki artışların vatandaş
lar arasındaki dağılışıdır. Yani gelir artışları; 
muayyen şahıs ve muayyen zümrelerin milyon
larım artırarak, memlekette yeni yeni milyoner
ler türemesi istikametinde mi seyretmektedir, 
yoksa bu artışlardan, mavilerin mütevasıl ka'b-
lardaki dağılışında olduğu gibi. muayyen bir 
muvazene içerisinde, cemiyetin bütün fertleri 
müsavi nispetlerde istifade mi etmektedir? 

Bu hususta, etrafımızdaki hâdiselerin fiilî 
müşahedeleri dışında, istatistiki rakam olarak 
elimizde fazla bilgi mevcut değildir. Bununla 
beraber, son günlerde neşredilmiş olan Gelir ve 
Kurumlar vergileri istatistikleri, oldukça ente
resan müşahedelere yol açan rakamları muhtevi 
bulunmaktadır. 

Bu istatistiklere göre: Gelir Vergisine esas 
olmak üzere, yıllık beyanname ile bildirilen yıl-
İrk net gelirler, 1952 yılında 533 milyon lira 
iken, 1955 yılında % 126 nispetinde artarak 
1 milyar 209 milyona yükselmiştir. 

Mükellef adedleri 54 444 ten 86 709 a yük
selmiş olup, bu artışın nispeti, net gelirler artış 
nispetinin yarısından da azdır. 

Diğer taraftan, 676 milyon Hralık net gelir 
artışının % 36 nispetindeki 241 milyon lirası, 
yıllık gelirleri 37 750 liraya kadar olan 80 810 
vatandaşa isabet ederken, hu gelir artışının 
% 64 nispetindeki 435 milyon lirası, yıllık ge
lirleri 37 750 liradan yüksek olan 5 899 vatan
daş tarafından kazanılmış bulunmaktadır. 

Aynı müşahede Kurumlar Vergisi rakamla
rında daha da müşahhas bir mahiyet almakta
dır. Filhakika 1952 yılına nazaran 195-3 yılında 
bu verginin net gelir şeklindeki matrahlarında 
vâki 148 milyon liralık artışın % 65 nispetin
deki, 96 milyon lirası, yıllık net gelirleri bir 
milyon liradan yukarı 88 mükellefe isabet et
mektedir. 

Ziraat sektörü dışındaki istihsal kollaıımı-
zın, 1952 yılma nazaran 1955 yılında, itibari ge
lirlerde vâki aıtrş yekûnu 3 934 milyar liradır. 
Mukayesesini yaptığımız 824 milyon lira hu 
m ilet arın % 20 sinden fazladır. 

Bu itibarla içtimai bünyemizin sıhhati bakı
mından, millî gelirimizin bu dağılış seklinin ifa
de ettiği mâna üzerine dikkati çekmek isteriz. 
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Yatıranlarda uğranan rnuvaffakiyetsizlikler : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Buraya kadar yaptığımız izahlar ve tahlil

lerle millî ekonomimizin çeşitli safhalarında, 
1953 yılından sonra meydana gelmiş bulunan in
kişaf duraklaması, inkişaf gerilemesi hâdiseleri
ni rakamları işhadetmek suretiyle Yüksek Heye
tinize arza çalıştık. 

Türk ekonomisi; 1950 yılından bu yana, ta
rihinin hiçbir devresinde mazhar olmadığı iç ve 
dış ekonomik ve mali imkânlara sahibolmuştur. 

Bir yıl evvel resmî ağızlardan verilen rakam
lara göre; 1950 - 1955 devresinde sadece Devlet 
sektörünün envestismanlara bilfiil sarf ettiği 
miktarlar, 2,5 milyar liraya yakın kısmı dış tedi
ye vasıtası olmak üzere, yedi milyar Türk lira
sıdır. Bu miktara 1956 yuh yatırım tahsislerini 
ve hususi sektöre isabet eden miktarları da ilâ
ve edecek olursak, Türk Milletinin, şu altı yıl 
içerisinde, yatırımları için asgari 12 milyarlık 
bir imkân ayırdığını kolayca tesbit ederiz. 

Bu rakam; beş yüz milyon lirası dış tediye 
vasıtası olmak üzere yılda iki milyar liralık bir 
envestisman imkânı demektir. 

Milletimizin büyük sıkıntılar bahasına sağla
dığı, bu cidden azametli imkânlarla, ancak, bir
takım mevzii ve kısır neticeler alınabilmesinin 
bir sebebi olmak lâzımgcleceği, en basit mantık 
ve aklıselim ölçüleri içerisinde işliyen dimağla
rın dahi kabul etmeleri gereken bir hakikattir. 

Bu sebebi; memleket ekonomisini ilmin, tek
niğin ve ihtisasın yardımından mahrum, memle
ket realiteleri icaplarından müstağni olarak ida
re eden zihniyette aramak lâzımdır. Bu memle
kette yıllardan beri lâfı edilen plânlı, programlı 
ve hesaplı yatırım fikri, zaman zaman; plân da 
ne demek, program da nc demek, zaman zaman 
da plânsız olan, plânlanan zamanda tahakkuk 
ettirilemiyen bir tek işimizi bize gösterin ranka-
beleleriylc karşılanmıştır. 

Bu def ilerin yapıldığı zamanlarda; Demokrat 
Parti iktidarı henüz yeni idi, başlanan işlerin ak-
sıyan taraflarını, henüz inşa safhasmdayız ma
zeretleriyle gizlemek imkânları daima mevcuttu. 
Fakat zaman ilerledikçe, vâdeler hulul ettikçe 
defilerin ne kadar haksız, nc kadar mesnetsiz 
oldukları, vakıalar ve rakamlarla açıkça meyda
na çıkmaktadır. 

Şimdi sizlere bu sahada da bâzı müşahhas 
misaller ve hâdiseler vereceğiz : 

Evvelâ; Menderes hükümetlerinin, çimento 
sanayii mevzuunda uğradığı başarısızlığı, ihalesi 
ilân edildikten sonra inşasından sarfınazar olu
nan, inşa ve ikmalleri yıllarca geciken çimento 
fabrikalarının hikâyesini, ımıvaffakiyetsizliği 
gizlemek için yeni beyanlarda başvurulan ted
birleri anlatalım : 

1954 seçimlerine üç ay kala; 24 Ocak 1954 tari
hinde o zamanın İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı, 
yaptığı büyük bir basın toplantısında Türk ba
sını marifetiyle Türk Milletine asağıki husıılan 
ilân etmiştir : 

«Gazeteci arkadaşlarıma ve onlar vasıtasiyle 
bütün memlekete, İkinci Cihan Harbinden sonra 
yalnız Türkiye için değil, Avrupa için bile bü
yük bir sınai hareket olarak telâkki edilen 20 çi
mento fabrikasının dün akşam ihale edilmiş ol
duğunu bildirmekle bahtiyarım. 

Çimento fabrikaları yurdumuzda; Adana, Af
yon, Aydın, Bartın, Çanakkale, Çorum, Diyar
bakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, 
Trabzon, Trakya, Van, Konya, Giresun, Gazi-
anteb, Gemlik, Balıkesir ve İçel'de kurulacak
tır. 

200 milyon liralık bir envestismanîa bu fab
rikaların iki sene içinde çalışmaya başlamasiyle 
memleket çimento sanayii 1 830 000 tonluk bir 
istihsal kapasitesi kazanacaktır. 

Bu fabrikaların kurulması ile memleketin 
her yerinde çimentoyu tonu ortalama 80 - 90 li
radan satmak kabil olacaktır. 

Yurdun kalkınıp gelişmesinde büyük rolü 
olacağına inandığımız bu teşebbüsün muvaffaki
yetinin sebeplerinden biri, halkımızla Hüküme
tin bu bakımdan da tam bir iş ve kese birliği 
edebilmesidir.» 

Sıtkı Yırcalı'nın, yirmi fabrikanın tamamı
nın ihale edildiğini ve hepsinin iki senede biti
rileceğini müjdeleyen bu beyanatından sonra, 
1955 bütçe gerekçesi, inşaları devam eden bu 
fabrikaların üçünün 1955 yılında, 10 unun 1956 
yılında, dördünün 1957 yılında işletmeye açıla 
cağını bildirmektedir. 

1956 bütçe gerekçesi ise aynen; «İnşasına 
başlanmış olan yeni çimento fabrkalanndan üçü 
ikmal edilmiş olup bulunduğumuz aylarda iş
letmeye açılacaktır.» demektedir. 

Aynı gerekçe, diğer on sekiz çimento fabri
kasından 10 adedinin 1956 yılında işletmeye 
açılacağını söylemektedir. 
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1957 bütçe gerekçesi çimento programından 
şöyle bahsetmektedir : 

«Bu program cümlesinden olarak Danca'da 
3, Kartal, Zeytinburnu, Sivas, Ankara, izmir 
Adana, Balıkesir,' Afyon, Bartın, Çorum, Söke, 
Elâzığ, Gazianteb, Pınarhisar, Batman, Niğde 
ve Erzurum'da birer fabrika olmak üzere 20 ve 
ayrıca hususi teşebbüsün iştiraki ile Eskişehir 
vc Konya'da kurulmasına tevessül edilen 2 fab
rikanın ilâvesiyle ceman 22 fabrikanın inşası 
takarrür etmiş ve bunlardan ilk sekiz fabrika
nın inşaları ikmal edilmek suretiyle hizmete 
girmesi sağlanmış bulunmaktadır.» 

Resmi beyanları böylece tesbit ettikten son
ra, bu beyanların masum ve âdeta büyük bir 
muvaffakiyetten bahseder görünen ifadeleri 
arasında gizli bulunan muvaffakiyetsizliği, yine 
bu beyaıılardaki tenakuzlara işaret suretiyle 
izah edelim : 

l r Yırcalı yirmi fabrikanın ihale edildiğini 
ve iki yıl içinde bu fabrikaların tamamının iş
letmeye açılacaklarını ilân etmişti. Aradan üe 
yıl geçmiştir, bu fabrikalardan bir teki dahi 
işletmeye açılamamıştır, 

2. Çanakkale, Trabzon, Van, Giresun, Gem
lik ve İçel'de kurulacakları ve ihalelerinin ka-
tîleştiği ilân olunan fabrikalardan sarfınazar 
edildiği, Yırcalı tarafından verilen kuruluş yer
leri ile 1957 gerekçesinde gösterilen kuruluş 
yerlerini esaslı bir puvantaja tâbi tutmak sure
tiyle mümkün olabilemektedir. 

Hükümet bu hakikati bir Devlet sırrı gibi 
gizli tutmaya gayret etmektedir. 

•1. I Aralık 1955 tarihinde, 1956 bütçe ge
rekçesi, fabrikalardan üçünün ikmal edilmiş ol
duğunu açıkça ifade etmektedir. Aradan bir1 

buçuk sene geçmiştir ve fabrikalar işletmeye 
açılmamışlardır. O halele gerekçedeki beyanın 
hakikatle alâkası yoktur. 

4. 1955 ve 1956 gerekçeleri 10 fabrikanın 
da 1956 yılında açılacağını ifade etmişlerdir. Bu 
on fabrikadan da henüz haber yoktur. 

5, Altı yeni çimento fabrikasının inşaların
dan sarfınazar olunduğu hakikatinden haber
dar gözükmiyen bir üslûpla kaleme alınmış bu 
lunan, 1957 gerekçesinde, artık herkesin zihni
ne yer etmiş olan 20 yeni çimento fabrikası 
kampanyasını devam ettirebilmek için, 1954 yı
lma takaddüm eden yıllarda eski fabrikalarda 

ve ç o ğ u hususi müteşebbisler tarafından yapıl
mış tevsiler, yeni fabrikalar imiş gibi ortaya 
atılmakta ve hattâ 20 adedine bilâhara iki fab
rika dalha ilâve edilmiş hissi uyandırılmaya ça
lışılmaktadır. 

Bu arada 1955 ve 1956 yıllarında işletmeye 
açılacakları evvelce mütaaddit beyanlarla its
ele olunan on üç fabrikanın, işletmeye açılama
malarından mütevellit muvaffakiyetsizliğin, az 
dikkatli bir gözün dikkatine çarpması ihtima
liyle, evvelce yapılmış tevsiler ve inşa edilmiş 
İzmir Çimento Fabrikası, bu programın tahak
kuk ettirilmiş sekiz fabrikası imiş gibi mütalâa 
edilmektedir. 

6. Yırcalı'nin beyanına göre; dış finansma
nın % 20 si fabrikalar kuruluncaya kadar ödene
cek, artan kısım fabrikalar işletmeye açıldıktan 
sonra beş sene zarfında tediye olunacaktır. Iç fi
nansman mevzuunda da halk hükümetle kese bir
liği yapmaktadır. O halde bu programın, fabri
kalar işletmeye açılıncaya kadar katlanılmak zo
runda kalınacak malî külfeti, bu maksatla ve 50 
milyon lira seımaye ile kurulmuş bulunan, Çi
mento Sanayii Türk Anonim Şirketinin temin 
edildiği bildirilen sermayesi nispetindedir. Bu 
itibarla muvai'fakiyetsizlik, dış tediye imkânı bn-
lunamadan veya iç finansman güçlüklerinden 
doğmamıştır. 

Hulâsa; Hükümet, yukarda izah olunan tedi
ye kolaylıklarına rağmen sırf idari kifayetsizlik
leri neticesinde, 20 çimento fabrikası programın
da mutlak bir muvaffakiyetsizliğe uğramış ve ka
tî ifadeler halinde beyan olunan iki ve hattâ bu
güne kadar geçen üç yıl zarfında 20 fabrika şöy
le dursun, bir tekinin dahi bacasını tiittüreme-
miştir. 

Bunun yanında, 1954 yılında yirmi fabrika
nın 200 milyon lira ile kurulup işletmeye açıla
cağından bahsedenler, gün «yetikçe bu maliyet
leri yükseltme yoluna gitmişlerdir, nitekim 1956 
bütçe gerekçesi 20 değil 18 fabrikanın 263 mil
yon liralık maliyetinden bahsetmektedir. O gün
den bugüne, bu miktarın da yeni yeni tahavvül-
l?rc mâruz kaldığında .şüphe yoktur. 

Şimdi, Hükümetin daha doğrusu gelmiş geç
miş Menderes hükümetlerinin, plânsız, program
sız ve hesapsız hareketlerinin sarih delillerinden 
bir başkası olmak üzere, barajlar ve hidro - elek
trik santralleri inşası işlerimizin; içerisinde bo
caladığı durumu izaha girişelim : 
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Memleketimizde son on sene içerisinde, beş bü
yük barajın tesisi faaliyetlerine girişilmiş, bun
lardan, 194S yılından itibaren üzerinde çalışılma
ya başlanmış bulunan, Seyhan vc Sarıyar baraj
ları, sulama tesisleri hariç, 1956 yılında ikmal 
edilerek işletmeye açılmışlardır. 

1954 yılında 96 milyon liraya inşa edilmekte 
olduğu bildirilen Seyhan barajı; 140 milyon lira
lık bir maliyetle ve evvelce tasarlanan ikmal ta
rihinde, 1956 yılında tamamlanmıştır, ilk mali
yet hesaplariyle son maliyetler arasında bir hayli 
fark bulunmasına rağmen, kredisi Dünya Ban
kasının müsait şartlan içerisinde sağlanan bu ba
raj, iktidarın zamanında ikmal etmeye muvaffak 
olduğu yegâne enerji tesisi olsa gerektir. 

İnşasına 1951 yılında başlanmış olan Sanyar 
baraj ve hidro - elektrik santrali, enerji nakil 
hatları ve trafo tesislerinin, 1954 yüında ikmal 
edilecekleri, 150 milyon liraya mal olacakları res
men ve defaatle açıklandığı halde, bu tesisler iki 
sene gecikme ve 120 milyon liralık maliyet artışı 
ile, 2 Aralık 1956 tarihinde işletmeye açılabilmiş
lerdir. Hükümetin, misalleriyle ortaya koyduğu
muz, bu çeşit işlerdeki tutumu karşısında, bu ba
rajda yapılması gereken tesislerin tamamının ik
mal edildiği hakkında da , katî ve sarih bir kana
at izharına imkân göremiyoruz. 

Her biri 96, 96, 70 milyon liradan, ceman 262 
milyon liraya, 1954 yılında, ihale edildikleri, ev
velce resmen bildirilmiş olan, Hirfanlı, Gediz -
Demirköprü, Akçay - Kemer baraj ve hidro - elek
trik santralleri, hava hatları ve trafo tesislerinin 
mal olacakları meblâğlar, 1957 bütçe gerekçesin
de bir mislinden fazla bir artışla ceman 546 mil
yon lira olarak gösterilmektedir. 

İhale bedellerinin «maliyet -f kâr» esasına isti-
nadettiğıni duymakta olduğumuz bu barajlar, 
maliyetlerinin, bu çeşit murakabeye müstenit in
şa ve kredi şartları içinde, çok daha yükselebile
ceği şüphesizdir. 1958 olarak tesbit edilmiş bulu
nan ikmal yıllarının ise, 1955 ve 1956 yıllarında 
bitirileceği ilân olunan meşhur 13 çimento fabri
kasına dönmemesini temenni ederiz. 

İller Bankasınca yaptırılmakta olduğu, sene
lerden beri bütçe gerekçelerinde tekrar edilip du
ran, orta çaptaki hidro - elektrik santrallerine 
gelince; bu mevzuu hakkiyle kavrıyabilmek için 
santrallerden belîibaşlılannın bugüne kadar ge
çirdiği inşa seyrine kısaca göz atmamız lâzımdır. 

Tortum - Erzurum Hidro - Elektrik Santrali: 

1 . VIII . 1952 tarihinde 8 milyon 100 küsur 
bin lira tesis bedelli ve 1954 yılı başında ikmal 
edilmek şartiyle ihale olunmuş bugüne kadar, 
yani üç sene gecikmeye rağmen ikmal edilme
miştir. Resmî vesikalarda ikmal tarihi munta
zaman geriye atılmaktadır. 1956 gerekçesti, 1956 
yılını^ 1957 gerekçesi, 1957 yılını ikmal ydı ola
rak göstermektedir. 

Botan - Siird Hidro - Elektrik Santrali : 
7 . IV . 1950 tarihinde, yani Halk Partisi 

iktidarı zamanında 2 389 000 lira tesis bedeli 
ve 1954 yıîında ikmal edilmek şartiyle ihale 
olunmuş, bugüne kadar yani üç sene gecikmeye 
rağmen ikmal edilememiştir. Resmî vesikalarda 
ikmal tarihi muntazaman geriye atılmaktadır. 

Göksu • Konya Hidro - Elektrik Santrali : 
9 . V . 1952 tarihinde, 8 600 000 küsur 

liraya ve 1954 yılında ikmal edilmek şartiyle 
ihale olunmuştur, üç senelik gecikmeye rağmen 
inşaat tamamlanamamıştır, resmî vesikalarda 
ikmal tarihi muntazaman geriye atılmaktadır. 

Eğridir - Kovada Hidro - Elektrik Santrali : 
31 . V . 1952 tarihinde 6 milyon siki yüz 

doksan bin liraya ve 1954 yılında ikmai edil
mek üzere ihale edilmiştir, üç senebk yecikmeye 
rağmen inşaat tamamlanmamıştır. Resmî vesi
kalarda ikmal tarihi muntazaman geriye atıl
maktadır. 

Sızır - Kayseri Hidro - Elektrik Santrali : 
1955 yılında bitirilmek şartiyle 5 milyon 4C0 

küsur bin liraya ihale olunmuştur. İkmal tarihi
ni 1956 gerekçesi, 1957 yılı, 1957 gerekçesi, 
1958 yıh olarak göstermektedir. 

Hazar gölü - Elâzığ Hidro - Elektrik Santrali : 
Etibank ve İller bankası tarafından 8 898 000 

lira tesis bedeliyle müştereken inşa ettirilmekte 
olan bu santralin, evvelâ 1953 yılında bitirilece
ği bildirilmiş, bilâhara bu tarih 1955 e çıkarıl
mış, 1956 gerekçesi ikmal tarihini 1956 yılı ola
rak vermiş, 1957 gerekçesi bu tarihi 1957 yılı
na nakletmiştir. 

Ceyhan - Maraş Hidro - Elektrik Santrali : 
7 . IV . 1950 tarihinde, yani Halk Partisi ik 

tidarı zamanında, 3,600 milyon küsur bin lira
ya 1954 yılında ikmal edülmek üzere ihale edil
miştir. Bilâhara ikmali tarihi 1955 - 1956, 1957 
yıllarına götürülmüştür. 
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Bendimahi-Vah Hidro - Elektrik Santrali: 

Bu santral 1957 gerekçesine nedense alın
mamıştır. Halbuki 1956 gerekçesinde; 1957 yı
lında inşaatı bitirilecek olan santraller arasında 
gösterilmişti. 

Diğer bir kısım resmî vesikalarda, 4 milyon 
765 bin 800 liraya ihale edilmiş ve inşa halinde 
olduğunu 1957 yılında işletmeye açılacağını ifa
de etmektedirler. 

İşin enteresan tarafı, 1956 gerekçesinin İl
ler Bankasınca inşa ettirilmekte olan santraller 
arasında gösterdiği bu santralden, iller Bankası
nın haberdar bulunmamasıdır. Filhakika, İller 
Bankasının 1945-1955 yılları arasındaki faali
yetlerini gösteren, banka tarafından neşredilmiş 
kitapta, bu santrale yer verilmemiştir. Van 
vilâyetinin çimento fabrikası gibi bu santralin 
de mevhum tesislerden olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Çimento sanayiimizde olduğu gibi barajlar 
ve hidro-elektrik santralleri mevzuunda da bu 
açıklamarımızı yaparken, bu kürsüden "bize, 
programsız, zamanında bitirilememiş bir tek işi
mizi gösterin" diyenlere ithaf ediyoruz. İktisadi 
istiklâl mücadelesi; lafiyle edebiyat ile değil, 
bilgi ile, kudret ve kifayet ile ve nihayet fiiliyat 
ile yapılır. 

C. H. P. iktidarı zamanından başlayarak, 
D.P. iktidarının ilk günlerinden itibaren ihalele
ri yapılmış bulunan ve milyonlarca nüfusu tem
sil eden vatan köşelerine ışık ve enerji sağlaya-
cak,hayatiyet götürecek olan yukarıda sıraladı
ğ ımız natamam, hattâ birisi namevcut, sekiz 
adet hidro-elektrik santralinin ihale bedelleri 
yekûnu 50 milyon liranın altındadır. 

Pancar kifayetsizliğinden, yüz binlerce ton
luk kapasitelerinin muattal kaldığını, evve lce 
rakamlarla ispat ettiğimiz şeker fabrikalarından, 
çok değil, yalnız birtanesine sarf olunan iç ve 
dış miktarlarla, bu hidro-elektrik tesislerine tah
sis olunaydı, bunların tamamının en geç 1954 
yılında iş letmeye açılmaları mümkün olurdu. 

O günden bugüne kazanılmış olan zaman 
zarfında, bu santraller sayesinde, sağlanacak 
malî imkânın ise, bir değil birkaç fabrikanın in
şasına zemin hatırlayacağında şüphe yoktu. 

Her yıl bütçe gerekçelerinde, bu santralle
ri, kalkınma edebiyatının sermayesi yapmak 
için sarf edilen zihnî mesai , bu santrallerin fii

liyata çıkabilmeleri için gerekli tedbirleri dü
şünmeye tahsis oluıısaydı, milyonlarca vatan
daş, yıllardır hasretini çektikleri ışık ve ener
jiye çoktan kavuşmuş olurdu. 

Hattâ; vaktiyle Sayın Pola^kan'm dediği gi
bi, memleketin mahdut iktisadi imkânlarını, 
gösterişçi maksatlarla lüks ve isıafa sevk et
menin tahaccür etmiş, âbidcleşmiş misalleri 
olan, Ankara'daki bâzı umum müdürlükler bi
nalarına harcanan milyonlar, bu santrallere 
tahsis edilseydiler, milyonlarca vatandaşımız 
yıllar süren intizar devresinden çoktan kurta
rılmış olurdu. 

Programsız, plânsız ve hattâ hesapsız hare
ketlerin, ikmalleri büyük gecikmelere mâruz 
kalmış, akıbetleri tesadüflere terkedilmiş te
şebbüslerin üçüncü grupun misalini, hububat 
depolama ve temizleme tesisleri inşaatında gör
mekteyiz. 

Muhtelif bütçe gerekçelerinde; Hükümet, 
yaptığı hububat depolama ve temizleme tesisle
ri programının, 1950 yılmda mevcut, ceman 
411 bin ton kapasiteyi, beş misli fazlasiyle iki 
milyon iki yüz bin tona ulaştıracak seviyede 
olduğunu beyan etmiş, inşasına girişilen bütün 
silo, çelik silo, çelik hangar ve çelik depoları, 
adedîeriyle bildirmişti. Meselâ, 1956 yılı bütçe 
gerekçesinde aynen şöyle deniyordu : 

«Tatbikine geçilmiş ve bir hayli ilerlemiş 
olan bu program tamamen ikmal edildiği va
kit, 40 beton silo, 456 çelik silo ve hangar, 84 
çelik depodan müteşekkil olmak üzere, hubu
bat depolama ve temizleme tesislerinin kapa
sitesi 2 milyon 200 bin tona yükselmek suretiyle 
1950 senesindeki seviyesinin beş mislini aşacak
tır.» 

Bir yıl sonra, yani 1957 bütçe gerekçesin
de, mevcudolduğunu beyan ettikleri bu pro
gramın, hedef tuttuğu kapasite nedense birden
bire düşmektedir. Filhakika gerekçenin XV nci 
sayfasında, programın ihtiva ettiği mecmu ka
pasite şöyle ifade olunmaktadır : 

«İnşaat programının hitamında, bu kapasi
te 1 milyon 819 bin tona yükselecektir.» 

Geçen yıl, iki milyon iki yüz bin tonluk ol
duğu, tatbikine girişildiği, hayli ilerlemiş bu
lunduğu, beyan edilen programın, kapasite 
yekûnunda bu yıl, sebebi izah edilmeden ve 
hattâ gizli bırakmaya itina edilerek 381 bin 
tonluk bir tenezzül kaydolıırunaktr.dır. 
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Hububat depolama ve temizleme tesisleri 
nin; mevcut kapasiteleri hakkında iki gerekçe
nin verdiği rakamlarda da tenakuzlar vardır. 

.Meselâ : 1956 malî yılına ait gerekçede. 
«Toprak Mahsulleri Ofisinin depolama ve te
mizleme imkânları halen bir milyon yüz bin 
tona baliğ olmuştur.» denilirken, 1957 malî yılı 
gerekçesinde, «Hububat depolama ve temizle
me tesisleri mevcut kapasite yekûnunun bir 
milyon elli dokuz bin ton» olduğu ifade edil
mektedir. 

Demek ki, Hükümetin 1957 gerekçesinde 
uzun uzun methiyesini yaptığı bir yıllık pro
gramlı faaliyetten sonra, mecmu kapasiteden 
41 bin tonluk bir tenezzül kaydına muvaffak 
olunmuştur. 

Çimento fabrikaları, barajlar, hidro - elek
trik santrallerinde olduğu gibi, silolar inşaa
tı da. münhasıran idari kifayetsizliklerden do
layı, büyük gecikmelere mâruz kalmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1955 yılı mua
melâtını tetkik eden murakabe heyetinin rapo
ru, bize aşağıki dikkate şayan gecikmeleri, 
programsızlıklan, israfları haber vermektedir • 

1. Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kasından temin edilen kredi ile inşa edilmekte 
olan -14 bin tonluk Haydarpaşa Liman Silosu, 
anahtar teslimi esasına göre ve Eylül 1955 ayın
da ikmal edilmek şartiyle ihale olunmuştur. 
Bir buçuk yıllık gecikmeye rağmen bu silo he
nüz işletmeye açılamamıştır. 

-. Aynı kredi ile inşa edilmekte olan 20 bin 
tonluk İzmir liman silosu, Temmuz 1955 ayında 
ikmal edilmek üzere ihale olunmuştur. Bir yıllık 
gecikmeden sonra Haziran 1956 tarihinde, inşaa
tın ancak % 28 inin yani dörtte birinin ikmal 
edilebildiği ifade olunmaktadır. 

3. Ofisin kendi imkâıılariyle inşa ettirilen 
10 bin tonluk Trabzon liman silosu 1952 yılında, 
1054 senesinin Ocuk ayında ikmal edilmek üzere 
ihale olunmuştur, (jıj senelik gecikmeye rağmen 
henüz işletmeye açılamamıştır. 

4. Malzemesinin tamamı Amerikan yardı
mından alınıp memleketimize getirilen Havza 
Çelik Silosu, mukavelesine göre Mart 1956 ayın
da ikmal edilmek icabederken ikmal olunamamış
tır. 

5. Mersin çelik silosunun bütün malzemesi 
de Havza Silosu malzemesi ile birlikte Amerikan 

yardımından alınıp Mersin'e getirilmiştir. Bilâ-
hara, Mersin'de kurulması kararlaştırılan 100 bin 
tonluk liman silosu dolayısiyle, Mersin çelik silo
sunun inşasından sarfınazar olunmuştur. 

Fakat aradan geçen bir seneden fazla zama
na rağmen Murakabe Heyeti raporunun yazıldı
ğı tarihte, bu çelik silonun Mersin yerine nerede 
kurulacağı karariastirjIamariTis, hazır malzeme 
Mersin'de beklemekte devam etmiştir. 

6. 1953 yılı Amerikan yardım tahsislerinden 
sağlanan 60 aded çelik silo ile 1954 yılında Ex
port - Import Banktan alman 6 milyon elli bin 
dolarlık kredi ile inşasına girişilen dokuz aded 
komple silonun, inşaları işi 1954 yılından itiba
ren sürüncemede kalmış ve Haziran 1956 ayında 
da ceman 470 bin tonluk bu silolardan, kırk yedide 
bir, % 2 nispetinde ancak on bin tonluk kısmı ik
mal edilebilmiştir. 

"7. Bir ingiliz fi imasından </< 5 faizle temin 
edilen altı milyon isterlinlik kredi ile memlekete 
getirilen ve diğer satıcı memleketlerdeki emsal
lerinden pahalı oldukları mütelıassıslarca beyan 
olunan, 7 aded hayvan yemi değirmeni hakkında 
yüksek murakabe raporu aynen şu ibareleri muh
tevidir : 

«Cetveldi; görülen 15 aded hayvan yemi de
ğirmeninden 7 adedi yurda gelmiş ise de amba
lajları içinde beklemektedir. Bunların kimin ta
rafından nerelere monte edileceği ve ne suretle 
işletileceği henüz tesbit edilmiş değildir. Ofisin 
de iştirak edeceği bir anonim şirkete devri bahis 
mevzuu ise de henüz bu hususta da katı bir an
laşmaya varılamamıştır. Masraflariyle birlikte 
maliyeti oldukça yüksek bir yekûn tutacak olan 
bu değirmenler hakkında, bir an evvel karara va
rılmasını temenni ederiz.» 

Bu yedi değirmenin fularları iki yüz bin in
giliz lirasıdır. 

Aynı rapor bu misalde olduğundan çok duba 
enteresan hesapsız ve israf mahiyetindeki hare
ketlerden uzun uzun bahsetmektedir. 

.Muhterem arkadaşlanm, 
Şeker sanayiinin kuruluşunda takibohııuııı 

programsız durumu, yukarda sanayi istihsalle
rimiz bahsinde ııınfassalaıı izah etmiştik. Bu 

bahiste de bellibaşlı yatının kollarımızın arz et
tikleri durumu izaha çalıştık. Bunlar dışında ka
lan yatırımlarımızın da aynı nmvaffakiyetsizlik, 
aynı dağınıklık, aynı hesapsızlık, hulâsa ayuı 
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plansızlık icertaindc bocaladıklannı ayrıca ifa
deye lüzum olmasa gerektir. 

Bu haller iktisadi gelişme hareketinin, elde 
bulunan büyük imkânlara nazaran taşıdığı de-
geri her gün biraz daha küçültmekte, nihai ne
ticenin alınması zamanım her gün biraz daha ge
rilere götürmektedir. 

Binnetice; kalkınmamızın maddi ve mânevi 
maliyeti, günden güne hendesi nispetlerde art
makta, vatandaşların bu münasebetle katlanmak 
zorunda bırakıldıkları çeşitli külfetler, günden 
güne gayrıkabiii tahammül bir hal almaktadır. 

Dördüncü Menderes Hükümeti, programının 
yatırımlara taallûk eden kısmı da, Türk Mille
tine aynen şu teminatı vermekte idi: 

«Memnuniyetle beyan edelim ki, memleketi
mizin içtimai ve iktisadi istikbalini inşaya mas
ruf olarak bugüne kadar ele alınmış bütün ya
tırımlarımızın aksamadan tamamlanması temi
nat altındadır.» 

Bugün nakıs, natamam ve namevcut olarak 
yukarda srıaladığımız envestismanlardan pek 
çoğunun vâdeleri, yukarıki sözlerin bu kürsü
den söylendiği 14 Aralık 1955 tarihinde dahi 
çoktan hulul etmişti. Hükümetin takibettiği 
gösterişli, müsrif ve hesapsız iktisadi ve malî 
politika bahsedilen teminatın; o günden bu gü
ne de, kâğıt üzerinde kalması neticesini doğur-
mufşur. Yatırımların tahakkuklarında karşılaşı
lan bu teminatsız durum ise; bugün Türk mil
letinin, katlandığı muazzam maddi sıkıntılar ya
nında, çeşitli mânevi ıstıraplara mânız bırakıl
masının, bir mühim sebebini teşkil etmektedir. 

Filhakika bugün; vatandaşın siyasi hakları, 
hâkimin istiklâli, matbuatın hürriyeti, üniversi
tenin muhtariyeti, mesleki teşekküllerin serbest
çe faaliyette bulunabilmeleri teminat altında de
ğilse; bunun başlıca sebeplerinden birisi, yatı
rımlarımızın devamlarının teminat altında ol
masını sağlıyacak. iktisadi ve malî politikayı 
tâyin, tesbit vc tatbikte gönterilen kifayetsiz
liklerdir. 

Kifayetsizliklerin sebepleri; 
Şimdi bu kifayetsizliklerin başlıealarını, za

man zaman Demokrat Parti mesul şahıs ve or
ganlarının beyanlarını da işhadederek, ortaya 
koyalım: 

Plânsız, programsız yatırım; 
1. Yatınmlanmız; millî ekonomimizin icap-

lan göz önünde tutularak hazırlanmamış ve bir 

milli plân çerçevesi içerisinde tatbika konulma
mıştır. Hükümet; kendisini, siyasi mülâhazalara 
uygun hareket insiyatifinden alakoyaeak ve bu 
suretle şahsi temayüz imkânlarını bertaraf ede
cek olan bu fikri daima reddetmiştir. 

Uzun izahlarımız içerisinde çeşitli delilleri 
verilmiş bulunan, bu mevzu üzerinde daha fazla 
durmaya lüzum görmüyor ve Demokrat Parti
nin 1950 seçim beyannamesinden, bugünkü du
rumun tam ifadesi saydığımız, bir pasajı oku
makla iktifa ediyoruz. 

«İktisadi bünyeyi tazyik etmek ve zaafa dü
şürmek pahasına elde edilecek imkân ve paralar
la, şurada burada, ,şu veya bu tesis vücuda ge
tirmek, hakiki kalkınmanın tabii yolu olamaz. 
Yapılacak iş ve hizmetin faydası ancak millî 
ekonomimize temin edeceği fayda ile ölçülür. 
Tasa. toprağa gömülecek, israf ve heder edile
cek paramız, ve zararı tecrübe edilmiş yollarda 
İsrarla kaybedilecek zamanımı/, yoktnı*.» 

Güdümlü bütçe politikası; 
2. 195'i yılından sonra takibedilen bütçe po

litikası ; bugünkü menfi neticelerin doğmasına 
âmil olan başlıca sebeplerden bir diğeridir. Bu 
yıllarda Hükümet, memleketin malî ve iktisadi 
takatini bir kenara bırakarak, yüksek rakamlı 
devlet bütçeleri hazırlamak merakına, kendisini 
alabildiğine kaptırmıştır. Reel değeri ne olursa 
olsun, bütçenin yüksek rakamlarla bağlanması, 
meselelerin iç yüzüne vâkıf olmıyanlarda uyan
dırılacak hayret hislerinden mütevellit siyasi ka
zançlar dolayısiyle. onun nazarında, on büyük 
muvaffakiyet sayılmıştır. Bu sebeple, Devlet 
bütçesi, daha evvel meydan nutuklarında Türk 
Milletine haber verilen, * milyar, 4 milyar gi
bi rakamları tahakkuk ettirmenin bir vasıtası 
telâkki olunmuş, İni rakamlara söre ayarla
nan bütçeler ise, memleket ekonomisinin taka
tini aşan enfilâsyonist tesirlere yol açmakta 
öncülük etmişlerdir. 

Liüdüıulii v« konjonktür ilerlvınelcriııe 
müstenit bütçe tahminleri, bir fasit daire halin
de, bizzat konjonktür ilerlemelerinin menşei, 
müessiri olarak rol oynamışlardır. 

Bu jjöıüşümiuün gayrikabili inkâr bir de
lili olarak: Devlet bütçeleri varidat tahmin
lerinin yıl geçtikçe tahakkuk imkânlarından 
uzaklaştırıldığı, varidat ile tahsilat arasındaki 
farkların yıl geçtikçe, tahsilat aleyhine açıl-
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dığım, yukarıda bir münasebetle ifade etmiş, 
tik. 

1954 bütçe müzakerelerinde, Hükümet, büt
çelerdeki gelir tahminlerinin isabeti mevzuun
da şöyle konuşuyordu : 

«Hükümetinizce hazırlanıp Bütçe Komisyo
nunun ve Yüksek Heyetinizin tetkik ve tas
viplerinden geçen ve yekûnu 4 milyar 953 mil
yon gibi muazzam bir meblâğa yükselen, son 
üç senelik gelir tahminlerimiz 1951 senesinde 
yüzde değil, binde beş nispetinde, noksan ile 
değil, fazla ile tahakkuk etmiş ve X%'2 sene
sinde gene noksan ile değil, binde on iki nis
petinde fazla ile neticelenmiştir. 

1953 malî ylıhnın 11 ayında, tahsil olunan 
miktar, tahmine göre tahsil edilmesi icabeden 
gelirden binde iki nispetinde fazladır. 

Bu neticeler, ne bir kehanet ve ne de bir 
tesadüf eseridir. Bu başarı, sadece ve sadece, 
her işimizde olduğu gibi, gelir tahminlerinde de 
gösterdiğimiz hassasiyet, samimiyet ve metotlu 
çalışmalarımızın inkâr ve red kabul etmez bir 
delilidir.» 

Bu ifadeler o zaman, tamamen doğru ve 
hakikatin ta kendisi idi. Fakat, yukarıda işa
ret ettiğimiz, 1953 sonu güdümlü bütçe politi
kası devresinin bir başlangıcı olan 1954 yılın
dan itibaren, neticeler tam aksi bir istikamete 
yönelmiştir. Nitekim 1954 yılında, talimine göre 
tahsil edilmesi icabeden gelir binde değil 
% 4,5 nispetinde, fazlası ile değil noksan ile 
1955 yılında, yine fazla ile değil, % 7,3 nispe
tinde noksan ile tahakkuk etmiştir. 1956 malî 
yılının tahsilat seyrine nazaran ise, tahmine 
göre tahsil edilmesi icabeden gelirde, de yine 
binde değil, yüzde 10,6 nispetinde fazla değil 
noksan hâsıl olacağı anlaşılmaktadır. 

Bıı gerileme, Hükümetin 1957 bütçe lâyiha
sında, zımmen kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Filhakika, bu bütçenin, birbirine tamamen zıt 
iki müeessir kuvvetin tesiri altında hazırlandı
ğı açıkça meydana çıkmaktadır, bu müessir 
kuvvetlerden biri; Demokrat Parti iktidarının 
bugüne kadar, iktisadi ve malî politikasının mih
verini teşkil etmiş olan, «Devlet bütçelerinde yıl
dan yıla görülmemiş inkişaflar» polemiğinin, 
umumi seçimlerin çok yaklaştığı 1957 yılında 
da, ara vermeden devam ettirilmesine mecburi

yet duyurulması, diğeri, bütçedeki varidat kay
naklarının, yeni tazyiklere değil, bugüne kadar 
yapılmış tazyiklere dahi cevap vermek kudre
tinden mahrum bir hale geldiği hakikatinin, 
gayrikabili ret ve inkâr durumudur. 

C4) Bu durum karşısında; Dördüncü Men
deres Hükümeti 1957 yılında ya güdümlü bütçe 
politikasından vaz geçip, memleketin malî ve ik
tisadi takati ile mütenasip bir bütçe hazırlıya-
caktı, yahut siyasi bakımdan ehvenişer telâkki 
edeceği bir başka yol bu/lup, inkişaf polemiğini 
devam ettirecekti. 

Birinci sureti hal, bugüne kadar yapılmış ha
taları itiraf etme, muhalefetin tenkidlerine hak 
verme mânasında idi. Memleket menfaatlerine 
uygunluğunda şüphe olmıyan bu sureti halle il
tifat olunmadı ve ikinci yol tercih edildi. 

Şimdi. 1957 bütçesi rakamlarını gözden geçi
rerek, bu yolun nasıl tatbika konulduğunu gü
relim. 

1957 bütçe lâyihasının gelir vc gider tahmin
leri yekûnları üç milyar 961 küsur milyon lira
dır. Bu bütçenin gerek gelir, gerekse gider 
tahminleri 1956 bütçesine nazaran 637 küsur 
milyon liralık bir artışı ihtiva etmektedir. 

Maliye Vekili, Anadolu Ajansı marifetiyle, 
Türk milletine yaptığı beyanatta; bu artış mik
tarının, bütçenin mevcut vaıidatmdaki -inkişaf 
ile sağlandığı intibaını yaratacak ifadelere bil
hassa itina göstermiş, bu bütçe vesilesiyle ihda
sı düşünülen ve hattâ Bağlıyacakları varidat mu-
hammeııatı, bütçeye intikal ettirilmiş bulunan 
yeni vergilerden, mevcut vergiler nispetlerine 
ilâvelerden bahse lüzum görmemiştir. 

Hükümetçe tasarlanan vergilerin, kanuniyet 
iktisabeden, bir emrivaki halinde, bu şekilde 
Devlet bütçesinde yer almalarının, bugüne ka
dar defatle belirtildiği üzere, Anayasamıza ve 
Muhasebei Umumiye Kanununa aylan olduğun
da şüphe yoktur. Fakat, Hükümet, yukarda arz 
ettiğimiz mülâhazalar altında ve çaresizlik içe
risinde, bu bakımdan yapüacak tenkidlere bir 
defa daha muhatap olmayı, ehvenişer telâkki et
miştir. 

Bu yeni vergilerin ve mevcut vergilere yapı
lacak zamların sağhyaeağı ümidolunan varidat 
miktarları şöyledir : 
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Gelir Vergisine zam 80 milyon 
Veraset ve intikal Vergisine zam 30 » 
Hususi Otomobil Vergisi 7 » 
Damga resimlerine zam 65 » 
ithalâttan Hazine hissesi 380 » 

Vekûn 562 

Şu hale göre, 1957 bütçesinin, 1956-bütçesi
ne nazaran gelirlerinde meydana geldiği iddia 
olunan 637 milyon liralık artışın, 562 milyon li
rası yeni vergilerden ve mevcut vergiler nis
petlerine yapılan zamlardan doğmaktadır. De-
mekki, 1956 bütçesinde mevcut varidat memba
larının yeni yıl bütçesinde tahmin edilen mecmu 
inkişaf miktarı, bu iki rakam arasındaki 75 mil
yon liradan ibarettir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisinin 775 milyon 
liralık 1956 tahminine nazaran, 965 milyon lira
lık ve 190 milyon lira farklı 1957 tahminini dik
kate alacak olursak, 1957 yılında, Gelir Vergi
si dışında kalan 50 küsur varidat kaleminde, ye-
kûnen'bir inkişaf değil, bilâkis 35 milyon liralık 
bir tenezzül beklendiği kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Devlet gelirleri tahsilatında, 1951 yılından 
bu yana meydana gelen artışlar şöyledir : 

1951 - 1952 298 milyon lira 
1952 - 1953 285 » » 
1953 - 1954 248 » » 
1954 - 1955 400 » » 
1955 - 1956 (Tahmin) 535 > » 

Bu artışların yTİlık vasatisi 353 milyon lira
dır. Bu yıllık artış vasatisi mevcut iken. Hükü
met acaba neden 75 milyon liralık bir miktar
la iktifa etmek mecburiyetini hissetmiş, mensub-
olduğu partinin programını külliyen ret ve in
kâr yolunu tercih ederek, malî ve içtimai ada
letle bağdaşmalanna imkân olmıyan, vasıtalı 
vergilerimizi büsbütün artırmak, hayat pahalılı
ğını büsbütün teşvik etmek yoluna teveccüh et
miştir? 

Bu kısım mâruzâtımızın başında; «Hükümet, 
1957 bütçe lâyihasında, gerilemeleri zımnen 
kabul etmiştir.» şeklinde bir kanaat izhar eder
ken, delillerimiz, bu sualin altında yatan mâna
da mündemiç bulunuyordu. 

Hürriyet Partisi Meclis Grup u olarak, gecen 
yıl bütçe müzakereleri sırasında da. neticele

rin böyle olacağını şu ifadelerimizle ortaya koy
muştuk ; 

«1955 bütçesinin 2 milyar 789 milyonluk tah
minlerinin bütün konjonktür ilerlemelerine ve 
yıl içinde tekel maddelerine yapılan zamlara 
rağmen tahsilat ile realize edilemiyeceği anla
tılmaktadır. 

Hal böyle iken; 1956 varidat bütçesinin, ta
hakkuk ettirilemiyen 1955 tahminlerine naza
ran 500 milyon liraya yakın % 16.6 nispetinde 
fazlalıkla tahmin edilmiş olmasında ilmî bir isa
bet bulmaya elbette imkân yoktur.» 

Memleket ekonomisinin içerisine düştüğü is-
tikrazsızlığı önliyebilinek, hayat pahalılığı nı 
hiç olmazsa 195fj seviyesinde durdurabilmek için, 
yukarıki görüşümüzün yapıcı bir neticesi olarak 
Hükümete 2,5 milyon liralık bir devlet bütçesi 
tavsiye etmiştik. 

Geçen bir yıllık zaman kimin haklı, kimin 
haksız olduğunu meydana çıkarmıştır. Bugün 
iktidar ve muhalefet olarak tekrar Türk Mille
tinin karşısındayız. 1956 yılının 3.324 milyar 
liralık tahminlerinden 3 milyarını tahsil edebil
menin peşiudeyiz. 

Fiyat artışlarından mütevellit miktar tendi 
edildiği takdirde 1956 bütçesinin, 1955 bütçesi
ne nazaran, ancak 2,5 milyar liralık bir reel 
değer taşıdığı meydana çıkmıştır. Her şeyi ol
duğu gibi, hakikati de kendi inhisarında telâk
ki eden Hükümet; kendi ihdas ettiği fasit daire
nin içerisinde sıkışmış kalmış, fiyat yükselişlerinin 
dahi kendisini kurtaran aması karşısında en E-.UI 
ve en kötü çareye, Vasıtalı vergilerimizi nispet
siz bir şekilde artırma çaresine başvurmuştur. 

Dürt milyar liralık bütçe, 1 yılda (1) milyar 
liralık varidat inkişafı sözlerinin arkasında giz
li olan hakikat işte bundan ibarettir. 

Emisyona müstenit malî politika : 
3. Menfi neticeleri hazıriıyan üçüncü kı

sım sebeplere gelince,; Hükümet, memleket eko
nomisine ilk hızı verebilmek için tatbike koydu
ğu malî tevessü politikasını, 1954 yılından iti
baren bütçede peşine takıldığı büyük rakam 
merakını tatmin edebilmek maksadı için, gün
den güne daha geniş mikyaslarda kullanmak 
zorunda kalmış, nihayet, Merkez Bankasının 
bankınotları; İktisadi Devlet Teşekkülleri, kat
ma bütçeli daireler ve Devlet bütçelerimizin belli 
başlı finansman menbaı haline getirilmiştir. 
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Bu mali politika neticesinde Merkez Bankası, 
bugün memleketin mali ve iktisadi hayatına is
tikamet v c i ' c ı ı başlıca malî müesseselerden biri 
olmak vasfını tamamen kaybetmiş, Hükümetin 
bit- Imnkınot ambarı halini almıştır. 

1054 yjlı \'v buna Lekaddüm eden yıllar büt-
çelerinde; 'Hazine muamelclerinüı, Devlet borç-
Utrının emisyon hacıralannm hangi ekonomik 
vc malî zaruretlere göre ayarlanmaları gerek
tiğini en güz;.-l izahlarını veren Hükümet, bu 
yılı takibeden bütçelerde, kendi mütalâalarının 
tam aksi istikamette hareket etmekten katiyen 
hazc-r etmez olmuştur. 

Filhakika o zamanlar, Hükümet. Hazine mu
amelelerinin mihverini teşkil eden ve tedavül
deki para mikfuriyle doğrudan doğruya alâka
lı olun kısa vadeli Merkez Bankası avansları
nın, bütçe yılı içimle beliren ihtiyaçlarda kul
lanılmaları w bütçe denk ise, yıl sonuna doğ
ru kapatılmaları gerektiğini, bu lâzııueye ria
yet edilmeyip, Devlet bütçeleri açıklarının bu 
avanslarla kapatılmaları yoluna gidilmesi ha
linde, avansların gayriıut-şru bir mahiyet ala
cağım, bu durumun Hazineyi, yaptığı işin ma
hiyet ve neticelerini gayrimüdrik, gevşek ve 
günlük ihtiyaçlara göre hareketi itivat edin
miş bir hale getireceğini, avansların gittikçe bü
yüyerek, itfa ümitlerinin lıergün biraz daha 
azalacağını, paramızın tedavül hacmi ve değeri
nin de bu ihtiyaçların seyrine bağlı kalacağını 
it'ade ediyordu. 

1040 yıh sonunda tedavülde bulunan bankı-
not miktarı 890 milyon lira iken bu yılı takib
eden 7 yılda »ırasiylt-, 72, 176, 100, 176. 60, 534 
ve 562 milyon liralık. % 200 nispetinde ceman 
bir milyar 680 milyon liralık bir artış kayde
derek, J Andık 1956 tarihinde 2 milyar 570 
milyon lirayı bulmuştur. Bu artışların 1 milyar 
100 milyon liralık kısmının, bütçelerinin denk 
olduğu iddia olunan 1955 ve 1956 yıllarına isa
bet etmesi, bilhassa dikkate şayandır.. Hazine
ye acılan karşılıksız kısa vadeli avanslar mik
tarının da, tedavül lıacmında meydana gelen bu 
artışlara mütenazır bir seyir takibettikieri, gene 
rakamların meydana çıkardığı bir hakikattir. 
Nitekim.. 1954 yılı sonunda 28,6 milyon lira olan 
bu avanslar, 1955 yılı sonunda 305,1, 1 Aralık 
1956 tarihinde 488,9 milyon lirayı bulmuştur. 

1957 yılma kadar, bütçe gerekçeleri, teda
vüldeki Imiıknıothır lıucimnıhı meydana selen 

artışları, artık klişe halini almış, bir mukayese 
ile izah ederlerdi. 

Bu izah tarzına göre: yıl içinde Merkez B a n 
kacının zirai ve ticari senetler portföyünde vâki 
artışlar, emisyon hacmındaki artışlarla mukaye
se olunur, senetler portföyündeki artışların pa
ra hacmındaki artışlardan fazla olduğu meyda
na çıkarılarak, emisyondaki inkişafın, istihsal ih
tiyaçlarından doğma müspet bir hareket olduğu 
neticesine varılırdı. 

(leçcn yıl fiyat hareketlerine iltifat etmiyen 
gerekçe, bu yılda bu izah şeklinden iltifatım 
esirgemiş bulunmaktadır. Onun bıraktığı boklu
ğu müsaadeleriyle biz dolduralım : 

1955 yıh sonu ile 1 Aralık 1956 tarihi ara
sında emisyon Iıacmmda vâki artış miktarı 562 
milyon liradır. 

Buna mukabil, Merkez Bankasının ticari ve 
zirai senetler portföyü, bu iki tarih arasında bir 
milyar 209 milyon liradan, bir milyar 345 mil
yon liraya yükselmiştir. Yani 136 milyon lira
lık bir artış kaydetmiştir. Ekim 1956 başı itiba
riyle Toprak Mahsulleri Ofisi borçlanndaki 34 
milyon liralık artışı da bu rakama ilâve edersek, 
ticari ve zirai senetler portföyündeki senetler 
mecmu artışının, 170 milyon liradan ibaret oldu
ğunu görürüz. 

Demek ki, Hükümetin, bugüne kadar bizlere, 
bir mucip sebebolarak ortaya koyduğu bu mu
kayese tarzı dahi, bahis mevzuu 11 aylık devre zar
fında piyasaya sürülen 562 milyon liralık ban-
kınotun ancak, 170 milyon liralık kısmının meş
ru bir sebebe müstenit bulunduğunu izah ede
bilmektedir. Artan 400 milyon liraya yakın kı
sım, enfilâsyonun ve açık bütçelerin hissesi ol
duğu içindir ki, hükümet meşhur mukayese usu
lünü bu yıl iltifatından mahrum bırakmıştır. 

Bu mevzuda üzerinde durulmaya değer bir 
nokta da, Hazine kefaletini haiz bonolar ile, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve katma bütçeli dai
relerin Merkez Bankasına borçlandıkları meb
lâğların, 1956 yılında takibettiği seyirdir. 

Geçen yıl Etibankııı, Merkez Bankasından bu 
kanalla finanse edilmesi mevzuu tenkidlere uğ
ramış, hükümet bu tenkidleri haklı bularak bu 
yolu kapatacağını vâdetmişti. Filhakika Etiban-
kın geçen yıl sonunda mevcut 247 milyon liralık 
borcunun 1956 yılında aşağı - yukarı dondurul
muş bir halde muhafaza olunduğu müşahede edil
mektedir. Buna mukabil, bu mekanizma. 1956 
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yılında Tekel Cnuım Müdürlüğü ii/r>rin« a k t a 
rılmıştır. Nitekim bu Umum Müdürlüğün 1955 
yılı sonunda Merkez Bankasına .115 milyon lira 
olan borçları yekûnu, 195ti yılı Ekini ayı başın
da 85 milyon liralık bir artışla 200 milyon lira-
va yükselmiş bulunmaktadır. 

Tetkik edenlerin dikkatini dağıtıcı bir mak
sat taşıyan bu <?şit malî kombinezonların, mese
lelerimizin hallinde, bir fayda sağlamıyacakları 
aşikârdır. 

Diğer taraftan, piyasanın kısa vadeli kredi 
ihtiyaçlarında kullanılmaları gereken tieari vc 
zirai senetler portföyünde, geçen yıl ifade etti
ğimiz gibi, daha ziyade İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırım ihtiyaçları için kullanılmakta 
vc birtakım senet tebdil ve tecdit ıııekaııizmalu-
riyle, bu krediler, uzun vadeli hale getirilerek 
dondurulmaktadırlar. Filhakika, bu kredi konu
nun asıl piyasa ihtiyaçlarını gösteren, «Diğer ti
cari senetler» bölümü, 1955 yılı başından itiba
ren devamlı tenezzüllere uğramaktadır. Nitekim 
1954 yılı sonunda 453,6 milyon lira olan bu kre
diler, 1955 sonundu .'190,5 milyon livaya düşmüş, 
1956 yılı Ekim ayı basında ise '15 milyon lira
lık yeni bir tenezzül kaydetmiştir. 

Bütün bu izahatlarımızdan sonra, Hüküme
tin, enflâsyonun tam ortasında bulunduğunu, 
sözde denk, bütçelerimiz açıklarının Merkez 
Bankası kanalı ile kapatddığuıı, İktisadi Devlet 
Teşekküllerimizin, büyük mikyasta bu kaynak 
marifetiyle finanse" edildiğini, reddedebileceğini 
ümidetmiyortı/.. 

Merkeziyetçi ve kırtasiyeci idari bünye : 
Muhterem arkadaşlarım: 
4. Şimdi, menfi neticeleri hazı ılıyan 4 nen 

kısım sebeplerin İzahına geçiyoruz : 
Bu sebepler, idari bünyemize taallûk eden 

kifayetsizliklerimizdir. Sizlere biraz evvel, yatı
rımlarımızın mâruz kaldıkları büyük gecikme
lerden, vazifeyi ihmal ve hattâ vazifeyi suiisti
mal sayılabilecek, Devleti ve milleti milyonlar
ca lira zarara sokmuş hâdiselerden bahsettik. 

Bunlar, dışardan gelişi güzel toplanmış ve 
bugün ilk defa bu kürsüden ortaya atılmış birta
kım dedikodular değil, salahiyetli şahıslar veya 
organlar tarafından hazırlanıp, salahiyetli şahıs
lar ve organlara tevdi olunmuş resmî ve aleni 
vesikalara istinadeden hâdiselerdir. Gene bun
lar, bu çeşit yüzlerce hâdisenin, kısa tetkikleri
miz esnasında dikkatimize çarpan üç-beş tane-

I sidir. Hükümetten soruyoruz; yukarda sıraladı
ğımız aylarca değil, yıllarca devam etmiş gecik
melerden, ileri geri beyanlardan, memleket ve 
milletin uğradığı milyonlarca liralık zararlardan 
bugüne kadar suçlu görülmüş, hakkında tahki
kat açılmış ve nihayet mesul tutulmuş bir tek 
vazifeli insanı bizim buzulumuza çıkarabilir ini? 

Buna imkân yoktur, zira. bugün, bu memle
kette, merkeziyet sisteminin: salâhiyetleri ve 
mesuliyetleri en baştan en sona,, bütün idari bün
yeye yaygın hale getirmesi mahzuru, bütün şid
detiyle hükmünü icra eder duruma girmiş, idari 
düzende, mesuliyetler ve salâhiyetler tamamen 
sahipsiz kalmışlardır. 

Merkezi otoritenin, zaman zaman, kanunsuz 
hareketleri, mesul iyetsiz gidişi himaye ve teşvik 
eder duruma girmesi ise; bu zihniyetin dalga 
dalga memleketin dört bir köşesine intikal ettir
miş, binnetice vatandaş vicdanındaki kanuna 
hürmet fikri her gün biraz daha za't'a uğramıştır. 

Diğer taraftan; Hükümetin: âmme hizmetle
rinin yürütülmesinde takibettiği istikrar ve istim
rardan malınım günlük vc hattâ saatlik zikzak
larla malûl yol, resmi beyanlara hâkini olan te
zat ve tenakuzlarla dolu hakikatleri gizleme me
todu ve nihayet, hemen her zaman, bu beyanların 
yakutlarla tekzibedilir bir hal almış bulunması, 
Devlet idaresinde asıl olan nizam fikrini zedele
miş, vatandaşın resmî organ ve şahıslara karşı 
beslemesi gerekli emniyet vc itimat hislerini de
vamlı surette tenezzüle uğratmıştır. 

İstikrarsız, kararsız ve. hesapsız hareketler se
bebiyle, vatandaşın karşılaştığı istıraplan, bir 
nev'i uyuşturma ameliyesine tâbi tutmak ve bu 
vesile ile kaybedilmekte olan prestijleri de kuv
vetlendirmeye çalışmak için her zaman kullanıl
mış bulunan bir usul, son ayların günlük tatbi
katı halini almıştır. 

Bu usule göro; İstanbulda, Ankara'da, şura
da burada, vatajndaş ekmeksiz mi kalmıştır, va
tandaş günlerce linnlarm önünde kuyruk nuı 
olmuştur? Resmi yayın organları, derhal faaliyete 
geçirilir. Hükümet ve çok defa Hükümet Reisi 
duruma hemen cl koymuş, vatandaşın uğradığı 
müşküllere deva bulmuştur, der. 

Sorarız. Hükümete; vatandaşı ekmeksiz bıra
kan, vatandaşı fırınlar önünde günlerce kuyruk
lar arkasında bekleten, vııtandaştn.cn zaruri gı-

I da maddeleri tedariki imkânlarını ortadan kaldı-
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rati ve sonra hükümetin müdahalesi ile giriştik
leri insafsız teşebbüsten vazgeçen bu insanlar 
kimlerdir? 

Kimdir bu; Hükümetten habersiz, Deniz yol
lan, Demir yolları, PTT ve diğer resmî teşek
küller tarifelerine, tramvay, otobüs, havagazı üc
retlerine zamlar yapan ve Hükümet, Reisinin 
sihirli müdahalesi ile bu zamlardan vazgeçen kö
tü kişiler? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet kadroları, her aklına esenin, vatan

daşın 'kaderine hükmedebileceği mesuliyetsizlik 
mevkileri değildir, kendilerine verilen salâhiyet
leri istimal etmemek suretiyle vatandaşları gün
lerce, 'haftalarca biribir müşkilât, binbir ıstırap 
içerisinde kıvrandıran, vazifesini ihmal veya 
suiistimal etmiş vazifeliler var ise, yapılan mü
dahaleler sırasında bunlann meydana çıkarılma
ları, 'haklarında gerekli muamele ifası ve bu 
suretle, vatandaşa, kendi hizmetinde kendisi 
için çalışan bîr âmme idaresinin mevcudiyeti 
inancının verilmesi icabeder. 

Bu şekil elem verici hâdiselerin tekerrürü 
imkânlarının bertaraf olunması da, Devlet ida
re mesuliyetinin, bu anlayış içerisinde yürütül
mesine bağlıdır. 

Bugüne kadar, Hükümet, Türk Milletinin 
huzuruna bu çeşit hâdiselerin bir tek mesulünü 
dahi çıkarmış değildir. Zira bunların hakiki me
sulü onun takibettiği kifayetsizlik ve bilgisizlik, 
ekonomik ve malî politika, mutlak merkeziyetçi 
bürokrat idari sistemdir. 

Biz o kanaatteyiz ki. Demokrat Parti ikti
darı, 1950 yılından hu yana, âmme idaresinin, 
yıllardan beri içerisinde bulunduğu bürokratik 
merkeziyetçi, israfçı ve partizan teşkilât ve per
sonel bünyesinde hiçbir ciddi ıslah tedbirine te
vessül etmemiş, bugün bu bünyeyi teslim aldı
ğından da daha kifayetsiz bir hale getirmiştir. 
Yine bizim kanaatimize göre, omuzlarına bir 
memlektin maddi ve mânevi kalkınmasını ta
hakkuk 'ettirmek vazifesini dc almış bir idari' 
bünyenin kendisini yukarılri hastalık ve kifayet
sizliklerden kurtarmış bulunması ehemmiyeti 
büsbütün artan bir temel unsurdur. 

Bugüne kadar ihmal edilmiş bulunan bu isin 
halledilebilmesi ucuz, kolay ve aldatıcı muvaf-
fakyetüer zihniyetini bir tarafa bırakmaya, 
memleket meseleleri üzerine ciddiyetle eğilme

ye, milletle el birliği ederek her türlü güçlük
leri samimiyetle göze almaya bağlıdır. Yıllar
dan beri alışagelmiş refhavet ve 'her şeyi 
pembe göstermek felsefesi devam ettiği müddet
çe, bu inkılâbın bu köklü ıslah ameliyesinin ta
hakkuk etmesine elbette imkân yoktur. 

En büyük derdimiz rejim buhranı ve sebep
leri. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bu izahlarımızdan sonra; şimdi, mâru

zâtımızın son kısmına gelmiş bulunuyoruz. 
Siyasi hayatımızda, iktidarda muhalefette 

vazife almış türlü siyasi teşekküllerimizden hiç
biri, programlarında, siyasi rejim mevzuunda, 
millet iradesine müstenit demokratik nizamın 
taşıdığı büyük rauhassenatı inkâr etmemekte, 
bu itibarla, partnerimiz, mektup ifadelerinde, 
tanı bir mutabakat halinde bulunmaktadırlar. 

Buna rağmen, siyasi rejimimiz, çok partili 
hayata grdiğimiz 1946 yılından beri, mütemadi 
med ve cezir hareektleriyle, ileriye ve geriye 
gidişler arasında bocalamaktan da, kendisini bir 
•türlü kurtaramamaktadır. 

Zaman zaman, birbirlerine en ceıııilekâr ifa
delerle muhabbet ve saygı gösterilerinde bulu
nan ktidar ve muhalefet ileri gelenleri, zaman 
zaman, birbirlerine hasım, birbirlerine düşman, 
mütekabil cephelerin, siperlerde mevzi almış ku
mandanları üslubu içerisinde de konuşmaktan 
kendilerini alamamaktadırlar. 

Bu hal, ta'biatiyle, iktidar icraatına, muhale
fet ve iktidar mensuplarının münasebetlerine 
de intikal etmekte, siyasi hayatımız, demokrasi 
adı altında millî menfaatlerimizi ihlâl eden 
•bir hercümerç manzarası arz etmektedir. 

Demokratik idarenin, kardeşi kardeşe, baba
yı oğula, komşuyu komşuya düşman etmeye ve 
bu bakımdan milleti, yekdiğerine hasım birta
kım cephelere bölmeye çalışan, bir siyasi rejim 
olmadığında şüphe yoktur. 

O halde, bu açık hakîkata rağmen, kurmayı 
arzuladığımızı hep birlikte söylediğimiz, demok
ratik rejimin, tahakkuk edememesinin sebebi 
acaba nedir? 

Kanaatimizce, bu sebebi en güzel ifade eden 
vesika. Demokrat Partinin 1950 Seçim Beyan-
ııaıııesidir. 

Bu beyanname, bugünkü Anayasamız hakkın
da, şöyle diyordu : 
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«Bugünkü Anayasamız millet hâkimiyetini 
kabul etmesine rağmen kuvvetler birliği esasına 
dayandığı ve vatandaş hak ve hürriyetleri' kâfi 
teminat altında bulunduracak müeyyidelerden 
mahrum olduğu için millet lıâkiraiyeti yerine 
tek parti ve zümre hâkimiyetine mâni olamamış
tır.» 

Filhakika siyahi partilerimizin programları 
gibi, Anayasamız da millet hâkimiyeti fikrini na-
rari olarak kabul etmiş; bulunmaktadır. Ama bu 
Anayasa île dün, nasıl Halk Partisi hâkimiyeti
ne, Halk Partisine hâkim olıan zümrenin millet 
kaderine de hâkim olmasına mâni olunamamış 
ise, bugün de D. P. hâkimiyetine, D. Partiye hâ
kim zümrenin millet kaderine de hâkim olması
na mâni olunamamıştır. 

Görülüyor kî, iktisadi, ahlâki, içtimai ve ida
ri düdenlerimizde meydana gelmiş, saatlerce an
latılarak bitirilemiyecek, kifayetsizliklerin tek ve 
hakiki sebebi,. siyasi düzenimizin bir türlü gere
ği gibi.işler hale getirilememiş olmasıdır. 

Millet kaderinin, bizzat millet tarafından tâ
yin edilmesi, şahsi ve zürnrevi endişelerin bu ka
derin tâyininde müessir olamaması imkânlarının 
sağlandığı gün, bu memlekette meselelerimizin bü
yük kısmı ile hal yoluna gireceği muhakkaktır. 

Bu imkânları sağlama yolunda olmadığımızı, 
iktidar liderlerinin akla hayale gelmez ve ele 
alınmaz tedbirlerin cümlesine tevessül ederek 
bühassa 1954 seçimlerinden sonra rejim buhranı
nı had safhalara götürdüklerini geçen yd bütçe 
müzakerelerinle ifade etmiştik. 

Bitidar partisinin tarihinde 1956 yılı çok da
ha ibret verici vesikalar ve hâdiselerle dolu bu-
lunmaktadır. 

Vaktiyle; C. H. P. iktidarının, haklarında fiş 
tanzim ettirdiği muhalefet erkânından bahseder
ken «gelecek nesillere D. P. 'iktidarından böyle 
hicabaver vesikalar kalmıyaeaktır. Çünkü bu 
memlekette hürriyet fikri ve en tabiî bîr nizam ' 
olan demokrasi. Devlet hayatında vatandaşlann 
vicdanında müeyyidesini bulmuştur. Bu memle
kette en büyük müstebitler dahi böyle bir istip-
tad tahaldriimünü yapmak cesaretini gösteremi-
yeceklerdir» diye haykıranlar, 1956 yaz ayların
da, millet mümessillerini dahi, birer eroin kaçak
çısı, birer casus gibi alenen takibefttirmekten, za-
«an zaman kendilerine en ağır hakaretlerin ya-
PÜmasına, vazifelüeri teşvik ve tahrik eylemek
ten çekinmemişlerdir. 

Matbuat Kanunu, Toplantılar ve gösteri 
yürüyüşleri Kanunu, Milî Korunma Kanunu, 
Seçim Kanunu gibi antidemokratik kanunlar 
ve bu kanunların sadece iktidar partisi lehinde
ki tatbikatı ise; 1957 yılma girdiğimiz bu gün
lerde millet murakabesinin ve demokratik reji
min başlıca teminat müesseseleri olan hür mat
buat, muhtar üniversite, müstakil kaza organı 
ve Anayasanın himayesine mazhar muhalefet 
fikrini tarihin inalı haline getirmiştir. 

Mebuslarına ve hukuki müesseselerine bu 
çeşit muamelelerin alenen tatbik olunduğu bir 
memlekette, vatandaşın siyasi emniyetinden söz 
açabilmek, siyasi hakların lâyikiyle kullanılabi
leceğini1 iddia edebümek, akliselim ile istihza 
etmekten başka bir mâna taşıyamaz. Bu durum 
karşısında iktidar partisi Meclis grupunun ta
rihî mesuliyetini hatırlamamaya elbet imkân 
yoktur. Parti programları, hükümetlerden ziya
de, iktidar partisi Meclis gruplarının, millete 
karşı teminat altında tutmaları gereken birer 
taahhütler manzumesi, milletle yapüa-n bir nevi 
içtimai mukaveledir. 

Şahsi hayatta olduğu gibi siyasi hayatta da, 
yapüan mukaveleler hükümlerimin, verilen söz
lerin, yerine getirilmesi, hele aksine hareketlere 
girişilmemesi en basit, en iptidai bir ahlak kaide-
sidir. Parlmanter rejimlerde, iktidar partisi 
Meclis grupları, hükümetler icraatına seyirci 
olmak için değil, bu icraatm iktidar partüeri 
programlarının esaslarına uygun bir şekilde in
kişaflarına nezaret, programlarda vâki inhiraf
ları murakabe yolu ile -ıslah için seçilmiş heyet
lerdir, Aksi halde bu heyetlerin mevcudiyetleri 
için bir sebep kalmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; umumi seçimlerin 
normal zamanına bir buçuk yıl kalmıştır, bu 
müddet zarfında Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, bir kumcu meclis gibi faaliyette bulun
masına imkân hazırlamak ve milletimizin yıl
lardır hasretini çektiği demokratik rejimi bü
tün teminat müesseseleriyle işler hale getirmek. 
Demokrat Parti Meclis grupunun hukuki ve fiilî 
inhisarında bulunmaktadır. 

Böyle bir tarihî fırsatı kullanıp değerlendir
mek. Onuncu Büyük Mület Meclisi için olduğu 
kadar, Türk milletinin tarihi için de bir şan ve 
şeref sayfası teşkil edecektir. 

Gecen yıl da ifade ettiğimiz gibi, hizmetleri
ni bu istikamete tevcih edecek bir iktidar par-
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tisine ve onun grupuna yardımcı olmayı, Hür
riyet Partisi Meclis grupu, bâr vatan vazifesi bi
lecektir. 

Aksi takdirde, yine geçen yıl beürttiğimiz 
gibi, itimadımız hiçbir zaman kendileriyle be
raber olnuyacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, sü
rekli alkışlar). 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Reis 
Bey, söz istiyorum. Ekrem Alican konuşmasiyle 
grupumuza sataşmıştır. Bu itibarla söz istiyorum. 

REÎS — Grupa sataşması dolayısiyle söz is
tiyorsunuz, öyle mi? Riyaset bu fikirde değildir. 
Israr ediyorsanız, reye koyarım. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) - Reye 
koyun. İsrar ediyorum. 

REÎS — Hayrettin Erkmen grupa sataşıldı
ğından dolayı söz istiyor. Konuşmasını reyinize 
an edeceğim. Kabul edenler, lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul' etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayrettin Erkmen, buyurun. 
D. P. MECLİS GRURU ADINA HAYRET

TİN ERKMEN (Giresun) — Muhterem- arka
daşlarım, Ekrem Alican 1957 bütçe lâyihası üze
rinde grupunun görüşünü ifade ederken, grupu
muza sataşmıştır. Bu görüşmenin metnini daha 
evvel gazetelere vermiş olduğundan zabıtta bulu-
namıyan, zabıtla tesbit edüemiyen tam metni 
şimdi huzurunuzda okuyacağım. Bu metin, Ek
rem Alican'm hem maksadını, hem de kendisine 
terettübeden vazifeyi tafsil etmiş olacaktır. Ek
rem Alican buradaki beyanını okumadan önce, 
gazetelere metinlerini vermiştir. Bu metin... (Sağ
dan hata mı oldu? sesleri) 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Bu 

metin şimdi biraz evvel gürültülere vesile veren 
pasajı, başlığı ile beraber yüksek ıttılaınıza arz 
ediyorum : 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Aynen 
okudu, burada. (Sağdan, geri aldı sesleri) 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Mü
saade buyurursanız geri almakla mesele bitmez. 
Bizim müdafaa edeceğimiz hukukumuz vardır. 
Kendisine terettübeden vazife vardır. Onları ifa
de edeceğim. Bu pasajın bir metni vardır, bir de 
başlığı vardır. Bu başlık şüphesiz gazeteler için 
hazırlanmıştır. (Sağdan, sizden izin mi alacağız? 
sesleri) 

Her istediğinizi yapmak iktidarında değilsi

niz. Bu kürsüyü kötü maksatlara kuBanmayın. 
(Soldan, alkışlar) Okuyorum arkadaşlar.. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Nerede
siniz Beyefendi?.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Bu
radayım efendim, Zatâliniz de buradasınız; ben 
de buradayım.. 

Başlık efendim; «Evvelâ iktisadi kalkınma, 
sonra hürriyet diyen istibdat zihniyetinin uşak
lar» (Sağdan, .gürültüler) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Yok 
böyle bir şey. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Peki de
vam et bakalım. 

REÎS — Hatibe müdahale etmeyin lütfen. 
Devam edin efendim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Met
ni okuyorum efendim : «Dünyanın bugüne ka
dar geçirdiği asırlar boyu tecrübeler ispat etmiş
tir ki, çeşitli diyarlarda evvelâ iktisadi kalkınma 
sonra hürriyet diyerek istibdat zihniyetinin uşak
lığını yapanlar, büyük menfaat gruplarının, bü
yük suiistimal şebekelerinin bedbaht aletleri veya 
ortakları olduklarını, gizli bırakmak imkânını hiç
bir zaman bulamamışlardır... 

Muhterem arkadaşlarım, kimi kasdettiğini bu 
metinden anlıyamazsınız, iddiasındadırlar. İnsan 
bir cümleyi söylerken maksadını açıkça söyler. 
(Sağdan, teşbih, sesleri) Neye teşbih edildiğini 
ifade etmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bütçe üze
rinde konuşulurken şüphesiz konuşmaların büt
çenin mevzuu içinde olması ve bütçenin mende-
ketimizdeki tatbikatı ile alâkadar bulunması lâ
zım. Eğer arkadaşımızın zihniyetinde böyle bir 
şey yoksa, bu cümlenin okuduğu metinde yer al
ması kabili izah değÜdir. Bu itibarla... 

CtHAD BABAN (îzmir) — Hoş geldi, Gül 
Ali. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Sen 
de hoş geldin. 

Bu itibarla, eğer arkadaşımızın maksadı sui
istimaller bulunduğunu ifade etmekse bunu 
açıkça ifade etmesi gerekir. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — O cesaret 
yok. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) - Ye 
mutlak ve karanlık ifadeler arkasında ufukları 
karartmaya teşebbüs etmez. Kendisini ben ta-
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nınm, benim bildiğime göre Ekrem Alican na
muslu insandır. .(Sağdan, ona şüphe yok ses
leri) Benim bildiğime göre diyorum. 

HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Ü cüm
leyi kendisi hazırlaınamıstır. 

RElS — Devam buyurun efendim. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) - Na

muslu insanlara terettübeden vazife, suiistimale 
muttali oldukları zaman onu açıkça ifade etmek 
ve takibi imkânını istiknıal etmektir. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) - • İspat 
hakkı, ispat hakkı. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Ek
rem Alican'ın şu beyan altında yatan bilgileri 
varsa onu burada ifade etmeye mecburdur. 
Kendisine biraz evvel ifade ettiğim sıfat, yani 
namusluluk sıfatı onu cebreder. Bu itibarla 
Ekrem Alican'a bildiğini bu kürsüden ifade et
mek kendisine terettübeder. Bizim de vazife
mizi yapmak, memlekette suiistimaller varsa, 
vâki ise, açık ifadeleriyle Ekrem Alican'dan öğ
renmek imkânını elde etmiş olur ve o zaman 
vazifemizi yapmak, ifa etmek mümkün ola
caktır. 

Kendisini burada tekrar tekrar bu ifadele 
rinin altında yatan bilgileri varsa burada açık
lamaya davet ediyorum, verecekleri bu malû
mat üzerine bizim de vereceğimiz cevaplar bu
lunacaktır. 

REİS — Ekrem Alican. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA EKREM ALİCAN (Kocaeli; - Ben ük 
maruzatımda bu mevzuu kâfi derecede izah et
tim kanaatinde idim. Hayrettin Erkınen arka
daşımız, bilmiyorum, ne demek istediler, pek 
anlamadım. (Soldan gürültüler) Müsaade bu
yurunuz; Dördüncü Menderes Hükümetinin 
programında; (suiistimallerle en şiddetli müca 
deleyi yapacağız.) demişlerdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES fistan-
bul) — Yapıyoruz. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) - Adale
te kimi verdiniz şimdiye kadar? 

EKREM ALİCAN (Devamla) - Yapacağız 
gerekli tedbirleri alacağız, deniyordu. Bir pren
sip ifadesi. Bir Hükümet, gelmiş, bu kürsüden 
bu şekilde suiistimallerle mücadele edeceğim, 
demiş, kimin hatırına geldi. Vay bu memleket
te bu çeşit suiistimaller mi vardır ki, ey Hükü

met, çıkarın bakalım, bu suiistimal edenler kim
le rıniş. dediniz mi? Ben de onu söylüyorum. Di
yorum İd; beyefendiler.... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) - Dosdoğru 
konuş. 

REİS - Müdahale etmeyin. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — iktisadi 

kalkınma, hürriyet rejimleri içerisinde, demok
ratik rejimler içerisinde muvaffak olur. Bütün 
hürriyetler milletin gözü önünde cereyan eder. 
millî murakabenin altında cereyan eder. Evve
lâ iktisadi kalkınma, sonra hürriyet diyen bü
tün rejimlerde 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) - J Kim demiş efendim? Onu söyle. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Niye asabi
yete kapılıyorsunuz efendim? (Soldan gürültü
ler) Siz anlamamaya karar vermişsiniz, başka 
türlü size anlatmaya imkân yok. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan 
bul) — Geri al sözünü, benim yüzüm senin yü 
zün gibi mahkeme duvarı değil. (Soldan, şiddetli 
gürültüler) 

DEVLET YEK İLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Bu sözleri size söylüyor. 

(Soldan; 1 atibe hitaben, ayıp ayıp, utanın 
sesleri, şiddetli gürültüler) 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Beyler, 
şimdi izah ettim. Demin tavzih et dediniz, ge
ri al dediniz, pekâlâ geri aldık. Şimdi de Baş
vekil geri al diyor. Geri alma kaç defa olur, 
arkadaşlar? Mademki bu sözlerimi anlamadınız, 
mademki yanlış anlaşıldı, mademki, şahısları
nıza hakaret telâkki ediyorsunuz, almıyorsunuz, 
pekâlâ, geri aldık. 

ÖMER SUNAR (Tokad) — Alındığımız fa
lan yok. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Anlamadı
nız diyorsun Ekrem Bey. 

EKREM ALtCAN (Devamla) — Geri al
mak nc demek arkadaşlar? Mademki yanlış an
laşıldı, geri aldığımı söyledim. 

Bendeniz meselenin bu şekilde tavazzuh et
tiği kanaatindeyim. Bunun ilerisi sizin bilece
ğiniz iştir. (Sağdan; bravo sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh
terem arkadaşlar; Ekrem Alican evvelki ko
nuşmasında da bu cümleleri filvaki geri aldı
ğını ifade etmişti. Fakat bu cümleleri geri al-
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dığını ifade etmiş olması, beyanlarının zabıttan 
çıkarılması muhtelif ünfih bir meseledir; mese
le bu suretle bitmiş olmuyor. Tarihî bir beyan
la Ekrem Alican ilân ediyor; demin aynen oku
duğum metni tekrar ediyor. O halde okunan bu 
beyanı söyliyenin başka bilgileri olması lâzım-
geldiği okuyanda doğar. Binaenaleyh bizim is
tediğimiz, arkadaşın bilgilerini, Yüksek Mec
lise arz etmesi lâzımdır, yoksa; «Geri aldım» 
demtekle bir şey bilmediğini dolayısiyle, zım
nen ifade etmiş oluyor. Yani kendisinin mutta
li olduğu hususat yoktur. Sadece politik bir 
maksatla birkaç cümle sarf etmiş olduğu an
laşılıyor. (Sağdan; gürültüler) Eğer bildiği 
hususat yoksa, beyan ettiği mevat mevcut de
ğildir. Bunu da sarahatle burada beyan etmesi 
gerekir. Ve illâ kendisinden beklenen vazifeyi-
ifa etmemiş olur. Hemen söyliyeyim ki; biz 
kendisinin "sözlerinden üzerimize hiçbir şey al
mış değiliz. (Sağdan; gürültüler) 

Nihayet Ekrem Alican arkadaşımız hiçbir 
maksadı olmadığını ve bilgileri bulunmadığını 
îfade ederse, mesele bu şekilde kapanmış sayı
labilir. Ama halen kendisine düşen vazifeyi 
yapmamıştır, yapmazsa biz de dâva hakkımızı 
mahfuz tutmuş oluruz. 

NUSRET KÎRŞCÎOÖLU (Zonguldak) -
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

REÎS — Hangi usul? 
NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Söylenen sözün geri alınması hakkındaki usul 
hakkında.... 

REÎS — Söylenen sözün geri alınması hak
kında usul voliyle söz diye tüzükte bir şey 
yok... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan
bul) — Söz rica ediyorum... 

REÎS — Buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, bir noktanın ta
vazzuh etmesi*lâzımgeldiği anlaşılıyor. Çünkü; 
tenkid kisvesi altında isnatta bulunan hatip, 
bu sefer açık beyana davet olundu, bir şey bil
mediğini anlatan sözlerini geri aldı. Onun için 
meseleyi vuzuha getirmek lâzımgeliyor. Bu söz
leri o ifadelerinin zabıtlardan çıkarılmasını mı, 
yoksa zabıtlarda kalmasını mı tazammun ede
cek? 

Şimdi, müsaade buyurun, bu iki şıktan biri
si vâridolabileceğine göre, meselenin mahiyeti 

ve rengi değişir. Burada karşınıza gelecek, söz
de tenkid, sözde fikir kisvesi altında şahsiyeti 
hükmiyeye, şahsiyeti mâneviyeye mıızaf olmak 
üzere cümlenize birden isnatta bulunacak, zor 
karşısında; {sözümü geri aldım) diyecek, ama 
söyledikleri zabıtta kalacak, matbuat da bun
ları yazmak imkânına sahibolacak. Hâdise böy
le ise bunun üzerinde mutlaka durmak lâzım
gelir. Bu kürsü gayrinıeşru emellere alet edile
mez. (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş buyurun. 
NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Bana söz vermiyorsunuz da Fethi Beye nasıl 
veriyorsunuz? 

REİS — Efendim grup reisi sıfatı ile sıra
sız söz alabilir. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Ama söz verilmesi için bir sebebolması lâzım
gelir. 

REÎS — Fethi Bey ne için konuşacaksınız? 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Nizamna

menin maddesi üzerinde. 
REÎS — Buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) - Mevzuu-

bahsedilen husus bir mebusun Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde hangi, meseleyi konuşup 
hangi meseleyi konuşamıyacağı keyfiyeti ile 
alâkalıdır. Dahilî Nizamnamemiz, mebusların 
Meclis kürsüsünde nelerden bahsedip nelerden 
bahsedemiyeceğini hükümler altına almıştır. 
Filhakika inzibati cezalara mütaallik olan 183 
ve mütaakıp maddelerde, mebusların tecziye 
edilmesi lâzımgelen hareketler mevzuubahsedi-
lirken aynen şunlan yazmaktadır : 

(İhtar cezasını müstelzim hareketler şunlar
dır : 

Söz kesmek, sükûneti bozmak, şahsiyatla uğ
raşmak.) 

Şimdi, Ekrem Alican'm noktai nazarı, görü
şü veya beyanı; geri aldım, demiş olmasına rağ
men, bunlardan hiçbirisine girmemektedir. 

187 nci madde : «Takbih cezasını müstelzim 
olan hareketler şunlardır...» 

REÎS — Ceza İle alâkalı bir vaziyet yok. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Müsaade 

buyurun, zabıtla alâkadar. 
187 nci madde... (Alâkası yok, sesleri) 
Muhterem arkadaşlar, mebusların tecziyesi

ne ait hükümler mevcutken, onların arasında, 
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her hangi bir konuşmanın zabıttan çıkması ile 
alâkah bir hüküm yoktur. Nizamname ya tat
bik edilecek, yahut da edilmiyecek. 

Şimdi, en son husus : «Meclisten muvakka
ten çıkarılmak... (Gürültüler; 

REİS — Rica ediyorum, anladım, 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Anladı-

nızsa mesele yoktur. 
HİMMET ÖLÇMEN i Konya) — Takrir var, 

okuyun. 
REÎS — Taktiri okuyoruz efendim, 

Sayın Başkanlığa 
Ekrem Alican'm ifadeleri arasımla hakaret 

sayılacak sözlerin zabıtlardan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet Özbey 

REİS — Dahilî Nizamnameye sarahaten ay
kırı olan bu takriri reye koymuyorum. (Sağ
dan, alkışlar, yasa Reis sesleri, solunu, reye koy 
sesleri,) 

Bütçe ınüzakereleriniu devam; müddelinc-e 
sabahları saat İÜ dan J3 e kadar, öğleden son
ra da 15 ten 20 ye kadar olmak üzere, Cumar
tesi, Pazar dâhil, iki celse yapılması hususunu 
reye koyacağını. (Soldan, gürültüler, mesele 
halledilmedi sesleri) Ne oluyor yani*.. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Usul hakkınch 
söz istiyorum. 

REÎS — Müsaade bu vurun, efendim. 
(Teamül var sesleri) 
REİS — Tatbikatta, geçenlerde Ziya Ter

men'in sözlerinin zabıttan çıkarılması için ve
rilen takrire karşı burada müzakere cereyan 
etmiş ve Reis Agâh Erozan, usule aykırıdır, 
diye takriri reye koymamıştır. (Sağdan alkış
lar) 

Bütçe müzakerelerinin devamı müddetince 
sabahları onda başlamak ve 13 te bitmek üze

r e . (Soldaıı gürültüler, sıra kapakları vurul
maları) Reisliği ben mi yapacağım, siz mi ya
pacaksınız" 

HAMDİ SANCAK (Denizli) — Teamül var. 
REÎS —• Teamül yoktur. Arz ediyorum. (Sul-

dan usul hakkında söz istiyoruz sesleri) 
NECATİ ÇELÎM (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, burada cereyan eden müzakere es-
nasıoda Ekrem Ali Can bütçe üzerindeki id
dialarını beyan ederken bir iddiada bulundu 
ki, kendisine karşı gösterilmiş bulunan büyük 
heyecanın karşısında kendisi de çekinerek, tek
rar etmesi istenildiği halde tekrar edemedi. 
Böyle bir ifadenin... 

REÎS — Konuşmanız usul hakkında değil
dir. (Soldan : gürültüler, konuş konuş sesle-
ri) 

NECATİ CELİM (Devamla) r~ Kendisinin 
bile tekrardan çekindiği bir iddianın zabıtlar
da durmasına imkân yoktur. Ben bu ifadenin 
zabıttan çıkarılmasında ısrar ediyorum. 

REİS — Riyaset bu husustaki karanın teb
liğ etmiştir. Eeğr Riyaset kararında bir beğen-
memezliğiniz varsa bir sual takriri ile gelir
siniz. (Soldan : Böyle reislik olmaz, in aşağı, 
istifa et sesleri, şiddetli gürültüler) kürsü ka
pağı sesleri; (Sağdan : Bravo sesleri) 

Bütçe müzakereleri münasebetiyle yarın
dan itibaren. Cumartesi ve Pazar günleri dâ
hil olmak üzere her sabah saat 10 dan 13 e 
v*! öğleden sonra saat 15 ten 20 ye kadar top
lanılmasını reyinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. (Soldan : 
İstifa et. istifa et. böyle reislik ojrnaz sesleri, 
.şiddetli gürültüler, mesele halledilmeden celse
yi dağıtamazsın »adaları) 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 4 3 6 

» 

436 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtimâ: 3, Cilt: 17, Kırk Birinci İnikat, 20.11.1957, 291-
357. ss. 
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( < BİRİNCİ CELSE 

Açılma saati : 10,05 

REİS - Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri) , İhsan Gülez (Bolu) 

3. - YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız-elendim. 
(Kayseri mebuslanna kadar yoklama yapıldı. 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

i. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1957 mali yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

(1/574) 

REİS — Söz, Bütçe Komisyonu Mazbata Mu
harriri Sebati Ataman 'indir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çok 
nıuhterenv-arkadaşlarım, Hürriyet Partisi Meclis 
Grupu adına, dün 1957 bütçe lâyihası hakkında 
grupunun görüşünü ifade etmek üzere kürsüye 
çıkan grup sözcüsü, beyanını evvelâ 1950 yıh 
bütçesi münasebetiyle eski yılların bütçeleri üze
rinde ve ondan sonra da memleketin umumi ikti
sadi vaziyeti üzerinde, iki kısma tefrik etmek su
retiyle, yaptı. 

Bendeniz, bütün konuşan arkadaşların, komis
yonun bütçe hakkındaki görüşünü ve memleketin 
umumi iktisadi vaziyetini ne tarzda mütalâa et
tiği hakkındaki, bütün arkadaşlara cevap teşkü 
edecek olan cevaplarımı ve izahatımı, muhtelif 
grupların sözcülerinin ve diğer kendi -namlarına 
söz almış olan arkadaşlarımızın izahatlarından 
sonra vermeyi tercih ederim. Fakat Ekrem Ali
can arkadaşımızın... (Soldan gürültüler) 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon) — Arkadaş 
değildir p.. Ne arkadaşı? (Soldan «ona arkadaş 
deme» sesleri ve gürültüler) 

REİS — Murad Ali Beyefendi müdahale et
memenizi rica ederim. 

Devam buyurun, 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Hürryo. 

Partisi Sözcüsü sevgili Ekrem Alican arkadaşı
mızın.., 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Teşekkür 
ederim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bütçe üze
rinde vâki beyanatmdaki hakikata aykırı, taraf
gir, partizan gülüşlerinin üzerinden büyük bir 
zaman fasılasının geçmesine gönlüm razı olma
dığı için söz almış bulunuyorum. 

Hürriyet Partisi Sözcüsü bütçe hakkındaki 
sözlerine, Hükümetin bütçe gerekçesi hakkında 
ağır ifadelerle, ağır ithamlar yapmak suretiyle 
başladı. Bu gerekçe hakkındaki ithamlara gerek
çe sahibi olan Hükümet elbette cevap verecektir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Tümen, tümen. 

SEBATI ATAMAN -(Devamla) — Bendeniz 
yalnız gerekçeyi tarafgir, partizan görüşü temel 
ittihaz etmekle, vuzuhsuzlukla itham eden bu söz
cünün bizzat kendisinin ne kadar tarafsız oldu
ğunu, ne kadar vuzuha riayet ettiğini ve ne ka
dar partizanlıktan uzak kaldığını şimdi izahatım
la Yüksek huzurlarınıza arz etmiş olacağım. Grup 
Sözcüsü evvelâ bütçenin denkliği meselesine te
mas etmektedir, işe denk bütçenin tarifiyle baş
lıyor, ifadelerini aynen okuyoyrum, diyor ki : 
«Bütçeler, adlarını denk koymakla değil, samimi
yet, umumiyet, ve tasarruf kaidelerine âzami dik
kat vc itina ile hazırlanmak, bu esaslar içinde 
kanuniyet iktisabetmek vc bir yülük icra sonunda 
tahsilat ve sarfiyat miktarları tahminlere uygun 
surette tahakkuk ederek mütevazin bir şekilde ne
ticelenmek şartiyle denk bütçe vasfını ikti&abe-
derler.» Ve yine diyor ki: «Maliye Vekili Ana
dolu Ajansı ile yayınlanan beyanatında bütçe 
halikında, bu bütçe Demokrat Parti iktidarının 
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4 neu 'lenk bütçelidir, de'.li. Bu hilâli hakikattir.» 
Elbette Maliye Vekili hükümetin Meclise sun

duğu bütçenin denk bütçe olup olmadığı mevzu
unu takdir ederken Hürriyet Partisi Grııpu .Söz
cüsünün verdiği tarife yüzde yüz riayet ederek, 
o bütçenin denk olup olmadığı hükmünü ajan:-,", 
bekleyin bütçe Meclisten çıksın, tatbik edilsin, he
sabı katiler belli olsun. Büyük Millel Meclisine 
hesabı katiler gelsin, ondan sonra denk olup ol
madığını söylerim, şimdi denk olup olmadığını 
bilmiyorum, diyemez. Hükümet elbetti», biz Büt
çe Komisyonu gibi, denk olarak yüksek huzuru
nuza getirdiği bütçenin denk olduğunu iddia 
eder ve bu iddia rakamlara müstenittir. Şimdi 
1957 bütçe lâyihasını, cneunwn olarak, CJ Aza
dan miirekkop bir encünvlı olarak iki buçuk ay 
ariz vc amik tetkik erlikten sonra Yüksek huzu
runuza denk o!anık .sunmuş buh'r.ııyoyru/. (Sol
dan, bravo sesleri) Bu bütçe tatbikatını geçirdik
ten sonra, hesabı kati ile alacağı netice dı-nk mi 
olur, denk mi olmazî Bunun hakkında şimdiden 
bir beyanda bulunmak, on hafif tâbiri ile, ciddi
yetsizlik olur arkadaşlar. (Soldan, bravo, sesleri) 
Grup Sözcüsünün, azasının birçoğunun malî vc 
iktisadi mevzulara asma olduklar; iddia edilen 
veya bu şekilde farzedilen rrupun, ini mevzula
ra en çok aşina olduğu iddia edilen sözcüsünün, 
bütçe ile hesabı katî arasındaki aşikâr farkı bir 
tarafa bırakarak, bir bütçenin denk olup olmadı
ğı keyfiyetini, hesabı katî neticesini beklemeye 
talik etmesi ve ondan sonra daim hcvabı kulîsi 
yapılmamış olan 1955 bütçesi vc daha knnuniyet 
kesbetmemiş olan 1957 bütçesinin denk olmadığı
nı iddia etmesi, rfamimiyctsb.îik ve vuzuhsuzluk 
tâbirleri ile ifade edU'bilir. Ve Ixiylc ifade edil
mesi de haklıdır. Eğer bir bütçenin denk olup ol
madığı hesabı katinin neticesine mnallâksa, 1956 
bütçesi denk değildir, demekle beralıcr, denk de
ğildir de denihmıiyvceği gibi, nasıl 1956 yılı büt
çesine Maliye Vekilinin denk (İvintini kabul et
miyorsanız, dftiık değildir demekte de sizin o ka
dar hakkiniz olmaması İnzımgelir. (Soldan, bra
vo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, bütçede denklik meselesi 
rakamla ifade edilir. Bütçenin iki kolonu var
dır: Gelir vc gider. Bir bütçede gelir ve gider 
müsavi oldu mu bu bütçe denktir. Bu bütçe icra 
edildikten sonra hesabı katide vereceği netice ne
dir' Hesabı katî neticesinde bütçe ya açık verir 
veya fazla verir. Hrsfdu katide bütçeye, dünya-

i um hiçbir yerimle, en iptidaisinden en müterak
ki memleketlere kadar tıprtıp denk butiklere l*n 
tesadüf etmedim, asla tesadüf etmedim. Naran 
olarak ancak mi iyonda bir olarak hesabı kati ne
ticesi denk çıkabilir. Binno.'iaieyli denk inefhwiiH-
nıı hesabı katiye bağlamak tfimanıen nazari Lir 
spekülâsyondan ileri gsdiwz. G«-Hr ve varidat 
milhammcnatı ile masraf nıuhanimcufttı denk ölü 

i rai; gelirse o bütçeye denk bütçe vasfı verilir. 

Muhterem arkadaşlar; gı-up sözcüsü bunla
rı bilir, fakat Hükümetin dört milyar küsurlnk 
bu bütçeyi denk getirmek muvaffakiyetini ve 
Bütçe Komisyonunun bu bütçeyi, bütçenin mas
raf kısmına zamlar yaptığı halde, yine denk ge
tirmek hünerini çekemez... (Sağdan, gülüşme
ler) 

} Arkadaşlar; bütçelerin denkliği mevzuunda, 
i hesabı katilerden sonraki denkliği ispat vahime-
j siyle 1954 bütçesi hesabı katîsi hakkında bir tet-
i kikat yapıyor ve evvelâ diyor ki; hesabı katî lâ

yihası Meclise on dört ay evvel gelmiş, Divanı 
I Muhasebat Encümeninde bir sene ikametinde 
ı mahzur görülmemiştir gibi imalı, vuzuhsuz, ya-
j ni ne dediği belli olmıyan ifade kullanıyor. Ya

ni Büyük Mulct Meclisine 1954 Hesabı Katî Ka
nunu on dört ay evvel gelmiş, enken mi gelmiş 

I belli değil. Divanı Muhasebat Encümeninde bir 
I sene beklemiş. Bunda mahzur görülmemiş diyor. 

Meclise gelen bir kanun lâyihası Meclise, mal-
olmuş demek değil midir? Her hangi bir mebus 
her hangi bir encümene gidip, kanun lâyihası
nın muhtevası hakkında malûmat edinmek im
kânından mahrum mudur? Divanı Muhasebat 
EncüniHiinc gitti de, şu hesabı katî lâyihasını 
verin dedi de mahremdir, kasada kitlidir mi dc-

. diler? Neden bu imalı cümleyi sarf eder? (Sol-
I dan. âdeti, sesleri) Cevap? Kendisi versin. 

Diyor ki arkadaşlar; 1954 bütçesi hesabı ka
tîsi, varidat diyor; 104 milyon noksaniyle tah-

j sil olunabilmiştir. Masraf ise 67 milyon fazlasiy-
I lo 2 milyar 356 milyon olarak tahakkuk etmiş, 
j Binaenaleyh bu bütçe denk değildir, hesabı katî 
I denklik neticesi vermiştir. 

Şimdi, bundan sonra gelecek .samimiyet ine-
j selesine medar olması itibariyle şu verdikleri ra-
I kamların lıakikata tetabuk etmediğinden sarıı-
I nazar, verdikleri rakamlann varidat ve masraf-
j lann bir kısmını ihale etmesinden sarfınazar, 
i verdiği rakamlara nazaran şu farkın bir sene 
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müddetle canlı olarak yaşıyan, bir sene cereyan 
prfeft--hâdiselere intibak eden bir bütçenin sene 
nihayetinde bütçenin umumiyeti üzerinde ne gi
bi bünye değişikliği yaptığı hakkında bir fikir 
verebilmek için size şunu arz edeyim : 

Tahakkuk etmiş masrafın, tahmin edilmiş 
olan masraf nispeti.% 2,9 dur. Aynı bütçenin ya
tırım bütçesine nispeti % 25,4 tür. Varidata ge
lince kendi gruplarının bilcümle âzası, bu 1954 
bütçesine, bu bütçeden 71 küsur milyon liralık 
bir varidatın tahakkuk etmesine imkân olmadı
ğını bile bile, beyaz rey vermiş olmaları itibariy
le 104 milyondan 71 milyon lira tenzil edilmiş ol
ması lâzımdır. Hani şu Musul petrolleri? (Sol
dan, gülüşmeler)... Hakikatte ise varidatın ta
hakkuk nispeti binde 9 dur, Yüzde değil arkadaş
lar, binde 9. 

Şimdi, her hangi bir maliyeci, her hangi bir 
Bütçe Komisyonu, her hangi bir devlet adamı, 
dünyada Hotanto'dan tutun en medeni mem
leketlere varıncaya kadar, eğer dünyadan esld bir 
seyyare varsa, onun 10 milyon sene eski bir me
deniyeti varsa, onun Maliye Vekili dahi bu ne
tice ile iftihar edebilir. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) 

1955 bütçesine geliyor-, diyor ki, 1957 bütçesi 
gibi hukuki hüviyeti olmıyan birtakım mevhum 
varidatla denkleştirilmiş olarak gelmiş, Meclisçe 
151 milyon lira açıkla kabul edilmiştir. Yani 1955 
bütçesi denk olarak gelmiş, ama hukuki hüviye
ti olmıyan birtakım mevhum varidatla gelmiş. 

Arkadaşlar; bütçe lâyihası bir kanun lâyiha-
sıdır. Hukuki hüviyeti olmıyan birtakım mevhum 
varidatla denkleştirilmiş dediği de bir kanun lâ-
yihasıdır. ..Eğer bunun hukuki hüviyeti yoksa 
bütçe lâyihasının da hüviyeti olmaması lâzımdır. 
Bu şekilde bütçe lâyihasının da mevhum olması 
lâzımgelmez mi? Hukuki hüviyeti yok demesi 
lâftan ibarettir. 

Arkadaşlar; kendileri pekâlâ büirler ki, büt
çelerde varidat da, masraf da tahmindir, teklif
tir. 

Bunlann hukuki hüviyeti tahmin ve teklif ol
maktır. Bunu Yüksek Heyetiniz tasdik ettiği tak
dirde kanuniyet iktisabeder. O zamana kadar bir 
kanun tasansıdır, hukuki.mahiyeti budur. Bütçe
nin de budur, .mevhum dediği varidat kanununun 
da budur. Hükümet bütçenin masraflarına kar
şılık varidat bulmaya mecburdur. Hükümet der-
ki-rben şu masraflara karşı, meveüdölan kanunia-

I ra istinaden bu varidatı buluyorum ve müteba
kisini de kanunlaştırmanız için size teklif ediyo
rum. Yüksek Meclisiniz bu kanunu kabul eder ve
ya etmez. Kabul etmez, bu takdirde masraflarda 
tenzilât yapar veya yapmaz, masraflan ipka 
eder. Hükümete der-ki, «senin bu kanunda gös
terdiğin varidatı kabul etmiyorum, şu şu nevi va
ridatı buluyorum.» Bunları gösterir. «Şu tarzda 
istikraz yapmaya salâhiyet veriyorum sana» der. 
Bunlar, varidatın birtakım mevhum varidat ol
duğuna delâlot etmez. 

Yüksek tasaikınize iktiran ettikten sonra mad-
deleşen bütçe masraflannı finanse eden hakiki, 
reel varidatı irae eder. O zamana kadar bu da di
ğer bütçe rakamları gibi bir tahminden ve tek
liften ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar bir gazete kocaman bir ser-
lavha taşıyor : (1957 yılı bütçesi 517 milyon lira 
açık!) Ne yapıyor?.. Bütçe varidatı tahminidir, 
masraflar katî.. Varidattan düşürdüğü yekûniy-
le masrafı mukayese ediyor, bütçe açıktır, diyor. 
Varidat bir sarfiyatı karşılamak üzere alındığı
na göre gerçekleşmiyen varidat ile mukabili sar
fiyatın da masraftan indirilmesi hüsnüniyetini 
göstermesi icabederken, bu serlevhanın tesiri al
tında kalarak, gayrimeşur tesiri altında kalarak 
gelmiş burada bunlar mevhum varidattır, diyor. 
Bu mevhum varidatı tahteşşuurundan çıkaran te
sir o serlevhadır. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Yahut da serlevhayı çıkaran bu sözlerdir. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ne bile
yim? Arada alışveriş var. Nereden gittiği ne
reden geldiği belli olmuyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm; bu mevhum 
meselesine, bunlann. mevhum olup olmadığına 
karar verecek olan Yüksek Heyetinizdir, bereket 
versfn Hürriyet Partisi Sözcüsü değildir. 

Şimdi diyor ki, «1955 malî yüı için tahmin 
olunan 2 milyar 789 milyon liralık varidat, yıl 
içinde, 206 milyon Ura noksanı ile 2 milyar 940 
milyon lira olarak tahsil olunabilmiştir.» 

1954 bütçesinde de dedi ki : «Devlet varidatı 
noksan, Devlet masraflan da tahmin olunan mik
tarın 67 milyon lira faziasiyle yapılmıştır.» Va
ridat noksan, masraf fazla. Şimdi de «masraf 
tahsisleri de 161 milyon lira noksanı ile tahak
kuk etmiş» diyor. Orada fazla masraf, burada 
masraf da noksan. 
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Şimdi bakın; «açık 195 milyon liradır» diyor. 
Varidatın' tahakkuk eden masraf noksanı yüzde 
3,8. Bu bütçe Yüksek Heyetten 151 milyon lira 
açıkla çıktı.' Tatbikatta 161 müyon masraf nok
san diyor. Açığı masraf tasarrufu kapamış, ge
riye 10 müyon lira da üâve tasarruf yapmış. 
Bunun nispeti binde 3,4. 

Şimdi arkadaşlar; açıklar faslına geleceğiz. 
1956 bütçesine geliyoruz. 

Başta yaptığı tarifi tamamen bir tarafa bıra
kıyor, diyor İri : «1956 denk değüdir.» Hesabı 
kati çıkmadı ki, 1956 tatbikatı bitmedi ki. Nasıl 
denk değil dersin? Ya tarifin yanlış; ya, denk de
ğildir, hükmün yanlış. Hesabı katiyi beklemiye-
oek mi idik? Niçin beklemezsin? Ben de diyorum 
ki; denktir. Diyorsun ki, denk değüdir. Hesabı 
katî çıkıp belli olacağına göre, şimdiye kadar, 
gelir ve tahsilat rakamlarını istintacederek ge-
ür şu kadar, masraf bu kadarı nasü tahmin edi
yor? Masraf yazılı, gelir yazılı, ikisi karşılaştırı
lacak, belli olacak. Bu hükme varmak samimiyet
sizlik değil midir? Daha henüz doğmamış olan 
1957 bütçesini de denk leğüdir, diye itham al
tında bırakıyor. Tabiî ıskatı cenin suçtur, bu 
suçu işlemeye tevessül ediyor ama işliyemiyecek, 

Şimdi arkadaşlar, enteresan bir noktaya geli
yorum. Muhterem Hürriyet Partisi Sözcüsünün 
2,5 ay çalıştığı, dedikodu gazetelerinden tutun 
da yevmi gazetelere kadar kendisinin mütebcs-
sim, rötuşlu resimleri altında lejantlarla reklâm 
edilen bütçe konuşması çok enteresan bir nok
taya geldi. (Soldan, gülüşmeler) Bu vesile ile 
«Demokrat Parti iktidara geldiği günden bugü
ne kadar neticeleri meydana çıkmış bütçe açık
larını rakam olarak verelim» diyor. 

Arkadaşlar, onların verdiği rakamlarla, mü
saade ederseniz, hakiki rakamları karşılaştıra
cağım. Külliyen hilafı hakikattir. (Soldan, 
«ayıbetmiş» sesleri) Her hangi bir tereddüde 
mahal kalmasın diye zabıtta buna takaddüm 
eden lâfı okuyorum, tevile de mahal kalmasın : 

«Demokrat Parti iktidara geldiği günden 
beri neticesi meydanda bütçelerin filhal tahak
kuk eden açık miktarlarını Yüksek Heyetinize 
arz ediyorum» diyor. 

Şimdi hakikata ve zamanımıza en yafan 1955 
ten başlıyorum. Burada zabıtta yazılıdır : «Açık 
195 milyon lira» diyor. îşte kitap, resmî, 1955 
senesi hesabı umumisi, yani 1955 yılı Hesabı 
Katî kanun lâyihası, üzerinde Türkiye Cumhu

riyeti yazılı. 195 milyon deniyor. Kanunun mad
desini okuyorum : Madde 4. — 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerinde tebeyyün eden 160 499 162 lira 
açrk Hazine mevcudu ile karşılanmıştır. Bu, bir. 

«1954 te açık 171 milyon» deniyor. Burada 
şu 1954 senesine iltimas etmiş. 1954 senesindeki 
açığı az göstermiş. Hesabı Katî Kanunu madde 
4. 1954 Hesabı Katî kanun lâyihası 1, 2, 3 ncü 
maddelerde tebeyyün eden 173 947 489,77 lira 
açrk Hazine mevcudu ile karşılanmıştır. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Demek ki 
tek taraflı değil. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — 1953 yıh 
açığı olarak gösterdiği 146,9 milyon. Hesabı 
Katî kanunu lâyihası madde 4 te bu açık 
21 917 592,53 liradır. (Soldan, gürültüler, «kas
ten yapmış» sesleri, gülüşmeler) 

Türkiye Cumhuriyeti Demokrat Parti ikti
darının Hükümetinin ve Büyük Millet Meclisi
nin Bütçe Komisyonunun bütçe tahminlerinde 
yaptığı tahmin ile taûıakkuk arasında meydana 
çıkan ve her tahminde mutlaka bulunması za
ruri olan %o 1 • 2 hata paymı samimiyetsizlik 
olarak tebarüz ettiren arkadaşımızın burada 
şu rakamlarda yaptığı hata nispeti 1953 te yüz
de 670 tir. (Soldan, gülüşmeler, şiddetli alkışlar 
ve «hataya bak, hataya» sesleri) 

Daha bitmedi arkadaşlar.. 1952 yılı bütçesi
nin açığı 94,6 milyondur diyor. Bu hilafı haki
kattir. 1952 yılı hesabr « katîsindeki açık 
13 069 311,46 dır. 94 milyon nerede, 13 milyon 
nerede? (Soldan, alkışlar ve gülüşmeler). Bura
da ise hata nispeti yüzde 727 dir. (Soldan, şid
detli alkışlar ve bravo sesleri) 

Bitmedi arkadaşlar.., 1951 malî yılma geliyo
ruz. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Bu hata de
ğil, hata değil. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — 1951 de 
acık 138 milyon. Hata nispeti.. 

BAKÎ ÖKTEM (Aydın) — Bu hata nispeti 
değil, umumi efkârı aldatma nispetidir. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Burada 
hata nispeti, yüzde ile Ölçülemez, namütenahi
dir. Hükümetin 1951 yılı bütçesinin hesabı kati
sinin dördüncü maddesine bakınız: 55 477 896 
lira tahsilat fazüası. 138 milyon açık diyor. Hal
buki 55 milyon lira fazla vardır. Hata nispe
tini Allah rızası için hesap etsin. 
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EKREM ALlCAN (Kocaeli) — O rakamlar 
bende de var. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bütçe ten-
kidi yapmak kolay değildir, arkadaş. 

Ondan sonra bu hataâlût rakamlara isti-
nadederek Demokrat Partinin tatbik ettiği 
programın biricik maddesi falan diye birtakım 
tamamen lâftan ibaret tenlddlere tevessül edi
yor. Esası, temeli olmadığına göre Demokrat 
Parti programının biricik maddesi tatbik edil
di mit 

Demokrat Parti programının tatbik edileme
diği, hattâ biricik maddesinin tatbik edileme
diği değü bunun muhakemesinin bile bu ra
kamlara istinadetticilemiyeceği aşikârdır, mey
dandadır. 

Bütçelerin hesabı katilerinin verdiği açıklan 
bu surette hakikata uygun olmıyarak beyan et
tikten sonra diyor ki fBütçe açıklannın duru
munu umumi efkârdan uzak tutmak maksadiy
le Hazine mevcutlan karşılık olarak alınmış, 
açık Merkez Bankasımn bankınot mevcudu üe 
karşüanmıştır.» Halbuki Hesabı Katî Kanunu, 
«1, 2, 3 ncü maddelerle tahakkuk eden şu kadar 
milyon açık Hazine mevcudu üe karşılanmıştır.» 
diyor. Hazineye nereden gelir bu karşılık? Umu
mi efkârdan saklamak ne demek? Nasıl olur 
but.. Kanun ne demeliydi? .. Şu demagojik ifa
deyi mi kullanmalıydı?.. Hükümet, Büyük Mil
let Meclisi, kanun dür desin mi ki, «Efendim, 
1, 2 ve 3 ncü maddelerle tahakkuk eden şu kadar 
milyon açığı için Merkez Bankasının bankınot-
lariyle kapattık.» Olur mu? Hazine mevcutlan 
demek, Hazinenin avanslarından ve geçen sene
den kalan paralardan, 55 müyon lira gibi fazla 
tahsisattan elde kalan paralar demektir. 

Şimdi şu Merkez Bankası hikâyesine, eko
nomik tahlil ve tenkodleri dolayısiyle avdet ede
ceğiz. Onun için Merkez Bankası mevzuunun 
derinliğine girmek istemiyorum. Yalnız diyor ki, 
dikkat buyurun, «Vakit bulup Hazinenin Mer
kez Bankasnndan aldığı avanslann son yıllar
daki süratlj artışını tetkik edenler, bu iddia
mızın rakamlar halindeki delillerini tesbit etmiş 
olacaklardır.» Ve kendisi şu lâfı söylediğine <fö-
re son yıllardaki süratli artışı tetkik etmeye 
imkân bulamadığı aşikârdır. 

Arkadaşlar, bunu tetkika falan lüzum yok. 
Bu, bizim bütçe raporumuzda hakiki rakamlar 
halinde var. Bakınız okuyayım bu rakamları: 

Hazine bonolan, 1950 yılında 44 milyon, 1951 
de 64 milyon, 1952 de 15 müyon, 1953 te 16 mü
yon, 1954 - ki kendisinin ne hikmetse iltifat ve 
iltimas ettiği senedir • 1954 yılında 130 milyon
dur. 1956 te 44 milyon, 1956 da 45 milyon 
1950 de 44 milyon, 1956 da 45 milyon. Artış bu 
Bu artışın, şu iddianın rakamlar halinde delili 
budur. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Ya avanslar? 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Hazine 

bonolan bunlar. 
EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Senetler? 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ben bunu 

demediradi, şunu dedimdi de diyebüir. Ona da 
cevap vermeye hazınm. 

Ondan sonra bütçe samimiyeti meselesine ge
liyor. Burası enteresan. Şimdi bakınız, müsa
ade ederseniz şu samimiyet meselesinde kendi
sinin ifadelerinden bâzı şeyler okumak isterim, 
enteresan ve mühim. Demokrat Parti iktidarı
nın hakikaten bütün politikasında ne kadar 
konsekan olduğunu kendisi bilmeksizin ispat 
ediyor. Yani bize ispat etme külfetini bırak
mıyor, kendisine teşekkür ederiz. 

Diyor ki; Demokrat Parti muhalefette iken 
şimdiki başkanı o vakit parti sözcüsü idi, çıkar
dı, burada söylerdi, Bu arada parti programı
mızın bir maddesini de gösteriyor, teşekkür 
ederiz, programımızı efkârı umumiyeye bir da
ha ilân etmiş oluyorlar, zaten herkes ezbere 
bilir. 

Şimdi, Demokrat Partinin muhalefette iken 
sözcüsünün ifadelerini söylüyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bugünkü Başvekil. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bütçe tah
minleri ile tatbiki sonunda varılan neticeler 
arasında, Demokrat Parti muhalefette iken söz
cüsü söylüyor bunlan : 

«Tahmin ile tatbik sonunda varılan neticeler 
arasında az çok farklar hâsıl olması pek tabiî
dir.» Samimiyete delil olarak Berdediyor. 

Demokrat Parti Sözcüsü devam ediyor: «An
cak evvelki yıllar tatbikatı neticeleri göz önün
de bulunduralacağt için, tahmin ile netice ara
sındaki farkın muayyen bir nispeti geçmemesi 
icabeder.» 

Şimdi, demin arz ettiği nispetlerin, elini vic
danına koymak mümkünse muhterem Hürriyet 
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Partisi Grupunun (soldan alkışlar, bravo sesle 
ri) koysun ve söylesin, demin arz ettiğim nis
petlerin şurada bahsedilen muayyen nispetten 
geçip geçmediğim söylesin. 

Bu sözler, Demokrat Partinin muhalefetten 
beri bütçe hakkında söylediği fikirleri iktidara 
geldikten sonra o zamanki bütçelerde % 27.8 e 
varan bu nispeti binde derecelerine indirmek 
suretiyle tatbik ettiğini muhalefetteki sözünün 
samimî olduğunun iki kere iki dört ederden 
daha kuvvetle ispat eden bir vesikadır. Bun
ları yazıyor ve diyor ki; samimiyetsizlik deh
şettir. Nadir samimiyetsizlik? Bir analoji ya
pıyor. Halk Partisi zamanında Halk Partisi 
hükümetleri samimîydi. Bütçelerini yaparken 
varidatı varidat olarak olduğu gibi gösterir
ler, masrafları da öyle. Sene içinde Millî mü
dafaa ve saire gibi, ek ödenekler ve saire gibi 
hususlar gelirdi, sene sonunda bir bakardı büt
çenin bünyesi tamamen değişmiş. Demokrat 
Parti bu yolun aksini tuttu. Ne yaptı? Diyor 
ki; «Demokrat Parti varidatı şişirdi. Masrafı 
varidatı karşılamadığı için varidatı şişkin gös
terdi ve masrafı ona tekabül ettirdi. Fakat 
- aynen burada söylüyor - sene içinde masraf
larda bir ayarlama yaptı.» Yani hakikatte vari
dat az olduğundan sene içinde masraflan da 
az yaptı, diyor. Bütçede tahmin edilenden az 
yaptığı masraflan demek istiyor. Başka türlü 
olamaz. 

Şimdi, eğer bütçedeki tahminden çok yaptı 
ise bütün bu bina yıkılıyor değil mi? Çünkü 
bunu burada ifade etmedi, fakat bir yol buldu, 
«mahirane» falan diye birtakım kelimeler kul
landı. «Varidatı şişirdikten sonra bütçeyi ya
pabilmek için sene içinde masrafları kısacağım, 
bu masraflardan tasarruf edeceğim diye Bü
yük Millet Meclisinden bütçeyi murakabeden 
kaçırmak için yaptı.» diyo^ 

Şimdi arkadaşlar, bir delil olarak imha edi
len ödenekleri gösteriyor. İmha edilen ödenek
lerin bütçe samimiyeti ile alâkası yoktur. Çün
kü bütçe samimiyeti, bütçenin ihzarı esnasın
da gösterilen bir haleti ruhiyedir. Bütçenin 
ihzannda imha edilecek ödenek mevzuubahso-
lamaz. İmha edilen ödeneklerin, bütçe tatbik
ten geçtikten sonra münakaşası yapılır. Ek öde
nek alınır, verilir, ondan sonra geriye kalan 
ödeneklerdir. Samimiyetsizliği ölçmek için büt
çe tahmini ile fiilen tahakkuk eden masrafın 

mukayesesi, icabederdi, Ben tahmin ettiğim ka
dar masrafı yapmışımdır. Ama bu tahmin edi
len miktan az mı aşmıştır, çok mu aşmıştır" Sa
mimiyetsizlikle bu husus alâkalıdır, İmha edilen 
tahsisat, bütçenin içinde samimiyetsizlik varsa 
bunun neticesi olan ameliyeler neticesinde tahas-
sul eden en son neticedir. Halbuki bütçede, ih
zar olunan rakamlarla tatbikat sonundaki ra
kamları mukayese etmek icabeder. Buna rağmen 
imha edilen tahsisat miktarlannı tetkik edelim: 

1952 de 174 milyon nispet yüzde 4 
1953 te 9.15 milvon nispet yüzde 5 
1954 te 127 milyon nispet yüzde 5,5 
1955 tc 158 milyon nispet yüzde 5 
Yüzde beş, yüzde beş, yüzde beş... İmha edi

len tahsisatın bütçe yekûnuna nispeti, yüzde be
şi aşmıyor. Ve bu, samimiyetsizliğin neticesi ola
rak gösteriliyor. (Soldan, bravo sesleri, gülüş
meler) 

Dünyada hangi maliye vardır ki, bu neticeyi, 
yüzde 5 gibi cüzi nispetten daha az bir nispet 
elde edebilir; Bu yüzde beş gibi bir nispeti elde 
etmek muvaffakiyetini gösteren bir maliye, bir 
Hükümet nasıl samimiyetsizlikle itham edilir? 
Bunu anlamak güçtür. Bu nispetler yüzde 20 
hatta yüzde 10 olsaydı belki bu samimiyetsizli
ğe bir delil olarak gösterilebilirdi. 

Bakın ne diyor; bidayeten Mecliste kabul 
edilen masraflar icra safhasında ayarlanıyor. İc
raca yapılan masraflar, bidayeten kabul edilen 
masraflann yekûnu umumisi olmak icabeder. Bu
nu, bu mukayeseyi yapalım. Kendileri 1952 büt
çesini ele alıyor. Biz de bu bütçeyi mukayese 
edelim. Bütçede kabul edilen masraf 1 milyar 
750 milyon virgül dokuz. Fiilen sarf edilen 1 
milyar 746 milyon. Fark 4 milyon 500 bin lira; 
samimiyet nispeti on binde iki... 1953 te kabul 
edilen masTaflar*2 milyar 127,5 milyon lira, fii
len sarf edilen masraflar 2 milyar 070 milyon 
lira, fark 57 milyon, nispet % 2; 1954 tc kabtıl 
edilen masraflar 2 milyar 288,'5. milyon, fiilen 
sarf edilen 2 milyon 334 bin masraflar azaltılı
yordu? 95 milyon lira fazla, nispet % 1,9. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, varidat hak
kındaki demin arz ettiğim nispetler göstermiştir 
ki, samimiyet bakımından, bidayeten tahmin edi
len varidatla tahakkuk eden varidat arasındaki 
fark % 4 ü aşmamaktadır. Binaenaleyh kendisi
nin verdiği rakamlar dahi Demokrat Parti hükü-
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metlerinin ve Demokrat Parti ekseriyeti bulunan 
meclislerin kabul ettiği varidat ve masraf mu-
nammenatımn hakikata fevkalâde uygun olarak 
tahakkuk etmek mazhariyetine eriştiğini aşikâr 
şekilde ispat etmiştir. 

Arkadaşlar, bütçenin tasarrufu var, şimdi ta
sarruf faslına giriyorum. Personel masraflarına 
temas ediyorlar, diyorlar ki; personel masrafla-
nndaki artış 2,5 mislidir. Tamamen hilafı haki
kat... Hakiki nispet burada var, matbudur. 1950 
de personel tahsisatı 911,8 milyon 1955 te 1 mil
yar beş yüz otuz yedi, artış nispeti f/c 75 aşikâr 
buna 2,5 misli diyorlar. Hakikat bakın nasıl te
zahür ediyor. Bütçeler arttıkça personel masraf
ları da tabiî artar. Bu artış üç türlüdür. Bir, per
sonel masrafları sabit kalır, personele verilen ma
aş ve ücret miktarı artar. Bu suretle personel 
masrafları artar. Bıincisi, maaşlar sabit kalır, 
personel miktarı artar. Yeni hizmetler, yeni teş
kilâtlar kurulur, bu suretle personel masrafları 
artar, üçüncüsü, hem maaş artar, hem de perso
nel miktarı artar. Bizde vakıa bu üçüncü şilttir. 
Yani biz hem personel miktarını ve kadrolarını 
arttırmışız, hem de bu kadroların maaş ve ücret
lerine muhtelif zamlar yapmak suretiyle bunları 
da arttırmışız. Kadro kanunlarını kabul etmek 
suretiyle de bir kadroda terfi imkânları sağhya-
rak gene personel lehine birtakım hükümler ka
bul etmişiz. Şimdi bunu tenkid ediyor, Peki .per
sonel masraflarını arttırdınız ittihamı karşısında 
ne yapmalı idik? Personel maaş ve ücretleri kâfi 
değildir. Onları ihmal etmiyoruz. Maaş ve ücret
leri arttırdık, O halde diyebilir ki, personelin ma
aşını artırmak lâzımdır. 

Buna mukabil «kadrolarda tenkihat yapmak 
suretiyle bunu karşılamak gerekirdi.» demesi lâ
zımdı, demiyor. Kadronun kifayetsiz olduğunu 
söylüyor. Maaş kifayetsiz diyor, kadro da kifa
yetsiz, diyor. Sonra da'«artırdınız» diyor. Kadro 
kifayetsiz ise, kifayetli bir hale koyduk. Maaş az 
ise artırdık. Ve artırın dediğiniz için, emrettiği
niz için artırdık. Sonra da niçin artırdın diye be
ni azarla, olmaz ki bu. Yani o arkadaş tenkid 
ederken samimiyet, partizan idare, falan diye 
büyük lâflar edeceğine, yapıcı bir tenkid yapma
lı idi. demeliydi ki, «artırdığınız kadrolar olmaz; 
artırmıyacaktınız» Sonra «maaşlar fazla verili
yor; ikramiyeleri üçe indirin» demeli. Hayır böy
le demiyor. Az veriyorsun diyor, artırıyoruz; bu 
sefer de niçin artırdın diyor. Samimiyetsiz! 

Hakikatte arkadaşlar personel masraflarını ar-
tırdık; bütçeyi de artırdık; hizmetleri genişlettik 
ve personele kendisine lâyık olduğu derecede faz
la maaş ve ücret verme imkânlarını daima araş
tırdık ve bunun için birçok imkânlar bulduk. Ya
ni Gelir Vergisi Kanununda yaptığımız değişik
likle personeli şu kadar vergi yükünden kurtar
mak suretiyle bunların maaş nispetlerini fiilen 
artırıyor, fakat bunun bütçeye tahmil ettiği yükü 
fazlalastırmış oluyoruz. 

Bütçe Komisyonu olarak şunu ifade edeyim 
ki; senelerden beri bütçelere konan kadro ve hiz
met ödeneklerinden daha çok kadro ve personel 
ihtiyacı tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye'nin öğretmene ihtiyacı, Türkiye'nin 
doktora ihtiyacı, Türkiye'nin teknik personele 
olan ihtiyacı bugün bizi kadroları daha çok ar-
tırümaya mecbur tutulacak raddededir. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Arkadaşlar, biz bütçeleri, personel masrafla
rını da artırdık ama artma nispeti bakımından 
bunları tenzil ettik. îsraf dedikleri masraf kısım
larına nispeti, asıl müsmir masrafların nasıl ar
tırıldığı hakkında bir iki nispet okuyacağım. (Sol
dan, «matbu değü mi?» sesleri) Matbu efendim, 
matbu... 

«1950 yılında personel masraflarını da ihtiva 
eden cari masrafların umumi masraf yekûnuna 
nispeti % 87.7 iken 1956 yümda bu 16.4 puvan 
eksiği üe % 71.3 e düşmüştür. 

Buna mukabil yatırım masrafları 1950 sene
sinde % 12,3 iken 1957 de* % 31.58 e çıkmıştır. 
Biz bütçeleri böyle artırdık, arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe hakkında, 
1957 bütçesi ve umumiyetle Demokrat Parti 
bütçeleri hakkında Hürriyet Partisinin Sözcüsü 
çok muhterem Ekrem Alican arkadaşımız be
yanatım burada bitiriyor. Bu beyanatını bitirir-
ken - sabrınızı suiisitmal ettiğim için affınızı 
rica ederim - diyor ki; «Bu izahlanmızla De
mokrat Parti iktidarının bütçelerinin denkli
ğinden, samimiyetinden ve tasarnıf prensiple
rinden her yıl biraz daha uzaklaşmakta olduk
larını ispat etmiş bulunmaktayız.» İspat etmiş 
bulunmaktayız demek cüretini de gösteriyor. 
Şimdi samimiyet nerede, müsaade ederseniz arz 
edeyim: 

İnikat 43, Tarih 19. H . 1955 yani bundan 
2 sene 2 gün evvel. (Soldan; gülüşmeler) 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-
sul) — Oku da dinliyelim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ SEBATI 
Ä.TAMAN (Devamla) — Aynen okuyorum: 
«Muhterem arkadaşlar; bundan bir iki yıl ev
vel mesul Hükümet sözcüsü arkadaşlarımızın 
ağzından çıkan, yakın bir istikbalde Türkiye 
bütçesinin 3 milyara yükseleceği yolundaki mü
talâaları duyduğumuz zaman bu sözleri sarf 
edenlerin ileri derecede nikbin oldukları düşün
cesinden kendimizi alamamış ve arkadaşımızın 
sözlerini memleket için güzel temenniler diye 
kabul etmiştik.» Bütçenin artırılmasını güzel 
temenniler diye kabul ediyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yani inanamıyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ SEBATİ 
ATAMAN (Devamla) — «Bugün o güzel söz
lerin tahakkuk ettiğini görmenin sevinci için
de bulunuyoruz.» (Soldan; bravo sesleri, alkış
lar) («Bu sözler kimin?» sesleri) «Konuşmaya 
başlarken bu sevinci zevkle ifade ve muvaffak 
«serinden dolayı Hükümetimizi tebrik ederim.» 
(Soldan; bravo sesleri, gülüşmeler). Tarih 19. 
II. 1955, iki sene iki gün evvel... Celse iki... 1955 
bütçe müzakeresi münasebetiyle muharrir, mü
ellif ve hatip Ekrem Alican... Çünkü; hem ta
rif, hem telif, hem tahrir ediyor ve hem de hu
zurunuzda okuyor. 

«Kanaatimce, gerek Devlet sektöründe ge
rekse hususi sektörde birdenbire geniş yatırım
lar yapmaya başlıyan, memleketin her köşe
sini iktisaden cihazlandırmaya gayret sarf eden 
ve iktisadi bünyenin para ve kredi hacımlarm-
da elbette tevessüler meydana gelecek, ilk işti- ' 
ra gücü arasındaki muvazene tabiatiyle derhal 
teessüs etmiyecektir. Sene 1955. 

Bu bakımdan menfi diye vasıflandırdığımız 
neticelerin başta gelen saiklerinin müspet ne
ticeler doğuran tedbirler olduğunu gözden uzak 
tutmamak icabeder. (Soldan; «Kim yazıyor?» 
sesleri) 

Muharrir, müellif ve hatip Ekrem Alican. 
Muhterem arkadaşlar; şimdi bu dununda 

bendenizin not ettiğim şu cümleleri sarf etmeye 
hakkım olup olmadığının takdirini yüksek vic-
danlannıza re kendilerinin vicdanlanna bırakı-
nm : 

Hürriyet Partisi grapunun sözcüsü bâzı hâ

diseleri akliselimle istihza edercesine öugüne 
kadar yapdraış kendi izahlanmn tam aksine bir 
göriiş içerisinde izah etmeyi bir nevi zekâ işa
reti telâkki etmiştir. Söz kendisinin... 

Zaman zaman vakıalan değil, rakamları dahi 
tek bir istikamette almayı ve partizan görüşü 
bütçe tenkidine temel saymıştır. 

Hulâsa; ilmî, objektif ve yapıcı bir bütçe ten
kidi yapmak zahirî maksadı arkasında kaleme 
alınmış olan bu beyanat, asıl lüzumlu malûmatı 
bir kenara iten ve birtakım yanlış rakam ve indî 
söz kalabalığı içinde dinliyenlerin bütçe hakkın
da salim bil1 kanaate vâsıl olmasını bertaraf eden 
bir vuzuhsuzluk vesikasıdır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. (Soldan, bravo sesleri ve şiddetli alkış
lar) 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Söz isterim, 
REÎS — Ekrem Alican Beyefendi, söz sırası 

gruplar arasında O H. Partisi adma Nüvit Yet
kin Beydedir. Dahilî Nizamnamenin 85 nci mad
desinin 4 fıkrası, grup sözcülerinin sıraya tâbi 
olmadığını âmir ise de parti gruplannın konuş
ması sırasında bu maddenis tatbikine imkân yok
tur. Grup konuşmalarının sonunda size de söz 
verilecektir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 

Yüksek Meclisin tetkikine arz okunan 1957 
yılı bütçe lâyihası ve bununla ilgili olarak Hü
kümetin takibetmekte olduğu iktisadi ve malî po
litika hakkında C, H. P. Grupu adma görüş ve 
düşüncelerimizi arz ve izaha çalışacağız. 

Bütçelerin iktisadi şartlarla olan geniş, yakın 
ve devamlı alâkası sebebiyle bütçe gerekçelerinin 
de iktisadi hâdiseleri ve bütçe ile takibedilen poli
tikayı açık, geniş ve objektif bir tarzda tahlil 
eden ve birer millî vesika hüviyet ve mahiyetin
de olması lüzumu üzerinden yıllardan beri ısrar
la durulmuş olmasına rağmen 1957 bütçesine ait 
gerekçe gerek bu vesikanın hazırlanmasına hâkim 
olan zihniyet, gerek takibedilen metot ve ihtiyar 
edilen üslûp bakımlarından bundan evvelki ge
rekçelerin bir tekrarı addedilebilir. Bu gerekçede 
bundan evvelkilerde olduğu gibi memleketlerin 
içinde bulunduğu iktisadi ve malî şartlardan san
ki habersiz, umumi efkân oyalamak ve avutmak 
için hâdise, vaka ve hattâ rakamlan tek taraflı 
tahlil ve tefsir gayreti içinde hazırlanmış bil 
propaganda vasıtası olmaktan fazla değer tası-
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ramaktadır. Bu itibarla devlet hayatının diğer 
tezahürlerinde olduğu gibi partizan zihniyetin 
bütçe gerekçelerine kadar sirayet ettirilmesini 
bir defa daha esefle kaydederiz. Bununla beraber 
şurasını belirtmek yerinde olur ki, bütçe gerek
çelerinin tamamen propaganda maksadiyle hâ
dise, vaka ve hattâ rakamları tek taraflı, zeminü 
zamana göre tahlil ve mânalandırmak gayreti, bu 
vesikaların ciddiyeti ve ihtiyaca şayan resmî ve 
millî bir vesika olmak vasfını bertaraf etmekle 
kalmamakta aynı zamanda muhtelif yıllar itiba
riyle bu gerekçelerde birbirini tamamen ret ve 
cerheden görüş ve iddiaların yer almasına da se-
bebolmaktadır. Bu bakımdan bilfarz, dış ticaret 
ve tediye muvazenesi, fiyat hareketleri, vergi po
litikası ve bu arada vasıtalı, vasıtasız vergiler 
arasında nispet ve muvazene ve Merkez Bankası 
kaynaklanndan faydalanma gibi mevzularda, 
Menderes hükümetlerince şimdiye kadar hazırlan
mış 7 bütçe gerekçesinde ileri sürülen ve birbirini 
ret ve cerheden mütalâa ve iddialeri gözden ge
çirmek cidden ibret vericidir. Bu müşahede ayni 
zamanda Menderes hükümetlerince takibedücn ik
tisadi ve malî politikanın muayyen bir prensip' ve 
inanışlara dayanmadığını göstermek bakımından 
dikkate şayandır. Nitekim: 4. Menderes Hükümeti 
programında ve 1956 Bütçesinin Bütçe Komis
yonunda müzakeresi günlerinde Hükümetçe 
iktisadi sahada takibi taahMdedilen prensip
lerin ışığı altında 1956 bütçe tatbikatı ve 1957 
bütçesi tetkik olunduğu zaman da Hükümetin 
prensip ve taahhütlere riayetsizlikte ne kadar 
pervasız1 ve itimada şayan olmaktan uzak bu
lunduğunu tesbit mümkündür. 

Hatırlanacağı gibi 1955 yıh Kasım ayı so-
nunda ifktidar partisinin Meclis Grupunda Hü
kümetin istifası ile neticelenen tartışmalar, 
esasında memleketin iktisadi durumu ve bu
nun çeşitli problemleri ile ilgili idi. Başbca 
Şikâyetler : Devletin iktisadi faaliyet ve te
şebbüslerinin plân ve programdan mahrum bu
lunması, aşırı envestisman gayretlerinin ve 
umumi surette malî politikanın enfilasyona se
bebiyet vermesi ve hu yüzden dâhilde fiyat
ların durmadan yükselmesi, millî paranın de
vamlı olarak kıymetinden kaybetmesi ve bin-
netice, iktisadi muvazenenin gittikçe bozula
rak hayatın artan bir hızla pahahlanması ve 
zorlaşmam gibi konularda temerküz etmiştir. O 
zaman yeni Hükümetin 14 Aralık 1955 te B. 

M. M. de okunan programında bilhassa malî 
ve iktisadi konularda Meclisin takdir ve ar
zularına uygun olarak muvazeneli bir politika 
takibedeceği ifade olunuyordu. 1956 yılı büt
çesinin Meclis Bütçe Komisyonundaki müza
keresinde izahlarda bulunan o günün Maliye 
Vekili de iktisadi ve malî sahalarda karşılaş
mış bulunduğumuz müşküllerin yeni bir safha
nın ve yeni bir tutumun başlaması zaruretini 
telkin etmekte olduğunu söyliyerek şu prensip
lerin tatbikine karar verilmiş olduğunu açık
lamıştı : 

1. Gayretlerimizi ve' kuvvetlerimizi umu
mî bir plân ve koodinaeyon içinde hedefleri
ne sevk etmek zamanı gelmiştir, 

2. Fiyatlarm asgari bugünkü seviyelerin-
do istikrara kavuşmasını, ummi fiyat seviyemi
zin bundan sonra da yükselmemesini sağlıya-
cak tedbirlerin belkemiğini maliye ve para 
politikası sahalarında alınacak tedbirler teşkil 
edecektir. 

3. Denk olarak getirilmiş olan 1956 büt
çesinin tatbikatta da denk olarak seyretmesi 
için icabında masraflarda her türlü tasarruf 
sağlanarak 1956 yılında umumi ve mülhak büt
çelerin Merkez Bankasına müracaatleri sureti 
kafiyede önlenecektir. 

4. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1956 
yıbnda faaliyetlerini kendi imkânları ve mem
leketin diğer tabiî finansman kaynakları ile tev-
zin etmeleri için hükümet hazırlıktadır. 

5. Banka kredilerinin nafi kanallara sevk 
edilmesine, kredileri tanzim tedbirleri alınması
na, zirai kredilerin umumi hacminin artmasına, 
mevcut kredilerin hakiki istihsal sahalarına tahsi
sine dikkat edilecektir. 

6. İhracatımızı artırmak için her türlü ted
birler alınacak, itlıalûtımız da memleket ihtiyaçla
rına uygun bir .priyorite cetveline göre tanzim 
edilecektir. 

7. Umumi yatırım politikamızın bundan son
raki prensibi dış tediyelerimiz üzerine süratle 
müspet tesirler icra edebilecek istisnai haller dı
şında yeni yatırımlara girişilmemesi olacaktır. 

29 Ocak 1956 da basma verilen beyanatla Baş
vekil tarafından da benimsenip teyidedilen bu 
prensipleri ve tedbirleri biz daha 1955 yılının 
başında 18 . II . 1955 tarihli Meclis müzakerele
rinde Hükümete telkin ve teklif etmiştik. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Birtakım münakaşalanmızın mihrakım teşkil 

edon bü konuyu vuzuha kavuşturmak için o gün 
hükümete yaptığımız teklifleri aynen zabıttan 
okuyarak hâtıralarınızı ihyaya çalışacağız. Biz o 
gün aynen: (Her şeyden evvel Hükümeti önü
müzdeki birkaç yıl içinde buhranı yenecek ve mü-
taakıp yıllarda muvazeneli bir ekonomiye götüre
cek bir program çizip ilâna davet ederiz. Böyle 
bir politika, acilen emniyet ve itimadı iade ile 
uzun vadeli bîr istikraz sağlanmasını ve hemen 
ekonomimizi bir programın disiplini içine almayı 
istilzam eder. Hükümetin zaman kaybetmeden 
yetkili bir heyete bir yatırım programı hazırlat
masını tavsiye ediyoruz. Denk bütçe gayesini göz
den uzak tutmıyacak olan bu yatırımlar progra
mında yapılacak işlerin tercih sırası, ikmal müd
detleri, devletin, özel teşebbüsün ve yabancı ser
mayenin iştirak payı ve şartlan vc iç ve dış fi
nansmanların hangi kaynaklardan ve ne suretle 
temin olunduğu tesbit ve ilân olunmalı ve yatı
rımlar için Merkez Bankası kapısı çalınmamalı-
dır. Aksi takdirde tesis- meydana getirmek mak
sadı ile yapılan her emisyon hayat pahalılığını 
artırmakta ve vatandaşın sırtına gizli ve adalet
siz bir cebrî vergi olarak yüklenmektedir. Sami
mî ve hakiki bir denk bütçe hükümetin başlıca 
hedefi olmalı yani, malî yıla mahsus bütün haki
ki devlet gelirlerinin ve giderlerinin mütevazin 
olarak ithal edildiği bir denk bütçe...) ve devam 
ederek demiştik ki, (Merkez Bankası menbalan 
ancak ve ancak kısa vadeli kredilere münhasır tu
tulmalıdır. Yalnız resmî saha için değil bütün 
hususi sahalar için dahi bu böyle olmalıdır. Pi
yasadan fazla iştira gücünü çekmek üzere bütçe
den başta Toprak Ofisi borçları gibi dalgalı.'borç-
Iara münasip miktarda tahsisat ayrılmalıdır. Mer
kez Bankasının iskonto ve faiz hadleri yükseltil
melidir. Tediye muvazenesi için-ve transfer borç
larının tasfiyesi için program yapılmalıdır. Yapı
lacak programlarda bir nakdî ihtiyat toplama si
yasetine yer verilmelidir.- Bundan böylesi için 
hububat ve sair zararları mutlaka bütçeye ithal 
edilmelidir. Faiz hadlerini düşüren kanun tadil 
edilerek tevdiat faiz hadleri en aşağı eski haline 
ve ikraz faiz hadleri münasip hadlere irca olun
malıdır.) 

Aziz arkadaşlarım; 
Sırf muhalefetten geldiği için hakir görülen 

bu tedbirlerin bir yıl sonra dahi hükümetçe be
nimsenmesinden iktisadi durumumuzun salâhı na
mına memnun olur, ümide kapılırdık. Fakat no 
çare ki, 1956 bütçesinin müzakeresi sırasında işa
ret ettiğimiz veçhile bu beyan ve taahhütlerle 
sunulan 195G bütçesi dahi karekter ve muhteva
sı itibariyle bu prensiplerle taban tabana zıt bir 
zihniyetin ve tutumun bütün mahzurlarını ihtiva 
ediyor vc hükümetin ilân ettiği ıslah tedbirleri
ni tekzibederek ümitlerimizi tarıyordu. Nitekim 
3 ncü Menderes Hükümetince, hazırlanan ve 1 ncü 
Menderes Hükümeti tarafından benimsenip mü
dafaa edilen 1956 yılı bütçesi muvazene ve ta
sarruf şurada dursun hükümet teklifinden de 
20 milyon fazlası ile Yüksek Meclisten çıktı. 

Biz 1956 yılı başında 20-, II . 1956 günkü 
Meclis müzakerelerinde Türk ekonomisinin geçir
mekte olduğu buhranı şöyle tasvir etmiştik: 

(1. Ziraatte, sanayide istihsal tehlikeli bir 
surette aksamıştır. Zirai ve sanayi makina ye
dek parçaları ve hammaddeleri ithal edilemez 
olmuştur. Boş duran, fasılalı çalışma veya bir gün 
durması mukadder fabrikalar ve hareketsiz ka
lan traktör ve biçer - döverler günden güne art
maktadır. 

2. Nakliyat faaliyetleri altüst olmuştur. Lâs
tik ve yedek parça kıtlığı yüzünden motorla mü
teharrik nakil vasıtalarında çalışamıyacak du
nunda olanların sayısı gün geçtikçe artmakta, 
nakil ücretleri gün geçtikçe yükselmektedir. 

3. Dış ticaret daralmakta, açıklar büyümek
tedir. Hükümet hesapsız borçlanmalarla istikba
le ait imkânlarını peşinen sarf etmiş olduğundan 
âtide de bir ışık görülmüyor. 

4. Para ve kredi politikası enflâsyoncu ol
makla devam etmiştir vc etmektedir. 

5. Bu buhran iç ticarette mal kıtlığı, para 
i değerinin düşmesi, ölçüsüz fiyat artışlan ve ha-
I yat pahalılığı şeklinde tecelli etmektedir.) de 
İ miş ve ilâve etmiştik ki : 
j (Bu beş noktada hulâsa edilen durura bir ik-
• tisadi buhran tablosudur. Bu durumdan Türki-
j ye'nin iktisadi bünyesi değil, tamamen Hükü-
• met mesuldür. Hesapsız, programsız, kısa go-
i rüşlü bir politika zaten başka bir netice vc-e-
' mezdi. 
i Devamlı surette ikaz ettiğimiz Hükümetin 
: bu buhranı belki de 35 güne kadar zail olacak 

bir geçici sıkıntıdır dîye umumi efkâra ilân et-
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tiğini hatırlıyorsunuz. Demek ki, bu Hükümet 
nereye gittiğini bilemiyordu. Acaba bugün du 
rumu adamış imdir? Başbakanın 29.I.195C 
günü yaptığı beyanat bu balandan dikkate de 
ğer, bu ıslahat prensiplerini muhalefet istemişti. 
Tehlikeyi gören bütün vatandaşlar istemişti. 
Fakat bunların ilâm ancak Amerikan Heyetiyle 
müzakerelerin ihtiyaçlarına istinadettiği dik
katten kaçmamaktadır.) Ve sözümüzü şöyle bi
tirmiştik : 

(Biz demokratik bir surette mesuliyeti ka-
bul etmiyen bugünkü Hükümetin bir ıslahat 
programını tatbik edebileceğine inanmıyoruz. 
Hususiyle Hükümetin bu beyanattan sonraki ic
raatını ve huzurunuza getirdiği bütçeyi bu ıs
lahat taahhütlerine uygun telâkki etmiyoruz. 
Bir yıl sonra bugün iktisadi durumumuz dün 
tasvir ettiğimiz tablonun daha ağırlaşmış ola 
rak devamından ibarettir. Ama bugün de ik
tisadi durumumuzun iktidar ağzından ifadesi; 
süratli bir iktisadi kalkınma, memleketin ima
rı, halkm refahı, hayat pahalılığının bîr efsane, 
bir hayal olduğu yolundadır. 

Türkiye'nin iktisadi kalkınma tarihinde 1950 
den öncesini tam bir boşluk olarak tasvir eden 
mütaasıp görüşe biz Türkiye'nin dünü gibi bu
gününü de aynı objektif tahlile tâbi tutmakla 
mükabole etmek isteriz. Hükümet memleketin 
iktisadi kalkınması için gayretler sarf etmekte
dir. Türkiye'nin iktisadi cihazlanmasım hayati 
meselemiz sayan ve bu alanda zamanında ken
disine düşeni yapmış olan bir partinin mümes
silleri olarak, biz, bugünkü iktidarın memleke
te mal ettiği sağlam yapılı her eser, baraj, ener
ji santrali, fabrika, yol için memnun oluruz. 

Neden memnun olmadığımızı, neyi tenkid et
tiğimizi iyice bilmenizde fayda umuyoruz. Bir 
memleketin ekonomisi sadece birkaç baraj veya 
birkaç fabrika değildir. Gündelik hayatımızda 
mkâr götürmez surette hepimiz hissediyoruz ki, 
bir iktisadi düzensizlik, bir rahatsızlık, bir darlık 
içinde yaşamaktayız! Paranın değeri gittikçe 
azalıyor. Daha açık ifadesiyle Türk lirası yıldan 
yıla- daha az mal satmaldırabiliyor. İthal mal
ları şöyle dursun kendi mahsullerimizi halk bu
lamaz olmuştur. Fiyatlar durmaksızın yüksel
mekte, halk sıkıntı çekmektedir. Mevcut veya 
yeni kurulmuş tesislere hammadde, makina, ye
dek parça bulamazken yeni tesislere girişiliyor. | 
İhracat azalırken ithal ihtiyaçları artırılmaya de- • 

vam olunursa ve bir parça döviz bulabilmek için 
Devlet elindeki iktisadi tesisleri yabanedara sat
mak dahi iktidar organının hatırına gelirse bu 
tam bir iktisadi1 düzensizlik bir hercümerç man
zaralıdır. Ve hükümetin tertipsiz, sırasız, ölçü 
tanmııyan iş tutumunun zaruri neticesidir. İşte 
bunun için hükümetle mutabık leğiliz. Ve hükür 
metin tehlikeli yollarda yürüdüğünü bir kere da
im belirtirim. 

Yıllardan beri hülrümetin işleri önem ve im
kân ölçülerine göre sıralıyan tertiplerden malı
nım gidişini tenkidettik. Bu vadide hiçbir şey 
değişmemiştir. Kurulmakta olan tesislerin fi-, 
nansmanı dâvası ortada iken, hükümet birden bi
re yüz milyonlarca liralık bir şehircilik teşebbü
süne sıçramıştır. Bugün bu mevzu diğer bütün 
işlerin önünde geliyor. O kadar ki, bugün iktida
rın ilk yıllarında hararetle ele aldığını tekrarla
dığı tarım dâvalarına bütçe gerekçesinde sönük 
bir yer verilmiştir. İlk yıllann gerekçelerinde 
hükümetin tarıma verdiği büyük önemle övünü
lür, traktör aletleri tekrarlanırdı, Birkaç yıldan 
beri bu bahis havaların kötü gittiği mazeretiyle 
geçiştirilmektedir. Demek ki, marifet alabildiği
ne traktör ithalinde değil, büyük istihsal cihazı
nı yedeksiz, tamirsiz hattâ zaman zaman mazot-
suz bırakmamakta, bunu önceden derpiş etmekte 
idi. Birkaç yıl içinde hükümetin dikkati tarım
dan sınai tesislere daha sonra da imar işlerine 
kaymış görülüyor. Memleketin imarını, daha gü
zel şehirlere sahibolmayı hepimiz isteriz. Fakat 
hükümetüı Merkez Bankasını daha ziyade zorla
ması veya daha müstacel ve önemli işleri tamam
lamaktan âciz kalması ihtimalini önliyecek bir 
sıra dâhilinde işlerimizin tertiplenmesi zarureti
ne de göz yumamayız. Yol veya meydan açmak 
için evvelâ ev veya dükkânlar yıktırılmış, sonra 
açıkta kalanlara yer yaptırmaya girişilmiştir. 
Bahsettiğimiz tertipli çalışma ise işte tam bunun 
aksidir. 

Aziz arkadaşlarım, iktisadi düzensizliğimi
zin karakteristik tezahürü çok süratli bir fi
yat yükselişinde müşahede edilmektedir, fi 
yıllık Demokrat Parti iktidarı zamanında fa
sulye, patates, zeytinyağı, peynir, sabun ilâh... 
gibi zaruri geçinme maddelerinin dahi fiyatla
rındaki artış % 100 ün üstündedir. Bugün pi
yasada dolaşan vatandaş elindeki liranın 50 
kuruştan-aşağı bir değeri olduğunu görmekte
dir. Bu artışlar münferit vakalar değildir. Fi-
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yat artış» umumi bir seviye kayması haline gel
miştir ve bu /ukselme seyri durmamıştır. Bu 
hal doğrudan doğruya Hükümetin sakat para 
politikası anlayışının neticesidir. Geçen yıl ba
şında bir an Hükümet, durumu takdir etmiş 
ve salim tedbirler devrini almaya amade imiş 
gibi görünerek muhalefetin ve tarafsız vatan
daşın sempatik dikkatini ürerine çekmişti. Ma
alesef pek kısa bir müddet sonra bu tezahürün 
samimiyetle yeni ve salim bir yol aramak iste
ğinden başka ihtiyaçlara masruf olduğu gö
rülmüş ve ilân edilen tedbirlerden artık bah
sedilmez olmuştur. Buna mukabil Hükümet, 
kendi taksiri ile kamçılayıp yükselttiği fiyat-
lan kanun zoru ile indirmek teşebbüsüne gi
rişmiştir. Millî Korunma Kanunu tadilâtı bir 
piyasa inzibatı olarak derpiş edilmişti. Hükü
met bunu fiyat seviyesini indirme âleti olarak 
kullanabileceğini sandı. Bir aralık fiyatları 
yükselten iktisadi âmilleri bu kanun silindiri 
ile ezmekte muvaffak olduğu kanaatine var
mıştı. Filhakika Millî Korunma Kanunu tatbi
katının ilk günlerinde Hükümet erkânı, radyo, 
iktidar organı, memlekette bir ucuzluk devri
nin açıldığını, dış piyasa Türk parası değeri
nin gittikçe yükseldiğini ilân ediyordu. O za
man pahalılık bir hayal sayılmıyor, ondan kur
tuluş mânasında olan ucuzluk resmi lisanda iti
bar görüyordu. Tabiatiyle bir taraftan fiyat
tan kamçılayan yolda ısrar etmek, öte yan
dan kanun zoru ile fiyatlan indirmeye kalkış
mak gibi son günlerin en garip iktisadi olayı 
kısa zamanda mukadder akıbetine uğradı: Kı
sa zamanda eski hal avdet etti ve bu edebiya
tın arkası kesildi. Hulâsa, ucuzluk bir efsane 
oldu, (Şimdi yalnız Başbakanın, pahalılığı ha
yal ve efsane olarak tavsif etmesine şahsi mi
zacı imkân veriyor.) Dış ticaret ve dış tediye
ler buhranı şiddetlenmektedir. Bir yandan it
hal ihtiyaçlarımız artarken öte yandan esasen 
gayrikâfi olan ihracatımız azalmak yolunda
dır. Azalış hem kıymette, hem miktardadır. 
Bu derece önemli bir mesele bütçe gerekçesin
de ciddiyetle ele alınmak icabederken, her pü
rüzlü meselede olduğu gibi, sözü 1950 den ön
ceye intikal ettirerek büyük bir dâvamızın üze
rinden atlanmak istenmiştir. Bu gerekçede ih
racat (Son senelerde 2 milyon tonun üstüne 
çıkmıştır.) denilir ve bu noktada kalınır. Da
ha sonraki, yani bugüne daha yakın olan yıllar

da ihracatımız, vâsıl olduğu noktadan aşağı 
doğru seyretmeye başlamıştır. Fakat gerekçe 
bundan bahsetmez ve bu suretle güya örtbas 
edilmeye çalışılan bir mesele için de gerekçede 
tedbir aramak abes olur. Bu, teessüf edilecek 
bir hafifliktir. 

İhracatımız 1953 yılında 2.465 milyon tona 
yükseldikteu sonra 1954 yılında 2.155 milyon 
tona düşmüş ve 1955 yılında 1.792 milyon tona 
kadar inmiştir. 1956 yılı sonunda ise 2.010 mil
yon tonda kalmıştır. 

İhracatın azalışı izah edilirken dış piyasa
lardaki fiyat düşüşlerinden bahsedilmektedir. 
Hakikatte ihracatımız gittikçe kıymetini kay
beden bir paranın menfi tesirlerine mâruzdur. 
İç ve dış piyasa fiyatları arasındaki aleyhimi
ze farkı gidermeye matuf çekitli suni tedbir
lerin ister istemez, şümul sahasını Hükümet ge
nişletmeye mecbur kalacaktır, Bilhassa ithalât 
dövizlerinde % 40 pirim tahsili yoluna gidil
dikten sonra ithalâtta yuvarlak rakamla 4 li
ralık dolara mukabil ihracatın 280 kuruşluk 
dolara daha ne kadar zaman tahammül edece
ği düşünülecek bir meseledir. Hakikatte hangi 
esaslara dayandığı bilinmiyen tedricî bir deva
lüasyon yoluna girmiştir. Altınlarımız mer-
hun olmakta devam ediyor. . Avrupa Tediye 
Birliğine altın veya dolar olarak ödediğimiz 
açık miktarı 1955 sonunda 231 milyon dolar
dan 1956 nın 7 nci ayında 253 milyon dolara 
çıkmıştır. Merkez Bankası bilançolarının kay
dettiği açık 400, 500 milyon arasında kronik bir 
hal almıştır. Bütçe gerekçesinde verilen izaha
ta göre 1954 - 1955 devresinde umumi yekûnu 
1.630 milyon tutan tediye bilançosunun gelir 
ve gider kalemleri arasındaki 530 milyon açık 
yabancı memleketlere kısa vadeli borçlanma ve 
Amerikan kredileriyle kapatüabilmişti, 1955 -
1956 devresinde de 1.676 milyon liralık bir dış 
tediyeler hacmi içinde hemen 500 milyonluk 
bir kısmı aynı suretle karşılanmaktadır. Üçte 
biri raddesinde bir miktar için yabancı memle
ketlerin yardımı zamri olmuş bulunması gi
riştiğimiz işlerin âti emniyeti bakımından üze
rinde durulacak bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar, ithalât durumunu ha
kiki hayat sahnelerinden takibeden vatandaşlar 
bu hali gereği kadar bilmektedir. Sanayiini ye-
deksiz ve hammaddesiz bırakacak dereceye dü
şüren bri dış ticaret rejiminde mektep defteri ve 
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j-arşun kalemine varıncaya kadar istihlâk mad- j 
belerinden mahram kahnmasma hayret edilmez; 
fakat asıl dikkate şayan olan cihet şudur ki, 
hükümet hatalı ve düzensiz gidişle memlekette 
millî mahsulümüz olan maddelerin de kökünü 
kurutmuştur. Yağ, peynir, yumurta bile bulun
maz olmuştur. Kötü bir iş tutumu ile fırlatılan 
fiyatları kanun zoru üe indirmeye çalışmanın 
sonu böyle olur. 

Şoför lâstik alamaz, motorunun zaruri par
çasını bulamaz veya kara borsadan alır, hasta 
ilâcını bulmak için Başbakana telgraf çekmeye 
mecbur olur. Kahveden bahsetmiyoruz, şu bizim 
öz mallarımızı, yağ, peynir, yumurta ve sütü bul
mak bir mesele teşkil eder. Kararnamelerin 20 
kuruşa satılmasını emrettiği yumurtayı Et ve 
Balık Kurumu 35 kuruşa satar ve işte bu olay
lar Başbakana memleketin refah ve ucuzluk 
tablosunu ilham eder. 

Bu tutumla işlerimizi selâmete götürmemiz 
mümkün değildir. Meselelerimiz ciddîdir. Ciddi
yetle ve isterseniz beraberce üzerine eğilip çı
kış yolları aramamız lâzımdır. 

Son zamanlarda çekilen sıkıntıların iktisadi 
kalkınmamız ve yarını temin etmemiz için za
ruri olarak halktan Sstenen fedakârlığın temsil 
ettiği ileri sürülmektedir. Memleketimizi kısa 
zamanda cihazlandırmak dâvası halkımıza bir
takım fedakârlıklar tahmil edebilir. Biz daha 
1955 yılı bidayetinde bu gerçeği teslim ve şu 
cümlelerle ifade etmiştik: (Türkiye gelişme ve 
inkişaf seyri içindedir ve bu sebeple iktisadi 
hayatımızda birtakım sıkıntüar alabilir. Türk 
milleti âtinin refah ve kalkınması hesabına sı-
kıntüara .tahammül edebilir. Yeter ki çekilen bu 
sıkıntılara! ve katlanılan fedakârlıkların en 
mâkul ve müsmir, en emin ve süratli bir kal
kınma hamlesinin zaruri icabı bulunduğuna 
ve en kısa zamanda izale olunacağına itimat 
ve itminan husule gelebilsin. Plânsız, program
sız, hesapsız bir iktisadi politika yüzünden ik
tisadi gücümüz lüzumsuz yere zorlanıp ifna 
olunmasın. Ve memlekete beyhude ıstırap çek
tirilmesin. Yine tekrar edelim ki halkımızın 
bu fedakârlığı kabul edeceğinden eminim. Bir 
şartla : Halk bu uğurda sıkıntılara katlanmak 
için muayyen bir hedefe doğru bir plân daire
sinde emniyetle yürüdüğümüze emin olmak is
ter. Yoksa Hükümet kusurlarından doğan dar

lıkları halka kalkınma zarureti olarak kaimi 
ettirmek mümkün değildir. 

Bir baraj küşadı için tonlarca benzin sarf 
eden şârkkâri israflı törenler fertibeden Hükü
metin fırın önünde kuyruk teşkil edip ekmek 
bulmak için kıvranan vatandaştan feragat is
temeye hakkı var mıdır? Bugün halk yer yer 
buğdayı 50 - 60 kuruşa almak zorundadır. Bu
nun sebebi ne iktisadi kalkınmamız, ne de kötü 
şartlardandır. Bilâkis bu şartların kötü gittiğini 
görerek zamanında ithalâta bajyvurmıyaıı ve 
buğday ithalinde geç kalan Hükümetin kusu
runda udır. Büyük bir kalkınma hamlesi imkân 
ve ihtiyaçlarımızla ayarlı bir plân içiae alın 
mazsa onu selâmetle yürütmek mümkün de
ğildir. Hükümet böyle bir plândan mahrumdur 
Üstelik plân sözünden dahi sinirlenmektedir. 
Sadece bugünkü sıkıntıları iktisadi kalkınma
mız adına katlanılması gerekli fedakârlıkla.r 
olarak ilân etmekte ve âtide çalışacağımız fe
rahlıklar için teminat Yermektedir. Bu temina
tın, veren Hükümet bizzat kendi programı in
kâr ve taahhüdüne ihanet ettiğine göre hu te
minatın değeri ne olabilir? 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin para ve 
kredi politikası da yukarda izahına çalıştığımız 
zihniyetin tesiri altındadır. Hükümet iktisadi 
bünyeye suni iştira gücü şırınga etmek zorutı-
daki para ve politikasına. 1956 yılında da de
vam etmiştir. Bu yüzden 1956 yılmda da bir 
taraftan para hacmi, diğer taraftan kredi hac
mi şişerek yürümüştür. Merkez Bankası bankı-
notlaıı ile yine bu bankanın vadesiz mevduatın-
dan müteşekkil para hacmi 1953 sonunda 1,900 
milyon lira idi. 1954 sonunda 2,285 milyon ve 
1955 sonunda 2,823 milyon iken 1956 sonunda 
3,488 milyon liraya yükselmiştir. Son bir sene 
içinde para hacmi % 23,6 bir artış göstermiştir, 
para hacmini başlıca kredi enflâsyonu şişirmiş
tir. Kalkınma adiyle yürütülen iktisadi politika 
için bankalarca ve bunların basında 'Merke« 
Bankasınca kredi musluklarının durmadan akı
tılması bu şişkinliği vücuda getirmekte belli baş
lı âmil olmuş ve olmaktadır. 

Filhakika sadece Merkez Bankası kredi ka
lemleri (Senetler cüzdanı + avanslar -f mah
suba tâbi matlubat) bu sene de bir yıl evvele na
zaran % 14 artmıştır. Bu ıdspet geçen senenin 
% 27.2 nspetine nazaran bir hayli düşkün görül-
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mektc ise de mutlak rakam yine ihmale şayan 
değildir. 

Yarım milyar hattâ tam (505 milyon) Ura
dır. 1955 sonundaki 3.574 milyon lira 1956 so
nunda 4,079 milyon lira olmuştur. 

Bütçe gerekçesi kredilerdeki şişkinliği ve do-
byısiyle para haemmdaki şişkinliği neye atfet
mektedir? Emisyon miktarında vâki tahavvül-
lerin memlekette iş ve istihsal hacmında müşa
hede olunan inkişafa muvazi hir seyir takibet-
tiği iddiasını destekliyebilmek için şöyle den
mektedir : (Memleket istihsal kaynaklarının ha
rekete geçirilip işletmeye açılmasını iktisadi po
litikasının ana prensibi .olarak kabul etmiş olan 
hükümetleriniz istihsal sektörlerinin lüzumlu 
kredilerle teçhizi mevzuunu da lâyık olduğu 
ehemmiyetle ele almış ve bu maksatla daha ilk 
günden itibaren sermaye terakümünü ve ban
kalara vâki tevdiatı yükseltecek bir politika 
takibetmiş 'bulunmaktadır.) Para haemmdaki 
kabarma kin de gerekçe tâbirleri biraz yumuşa
tarak : (îktidarımrz zamanında takibolunan pa
ra politikası ile para hacminin istihsal sektör
lerindeki inkişafa uzun bir şekilde geliştirerek 
istihsaldeki inkişafı önlemek gayesi istihdaf 
olunmuştur.) denmektedir. 

Bir kere emisyon miktarındaki tahavvüllerin 
asıl adı ile yükselişlerin iş ve istihsal haemm
daki tezayütlerle muvazi gittiğini, fiyat hare
ketleri de kambiyo hareketleri de teyidetme kten 
uzaktırlar. Fiyatlar yükselmekte berdevamdır. 
Toptan fiyatlar 1948 yılı itibariyle 1950 dc 97 
iken 1955 te 127 ve 1956 da 147,9 dur ki, l.r">0 
senesi yüz itibariyle 1955 to 130,9 ve 1956 dn 
152,05 tir. Demek ki. son bir sene içinde yük
selme % 16,3 tür. Geçinme müş'iri yine artmıştır. 

1948 senesi 100 itibariyle Ankara'da müş'ir 
1950 de 100 iken 1955 te 138 ve 1956 da toptan fi-
yatlarınki gibi 152,5 tir. Demek % 10,5 bir ar
tış (geçinme müş'iri 11 aylıktır). -Bütün bu te
ferruat 1956 da hükümleri' teşdidolunan Millî 
Korunma Kanununun tesirlerine rağmen olmuş
tur. 

Kambiyo rayiçleri gayriresınî piyasada da
hilî fiyatlara nazaran daha da ehemmiyetli te-
reffüler göstermektedir. Transfer dolar rayi
cinin senelik vasatisi 1955 te 862 kuruş olmuş
tur. 1956 da yıllık vasati bin kuruşun da üstü
ne yükselmiş görülüyor. Yine Millî Korunma 

Kanununun hükümlerinin' tesiri ile yıl ortasın-
j da döviz fiyatları ehemmiyetli,bir düşüş göster 
i mislerdir. Fakat odlar da yine dahilî fiyatlar 

gibi yılın sonlarına doğru esiri yükselme seyir 
lerini tutmakta kusur etmediler. Millî Korun
ma Kanununun tatbikata konulmasından biraz 
evvel 1 280 kuruşa çıkmış olan dolar yıl sonla
rında î 200 kuruş civarına yaklaşmış olduğu 
gibi halen (IT Şubat) t 300 üstünde dolaşmak
tadır. 

Altın fiyatları da kambiyo rayiçleri ile mu
vazi bri "seyir takibederek yıl zarfında yüksel
mişlerdir. 1955 te külçe altın fiyatları vasati
si 972 kuruş idi. 1956 vasatisi 1 200 kuruşun 
fevkındedir.' Halen CII Şubat) 1 500 kuruşa 
yakın bir seviyededir. 

Altın ve kambiyo fiyatlarındaki bu yüksel
melerle her halde alâkadar olmaktan hali kal
mamış olacak ki. Hükümet de yıl zarfında Hac 
yolcularına sattığı sterlinleri 20 liradan 22 li
raya yükselttiği gibi, deblokoj dövizi diye de 
resmî fiyatın iki misli seviyesinde yeni bir dö
viz rayici ihdas etmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki. paramızın dahilî kıymeti ol
sun, haricî kıymeti olsun yıl zarfında kararsız 
lığını artırdıkça artırmıştır. 

Diğer taraftan Hükümetin kredi artırma si
yasetini bir muvaffakiyet âmili vc eseri gibi 
ileriye sürmesini izah ve tasvibe imkân yoktur. 
Kredi miktarının vc dolayısiyle mevduat mik
tarının -artırılması, gösterilmek istendiği gibi, 
bir hüner teşkil etmez. Hükümetin emri altın
daki bankalar vasıtasiylc vc bunlann başında 
Merkez Bankası yolu ile kredi musluklannı aç
tınız mı, mevduat da artar. Bunu memlekette 
yapamıyacak bir tek fert yoktur. Mütedavil 
bankmotlarm miktarını bugünkü 2,5 milyar
dan 3 milyara, 5 milyara çıkarmış, 'bakınız mev
duat ne baş döndürücü seviyelere kadar çıkıp 
yükselecektir. Fakat aynı zamanda, tıpkı bu
günkü gibi. fiyatlarda .yükseldikçe yükselecek
tir. 

Halen yükselmiş mevduat daha ziyade vade
siz mevduattır. Hakiki ve ihtiyari tasarruf mev
duatı hemen hemen tevakkuf halindedir, bir tür
lü kalkmamam aktadır vc bugünkü para politi
kası ve kredi politikası devam ettikçe kalkın
masına imkân yoktur. Kararsız bir para, tasar
rufu ve sermayeyi teşvik etmez. 
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Hüner ve marifet; istikrar içinde istihsale, 
istikrar içinde genişlemeye hadim bir kredi 
siyaseti, bir para siyaseti tutabilmektedir. İş
te İŞ başındaki Hükümetin yapamadığı da ve 
bugünkü sakat politikasında devam ettikçe ya
pamayacağı da budur. Zira Hükümet kısa va
deli membaları uzun vadeli işlere yatırmakta ve 
bilhassa bu yüzden fiyat istikrarını bozmakta
dır. 4.7 milyar liralık ticari kredi arasında 1,7 
milyarının uzun vadeli işlere yatırılmış olduğu
nu bizzat hükümet ifade etmektedir. Neden 
böyle olmaktadır? Çünkü Hükümet hedefine 
varabilecek müstekar bir kredi politikası, bir 
para politikası takibetmek imkânına attık sa
hip değildir. Hükümet hâdiselerin önüne düş
müştür. O hâdiselerin tesirinden kendisini kur
taramaz .haldedir. 1954 ve 1955 te olduğu gibi 
1956 da da Hükümetin bir kredi tanzimi yolu
na gitmek istediği halde buna bir türlü muvaf
fak olamaması veya devam edememesi dc İni 
görüşü teyideder. 1956 da da Hükümet kredi
lerin tahdidini iltizam eder bir hareketle ve 
bilhassa Merkez Bankası Iskonto flystıuı yeni
den yükseltmek suretiyle kredileri tahdit irin 
bir hamle yapmak istediği hald<- aradan bir iki 
ay geçmeden tekrar kredileri c4 20 diye bir had 
ile genişletmek mecburiyetinden kendisini kur-
taramamıştır. Hükümet hâdiselerin önüne düş
müş sürüklenip gitmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi 'tesbit e çalıştı
ğımız bir iktisadi gerçeklerin ışığı altında eli
mizdeki bütçe teklifini tahlile çalışacağız vo bu
nun için de evvel emirde 1956 bütçesinin tatbi
katına kısaca göz atacağız. 

Son günlerini yaşamakta olduğumuz 1956 
yılı bütçesinin tatbikatı ve gerçekteki iddialar 
hilâfına tatmin edici olmaktan uzaktır. Orı ay
lık fiilî tahsilat rakamlarına nazaran bu büt
çenin en az 3 "milyon civarında biv açıkla ka
panacağı anlatılmaktadır. Gerekçede Jıâdise ve 
vakıaları daima tek taraflı ve işe geldiği şekil
de gösterme itiyadının bir netieesi olarak gelir
lerde geçen yıla nazaran bir artış olduğu mü
balâğalı bir şekilde belirtilmekte ve bıı hâdi
se 1956 bütçe tatbikatının muvaffakiyetine de
lil olarak ileri sürülmektedir. Devlet varidatı
nın uzun zamandan beri hemen her yıl. yılma 
göre değişen nispetlerde artış kaydettiği bir va
kıadır. Bu mevzuda mühim olan nokta evvelâ 
bu artışların ne kadarının memleketteki ik

tisadi gelişmeye muvazi normal artışlarda, ne 
kadarının enfilâsyoncu faktörlerden ileri geldi
ği hususunu tâyindir, enfilâsyoncu kuvvetlerin 
tesiri ile para değerine muvazi ve onun bir ne
ticesi olarak meydana gelen zahirî varidat ar
tışını sağlam bir malî politika neticesi addetme
ye imkân yoktur. Kaldı ki, bir bütçe tatbika-
tında ehemmiyet'* olan ve o bütçenin muvaffa
kiyetle tatbikatına delil olarak ileri sürülmesi 
mümkün olan nokta, Devlet varidatının yıldan 
yıla artışı değil, fiilî tahsilatın basjnagıçta ya
pılan tahminleri tutup tutmadığıdır. Bu bakım
dan tetkik edilince 1956 yılı bütçesinin tahmin
le riyle fiilî tahsilat arasında, biraz evvel de be
lirtildiği üzere, 300 milyon lira civarında bir 
y;elir noksanı olduğu görülür. Bu şartlar altın
da ve münhasıran bütçe bakımından, hükümetin 
iddiaları hilâfına, muvaffakiyetsiz bir bütçe tat
bikatı ile karşı karşıya bulunduğumuz meydan
dadır. Kaldı ki, 1956 bütçe tatbikatının bu menfi 
ııi'l-ivesi iktisadi hayatımızda da menfi tesirlerini 
göstermekten lıali kalmamıştır. Bir taraftan 
açıkların Merkez Bankası . fonlan ile karşüaıı-
lUiisı. diğer taraftan takibinde ısrar olunan aşırı 
ve.israflı masraf politikasının bu yıl içinde mal 
ve hizmet mevcudu üzerinde yarattığı küyük taz
yik, fiyatların devamlı ve anormal şekilde yük
selmesini intaceden âmUlerden biri ve belki de 

• 
birincisi olmuştur. Bu müşahede 1956 bütçe mü
zakereleri sırasında muhalefetler tarafından ileri 
iürülcıı iddiaların ve yapılan ikazların isabetim 
bir defa daha teyidetmiş bulunmaktadır. 

11)57 yıh bütçesine g«lince; bu yıl bütçesinin 
Bütçe Komisyonunca aldığı şekli ile masraf ye
kûnu, 2,733 müyon lirası cari ve 1,273 milyon 
lirası yatırını tahsisatı olmak üzere 4,006 milyon 
liradır. Bu tahsisat miktarları 1956 bütçesine 
nazaran cari masraflarda % 15,5 nispetinde 361 
milyon lira, yatırımlarda ise % 30 dan fazla bir 
nispetle 315 müyon lira artış ifade etmektedir. 
Cari masraflardaki artışların en mühimmi başta 
Millî Savunma Bakanlığı olmak üzere, sırasiylc 
Maarif, Maliye Vekaletleriyle Devlet Borçları ve 
Jandarma Umum Kumandanlığı bütçelerine isa
bet etmektedir. Yatırımlardaki en mühim artış
lar ise Devlet Su işleri ve Kara Yolları Umum 
müdürlükleri bütçelerindendir. 

1957 yılı bütçesinin (4 006 672 859) liralık 
masraf yekûnuna karşılık tahmin edilen gelirde 
bir kuruş eksik veya fazla olmamak üzere tam 
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(4 006 672 859) liradır. Şu hale re Hükümet 
iddiasına göre 1957 bütçesi denk bir bütçe olarak 
hazırlanmıştır. Nitekim bütçenin Büyük Millet 
Meclisine tevdii münasebetiyle Sayın Maliye. Ka
kanı tarafından Anadolu Ajansı vasıtasiyle ya
pılan beyanatta (1957 bütçeleri de 1954 senesin-
Jen beri tahakkuk ettirilmiş bulunan denk büt-
;e prensibine uygun olarak hazu kınmıştır. Böy
lece bü bütçe Demokrat Parti iktidarının Dör
düncü denk bütçesi'olmaktadır) deniliyordu. 

1957 bütçesinin denkliği iddiasının ne derece-
ve kadar hakikate uygun olduğu hususu aşağıda 
tahminler mevzuunda yapacağımız tahlilden da- ' 
ha iyi anlaşılacaktır. 1954 senesinden beri kabul 
ve tatbik edilen bütçelerin denk olduğu iddiasına 
gelince Maliye Bakanı gibi bütçelerin tatbikatm-
Jaıı birinci derecede sorumlu bir şahsiyet taralın
dan neticeden fiilen alınmış ve hesabı katî lâyi-
haîariyle Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu
nan hususlarda hakikatlerin tam aksinin iddia 
edilmesi havsalanın kolay kolay alacağı bir hâdise 
değildir. Gerçekten Sayın Maliye Bakanı verdiği 
beyanatta son dört senelik bütçelerin denk oldu
ğunu sarahatle ifade ediyor. Halbuki 1954 büt
çesinin tamamı Hazine mevcudu ile karşılanmak 
üzere 173 947 000 lira açıkla ve esasen Yüksek 
Meclisten 151 milyon açıkla kabul edilen 1955 
bütçesinin ise 160,5 milyon lirası Hazine mevcudu 
58 milyonu istikraz ile karşılanmak üzere 218,5 
milyon lira açıkla kapandığı Yüksek Mecliste bu
lunan hesabı katî lâyihalarında görülmektedir. 
Nihayet tatbikatının son günlerini yaşamakta ol
duğumuz 1956 bütçesi dc on aylık fiilî tahsilat 
rakamlarına nazaran en az 300 milyon liralık bir 
fiilî varidat noksanı ile kapanacağa benzemekte
dir. Binnetice 1954,1955 ve 1956 bütçelerinin denk 
olmadıkları ve hesabı katî lâyihalariyle veya fiilî 
tahsilatın tahminleri tutmaması ile apaşikâr mey
danda iken, Maliye Bakanı gibi bütçelerin tatbi
katından birinci derecede sorumlu bir şahsiyetin 
on ufak bir eza duymaksızın vakıa vc gerçeklere 
bu derece aykırı beyan ve iddialarda bulunabil
mesi, üzerinde ibretle durulmaya değer bir hâ
disedir. Demokrat rejimlerde rastlanması müm
kün olmıyan bir pervasızlıkla ve propaganda mak-
satlariyle vakıa ve hakikatlerin bu kadar aşikâr 
bir surette tağyir ve tahrif edilmesi, memleket 
hesabına cidden hazin bir levha teşkil eder. Bu 
beyanatın propaganda maksadından başka iyi 
niyetle, iyi niyetin asgari mânasiyle isimlendiri

lecek tarafı yoktur. Bu suretle doğru söylemiycıı 
bir maliye vekili bir devlete neye mal oluyor, 
iktisadi sahada memleketimizin çektiği elem ve 
ıstırap, paramızın düştüğü hal bunun en ibret 
verici levhasıdır. Bu vakıayı bu kürsüden ve Bü
yük milletimizin huzurunda elemle tesbit ettik
ten sonra şimdi 1957 bütçesiyle takibedilen mas
raf politikasını tahlile geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşla r; 
Umumi olarak bir memlekette normal iktisadi 

gelişmeye muvazi ve bu gelişme rle ahenkli ol
mak gayretiyle yapılan teşebbüsler dolayısiyle 
bütçelerde yıldan yıla kaydelilen artışların mem
nunlukla karşılanması pek tabiîdir. Bu bakım
dan evvel emirde üzerinde durulması gereken 
husus, memleketin son yıllarda bütçe rakamları
s ın yıldan yıla kabarmasını haklı gösterecek bir 
iktisadi gelişme içinde olup olmadığını tâyin et
mektir. Mesul hükümet bâzı münferit tesis ve 
eserleri işhat ederek, bâzı istihsal kollarındaki 
artışları ileri sürerek millî ekonominin hızla ge
lişmekte olduğunu idlia etmektedir. Fakat bu 
iddia bir yıllık iktisadi faaliyetlerimizin netice 
bakımından muhassalası demek olan millî gelir 
rakamlariyle fiilen tekzibedümektedîr. Sabit 
fiyatlarla millî gelirimiz son Uç yılda, artışı şöy
le dursun, bir duraklama ve hattâ gerileme dev
resine girmiş bulunmaktadır. Resınî istatistikle
re rağmen bütçe gerekçesinde son yıllarda millî 
gelirde vukua gelen duraklamayı gizlemeye veya 
inkâra çalışan spekülatif mahi.yet.teki mütalâala
rını ciddîye almaya bittabi imkân yoktur. Diğer 
taraftan, iktisadi gelişme mevzuunda diğer bir 
müşire olarak alınması mümkün olan dış ticare
timiz de son üç, yılda bir inkişaf kaydedememek-
te, bilâkis daralmaktadır. Görülüyor ki, millî 
ekonomimiz yapılagelmekte olan pek parlak pro
paganda edebiyatına rağmen 1954 ten itibaren 
geniş Ölçüde bütçe artışlarını haklı gösterecek 
bir gelişme seyri içinde değildir. 

Diğer taraftan, bütçe rakamlarının artmasın
dan haklı olarak gövünebilmek için, rakamların ar
tışına muvazi olarak, fiili hizmet gücünün artıp 
artmadığına bakmak lâzımdır. Bu mevzuda sa
rih bir fikir edinebilmek için de 1957 bütçesinin 
tatbik edileceği devre zarfında para değeri üze
rinde durulması pek tabiîdir. Biraz evvel istatis
tiklere dayanarak izaha çalıştığımız gibi, 1954 
yılından itibareuiiyatlar alabildiğine yükselmek -
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te ve bunun tabiî bir neticesi olarak Türk para-
suun değeri, devamlı ve hızlı bir şekilde düşmek
tedir. Türk parasının değerindeki bu düşüş tein-
poşu arkada bıraktığımız 195G yılında daha tuz
lanmıştır. Fiyatlardaki bu devamlı ve hızlı ar
tışın-.bizzat 195? bütçesi ile tak'ibedilcn masraf 
politikası ile daha da hızlanacağı ve bu yıl itha
lâta tahsis edilen dövizlerden tahsU edilmesi der
piş edilen Devlet hissesinin de ithalât fiyatların
da ve dolayısiyle umumi fiyat seviyesinde diğer 
faktörlere inzimamen bir yükselme tevlidedeceği 
tabiîdir. 

Binııetice 1957 bütçesindeki oldukça mühim 
nominal artışlara rağmen hakikatte bu bütçe
nin fiili hizmet gücünün 1956 yılının bütçesin
den fazla değil, bilâkis eksik olduğunu kabul 
etmekte hata yoktur. Görülür ki, rakamların 
alabildiğine şişirilmesine ve bu rakam kalaba
lığı ile örtülmesine rağmen fiilî hizmet gücü ha
lamından 1957 bütçesini müspet olarak karşıla
maya imkân yoktur. Şimdi bütçenin bir de gelir 
kısmına göz atalım. 

Muhterem arkadaşlar, gelir bütçesi ve gelir 
tahminleri hakkında 1956 bütçesinin müzakere
si sırasında ileri sürdüğümüz mütalâaların isa
betini on aylık tatbikat açıkça göstermiştir. Fil
hakika bir evvelki yılın tahsilatından 700 mil
yon lirayı aşan bir fazlalıkla 3,824 milyon lira 
olarak tahmin olunan 1956 yılı geliri karşılığın
da neticesi alınmış on bir ay içinde yapılan tah
silat 2.478 milyondan ibaret bulunmaktadır. Bu 
seyre göre yıllık geliv tutarının. Bütçe Komisyo
nu adma gelir bütçesini inceliyen raportör ta
rafından tanzim edilmiş raporda da teyidolun-
duğu üzere, 3 milyarın altında kalacağı anlaşıl
maktadır. 

Gerek Hükümet vc gerekse Bütçe Komisyo
nu tarafından aşırı nikbinlikle tahmin olunan 
gelirlerin tahsilatında tahminlere nazaran husu
le gelen noksanlar yıldan yıla artarak bütçe 
muvazenesini nazari bir hale sokmuştur. Ezcüm
le 1953 te 32 milyon olan bu varidat noksanı 
1954 bütçesinde 90, 1955 te 205 milyonu bulmuş 
vc içinde bulunduğumuz yılda ise bu noksanın 
300 milyonu aşacağı anlaşılmıştır. 

Aynı aşırı iyimserliği 1957 bütçesi tahminle
rinde de müşahede ediyoruz. Huzurunuza gelen 
tasarıda 1957 bütçe yılı geliri Hükümetçe 3,961 
milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bütçe Ko

misyonu, birkaç yıldan beri itiyat edindiği üze-
re, bu tahmini yükselterek 4,006 milyona çıkar
mıştır. En nikbin bir düşünce ile 3 milyar lira 
olarak besabedeceğimiz 1956 fiilî tahsilâtına na
zaran 1 milyar lira fazlalık arz eden bu tahmin 
en ileri bir rakama varmış bulunmaktadır. 

Hükümet artan miktarın yansını yeni vergi
ler ve vergi zamlanndan diğer yansını gelir 
kaynaklarındaki tabiî inkişaftan beklemektedir. 

Bu konudaki mütalâalarımız geçen yıl ileri 
sürdüğümüz görüşlerin aynı olacaktır. Bundan 
evvelki yıllarda devlet gelirlerinde tesbit olunan 
artışlardan ehemmiyetlice bir kısmı para değe
rinin azalmasından, eşya ve hizmet fiyatlarının 
yükselmesinden doğmuş bulunduğuna göre önü
müzdeki yıl aynı nispetlerde bir gelir artışının 
tahakkuk edebilmesi fiyat yükselmelerinin de
vamı şartına bağlı olmak icabeder. Fiyatlarda 
istikrar temin edileceği ısrarla taalıhüdcdil-
mekte olduğuna göre bu vaadin gerçekleştiril
mesine imkân bulunduğu nispette önümüzdeki 
yıl zarfında fiyat artışlanndan doğan gelir ar
tışlarının da durması icabeder. Ancak önümüz
deki yü için bizi endişeye sevk eden başka âmil
ler de mevcuttur. Biraz Önce de işaret ettiğimiz 
gibi, millî istihsalimizde müşahede edilen geri
leme temayülünün filhal değişeceğim gösteren 
her hangi bir alâmet görmediğimiz gibi zirai is
tihsalin düşmesi, dış ticaret hacminin daralması, 
döviz darlığı dolayısiyle sanayiin mâruz bulun
duğu güçlüklerin artması gibi bütçe gelirlerinde 
alıkoyucu, hattâ geriletici tesir yapacak unsur
ları hesaba katmak icabeder. Bu sebeple gerçek
leşmesini temenni etmekle beraber Hükümet ve 
Bütçe Komisyonunca «yapılan tahminlere iştirak 
etmediğimizi ifadeye mecbıımm. 

Aziz arkadaşlarım, son yularda tesbit edilen 
gelir artışlarına ait görüşümüzü de tekrar et
mekte fayda umuyoruz. Hükümet her yıl oldu
ğu gibi bu yıl da gelir rakamlarında tahakkuk 
eden şartları takibeylediği canlı politika saye
sinde memleket ekonomisinde husule gelen ge
lişmenin bir neticesi addetmektedir. Bütçe ge
rekçesine nazaran iktisadi kalkınma vc gelişme-
mize muvazi olarak inkişaf eden gelirlerde 1950 
yılma nazaran 1955 tc % 98, 1956 da % 355 ve 
1957 de de % 204 nispetinde bir tezayüdolmuş-
tur. Halbuki mezkûr yıllarda fiden elde olunan 
gelirleri 1950 yılına nazaran para değerinde hu
sule gelen düşme nispetine göre 1950 fiyatına ir-
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ea edersek, Musul petrolleri hariç, 1955 gelirinin 
1,847 müyon, 1956 da tahsil edilebileceği anla-
jılan gelirin de 2 milyar lira tutarında olduğu 
görülür, önümüzdeki yıl muhammen gelirin de 
Musul petrolleri hissesi ile yeni teklif edilen zam
ların tutan harieolarak 1950 fiyatlariyle 2,300 
müyon lira olduğu anlaşılır. Aynca 1950 yı
lından bu yana vergi ve resimlere yapılmış 
olan çeşiltli zamlann hisseleri de dikkate alın
dığı takdirde gelirlerdeki hakiki artışın % 160 
ve 200 gibi bir nispetle ifade olunmasının haki
kate aykm olduğu tezahür eder, Bu ciheti tek
rar etmekteki' maksadımız mücerret olarak ra-
kamlann ifadesine dayamlarak Yüksek Heyeti
nizde ve umumi efkârda yanlış zehap ve ka
naatler uyandırmaya matuf bulunan ve zararlı 
olduğuna inandığımız hususa1 bir gayreti tesir
siz bırakmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile vergi yü
künün vatandaşlar arasında dağılışı üzerinde 
de durmakta fayda görüyoruz, Geçen yılda ol
duğu gibi bu yılda da bütçe gerekçesinde va
sıtasız vergilerin vasıtalı vergilere nazaran 
daha çok arttaiğı ve vasıtasız vergiler nispeti
nin 1951 de % 27,98 olmasına mukabil 1957 
de bunun % 39 a çıktığı ve vasıtab vergiler 
nispetinin de buna muvazi olarak düştüğü ifade 
olunmuştur. Bu iddianın da. gerçeğe uymadığını 
huzurunuzda esefle kaydetmek isteriz. 

Tetkik olunduğu takdîrde görülecektir ki, 
tipik birer vasıtalı vergi mahiyetini haiz bulu
nan ve gelir bütçesinin 26 nci fasıl 15 nci mad
desinde yer alan 254 milyonluk inhisarlar safi 
hasılatı ile bir kısım ithalâta tahsis olunan dö
vizler dolayısiyle alınacak 380 milyon lira tu
tamdaki Hazine hissesi gerekçede mukayese
ye esas tutulan rakamlar arasına sokulmamıştır. 
Bu miktarlanr ilâve ettiğimiz takdirde ise vası
tasız vergüer nispetinin 1957 de iddia olunduğu 
gibi % 39 a yükfeelmediği bilâkfc 1953 seviye
sinden daha aşağıya yani % 27 ye düştüğünü 
görürüz. Tabiatiyle vasıtalı vergiler nispeti 
de buna muvazi olarak 9f 72 ye yükselmiş bu
lunacaktır. Bu suretle düzeltilmesi icabeden 
nispetler memleketimizde vergi yükünün daha 
<jok vasıtalı vergilerden mutazarrır olan az ge
lirli vatandaşlar üzerinde kalmakta devam etti
ğini gösteril». MiUı gelirde 1953 yılma nazaran 
hakiki bîr artış kaydedilmediği haldf vergilerin 

artmakta olması aynca umumi vergi yükünün 
de ağırlaştığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır; 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet zam serisine 
bu yıl yeni ilâve teklifleriyle gelmiştir. (Bir 
kısam ithalâta tahsis olunan dövizler dola
yısiyle alınacak Hazine hissesi) adım taşıyan 
tasan ile teklif edilen mükellefiyet Bütçe 
Komisyonu Gelir Bütçesi Raportörü tarafından 
tanzim olunan Gelir Bütçesi raporunda da ka
bul olunduğu gibi ithalâttan döviz tahsisi sı
rasında alınan vasıtalı bir vergi mahiyetinde 
oluduğunda şüphe edilemez. Gelir bütçesinde 
Devlet işletmelerinden alınan hisselere ait 
fasıl içine konmuş bulunması, mükellefiyeti bu 
mahiyetinden tecridedemez. Bu itibarla vatan
daşın bu teklifi ağır bir Vaşıtah Vergi olarak 
karşılaması icabettiğine »kaaniiz. Bu teklifin taşı
dığı hususiyetlerden biri de verginin daha çok ya
tırım maddelerine taallûk etmekte bulunması
dır. İktisadi kalkınma dâvasının esasının muh
telif istihsâl branşlannın lüzumlu istihsal va
si talariyle teçhiz edilmesi suretiyle iktisadi 
potansiyelimizin ileri memleketler seviyesine çı
karılması olarak tarif ve tavzif eyleyen bir Hü
kümetin yatınm maddelerini ağır mükellefi
yetler altına koymak suretiyle istihsal branşla
rının teçhizim ve istihsali güçleştirecek teklif
ler getirmesine akıl erdirmek mümkün değil
dir. Aynca bu vergiden yabancı sermayenin 
istisna edilmesi ihtimali üzerinde hassasiyetle 
durmak lâzımdır. Böyle bir istisna memlekette 
yabancı sermayeye yerli müteşebbislerin re
kabet edemiyeceği bir imtiyaz Bağlıyacağından 
kısa zamanda memleket endüstrisinin yabancı 
ellerde toplanması gibi vahîm neticelev doğu
rabileceği hususunda Yüksek Meclisin dikkati
ni çekmek isteriz. 

GayrimenkuUere taallûk eden Veraset ver
gilerinin vergi değerleri yerine takdir komis
yonları tarafından takdir olunacak rayiç de
ğerleri üzerinden alınmasını sağhyacak tek
lifin kanun halini almasından içtimai bünye
mizde yapacağı tahripkâr tesirleri dolayısiyle, 
endişe ediyoruz. Veraset Vergisi Kanunumuzda 
ölenin çocuklarına ve ailesine intikal edecek 
vc bunlann ikametine muhassas meskenler için 
bir muafiyet kabul edilmemiş bulunduğuna gö
re, bu meskenlerin bugünkü rayiç değerleriyle 
vergiye esâs olması, ölenin geride bıraktığı vc 
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birçok hallerde yardıma muhtaç bulunan efradı 
ailesini ödiyemiyecckleri bir vergi ile karşı karşı
ya bırakacaktır. 

Mukavele, taahhütname, bono, senet, ücret te
diyesine mahsus makbuzlara ait. nispî daınga re 
şimlcrîyle Bütçe Komisyonunun son ilâvelerine 
göre maktu daınga resminin artırılmakta olmasını 
da, kaldırılması icabeden bu resmin henüz yeni 
kaldırılmış olan Muamele Vergisi yerine koymayı 
hedef tutan bir adım olarak kabul ediyoruz. 

Bu konuda bizi teessüre sevkedcıı cihet vergi 
sistemimizde Gelir Vergisiyle başlamış olan ısla
hat hareketinin Hükümetin takibeylediği ahenk
siz-bir iktisadi politikanın doğurduğu zaruretler
le bu hedeften uzaklaşmaya yüz tutmuş olması
dır. Yukarda işaret ettiğimiz tedbirim- vergi sis
temimiz için birer pürüz teşkil edeceği gibi, ile
ride yapılacak ıslahatı da güçleştirecek mahiyet 
arz etmektedir. 

Son yılların hususiyeti haline gelen zamlar 
serisinde şeker de unutulmamış, muhalefette ve 
iktidarda Demokrat. Partinin önem verdiği şekere, 
İkinci defa, ehemmiyetli bir nispette zam tatbik 
olunmuştur. Hükümetin verdiği izahlara göre bu 
zammın bir İnsini, artan istihlâk Vergisini karşı
lık bütçeye intikal edecek, diğer bir kısmı da çe
şitli sebepleri*, yükselen maliyetleri karşılayacak
tır. Gıda maddelerinin başında yer alan ve vvi ıjv. 
daş sağlığı ile de yakın ilgisi bulunan bu mad.1 • 
ye bu suretle zam tatbik olunması vatandaşla!•: 
haklı olarak şikâyete sevk etmiştir. Şeker fiyat
larına ve Şeker Kanunu ile İstihlâk Vergisine yi 
pılmış olan bu zamların vatandaş geçim şart);, 
nni ayrıca zorladığını inkâr etmeye imkân yn'» 
tur. Bir miktar döviz sağlamak için. 120 kuruşa 
mal edilip 37 kuruşa ihraeedilen şeker ticaretin
den tevellüdeden zararın şekeri vatandaşa 250 ye 
yedirmek suretiyle şeker müstehlikine aksettiril
miş olması bu bahis de ayrıca üzerinde durmaya 
değer. 

Hükümetin vatandaşı avutma ve iftihar mev
zuu yaptığı bu maddeye bu suretle zam tatbikine 
mecbur olmasına biz hayret etmiyor ve gümitı ik
tidarı için kendi ihdas ettiği ınüşkilterden kur
tulmanın çarelerinden biri olarak bu zamma .<•••• 
nldığını biliyoruz. Bu vesile ile am edelim ki, 
Hükümetin içinde bulunduğu acıklı durumu bil
hassa bu zam tam tamımı aksettirmektedir. 

Şehirlerde tatbik edilen imar faaliyetleri do
layısiyle Belediye Vergi ve Resimler Kanununun 

şerefiyelere ait hükümlerinin tatbikatından şi
kâyetler olduğu Yüksek Heyetinizce de malûm
dur. Mülk emniyetini ve şikâyet haklarını tehli
keye sokmakta bulunan bu tatbikatın önüne ge
çilmesi için kanunun boşluklarını ikmale zarar, 
olduğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi müsamahanıza 
sığınarak birkaç cümle ile devlet borçlarından 
bahsedeceğiz. 

Devlet borçîannm artmakta olduğu ilk olarak 
bu yıl Hükümetçe itiraf olunmuştur. Bununla 
beraber Devlet borçlarının gerçek miktarı Hükü
metle aramızda münakaşa konusu olmakta devanı 
eylemektedir. Gerekçede ve Maliye Vekilinin Büt
çe Komisyonundaki beyanatında 31. X . 1956 ta
rihi itibariyle umumi muvazene ve mülhak bütçe
li idarelerle iktisadi Devlet Teşekküllerine^ait 
lıorç. yekûnu 3 milyar 292 milyon 420 bin lira 
olarak gösterilmiştir. Bütçe Komisyonu adına 
devlet borçları bütçesini tetkik eden raportör ta
ralından tanzim olunan raporda ise bu borçlar 
31 . XII . 1956 tarihi itibariyle 3 milyar 402 
milyon lira olarak görülmektedir. Gerek Hükü
met ve gerekse Bütçe Komisyonu Toprak Mah
sulleri Ofisinin Hazine kefaletini haiz bonolariyle 
yine ayın müessesenin bonolarından mütevellit 
olup 6571 sayılı Kanunla Hazineye ait kârlarla 
malısııbu icra olunmak üzere hususi bir hesaba 
alınmış bulunan borç bakiyeleri bu hesabın dışın
da tutulmuştur. Bunlar da dâhil edildiği takdir
de borç yekûnunun Aralık 1956 sonu itibariyle 
4 milyar 338 milyon liraya ve 31 . V . 1950 ta
rihinden bu yana Devlet borçları yekûnundaki 
artış, tutarının ise 1 milyar 936 milyon liraya 
vardığı görülür. Bu yekûnlara ilâvesi icabeden 
başka kalemler de meveudolduğunu unutma
mak lâzımdır. Bütçe Komisyonunda sayın üye
ler tarafından sorulduğu halde miktarları bir 
türlü açıklanmamış olan kömür zararları, pa
muk satış kooperatiflerinin zararları, yekûnu 
her yıl kabaran emanetler,- mütaahhit bonoları 
bu cümledendir. 1956 Eylül ayı Hazine mizanın
da ıi öğrendiğimize göre bunlardan yalnız ema
net bakiyeleri 549 müyona yükselmiştir. 

Borçlarda bir yıl içinde kaydedilen artışın 
Toprak Mahsulleri Ofisi 'hariç 362 milyon lira 
olduğuna bu vesile ile işaret etmek isteriz. Da
ha eok dalgalı borçlarda kendisini gösteren bu 
artış olduğu gibi Merkez Bankasına aksederek 
tedavül hacmini genişletmiştir. Gecen yıllarda 
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Maliye Vekili ve Başbakan tarafından sarahaten 
vadedilnıiş bulunduğu halde Merkez Bankası 
kaynaklarının tazyik altında 'bulundurulmasına 
devam edilmiş olduğunu bu vesile ile bir defa 
daha tesbit etmek faydalı olur. Bu durum 
Merkez Bankasına piden yolların sıkıca kapa
tılmasının zaruri olduğu yolunda geçen yıllarda 
ileri sürdüğümüz görüşte ne derece haklı oldu
ğumuzu da gösteriyor. 

Kesif bir kalkınma edebiyatiyle gizlenmek 
istenen umumi sıkıntı ve ekonomik gerilememi
zin başlıca âmillerinden birini teşkil eylediği 
için Merkez Bankası zorlanmasının önüne geçil
mesini istilzam eden katî tedbirlere ihtiyaç oldu
ğunu bu vesileden faydalanılarak huzurunuzda 
tekrar arz etmeyi vazife saymaktayız. 

Mu'hterem arkadaşlar, ihracatımızın azalma
ya yüz tuttuğu, dış ticaret vc tediye muvazenesi 
açıklarının devam ettiği bir devrede dış borçlar 
mürettebatının ehemmiyetli bir yekûn ifade et
tiğini, ehemmiyetine binaen, arz etmek isteriz, 
Filhakika Bütçe Komisyonunun 20.Xn.1056 gü
nündeki oturumunda Maliye Vekili bir millet
vekilinin sorusuna verdiği cevapta 1957 yılında 
ödenecek Devlet borçları faiz ve resülmaîları 
yekûnunun 37 milyon dolar ve âmme sektörü
nün bu yıl zarfında vâdesi gelecek kredili it
halât taksitleri yekûnunun da 39 milyon lira 
tuttuğunu açıklamıştır. Y ı l l ı ğ ı 300 m i l y o n dolar 
civarında olan ihracat tutarımızla mukayese 
olunursa başlıca kaynağımız olnn ihracatımızdan 
eldß ettiğimiz dövizin dörtte birini bu borçlara 
tahsis etmek mecburiyetiyle karşı karşıya geldi
ğimiz görülür. Hususi sektöre ait borç mürette
batının tazyikine inzimam eden bu taksitlerin 
yükselme istidadı gösterdiği takdirde ekonomi
miz üzerinde önümüzdeki yıllarda yapacağı ağır 
baskıyı nazara alarak şimdiden lüzumlu tedbir
lere tevessül olunması icabettiğinç kaani bulu
nuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bütçeyi çok yakından il
gilendiren konuların bnşlıeaları üzerinde yüksek 
huzurunuzu fazla işgal etmemeye dikkat ederek 
göriiş ve düşüncelerimizi arz ve izaha çalıştık. 
Bu mâruzâtımız göstermiştir ki, mali ve iktisa
di bakımdan memleketin içinde bulunduğu şart
lar Hükümetçe iddia olunduğu gibi vatandaşa 
ümit vermiye hiç. de müsait değildir. Tam ter
sine vatandaşın bugünkü vc yarınki hayatı ba
kımından bu şartlar her yıl biraz daha ağırlaş

makta ve istikbal için en ufak bir aydınlık gö
rünmemektedir. 

Şurada burada vücuda getirilen birbiriyle ol
duğu nispetle ekonomimizin diğer kollan vc 
memleketin imkânlariyie ahenkli olmıyan bâzı 
eserlerin gösterilmen suretiyle kalkınma ve re
fah yolıındn olduğumuza dair iddialar artık 
vatandaş için teselli kaynağı olmaktan çıkmış
tır. Tertip ve tedbîre değer verilmemek yüzün
den vücuda getirilen her eser ekonomik haya
tın bir başka sahasında rahneler açmıştır. 

Mevcut kaynaklarla uzunca bir istikbale ait 
iç ve dış imkânların şimdideu hesapsızca harcan
ması suretiyle vücuda getirilen bâzı eserler 
memleketin umumi istihsal hacmında hissedilir 
•bir inkişaf temin edememiş, edenıiyeceği de 
artık daha vazıh olarak görülmeye başlanmış
tır. 

istihsal ve ihracat azalmıştır. Millî gelirimiz 
duraklamıştır. Kalkınmanın birinci şartı olan 
ithalât imkânları her gün biraz daha daralmak
tadır. Tabiî haline hıraküdığı takdirde dahi in
kişaf eylemesi normal sayılan iş kollarında da 
duraklama başlamıştır. Ayrıca fiyatlar artmış 
ve hayat gün geçtikçe pahalıîaşarak kazancı çok 
mahdudolan büyük vatandaş kütleleri için çe
kilmez bir hale gelme yolunu tutmuştur. 

Bütün bunların Adnan Menderes hükümet
lerinin yıllardır takibeylediği basiretsiz bir po
litikanın neticesi olduğuna hiç kimsenin şüp
hesi kalmamıştır. 

Adnan Menderes hükümetleri iktisadi poli
tikada daima enflâsyoncu olmuşlardır. Kötü
lüklerin kaynağı olduğunda şüphe bulunmıyan 
enflâsyoncu para, kredi ve masraf politikasın
da Hükümetin bu yolda devam edeceğini bu 
bütçe vesilesiyle bir defa daha anlamış bulu
nuyoruz. Bunun gibi, Hükümetin, ekonomi
mizin muhtelif kollarında âdeta geçici birer 
hevesi andıran tertipsiz davranışların tekrar
lanacağını da esefle görüyoruz. 

Korkunç akıbetlerle dolu olan bu yoldan 
mümkün olduğu kadar kısa bir zaman zarfın
da alıkoııulmadığı takdirde Hükümetin, mem
leket ekonomisini gideceği yere kadar götü
receğini ıstırapla müşahede ediyoruz. 

Geçen yıllarda Hükümete, muvakkat bütçe 
teklifi de dâhil, birçok teklif ve ikazlarda bu
lunduk. Bunların hiçbirisi ciddiyetle dikkate 
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alınmadıktan başka geçen yıl bizzat Hükümet 
tarafından derpiş ve ilân olunan ıslahat taah
hütlerine de riayet edilmedi. Bu sebeple bu 
Hükümet iş başında oldukça hiçbir ikazın se
mere vereceğine ve hiçbir vait ve taahhüdün 
yerine getirileceğine itimat edemiyoruz. 

Huzurunuza gelmiş olan 1957 bütçesi, han
gi bakımdan ele alınırsa alınsın, ekonomik 
hayatımızın Hükümet tarafından sürüklendi
ği yanlış istikameti bütün çıplaklığı ile göste
ren bir vesika mahiyetindedir. Bu bütçe mem
leketin malî ve iktisadi bünyesine salâh geti-
reraiyeceği gibi hastalığın biraz dahn ağırlaş
maya yüz tutmasında başlıca âmillerden ola
caktır. Bu sebepledir ki, büyük vebal taşıyan 
bu bütçeye müspet oy vermiyeceğiz. (Sağdan, 
sürekli alkışlar) 

RElS — Cumhuriyetçi Millet Partisi adına 
Osman Bölük başı. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI
NA OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; 1957 yılı Bütçesi üzerinde 
tenkid ve temennilerimizi Yüksek Heyetinize 
arz etmek için söz aldığımız şu anda Cumhuri
yetçi Millet Partisi Meclis Grupuna hâkim olan 
en halisane duygu; bu bütçenin yurdumuz ve 
milletimiz için hayırlı olması dileğidir. (Bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; bilinen bir hakikat
tir ki; bütçeyi gerek teklif ve gerekse kabul ve 
tasdik mevkiinde bulunanların memleketin ik
tisadi ve malî şartlarına iyice nüfuz etmeleri 
lâzımdır. Bu sayededir ki; bir taraftan ikti
sadi ıcalitelere, millî seyir ve temayülüne gö
re Devlet «elirlerini ayarlamak, diğer taraftan 
âmme hizmetlerinin istilzam edeceği masraf ye
kûnu ile vatandaşların yüklenmekte olduğu 
külfetleri göz önünde bulundurmak ve bütçe
nin, iktisadi hayatı tanzim ve ıslah yolunda 
kendisinden beklenilen hizmeti ifa edecek bir 
hüviyete sahip bulunup bulunmadığım takdir 
etmek mümkün olur. 

Bunun içindir ki; demokrat memleketlerde 
bütçe gerekçeleri, iktisadi ve malî hayatın çe
şitli meselelerini ve realitelerini ilmî ve objek
tif bir tasnif çerçevesi içinde ve tarafsız bir 
zihniyetle ele alan ve devrimizin farikası olan 
rakamların dili ile tahlil eden ve bunların büt
çe ile alâka ve münasebetlerini inceliyen ye büt

çenin tanziminde esas -ılınan prensipleri izah 
eden, ihticaca salih bir millî vesika telâkki 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, movent bütçe gerek
çesi tetkik edildiği zaman böyle bir hüviyete s:i-
hip bulunmadığı ve Hükümetin hakikatleri ifa
deden ziyade propaganda endişesiyle hareket 
ettiği derhal görülmektedir. Hükümet, hâdise
leri çok zaman bir cephesiyle ele almak ve ken
di propaganda maksadına göre mânalaııd ırmak 
ve rakam şişkinliklerinin gerisinde gizli bulu
nan birçok hakikatleri görmemezlikten ve bil-
memezlikteıı gelmek yolundaki itiyatından bir 
türlü kıırtulamamaktadır. Para ile ifade edi
len kıymetler arasında yapılacak mukayeseden 
doğru bir netice çıkarabilmek için para kıyme
tinde vâki olan tabavvüllerin nazara alınması 
lâzımdır. Herkesin bildiği bu hakikati Hükü
metin ihmal etmesi ve rakam şişkinlikleriyle 
devamlı-olarak övünmesi iddialarımızın şimdi
lik bir delilini teşkil tde». 

Mulhterem arkadaşlar, iktisadi ve malî ha
yatımıza nüfuz imkânını verecek bilgi ve tah
lillere yer vcrnıiyen bütçe gerekçesi, bundan 
evvelkiler gibi lüzumsuz birtakım teferruat ile 
doldurulmuş bir propaganda broşürü manzarası 
arz etmektedir. Lûburatııvarlarda yapılan mu 
ayene adedine kadar yer veren gerekçede, mem
leketimiz ekonomisinde en az umumi ve mülhak 
bütçeli idareler kadar mühim bir yer işgal et
tiği aşikâr bulunan iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin faaliyetlerine, bunların iktisadi bünye v e 
vatandaşların geçim ve kazanç şartları üzerin
deki tesirlerine ve Devletin normal gelirleri fev
kinde bir masraf politikasiyle iktisadi hayat 
üzerinde icra ettiği tesirlere, hiç olmazsa âmme 
sektörünün umumi yatırım lıacmına, bunların 
ne kadarına başlandığına, sahalarına, iç ve d ı ş 
finansman ihtiyaçlarının miktarına, iç finans
man kaynaklarına, oto finansman ve istikraz 
nispetlerine, âmme sektörünün ve hususi sektö-
rün dış borçları yekûnuna, bunların vâdeleri
ne, önümüzdeki yıllara isabet eden taksitlerine 
muhtelif sanayi tahavvüllerinin kapasite ve is 
tihsal münasebetlerine dair en hayati bilgilere 
tesadüf etmek müminin değildir, iktisadi ve 
malî durumumuza lüzumlu aydınlığı getirerek 
İm nevi bilgiler diğer devlet neşriyatında da 
maalesef yoktur. Bu mevzularda tenevvür et
mek için Bütçe Encümeninde sorduğumuz sonl-
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lere alâkalı vekillerce tatmin edici cevaplar veril
mediğini de teessürle ifade etmek isteriz. Anlaşı
lıyor ki, Hükümet, birçok hayati meselelerin bi
linmesini arzu etmemektedir. Bu şartlar altında 
bütçe üzerinde teşriî murakabenin şekli mahiyet
ten kurtularak müessir bir şekilde işlemesine 
imkân olmadığını Yüksek Heyetinizin de takdir 
edeceğinden eminiz. 

Muhterem arkadaşlar; 

İstatistiklerimizin modern bir devlet idaresi 
için lüzumlu bilgileri vermekten çok uzak bulun
duğu yerli ve yabancı bütün mütehassısların ifade 
ettikleri bir hakikattir. Bunları ıslah için lüzumlu 
tedbirleri alması icabeden Hükümet ise elindeki 
bilgileri umumi efkârdan gizlemek itiyatından bir 
türlü kendini kurtaramamaktadır. Malî ve iktisadi 
hayatımızı karanlık içinde bırakan bu gizlilik zih
niyetinden vazgeçilmesi ve hiç olmazsa senede 
bir defa olsun Bütçe gerekçesinde malî ve iktisa
di hayata nüfuz imkânını verecek bilgilere birta
kım lüzumsuz teferruat kadar yer verilmesi yo
lundaki temennilerimizin bu yıl da nazara alınma
dığını esefle müşahade etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; diğer yıllarda olduğu 
gibi bu seneki bütçe gerekçesinde de birçok müp
hem ve mücerret ifadeler meyanında yatırımlar 
ikmal edildiği zaman tediye bilançosu açıklarımı
zın kapanacağı ve memleketin sıkıntıdan kurtula
cağı iddiası yer almaktadır. İlmî tahlillere ve he
saba yer vermesi icabeden ciddî bir vesikada bu 
gibi müphem ve mücerret iddiaların yer alması, 
Hükümetimizin hesaptan ziyade mistik inanışlar
la hareket ettiği intibaını vermektedir. Yatırımla
rın, döviz gelir ve giderlerimiz ve millî gelirimiz 
üzerinde yapacağı tesirlerin yıllar itibariyle mik
tarının ne olacağı yolunda Bütçe Encümeninde 
geçen yıl ve bu yıl Hükümete tevcih ettiğimiz su
allerin cevapsız bırakılması, şarta muallâkta olsa 
bir rakamın verilememesi, Hükümetin, girişilen 
kalkınma faaliyetlerinin neticeleri hakkında raka
ma dayanan sarih bir bilgiye sahip bulunmadığı 
hakikatini birkere daha göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe gerekçesinde 
Dünya ekonomisinin seyri hakkında kısa bir iza
hat mevcut ise de bunun Türk Ekonomisi ve do
layısiyle 1957 bütçesi üzerindeki tesir ve 
inikasları hakkında her hangi bir tahlil ve mü

talâaya tesadüf olunmamaktadır. Bu keyfiyet de 
gerekçenin hâdiseleri alâka ve münasebetlerine 
göre, tasnif ve tahlile tâbi tutmadığının ve gelişi
güzel sıraladığının bir delilini teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar olan 
mâruzâtımızla kifayetsizliğini belirttiğimiz bütçe 
gerekçesi üzerinde daha fazla durmayacağız. Büt
çenin istinadettiği iktisadi zemin esaslı bir şekil
de tahlil ve tesbit edilmedikçe, bütçe hakkında 
isabetli tahlil ve tenkidlerde bulunulamayacağı 
tabiidir. Bu itibarla evvelâ Demokrat Parti tara
fından takibedilen iktisadi politikayı ve bunun ne
ticelerini gözden geçireceğiz. Bu tetkik sayesinde 
hükümetin türlü iddialarını kıymetlendirmemiz 
ve mevcut durumu ıslah yolunda tavsiyelerde bu
lunmamız mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti ikti
darı, harb sonrası dünya şartlarının yarattığı çok 
müsait bir atmosfer içinde iktisadi kalkınma faali
yetlerine girişmiştir. Neticeleri kıymetlendirirken 
bu durumu göz önünde bulundurmak, tarafsız ve 
isabetli bir hükme varmak için zaruridir. Birinci 
Menderes Hükümeti programından aynen aldığı
mız şu satırlarda bu görüşümüzü teyidetmektedir: 

(Bir memlekette hükümetlerin en değersizi 
bile uzun müddet iş başında kaldıktan sonra şura
da burada vücuda getirdiği bazı eserleri göstere
rek övünebilir. Fakat her hangi bir Hükümetin va
zifesinde muvaffakiyet derecesinin hakiki ölçüsü, 
ancak başardığı işlerle, elinde mevcut imkânların 
karşılaştırılması neticesinde taayyün eder.) 

Tarihimiz hemen hiçbir devrinde görmediği
miz dış yardımları ve diğer müsait şartları bir ker-
re daha ifade ve tesbit edelim. 

1. Medeniyet ve insanlık dâvası uğrunda 
yaptığımız fedakârlıklar ve mâruz bulunduğumuz 
tehlikeler muvacehesinde, diğer milletlerin gör
dükleri yardımlara nisbeten çok az olmakla bera
ber dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik 
Devletlerinin memleketimize yaptığı iktisadi yar
dım mühim yekûna baliğ olmaktadır. 30 Haziran 
1956 tarihine kadar Amerika'nın Türkiye'ye yap
tığı iktisadi yardım (702 320 000) dolardır. Bu 
yardımın (498 000 000) dolan hibedir. Aynca 
1955 - 1956 devresinde (14 milyonu) hibe olmak 
üzere (30 000 000) dolarlık zirai sürplü yardımı 
da yapmıştır. (1 milyar) doların çok fevkinde bu-
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lunan ve Türkiye'nin askeri sahadaki sarfiyatını 
azaltan ve hibe mahiyetinde olan esliha yardımı
nı da zikretmek yerinde olur. 

2. İktisat ve Ticaret Vekilinin geçen sene 
Bütçe Encümeninde verdiği izahata göre, dış 
borçlarımız yekûnu; üç milyar elli milyon Türk 
lirasına yükselmiş idi. Kısmı azamı Demokrat 
Parti iktidarı devrinde tekevvün eden bu borçların 
bugünkü durumu hakkında Bütçe Encümeninde 
bu sene sorduğumuz sualler Maliye ve İktisat ve 
Ticaret Vekilleri tarafından cevapsız bırakılmıştır. 

3. Kore konjonktürü Türkiye'nin birçok ih
raç mallarının yüksek fiyatlarla satışını sağlamış 
ve böylece istihsali teşvik etmiştir. 

4. Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasının tat
bik sahasına girmesiyle Milletlerarası ticaret hac
mi genişlediğinden memleketimiz de bunun sağ
ladığı imkânlardan faydalanmıştır. 

5. Üç yıl üst üste devam eden fevkalâde mü
sait iklim şartlan da kalkınmak için lüzumlu dö
viz kaynaklannı genişletmiştir. 

6. İkinci Dünya Harbi esnasında mahrumi
yetler pahasına biriktirilmiş olan altın stoku da 
kalkınma faaliyetlerini desteklemiştir. Nitekim 
Maliye Vekilinin Aralık 1956 tarihinde Bütçe En
cümeninde verdiği izahata göre mevcudu yüz yir
mi yedi ton olan altın stokumuzun yüz on üç tonu 
o tarihte merhun bulunmakta idi. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu imkânların 
Hükümet tarafından nasıl kullanıldığını hâdisele
rin seyri içinde tetkik edelim. 

Malî imkânları mahdut bulunan ve bu 
imkânları yapılacak işler arasında en verimlisine 
harcamaya mecbur olan bir memleketin idaresi, 
umumi bir plan ve programın rehberliğinden 
mahrum olunca bu en verimli işi tayin imkânı 
kalmaz, şahsî ve indî görüşlere veya günlük poli
tika icaplarına göre daha az verimli işlerle uğraş
mak ve böylece imkânları heder etmek mukadder 
olur. İlmî esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan 
umumi bir planla gaye ve imkânlar arasında bir 
ahenk sağlayamayan hükümetlerin hadiselere is
tikamet vermekten ziyade hadiselerin peşinden 
sürüklenmeleri tabii bir neticedir. Memleketimiz
de bugün Hükümet, işte bu durumdadır. Hükü
met, uzun müddet bir kalkınma plan ve programı
nı, totaliter idarelere hâs bir keyfiyet olarak gös

termeyi kendi maksadına uygun bulmuştur. İkin

ci Dünya Harbinden sonra birçok demokrat mem

leketler iktisadi kalkınmalarını temin için umumi 

planlar tanzim ve tatbik etmişler ve muvaffak da 

olmuşlardır. Bu netice aşırı demokratlık iddiasın

da bulunan Hükümetimizin de meçhulü değildir. 

Plansız hareketi mazur göstermek için Hü

kümetin ileri sürdüğü bu bahane uzun müddet 

tenkidlere mukavemet edemedi. Nihayet, Hükü

met; iki sene evvel plansız hareket edildiği yolun

daki iddiaları Bütçe Encümeninde Başvekil lisanı 

ile cevaplandırırken (plânın olmadığını iddia 

edenler bu iddialarını ispat etsinler) diyerek müs

peti ortaya koyacak yerde menfiyi ispata davet et

ti. İddia olunduğu gibi Hükümetin umumi bir 

plan ve programı mevcut bulunsa idi, bu bir Dev

let s im gibi gizlenmez ve diğer demokrat memle

ketlerde yapıldığı gibi umumi efkârın ve Yüksek 

Meclisin tasvibine ve murakabesine arz edilir idi. 

Yapılacak işleri iktisadi verim ve diğer 

mülâhazalara göre ölçüye vuran; bunları sıraya 

koyan ve iç ve dış finansmanlarının malî istikran 

bozmadan ne suretle karşılanacağını gösteren ve 

kalkınma hareketlerinin ortaya çıkaracağı türlü 

meseleleri ve bunlann hal tarzlarını derpiş eyli-

yen umumi bir plan hiçbir zaman mevcut olma

mıştır. Yerli ve yabancı bütün mütehassıslar bu 

hakikati ifadede ve umumi bir plan tanzimi zaru

retini müdafaada ittifak etmişlerdir. Bu mânadaki 

iktisadi plan şüphesiz muhtelif sahalara ait kısmi 

programların veya birçok teknik projelerin bir ko

leksiyonu demek değildir. 

Devlet sektörüne ait kısmi programlar ara

sında dahi bir koordinasyon bulunmadığını gös

teren emareler mevcuttur. Muhtelif daire ve te

şekküllerin pogramlan arasında bir koordinas

yon bulunması şöyle dursun, bir müessesenin iş

leri arasında dahi koordinasyon bulunmadığını 

gösterecek misâller pek çoktur. Türkiye Demir 

ve Çelik İşletmeleri U m u m Müdürlüğü 1955 yı

lı faaliyetine ait Umumi Murakabe Heyeti tara

fından 1956 yılında tanzim edilen raporun 16 nci 

ve Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 1955 

yılı faaliyeti hakkında aynı heyet tarafın

dan 1956 yılında tanzim edilen rapo

run 7 nci 
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sayfalarında bu iddiamızı teyideden çok mühim 
m isal 1 e r bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen yıl Bütçe Encümeninde Maliye Veki

linin beyanları ile Hükümetin umumi bir ikti
sadi plândan mahrum olduğu nihayet itiraf edil
mişti. Filhakika; Maliye Vekili encümen zabıt
larında mahfuz olan konuşmasında şöyle de
mişti : 

« ... Ancak harekete geçen bu kuvvetleri 
memleketin daha parlak bir istikbale üzüntü
süz kavuşmasını temin maksadiyle umumi bir 
plân ve koordinasyon içinde hedeflerine sevk 
etmek zamanı da gelmiştir.» 

Umumi bir iktisadi plânın lüzum ve zarure
tini geç de olsa bu sözlerle itiraf ve kabul eden 
hükümetin; bu yolda harekete geçecek yerde bu 
sene Bütçe Encümeninde Maliye Vekilinin ağ-
ziyle gecen seneki beyanın taşıdığı açık mânayı 
inkâr ettiği teessür vc teessüfle görülmüştür. 
Başvekil de; 5 Ocak 1957 tarihinde yaptığı ba
sın toplantısında İkinci Dünya Harbinden son
ra plânla kalkınan demokrat memleketleri bir 
yana bırakarak «meselâ Amerika plânla nil kal-
kmdıf» demek sjıretiyle plansızlığı müdafaa et
mek istemişti, iktisadi plân mefhumunun henüz 
tatbik sahası bulmadığı bir zamanda Amerika'
nın plânsız kalkınmış olması"şüphesiz plânlı kal
kınmanın tecrübeyle sabit olan faydalarını orta
dan kaldırmaz. 

Memleketimizi gözü kapalı bir gidişin yara
tacağı türlü sıkıntılar ve emrivakilerle karşı 
karşıya bırakmıyacak bir umumi plânın tanzi
mine, hükümetin yanaşmak istemediği artık an
laşılmış bulunmaktadır. 

Demokrat Parti programında plân ve prog
ram mefhumuna verilen ehemmiyete rağmen bu 
gidiş de gösteriyor ki, Hükümetin her sahadaki* 
icraatı gibi iktisadi sahadaki icraatı da parti 
prensiplerine değil, liderlerin her gün değişen 
keyif ve heveslerine ve günlük siyasi mülâhaza
lara is ti ıı a de f m ek led i r. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin için
de bulunduğu şartlar kalkınma hareketlerinde 
takibedilecek ana istikametlerin şu iki esasta 
toplanmasını zaruri kılmaktadır : 

1. Mümkün olduğu kadar süratli bir ikti
sadi kalkınmayı tahakkuk ettirmek, 

2. Bu kalkınma hareketi esnasında iktisadi 

istikrarı ve iktisadi mekanizmanın normal işle
mesini bozmamak. Hükümet takibettiği iktisadi 
politika ile bu iki esası muvazi olarak yiiriite-
memiş ve iktisadi istikrarı bozan bir netice hâ
sıl olmuştur. Memleketin gelir kaynaklarından 
tasarruf edilen miktar vc dışardan temin edilen 
yardımlarla hızlanmış bir yatırım politikası ta-
kibetnıesi icabeden hükümet, enflâsyonist bir yo
la saparak Merkez Bankası kaynaklarına baş
vurmuştur. Gayet hızlı plân ve. koordinasyondan 
mahrum bulunan bu yatırım politikasına muva
zi (»larak geniş kütlelerin iştira gücünü süratle 
artıracak bir fiyat ve kredi politikası da takib-
edilmiştiv. Hakiki istihsal artışının bir neticesi 
olmıyan bu suni iştira gücü de ithalâtı tahrik et
miştir. Bunun neticesi olarak tediye muvazene
sinde hâsıl olan tehlikeli açık dolayısiyle libe
rasyon rejimi fiilen 22 Eylül 19.">2 tarihinde or
tadan kalkmıştır. 

Bu tarihten sonra takibedilen dahilî iktisadi 
politikanın tesiri altında enflâsyon başgöster-
uıiş ve fiyatlar seviyesinde hızlı artışlar kayde
dilmiştir. Bu. suretle de hükümet; başlangıçta 
takibetmek istediği liberalizm siyasetinin iflâsı
nı bizzat kendi eliyle hazırlamıştır. Liberalizm 
tecrübesinin yerini gittikçe artan müdahale tah
dit ve kontrol tedbirleri almıştır. Millî Korunma 
Kanununun 195G yılı içindeki tatbikatı ile de 
memleket bir harb ekonomisinin şartları içine 
konmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetin birbirini nakzeden günlük veya 

çok kısa ömürlü kararları yüzünden iktisadi ha
yatın her sahadan fazla muhtacolduğu emniyet 
ve istikrar unsurları kökünden sarsılmıştır. Bu
nun iktisadi ve dolayısiyle içtimai bünyemizde 
ttthribcdiei tesirleri bulunduğu aşikârdır. Hükü
met ve parti programlarında «piyasalarda emni
yet ve istikrarın sağlanması şarttır» diyen bir 
iktidarın iktisadi istikran bozan tedbir ve mü
dahalelere her gün baş vurması da hükümetin, 
başlangıçtan beri plânsız hareket ettiğinin bir 
delilini teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi hayatı yakından takibedenleri endi

şeye düşüren vaziyetler karşısında hükümet güç
lükleri hafife almak ve işleri daima nikbin tah
minlerin iklimi içinde idare etmek yolunu tut
muştur. Hükümetin, birbirini nakzeden beyan-
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lanna v « tahakkuk etmiyen tahminlerine dair 
ırecen yılkı tenkitlerimizde birçok misaller yer-
miştıK. Bunlara ilâveten birkaç misal daho ara 
etmek isteriz, 

Hükümet, 1956 yıh bütçe gerekçesinde 1956 
yılı içinde 10 aded yeni çimento fabrikasının ik
mal edileceğini ve böylece çimento istihsal kapa
sitemizin 2 milyon tonu bulacağını beyan eyle
miş idi.' Buna rağmen 1956 yUı içinde yalnız 
iki tevsi ikmal edilmiş ve çimento istihsal kapa
sitemiz ancak (bir müyon iki yüz otuz bin) to
nu bulabilmiştir. Aradaki fark 770 000 tondur. 

Diğer taraftan İşletmeler Vekili geçen yıl 
bütçe müzakereleri esnasında yeni açılacak fab
rikalar haricolmak üzere mevcut fabrikaların 
1956 yılı içinde çimento istihsalinin 1 200 000 
tonu bulacağını açıklamışsa da yeni iki tevsiiu 
istihsali de dâhil bütün istihsal 970 000 tonu 
geçmemiştir. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AGAOfi-
LU (Manisa) — Bütün bunların sonradan ceva
bını alacaksın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki 
Samet Bey, peki. Siz beni sustursanız bile ra
kamlar susmaz. 

1955 yılında istihsal ve ithal edilen çimento 
yekûnu 1 632 000 tona baliğ olduğu halde 1956 
yılında istihsalin kifayetsizliği ve ithalâtın 
810 000 tondan 293 000 tona düşmesi yüzünden 
bu miktar, 1 263 000 ton olabilmiştir. Bu suret-
le de artan ihtiyaç karşısında memleket büyük 
bir çimento sıkıntısı çekmiştir. 

NUSRET KİRIŞCİOĞUU (Zonguldak) -
İhtiyaç fazlalaştı. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yatı-
run yaparsanız ihtiyaç artar. Şimdi geliyoruz, 
bekleyin efendim. 

Maliye Vekili, 20 Şubat 1956 tarihinde Mec
liste yaptığı konuşmada Karabük tesislerinin 
haddehane istihsalinin 1956 yılında 300 000 to
na ve çelikhane mamulâtının ise 350 - 400 bin 
tona yükseleceğini bildirmişti. Bu sene Bütçe En
cümeninde sorduğumuz suallere, İşletmeler Vekili 
tarafından verilen cevaplarda ise 1956 yılı içinde 
haddehane istilısalinin (166 000) ton vc çelikha
ne imalâtının ise (193 000) tonu bulmuş olduğu 
açıklanmıştır. Dün Mecliste konuşan Maliye Ve
kili verdiği rakamlarla işletmeler Vekilini tekzip 
etmiştir. Filhakika Maliye Veküine göre 1956 

yılında Karabük tesislerinin hadde mamulleri 
150 bin ton ve çelikhane mamulleri 180 bin.ton
dur. Kı.sn bir zaman fasılasında birbirini mimi
yim beyanlardu bulunan bu iki vekilden hangi
sine inanacağımızı bir türlü kestiremiyoruz. (Sağ
dan- gülüşmeler) 

dövülüyor ki; bu mevzuda resmî beyanların 
am-ak '/o 50 si tahakkuk edebilmiştir. Çoğaltıl
ması mümkün olan bu misaller, Hükümetin bu 
vadideki beyanatını ihtiyatin karşılamak lüzu
munu telkin ettiği gibi istihsal vc yatırım işleri
nin ne tempoda gittiğini de açıkça göstermek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; buruya kadar olan mâ
ruzâtımızla Hükümetin plânsız ve programsız ha
reket ettiğini, tahmin vc beyanlarının vakıalarla 
tekzip edildiğini ve telifi mümkün olmıyan gaye
ler peşinde koştuğunu ifadeye çalıştık. Şimdi dc 
içinde bulunduğumuz iktisadi ve malî şartlara ve 
bunları t evi ideden sebeplere tanı olarak nüfuz 
edebilmek için Hükümetin takilıcttiği iktisadi po
litikanın ana istikametleri, para, kredi ve fiyat 
politikası üzerinde duracağız. 

REİS — Osman Bey; Yüksek Heyetçe alman 
karara göre saat 13 te celseyi tatil edeceğini. Sa
at 13 e beş var. Yeni bir bahse girdiğinize göre 
konuşmanıza öğleden sonra devanı etmek müm
kün olmaz mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hele 
saat 13 olsun da. Belki Heyeti Umumiye lütfeder, 
konuşmama devanı müsaadesi verir. 

Muhterem arkadaşlar: iktisaden geri kalmış 
bir memleketin kalkınabilmesi yani devamlı is
tihsal artısını sağlıyabilmesi, maddi ve mânevi 
birtakım şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 
Bu maksatla geniş ölçüde-yatırımların yapılması 
ve bunların tevlidedeeeği çeşitli meselelerin gere
ği gibi halledilmesi ieabeder. Teknik eleman, vasıf
lı işçi yetiştirilmesi, müstahsillann yeni istihsal 
metotlarına intibak ettirilmesi »;il)i meseleler hal
ledilmedikçe alabildiğine yatırım yapmak, yatı
rımların prodüktivite derecesini azaltır. Memle
ketin iktisadi gücü boşuna zorlanmış olur. Diğer 
taraftan iktisadi kalkınmanın hızı ve devamlılığı 
sadece yapılan yatırımların ıııct-mıı miktarına 
değil; aynı zamanda bu yatırımların terkip tar
zına bağlıdır. 

Aynı miktar senelik yatılımla temin edilebi
lecek millî gelir artışı bu yatırımların muhtelit 
sahalarda dağılış şekline ve bunlar arasında 
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bir koordinasyon bulunup bulunmamasına göre 
değişir. Son altı yıl içinde yapılan ve istihsal üze
rinde nispeten uzun devrede ve vasıtalı bir şekil
de müessir olan sosyal yatırımlar ile bina inşaatı 
gibi gayrimüsmir yatırımlar, umumi yatırımlar 
hacmi içerisinde mühim bir yer işgal etmektedir. 
Halbuki; bizim gibi imkânları mahdut bir memle
kette tasarruf gücünün gayrimüstahsıl yatırımlara 
gitmesini mümkün olduğu kadar önlemek ve za
ruri olmadıkça sosyal karakteri yüksek yatırım
lardan tevakki etmek ve yatırımları millî ekonomi 
bakımından verimi en yüksek sahalara sevk et
mek icabederdi. Son 6 yıl içinde yapılan yatırım
lar oldukça mühim yekûnlara baliğ olduğu halde 
bu esaslara riayet edilmemesi ve aralarında iyi bir 
koordinasyon sağlanamaması ve plânlı hareket 
edilememesi yüzünden ortaya halli zor çeşitli me
seleler çıkmış ve bu arada memleketin iktisadi ci-
hazlanması ve istihsal kapasitesinin artırılması 
mümkün olan seviyenin dununda kalmıştır. Diğer 
taraftan yatırım politikası ile para, kredi ve dış ti
caret politikasının dikkatli ve ahenkli bir şekilde 
yürütülmemesi ve memleketteki tasarruf imkân
ları ile yatırım münasebetlerinin iyice tanzim 
edilmemiş bulunması muvazeneli ve istikrarlı bir 
kalkınmayı imkânsız kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti ikti
dara gelince; kalkınma gayretlerinin sıklet mer
kezini haklı olarak devlet sanayiciliğinden ziraate 
intikal ettirmiş idi. Bunun icabı olarak takibedilen 
fiyat politikası ile istihsal desteklenmiş, kredi 
hacmi genişletilmiş ve ziraatin makineleştirilme-
si yoluna girilmiş idi. Fakat diğer sahalarda oldu
ğu gibi bu hareketler bir plân çerçevesinde cere
yan etmemiş ve ziraat, hayvancılık aleyhine bir 
istikamet tutmuştur. Memleketimizin ne dereceye 
kadar makineleşmesi icabettiği meselesi ve bün
yemizin hazım kabiliyeti esaslı bir tetkika tâbi tu
tulmadan girişilen kesif ve plânsız makineleşme 
hareketi neticesinde yüzlerce çeşit makine mem
lekete ithal olunmuş ve gelişigüzel tevzi olun
muştur. Bunlann yedek parçalarının ucuzca ve 
kolayca tedarik edilememesi, kifayetli eleman 
yokluğu ve tamir atelyelerinin azlığı yüzünden 
100 milyonlarca liralık servet çok çabuk yıpran
mış ve beklenilen randıman alınamamıştır. Mah
sulün iyi olmadığı yıllarda motorlu vasıtalar, 
masrafına dayanamıyan müstahsil için çekilmez 
bir yük haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Zirai krediler geniş ölçüde artırıldığı halde 

istihsal bu artış temposunu takibedememiştir. Bu
nun mühim bir sebebi, kredilerin geniş ölçüde is
tihsal ve alâkası olmıyan maksatlar uğrunda kul
lanılmış olmasıdır. 

Eskiden beri bilinen bir hakikattir ki; zirai 
krediler bilhassa küçük çiftçiler tarafından istih
salden ziyade istihlâk maksadı ile kullanılmakta
dır. Zirai kredileri bir siyasi muvaffakiyet ve köy
lüyü tatmin vasıtası olarak kullanmakta devam 
edegelen hükümetten elbette müessir bir kredi 
murakabesi beklenemez. Zirai kredilerin iktisadi 
istikrarı bozacak bir seviyeye vardığı düşüncesiy
le geçen sene Başvekil ve Maliye Vekili zirai kre
dilerin umumi hacminin 1956 yılı içinde artırıla-
mıyacağını beyan etmişlerdi. Diğer vaitleri gibi 
bu da tahakkuk etmemiş ve zirai krediler hacmi 
1956 yılı içinde daha da artmıştır. Merkez Banka
sı kaynaklarına da geniş ölçüde müracaat edilmek 
suretiyle tevzi edilen zirai krediler istihlâk mak
sadiyle kullanıldığı nispette hem Türk köylüsü 
hem de Türk ekonomisi için bir ıstırap kaynağı 
olmakta devam etmektedir. Küçük çiftçilerin Zi
raat Bankasının birkaç yüz liralık kredisinden 
müstağni kalacak bir seviyeye yükselememiş ol
ması hâdisesi; büyük köylü kitlesinin kalkındığı 
yolundaki iddianın esassız olduğunu göstermeye 
kâfidir. Serbest ithalât rejiminden fiilen ayrıldık
tan sonra hükümetin iktisadi politikasının yeni bir 
istikamet aldığı ve kalkınma gayretlerinin tekrar 
sınai mevzua yöneldiği görülmüştür. Bu yeni po
litikanın esası muhtaç olduğumuz birçok malların 
dâhilde imali suretiyle döviz sarfiyatını azaltmak
tır. Bunun neticesi olarak 1950 - 1953 arasında 
hızlandırılmış olan zirai kalkınma ile alâkalı mal
zeme ithalinin azalmaya başladığı görülmüştür. 

Evvelâ ithal edilen birçok makinaların çok 
kısa zamanda yıprandıkları ve yedek parça ihtiya
cının şiddetlendiği nazara alınırsa bu azalıştaki 
isabetsizlik meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlar; bir memlekete yaban
cı sermayenin getirilmesi, kredi açılması veya 
kredili satış yapılması mevzularında aranan en 
mühim şart o memleketin borçlarını ödeyecek bir 
tediye kabiliyetine sahip bulunmasıdır. Binaena
leyh, kalkınma hareketinin hızlanması, ihracatın 
artırılması ile mümkündür. Bu itibarla sanayi
leşme hareketi, en zengin döviz kaynağımız olan 
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z i r a a t için lüzumlu makina ve malzemenin ithali
ni daraltacak bir istikamet takibetmemelidir. Ak
si takdirde ihracatın azalması mukadder olur. ih
racatımız 1953 ten bu tarata devamlı olarak azal
maktadır. 

İhracatımızın yıllık seyri şöyledir : 

Sene Ton Kıymeti 

1953 2 456 000 1 109 000 000 
1954 2 155 000 937 800 000 
1955 1 792 000 877 400 000 
1956 2 010 000 854 000 000 

Bu rakamlar ihraç mevzuları üzerinde bü
yük gayretler sarf etmenin memleket için ha
yati bir meseJe teşkil ettiğini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Maddi ve mânevi imkânlarımızın mahdudolu-

şu sanayileşme hareketinin sıkı bir seleksiyona 
tâbi tutulması ve verinri müphem projelerden zi

yade faydası el ile tutulabilecek işlerin ön plâna 
alınması icabeder. Bütün bunları nazara alan ve 
hangi sanaysn hangisinden evvel veya sonra 
gerçekleştirilmesi icabettiğini tesbât eden bir 
plân ve program da mevcut değildir. Hattâ or
tada bir sanayi kanunu bile yoktur. Sermaye, 
döviz ve enerji meseleleri ile sanayileşmenin 
muvazi ve ahenkli bir şekiMe yürütülmesi lâ
zımdır. Aksi takdirde ortaya halli mümkün ol
mıyan birçok meselelerin çıkması ve mülî ser
vetin heder olması kaçınılmaz bir netice olur. 
Buna ait birçok misallere memleketimiz sene
lerden beri şahit olmaktadır. Bir taraftan hrah 
bir sanayileşme politikası takibedilirken diğer 
taraftan mevcut sanayiin tam randmanla işle
mesi içim hammadde, yedek parça, malzeme ve 
kömür temininde büyük sıkıntılar çekilmektedir, 

REÎS — Osman Bey, vakit tamamdır. 
Saat 15 de toplanılmak üzere cefceye son ve-

yorura. 

IKINCI CELSE 

Açılma saati : 15,00 

REİS - Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mar t (Kayseri) 

BEİS — Yoklama yapacağız. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS Cebeyi açıyorum. Bütçe kanun lâ

yihası üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz Osman Böiükbaşı'nındır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh-
terem arkadaşla), öğleden evvelki maruzatımız 
Demokrat Partinin takibettiği iktisadi politi
kanın ana hatları üzerinde idi. Şimdi, kalan 
kısmına devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mevcut sanayiin döviz kıtlığı dolayısiyle 

çektiği sıkıntılara ait birçok misalleri Devlet 
iktisadi Teşekküllerinin faaliyetlerine ait Umu
mi Murakabe Heyetinin tanzim ettiği raporlar
da görmek mümkündür. Hususi sanayiin çek
tiği sıkıntılar ise Devlet sanayîinden şüphesiz 

çok daha fazladır. Bu hususta Türkiye Demir 
ve Çelik Fabrikaları 1954 yılı faaliyetine ait 
raporun 17 nci ve Ereğli Kömür İşletmelerinin 
yine 1954 yılı faaliyetlerine ait raporun yedin
ci sayfalarına bakmak kâfidir. Hayati mevzu-
larla alâkalı bu iki misal alabildiğine yeni fab
rika 'temelleri atmakla meşgul olmanın mâ
kul bir hareket olmadığını göstermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet her sene bütçe gerekçesinde bir

çok rakamlar vermekte ve fakat istihsal ve 
kapasite rakamlarının seyri ile bunlar arasın
daki münasebetleri tesbite yarıyacak rakamla
rı vermekten çekinmektedir. Şüphesiz istihsal 
kapasiteye uygun olsaydı ve kapasite artışı 
tahminleri tahakkuk etseydi Hükümet bunu 
açıklamaktan hususi bîr zevk duyardı. Hangi 
rakam şişkin iae Hükümet onn propaganda 
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maksadiyle kullanmaktadır. İşte bu rihniyet Diğer taraftan, resmi rakamlara ve beyan-
yüzündendir ki, kapasite artışları vc memleket lara karşı itimadı sarsacak çok ciddi sebepler 
sanayiinin randımanı hakkında sarih bir fikir de vardır. Buna dair vereceğimiz şu misal çok 
edinmeye imkân buluıuımaniiiktadır. dikkate şayandır : 

Başvekâlete bağlı Umumi Mu İktisat vc Ticaret Vekâleti But- Başvekilin 7.II.1957 tarihinde 
rakabe Heyetinin Sümerbank resini tetkik eden ra portörlerin yaptığı basın toplantısında ve 
1955 yıh faaliyetine ait hazır bu vekâletten alarak raporlarına 1957 büt ç.esi gerekçesinde veri
ladığı raporun 3 ncü sayfasında dere ettikleri resmî vc hususi se'k- len rakamla] 
resmî sektörün pamuklu istih töıün pamuklu istihsaline ait 

saline ait rakamlar rakamlar 

Resmî Hususi Resmi Hususi 
sektör sektör Yekûn sektör sektör Yekûn 

Yıllar Milyon metre. Mü. m. Mil. m Mil. nı. Mil. m. Mil. m. Mil. m. 

1950 96 I<W + 107 -- 208 
1951 105 106 •f 145 = 252 
1952 109 1lü + 203 = 319 
1953 111 m — 257 = .'576 
1954 127 .154 -t- m = 415 
1955 144 188 -i- 399 = 587 
1956 — 195 -•- 567 760 150 + 230 = = 38(1 

milyon 
(Not : Milyondan küçük rakamlar alınmamıştır.) 

karşıhyacak seviyede bulundurmak üzere ge
rekli tedbirlerin alınması yolunda Umumi ide
ye! Komisyonu tarafından ileri sürülen temenni
nin bankaca nazara alınmadığı yazılıdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin artan 
kömür ihtiyacını karşılamak ve sanayileşmeyi 
mümkün kılmak üzere bir amenajıuaıı progra
mının nıcvcııdolduğu malûmdur. Bu programın 
tatbikatının tıu kadar ağır .seyrettiği hakkında 
Umumi Murakabe Heyeti raporlarında geniş 
malûmat vardır. Bunun için 1953, 1954 ve 1955 
yılkın faaliyetlerine ait raporların sırası ile 19. 
5. 6 ve 7 nci say falarına bakmak kâfidir. 

1953 yılı faaliyetine ait raporun 19 neu say
fası : 

«Ameııajman tetkikatı, esas programa ve se
nelik tatbikat prcvüleriııc nazaran mühim ge
cikmeler göstermektedir. 1953 yılı tahminleri
ne göre yapılacak işin takriben % 54 ikmal edil
miş ve 220 445 000 liralık masraf previzyonunutı 
ise r/( 57 si olmak üzere 126 970 000 lira sarf 
edilmiştir. 1953 yılı zarfında sarfı derpiş edilen 
112 830 872 liranın % 57,5 olmak üzere ancak 
64 414 141 Tl. sarf edilmiştir. Tatbikat seyrin-

Verdiğimiz bu rakamların tetkiki gösteriyor 
ki; resmî sektörün istihsaline ait iki resmi ve-
sikadaki rakamlar arasında bil e muazzam fark
lar vardır, Bu .setteki bütçe gerekçesi Önümüz
deki yıllarda pamuklu istihsalinin 650 milyon 
metreyi bulacağını ümidettiği halde İktisat vc 
Ticaret Vekâletinin raportörlere verdiği malû
mata göre*. 1956 yılında istihsal miktarının 763 
milyon metreyi bulduğu iddia edilmektedir. 

Bu şartlıır altında Hükümetin, mevcut duru
mu ifade eden ve istikbale ait tahminlerle alâ
kalı rakamlarına ve iddialarına inanmanın ne 
kadar güç okluğu aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin bu
günkü realitelerine göre sanayiin muhtaç oldu
ğu enerji her şeyden evvel kömürden elde edil
mektedir. Bu itibarla kömür istihsali ile sanayi
leşmeyi ahenkli bir şekilde yürütmedikçe fabri
kalar kurmak, iktisadi bir hareket olamaz. 

Utibaıık'ııı '955 yıh faaliyeti hakkında Umu
mi Murakabe Heyetinin 1956 yılı içinde hazır
ladığı raporun 124 ncü şayiası uda, memleketin 
müstakbel sanayi inkişafını göz Önünde tutarak 
kömür istihsalini .sanayiimizin artan HılivAi-ını 
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deki gecikmeler, bâzı ünitelerde o kadar ba- | 
t& olmaktadır ki, aradan bir yıl geçmesine rağ< 
men tesis durumları evvelki yıldakinin hemen 
hemen aynı kalmakladır. 

Bu gccîkuıehSriu Amilleri arasında başlıca : 
— İnşaat müteahhitlerinin taahhüt ettikleri 

işleri zamanında yapamamaları, 
— Yabancı firmaların malzeme ve teçhizat 

temininde güçlük çekmeleri ve Iranian geç tes
lim etmeleri. 

Bir kısım mukavelelerin, döviz transferi 
yapılmadığı için uzun müddet meriyete girme
mesi gibi hususlar vardır. 

Bu gecikmeler amenajmanda derpiş edilen 
senelik istihsal miktarlarının tahakkukunu güç-
leştirdiği gibi meydana getirilen tesisler maliye
tinin mühim ölçüde artmasına da âmil olmakta
dır. 

İnşaat işlerinde vâki gecikmeler o kadar ba
riz bir hal almıştır ki, işletme bundan böyle iha
le edeceği yeni tesislerin yabancı firmalarca 
anahtar teslimi kurulması için şartnamelerde ta
dilât yapmak ihtiyacını duymaktadır. 

Döviz sağlanamadığı için geri kalan işler me-
yarımda, Ereğli limanı tahmil, tahliye tesisleri, 
Ereğli, Zonguldak ve Çatalağzı transformatör 
tesisleri, Zonguldak limanı, Çatalağzı ve Zongul
dak lâvvarları ile Karadoıı tali trafo merkezleri, 
su isale malzeme ve teçhizatı, demiryollarının 
makasları ve ufak aksamı zikroluııabilir.» 

Bu 1953 faaliyetine aidolan rapor. Bunun bil
de zaman içinde hasıl seyrettiğim anlamak için 
1954 yılma ait.rapordan'bikaç satır: okuyalım 
Sayfa, 6. «Marşa! yardımına dâhil bulunmıyan 
ve haricî finansmanlann nasıl sağlanacağı husu
sunda henüz bir inkişaf yoktur. Bizzat döviz te
min edilemeyişi sebebiyle tahakkukları geciken 
muhtelif mevzulardan mühim bir değişiklik olma
mıştır.» 

Maliye Vekilinin bu sene Bütçe Eneünıenin-
deki beyanatına göre, amenajman programının 
tatbikatı 1958 yılında ikmal edilecek ve Başve
kilin 7 Şubat 1957 tarihindeki basın toplantı
sında verdiği rakama göre de o-zaman istihsal 
senede 10 milyon tona yükselecektir. Amenaj
man programı tatbikatının mı az iki sene gecik
tiği de nazara alınırsa Başvekilin beyanatındın 
bu yüzden memleketin milyonlarca ton kömür 
istihsalinden ve bunun karşılığı olan yüz mil

yonlarca liradan ve dövizden mahrum kaldığı 
hakikati meydana çıkar. Bu milyonlarca ton-
Ink istihsal kaybının ifade ettiği döviz ile belki 
dc bütün şeker ve çimento sanayiinin kurul ma
sı için lüzumlu döviz hiçbir sıkıntıya mâruz ka
lınmadan temin edilmiş olurdu. 

Sadeee bu misal bile çok iş yapar gözükmek 
ve her tarafı tatmin etmek hevesi ile Hüküme 
tin eldeki imkânları sağa, sola dağıtmasının ve 
bu yüzden işleri zamanında ikmal edememesi
nin memleket için ne büyük kayıplar doğurdu
ğunu göstermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadar temas 
ettiğimiz lıakikatlav gösteriyor ki; Hükümet 
her sahada'olduğu gibi sanayileşme mevzuun
da da imkânlarımızla ayarlı bir plân ve prog
ram çerçevesi ml e çalışma yoluna girmek, der
lenmek ve toplanmak mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde gözü kapalı bir sanayileşme, iktisadi 
gücümüzü zorlamakta devam «der. Sanayi», 
emin ve kifayetli bir tarzda finansmanının sağ
lanmasını ve Demokrat Parti programiylc va-
ılvdilcn Teşviki Sanayi Kanununun bir an evvel 
Meclise getirilmesini lüzumlu görmekteyiz, 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de Hükümetin 
para ve kredi politikasını iktisadi şartlarla mu
vazi olarak tetkik edeceğiz. Hükümet, kâğıt 
para miktarını ve banka kredilerini istediği şe
kilde ayarlamak imkânına .sahiptir. Yalnız Hü
kümetin sarih bir para politikası mevcut değil
dir. Bu itibarla yarının ne olacuğı hakkında 
kesin hükümlere varmak ve endişelerden kur
tulmak mümkün olamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi duraklama, 
İşsizlik ve fiyat sukutu zamanlarında kredi hac
minin genişletilmesi, teşebbüslere faaliyetleri
ni artırmak imkânını verir ve iktisadi hayat 
canlanır. Diğer taraftan fiyat artışları ve en
flâsyon tehlikesinin mevcut olduğu zamanlarda 
kredi 'hacminin azaltılması aşın sarfiyatı öııli-
yerek istikrar ve Muvazenenin avdetini sağlar. 
Kredi artısı istihsali teşvik ediyor diye bunla
rın hudutsuz şekilde artırılması da iktisadi mah
zurlar doğurur. Uzun vadeli yatırımlar g»-,;r 
tasarrufunun bir neticesi olmıyan kredi veya 
emisyonla yapıldığı takdirde istihsalin artması 
için geçecek zaman zarfında istihsal faktörle
rinin artan iştira gücü arz ve talep muvaze
nesini bozar ve enflasyonist bir tazyik yaratır. 
Bu itibarla kredi politikasını, hakiki tasar-
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r.uf imkânlarına göre ayarlıyaınıyan bir Hü
kümetin takibettiği politikaya enflâsyonist (İr
mek tabiidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu umumi mülâha
zaların ışığı "altında Hükümetin kredi politi
kasını tetkik edelim : Du seneki bütçe gerek 
Çeaindeki rakamlara göre kredi hacnu şu seyri 
takibetmiştir. 

Yekûn krediler 
(Sene sonları 

Seneler na göre) 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1 58S 471 93« 
2 210 031 749 
3 094 442 031 
3 990 953 527 
4 885 763 169 
5 805 323 040 

Bütçe Encümeni raporuna göre; Ekim 1956 
sonunda yekûn krediler altı milyar altı yüz 
doksan altı milyon liraya baliğ olmuştuı*. 

Seneler arasındaki artışlar ise şöyledir : 
Seneler Art ıs 

1950- 1951 
1951 -1952 
1952-1953 
1953 -1954 
1954 -1955 
1955 -1956 

«21 ooo ooo 
884 000 000 
896 000 000 
895 000 000 
920 000 000 

(Bütçe Encümeni ra
poruna göre 31 Eki
me kadar) 891 000 000 

1956 daki kredi artış temposu devam eder
se bu fark; 1956 sonunda ' (1 069 000 000) u 
bulacak ve bu suretle de bugüne kadar olan 
yıllık artış rekoru kırılmış olacaktır. 

1950 senesi 100 itibar edilmek üzere artış
lar nispeti şöyledir : 
Seneler İndeks 

.1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

100 
139 olup artış 39 
194 » 
251 » 
307 » 
365 » 

(On aylık 
miktar yıla 
irca edilmiştir.) 

433 

». 94 
» 151 
» 207 
» 265 
» 333 tür. 

Kredi lıacmmdaki bu süratli artışın iktisadi 
icaplara uygunluk derecesini tâyin için bütün 
iktisadi faaliyetlerin, istihsal artışının müş'iri ve 
hulâsası olan millî gelir rakamlarının seyrini 
takilıetmek yerinde olur. 

Ağustos 1956 ayına ait 30 numaralı istatis
tik bültenine göre sabit fiyatlarla hcsabedilmiş 
bulunan gayrisâfi millî hâsda indekslerinin seyri 
şöyledir : 

Seneler İndeks 

1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

lfJO 
103,3 
119,1 
129,4 
143,7 
130,7 
142,5 

Kredi ve millî gelir indekslerinin mukayeseli 
tetkiki gösteriyor ki; krediler millî gelir artışı 
ile müdafaa edilemiyecek çok hızlı bir tempo ile 
artmıştır. 

Bu keyfiyet istihsal artışı ile karşılanamıyan 
bir iştira gücünün kredi kanaliyle yaratıldığı 
hakikatim ortaya koymaktadır. 

1952 Eylülünden itibaren ithalâtın da daral
dığı nazara alınırsa kredi artışının enfilâsyonist 
bir tazyik yaratacağı ve fiyatları . yükselteceği 
kolaylıkla anlaşılır. Avrupa iktisadi Iş Birliği 
ile Birleşmiş Milletlerin neşriyatı da Türk eko
nomisinin mâruz bulunduğu enflâsyonist tazyi
kin başlıca sebeplerinden birinin kredi bolluğu 
olduğunu da teyidetmektedir. Ekonomimizdeki 
enflâsyonist temayüllerin 1953, 1954, 1955 ve 
1956 senelerinde açıkça belirdiği ve gittikçe şid
detlendiği malûmdur. Buna rağmen kredi ge
nişlemekte devam etmiştir. 1954 yılında reel millî 
gelir % 9 a düşmüştür. Bütçe Encümeni rapo
runda câri fiyatlarla hesabedilen millî gelir in
deksinin 1955 te 198 ve 1956 da 205 olduğu ya-
zilidir. Aradaki artış % 3,5 civarındadır. 1956 
yılı içinde fiyatlar çok hızlı şekilde arttığına gö
re 1956 reel millî geliri 1955 e nispetle düşük 
demektir. Şu halde 1954 ve 1956 yıllarında reel 
millî gelir düştüğü halde kredilerin süratle ge
nişlemiş/ olması iktisadi icapların ne kadar ihmal 
edildiğini açıkça göstermektedir. 1956 yılma aid-
olan bu müşahede, bir malî istikrar politikası 
takibedeceğini ve hakiki mal ve hizmet artışı ile 
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karşdanamıyan iştira gücünün piyasaya çıkanl-
mîyacağmı geçen sene Başvekil ve Maliye Vekili
nin ağziyle vâdeden Hükümetin sözünde durmu-
dığjnin açık bir delilidir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet, takibettiği 
kredi politikasının enflâsyonist olmadığını gös
termek için bunun mevduat artışı ile muvazi ol
duğunu ve mevduat artışının halkın gelirinin ve 
dolayısiyle tasarrufunun bir neticesi olduğunu 
her zaman, iddia edegelmiştir. Bu seneki bütçe 
gerekçesinde de kredi hacmındaki artış nispeti 
ile mevduat miktarındaki artış nispeti arasında 
ahenkli bir alâkanın bulunduğu yine ifade edü-
mektedir. Geçen yılki tenkidimizde' bu iddianın 
isabetsizliğini mufassal an izah etmiş ve mevduat 
artışının çok büyük bir kısmının kredi artışının 
bir neticesi olduğunu bildirmiştik. Buna yeni bir 
şey ilâve edecek değiliz. 

Şurasını da işaret edelim ki, mevduat hac
mındaki artış tamamen tasarruf mevduatından 
ileri gelseydi vc kredi artışı da tamamen bu mev
duat artışına dayansaydı bile böyle bir kredi po
litikası sadece kendisi enflâsyonist olmazdı. Fa-
lfet, başka kaynaklardan enflâsyonist tesirlere 
mâruz kalmış bir ekonomide böyle bir kredi po
litikası yine dc isabetli sayüamazdı. Bizde fi
yatlar artarken, dış ticaret daralırken, fabrikala-
•ımız tam randımanla çalışamazken krediler mü
temadiyen genişlemiş ve enflâsyonu tahrik et
miştir. 

Muhterem, arkadaşlar, mülî gelirdeki artış 
ve iktisadi bünyedeki . tahavvüller gibi yüksek 
hacımda emisyon ve krediyi zaruri küao unsur
lar yanında iktisadi hayatımızda paradan ta
sarrufu temin edecek müesseseler de gelişmiştir. 
Bankacılığımızdaki gelişmeler, mevduatın teda
vül süratini artıran çek istimalinin tearamümü 
bu arada zikrolunabilir. Kanaatimizce para po
litikamız iktisadî gelişmemizin devamı için zaruri 
olan hududu aşmış ve bu yüzden diğer sektör
lerden ekonomimize yapüan enflâsyonist kuvvet
lerin tesirini icra etmesine imkân vermiştir. 

Umumi tedavül hacmi üe millî gelir arasında
ki nispetlerin yıllar itibariyle seyri bu iddiamızı 
teyit edecek mahiyettedir, Beynelmüel para fonu 
tarafından neşredüen (Malî istatistikler) adlı 
bültenin Ocak 1957 tarihli nüshasının 216 ncı sa
yısındaki malûmata göre Türkiye'deki, umumi 
tedavül hacmi yıllar itibariyle şöyledir: 

Umumi tedavül hacmi «yıl 
Yıllar sonları itibariyle» 

1948 1 715 000 000 
1950 2 004 000 000 
1951 2 257 000 000 
1952 2 833 000 000 
1953 3 548 000 000 
1954 3 Ş69 000 000 
1953 4 882 000 000 
1948 yüz itibariyle tedavül hacmi ve cari ve sabit 
fiyatlarla net mülî gelir indekslerini bir arada 
gözden geçirelim: 

Tedavül 1!)48 fiyatlariyle Cari fiyatlarlı 
Seneler hacmi net mülî gelir net millî geli: 

1948 100 100 100 
1950 116,8 103,2 103,2 
1951 131,6 119,1 121,9 
1952 165,2 129,2 14i',3 
1953 206,8 143,7 167,1 
1954 225,6 130 170 
1955 284,6 141,9 20-1.2 

Not : 
Millî gelir indeksleri 30 numaralı istatistik 

bülteninden alınmış tedavül ,hacmi indeksi de 
hesabedilmiştir. 

Görülüyor ki; tedavül hacmi, -sabit ve cari 
fiyatlarla hesabedüen net millî gelirden daha 
fazla artmıştır. Fiyatların nispeten müstakar kal
dığı 1951 den itibaren fiyat artışlarına rağmen 
tedavül hacmi artışı millî gelirden daha hızlı 
olmuştur. Bu vakıa da tedavül hacmındaki artış
ların iktisadi icaplara uygun olmadığını açıkça 
göstermektedir. Kredi ve tedavül hacmi artışını 
frenlemek, için her şeyden evvel Merkez Banka
sının emisyon miktarı üzerinde durmak lâzımdır. 
Zira bankınotun mevduat yaratma kuvveti git
tikçe artmaktadır. İktisadi şartlar; -emisyon ve 
kredinin dâhüde istihlâkin artmasına, maliyet ve 
fiyatların yükselmesine ve ticaret muvazenesiuiıı 
bozulmasına mâni olunmasını emretmektedir. 
Dış ticaret hacmi ile dahil! piyasadaki iştira 
gücü arasında bir muvazene tesisi zaruridir. 
Bu da kredi ve emisyon sahalarında bir dezen-
f-tasyon siyaseti takib^dihneşi ile mümkündür. 
Bu zarurete rağmen hükümet emisyonu müte
madiyen artırmakta ve bu hatalı siyasetini m> 
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zur göstermek için bu seneki bütçe gerekçesin
de de millî gelir artışlarından bahsetmektedir. 
Bu görüşün isabetsizliğini belirtmek için bir iki 
misal vormek isteriz. 

30 sayılı istatistik bültenine göre: 1954 te 
reel millî gelir % 9 düştüğü halde emisyon art
mıştır. 1955 te reel millî gelir % 9 arttığı halde 
emisyon 1 milyar 533 milyondan 2 milyar 800 
milyona çıkmak suretiyle % 31 civarında rekor 
teşkil eden bir artış kaydetmiştir. 

Bütçe Encümeninin bu seneki raporunda 1956 
millî geliri hakkında verilen rakamlara göre 
1956 yılı içinde reel milî gelirimizin 1955 $ 
nazaran düşük olduğunu daha evvel hesap ve 
arz etmiçtik. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) _ Nasıl 
hesap ettiniz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 1956 
yılı içinde reel millî gelir düştüğü halde emis
yon 2 milyar 800 milyon liradan 29 . XII . 1956 
tarihinde 2 milyar 525 milyon liraya çıkmak 
suretiyle 1956 yık içinde % 25 artmıştır. 

Sebatı Bey arkadaşımız hesabın nasıl ya
pıldığını sordular, kendilerini meraktan kurta
ralım. Cari fiyatlarla hesabedilen millî gelir 
% 3,5 artmıştır. 1956 toptan eşya fiyatları in
deksine göre 1956 fiyatları 1955 e nazaran 
% 16,5 artmıştır. Şu iki rakam millî gelirin dü
şüşü hakkında bir fikir verebilir Sebati Bey 
arkadaşıma, 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak ) — Çok te-
şekkiir ederim. 

REİS — Efendim Sebati Beye cevap vermek 
zorunda değildiniz, Sebati Bey, siz de müsaade 
edin hatip devam etsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Galiba 
rapora koyduğu millî gelin tahminlermi beğen
memiş Sebati Bey, onun için sık sık sual soruyor. 

Şu neticeler de bir kere daha gösteriyor ki; 
hükümetin emisyon politikası tamamiyle enflâv 
yonisttir. 

Maliye Vekilinin 1955 Aralık ayında Bütçe 
Encümeninde yaptığı konuşma ve Başvekilin 30 
Ocak tarihli gazetelerde intişar eden beyanatı 
ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatınm ve 
işletme masraftan için 1956 yılı içinde Merkez 
Bankasına müracaat edilmiyeceği katî surette 
vadedilmiş idi. Buna rağmen Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaat edildiği bu sene encü
mende Maliye Vekili tarafından açıklanmıştır. 

Bu ciheti de, Hükümetin samimiyet ve ciddiyet 
derecesini tâyin edecek bir misal olarak arz et
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar-, kredilerin terekküp 
tarzında bu sene de fazla bir değişiklik olma
mıştır. Smai krediler hemen hemen aynı kalmış 
ve ticari kredilerdeki hızlı artış devam etmiş
tir. Hükümet bu seneki gerekçede ticari kredi
lerin bir milyar yedi yüz milyon liralık kısmı
nın sanayide kullanılan krediler olduğunu ilk 
defa açıklamış ve. bunu bir muvaffakiyet olarak 
göstermek istemiştir. Uzun vadeli kredilere ih
tiyacı olan sanayiin böyle kısa vadeli krediler
le finanse edilmesi her bakımdan mahzurlu ve 
tehlikelidir. Bu netice ile Övünecek yerde Hü
kümetin buna bir çare bulması icabederdi. ik
tisadi icaplar hiçe sayılarak kredilerin müte
madiyen artırılması, kurulmuş olan kredi komi
tesinin de bu işte kendinden beklenen vazifeyi 
ifa edemediğini. göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de Hükümetin fiyat politikası ve bu

nun neticeleri üzerinde duracağız, iktisadi kal
kınmamız için lüzumlu-dövizi temin edecek bü
tün istihsal şubelerim uygun bir fiyat politika
sı ile korumak elbette ki, yerinde bir hareket 
olur. Hükümet; daha ziyade hububat müstahsi
lini korumak istiyen bir politika takibetmiş ve 
diğer mevzulardaki fiyat desteklemeleri kifa
yetsiz kalmıştır. Geniş ve fakir bir kitlenin ha
yat seviyesinin yükseltilmesi bakımından muta
bık olduğumuz bu politikanın tatbikatına taal
lûk eden meselelerde bilhassa Ofisin finansma
nı mevzuunda Hükümetten ayrıldığımızı ve se
beplerini mufassalan geçen yıJki teukidlerimiz-
de ifade etmiştik. Dünya piyasalarında buğday 
fiyattan umumiyetle bizimkinden çok düşük
tür. Aradaki farktan tahassül edecek zararın 
Merkez Bankası emisyonlan ile karşılanması 
zararın büyüklüğü nispetinde memleketteki en
flâsyonun vc fiyat yükselmelerinin en mühim 
âmillerinden biri olmuştur. Bu hakikat Bütçe 
Encümeninin geçen seneki raporunda şu şekil
de ifade olunmuştur: (Ofis bünyesinde seneden 
seneye teraküm eden zararların Merkez Banka
sı yolu ile karşılanması malî ve iktisadi muva
zenemizi 4joznı aktadır.) 

Umumi fiyat seviyesindeki şiddetli artışlar 
karşısında buğday Türk ekonomisinin en ucuz 
bir malı haline gelmiştir. Bu suretle fiyat artış-
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larmdan en çok müteessir olan kütle hububat 
müstahsilidir. Bu itibarla bugünkü fiyatlarla 
hububat istihsalinin desteklendiği iddia edile-
me*- Bu anormal duruma bir çare bulması ica
beden Hükümet ise akar yakıt, traktör ve diğer 
zirai malzemeden yüzde kırka kadar varan Ha
zine hissesi almakla maliyetleri dolayısiyle ıstı
rapları artırmak yoluna girmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen yıl Bütçe Encümeninde Hükümet 

adına konuşan Maliye Vekili Ofis zararlarının 
bütçeden karşı lanmasına taraftar olmadığını 
açıklamıştı. 

Esasen Ofis Kuruluş Kanununun 13 ve 14 
ncü maddeleri zararların bütçeden karşılanması
nı âmir bulunmaktadır. Kanuni mecburiyetlere 
ve yapılan vaitlero rağmen bu sene de Ofis za
rarları için bütçeye tahsisat konmamıştır. Yal
nız 1956 -yılına ait zarar altmış milyon lira ci
varındadır. Hükümetin fiyat politikası icabı Ta
rım Satış Kooperatiflerinin yüz milyonu asan 
zararlariyle yine kömür satışlarından doğan ve 
geçen seneki miktarı yüz yirmi sekiz müyon u 
bulan zararlar açıkta kalmıştır. Bütün bunlara 
rağmen bütçe denkliği ve cbütee için emisyona 
baş vurmuyoruz» iddiası tamamiyle yersizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de takibedilen iktisadi politikanın ne

ticesi olan enflâsyon ve hayat pahalılığı üzerinde 
durarak 1957 bütçesinin istinadettiği iktisadi ze
mini tesbite ve bu bütçenin iktisali icaplara uy
gunluk derecesini ifadeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Fiyat indeksleri ile geçinme indekslerini ta-

kibedelim. 
Konjonktür Dairesinin toptan eşya fiyatları 

indeksi şu seyri taMbetmektedîr : 
Seneler* İndeks 

1948 100 
1949' 108 
1950 97 
1951 103 
1952 104 
1953 107 
1954 118 
1955 127 

1956 içinde indeksin aylık seyrini ayrıca tet-
kik edelim : 

i 140 
II 144 

111 146 
IV 154 

V 153 
YI 154 

VH 146 
VIII 140 

IX 139 
X 148 

XI 153 
XII 159 

Böylece 1956 vasatisi 148 dir. 1955 vasatisi
ne göre 1956 daki fiyat artışı 16,5 tir. Bu artış 
şimdiye kadar Konjonktür Dairesi indeksle
rinde görülen yıllık artışların en yükseğidir. 
1956 yılma ait fiyat indekslerinin tetkikinden 
anlaşıldığına göre Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında bâzı düşüşler kaydedilmiş ve Eylül
den itibaren indekslerdeki artış hızlanmıştır. 
1956 Aralık ayındaki fiyatlar, 1955 vasatisine 
göre % 25 vc 1950 fiyatlarına göre de % 64 
bîr artış ifade etmektedir, indeksin seyri fiyat
ların 1953 ten itibaren gittikçe hızlanan bir 
tempo ile artmakta olduğunu gösteriyor. 

1956 yılı içind-3 fiyatlarda vukua gelen hızlı 
artışlar, Millî Korunma Kanunu ile memlekete 
ucuzluk getirdiği yolunda ilk aylardaki övün
melerin yersizliğini göstergeye kâfidir. Hü
kümet geçen yıl bilhassa majj ve para politi
kası sahasında alacağı tedbirlerle fiyatları hiç 
olmazsa olduğu seviyede tutacağını vadetmiş 
idi. Bu vaide ve piyasada bir tethiş havası ya
ratan Millî Korunma Kanununun tazyiklerine 
rağmen fiyatların her yıldan fazla yükselmiş 
olması, takibedilen iktisadi ve malî politikanın 
isabetsizliğine ve Hükümetin vaitlerindeki sa
mimiyetsizliğe en açık bir delildir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Konjonktür Dairesinin Ankara geçinme in
deksleri de şu seyri takibetmigtir ; 
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1948 100 
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1950 100 
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1952 107 
1953 112 
1954 
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195ft 
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15:; 

lıhğı 1956 do 
% 11 artmıştır. İndekslerin seyri hayat paha
lılığının 1950 den bu tarafa devamlı olarak art
tığını ve 1953 ten itibaren hızlandığını göster
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek geçinme indekslerinin ve gerekse top

tan eşya fiyatları indekslerinin, hakiki artışı 
ifade edemiyecek kadar kifayetsizliği ise öte
den beri malûm olan bir keyfiyettir. 1938 dc 
yapüan bir aile anketine dayanan geçinme in
deksinin bugünkü yaşayış ve telâkkileri tama
miyle ifade edemiyeceği tabiîdir, İndeksler 
şüphesiz karaborsa fiyatlarım aksettinwemeky?-
dir. 

Millî Korunma Kanununun mevcudiyetine 
rağmen bugün hububatın dahi karaborsa fiyatla-
riyle muamele gördüğü bir vahadır. Gayrimen
kul ve altın fiyatlarındaki süratli artış ve bir Rc-
sad altınının 122 liraya kadar yükselişi, karabor
sadaki döviz fiyatları, paramızın, endekslerin ifa
de ettiğinden çok daha fazla, kıymetinden kaybet
tiğini göstermektedîr. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet her gün bir
birini tutrnıyan beyan ve hareketleriyle halkın iti
madını sarsmakta ve ayarlama adı altında Dev
let, mamullerine ve tarifelere yaptığı zamlarla 
adeta fiyat yükselişlerini körüklemektedir, Hükü
metin fiyatları körükliyen son hareketleri arasın
da şekere yapılan zamla Hazine hissesi adı altın
da ithalâttan alınacak 380 milyon liralık vevgi 
zikrolunaVilir. Btı vesile ile bir gün konan, er
tesi günü kaldırılan vc böylece muayyen şahısla
ra minnettarlık uyandırmaya çalışan zamlara da 
işaret etmek isteriz. Bir atalar sözünü de burada 
hatırlatmadan geçemiyeceğiz. Allah fukarayı se
vindirmek için eşeğini kaybettirir, sonra buldu
rulmuş... Maliye Vekili bu sene Bütçe Encüme

ninde yaptığı konuşmada aynen şöyle söylemiş
tir, «Bizde fiyatlar üzerinde müessir olan en kuv
vetli âmil: fiyat yükselmelerine mâruz bulunan 
dış piyasalardan ithalât kanalı ile gelen fiyat te-
reffüü olmuştur,» Bu iddiaya rağmen ithalâtımı
zın yansından fazlasını yüzde 40 vergiye tâbi 
tutan ve böylece bu mallann maliyetini yüzde 40 
artıracağı tabiî bulunan bir kanunun pahahhk 
yaratnııyacağını aynı şahısların iddia etmelerin-
deki tezat ve garabete hayret etmemek mümkün 
değildir. 

Bu vesüe ile bir noktayı hatırlatmak isterim. 
(Soldan bir ses: «Ne o Bölükbaşı ne anyorsun») 
Hakkınız var. Birini kaybettik ama, öbürünü bu
lu 1112. 

Bunu aramak uzun sürecek mealen söyliyeyim: 
1952 yılı bütçe gerekçesinde yazılıdır, Maliye Ve
kili hatırlar. 1952 yılı bütçe gerekçesinde Hükü
met şöyle diyor : İstihlâk eşyasının büyük bir 
kısmını dış piyasalardan temin etmeye mecbur 
olan Türkiyede 1950 - 1951 yıllarında fiyatlann 
müstakar kalması Hükümetimizin takibettiği ik
tisadi ve malî politikanın isabetine büyük bir de
lildir. Demek ki o zamanlar, dış pazarlarda fiyat
lar tamamen artmış olduğu halde Hükümet aldı
ğı tedbirlerle iç pazarlarda bunu düşürmenin im
kânım buılruııştur. Acaba bu alâkayı niçin göster
miyor? {Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, mevcut enfilâsyonun 
sebeplerini nakdî ve gayrinakdî olarak ikiye ayır
mak mümkündür. 

Daha evvel de izah ettiğimiz üzere, para 
ve kredi hacmındaki artışlar iş hacmmdaki ve 
millî gelirdeki artışlardan fada olmuş bu da 
karşılığı bulunmıyan bir iştira gücü fazlalığı 
yaratmıştır. Bu iştira vasıtası fazlalığının baş
lıca sebepleri şunlardır : 

1. Ofisin Merkez Bankası emisyonla riyle 
finanse edilmesi ve zararlarının bütçeden kar
şılanması, 

2. Umumi kredi hacminin iktisadi icapla
ra aykırı olarak çok fazla genişletilmesi, 

3. Devenin mecmu açığı ve girişilen bä-> 
zı yatırımların finansman şekli dolayısiyle pa
ra ve kredi hacminin artışı ve binnetice ası-
n istiva vasıtasının piyasaya çıkması. Bu nakdî 
âmiller yanında bâzı sebepler de mecmu talep 
ile mecmu arz arasındaki muvazenesizliği şid
detlendirmiştir. Bunlann başlıcaları şöyle hu
lâsa olunabilir. 
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A) Döviz kıtlığı, bir taraftan kâfi ithalâtı imkân
sız kılarak ithal eşyası arzını azaltırken diğer ta
raftan da hammadde ve yedek parça, malzeme 
ve yatırım malları fıkdanına yol açtığı için istih
salin azalmasına sebebolmakta ve dolayısiyle 
mecmu arz, mecmu talebin dununda kalmakta
dır. 

B) Uzun vadeli yatırımlara girişilmiş ol
ması ve yatırımlar arasında koordinasyon bu
lunmaması ve yatınmlann zamanında ikmal 
edilememsi ve bunların tam randımanla çalış-
malannm mümkün olamaması gibi sebeplerle 
beklenilen istihsal artışının tahakkuk etmeme
si veya sekteye uğraması da mecmu arzın ki
fayetsizliği cephesinden enflâsyonist tesirler bı
rakmıştır. Enflâsyonun içtimai vc iktisadi 
mahzurlannı ifade için şu mâruf sözü zikretmek
le iktifa eleeeğiz. «İçtimai nizamı tahribetmek 
için en iyi vasıta para kıymetiyle oynamaktır.» 

Muhterem arkadaşlar; tamamen bozulmuş 
olan iktisadi istikran iade için alınacak telbirle-
rin bir çoğu enflâsyonun sebepleri hakkında ver
diğimiz izahattan da kolaylıkla çıkanlabilir. Ge
çen seneki bütçe tenkidimizde mufassalan arz et
tiğimiz bu tedbirleri tekrara lüzum görmüyoruz. 
Bir iktisadi istikrar politikası takibedeceğini va
deden hükümet tamamiyle aksi istikamette git
miş vaziyet daha da bozulmuştur. 

Evvelce verliğimiz misallere bir yenisini ilâ
ve etmek isteriz. Geçen sene bina inşaatı gibi 
gayrimüsrnir yatınmlann daha müsait zamanla
ra bırakılmasını tavsiye etmiş ve Ankara'da 
10 - 20 milyonluk iş hanla nr. m ve umum müdür-
lü"k binalarının yapılmasını tenkid etmiştik. Bu
na karşılık Başvekil aynen şöyle demişti, Bu 
atajunu da ilâve eleyim; Başvekilin sık sık kul
landığı bir tâbiri vardır, «hâfızai beşer nisyan 
ile malûldür» der. Hâfızai beşerin nisyari ile ma
lûl olduğunun acısını bu memlekette en çok çe
ken Menderes olmuştur. Daha dün bu kürsüden 
1955 te söylediği ve zabıtlarda aynen bulunan 
ifadelerinin aksini söyledi. Kendisini bu durum
dan kurtarmak için söz alıp zabıtları yüklenerek 
kürsüye geldimse de komışturmadmız. Hakika
ti önünüze sermek istiyordum. (Soldan gürültü
ler) (Simli konuş sesleri) 1955 bütçe müzakere
leri sırasında C. Halk Partisi Grupu adına ko
nuşan sayın Nüvit Yetkin, «Maliye Vekilinin ko
nuşmasını radyo ile millete duyurdunuz; milletin 
tenevvürü maksut ise konuşmaların karşılıklı ola

rak duyurulması lâzımdır, bizim de konuşmalan-
mız duyıırulsun» dediği zaman, Başvekil şunu 
ifade etti : «Radyo mevzuuna gelince, size söz 
veriyorum, Maliye Vekilinin konuşmalan da ba
dema radyoda neşredilmiyecektir.» 

Hâfızai beşerin nisyanla malul olduğuna ye
ni bir misal daha ilâve edeyim: Biraz evvel yine 
kendileri bunun aksini iddia ettiler. (Sağdan al
kışlar) Kuvvet İnsana akıl verir derler, iktidar 
onlardadır. Bu itibarla yeni bir hilafı hakikat 
beyan iddiasiyle karşılaşmamak için yine zabıt
lardan okuyayım : Başvekil buna karşılık aynen 
şöyle demişti : «Hatalarımızı söyliyeyim, burada 
Ankara'da büyük üç, dört bina nasılsa gözümüz
den kaçtı. Etibank falan binası olmasa idi onun 
yerine çok daha verimüi yerlere paramızı sarf 
edebilirdik.» 

Bu sözlerle pişmanlığını ifade eden Başvekilin 
bir o sözü üzerinde, bir de şu sırada giriştiği ke
sif imar hareketi üzerinde duralım... 

Memleketin her sahada kallcınmasına ve ima
rına candan taraftarız. Ancak iktisadi konjonk
türün müsait seyrettiği zamanlarda ele alınması 
icabeden imar hareketlerinin, ithalât ve ihra
catın azaldığı ve hattâ yiyecek buğdayımızı Ame
rika'dan ithal etmek mecburiyetinde bulunduğu
muz, en hayatî ilâçların, çimento ve diğer inşaat 
malzemesinin sıkıntısını çektiğimiz bir darlık 
yılında şahsi görüşlerle ele alınmasındaki siya
si çeşni ve maksat kimsenin gözünden kaçmaz. 
Meskeni yıkılan vatandaşa mesken, iş yeri yı
kılan vatandaşa -iş yeri yapmak zaruri olduğu
na göre Başvekilin geçen sene Meclis kürsüsün
de ifade ettiği pişmanlığın mânası kalmıyacak 
vc mahdudolan imkânlar verimsiz işler için sarf 
edilecektir. Bu yapılamadığı takdirde de va
tandaş sefalet ve ıstıraba mahkûm edilmiş ola
caktır. Anlaşılıyor ki, seçim endişesinin başla
dığı .yerde her şey duruyor. 

Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki mâ
ruzâtımızla memleketimizde bir enflâsyon. ol
duğunu ve fiyatlann bilhassa 1956 yılı içinde 
Millî Konınma Kanununun tazyiklerine rağmen 
süratle artmakta olduğunu ifade etmiş bulunu
yoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında mü
şahede edilen fiyat düşüşlerinin iktisadi sebep
lerden değil, Millî Korunma Kanununun çok 
şiddetli hükümlerinden doğmuş fiilî bir netice 
olduğu iktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesini tet-
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kik eden arkadaşların raporlarında da yazılıdır. 
Eylülden sonra fiyatların süratli bir tempo ile 
artmakta olmasının iktisadi sebeplerden ileri 
geldiği tabiîdir. Bu artışın duracağını nmidet-
tiren hiçbir emare de ortada yoktur. Bu duru
mun büyük vatandaş kütlesi için bir ıstırap kay
nağı olduğunu bir türlü kabıd etmiyen Hükü
met, hayat pahalılığını ve güçlüğünü inkârda 
devam etmektedir. Hükümet, hayat pahalılığını 
hafife almak için daima millî gelir rakamların
daki artışı ileri sürmüş ve hattâ refahtan 
bahsetmiştir. Halbuki; bir memlekette umumi 
refah seviyesi sadece millî gelirin mutlak ra
kamlarına değil, aynı zamanda bu gelirin inkı
sam şekline de bağlıdır. Bugün millî gelirimi
zin dağılışı hakkında elimizde hiçbir hesap 
yoktur. Nüfus başına isabet eden millî gelir 
miktarı da tamamiyle nazaridir. Büyük kütle
nin geliri bu rakamın çok dunundadır Günlük 
müşahedelerimiz de gösteriyor ki; kısmen ikti
sadi kalkınma hareketlerinin verdiği imkân vc 
fırsatlar dolayısiyle kısmen enflâsyonist fiyat 
tereffülerinden faydalanarak muayyen bir züm
re gelirini kanuni veya gayrikanuni yollarla 
büyük mikyasta artırmış ve muazzam servet sa
hibi olmuştur. Buna mukabil sabit ve dar gelirli
lerin yani gelirlerini fiyat artışlarına göre ayar
lamak imkânını bulamıyan memur, müstahdem, 
işçi, mütekait ve saire.. Biraz daha sıkıntıya 
düşmüştür. Kabaran fiyatlar yapılan zamları 
tesirsiz bırakmaktadır. Geçinme indekslerimi
zin gazetelerde birer karikatür mevzuu olduğu 
vo resmî fiyatlarla hakiki fiyatlar arasında bü
yük fark bulunduğu haki katına rağmen Anka
ra geçinme indeksinin 1955 vasatisine nazaran 
1956 da yüzde 11 arttığını daha evvel arz et
miştik. -Gelirini bu artış nispetinde yükseltemi-
yen insanların 1956 yılı içinde sıkıntı çekme
diklerini iddia etmek abes olur. Hububat fiyat
ları hemen hemen değişmediği halde köylünün 
aldığı malların fiyatları mütemadiyen nrtnuk-
tadır. Bu da hububat müstahsili olan büyük küt
lenin de sıkıntı içinde bulunduğuna bir delildir. 

Daha evvel Bütçe Encümeni raporundaki 
rakamlara göre, cari fiyatlarla hesabedümiş 
millî gelirin 1956 da 1955 e nispetle ancak yüz
de 3,5 civarında bir artış kaydettiğini ifade et
miştik. 1956 fiyatları 1955 e nispetle yüzde 
16,5 artmıştır. Görülüyor ki; 1956 yılında cari 

fiyatlarla hesabedilen millî gelir artışı fiyat ar 
tıslarını karşdıyacak mahiyette değildir. 

Bu yıbn büyük kütle için bir sıkıntı yılı ol
duğunu bu hesaplar da açıkça göstermektedir. 
30 numaralı istatistik bültenine göre 1951 de 
nüfus başına isabet eden reel millî gelir 487 
liradır. 1955 de ise 519 dur. Bu dört yıllık dev
rede artış yüzde 6,5 tur. Yıllık vasati artış 
% 1,5 civarındadır. 

Millî gelirin inkısamındaki büyük farklar d;ı 
nazara alınacak olursa bu cüzi artış karşıeındu 
büyük kalkınma ve refah iddialarının mesnet-
Bİzliği ortaya çakar. Refah iddiaları karşısında 
memleket nüfusunun büyük ekseriyetini teşkil 
eden köylünün durumunu da gözden geçirelim. 

30 numaralı istatistik bültenine göre 1948,100 
itibariyle, 1951 zirai sektörün reel millî gelir 
indeksi 117,1 ve 1955 te 124,1 dir. Aradaki fark 
% 7 dir. Bu devrede yıllık vasati millî gelir 
artışı % 1.7 civarındadır. 

Nüfus nenede % 3 civarında arttığına göre 
reel millî gelirdeki vasati artış nüfus artışını 
dahi karşılayamamaktadır. Bu vesile üe Birleş
miş Milletler tarafından 1955 de neşredilen 
mîllî gelir istatistikleri adlı eserden alınranş şu 
rakamları da yükfcek nazarlarına arz etmek is
teriz : 

1948 yüz olmak üzere 1954 de bâzı memle
ketlerin reel millî geliri şöyledir: Japonja 190. 
Kuzey - Rodezya 326, Almanya 164, Avustury» 
157, Yunanistan 154, Brezilya 141, Polonya 206, 
Bulgaristan 177, Türkiye 131. 

Görülüyor ki; Türkiye'de mîllî gelir Yuna
nistan ve Bulgaristan kadar artmamıştır. En 
iyi mahsul yılında dahi milli gelir indeksi
miz bu komşu memleketlerde 1954 te vâsıl ol 
duğu seviyeye erişememiştir. Bu hakikat mu
vacehesinde görülmemiş kalkınma iddialarının 
takdirini sizlere bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar olan 
mâruzâtımızla bütçenin istinadettiği iktisadi ze
mini tesbit ve tahlile çalıştık. Şimdi de bu rea
litelerin ışığı altında 1957 bütçesini tetkik ede
ceğiz. 

Bilindiği üzere bütçe, zamanımızda para po
litikasiyle birlikte iktisadi politikanın en mü
him vasıtalarından biri haline gelmiştir. En
flâsyonist bir tazyika mânız bulunan bir mem
lekette devlet bütçesine düşen vazife, mecmu 
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talebi azaltacak tedbirlere yer vermesidir. Mas
rafları daha kabaran bir bütçe denk dahi olsa 
enflâsyonla mücadelede kendisinden beklenilen 
vazifeyi yapmış olamaz. 

1957 bütçesinde âmme masraflarının artışı 
piyasada mecmu talebi fazlasiyle artıracak ma
hiyettedir. Bu itibarla bu bütçenin diğerlerin
den daha şiddetli bir enflâsyon bütçesi olduğu 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Encümeni ra
porundaki malûmata göre cari fiyatlarla hesa-
bedilmiş olan 1956 millî geliri 1955 inicine na
zaran % 3,5 civarında bir fazlalık arz etmekte
dir; 1957 yılı millî gelirinin ne suretle tahak
kuk edeceği ise henüz meçhuldür. Varidat tah
minleri hakkında 1956 millî gelir tahminini esas 
almak realist bir yol olur kanaatindeyiz. Bu 
esastan hareket edilince 1956 malî yılı içinde 
tahakkuk edecek devlet varidatına bu tahak
kukun % 3,5 u ile ihdas edilen yeni vergi ve 
zamların baliğini ilâve etmekle 1957 malî yılı 
varidatının neye baliğ olacağı kestirilmiş olur. 
Fiyatlar artmadığı takdirde bütçe varidatının 
bu neticeyi aşmaması lâzımdır. Hattâ 1956 yılı 
içinde ithalâtın geniş ölçüde daralması ve Millî 
Korunma Kanununun tatbiki yüzünden beyan
nameye tâbi mükelleflerin kazançlarının azal
ması dolayısiyle 1956 kazançlarından verilecek 
Gelir Vergisi varidatının düşmesi Ye bînnetice 
bütçe varidatının hesaplanan miktardan daha 
da düşük olması mümkündür. 

1956 yılının- on bir aylık tahsilatının 2 mil
yar 701 milyon olduğu dün Maliye Vekili tara 
fındân açıklanmıştır. Buna göre 1956 mali yılı 
varidatı iki milyar dokuz yüz elli milyon lira
nın dununda tahakkuk edecektir. Geçen yıl 
bütçe tenMdimîzde 1956 malî yılı varidatının 
iki milyar sekiz yüz kırk beş milyon lira olaca
ğını hesaplamıştık. 1956 yılı içindeki şiddetli 
fiyat artışları da nazara alınırsa tahminimizin 
tahakkuk ettiği anlaşılır. Bu hesaba göre; 1956 
malî yılına ait üç milyar iki yüz yetmiş üç mil
yon liralık varidat tahmini tahakkuk etmiyecek 
vo tahakkuk ile tahmin arasında 323 milyon li
ralık bir fark husule gelecektir. Hazinenin Mer
kez Bankasından aldığı ve malî yıl sonunda ka
patılması icabeden avans hesabının dört yüz el 
li milyon liranın fevkinde donmuş vaziyette bu
lunması da buİıeticeyi teyidetmektedir.'Hükü
metin fiyatları olduğu seviyede tutacağı va'dine 

dayanarak bu farkın (428) milyon lira olaca
ğını geçen ydki tenkidimizde ifade etmiştik. Fi
yat artışları nazara alınırsa, talıminimizin ne 
kadar isabetli ve realist olduğu anlaşılır. Aza
mi tasarrufa riayet edilerek bütçe denkliğinin 
temin edileceğini 1956 tarihli beyanatı ile temin 
eden Başvekilin bu va'dinin de tahakkuk etmi-
yeceği anlaşılmaktadır. 

Şimdi; 1957 varidatını aynı esaslara göre 
tesbite çalışalım. 

1956 mn tahakkuk edeceğini hesabettiğimiz 
varidatı olan iki müyar dokuz yüz elli milyona 
bunun % 3,5 i olan yüz üç müyon iki yüz elli 
bin lira üe, henüz kanunları kabul edilmemiş 
bulunan yeni vergi ve zamlardan sağlanacağı 
tahmin edüen 477 milyon lirayı da ilâve edelim. 
Böylece realist varidat tahmininin üç milyar beş 
yüz otuz milyon iki yüz elli bin lira olacağı he-
sabedilmiş olur. 

Bütçe Encümeni raporunda yer alan dört 
milyar altı milyon altı yüz yetmiş iki bin lira
lık varidat tahmini üe bizim hesapladığımız va
ridat tahmini arasmda (476) milyon liralık bir 
faik vardır. 

Geçen seneki tahminler hilâfına 1956 da it
halât ve ihracat azalmıştır. 1957 de hususi sek
törün dış borçlan taksiti (160) milyon liradır. 
Devlet sektörü borçlarının taksiti de nazara alı
nırsa 1957 yılı içinde mühim bir borç ödemek 
mecburiyetindeyiz. Buna rağmen Devletin dış 
tediye imkânlarının genişliyeceğine dair ortada 
inandırıcı bir emare de yoktur. Bu şartlar altın
da ithalâtta artma beklemek realist bir hareket 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlar; cari masraflar yekûnu 
bu sene de kabarmıştır. 1951 bütçesindeki açığı 
mazur göstermek için bütçe gelirlerinin % 84 
ünün dondurulmuş bulunduğunu ve her yıl mey
dana gelen 58 milyon liralık artışları durdur
maktan başka bir tasarruf yolu bulamadığını ve 
bu tasarrufu mümkün kılmak için esaslı ve ka
nuni tedbirlere başvuracağını ifade eden Hükü
met; aradan 6 yd gibi uzun bir zaman geçme
sine rağmen bu kanuni tedbirlerin neler olduğu
nu ortaya koymamış ve Devlet hizmetlerinin ras-
yonalizasyonu meselesi açıkta kalmıştır. Kaba
ran masrafları yalnız hizmet' gelişmesiyle izah 
etmeye de imkân yoktur. Bürokratik çark oldu
ğu gibi dönmekte, Başvekilin muhalefet ve ikti-
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aar devresinde ortaya koyduğu güzel fikirler bir 
türlü tatbik sahası bulamamaktadır. Cari mas
rafı ardaki artışın ne miktarının zaruri sebepler
den ileri geldiğini kestirmeye yanyacak cetvel
ler ve izahat bütçe gerekçesinde maalesef yer al
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçenin 

yatırım yekûnu 1 müyar 308 milyon liradır. 
Geçen seneye nazaran ehemmiyetli bir artış var
dır. Bu yatıranlar için vasati % 50 dış tediye 
vasıtasına ihtiyacolduğu kabul edilirse 654 mü
yon liralık dövize ihtiyaç var, demektir. Bunun 
dışında İktisadi Devlet Teşekkülleri, mahallî 
idareler ve hususi müteşebbislerin sermaye ma
lı ve malzeme ithal edebümeleri için lüzumlu 
döviz de nazara abnırsa büyük bir Dış tediye 
vasıtasına ihtiyacolacağı meydana çıkar. İh
racatımızın 1956 - 1957 devresi için (982) mil
yon lirayı bulacağı iktisat ve Ticaret Vekili 
tarafından ifade edilmiştir. Ehemmiyetli bir 
Dış Yardım temin eyleraediği takdirde geııiş-
liyen yatırımlar için lüzumlu olan malları it
hal etmek ancak istihlâki biraz daha kısmak
la mümkün olacaktır. .Bu ise yifat tereffüleri-
ni kamçıhyacaktır. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
nın büteçsirii tetkik eden arkadaşlar 1956 - 1957 
devresi için Amerikan İktisadi Yardımının 
(107) milyon dorâr olacağını ifade etmektedir
ler Bu miktar geçen senekinden ancak altı 
milyon dölâr farklıdır. Bu sene ehemmiyetli 
bir dış borç taksiti de ödenecektir. Görülüyor 
ki, Dış Tediye imkânlan ile ayarlı bir yatı
rım hacmi tesbit edilmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bundan evvelki izahlarımızda bütçe vari

dat tahmininin realist esaslara dayanmadığını 
ve mübalâğalı olduğunu ifade etmitşik. Bun
dan başka bütçeden karşılanması icabeden bir
çok giderlere de yer verilmemiştir. Filhakika, 
bütçe samimiyeti bakımından iş başında bulu-
nan Hükümetin iktisadi ve sosyal mülâhaza
larla takibettiği fiyat ve tarife politikasının 
neticesi olan zararların bütçeden karşılanması 
icabederdi. Ofis kuruluş Kanununun daha ev
vel arz ettiğimiz sarih hükmüne rağmen Ofisin 
1956 yılında uğradığı 60 milyon liraya yakın 
zarar bütçeye konmamıştır. Tarım Satış koo-

peratifleriniu yüz milyonu aşan zararları üe 
Etibaukııı kömür satıslannüan doğan ve geçen 
seneki miktarı 128 milyon lira olan zararları 
bütçeye aksettirilmemişti. Bütün bu zararlar 
Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmak
ta ve dolayısiyle iktisadi hayat üzerindeki 
enflâsyoncu tazyiki artırmaktadır. Diğer taraf
tan yıllardan beri tahsili bir türlü mümkün 
olmıyan ve bu sene tahsil edileceğine dair her 
hangi bir emare bulıınmıyan Irak petrollerin
deki hissemiz karşılığı olan 100 milyon lira da 
bütçemizin bir demirbaş kalemi olarak varidat 
hanesinde yerini bu sene de muhafaza etmek
tedir. (Soldan öyle lâzım sesleri) 

REÎS — Siz devam buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tahsil 

edilecek bir alacağı bütçeye koymazsak, bu 
hakkımızdan vaz geçeceğiz mânasına gelirmiş. 
Ben böyle bir şeyin hüccet olduğunu ilk defa 
duyuyorum. 

Görülüyor ki, bütçe iddia edildiği gibi ne 
denktir, ne samimidir ve ne içinde bulundu
ğumuz şartlara uygundur. 

Muhterem arkadaşlar, geçen yıl Bütçe En
cümeninde yapılan müzakeı-elerde Hükümet adı
na konuşan Maliye Vekili bir malî istikrar 
politikası takibeceklerini ifade etmiş bilâhara 
Başvekil 30 Ocak 1956 tarihli gaeztelerde inti
şar eden beyanatı ile bunu teyit eylemişti. 
Mevcut gidişe dur demek mânasına gelen bu poli
tikaya tatbikatta sadık kalıp kalamıyacakları 
hususu bir milletvekili tarafından 27 Şubat 
1956 da Hükümetten sorulmuştu. Buna cevap 
veren Başvekil aynen şöyle demişti «Biraz 
daha sabrederseniz, hâdiselerin tecelliyatında 
ifadelerimizle mutabık olmayan hususlar varsa 
o zaman rahatça ve kolayca bulunlan bize 
söylemek suretiyle daha kuvvetli bir mevki alır
sınız, biz de o vakit zayıf bir mevkie düşmüş 
oluruz.» 

Tatbikatta Hükümet bu vaitlere asla ria
yet etmemitşir. Buna ait birçok misaller ver
miş bulunuyoruz. Şimdi Başvekile soruyoruz. 
Acaba kendilerini nasıl hissediyorlar? Kuwe
it mi, zayıf mı? (Sağdan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimiz odur ki, 
memlekette her türlü istikrar ve emniyetin 
şartı, Hükümetin sözünde durmasıdır. Anlaşılı
yor ki -, Hükûnıetin sözünde durması da bir mu-
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cite mevzuu olmakta devam edecektir. (Sağ
dan alkışlar, bravo sesleri) 

(Soldan sen aalıyamazam sesleri) İtiraz 
etmeyin. Fetvayı daha evvel Menderes peşinen 
vermis. 

REÎS — Müsaade buyuran efendim, Osman 
Bey siz nutkkunuza devam edin. 

OSMAN BÖDUKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, iktisadi ve içtimai bütün ıs
tıraplarımızın kaynağının rejim buhranı ol
duğu kanaatini taşıyoruz. Bu da büyük bir 
hakikatin iktidar tarafından unutulmasından 
ileri geliyor. Bir iktidarın raenseinin meşru 
olması kâfi değildir. Devamının da meşru olma
sı lâzımdır. (Sağdan bravo sesleri ve alkışlar.) 

Demokrat Parti ve Hükümeti bu hakikati 
unutmuş gözüküyor. Anayasaya muhalif kanun
lar, Anayasa dışı tatbikatla Demokrat Parti ve 
Hükümeti meşruiyet prensiplerinden ayrılmıştır. 
(Sağdan bravo, sesleri) Adnan Menderes 58 
seçiminin serbest olacağına dair teminat ver
mektedir. Buna neden lüzum görüyorlar* Bu 
bir intak-ı hak mıdır? Nedir? Kendilerine 
hatırlatalım ki, Anayasayı çiğniyen kanunlar 
devam ettikçe, iktidarın bu zihniyeti devam et
tikçe, müsavat prensibi tatbik edilmedikçe De
mokrat Parti iktidarı meşruiyetin dışında
dır. (Sağdan, alkışlar ve bravo sesleri) 

Bu kanunlar ve bu zihniyetle yapılacak 
müstakbel seçimlerin meşruiyeti peşinen ihlâl 
edilmiştir. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Ekrem Alican. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, dün huzurunuzda yaptığım 
konuşmanın bir kısmına cevaben, Bütçe Encü
meninin muhterem sözcüsü .Sebatı Ataman ta
rafından bu sabah bir konuşma yapıldı. 

Şu anda huzurunuza, benim dün ortaya 
attığım rakamları tekzibetmek maksadiyle Se
batı Beyin ileri sürdüğü mütalâalara grupumuz 
adına cevaplarımı arz etmek üzere çıkmış bu
lunuyorum. 

Evvelâ bütçe encümenlerinin vazifeleri üze
rinde kısaca durmak isterim. Bizim anladığı
mız mânasiyle, muhalefet graplariyle, iktidar 
gruplariyîe ve nihayet encümenleriyle Tür
kiye Büyük millet Meclisi bir teşrii organdır, 
içerisinden çıkardığı icra organının icra vazi
fesini ifa dolayısiyle yaptığı tasarrufları mıı-

rakabe eder. Bu itibarla Bütçe Encümeninin 
de, murakabe organı olarak, icranın taaaruf-
lan üzerinde objektif ve menaubolduğu ek
seriyet partisinin programı istikametinde teş
riî murakabede bulunmasr şarttır. Bu itibarla 
Bütçe Encümeninin; muhalefetten gelen her 
çeşit tenkidi, hiçbir süzgece, hiçbir tetkike 
tâbi tutmadan, mutlak olarak karşısında va-

! ziyet alınması gereken bir fikir olarak kabul 
! etmek zihniyetine kısaca işarette faide mülâha-
] za ederiz. (Sağdan bravo sesleri) Bu, yalnız 
i bizim, Hürriyet Partisinin Meclis Grupunun 
i fikri değildir, Vaktiyle muhalefette bulunduğu 
! zaman, Demokrat Parti Meclis Grupunun, bu 

kürsüden o zamanın iktidarı C. Halk Partisi
ne karşı müdafaa ettiği bir fikirdir. Arkadas-
lanm o zaman bu fikri tasvibettiklerine göre, 
benim izahlarımdan sonra, Bütçe encümenle
rinin zihniyetim hakkında lütfen bir kanaata 
sahibolsunlar. 

Açık söylemek lâzımgelirse; biz, Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu olarak, bu zihniyet içe
risinde bütçeyi tetkik ettiğimiz için, Bütçe Encü
menini kendimize muhatabolarak telâkki etmemiş
tik. O da bir teşrii organdır, biz de bir teşrii orga
nız. Her ikimiz de icra organını murakabe etmekte
yiz. Bu görüşün ışığı altındadır ki,biz, konuşmamı
zı münhasıran Hükümetin bütçe lâyihası üze
rine teksif ettik. Çünkü bütçe raporunu tet
kik eden arkadaşlarım görmüş olacaklardır, 
Bütçe Encümeni, sarahaten üzerinde durulma
sı icabeden bâzı hususlarda maalesef durmamak 
lüzumunu hissetmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Sebati Ataman arkadaşıma bu mev
zuda misaller vereceğim. Ben daima rakamlar
la ve vakıalarla konuşurum. Rakamları bura
da münakaşa etmekten zevk duyanm. Onun 
için, derhal misallerimi vereyim. 

Bütee Encümeni raponınun 346 nci sayfa
sında millî gelirden bahsederken, şu mütalâa
ya" tesadüf ediyoruz. «Bu mevzuda nüfusumuz 
süratle çoğalmasına rağmen, gerek câri ve ge
rek sabit fiyatlarla millî gelirimizde nüfus ba
şına düşen miktarlann ehemmiyetli nispette art
mış olduğu görülmektedir.» Bu ifade hakika
tin tersidir arkadaşlarım. 

Açın sabit fiyatlarla mîllî gelir rakara-
lanmızı, açın nüfus ietatistiUerimki, her yı
lın reel millî geliri ile her yılın nüfus artışla-
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ıım dikkate alarak nüfus adedine taksim 
edin, çıkan rakamlar muntazaman inkişafın 
ifadesi olmıyacaktıv. 

Dün bendeniz rakamları verdim. Bütçe En-
eümenininde bir fikri ortaya attığı zaman, o fik
rin mesnedini, delilini ortaya koyması lâzım
dır. Yukarki ifadesinin hemen altında, işte 
reel millî gelirimizin nüfûs başına isabet eden 
yıllık rakamları demesi icabederdi. Bendeniz 
dün arz ettim : 1953 yıbna kadar mütalâaları 
doğrudur. Muntazaman reel millî gelirimiz yük
selmiştir. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu bu hakikati 
defatle bu Mecliste ifade etmiştir. 

1954 den sonra reel milli gelirimiz düşme
ye başlamış; nüfus başına isabet eden gelir 
miktarı azalmalar kaydetmiştir. 1955 de de 
1953 seviyesini bulamamıştır. 1956 da İstatis
tik Umum Müdürlüğünce reel geliı tesbit edi
lememiş olacak ki. Bütçe Encümeni raporunda 
itibari millî gelir rakamları verilmiştir. Bu 
reel gelire çevrilip • 1955 hesaplarına göre - nü
fus başına düşecek miktaT hesaplanacak olursa, 
kendi verdikleri rakamlara göre de, nüfus başına 
isabet eden gelir rakamlarmın 1953 e nazaran te
nezzüller kaydettiği görülür. Mâruzâtıma başladı
ğım zaman Muhterem Sebati Ataman arkada
şım, «Hayır Alican, hayır» diyordu, şimdi iş-
mizazatı veçhiyesi ile bu izahlarımı tasdik et
mektedir. Demek ki haklı olduğumu kendileri 
de anlamışlardır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ne za-
maıı tasdik ettim? 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Bir teşriî 
organı sıfatiyle, memleketin bütün ekonomik 
hâdiselerini şu Meclis huzurunda münakaşa edi
yor ve bu yoldan da milletimize arz ediyoru-
ruz. Burada gizli bırakılacak taraflar yok, 
hepsini millet huzurunda hep beraber müta
lâa edelim, dâvası üzerinde duralım. Zihniye
timiz tamamen yapıcıdır. Her zaman ifade et
tiğimiz gibi, hastalığı teşhis etmezsek devasını 
bulma imkânları zor olur. Araz apaçık durur
ken, onu gizil bırakmak, gizli bırakmaya ça
lışmak devasını bulmaya gayret sarf etmek de
mektir. 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ 'Ordu) 
•~ Ne yapıcı T... 

EKREM ALlCAN (Devamla) - İzafidir 
beyefendi, tabiî zatialrnue uymaz. 

Şimdi bir diğer noktaya, fiyatlar mevEtıu-
nâ temas edeceğim. Raporlarının 354 ncü sa-
hifesinde, 1948 fiyatlarına nazaran toptan eş
ya Ye geçinme indekslerinde 1950 yılından iti
baren vâki fiyat artışlarını mütalâa ediyor 
muhterem komisyon, 1956 yılına ait rakamları 
verirken 9 neu ayda duruyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) -Elimiz
de başka ay yok ki... 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, elinizde başka ne gibi şeyler olduğunu 
isbat edeceğim. 

1956 ydının 9 neu ayında duruyor, neden? 
Çünkü 9 neu aya kadar fiyatlarda bir gerilik 
müşahede olunmaktadır; 9 neu aydan sonra 10, 
11, 12 nci aylarda muntazam ve süratli ve 1955 
yılına, nazaran daha süratli artış kaydedilmiş
tir. Komisyon, 9 neu ayda duruyor; komisyon 
raporunu nc zaman yazmıştır, Şubat ayının 14 
ünde. Dağıtma tarihi bu. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bir sa
niyede yazdık 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Lâ tak-
rabussalâte. (Sağdan, gülüşmeler) 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Bu komis
yon devlet teşkilâtının tesbit ettiği rakamlardan, 
hattâ neşredilmiş bulunan İstatistik Umum Mü
dürlüğünün şu 33 numaralı istatistik bülteninden 
haberdar değildir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Yeni 
neşredildi. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Beyefendi, 
şu bülten bir ay evvel basıldı. Telefonu açtığınız 
zaman öğrenebilirdiniz millî gelir rakamlarını. 
1956 rakamları yüksek encümenin raporunda gös
terilmiştir. Fakat şu resmî vesika ile neşredilmiş 
bulunan.... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Neşre-
dilmedi. 

EKREM ALlCAN (Devamla) - Beyefendi, 
neşredildi, işte elimdeki neşredilmiş bültendir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Rapor 
yazıldığı zaman neşredilmemişti. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) - Neşredil-
iniş bulunan şu bültendeki «Geçinme indeksleri, 
toptan eşya fiyatları» sayfa: 20. 

Muhterem arkadaşım belki büâhara sayfayı 
bulamadım, derler. Onun için söylüyorum; sayfa 
20,33 numaralı istatistik bülteni. 
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BHTIKUI; 10 neu uy geçinme indeksleri 150, 
11 nci ay 156, toptan eşya fiyatları 9 neu ay 139, 
kendilerinin kaldığı nokta budur, 1 0 nen ay 148, 
11 nci ay 153. 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — 12 nci 
ay kaçmış? (Gülüşmeler) 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 1 2 nci ay için de bir dahaki, yani 1958 
bütçesi için kendilerine hatırlatayım; Ticaret Ve
kâletinin Konjonktür Dairesine telefon ederlerse 
12 nci ayı da bir ay evvel almaları imkânlan 
vardı. Çünkü bendenize 1 - 1,5 ay evvel Konjonk
tür Dairesinden lûtfettüer. 

ABDULLAH KÖROĞLU (Malatya) — Gele
cek sene bakalım alabilecek misin? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Allah 
verenleri korusun. (Soldan, ayıp, ayıp sealeri.) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Binaena
leyh Bütçe Encümeni tfattâ 1 2 nci ayı dahi bir 
ay evvel tesbit etmek imkânına sahipti. Buna rağ
men Bütçe Encümenimiz 9 neu ayda kalmakta ve 
şu mütalâa ile fiyat hareketleri kısmını bitirmek
te. Bu tabloda görüldüğü üzere memleketimizde 
fiyatlar bilhassa 1953 yılından sonra yükselmiş
tir. 1966 yılında ise az - çok bir istikrar hâsıl oldu
ğu göriUmektedir. 

Hayır arkadaşlar, istikrar hâsıl olmamıştır. 
Encümen 1954 istatistiklerine nazaran 1955 in 
son ayında eşya fiyatlan % 16,1, geçim indeks
leri % 21,3 nispetinde bir yükseliş gösterdiği 
halde, 1956 senesinin dokuzuncu ayında kalmak 
suretiyle 1955 in son ayına nazaran 1956 yılın
da toptan eşya fiyatlarında % . . . yüzde bir, on
da yedi; bir artış vardır, demek istiyor. 

Demek ki, muhterem encümen.hadiseleri, âde
ta icranın bir organı bir servisi gibi, Bütçe Malî 
Kontrol Umum Müdürlüğü gibi tetkik ve tahlil 
ediyor. O halde ona ne lüzum var? 

Bütçe Encümeni hâdiseleri tamamiyle mem
leket realitelerine uygun şekilde tetkik ve tahlil 
edecek, Yüksek Heyetinize arz edecektir. Yüksek 
Heyetiniz de, bu vesileyle Bütçe Encümenimizin 
Hükümetin icraatı karşısındaki objektif görüşle
rini öğrenmek imkânına kavuşarak, bütçeyi ona 
göı*e müzakere ve kabul edecektir. Bu şartlar al
tında-.ve Hükümetin ortaya attığı fikirlere esba
bı mucibe aramak istikametinde, bir Bütçe En
cümeni çalışmasının bir teşriî çalışma olmasına 
elbette imkân yoktur Bu bakımdan Muhterem 

Encümen Sözcüsünün, bendenizin konuşmama 
gayrisamimiyet izafe edeceği yerde... 

BEHZAT BlLGÎN (izmir) — Yine de gay 
risamimî. 

RE tS — Müdahale etmeyiniz. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Kendi ko-

nuşmalaıını, kendi çalışmalannı daha objektif 
bir istikamete sevk ederlerse, her halde memleke
timiz ve milletimiz irin daha hayırlı bir iş yap
mış olurlar. 

BEHZAT BİLGİN (kmir) — 1956 Ankara 
geçim indeksi Ocaktan Aralık ayına kadar yazı
lıdır. 

RElS — Müaade edinil efendim. 
EKREM ALtCAN (Devamla) — Gelelim 

Ataman arkadaşımızın konuşmasına. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Kosko-

ra rapordan bu kadarcık mı? 
EKREM ALlCAN (Devamla) — İsterseniz 

tedavül hacmına da bakabilirsiniz Uzatmak is
temedim. 

Efendim, Ataman Beyefendi merak buyur 
dular. Vine bütçe lâyihasının 356 nci sayfasın
da, tedavüldeki parolann gayrisâfi millî hâsda-
ya nispeti Türkiye'de % 9,8 olarak gösterilmek
tedir. Halbuki % 9,8 1955 yılına aittir, aynı 
rapor 1956 yıhnm gayrisâfi millî hâsdasmı da 
vermektedir. 1956 yılında emisyondaki vâki artış 
fazlaca olduğundan, 1956 yılını aldıklan takdir
de nispetin daha yüksek olacağını dikkate ala
rak 1955 yümda kesmek lüzumunu hissetmiş
lerdir. Bu noktadan da eğer 1956 Ue bir muka
yese yaparsa zannederim % İ l i bulacaktır, bu 
rakam.. 

İşte Bütçe Encümeni raporu üzerindeki sat
hi bir tetkik, bu hususların tesbitini mümkün 
kılmaktadır. 

Şimdi bendenizin konuşmamın bir kısmına 
verdikleri cevaba, cevaplanmı arz ediyorum : 

Sadeee denk bütçe, bütçede samimiyet ve 
bütçede tasarmf zihniyeti üzerinde durdular. 
Tenlddierimin gerisini Bütçe Encümeni tasdik 
mi ediyor acaba? Bu hususu evvelâ tesbit etmek 
lâzımdır. (Sağdan, gülüşmeler) 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) - Bunları 
da lime lime edeceğiz. 

REÎS — Ekrem Bey, sual tevcihi seklindf 
konuşmayın, rica ederim. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Bir hususu 
tavzih etmek için arz ediyorum. Denk bütçe mev-
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zuunda dediler İd; «Tarifleri yanlıştır, denk büt
çeyi tarifleri yanlıştır. Hükümet bir bütçeyi 
denk olarak Meclise sevk ettiği takdirde bn büt
çe denktir. Ondan sonrası, bütçenin denkliği 
mevzuunda ehemmiyetli bir unsur değüdir.» 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Böyle bir 
şey, demedik. 

NECATI CELİM (Aydın) — Soytarılığa 
lüzum yok. Burada ciddî mevzular konuşuluyor. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Yahut bir 
bütçe, T. B. M. M. ne denk olarak geldiği tak
dirde bu bütçe denklik vasfını kazanmış bıdun-
maktadır. Hesabı kati sonunda açık meydana 
çıksa dahi, denk bütçe vasfı devam eder. Bende
nizin, Sebatı Bey arkadaşımızın izahlarından an
ladığım bu. 

SOLDAN BtR MEBUS — O kabiliyet me
selesi. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Belki ka
biliyetim yok. Kabiliyetli arkadaşlar gelirler, 
izah ederler. 

REÎS — Hepsini duymayın canım. Siz ko
nuşmanıza devam edin. (Gülüşmeler) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; bütçede denklik mevzuu mühim bir 
malî prensiptir. Mühim bir bütçe prensibidir. 
Partilerin programlarına gireoek, seçim plâtfor
munda karşılıklı mücadele mevzuu olacak kadar 
ehemmiyetli bir mevzudur. Bütçede denklik 
prensibini kabul ediyoruz, diye parti programla
rına madde dahi koymak lüzumu hissedümiştir. 
Bütçede hesabi bir muvazene temin etmek, yani 
varidat tahmini eriyle masraf tahminlerinin bir 
hesabi muvazenesini sağlamak her zaman müm
kündür. Netice itibariyle bir hesap ameliyesidir. 
Varidatı istediğim gibi tahmin ederim, masraf
ları da ona göre ayarlarım; Hükümet olarak 
Meclise, işte denk bütçe yaptım,' sana takdim 
ediyorum, derim. Ama bütçede tasarruf, bütçe
de umumiyet, bütçede samimiyet prensiplerine 
uygun olarak bu bütçeyi ' hazırlamadığım tak
dirde, bu bütçe tatbikat sonunda açık vermeye 
mahkûmdur. Açık veren bütçe denk bütçe de
ğildir. Asıl hüner, öyle bütçe yapacaksınız ki, 
tahminler bu prensiplere uygun olarak yapıla
cak, ve bu tahminleriniz muvazeneli olacak ve 
bir yıllık tatbikat ve icraat safhasının sonunda 
muvazeneli olarak kapanacak. Denk bütçe pren
sibi maliye ilnıinin mühim bir prensibi ise bu
nun için ehemmiyet, iktisabetmiş bir prensiptir. 

Yoksa hesabi bir muvazeneyi her Hükümet ya-
pabüir, herkes yapabilir. Binnetice denk büt
çe yaptığı iddiasında bulunamaz. Bu bakımdan 
bendenizin ve Hürriyet Partisi Meclis Grupu
nun mütalâası, bahsettiğim prensipler içerisinde 
hazırlanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
bu prensipler içerisinde kanuniyet kazandırıl
mış ve bir yıllık tatbikatı da buna mutabık bir 
şekilde neticelenmiş bütçelere denk bütçe vas
fı verilebilir. Bu bakımdan Sebati Ataman arka
daşımız bu sabahki fikirlerinde ısrar ederlerse 
anlaşmamıza imkân olmaz. Çünkü bu.şekilde 
neticelenmemiş bütçeleri denk bütçe olarak ka
bul etmeye imkân yoktur. 1954 yılı bütçesi, 1955 
yılı bütçesi de bu sebepten İm vasfı iktisabet-
memişlerdir. 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Hesabı katisi denk gelmiş bir bütçe zikrede
bilir misiniz* 

RElS — Rica ederim müdahale etmeyin.... 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Sonra ar

kadaşlarım denkliği, kuruşu kuruşuna müsavi 
olmak mânasına alıyorlar, böyle bir şey elbette 
olamaz. Maksat masraflann varidatla karşılan
masıdır. Ama varidatta fazlalık her zaman hâsıl 
olabilir. Yoksa muhterem arkadaşımızın buyur
dukları gibi bir denk bütçe, milyonda bir ihti
malle tahakkuk edebilir. Varidat masrafları kar
şılanmalıdır, Yoksa varidat fazlası elbetteki ola
bilir. O daha kuvvetli bir malî bünyenin ifade
sidir. 

Şimdi arkadaşım 1952 - 1953 - 1954 ve 1955 
hesabı katîlerine ait kanunlarla huzurunuza çık
tı ve bendenizin ortaya koyduğum rakamları 
külliyen reddederek'«hilafı hakikat rakamlar
dır» dedi; Muhterem Ataman hâdiseleri dış gö
rünüşleri ile tetkik etmekte olduğundan, hâdi
selerin derinliklerine nüfuza vakit bulamadıkla
rından, rakamları bu şekilde tefsir etmek gibi 
bir yanlış yola sapmış buiundular. Hesabı katî 
kanunlarının 1 nci maddeleri masraf tahsisle
rinden sarf olunan miktarları gösterir. 1952 ma
li yılına ait Hesabı Katî Kanununun birinci mad
desi (A/l) işaretli cetvele ait katî sarfiyat ye
kûnunun 1 milyar 334 milyon lira olarak gös
termektedir. 412 müyon küsur lira da yatırım
lardır. Ayrıca 552 müyon küsur liralık hususi 
kanunlarla kabul edilmiş masraflar ve 53 milyon 
914 bin liralık nâzım hesaplara ait meblâğlar 
mevcuttur. 
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Burada iuevzuumuru alâkadar eden kısım-, ya
ra- fasıllara, maddelere kadar nüfuz ederek Dev
let bütçesinde kabul ettiğimiz tahsisat vakarala-
n bu rakamların ilk ikisidir. A / l ve A/2 cetvel
lerine ait olanlar. A / l ve A/2 cetvellerinin 1952 
yılma ait yukanki sarfiyat miktarlarını yekûn 
eder, bundan ikinci maddenin B cetveline ait 
tahsilat miktarı olan 1 651 821 lira 819 kuruşu 
tenzil edersek verdiğimiz rakam meydana -Çıkar. 
Hususi kanunlarla elde olunan kredi ve saire gi
bi meblâğlar tabiatiyle bizim hesaplarımıza dâ
hil edilemez. Hususi kanunlarla sağlanan kredi
ler, Amerikan yardından, fevkalâde varidattan 
madudolup açıklarımızın hesabında dikkate alı
namazlar. (Sağdan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, dikkat buyurun, ha
tip kendi noktai nazarını denneyan etmektedir. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Arkadaş
ların bu itirazı hakikaten gayri ilmidir, Fevka
lâde varidat vardır, normal varidat vardır, is
tikrazlarla bir fevkalâde varidat elde etmişsi
niz. İstikraz yolu ile elde etmiş olduğunuz bir 
fevkalâde varidatı, bütçenin açıklarına mah-
subedip bütçede açık yoktur demek dikkate şa
yan bir iddiada bulunmaktır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) istikraz ile sağlanmış hâsılatı 
açığa mahsubettikten sonra geriye kalan kısma 
açığımızdır demek, bütçe fikriyle kabilitelif ola
maz. Arkadaşım, Devlet bütçesinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul edilen tahsisattan 
harcanan miktarlarla, yine T. B. M. Meclisince 
kabul edilen varidatın tahsil olunan miktarla-
nnı mukayese ederse; kuruşu kuruşuna bende
nizin bu kürsüden dün -Yüksek Heyetinize arz 
ettiğim .mikfarian bulacaktır. 

SEBATİ ATAMAN '(Zonguldak) — 51 i ya
pın. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — 51 i ver
medim". 51 in Hesabı katî Kanununu getirelim 
ve bakalım, Ben açıklardan 51 rakamını verme
dim. 

CEMİL BENCtÜ (Ordu) - Hadi gel. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Çelik ço

mak mı oynıyacağız Beyefendi? 
Muhterem arkadaşlanm; 1953 Hesabı Kati 

Kanunu da aynı vaziyettedir. Şimdi Yüksek He
yetinize bunu da arz edeyim. 

Madde 1. — 1953 bütçe yılı umumi sarfi
yatı, ilişik (A/1 ve.A/2) işaretli cetvellerde 

gösterildiği üzere 1 milyar 563 milyon lira, âdi, 
519 müyon yatırım, 210 milyon hususi kanun
lara, 60 milyon nâzım sarfiyata aidolmak üzere 
2 milyar 354 milyon lira ve kuruştur. 

Madde 2. — 1953 bütçe yılı umumi tahsilat 
ise (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 1 
milyar 936 milyon Ürası âdi, 204 milyon lirası 
hususi kanunlara, 131 milyon lirası istikraz hâ
sılatına, 64 milyon lirası nâzım tahsilata aidol
mak üzere 2 milyar 236 milyon lira küsur ku
ruştur. 

Yukardaki 1952 hesabı katisine ait izahatım 
dairesinde bu iki madde arasında yapılacak bir 
mukayese verdiğim açık miktarını meydana 
koyacaktır. 

Bu sabah muhterem arkadaşım bu açık mik-
tarmı Yüksek Heyetinize hususi kanunlarla tah
sil edilmiş olan varidatı du normal varidat me
yan ma sokarak bildirmiş bulunmaktadır. Bu 
suretle Ekrem Alican size yanlış rakam verdi de
mek neticesini vermektedir. 

Biliyorsunuz ki, Devlet bütçelerinin açıkları 
tahsil edilen varidatla karşılanamıyan miktarlar
dır. Devlet bütçesinin normal varidat membala-
rı ile karşılanamıyan açıklar, fevkalâde varidat 
voliyle karşılanır. Ataman arkadaşınım bu hu
susu bilmesi lâzımgeliT. Fevkalâde varidat da, 
umumiyetle, istikrazlardır. İstikraz yoliyle açık
lar kapalıdır. Ama istikraz yoliyle kapatudığı 
için bütçe açık olmaktan kurtulmaz. İstikrazla 
kapatılamıyan açıklar; bizim, 1955 - 1956 bütçe
lerimizde olduğu gibi, emisyon yoliyle, yani Mer
kez Bankasının ihraeettiği bankınotlarla kapatılır. 
O halde, Sebati Beyin muhakeme tarzına göre, 
bu bütçeler de açık değildirler. (Sağdan alkış
lar ve gülmeler) 

Şimdi, muhterem arkadaşını yine dedi ki, 
«1956 bütçesinin henüz neticesi alınmamış oldu
ğu halde Alîcan, 1956 bütçesi hakkında hükmü
nü, fetvasını veriyor; 1956 bütçesi açıktır diyor.» 
1956 bütçesi için verdiğimiz fetva şudur. 1956 
yılı bütçesinin tahsilatı; Maliye Vekilinin şu kür
süde ifade ettiği rakamlara göre, 11 nci ay so
nunda 2 milyar 721 milyon liradır, bir aylık 
miktar kalmıştır, On bir ayın neticelerine göre 
aylık tahsilat vasatisi 247,5 müyon. Uradır. O 
halde 247,5 milyon lirayı 12 nci ay olarak 1956 
bütçesine ilâve edecek olursanız, 1956 yüı büt
çesinin tahsilat yekûını 2 milyar 970 milyon lira 
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civarında olacaktır 2 milyar 970 milyon lira ci
varında olacak olan varidat tahsilatına nazaran, 
konuşmamızda aynen ifade ettik, bütçe De veri
len tahsisat tamamen sarf olunduğu takdirde, 
bütçenin 350 milyon liralık açığı olacaktır. Büt
çe ile verilen tahsisat sarf olunmazsa, 350'milyon 
lirayı sarf etmezseniz, o zaman 350 milyon lira
lık açık kalkacak, bütçeniz denk olacaktır. Fa
kat 1950 malî yılı bütçesi 3 324 milyarlık bir 
bütçe değil 2 970 milyarlık bir bütçe hüviyetini 
alacaktır. Bizîoı 1956 bütçesi hakkındaki ifade
miz budur. 1957 bütçesi hakkında varidat tah
minleri realize edilecektir, edilmiyecektîr diye, 
bu yönden hiçbir mütalâamız olmamıştır. 

Arkadaşımın dün gece saat 11 den sonra sa
baha kadar tenkid lerimizi okumak imkânını bu
lamamış olduğu anlaşılıyor. 1957 bütçesi hak
kındaki tahlillerimizde; 4 milyar liralık büt
çenin, hakîki varidat inkişafından değil, yeni 
ihdas edilen vergilerden meydana gelmiş oldu
ğunu arz ettik. Mâruzâtımızın bu mevzua ait 
öıulâsası şudur : 

1954 ve 1955 bütçeleri denk değildir. 1956 
bütçesi açık olmak istikametinde yürümektedir. 
Binaenaleyh 1967 bütçesi PolatkRn'm ifadesi 
hilâfma dördüncü denk bütçe olamaz. Bugüne 
kadar neticeleri alınmış bütçeler içerisinde 
Demokrat Parti iktidarının henüz denkliği ta
hakkuk etmiş bütçesi yoktur. (Sağdan, bravo 
sesleri) Ben bunu söyledim, bunda hilafı haki
kat bir şey varsa, söylesinler. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Var. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Varsa söy

lesinler, eğer bizi ikna ederlerse memnun olu
ruz, memleketimiz de bir denk bütçeye kavuş
muş olur. 

Şimdi, hukuki hüviyeti olmıyan varidat şek
lindeki ifademe de dokundular. Bilmiyorum 
Bütçe Encümeni kanaat mi değiştirmişlerdir? 
Çünkü ben 1951 Bütçe Encümeni temennilerin
de bir madde buldum, yanlış değilse okuyayım. 
(Oku sesleri) 

Bütçe Encümeni 195J senesinde raporuna 
ikinci madde olarak bir temenni koymuş ve bu 
temenniye Yüksek Heyetinizce de, yani Türki
ye Büyük Millet Meclisince de iştirak edilmiş. 

Burada deniliyor ki : «Bütçenin mer'i ka
nun hükümlerine göre ihzarı lâzımgeldiği cihet
le, bütçelerin Hükümetçe tanziminden mukad
dem bütçe ile ilgili teşkilât Devlet gelir ve gi

derleri ile alâkalı taşanların kanuniyet kazan
ması için vaktinde teşebbüse geçilmesi.» gere
kir. 

Yani; bütçenin, mer'i kaıuınlar hükümlerine 
göre ihzan lâzımgeldiği cihetle mer'i bir ka
nuna istinadetmedikçe, bütçeye ne bir tahsi
sat, ne de bir gelir konabilir. 

Bu bakımdan raslanan bâzı aksaklıkların ön
lenmesi için 1951 bütçesinde Hükümetten bu 
yolda temennide bulunulmuş. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 29 neu 
maddesi de; Muvazenei Umumiye Konunu bir 
metinden ve aşağıda yazılı cetvellerden terek-
kübeder, hükmünü muhtevidir. Bu cetvellerin 
içinde de (e) cetveli ile varidat envamdan her-
birinin müstenidolduğu kavmim ve nizamatın 
Muvazenei Umumiye Kanununa eklenmesi mec
buri kılınmaktadır. Bu ne demektir* Bu şu 
demektir ki; Bütçe Kanunu, Muvazenei Umu
miye Kanunu Büyük Millet Meclisine takdim 
edilirken şu cetvelleri dc beraberce Hükümet 
takdim eder. Bu cetvellerden bir adedi de Mu
vazenei Umumiye Kanununda gösterilmiş olan 
varidatın dayandığı kanunlara ait cetveldir. Şu 
(halde bir kanuna müstenidolmadıkça, her han
gi bir varidatın Devlet bütçesine tahmin olarak 
konmasına imkân yoktur. Yine bu mütalâamı
zın tabiî neticesi olarak böyle bir kanuna isti-
nadetmiyen ve böyle birtakım kanunlara istina-
detmiyen birtakım varidatın Devlet bütçesine 
tahmin olarak konulması varidatı mevhum bir
takım varidat haline getirmektin Yüksek He
yetiniz şu kanunları kabul etmediği takdirde. 
1955 te böyle oldu, 1957 bütçesinin-arz edeceği 
hukuki hüviyet ne olacaktır? 

1955 bütçesi Arazi Vergisine ve Gelir Vergi
sine zam talepleri ile birlikte denk olarak Mec
lise gelmişti. Yüksek Heyetîniz yeni vergileri 
kabul ve tasdik etmedi. Denk denilen bütçe, 
Büyük Millet Meclisinden 151 milyon lira açık
la çıktı. Sonra da bu bütçeyi, Bütçe Encüme
ni ve Hükümet, illâ denktir, diye tutturdu. 
Hayır beyler, 1955 bütçesi denk değildir. Bu 
çeşit varidatla denleştirmek suretiyle geldi, 
bu varidat bütçeden tayyedildi ve 151 milyon 
lira açıkla Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıktı. Neresi denk bunun? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Çıktığı 
zaman mı denk değildi, hesabı katiden sonra mı? 
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EKREM ALİCAN (Devamla) — Çıktığı za
man da denk değildi, hesabı katiden sonra da 
denk değildi. Çıktığı zaman açığı daha azdı, 
hesabı katiden sonra açığı daha da arttı, mese
le bu... 

Şimdi, Hazinenin kısa vadeli avansları mev
zuuna geliyorum. Bu avansların arttığını ifa
de etmiştim. Ataman arkadaşımızın bu mevzu 
ile de ünsiyetinin gayrikâfi olduğu bana ver
diği cevaplardan anlaşıldı. Şu vesika, Merkez 
Bankasının aylık bültetıidir. Hazinenin Merkez 
Bankasından aldığı avansları, biliyorsunuz kar
şılıksızdır. Hazine, Merkez Bankası Kanununa 
göre ve Devlet bütçesinin % 15 ine kadar avans 
alabilir. Kısa vadeli avanslar bunlardır. Ben
denizin dünkü konuşmamda arz ettiğim avans
lar bunlardır, Ötekilerden, Hazine bonoların
dan bahsetmedim. Sadece kısa vadeli avanslar, 
dedim. Arkadaşım ise bana Hazine bonoların
dan rakamlar verdi. Ekim ayına aidolan bu bül
tenin 7 nci sayfasında, 16 numaralı sütunda 
Hazineye kısa vadeli olarak verilen avanslara 
dair rakamları, dün vermiş olduğum rakamlar
la karşılaştırsınlar. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Dün 
rakam vermedin. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Verdim 
ama konuşmamın son tarafları olduğu için 
okumaya vakit bulamamışsınız. (Sağdan, gülüş
meler) 

1954 yılı j 25. 12, 1954 tarihinde 28 onda altı 
milyon. 1955 yılı; 305 onda beş milyon, 28 on
da altı milyon lira, 1955 yılında birden 305 
milyon liraya yükseliyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Kanunn 
var. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Evet, var. 
Efendim; kanun, yüzde 15 Hazineye avans açı
lır, der. Adı üstünde; kısa vadeli avans. Malî 
yılın hitamında bu avanslar kapatılır. Bundan 
da murat, Hazinenin tahsilat ile sarfiyatı ara
sındaki yıl içinde vâki temevvüçleri karşıla
maktır. Yani Hazine, yılın 12 ayında varidatı 
İİ8 sarfiyatım her an muvazeneli yürütmiye-
bilir. Varidat tahsilatının mahdudoldüfu ay
lar vardır, Ama sarfiyat devamlı olarak yapıl
maktadır. Sarfiyatla varidat tahsilatı arasın
daki bu muvazenesizliği gidermek için Devlet 
Hazinesi kısa vadeli avanslar alır Merkez Ban

kasından. Bütçeler denk ise, mali yıl sonun
da, tabiatiyle varidatla sarfiyat arasında teva
zün olacağı için, Merkez Bankasından alınmış 
olan avansları kapatmak imkânına kavuşulur. 
Ne alınmıştır bir yıl içerisinde, borcumuzun 
miktarı hesabedilir ve tamamiyle kapatılır. Ama 
bütçe denk . değil ise, tabiatiyle vergi tahsil 
edilememiştir ki, yd içerisinde Hazinenin ihti
yacı için Merkez Bankasından alman avanslar 
ödenebilsin. Bu borç, Hazineniu omuzunda ka
lır. İşte 1955 ve 1956 yıllarında bu durum aşi
kâr olarttk meydana çıkmıştır. Birim tenkid et
tiğimiz nokta budur. 

1956 yılına ait dün verdiğim rakam hatırımda 
kaldığına göre 488 milyon liradır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 1956 
yılı ekimini söyleyin... 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Okuyorum, 
buyurun; 483 milyon 600 bin liradır. Buyurun 
inanmazsanız, bakın. 

REİS —- Doğru rica ederim, devam edin. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Kısa vadeli 

avanslar bu, ben bundan bahsettim. Hazine f ino
larını tenkid etmedik,-»ama sıfıra inse idi ona da 
müteşekkir olurduk. 

Şimdi bütçedeki samimiyet mevzuuna gele
lim. Evvelâ arkadaşımızın bir ifadesini peşinen 
tavzih edeyim. Dediki; Alican Halk Partisi büt
çelerinin samimi olduğundan, Demokrat Parti 
devri bütçelerinin gayrisamimî olduğundan bah
setti. Bu tamamen hilafı hakikattir. Biz her iki 
devir bütçelerinin de gayrisamimî olduklarını 
ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki, bunların gayrisa 
mimîliği şu istikamette, onların gayrisamimiliği 
ise şu istikamettedir. Yüksek Heyetinize dc izah 
edeyim: Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi 
devrinin bütçeleri küçük rakamlar hakkında ola
rak bağlanıyordu. Yani, varidat tahminleri rea
litelere uygun yapılıyor, yd içerisbtde karşılaşıl
ması lüzumlu olabilecek birtakım tahsisat bütçe 
yapılırken, Devlet bütçesine konulmuyordu. De
mokrat parti iktidarı bu mevzudaki tenkidlerindc 
tamamen haklıdır, bunu hep beraber tenkid ettik. 
Nitekim, yıl içerisinde fevkalâde ödenek kanun
ları, munzam ödenek kanunları daima Cümhn 
riyet Halk Partisi devrinde büyük mikyaslarda 
çıkmıştır. Bilhassa millî müdafaa tahsiderinde 
ehemmiyetli munzam ve fevkalâde ödenek ka
nunları çıkarılmıştır. Büyük rakam bu ödenek 
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leri, Devlet bütçelerinin yüzde 20; yüzde 25, hat
tâ zaman zaman daha yüksek nispetlerine var
mışlardır. O halde bizim bütçede samimiyet fik
rinden anladığımız; gerek varidatta; gerekse tah
sisatta realitelere, memleket şartlarına uygun 
tahminler yapmak olduğuna göre; tahsisatta bu 
çeşit hallerin doğması da gayrisamimidir, vari
datta bu çeşit hallerin doğması'da gayrisamimi
dir. Halk Partisi devrinde tahsisat miktarlarında 
bu gayrisamimilik vardı. Demokrat Parti iktidarı 
da 1954 yılından itibaren, bütçede, samimiyet 
fikrinden her gün biraz daha uzaklaşmaktadır. 
Onun tatbik ettiği usul, Halk Partisi iktidarının 
tatbik ettiği usulün tamamen aksidir. Bu usul 
nedir? Bu usul Devlet bütçelerinin varidat tah
minlerini memleketin ekonomik ve malî takati
nin üstünde tahmin etmek ve bunun neticesinde 
varidat tahminlerinin tahsisatiylc tahakkuk im
kânlarından yıldan yıla uzaklaşmasıdır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Acaba? 
REÎS — Sebati Bey rica ederim. Müdahale 

etmekle işin uzamasına sebeboluyorsunuz ve biz
leri de dünkü izahları tekrar dinlemek mecburi
yetinde bırakıyorsunuz. (Gülüşmeler) 

EKREM ALÎ CAN (Devamla) — Efendim, 
bendeniz de dünkü izahlarımı tekrar etmek mec
buriyetinde kaldığım için hakikaten sizlerden 
özür dilerim. Ama Bütçe Encümeni sözcüsü arka
daşımın dünkü, izahlarım karşısında^ bâzı tered
dütler duymakta olduğunu gördüğüm için ve ba
na rakamlarda bata yaptığım isnadında bulun
duğu için bu izahlarımı arz ediyorum. 

Demokrat Parti iktidarı zamanındaki gayri-
samimiyet, varidatın yükseltilmesi şeklinde ol
muştur, diyoruz. Bu ne zaman başlamıştır? Bil
hassa 1954 senesi bütçesinden itibaren başlamış
tır. Arkadaşım lütfen bütçe rakamlarını, yani 
varidat tahminleriyle, tahsilat rakamlarını mu
kayese buyursunlar. 1950 ve 1951 yılı bütçele-
rinen azaran 1951 yüı bütçesindeki tahminlerde 
dokuz milyon liralık fark vardır, Tabiî lehtedir. 
1952 bütçesi tahminlerine nazaran 100 milyon 
liralık fark olmuştur. Yani lehte. Bu hal, gayet 
kuvvetli bir malî bünyenin ifadesidir. 1953 te 
23 milyon liralık bir tenezzül olmuştur. 1953 
teki bu rakam muvazeneli sayılır. Ama dikkat 
edüeoek nokta, menfi işaret 1953 te başlıyor. 
TeMike işareti kendini gösteriyor. Biz, bu nok
taya temas ediyoruz. 1954 te açık biraz daha ar
tıyor ve 104 milyon lirayı buluyor. Tahmin 

2 288 000 000 tahsilat ise 2 184 000 000 lira
dır. Geliyoruz 1955 e. 1955 te varidat tahmini 
ile tahsilat arasında 206 milyonluk aleyhte bir 
fark vardır. 2 789 WO 000 lira tahmin 
2 583 000 000 lira tahsilat yapmışız. 

Dikkat buyurun 'muhterem arkadaşlarım; 
gittikçe tahminler tahsilatla realize edilebilmek 
imkânlarını kaybediyor, ki işte bu, gayrisamimî. 
Yani diyoruz ki, bütçe tahminleri yaparken 
gayrisamimî hareket ediyorsun. Çünkü, şu işa
retlere dikkat etmiyorsun. 1956 yılında, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, tahmin ve tahsilat arasın
daki fark 350 milyon liraya yükseliyor. Şu hal
de bu bir samimiyetin ifadesi değüdir. Vaktiyle 
binde bir veya binde beş nispetli tahminlere na
zaran fazlalık olurken, 1954 ten sonra noksan
lıklar yüzde ile hesaplanmaya başlanıyor. 1955 
to tahminlere nazaran düşüklük yüzde 7,3, 1956 
da tahmiulere nazaran düşüklük yüzde 10,6 ya 
yükseliyor. îşte samimiyetsizliğin işaretleri bun
lardır. Bu suretle, memleketin iktisadi ve malî 
gücü dışında suni bir iştira gücü sağlanmaya 
çalışüması, enflâsyonist bir harekettir. Diğer 
enflâsyonist hareketlerin yanında enflâsyon bu 
suretle de körüklenmekte, paramızın kıymeıi bu 
yoldan da düşmektedir. Demokrat Parti Hükü
metinin gayrisamimî hareketiyle Halk Partisi
nin gayrisamimî hareketi arasındaki mukayese
miz bundan ibarettir. Arkadaşım, siz Halk Par
tisi devrinin bütçelerine samimî, dediniz, demek
tedir. Yok böyle bir şey Sebati Bey Bırakın bu 
politik oyunları Allah aşkına. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Zabıtta 
söylediğiniz bir lâftır. 

EKREM ALI CAN (Devamla) — Oku zaptı 
görelim. Şimdi, muhterem arkadaşlar, bütçede 
tasarruf mevzuunda arkadaşım evvelâ bendeni
zin 1950 yılına ait verdiğim rakamı tekzibetti-
ler. 1950 yılı personel masraflarını 656 müyon 
lira olarak göstermiştim. Bu miktar 1957 yüın-
da 1 milyar 600 milyon lira oldu, diyoruz. 2,5 
misline yükselmiştir. Ataman diyor ki; 1950 de 
bu rakam 911 milyon liradır. Yanlıştır. Bende
nizin şahidim Adnan Menderes'tir. f950 bütçe
sini Demokrat Parti Meclîs Gnıpu adina tenkid-
ettiği zaman Adnan Menderes «1950 özlük hak
larında 60 müyon lira artış olmuş ve yekûnu 
656 milyon lirayı bulmuştur.» diyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bütçe
nin hazırlanışı sırasında. 
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EKREM ALİCAN (Devamla) — Devlet büt
çesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi 
Heyetinde müzakeresi sırasında - 1950 de - De
mokrat Parti Grupu adma konuşan Adnan 
Menderes, özlük haklarının yani personel mas
raflarının 056 milyon liraya baliğ olduğunu 
ifade etmişti. Bendeniz de bu rakamı ele almış 
bulunuyorum. 

Şimdi ikinci bir şalı id. Bu rakamı teyidedici 
mihiyette olduğu için, yanlış bir şey soylemi-
yeyim diye aradım buldum. 1951 bütçesinde Ma
liye Vekilinin, yani Demokrat Parti iktidarının 
ilk bütçesinde Maliye Vekilinin konuşmasından 
bir pasajı okuyacağım. (Hükümetiniz bütçeyi 
hazırlarken tasarruf fikrini esas olarak almış, 
bu bakmdan bütçede hiç de azımsanmıyacak 
rakamlar elde etmiştir. 1938 yılında 101 milyon 
liradan ibaret olan ve mütaakıp senelerde, her 
yıl vasati olarak 58 milyon lira gibi bir artış 
seyriyle 1950 bütçesinde ve mütaakiben aynı yıl 
içinde kabul olunan kanunlarla 693 milyon lira
ya yükselen yolluklar ve çeşitli personel gider
lerinde...) Bu 693 milyon lira Maliye Vekilinin 
1951 yılı bütçesinde verdiği rakamdır. Bu 
rakama malî yılın icra safhası içinde yeniden 
kabul edilmiş olan personel masraflan da dâ
hildir. O halde Adnan Menderes'in, 1950 yılı 
bütçe konuşmasında verdiği 656 milyon lira
lık rakamı hakikaten sıhhatli bir rakamdır. 
Arkadaşımın ortaya attığı 911 milyon liranın 
nereden çıktığını bilmiyorum. 

Şimdi bir noktaya kısaca temas etmek is
terim. Geçen sene de buluna buluna Alican'm 
vaktiyle yoptığı konuşmalardan, 1955 yılı büt
çesinde yaptığım konuşmamdan bir pasaj bul
muşlar, önüme sermişlerdi. Bu yıl da, aynı pa
sajı Muhterem Ataman arkadaşımız bu sabah, Ali
can vaktiyle böyle konuştu, simli böyle konuşuyor 
diye huzurunuza getirdi. Bir metin hakkında va-
zıh bir kanaate varabilmek için o metnin tamamı
nı okumak lâzımdır. Ancak tamamı okunursa 
fikirler hakkında sarih bir kanaate vâsıl olu
nur. Ben demiştim ki; 3 milyar liralık bütçe
yi takdirle karşılıyorum. Evet; üç milyarlık, 
beş milyarlık bütçeleri her zaman takdirle 
karşılarım. Bütçe rakamlarının yükselişini her
kes her zaman elbette takdirle karşılıyacak-
tır. Ama o bütçe rakamlan memleketin malî 
ve iktisadi takati ile mütenasibolmak şartiy-
le. Yoksa bu yüksek rakamlarla memleketin 

malî ve iktisadi bütyesini tahribedecek istika
metlerde hareket edecek olursak o zaman o 
bütçeler tasvibolunamaz, hatalı taraflarına işa
ret etmek lâzım gelir. Sebati Ataman arkada
şımın işaret etmek istediği ve benim o zaman 
söylediğim yüksek rakamlı bütçeler iyidir sö
zü, sırf bu maksatla söylenmiş bir sözdür, 
konuşmamın daha sonraki kısımlarında; tah
minlerin, memleketin ekonomik realitelerine no 
derece uygun olduklart hususu ayrıca tetkik ve 
tahlil olunmuştur. Bu kısımlan okumadan «lâ 
takrabüssalâte» kabilinden bir tarafın alınıp 
okunması, şüphesiz, tarafsız bir hareketin ifade
si olamaz. 

Hükümetin henüz kanunları çıkmamış bir 
kısım varidat ile bütçe lâyihasını Yüksek Mec
lise sevk etmesini o zaman da tenkid etmişim. 
Sonra 1955 bütçesinin üç milyar civannda bağ
lanmasını teminen bu bütçenin gelir kısmı tah
minlerinde takibedilen usul hakkında şöyle mü
talâa beyan etmişim. 

«1955 bütçesinden evvelki bütçeleri ve me
selâ 1954 yılı bütçesinin varidat tahminlerini 
tetkik etmiş arkadaşlanmız, tahminlerde zatî 
takdir usulü yerine daha objektif bir usul ol
mak itibariyle, daha evvelki yıllar tahsilat va
satilerinin dikkat nazanna alındığını müşahede 
edeceklerdir. Bütçeyi ihzar eden arkadaşlanmız 
1955 yılı gelir tahminlerinde nedense bu usulü 
terk etmişler ve bütün tahminleri zatî takdir 
usulüne istinadettirerek müstakbel inkişaflar 
için oldukça müsamahalı marjlar tanıma yolu
nu ihtiyar etmişlerdir. Yapılan tahminlerin yılı 
içinde realize edilmesi en samimî temennimiz ol
makla beraber, dış tediye imkânlarımızın 1954 
yılında olduğu gibi 1955 te de güçlükler arz et
mekte devamı halinde, bilhassa ithalât vc ima
lâta müstenit vergilerimizde tahmin rakamları
nın realize edilmemesi ihtimalleri bizi ciddî ola
rak düşündürmektedir.» Arkadaşıma teşekkür 
ederim. Zatıâliniz bu mevzuu açtınız. 1955 yı
lında varidat tahminleri hakkında ifade ettiğim 
şu husus, bugün hesabı katî kanunlariyle mey-
ilana çıkmış ve 1955 yılı tahminleri 206 milyon 
liralık noksanlıkla realize edilebilmiştir. İfade
lerimi tetkik edecek olursanız 1955 konuşmam
da istifade edeceğiniz başka hımışlar da bulu
nabilir. (Sağdan, alkışlar) 

Efendim, özür dilerim, huzumnuzu fazlaca 
işgal ettim. Ataman arkadaşımız bu noktalara 
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temas ettiler, bendeniz de bu noktalara cevap
larımı arz ettim. Diğer vazifeliler konuşmaları
nı yaptıktan sonra cevap arz etmem icabeden 
hususlar olursa elbette arz edeceğim. (Sağdan, 
alkışlar) 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Ekrem Alican arkadaşı
mız, grupu namına cevap verdiğini söyledi. Fa
kat söze başlarken Bütçe Encümenini muhatap 
tutmadığını, Encümenin, bu yapılan tenkidîere 
kendisini muhatap tutup cevap «vermesinin doğ
ru olmıyacağı yolunda birtakım dersler verdi. 
Bütün bunlara rağmen en sonunda encümenin 
muhataplığmı da kabul ettiğini belirtti. Arka
daşlar, Bütçe Encümeni Mazbata Muharririnin 
vazifesi Bütçe Encümeninden geçmiş^ bulunan 
bir kanun teklifi veya lâyihası hakkında cere
yan eden müzakerat esnasında bir muhalefet 
grupu namına söylenen sözler, hattâ mebus ar
kadaşların şahısları adına söyledikleri sözler 
hakkında encümenin noktai nazarını izah et
mektir. 

Şimdi bütçe, 1957 yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve buna merbut cetveller hak
kında ve bundan evvelki bütçeler hakkında ha
kikat» uygun olmıyan birtakım mütalâalar zik-
redildiği zaman Bütçe Encümeni Mazbata Mu
harririnin vazifesi, elbette bu nıütalâatı, bu yan
lış malûmatı tashih etmektir. Vazifesi budur. 
O vazifeyi aklığım için kürsüye çıktım, affmı-
zı rica ederim. Bu vazifeyi sadece kendilerine 
karşı değil, aynı zamanda Yüksek Meclise kar
şı da ifa etmekteyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; muhterem Ali
can arkadaşımız, kendisinin bütçe hakkında 
söylediği sözlerin, verdiği malûmatın ve ra
kamların hakikata tevafuk etmediği yolunda 
bendenizin izahatıma karşılık, Bütçe Encüme
ninin raporunda bir aksaklık, eksik bir nokta 
arıyor. 

Rapor 27 sahifedir arkadaşlar. 32 tane tab
lo var; tam 32 tablo. Bula bula ne buluyor bili
yor musunuz! Biz raporda demişiz ki, millî ge
liri tetkik etmişiz, millî gelirdeki artışlarr tes
bit etmişiz, «Millî gelirde, 1950 yılından bu ta
rafa artış var» demişiz. Mühim bir nokta daha 
var, onu da arz edeyim: Raporumuzda demişiz 

ki; «Millî gelirdeki artışların umumi refah se
viyesinde bir artışı ifade etmesi için artış nis
petlerinin nüfus artış nispetlerinden yüksek ol
ması lâzımgeldiği aşikârdır. Milli gelir rakam
larındaki artışların nüfus artış nispetinden da
ha hızlı bir tempoda seyrettiği tesbit olunur
sa memlekette refah seviyesinin yükseldiği an
laşılır.» Bizim raporumuz sarahatle ortaya koy
maktadır kj, millî gelirimiz nkfusumuza nis
petle daha hızlı artmakta. Delili: Nüfus basma 
düşen millî gelir miktarının gerek cari fiyat
larla gerekse sabit fiyatlarla artmış bulunması
dır. Diyaruz ki, millî gelirin nüfus başına dü
şen miktarı artmıştır. Yalan mı? Hilafı hakikat 
mı? Artmamış mı? Gerek cari fiyatlarla gerek
se sabit fiyatlarla artmıştır, işte arz edeyim: 
Millî gelir, cari fiyatlarla: 1950 dc 428, 1955 te 
736. Nüfus başına gayrisâfi millî hâsıla: 1950 
de 496, 1955 te 856. Demek ki, artmıştır. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — 1953 le mu
kayese et, 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, oraya da geleceğiz, acele etmeyin. 

Şimdi sabit fiyatlarla; 1950 de 434, 1955 te 
519 artmış. 

Gayrisâfi milli hâsıla; 1950 de 496, 1955 te 
595 artış sahH fiyatlarladır. Şimdi biz raporu
muzda dedik ki, Muhterem Nüvit Yetkin arka
daşımıza cevap-vertnek için arz ediyorum; «Bir 
memlekette sosyal faaliyetlerin yarattığı bütün 
ölçülebilir kıymetlerin toplamı millî hâsıla ra
kamlarında ifadesini bulmaktadır. Bu itibarla 
tetkiklerimize! de bu rakamları esas ittihaz et
meyi uygun görüyor ve zaman içinde vâki olan 
bir gelişme vetiresini toptan kavramak'endişe
siyle mantıki ve zarurî bir başlangıç tarihi ola
rak 1950 yılını almış bulunuyoruz.» 

Ben burada millî gelirden bahsederken 1953 
ten filân bahsetmedim. Millî gelirimizin nüfus 
başına arttığı hakikatini tesbit ettik. Bu haki
kat mıdır, hakikat değil midir? Arkadaşımız 
diyor ki; sabit fiyatlarda 1953 senesinde bir 
yükselme olmuştur, halbuki bu yükselme 1955 
senesinde olmamıştır. Millî gelir bir mebdeden 
başlar.ve çizdiği münhnni birtakım iniş ve çı
kışlar kaydeder. Biz her münhani ile bir nevi 
iniş çıkışlar mukayesesi yapmıyoruz. Biz millî 
gelirin 1950 den bu yana arttığı ve nüfus ar
tışından daha süratli bir tempo ile arttığı ha
kikatini, raporumuzda tesbit ediyoruz. Bu ha-
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kikatı nıahz, halcikatı mutlaka; bunda tereddüt 
yoktur. «Raporunuzda yazdığınız hakikat ama. 
1953 te çıkmış, sonra inmişsiniz», diyor. Artış
ları tesbit ederken 1953 te-gayet müsait iklim 
şartları yüzünden millî gelirimizin bir nevi zir
ve teşkil edecek şekilde arttığını, ondan sonra 
1954 te gerilediğini tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bula Inda bulduğu nokta bu. 
ikincisi, fiyatlar. Arkadaşını diyor ki; «Fi

yatlar hakkında verdiğim rakamlar 1956 sene
sinin 9 neu ayındaki rakamdır.» İkildeniz ra
poru hazırladığım zaman istatistik bülteuinin 
32 ncisi intişar etmiş, 33 ncüsü intişar etme
mişti. Arkadaşlar; niçin telefonu açıp da sor
madım, Konjonktür Dairesine sorabilirdim, fa
kat buna lüzum görmedim. Çünkü tesbit etmek 
istediğimiz nokta şu : 1953 ten itibaren fiyat
larda artış temayülü başlamıştır. Fiyatlar ar
tıyor. Bunu inkâr çtiniyoruz, söylüyoruz; aza
lıyor demiyoruz, artıyor, diyoruz. Elimizdeki 
rakamlara göre perakende fiyatlara istinaden, 
Ankara'daki fiyatlar üzerinde yaptığımız bir 
ankete göre 1956 senesi Haziran ayından başla
mak üzere bir depresyon husule geldi ve bu
nun neticesinde vasatilerde nispi bir istikrarı -
yani aşağı -yukarı tâbiri kullanılıyor - tesbit edi
yoruz. Şimdi bizim noktai nazlarımız; bütçede 
şunu, bunu, fiyatları teşevvüşlere istinadettir-
medik. Fiyatlar hakkında, bir müşahedede bu
lunduk, iktisadi mütalâalarına vereceğimiz ce
vaplarda fiyatlara daha etraflıca temas edece
ğiz. Fiyatlar hakkındaki malûmatı elimizde bu
lunan fiyatlara göre ve indeksleri buraya koy
mak suretiyle tamamen objektif tefsir ile ifade 
ettik. Bu hususta gizli* kapaklı kalmış bir şey 
varsa söylesin. 

Bana diyor: «Niçin 11, 12 nci aya neden 
gelmedin ? Fiyatlar artıyor, eksilmiyor ki I Bun
ları da koysa idin.» Bunlarda mütalâalarımı de
ğiştirecek, raporda yazılı olan noktai nazarı de
ğiştirecek bir husus var da koymazsam, o zaman 
haklı olur. Fakat raporda fiyatların yükseldi
ğini göksümüzü gere, gere tesbit etmişiz. Ama 
fiyat politikası nedir, fiyat yüksekliğinin mâ
nası nedir? Onun da sırası elbette gelecektir. 

Raporda bölüm bolüm 1950 den bu yana fi
yat indeksleri geçmiştir. «Dokuzuncu aya ka
dar koymuşsun, 10 neu ve 11 nci aylan koyma-
mışsın.» diyorlar. Yapa yapa yaptığı budur. 

• Onun; «Hilafı hakikat bir rakam zikretmişsi
niz.» demesi lâzımgelirdi. 

Tedavül Ihacmında milii gelirdeki nispetlere 
gelince; muhterem arkadaşım bu mevzuda ne 
diyor, biliyor musunuz? «Yine fiyat misillû. 
1955 in nispetini almışsınız, 1956 nin almamış
sınız,» diyor. 

.Muhterem arkadaşım, bizim raporumuzun 
objektif ve namuslu rapor olduğunun delili ker-
re içinde (1955 itibariyle) kaydı bulunmasıdır. 
Ve bu malûmatın altında kaynak işareti var
dır. Kaynak milletlerarası 1956 raporudur, bu 
rapordan alınmıştır. Bü rapor mukayese edilir
ken diğer unsurlar da 1955 olarak alınmıştır. 
Dir unsur 1955, bir unsur 1956 olamıyacağı aşi
kârdır. Meselâ Belçika'nın 1955 nispeti ile Tür
kiye'nin 1956 nispetim mukayeseye kalkmışsa-
nız bu doğru değildir. Burada zikredilen nis
petler milletlerarası nispetlerdir, 1955 nispet
lerini esas olarak aldığımız için Türkiye'nin de 
1955 nispetini esas olarak koyduk. Türkiye. 
İngiltere'den evvel gelmek üzere, burada ya
zılı olan 9 memleketin sekizîncisidir. Böyle 
koymuş olsaydık İsveçle müsavi olmak şartiyle 
ikisi de yedinci olurdu, isviçre 23, Belçika 23. 
italya 15, Norveç 11 ve Türkiye de 12 nci olur
du ve lıcnim bununla isbat etmek istediğim dâva 
yine isbat edilmiş olurdu. Çünkü benim isbat et
mek istediğim, bu devrelerdeki para hacminin 
gayrisâfi millî gelire nispetinin, diğer memleket
ler para hacımlarının gayrisâfi millî gelirlerine 
olan nispetlerinden daha aşağıdır, yani bizim 
emisyon miktarımız onlarınkinden çok daha az 
dır, noktasıdır. 1956 yı dayapmasan yine çok de
ğildir. Mamafih arkadaşımın raporda sathi bir 
tetkikle/temasla bundan başka bir şey bulamadı
ğı hakkında seid ettiği husus şayanı dikkattir. 
«Siz Büyük Millet Meclisinin Bütçe Encümeni
niz» dediler. Bütçe Encümeninin vazifesi hak
kında birtakım va'zü nasihatte bulundular. «İki 
buçuk ay çalışır, bir rapor hazırlar, ondan sonra 
bunu Yüksek Meclise arz edersiniz. Sözcü bütçe
nin derinliklerine inememiş ve sathi kalmış.» de
diler. Kendilerinin rapor üzerindeki tetkiklerinin 
sathiliğini bundan daha iyi isbat edecek başka bir 
delil aramaya ihtiyaç yoktur. Sathi tetkika isti
nabeden rakamlar ve malûmatın elbette tekzibe-
dilmek tehlikesine mâruz kalacağı aşikârdır. Şim
di gelelim verdiği cevaplara. Şu ciheti arz ede
yim ki, bendeniz sabahki mânızatımda Hürriyet 

3159 

TBMM KUTUPHANESI



Partisi Meclis Grupu namına söylediği teııkidle-
rin bütçeye taallûk eden kısımları hakkında mâ
ruzâtta bulunacağımı tasrih ettim. «Diğer taraf
larına temas etmedi, öyle ise buraları tasvibedi-
yor» demek istiyor. Bendeniz aslä tasvibetiniyo
rum. Burada Bütçe Komisyonu olarak ve Bütçe 
Komisyonunun kahir ekseriyeti olarak tasvibet-
mediğimizi ifade ederim. Niçin tasvibetmediği-
mizi de arz ve ifade etmeyi bir vazife biliriz. 

Denk bütçe hakkında, sabah ariz ve amik ma
ruzatta bulundum. Arkadaşlar, bütçe tasarısı hak
kında konuşurken, bu tasarı denk midir, değil 
midir konusunda hemen ifade, edeyim ki, 1937 
bütçe lâyihası denktir. Denk değildir, derebilir 
mi? Denemez. Arkadanım diyor ki; ne denktir 
denebilir ne de denk değildir denebilir... Bu.de
mektir ki, bütçe tasarısı denk olarak hazırlan
mıştır. Hakikat budur. Bunun inkâr edilmesine 
imkân var mıdır? Ama bu tasarı kanunlaştıktan 
sonra, tatbik edildikten sonra hesabı katide ver
diği netice ne olur? üç ihtimal vardır. Ya açık 
verir, ya denk olur, yahut eksedanter olur, fazla
lık verir. Falan yılın bütçe hesabı katisinin ver
diği netice nedir deyince biz demedik ki, 1954 
yılı bütçesinin hesabı kati neticesi denk çıktı. 
Böyle bir şey söylemedim. Maliye Vekilinin dc 
böyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Malîye Ve
kili «Demokrat Parti 4 ncü denk bütçesini getir
di.» demedi mi? 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Benim bil
diğim hükümet bir bütçeyi denk hazırlamıştır, 
ikinci ve üçüncü bütçeyi denk hazırlamıştır. Şimdi 
de 4 ncü defa olarak bütçesini denk olarak getir
miştir. Hakikat budur. Bunu ifade ettim. Bunu 
Hükümet radyoda söylüyor, ajansta söylüyor, Res
mî Gazetede neşrediyor. Arkadaşımız diyor ki; 
«Hesabı katilerin neticeleri denk çıkmadı, bina
enaleyh Maliye Vekilinin bu sözü hilâli haki
kattir.» Bumı dedikten sonra hesabı katisini bek
lemeden «1956 bütçesi denk değildir.» diyor. Be
nim itiraz ettiğim nokta budur. Yoksa sizin denk 
bütçe tarifinize dokunmadım. Bütçe lâyihalarını 
kanun olarak kabul ettiğimize göre 1956 bütçesi 
denktir. Şimdi, 1957 bütçesi denk bir tasarıdır. 
Arkadaşım «Anlatmamıza imkân yoktur.» diyor. 
1954 bütçesi denk hazırlanmıştır; hesabı katisi 
açık vermiştir! Anlaştık mı?.. 

EKREM ALİCAN — Evet. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) ~ Peki. şim

di Hükümet tarafından bir lâyihai kanuniye 
olarak sevk edilen 1957 bütçesi de denktir. An
laştık mı?.. 

EKREM ALÎCAN — Hayır. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi de 

hayır, diyor. Denıiııkine evet-, şimdikine hayır. 
Böyle hakikaten ani aşamayız. Sonra arkadaşlar, 
rakamları tefsir etti. «Hayır, rakam falan tef si r 
etmedim. Verdiğiniz rakamlar karşısında, resmî 
vesikalarda yazılı, matbu rakamları okudum, tef
sir etmedim, bundan şn çıkar, bu çıkar, demedim, 
tefsir yok.» diyor. 

Ondan sonra açıklardan bahsederken 1952 
yılından başlıyor. Fiyatlarda 9 neu ayı koydu
nuz, onuncu ayı koymadınız, diyen Ekrem Ali
can, açıklardan bahsederken 1952 den başlıyor. 
Çünkü, 133'milyon açık var, dediği 1951 de 55 
milyon liralık fazlalık var, tevile imkân yok. Hu
susi varidat diyemez, şu olmaz, bu olmaz. Allem 
ettim, kalîem' ettim, şu açıkları, şu rakamları çı
kardım, diyemez. Birinci maddeyi, ikinci mad
deyi, üçüncü maddeyi okuyor, koskoca dördün
cü maddeyi okumuyor, birtakım ameliyatı hesa
biye yapmakla meşgul, Açık vermiyeceği için, 
vermiyeceğîîıi bildiği için, 1951 den başlamıyor, 
1952 den başlıyor. - Şimdi samimiyet, bütçede sami
miyet üzerinde görüşüyoruz - Elbette bütçede 
samimiyetten balısedeııin kendi beyanının da .sa
mimî olması lâzımgcliı*. Sonra da diyor ki, arka
daşla!'; «Efendim, istikrazlar. Amerikan yardı
mı, hususi kanunlarla elde edilen varidat, bun
lar bütçe açıklarına dâhil değil. Bütçe açıklarını 
bunlarsız hesabediniz.» Peki, bunlarsız hesab-
edelim. Diyorlar ki,- yine : «Sizin burada yazdı
ğınız açıkların hemen , arkasından bütçe açıkla
rını efkârı umumiyenin güzünden uzak tutmak 
maksadiyle Merkez Bankasının bankmotları il<; 
karşıladı.» istikrazlar, Amerikan yardımı, hu
susi kanunlarla elde edilen varidat, Merkez Ban
kası bankınotları mıdır? Böylece istikrazlar, 
Amerikan yardımını, hususi kanunlarla elde edi
len varidatı da eklemek suretiyle açık miktarı 
100, 120, 138 milyona çıkmaktadır. Açığı 10 
milyondan, 120 - 138 milyona çıkarmak, Merkez 
Bankasından bütçenin finanse edildiği, büyük 
ölçüde finanse edildiği maksadına müpteni de
ğil midir? 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — 1955 - 1956. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Evet, is-

tikı-az. Amerikan yardımı, hususi k.'imınlarla el-
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de edüen paralar, bunlar Merkez Bankasından 
mı gelir? Bunlar Merkez Bankasından gelmedi
ğine gbre, bütçe açıklarında bunlar para olarak 
bütçeyi finanse eden kaynaklar bulunduğuna 
göre, siz de bu açıkların - zabıtlarda mevcut be
yanlarınıza göre - Merkez Bankası tarafından 
kapatıldığını bimuhâba ifade ettiğinize göre, si
zin beyanlarınız hilafı hakikattir. (Soldan, bra
vo sesleri) 

Gelelim mevhum varidat meselesine : Kanun 
tasarısı gelir, kanun tasarısı kanunlaştığı tak
dirde bu varidat hakikat olur. Varidat da bir 
kanuna istinadeder, bütçe lâyihası da bir lâyi
hadır, o da yüksek tasvibinizden sonra kanunla
şır, bütçe lâyihasına eklenecek cetvel bütçe ka
nununa eklenecek olan cetveldir. Dikkat buyur
manızı rica ederim. 

Bütçe lâyihasını, eetveli olmazsa Yüksek He
yetiniz de bütçeye bunu eklerse bu lâyihada cet
vel yoktu, kanuniyeti mualleldir, denebilir mi.' 
Denemez. Bütçe kanununa cetvel eklenmezse de
nebilir. 

Yüksek Heyetinizin tasdik ettiği bütçenin 
içine, kanunu çıkmamış bir varidat koyar ve bu 
varidatın istinadettiği kanun olmadığından; ka
nunu olmıyan bir cetvel bulunduğundan bütçe 
kanunu muallel olur. Fakat, kanun tasarısı Yük
sek Heyetinize sunulduğu takdirde bütçe lâyi
hasının hukuki hüviyeti ne ise kanun tasarısı
nın hüviyeti odur, yani lâyiha Yüksek Heyeti
nizin tasdikiyle kanunlaşacaktır. 

Kısa vadeli avanslar meselesine gelince : 
Kusa- vadeli avans meselesini arkadaşımız bi

lir. Benim Bütçe Komisyonu namına hazmede
mediğini noktayı bildiği halde bunu söylemesidir. 

Muhterem arkadaşlar; Merkez Bankasından 
Hazine avansları hakkındaki kanun değişmiştir. 
Eskiden Merkez Bankasından alınacak Hazine 
avansının plafonu sermaye ve ihtiyatlara göre 
tâyin.edilmiş idi. Büâhara bunu değiştiren bir 
kanun Yüksek Heyetinizin tasrihine mazhar ol
muştur. O kanunla bu, bütçenin % 15 i olarak 
tahdidedilnıiştir. 28. milyondan 300 milyona çık
mıştır. Merkez Bankası avansının hikmeti vücudu 
budur. Şimdi okuyor, «28 milyondan üç yüz bil
mem kaça çıktı» diyor. 28 milyondan yukarı çık
ması imkânı olmadığı için bu 28 milyondu, Bizim 
Hazine muvmanımızın ihtiyacı mantıkisi ve ihti
yacı tabiîsi bu 28 milyonluk limiti tazyik ettiği 
içindir ki, % 15 e çıkardık. Bu rakam normal 

Hazine avansları miktarının plafonunu tesbit 
eder ve bunun bu miktarda olması asla bütçenin 
Merkez Bankasından finanse edildiğine delâlet 
etmez. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Facilite de caizse. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Dünyanın 
hiçbir memleketinde Hazine avansları 1 Martta 
kapatılmaz... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Kapatılır. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — «Kapatı

lır» diyor, beyefendi, ben kapatılmaz diyorum. 
Kapatılır, kapatılmaz diye sabaha kadar müna
kaşa edebiliriz. 

NECATI CELİM (Aydını — Sebatı, ısrar 
etme, muhalif oldu, tabii öyle söyliyecek. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar: 
Şimdi, samimiyet meselesi hakkında kendisi, 

beyanatında samimiyetsizliğe misal olarak imha 
edilen masraf tahsisatını gösterdiği halde bu sefer 
bundan içtinabederek gelirlerin, gelir tahakku
ka tı ve muhammenatı arasındaki farklara istina-
detti, Mütemadiyen ölçü .değiştiriyor. Ama biz 
bu ölçüye göre de dâvamızı müdafaaya muktedir 
olduğumuzu arz edelim. 1951 - 1955 te diyor. 
1954 -1955 mi? Baş üstüne, bunlardan bahsedelim. 

1954 yılında varidat 104 000 000 lira noksanı 
ile 2 288 000 000 dur. Bu 104 000 000 liranın 
71 000 000 lirası Musul petrollerinden aldığımız 
hissedir. Bu 1955 te 100 milyon lira olarak kon
muş. Bu sene tekrar koyduk. Bunu kendisi de bi
liyor. 70 milyon çıktıktan sonra geriye 34 milyon 
lira kalır. Bunun tahakkuk nispeti, yani varidatla 
muhammenat arasında, bilhassa bir sene zarfında 
tahsil ile tahakkuk.nispeti yüzde bir. Demokrat 
Partinin muhalefette iken sözcülüğünü yapan 
Adnan Menderes demiş ki; muhammenat ile ta-
hakkukat arasında bir fark olması tabiidir, İn
saflı bir tenkid yapmış. Ama bunun da bir nis
peti olmalı demiş-, % 20, % 30 olmaz bu fark 
demiş. Dünyanın neresinde görülmüştür ki, vari
dat muhammenatı yüzde yüz, tam elifi elifine ta
hakkuk etsin. Bu, ya fazla olur, ya eksik. Çok 
fazla olursa o bütçede yine samimiyetsizlik var
dır. Eğer noksanlık yine fazla ise o bütçe yine 
samimiyetsizdir. Arkadaşlar, bir bütçenin yüzde 
bir gibi bir nispetle tahakkuk etmesi iftihara şa
yan bir muvaffakiyettir. Bunu böylece kabul et
mek lâzımdır, Ekrem Alican. 
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1955 e gelelim. 206 milyonun 100 milyonunu 
düş Ekrem Alican, kahr 106 milyon. Nispet 
% 3,8 dir, 7,8 değil, 4 de değil. Ademi tahak
kuk nispeti % 3,8 dir. 

Arkadaşlar, dünyada tenkid kabul etmiycn 
şey yoktur. Elbette Hükümetimiz, Demokrat Par
ti iktidarını teşkil eden muhterem arkadaşlarımı
zın teşkil ettiği heyet, bendenizin namına komiK-
mak şerefine nail olduğum Bütçe Komisyonu hen 
insanlardan müteşekkildir, hata yapabilir. Ha
talarımız hüsnüniyetle söylense kabul ederiz. Fa
kat şu samimiyetsizliğe delil olarak gösterilen 
şey, yalnız samimiyetin değil, aynı zamanda nü 
fuzu nazarın da delilidir. (Bravo sesleri) 

Personel masraflarına gelelim-. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) - 1956 yıh ne 
oldu? 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Ne olmuş 
1956 senesine? Efendim zaliâliniz 1954 ve 1955 
yılından bahsettiniz. 1954 ve 1955 yılları kesin 
hesaplarına istinadettiniz. 1956 yıh devam edi
yor. Yani «1956 bütçesi varidat tahakkuk nis
petlerini münakaşa edelim> diyorsunuz Tahak-
knk etsin, onu dı> münakaşa edeceğiz. 

Personel için rakam vermiş, 656.. diyor ki, 
1950 yılı bütçe lâyihası konuşulurken Adnan 
Menderes'in verdiği rakama istinadediyonım. 
-Rakam tıpatıp o rakam 656. Fakat 1950 bütçesi 
tatbik olunduktan sonra 1951 büteesi dolayısiyle 
Maliye Vekilinin beyanatına bakıyoruz, rakam 
693. Neden 693 rakamını vermedi de 65C yı 
verdi? Maksat açık; arayı daha çok açmak, nis
peti yükseltmek için verdi. Halbuki bunu verir
ken burada söylenen nutukları değil, bütçe in
karcılarını, bütçedeki kadroları vermesi, matbu 
olan bu raporu tetkik etmesi icabederdi. Perso
nel masrafları cari masrafların içinde değil mil 
Biz cari masraf 16,4 nispetinde düşmüş diyomz, 
siz artmış diyorsunuz. Bu mevzuda anlaşmamı
za imkân yok. Peı-sonef masraflarının 'ınmluk 
miktar olarak artması bütçeler dahilindeki nispî 
artışının diğer masrafların art ışından daha dini 
olması vakıasını bize unutturamaz. Ehemmiyet
li olan bütçenin süirüktürü, bünyevi teşekkülün-
deki tekâmüldür. Bütçenin % 90 nun cari mas
raflara tahsis etmek başka, bütçenin yüzde git
tikçe artan nispctlerdeki büyük kısımlarını müs
mir masraflara tahsis etmek politikası ise gene 
başka meseledir. Mesele bundan ibaret. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz sabahki ma
ruzatımı bitirirken Ekrem Alican'm 1955 te söy
lediği bir pasaj okumuştum. Bu beyanının tama
mını okursam istifadeli olacağını söylemişti. Ar
kadaşımı temin ederim ki, Bütçe Komisyonunda 
üye olduğum zamandan itibaren kendisinin vc 
kendisi gibi olan arkadaşlarının bütçe münase
betiyle yaptığı bütün beyanları okumayı bir ne
vi zevk bir nevi vazife, izzetinefsinin bir icabı 
addetmişimdir. Sabahleyin okuduğum, pasaja 
gelince o pasajın hakikaten bir hakikati kendi
sinin ağzından gayet belâgatle ifade ettiğini bu
rada bir daha tesbit etmek zevkine erişmek için 
okudum. Başka bir şey için değildi. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) - Söz istiyo
rum. 

REÎS — Fethi Bey, bir hususu yanlış telâkki 
etmemeniz için açıklıyapm. Zatıâliniz. Sebati 
Ataman konuşurken söz istediniz. Nizamna
memiz grup reisleriyle sözcülerine takdimen söz 
vermek hakkını bahsetmiştir. Söz almanızın se
bebi gnıpun noktai nazarı değil de alınan avans
ların kapatılıp kapatılmaması gibi... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - Peki, 
peki kapatıldı. 

REÎS (Devamla) — Avansların kapatılıp ka
patılmaması gibi Sebati Beyle şahsi bir noktai 
nazar farkından ileri geldi ise... Yanlış telâkki 
ettimse özür dilerim. 

Fethi Çelikbaş (Burdur) — Hayır; grup adı
na konuşacağım. 

REÎS — Grup reisi olarak buyurun, efendim. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRURU 

REÎSÎ FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakereleri bir 
memleketin, içinde bulunduğu malî ve iktisadi 
şartlara göre, halkının menfaatine uygun bir 
bütçe politikası" maksadına mâtûf olması iktiza 
eder. Bütçe denkmiş, değilmiş. Bunun burada 
bir karara bağlanması doğrudan doğruya bir 
neticesi olmıyacağı aşikârdır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu vaziyete gö
re. Hürriyet Partisi Meclis Grupunun görüşünü 
ve nasıl bir politika takibetmek lâzımgeldiğini 
kıymetli arkadaşım sözcümüz Ekrem Alican 
söyledi. Bendeniz Sebati Beye cevap verecek de
ğilim. Şimdi arkadaşım herkesi tatmin edici il
mi cevaplar verdi. Yalnız burada elimize yeni ge-
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çirdiğimiz Dünya Kalkınma Bankasının bir oto
ritesi olan Umum Müdürün raporundan 2 cüm
leyi okuyarak bütün bütçe müzakeresi sırasın
da bizim görüşümüzün ne olduğunu ifade ettik
ten sonra huzurunuzdan ayrılacağım. Biz ne der
sek diyelim. Bakınız bu banka müdürü 24 Ey
lül 1956 da toplanan umumi heyet toplantısında 
ne diyor arkadaşlar ; 

«Hepimiz politika içinde yaşamaya mecbu
ruz. Mesele gelişmeyi politikadan tecridetmek 
değil, iyi gelişme siyaseti ile kötü siyaseti yek-
diğerinden tefrik etmektir.» 

Mesele budur. Bunu tesbit ettikten sonra... 
(Soldan, gürültüler) Müsaade buyuran devam 
ediyorum : Sözcümüz anlattı; istediğimiz kadar 
hattâ elbirliği ile bu müzakerelerin neticesi, mil
lî gelir rakamları, tahlilleri dahilî ticaret, para 
politikası, fiyat politikası, ticaret muvazenesi 
tediye bilançosu ve ilâ... Bütn bunlara bakarak 
Türkiye'nin ekonomik gidişini içerde ve dışar-
da takibederek kendi çalışmalarına istikamet ye
renler vardır. Bakınız umum müdür sonunda ne 
diyor : (Enfilâsyon veya enfilâsyon tehlikesi ile 
müessir bir şekilde mücadele etmeyi ihmal eden 
hükümetlerden bankanın desteğini çekmek mü
kellefiyetini son haddine kadar müdafaa edece
ğim.) Şu halde biz enfilâsyon yok diyelim, büt
çe denktir diyelim, - bilhassa Sebati Bey dinle
sin - kendisi varsın Hazine avansları kapatılı
yor desin, biz kapatılmıyor diyelim. Sene so
nunda her halde bir vakit oluyor, biz sene 60-
nuna bakıyoruz, kapatılmıyor. Mesele sözlerde 
değil; hâdiselerde, olaylardadır. Olaylar memle
ketin hayrına netice vej*n bir politika oluyor 
mu? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bunların bütçe ile ne alâkası vardır? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Başvekil 
Bey, zatıâlinizin alâkası yok, demesiyle alâka
sı olmıyacak olsa bendeniz hakikaten müsterih 
olurum. Fakat maalesef sizin sözünüzle, bu 
sözlerin realite ile olan irtibatı kesilmemekte
dir. Sözcümüz çok etraflı olarak Türkiye'nin 
ekonomik şartlar içinde takibi lâzınıgelen büt
çe politikasını izah etti. Sebati Ataman Bey 
hakikaten sabretmiş, tetkik etmiş ve hattâ mu
ayyen bir hadde kadar iktisadi ve malî formas
yonunu da iktisabetmiş. Ama bir Bütçe Komis
yonu raporu tasavvur ediniz ki, memleketin 
milli gelirini eari fiyatlar dışında, sabit fiyat

larla tesbit etmek lüzumunu hissetmiştir. Yani 
İşletmeler Vekili Beyefendi, İşletmeler Vekâ
letine bağlı müesseselerin sattığı malları % 50 
zamla sattırsa, onunla mütenasibolarak umumi 
millî gelir de c/c 50 artacaktır. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. Bir bütçe raporu ki, memleket ge
lirini sabit bir kıymet üzerinden hesaplama-
mıştır, buna lüzum duymamıştır, bu rapor büt
çe raporu olmaz. Sizden rica ediyorum, 1951 
vc 1952 yıllarında Bütçe Encümeninin Meclise 
sunduğu raporlarla bilhassa bu sene Sebati 
Beyin kaleme aldığını ifade ettiği raporuu 
münderecatını karşılaştırınız. Aradaki fark gö-
rülecektir. 

HALİL İM RE (Balıkesir) — Karşılaştıra-
caklar, efendim. Niçin böyle yapıyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Şimdi arkadaşlar, Bütçe Komisyo-
nu teknik bir komisyon olmak itibariyle, Umu
mi Heyetiniz ve her ilgilinin realitelere, mese
lelerimizin en derin köşesine kadar nüfuz et
mesine yardım edecek rapor tanzim etmesi ik
tiza ederken bunu yapmamıştır. Demin bir misal 
nrz ettim, millî gelir meselesinde Hükümet sa
bit kıymetler üzerinden millî geliri besabettîği 
halde; Bütçe Komisyonu maalesef vuzuhsuz
lukta Hükümetten daha ileri gitmiş ve sabit bir 
fiyat üzerinden millî gelipi hesaplamamış veya 
bir cetvel vermemiş. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu raporu Muh
terem Heyetinizin bütçeye nüfuzuna imkân ve
recek vasıfta bir rapor değildir. Maruzatımın 
somunlayım, Ekrem Alican'm verdiği gayet ge
niş (Soldan, uımımi gürültüler) izahata isterse
niz itiraz edin, isterseniz kabul etmeyin, bu
nun hiç ehemmiyeti yoktur. Bu vesile ile Türk 
Milleti, efkârı umumiye içerde ve dışarda Hür
riyet Partisinin fikirlerini, memleketin bulun
duğu ekonomik konjonktüre göre takibedilmek 
lâzımgelen bütçe politikasının ne olmak lâzım
geldiğini öğreniyor. Yoksa bizim dediklerimi
zin, geçen sene gördüğümüz gibi, elbette ka
bul edilmiyeceeini biz biliyoruz. Ama bir mu
halefet partisi olarak böyle bir yolu göstermek 
vazifesindeyiz. Bir muhalif parti olarak, Hür
riyet Partisinin takibedeceği iktisadi, malî ve 
bütçe politikasının ne olacağını öğrenmek el
bette vergi veren mükellefin ve her vatandaşın 
hakkıdır. Telâkkimiz bu"olduğu için kıymetli 
sözcümüz Ekrem Alican vasıtasiyle çok geniş 
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izahlarda bulunduk. Milletimize böyle geniş 
bir izahat vermekten öteye bir niyetimiz yoktur. 

REİS — Kemal Biberoğlu sırasını kendile
rine verdiğinden dolayı, buyurun Hilmi Dura. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Çok muhte 
rem arkadaşlar; , 

Hürriyet Partisi adına dün yapılan konuş
mayı hep beraber dinledik. Bir müddetten be
ri Mecliste ve d işarda şahidi bulunduğumuz 
asabi hallerinin, nasıl bir ruh haletinin, nasıl 
bir siyasi hayal sukutunun tezahürleri oldu
ğunu zaten biliyorduk. 

Ekrem Alican 'ın konuşmasını takibederken 
gözlerde şu manzara canlandı. Bizzat teker 
teker okuduğu ve bir muvaffakiyetsizlik sem
bolü göstermek istediği eserler, abideleşip 
üzerlerine doğru yürüdükçe gözlerini yumarak, 
kollarım uzatmışlar, geri geri çekiliyorlar, bak
mamak, görmemek, kimseye de, göstermemek 
istiyorlar. 

Günlerinde tamamlanmadı diye isimleri sa
yılan bu tesislerin, sadece, adlarını tekrar et
mek bile hayli vakit aldı. Demek ki, muhterem 
arkadaşlar Türk Milletinin hizmetine girmek 
üzere olan pek çok eser var. Ve bunları ar-
tık. inkâra kararlı olanlar bile, ne maksat ve 
gaye ile olursa olsun, saymak zorunda kalı
yorlar. Hürriyet Partisi Grupuna göre, bütün 
bu eserler daha evvel bitirilmeli idi. Bitiril-
memeleri sebebi de plânsız, programsız ve 
hesapsız olmaktır. Ve çünkü yatırımlar milli 
okonominin icaplarına göre hazırlanmış bir 
millî plân çerçevesi içinde yapılmamıştır. 

Hürriyet Partisi Sözcüsü millî plân ister
ken vaktiyle muhalefetten gelen plân - prog
ram tenkitlerini iktidarımız saflarında daima 
hararetle ve tehalükle reddeden ve şimdi par
tilerinin ön safında bulunan zevatın da pek 
tabiîdir ki, noktai nazarlarını ifade ediyor ol
malıdır. Biz bu arkadaşların bu mevzuda ve 
her mevzuda dünkü fikirleri ve sözleriyle bu
günküler arasındaki derin tezadın her gün şa
hidi olmakta bulunduğumuzdan, artık entresan 
olmaktan çıkan ve bizde hayret nyandırmı-
yan bu beyanları yeniden ortaya sererek va
kit almak yoluna gitmîyeceğiz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Allah razı 
olsun... 

HTLMt DURA (Devamla) - Sözümü kes
meyiniz. Geçen sene yaptığınız açık Grup tnp. 

i lantılarını da, gazetecileri falan çağırarak «Mec-
j liste hatiplerimiz konuşurken sözleri kesili

yor, biaman harfendazlık yapılıyor» diyordu-
j nıız, niçin sözümü kesiyorsunuz?.. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ne var san
ki, Allah razı olsun dedim, Öyle ise geri alı
yorum, razı olmasın.. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Zaten geri 
almaya alıştınız. 

Ancak Fethi Çelikbaş arkadaşımız evvelce 
söyledikleri sözlerin, o tarihler için muteber 
olduklarını ve iktisadi meselelerin, zamanın 
şartlarına göre tetkik edilmesi icabettiğini b'd-
direrek bize- onları unutturmak istiyor. 

Muhterem arkadaşlar; iktisadi meselelerin, 
zamanın şartlarına göre tetkik edilmeleri ve 
bunlara mütaallik sarf edilmiş sözlerin dc söy
lendikleri tarihe göre kıymetlendiıilmeleri hük
münde ekseriya hakikat varsa da, her zaman ve 
her meselede bu kaziyeyi ortaya atarak karşımı
za çıkarılan maziyi ve o mazideki sözleri savuş
tu ruvermek de kabil değildir. 

Bugünkü Fethi Çelikbaş'a, dünkü Fethi Çc-
likbaş'tan misaller vererek bu gerçeği tesbite 
çalışalım : 

Fethi Çelikbaş ve partisi, bugün dış tediye 
müşkülâtından şikâyetçidir, memleketin seril" 
me devresine girdiğinden şikâyetçidir. 

1054 te iktisat Vekili iken ne söylüyor : 
«Devamlı olarak dış tediye açıklan veren bir 

memleketiz... Amerika Birleşik Devletleri, Bi
rinci Dünya Harbine kadar tediye muvazenesi 
itibariyle açık veren bir memlekettir. Fakat Bi
rinci Dünya Harbinden sonra vaziyetleri değiş
miş, aktife dönmüştür. 

...Türkiye'nin geçirmekte olduğu tediye müş
külâtı, bizzat yabancılann görüşlerine göre, ge
çici mahiyettedir. Türkiye, üç sene sonra, beş 
sene sonra, yirmi beş, otuz seneden beri katotti-
ği mesafenin çok üstünde merhale alacaktır.» 
(Soldan, «bravo eski Çelikbaş sesleri» gülüşme
ler) 

Muhterem arkadaşlar; devamlı olarak tediye 
açıklan veren bir memleket olduğumuzu ifade 
eden, Amerika Birleşik Dexdetlcrinin dahi Bi
rinci Dünya Harbine kadar tediye muvazenesi 
itibariyle açık verdiğini söyliyen, Türkiye'nin 
geçirmekte olduğu tediye müşkülâtını, yabancı
ları da şahit tutarak geçici mahiyette kabul 
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eden ve 1959 yılında, katetmiş bulunacağımız • | 
mesafenin azametini mesuliyet mevkiinden bize 
tebşir eden bir insanın daha vâde dolmadan çok 
evvel tamamen tersine konuşması sadece hayret 
uyandırıcı addedilmemelidir. 

Görülüyor ki, iktisadi meselelerde de bâzı 
sözler, sarf edenleri daima takibetmekte, peşle
rini bırakmamaktadır. 

Antalya'da 20 . X . 1953 tarihinde Demok
rat Parti mitingindcki konuşmasından parçalar 
nakledeceğim : 

Diyor ki; «sadece zirai sahadaki inkişaflar 
akıllara durgunluk vermektedir, bütün müşahit
ler buna (Türk iktisadi mucizesi) demektedir 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Devam ediyor : «Diyorlar ki, Hükümet bo
yuna yatırım yapmaktadır, bunun karşılığını 
nasıl bulacak' Evet doğrudur, Dış tediyedeki 
müşkülleri düşünmeden, memleketin lâyık ol
duğu refah seviyesine bir an evvel ulaşmasının 
mücadelesini yapıyoruz, belki bugün memleke
timizin geçirmekte olduğu bir dış tediye sıkın
tısı vardır, fakat tarih boyunca bu sıkıntıyı gc-
çirmiyen bir devlet olmamıştır.» (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

Yine aynı nutukta; muhalefetin bâzı tenkid-
1 eri için şunları söylüyor : 

«Bir milletin itimadına sahibolarak iktidara 
gelen bir Hükümetin karşısında böyle konuşma
lar, emin olsunlar, millet nazarında kalan iti
barların! yoketmektedîr.» (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; itibarlarını kaybet
tiklerini ifade ettiği o muhalefetlcsonradan iş 
birliği imkânları taharrisiyle meşgul olan Hür
riyet Partisi, Fethi. Çelikbaş'm Meclis Grupu 
Başkanlığını yaptığı parti değil midir? Aynı nu
tuktan : 

«Hayat pahalılığı meselesine gelince; Türki
ye bugün mesut bir gelişme devri içinde, topye
kûn bir ferahlık devrine girme yolundadır. 
Memleketimizde işsizlik yoktur. Evvelce bir iki 
liraya iş bulamayan vatandaşlarımız bugün Beş, 
sekiz, on liraya iş buluyorlar. Yeni yeni şirket
ler kurulmakta, iş hacmi devamlı bir inkişaf 
kaydetmektedir.» 

Bakınız şöyle devam ediyor : «işte arkadaş
lar bu kitabi efendilere hatırlatalım ki, (Sol
dan, şiddetli alkışlar) bu devreye iktisatta re
fah devri denir. Türkiye 1950 yılmda yüz bin 

I ton şeker yerken bugün iki yüz bin ton şeker 
yemektedir.» 

Muhterem arkadaşlar; söylenen sözlerin o 
tarihler için muteber olduğunu üeri süren Çe
likbaş, kendisinin vekil olduğu zamanı; «ikti
sadi refah devri» kabul ederken, Antalyalı va
tandaşlara şu delilleri saymaktadır : 

«1. Iş bulamıyan vatandaşlar dahi artık 
gündeliği beş'liradan yukarıda iş bulmaktadır
lar, 

2. Memlekette iş hacmi devamlı bir inkişaf 
kaydetmektedir. 

3. 1950 de yüz bin ton.şeker yiyen Türk 
Milleti, bugün iki yüz bin ton şeker istihlâk et
mektedir.» 

• Refah devrine işaret sayılan imkân ve şart
lar bugün eok daha müspet seyirler kaydetmiş
tir ve hattâ şeker istihlâkimiz Antalya nutku-
nun çok daha ilerisindedir. Bu sözleri niçin bu
gün de muteber saymıyalım? Yoksa Fethi Bey 
o gün Antalyalılara yalan mı söylemişti? 

Geçen sene iktisat ve Ticaret Vekâleti büt
çesinde, plân vc program mevzuunda iktidarı
mızda vekillik yapmış Hürriyet Partili bâzı ar
kadaşların fikirlerini bu kürsüden ifade eyle
miştim. Biraz evvel de bunların her gün şahi
di olmakta bulunduğumuzu ve enteresanlık va
sıflarını kaybettiğini ilâve etmiştim. Bakınız 
Hürriyet Partisinin milletvekillerinden Sayın 
Muhlis Ete'nin 1952 yılı bütçe müzakeresindeki 
konuşmasından yalnız birkaç satırı okuyaca
ğım. Çünkü fikirleri benim fikrime tamamen 
benzemektedir. «Geçenlerde arz ettiğim gibi 
Hükümet plânlı çalışmayı şiar edinmiştir. Yal
nız bâzı arkadaşların dediği gibi, iğneden ipli
ğe kadar topyekûn bir plân yapmak niyetinde 
değildir. Esasen konsepsiyonumuz buna mâni
dir. Buna rağmen her vekâletin plânlan, proje
leri vardır.» Bunları okuduğum zaman daima 
cevapsız kalıyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlar; geçmişteki sözle
rini hatırlatmamızın Fethi Beyi bäzan sinirlen
dirdiği de oluyor. Geçen sene iktisat ve Ticaret 
Vekâleti bütçesinde - eski sözlerinden parçalar 
okuduğum zaman kürsüye gelmiş ve hiddetini 
şöyle ifade etmişti : «Üniversiteleri yaratıcılı
ğından, araştırma yapmak rolünden ayırdığınız 
andan itibaren, huzurunuzda söz alan kimseler 
rin grupunuzun muhterem sözcüsü Hilmi Beyler 
gibi olması mukadderdir.» 
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Bu sözleri sonradan zabıtlarda gördüm. 
Ben üniversitemizin mütevazi bir mezunu-

yum. Hiçbir iddia sahibi değilim ve üniversite-
yi ikmal edeli de tam yirmi yıl oldu. Üniver
site tahsilinde kendimi talihli gördüğüm bir tek 
husus var-. Hocalarım doktorasız, esersiz, ki
tapsız profesörler değildi. Bilftıassa tevazu sa
hibi hakiki âlimlerdi. Bize, demokrasinin her 
gün kendi şartlarına göre fikir değiştirenlerin 
değil, şahsiyet sahiplerinin rejimi olduğunu bel
lettiler. İlmin enginliği içinde ne kadar yoksul 
olduklarını unutarak kutbüzzaman gibi çalım 
satanlardan ve hakiki ilme değil; onun lâkır
dısına ve gösterişçiliğine özenenlerden nefret, 
duymamızı tavsiye ettiler- ve bize karaya ak, 
aka kara demek sanatını öğretmediler. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyetçi Millet 
Partisi dc bütçe tenkidlerinde umumi bir plân 
ve programın lüzumuna geniş yer ayırmakta, 
ilmî esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan bir 
plânın tanzimine süratle başlanmasını tavsiye 
etmektedir. 

Demokrat Parti iktidarının 1950 de okunan 
ilk Hükümet programı dolayısiyle konuşan Os
man Bölükbaşi: «Yeni ̂ iktidarın borca müstağ-
rak bir terekenin vârisi vaziyetinde » bulun
duğunu kabul etmişti. Filhakika o tarihe ka
dar nüfusum yüzde sekseni köylerde oturuyor 
ye meşhur bir yabancı mütehassısın da ifade ey
lediği gibi; hayat şartlan, Eti'ler devri insan
larından farklı bulunmuyordu. İstihsal vasıtası 
karasaban, nakil vasıtası kağnı idi. Memleke
tin hakiki sahipleri olpıası iktiza eden bu rail-
yonlann, çağında yaşıyan insanlann çoktan ka-
vuştuklan hekim, hastane, okul, posta, radyo 
gibi medeni imkânlar ve cihazlar bir tarafa, 
içecek suyu ve kasabaya gelecek yolu bile yok
tu. Devletin kendisine verebildiği ise, sadece se
faletle hakaretten ibaretti. Pazarla alâkası bir
kaç maddeye münhasırdı ve bu milyonlar müs
tehlik bile değildi. En iyimser görüş dahi, Türk 
köylüsünün sadece kum ekmek yediğini iddia 
edebilirdi. Ve Türk köylüsünün içinde bulun-
dtığu manzara, medeni âleme ve tarihe karşı, 
idare edenler için gurur ve şeref vermiyordu. 
D. P. iktidarı, değil programındaki taahhüdü 
yerine getirmek ve kalkınmanın şartını büyük 
kütlede bulmak gibi zanıret ve hakikatler bir 
tarafa, hattâ yalnız beşerî bir vazifeyi ifa için 
bu büyük kütleye eğilmek, her şeye oradan baş. 

lamak mecburiyetinde idi. Kendinden önceki
lerin cesaretsizlik biganeîik ve çelebilik hisle
ri içinde el koymaya bir türlü yanaşmadıkları 
bu güzel ve gerçek dâvanın hizmetinde Demok 
rat Parti iktidarı, zinde bir enerjinin, imanlı, 
aydın ve cesur bir çalışmanın müstesna örnek
lerini vermesini bilmiştir. Varılan neticeler ve 
artık görmek istemiyenleri bile şaşırtan ve ra
hatsız eden eserler ve değişiklikler, bunun katî 
delilleridir. Yol elbette çetindir. Fakat her mâ-
nasiyle müstakil, mâmur ve. müreffeh bir vata
na varmak için aşılması zamridir. Tarih de şa 
bitlik yapıyor ki, kalkınmasını tamamlamış bü
tün medeni memleketler bu çetin yoldan geç
mişlerdir. 

Var olmakla yok olmak arasında bocahyaıı 
mızmız, mütereddit kolay ve tepeden bakan ida
re tarzını artık Türk milletine karşı yüriitmnk 
kimsenin haddi olmıyacaktır. Bünye değiştiren 
Türk milleti, bu ruh değişikliğini do kemaliy
le idrak ve ispat etmiştir. Bu bünye değişikli
ğinin pek zaruri sayılması lâzımgelen münfe
rit ânzalannı ve gecikmelerini ve tabiî görül-
mek"iktiza eden küçük müşküllerini istismar 
edecek derman tüketme gayretçileri ümitsiz mü
cadelelerini yapıyorlar. Her faaliyet şubesinin 
kendine mahsus plân ve programları bulundu
ğu halde, umumi bir plân ve program sözleri 
de dünkü uyuşuk, durgun ve mevcutla iktifa 
telâkkisinin son artıktandır. Yahut inanılma
dan ortaya atılan bir propaganda metaıdır. 
Okulsuz, susuz, yolsuz, limansuz, bannaksız, he
kimsiz, hastanesiz, demirsiz, çimentosuz, şeker
siz velhasıl her sahasında bomboş bırakılmış 
Türkiye'de; bir çivi çakmak, bir taşı bir taşın 
üstüne koymak için, tîzıın ve ciddi tetkiklerin 
mahsulü ve yıllara sâri bir plânın tanzimini bek
lemek, yine eski gidişi bir başka mucip sebeple 
devam ettirmek demek olurdu. Hattâ başka 
memleketlerin tecrübeleri bile rehberlik yapa
mazdı. Çünkü tecrübeler sayı itibariyle çoğal
dıkça ve tekrarlamak imkânı bulundukça bizi 
ilmî bir neticeye götürebilir. İktisadi kalkınma 
mevzuunda böyle bir çokluk ve tekrarlamadan 
mahnımiyet aşikârdır. Aynca devirlerin şartla
rı ve imkânları birbirine benzemediği gibi, hiç
bir memleketin realiteleri de diğerinin tıpkı
sı değildir. Bir Almanya'nın kalkınması, Tür
kiye'yi kalkındırmak istiyenlerc fazla bir bilgi 
vermez vo böyle bir karşılaştırma hiçbir zaman 
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ilmî ve isabetli olmaz. Çünkü Türk milleti ve 
başka milletler Alman milleti değildir. Vc çün
kü Türk milletinin ve başka milletlerin reali
teleri Almanya'nmkinden farklıdır. Bütün kay
naklan -atalete mahkûm bırakılmış, bütün gü
cü ve imkânları uyuşturulmuş tamamen boş ve 
bakir bir memlekette, neresine baksanız him
met bekliyen bir ülkede yol mu, su mu, okul 
mu, yiyecek mi, giyecek mi, hastane mi, taş
kını önlemek mi, traktör mü lüzumsuzdur, he
sapsızdır ve proje dışıdır? Projeler yapmakla 
vakit geçirip hiçbir şey yapmamak yerine, dai
ma eksik kapıyan, ihtiyaç karşılıyan bir fiil 
ve icra âlemi içinde hizmet vermek taraflısıyız. 
Türk milleti yalnız vc sadece düşünmek felse
fesini ve icraya ğeçmiyen insantan, acı ders
ler alacak kadar uzun müddet sınamıştır. Şim
di artık iktidarlardan iş istemektedir. 

Geçici ve ânzi sıkıntılar elbette mukadder
dir. İşlerin bâzılarının bir saat intizamı ile yü
rümediğine gahidolmak da mümkündür. Mille
tin çok büyük ekseriyeti bu hakikati idrak ol
gunluğunun vakarı ve insafı içinde herşeyi ta-
kibetmekte ve kendini şaşırtmak istiyenîere de 
her dört senede bir lâyık olduktan cevabı ver
mektedir. Eskilere yeni katılanlar da bu cevap
tan geniş ölçüde paylarını alacaklardır. Son za
manların artan telâşı da bu anın yaklaşmasın
dan ileri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cumhuriyetçi Millet Partisi, mümkün oldu

ğu kadar süratli bir iktisadi kalkınmayı tahak
kuk ettirmek, hem de bu kalkınma hareketi 
esnasında iktisadi istikrarı ve iktisadi meka
nizmanın normal işlemesini bozmamak isfer. 

Kanaatimce, işte ki mümkün değildir. Kal
kınma bir silkinmedir, istikran bozmamak, 
kalkınmadan evvelki düşük seviyeli istikrarda 
kalmak dernek değil midir? Ve hattâ iktisadi 
mekanizmanın normal işlemesini bozmamak te
mennisi, kalkınmadan önceki anormal sayılma
sı tâzımgelen iktisadi mekanizmayı normal gör
mek, ona tahassür demek değil midir? Bu ten-
kidler ciddî v» hakiki endişeler ve tetkiklerle 
kaleme alınmadığı için alelade bir dikkat ve 
muhakemenin ışığında dahi, bütün zavallılık
ları ve fakrühalleri ile teşhire mahkûmdurlar. 

Cumhuriyetçi Millet Partisinin her seneki 
demirbaş tenkidlerinden birini şöylece tahlile 
tâbi tutalım ; 

Bu parti, ziraati millî ekonominin temeli say
maktadır, iktisadi kalkınma mevzuunda bütün 
kudret ve imkânların ziraate verilmesini tavsi
ye etmektedir. Fakat buna rağmen ziraatin 
makinalaştınlmosı yolundaki büyük gayretle
ri önlemeyi de bir muhalefet vazifesi addede
rek «zirai alet ve makinalar memleketin hazım 
kabiliyeti düşünülmeden bokulmuş, ziraatte 
keşif vc plânsız makinalaşma hareketi vuku-
bıılmuştur.> demektedir. Hem ziraati millî eko
nominin temeli sayacaksınız vp bütün kudre
tinizi bu yola sarf edeceksiniz, hem de pek zi 
yade teenni ile makinalaşaeaksınız. Bugün Tür 
kiye'de zirnatle meşgul kaç milyon insan var
dır ve bunlann elindeki makina sayısı nedir0 

.Nispeti bulunuz ve ziraati ilerlemiş memleket
lerdeki makina nispeti ile karşılaştırınız. Va
rılacak netice ziraatteki makinalaşmada bir ke
safet değil, dünya ölçülerine göre bunun ak
sini meydana koyacaktır. Ama demagoji yüz 
nıakinadan birinin yedek parçası olmasını hep
sine teşmil edecek ve memleket traktör mezar
lığıdır, diye feryat edecektir. Dünyanın her 
yerinde demagoglar vardır. Türkiye ziraatım* 
dr elbette lakayt kalmıyacakîardır. 

Aslına bakarsanız; ziraatinıiz bugünkünden 
de daha çok makina temini, Devletin büyük dâ
v a s ı olmak ehemmiyetini kaybetmemelidir. 

Aynı tenkidle sanayileşme yoluna gitmek de 
bir zaruret olarak ifade edilmekte ve ancak 
(Sanayileşme hareketi en zen<rin " döviz kayna
ğımız olan ziraat, maden istihsali için lüzumlu 
makina ve malzemenin ithalini daraltacak bir 
istikamet takibetıııemelidir.) denilmektedir. Bil
hassa dikkatinizi- rica ederim : Ziraatte bir ma
kinalaşma hareketi yaptınız diye iktidşri ten
kid eden Cumhuriyetçi Millet Partisi, sanayi
leşmeyi de zaruri bulmakta, ancak sanayi ma
kina ve maddelerini temin için dövize lüzum 
bulunduğunu, halbuki dövizlerimizi ziraat ma-
kinalarına tahsis etmemiz icabettiğini ve sa
nayileşme hareketlerinin ziraat alet ve maki
nası ithalini daraltmaması lâzımgeldiğini söy
lemektedir. Şu suretle kesif ve memleketin ha
zım kabiliyeti düşünülmeden ziraat makinası 
soktunuz, diyen Cumhuriyetçi Millet Partisi, 
birkaç sayfa ötede, ziraat makinası ithalini sa
nayileşme pahasına daralttınız, derken içine 
düştüğü büyük tezadın farkına varmaraakta-
dır. 
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Cumhuriyetçi Millet Partisi adına yapılan 
tenkidlerin, bu kadarcık"bir tetkik ve tahlile 
dahi mukavemet edemiyeeck kadar zayıf mes
netlere dayanması, haddizatında, bir BÜrpr iz 

de sayılmamalıdır. 
Vine Cumhuriyetçi Millet Partisi, vatanda

şın iştira gücünün artmasını ve zirai kredilerin 
bu kadar artırılmış bulunmasını da tenkid edi
yor. Zirai kredilerin, geniş ölçüde, gaye dı
şında ve istihlâk maksadiyle kullanıldığını ile
ri sürüyor. Ona göre vatandaşın satınalma gü
cü suni şekilde artınlmıştr. Bendenize göro 
ise, millî gelir rakamları, istihsal ve iş hacmın
daki inkişaflar muvacehesinde kendi düşünce
leri sunidir. 

Zirai kredilerin çiftçiler tarafından istihsal 
ile alâkası olmıyan maksatlar yolunda kullanıl
dığı iddiasında, küçük nispette de olsa bir haki
kat mündemiç olabilir. Fakat münferit ve kaçı
nılmaz hâdiseleri çok asîl bir gayenin kötü gös
terilmesi maksadiyle şümuliendirmek de makbul 
bir taktik değildir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; büyük kütlenin 
aatınalma gücünün artırılmış bulunmasını ve zi-
raatteki makineleşme hareketimizi tenkid eden, 
«zirai krediyi daraltmak lâzımdır.» diyen Cum
huriyetçi Millet Partisinin Genel Başkanı Osman 
Bölükbaşı ilk Demokrat Parti Hükümetinin prog
ramı okunduktan sonra, bütün bu yukarda say
dığımız işlerin, eski iktidar misali, hükümetleri
miz tarafından da tahakkuk ettirilemiyeeeği zan 
ve ümidiyle olacak, şu sözleri söylemişti: «Kara
saban ve kağnı üzerine bir devlet müessesesinin 
kunüamıyacağını söylemek bilmem yeni bir şey 
midir ve bir fayda sağlar mil 

On beş milyon köylünün zirai kredi ihtiyacını 
temin edecek müessesenin yüz milyon lira civa
rında olan sermayesiyle işe girişecek plsak bir 
Meclis binasını güç yaparız.» 

Osman Bölükbaşı Halk Partisi devrini şöyle 
anlatıyor: «Köylünün ıstırabını ifade etmek için, 
burada bulunan bir arkadaşımızın da yakhıetı 
şahidi olduğu bir hâdiseye temas edeceğim. Voz-
gad'da bir köylü, gömleğinin kısa olan yenini 
göstererek Hâşim Tatlıya şöyle söylüyor: (Efen
di, ya bıı yeni uzatınız, ya bu kolu kesiniz.) Os
man Bölükbaşı devam ediyor: (Böyle söyliyen on 
beş milyon köylü vardır. Köylü; milletin efendi
sidir, gibi parlak bir formül ortaya atan Cumhu

riyet hükümetleri, köylünün sütünü ve yumurta
sını bile kendisine yedirmek imkânını vermemiş
tir. 

. . . Bugün Türk köylüsü bilhassa Orta - Ana
dolu köylüsü zirai teçhizat bakımından çek acık
lı bir'durumdadır) ve şöyle bitiriyor: (Orta -
Anadolu'dan gelen arkadaşlar pek iyi bilirler 
bura köylüsü, bir çift öküzü 800 - 1200 liraya 
tüccardan almaktadır. 300 liraya alman bir çift 
öküzü 1 200 liraya alan, birbuçuk senelik bir tak
sitle tüccardan 1 200 liraya alan bir köylünün 
müreffeh yaşadığı iddia edilemez, 20 6eneden be
ri lâyık olduğu zirai krediyi bu memleket köylü
sü görmemiştir.» 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Par
tisi devrinde köylünün sütünü ve yumurtasını 
bile kendisine yedirmek imkânı verilmediğinden 
haklı olarak şikâyet eden Osman Bölükbaşı, şim
di de onların satmalma gücünü suni olarak ar
tırdınız ve ellerine fazla para geçirttiniz bu doğ
ru değil midir, diye yine şikâyetçi görünmekte 
ve köylünün, pazarlarımızın büyük müşterisi ve 
müstehliki olmasını tenkide şayan bulmaktadır. 

1950 de karasaban ve kağnı üzerine bir dev
let müessesesi kurulamaz, diyen Osman Bölükba
şı, bugün, ziraattı kesif bir makineleşme yaptı-

, nız, diye bize darılmaktadır. 
1950 de köylünün tefeci ve tüccara pek ağır 

ve nispetsiz faizler ödediğini ve bu memleket hal
kının lâyık olduğu zirai krediye kavuşturulmadı
ğını ileri süren Osman Bölükbaşı, zirai kredide
ki büyük ve şahane artısı bugün karartmak iste
mektedir. 

Biz, ise, hikâyesini anlattığı Yozgadlı köylü
nün gömleğinin kısa olan yenini uzatmak dâva-
sındayız. Siz, Osman Bölükbaşı; siz, yoksa kolu 
kesmek mi niyet indesiniz? 

Sözlerime kısa bir Çin dencmesiyle nihayet 
vereceğim: 

Bir adam vardı, doğuştan kördü. Bu adam 
güneşi tanımıyor ve görebilen kimselere onun 
nasıl olduğunu soruyordu. Biri şöyle dedi: (fîü-
ne§ bir bakır tepsiye benzer.) Bunun üzerine kör 
eliyle bir tepsiye vurdu vc çıkan sese nişan koy
du. Günün birinde bir çan sesi duydu, bunun gü
neş olduğunu sandı. 

Başka biri şöyle dedi: (Güneş bir mum gibi 
ışıldar) Adam bunun üzerine, bir mumu tuttu, 
şeklini anladı. Günün birinde de filâvtayı tuttu 
vc onu güneş sandı. Fakat güneş, çandan da fi-

3168 

TBMM KUTUPHANESI



lavtadan da büsbütün başka bir şeydir; yalnız 
kör, bu başkalıktan habersizdi. Çünkü o, güneşi 
ne görmüş nc dc hissetmişti. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) 

HÜSEYİN' BALIK" (Zonguldak) — Bundan 
on bir sene evvel Türkiye'de Demokrat Parti 
vardı. Bunu sevku idare edenler çok geceler sa
baha kadar çalışırlardı, sonra buraya geldik. 
Onlar o 2aman çok iyi çalışıyorlardı. Bunlar 
194C - 1950 arası beşer takati fevkinde çalıştı
lar. Milletle beraber muvaffak oldular. Bunlar
dan bir tanesi Barbakan oldu. Buradan dedim 
ki; onun için; bir gün gelecek bu millet senin 
için meşale yakacak dedim. Ve yine dedim ki; 
yavaş yavaş istikamet değişiyor, aynen hatırım
da yok, beni mazur g ö r ü n , etrafım temizle. De
mokrat Partinin teessüsü, teşekkülü hangi esa
sa, hangi.temele bağlı ise oraya kendini irca et, 
oraya kendini iade et, tekrar muvaffak olacak
sın dedim. (Soldan, gürültüler) 

Beni 1946 senesinde de konuşturmuyorlardı, 
ben 1946 senesinde fişlenmiştim. 1946 senesinde 
yazıhanemde Demokrat Partiyi açtım. O gün po
lisler hoparlörleri delik deşik etmişler cayır ca
yır sökmüşlerdi. isterseniz siz de beni konuştur
mazsınız. (Soldan, gürültüler). 

O Başbakan muhalefette iken arkadaşlarla 
bir gün hususi hasbihal esnasında bana şöyle de
mişti : «Ben Celâl Beye nc gam dedim, biz vazi
femizi yaptık, Celâl Bey endişe ediyordu.» Mil
let Partisi teşekkül ediyordu. Buna karşı O. «Ne 
gam, biz merhalemizi aldık, memlekette bu fikrî 
inkişafı yerine getirdik. Bizden sonra gelen ne
sil ve teessüs, bunu yapar, dedim» dedi. Ve Baş
bakan ilk programında ufak bir işmizaz, ufak 
bir soz... (Gürültüler, devam devam seslerij 
Efendim, siz asfaltta yürüyorsunuz, ben ise di
kenli yolda." Geliniz de bu dikenli yolda birlik
te yürüyelim. Benimle orada konuşun. (Soldan, 
gürültüler, devam, devam Hüseyin Bey, sesleri) 
Meselemiz, bütçe meselesi. Her sene bütçesini 
yaparken elbette o bütçenin malî, iktisadi po
litikasını konuşacağız ve konuşuyoruz. Geçen se
ne konuştuk, bu sene de konuşacağız. Bu sene 
Bütçe Encümeninde Maliye Vekili ve Başvekil 
konuştular, dediler ki; envestismanlammza bir 
ahenk içinde, iktisadi, malî ahenk içinde, muva
zene içinde devam ediyoruz. Yine Başvekl; 1956 
senesi bütçesini müdafaa ederlerken demişlerdi 
ki: 1956.senesi-içinde şu. şu. şu tesisleri ikmal 

edeceğim, faaliyete geçireceğim. Ben de otur
duğum yerden demiştim ki; bu saydığın tesisle
r i bir seııc zarfında ikmal edemezsin. Bunu der
ken benim kerametim yoktu, iktisadi kerame
tim yoktu, böyle bir insan değildim; bu o kadar 
vazıh bir iş ki, elle tutulur bir halde işler, mey
danda idi. 

Enflâsyonla giden bir malî ve iktisadi poli
tika kalkınma ile beraber yürüyemez, yürüme
sine imkân ve ihtimal yoktur, Çünkü ne yapıyor
sunuz, envestismanları tatbik mevkiine koyar
ken Hükümet nc yapıyor? Barajlar inşa edili
yor, silolar inşa ediliyor, yollar yaptırılıyor, 
bunları Hükümet nıütaahhitlere ihale ediyor. 
Mütaahhhlere 10 milyonluk, 20 milyonluk işleri 
ihale ediyor ve diyorsunuz ki : 3 - 5 senede bu 
îşi senden bekliyorum. Ama bu müddet zarfın
da enflâsyona, emisyona devam ediliyor ve pa
ra rakamları devamlı olarak artırılıyor. Bunun 
neticesinde fiyatlar da durmadan artıyor. O za
mmı nıütaalhhit size geliyor ve diyor ki : Ben 
sizin 10 milyonluk. 20 milyonluk işinizi ihale ile 
aldım ve ü senede teslim etmeyi taahhüdettiın, 
ama hu 3 sene zarfında fiyatlar arttı ve artmak
ta devanı ediyor. Sizin paranızda da şu 
kadar kıymet düşüklüğü oldu. sizden bunun 
faikını isterim, işte bu gibi hareketler sizin 
yapmak istediğiniz envestisinanlara kendiliğin
den mâni oluyor. 

ikincisi, ister ikramiye nanıt altında, ister 
Personel Kanunu adiyle ne verirseniz verin hiz
met erbabının şikâyeti daima olacaktır ve eline 
geçen paranın iştira gücü daima düne nazaran 
aşağı olacaktır. Borçlarınız ne kadar artarsa, 
eldeki varidat hizmetleri o nispette zor karşı-
hyacaksm. O nispette de ithalât imkânın zorla
şacaktır. 

380 milyon l i r a tutarında yeni bir gelir gö
rüyoruz, ithalâta c/c 40 Hazine Vergisi yüklü
yorsunuz. Ihından iki türlü fayda güremi yecek-
siniz. 'Bu kanuniyet kesbedip bütçeye dâhil ol
duğu zaman senin paranda 380 milyon liralık 
bir tenezzül vâki olacak demektir. Bu bir. Be
nim aklımın erdiği bu. ikincisi, 380 milyon li
ralık ithalât yapacaksın, ithalâtın bâzı madde
lerinden c/r 40 - c/c 50 - Çfc 60 Hazine hissesi ala
caksın, ama 'bu ithalât için döviz vereceksin, 
% 40 verjri almak için 380 milyon liralık döviz 
sarf edeceksin. Bu şekilde ithalât yapacak olur
san dövizi 4 misli kaybetmiş olursun. 
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Bir gün Adana vapuru ile Cenova'ya gidi
yordum. Vapurda iki, üç ecnebiye mukabil di
ğer bütün yolcular Türktü. Bundan Denizcilik 
Bankasının kârını hesabettim, ne kazandığını 
düşündüm. Ya 5.bin veya 50 bin lira kazandı
ğını farz edelim. Bu rakamın kıymeti, buna 
isabet eden döviz sarfiyatının miktarına bağlı
dır. Bunu. -bizim hakiki ihtiyaçlarımız, noksan
larımız ile karşılaştırır, ona nispet edersek, o 
zaman çok büyük bir şey kaybettiğimiz mey
dana çıkar. (Soldan, anlamadık sesleri) (îzoh 
et seslen) Şunu izalh etmek istiyorum : Adana 
vapuru dış seferler yapar. Yapsın. Bu bir pro
paganda bir siyasi maksat olabilir, o başka. 
Ama dış sefer yaptığı zaman, gidip geldiği za
man, farz edelim ki elli fcin lira kazanmıştır; 
fakat gidip geldiği zaman yüz Turk yolcu, 70 
Türk j'olcu taşrmışsa ve o yolcular gittikleri 
yerlerde Türk dövizini sarf etmişlerse Adana 
vapuru bu seferleri yaptığı zaman bundan bir 
kâr temin edilmiş olmaz demek istiyorum. 
Eğer bu vapur sefere gittiği zaman ecnebi yol
cu getirse ve onlardan dolar, isterrkı ve İsveç 
frangı alsa ve bunlar Merkez Bankasına gelse o 
zaman bir şey kazanmış olur. Siyasi propaganda 
kısmı ayn olmak sarfiyle. Demek istediğim bu
dur. 

İktisadi muvazene, içindeyiz, deniyor. Bu du
rum karşısında iktisadi muvazene içinde ohnıya 
imkân yoktur. İktisadi muvazene içinde olmak 
için evvelâ paranın kıymetini iade etmek, yük
seltmek lâzımdır. Bütçe hesapsız arttıkça ikti
sadi muvazene içinde kalmaya imkân yoktur. 
Şimdi soruyorum. Başvekile ve Maliye Vekiline. 
5 milyar borç vardır. Maliye Vekili 3 milyar 
300 milyondan bahsettiler. Altın rehinleri bu
nun içine, dâhil değildir. 

İşletmeler Bakanlığının birtakım angajman-
lan bunlara dâhil değildir. Bunlar hesabedildi-
ği takdirde, borçlanmızı eemedersek beş milyar 
Türk lirası olmak iktiza eder. Beş milyar bor
cun tediyesini hangi gelir ile Bağlıyacağız? Her 
sene ihracatımız âzami 950 milyondur. Bunu 
aşmadıkça, istihsalde fazlalık olmadıkça, zirai 
sektöre verdiğimiz kıymet devam etmedikçe ve 
bu sahada istihsalimiz artmadıkça hangi imkân
larla bunu karşilıyacağız? Hangi para ile. ve 
hangi istihsali ihraç ile beş milyar Türk lirası 
borcu ödiyeceğizî Türkiye'de paranın kıymeti 
mukabilinde borcunu Ödiyeccktir, nasıl iade 

edilecektir? Yalım paranın itibannı iade et
mek için değil, Başvekil Bütçe Komisyonunda 
idi, yanında Maliye Vekili dc vardı, bu liman
lan, bu silolan ne yapacaksınız, bu envestisman-
lan ne yapacağız? diye sordum. Bunu Sayın 
Başvekil yanlış anlamış olacak ki, İstanbul'da 
yaptı klan basın toplantısında yanlış tefsir et 
tiler, ne yapacaksınız diyor dediler. Ben bu 
maksatla sormadım. Bu hususta sizinle berabe
rim. Bu hamlede sizinle beraber olduğumu daha 
evvel ifade ettim. Demek istedim ki; bugünkü 
vaziyette, bu transfer, döviz tazyiki altında ha
lihazır vaziyeti idame edemez iken, halihazır 
fabrika! ann yedek parçalarını bulamazken, 
kamyona lâstik temin edemezken; hadi kahveyi 
çayı bir tarafa bırakalım, onlar zaruri maddeler
den sayılmaz, petrolü ve daha bunlar gibi bir
çok maddeleri temin edemezken ve NATO'nun 
$ enfrastrüktür fonundan yapılması lâzımgeleıı 
liman ve sairenin taksitini ödemeden bu tahsi
satı başka yerlere sarf ederken bu hale düştü
ğümüzü tebarüz ettirerek bütün enerji kaynak
ları vc fabrikalar bittiği zaman bunlan işletmek 
için mütedavil sermayeyi nereden bulup işlete-
bileccklerini Maliye Vekilinden ve Hükümetten 
sordum. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — MStedavil 
sermaye bulamadığından işlem iyen bîr eark gör
dünüz mü ki. bu şekilde konuşuyorsunuz? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Sermaye
sini.bulup tekerini döndüren fabrikalar olabilir. 
Ilımdan benim bir maksadım var. Ben bir ikti
dar, bir Hükümet olacak değilim. Benim ne zo
rum var; gelet-fğim de altı ayda, senede bir kere 
bütçe müzakeresi sırasında münakaşa yapaca 
ğım* Vay efendim, yaptınız, yapmadınız, mu
vaffak oldunuz, olmadınız.. Buna ne zorum var? 
Ben sahsım için çalışan bir adam değilim. 

Şimdi yine söylüyorum. Gelecek sene, bu se
ne vadedilen ve başlanan işlerin yüzde 50 sini 
bitiremiyeceksiniz, hattâ yüzde 60 - 70 ini biti
reni iveceksiniz. Elinizdeki işler az işler değil
dir, elinizdeküer büyük işlerdir. Bunların bü
yük faizleri .vardır. Bunların büyük masrafları 
vardır. Buna bir misal vereceğim. Bir çimento 
fabrikası inşaatı üzerinden iki sene geçmiştir 
6 milyon 525 bine mi. yoksa 5 milyon 625 bine 
mi bilmem, ihalesi yapılmıştır. Esasen 16 - 17 
milyon liralık bir iştir, iki sene gibi bir müddet 
geçmiştir. Her ny 1 milyon 800 bin lira masraf 
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olmuştur. Bugüne kadar kışa yekûnu, tevsi ye
kûnu bir milyon liradır. Bu iş yalnız bir kaza
ya, bir vilâyete münhasır değildir, arkadaşlar. 
Ben görüyorum ki, bütün finansmanlar birtakım 
tedbirsizlik yüzünden, birtakım anlaşmaya gel
memek! yüzünden, birtakım inat ve İsrar yüzün
den, birtakım korku yüzünden sürüncemede kal
mıştır ve sürüncemede kalmaya mahkûmdur. 
(Soldan, mahcubolacaksm, sesleri) Benim malı-
cubolmara bir şey ifade etmez, bir sene sonra bu
rada sözümde haklı veya haksız çıkmam bir şey 
ifade etmez. Demokrat Parti hükümetlerine, siz 
445 milletvekili, benim dediklerimi söylemezse
niz, onu ikaz etmezseniz o zaman siz mahcub-
olursunuz. Ve sizin hükümetiniz mahcnbolursa. 
bu, büyük şey ifade eder. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çimento 
fabrikalarının dövizleri hazırdır. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bâzı vilâ
yetler kendi fabrikalarının iç finansmanını ken
dileri temin etmişlerdir. Eskişehir, Konya çimen
to fabrikaları gibi. Bunların iç finansmanlarım 
kendi paralan üe temin edilmiştir, bütün serma
yeleri kendilerinin olduğu için, Hükümetin ve
receği dövizleri takibetmişîer, transferlerini za
manında yapmışlardır. Fakat, bugün, benim ka
naatime göre ki, Allah beni utandırsın, siz beni 
utandırın, tek memleket kazansın, ele alınmış 
işlerin onda 8,5 - 9 u, benim, demin arz ettiğim 
şeküdcdir, arkadaşlar. 

Maliye Vekili dünya konjonktüründen bah-
aetti ve dünya konjonktüründen hangisi işine 
geliyorsa, ondan bahsetti. Dünya zirai istihsal 
konjonktürü düşmüş olduğu için ziraat memle
ketleri döviz sıkıntısına 'düşmüşler. Ben Hükü
metten soruyorum ve rica ediyorum; bu memle
ketlerden hangisinin bizim gibi dış itiban, malî 
itiban düşmüş ve liramız Suriye'de 23 kuruş ol
muştur. Arkadaşlar, Suriye'de paramız evvelce 
140 kuruş idi. 1950 senesinde, Demokrat Parti
nin hizmeti teslim aldığı zamanda dolar 360 ku
ruş idi. Bugün dolar bizim paramızla 13 liradır. 
Nerede iktisadi muvazene, nerede malî muva
zene? Sen bir taraftan para çıkar ve bu para
larla millî gelir nispetini ortaya koy, devlet 
borçlarının nispetini yap. Olur mu? Sen emisyon 
yap, bütçeyi dört, beş milyara çıkar ve nispet
leri bunun üzerinde yap. Böyle şey olmaz. Ar
kadaşlarım teknik şekilde izah ettiler; Sen haki

katen istihsali artırdın mı? Hakikaten istihsal 
artışından mütevellit bir seviyeye vâsıl- oldun 
mu, yoksa erini ipotek etmek suretiyle çoluğuııa, 
çocuğuna manto falan yapıp bolluk içinde misin? 
Yoksa istihsal anısından, ihracat artışından 
erin geçiminde fazla seriye yaptın mı? Yapma
dın, arkadaşlar. 

Başbakan her sene bütçe müzakerelerinde, ba-
sm toplantısında.diyor ki, 6 ay sonra bizim ran
dımanımız başlıyacaktır, bir sene sonra kendi ih
tiyaçlarımızı karş ılıyacağız, kendi yağımızla 
kavrulacağız. Bu sene bu lâf biraz düştü. İstan
bul'da basın toplantısında dedi ki : Millete faz
la yedirdik, fazla giydirdik vc fazla yedirdiğimiz, 
fazla giydirdiğimiz için fazla istihlâk yapmış ol
duk. Halbuki 1950 senesinde olduğu gibi fazla 
yenıeseydik, fazla giymedeydik,, yani fazla istih
lâk yapılmadaydı, memleketimizi bu kadar döviz 
«ıkıntısına sokmazdık. Bu ikinci merhale. 

üçüncü merimle : - Aklımın yettiği kadar b u 
nu da îzaha çalışayım. -

Bir gün gelecektir ki; böyle bir günün gelme
sini temenni etmem gelmesini arkadaşlar, diye
cekler ki : Ne yapalım; sabotorlük etmedik, vatan
sızlık yapmadık, milliyetsizlik yapmadık. Grupu-
nuz burada bize itimat reyi verdi, kader yardım 
etmedi, yağmur yağmadı, bayram olmadı, hay 
di Allahaısmarladık. Bunu diyeceklerdir arka
daşlar. (Soldan gülüşmeler, sağdan bravo sesle
ri, alkışlar) 

Bunun temdi daha evvelden atılmıştır. Bu 
% 20 yatırım, % 17,15 meselesi, bunların yekû
nu % 55 tutmaktadır ve bunların temelleri be
dava atılmış değildir. Siyasetin teknik adandan 
bu işleri daha evvel çok düşünmüşlerdir, çıkar 
yol aramışlardır. 

Bana arkadaşlarım müsaade ettiler. Bütçe 
Encümeninde-açıkça söyledim, şimdi arkadaşla
rımdan rica ediyorum! Demokrat Partinin muh 
terem milletvekilleri, sizden bir şey rica edece
ğim. Burada 445 milletvekilisiniz, yarınki se
çimde bu Demokrat Parti Milletvekillerinden 
100 tanesi bu Meclise gelmiyecektir arkadaşlar. 

Bundan maksadım şudur : Bu 445 tane mil
letvekilinden 100 taneni bile tekrar buraya gele-
miyecektir, fakat bu, Demokrat Parti ekseriyeti 
almıyacaktır mânasına değildir. (Soldan gülüş
meler) 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — İş pazarlık mev. 
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zuu oldu. (Soldan, kehanet gösteriyor sesleri, 
gülüşmeler) 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Evet, ye
ni beylerle pazarlık yapalım, ben seni bir sent-
dir burada görüyorum, nerede idin? Ben senin 
yaptığın vazifeyi de biliyorum, hangi vazifeden 
mütevellit buraya geldiğini de biliyorum. 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — Ben de senin ne 
yaptığını biliyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) - 445 tane 
mületvekili varsınız, bu 445 milletvekilinden 
âzami olarak - ismen, şahsan da söylivebilirim -
100 tane gelecektir. Bu demek değildir ki; De
mokrat Parti iktidarı almıyacak. Demokrat Par
ti iktidarı alabilir, bir süpiriz olmazsa, fakat bu
raya çok kuvvetli bir muhalefet gelecektir. De
mokrat Parti teşkilâtı bugünkü mevcudundun 
250 - 300 tane milletvekili için taviz vermek mec
buriyetinde kalacaktır, 250 . 300 tanesi seçimi 
kazanamayacaktır. 

Şimdi mavi boncuk gösterilenlerin, o zaman 
ancak 100 tanesi mebus olacak. 345 i vicdan >••»-
zifesini ifa eder dönerlerse müsterih olurlar ve 
o zaman huzur içinde çalışırlar. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) - Sen kendi
ni getirmeye bak, bize karışma. 

HÜSEYİN.BALIK (Devamla) — Devlet iş
lerinde, hususi işlerde yalnız yapmak mevzuu-
bahis olsa idi herkes apartman yapardı, herkes 
fabrika yapardı. Demek ki, yapmanın bir şeyle
re ihtiyacı var, muvazeneye ihtiyacı var. Hiç 
hatırımdan çıkmaz; Maliye Vekili bir zaman ev
vel Bütçe Komisyonunda, Suriye'de bir liramız 
23 kunışmuş, bundan ne çıkar dedi. Bu nasıl iş
tir? Bu, dünyanın hiçbir yerinde bir Maliye Ve
kilinin ağzından işitilmemiş bir sözdür. Bizim 
bir zamanlar, Almanya'da olduğu gibi, iki türlü 
paramız olsa idi bu söze hak verebilirdim, fakat 
bizini paramız tekdir. Bu ne demektir? Bu de
mektir ki; burada yüz kuruşluk mal elde edi
yorsunuz, bununla 23 kuruş olarak borç ödüyor
sunuz, yani 23 kuruşluk borcunuzu bir lira ile 
ödiycecksiniz. Senin paranın. düşmesi, senin 
borçlarını ödemek için seni zorluğa sevk ediyor. 
Niçin buna ehemmiyet vermiyoruz? Bugün se
ve seve 18 kuruşa buğday satacaksın, 18 kuru
şu hesabediyorsun. 18 kuruşu-bugün 50 kuruş 
diye hesabediyoruz. Onun karşılığı serbest do
lan 13 liradan alıyorsun. Onun için buğdayı 18 ku

ruşa veriyorsun. Niçin madenlerini, kömürünü 
bâzı yerlere ihraç ederken senin paranın nis
peti 4 misli düşük, sebep nedir? 

Bir gün bir muhalif arkadaşla bir muvafık 
arkadaş trende karşı karşıya geldi. Muvafık ar
kadaş muhalif arkadaşla konuştu. Muhalif ar
kadaş dedi ki, «sen bümiyerek tasvibediyorsun», 
muvafık arkadaş-da dedi ki, «sen de bümiyerek 
t a r i z ediyorsun, itiraz ediyorsun» diye münaka
şa yaptılar. Demokrat parti mebusu «biliyorum, 
öyle tasvibediyorum» dedi öteki «ben senin bil-
mediğni ispat edeceğim» dedi. Karşısındaki «is
pat et bakalım» dedi. O da «Başbakan, bugün 
kendi dairei intihabiyesine veya birkaç vilâyete 
imar cin 200 milyon para ayırıyor, bir iki hük
mî şahıs, müessese kuruyor, bu parayı, 200 mil
yon lirayı su gibi akıtıyor. Bu para kendi çiftli
ğinden mi geliyor? Milletin, Devletin parasıdır. 
200 000 000 liralık sarfiyat, hangi mevzu ile ka
bili teliftir, hangisiyle değildir, senin mebus 
olarak bundan malûmatın var mı? Yoksa sen 
mebus değilsin» diyor. (Sağdan, gülüşmeler). 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Kaz gelen 
yerden tavuk esirgenmez. 

KEMAL B Î B E R O G L U (Çorum) - Istan 
bul yalnız Menderes'in mi ? 

HÜSEYİN BALDX (Devamla) — Benim za
ten size sözüm yetmez, gücüm yetmez. Arkada
şın dediği, kanaatime göre doğrudur. Arkadaş 
bir şey bilmemektedir. (Soldan, sen bir şey bil
miyorsun, sesleri) Bir memleketin Başvekili 
Meclise danışmadan, istişareetmeden bu milletin 
parasından 200 milyon lirayı sarf etmeye ken
disinde nasıl salâhiyet builur? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Memleketin 
hayrına, imarına sarf ediliyor. Babasının çiftli
ğine mi sari ediyor? Yem yeşil bir memleket do
ğuyor, buna tahammül edemiyorsunuz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Arkadaş
lar; yapılan imar benim de imanındır, istanbul 
benim de Istanbulmdur, Ankara benim de An-
karamdır. Fakat geçen sene Başvekil bilmüna-
sebe iktisadi politikadan'bahsederken demişti ki; 
beniın haberim olsaydı, malûmatım olsaydı böyle 
randıman vermiyecek yatırımlara müsaade et
mez, kos koca Etibank binasının yapılmasına 
müsaade etmezdim. Kendileri böyle dedi mi, de
medi mi? (Sağdan, dedi. dedi. sesleri). 
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Büyük Millet Meclisi kürsüsünden diyor ki, 
bu kürsü sauiaj kürsüsü değildir, yalan kürsü
sü değildir. Yani demek istiyor ki; bu kürsü
den söylenenler muhakkak yapılmalıdır. Bir 
milletvekili bu kürsüden söylediklerini yapmak 
nrtcburiyetüıde i.so, Hükümet Reisi bulunan bir j 
adam bu kürsüden söylediklerini yapmakla va- •! 
zifeli midir, değil midir? (Sağdan; bravo, s e s - ! 
leri, soldan; yapıyor, yapıyor, sesleri) 

REÎS — Efendim müphem konuşmayınız, 
izah ediniz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Müphem 
konuşmuyorum arkadaşlar; demek istiyorum 
ki; Hükümet Reisi bir sene evvel, ben malî po-
litikada, inşaat politikasında tasarruf yapaca
ğım, temkinli hareket edeceğim derse ve bir 
sene sonra da, her hangi bir siyasi sebeple ve
ya- başka türlü bir düşünce ile bundan vazge
çerse bu iş yürümez arkadaşlar. Ben istanbul 
imar edilmesin, demem, benim dilim tutulur. 
Fakat memleket imkânlarını ihtiyaçlarla ne za
man karşı karşıya getireceğiz? Biz memleketin 
imkânlarını ihtiyaçlariyle karşı karşıya getirip 
bunları tasnif etmedikçe, bunlan bir katago-
riye bağlamadıkça bunun nasıl vc ne zaman için
den çıkacağız? Bir sene sonra yine Hükümet 
karşınıza çıkıp, bir sene evvel söylediğim ye
rine gelmedi derse yine tasvibedecek misiniz? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Onun tak
diri bize ait. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Yerine ge
lip gelmediğinin takdiri 445 kişilik gnıpunuza 
mahsustur. Memleketin mukadderatı size teslim 
edilmiştir, ama sonra vicdanınıza, Tann'ya, mil
lete hesap- vermek mecburiyetiniz vardır. Bunu 
Himmet ölçmen'in. takdir bize aittir, demesi 
üzerine söyledim. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Reis Bey 
söz istiyorum, sataşıyor, 

REÎS —- Rica ederim Hüseyin Bey. siz de 
burada aynı hakka sahipsiniz. Bu sözlerinizle 
Meclis vazifesini yapmıyor mu. diyorsunuz? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) - Himmet 
ölçmen; (Bize aittir), dedi. Ben bir milletve
kiline sen diye hitabetmem, siz diye söylerim. 
(Soldan;-vicdan diyor, nedir kasdı? Sözleri) 

Aziz arkadaşlarım, vicdan benim inhisarım
da alamaz, buna imkân ve ihtimAİ yoktur. 3 
seneden brei, hattâ bugün, hattâ bundan biraz 
sonra, hu kimseler karşılıklı olarak niçin ter

liyorlar, zorlan nedir, bir şey mi güçlerine gi
diyor, döviz transferinden mi geri kaldılar, ne 
oldu? Söyleyin. Yüzde 5 - yüzde 10 bir hak pa
yı verirsiniz. Karşılıklı, anlaşamadığınız yolla
rımızda ısrar edersek, netice alamıyacağız, a ) . 
madik ela. Hükümet gidecek, işleri yüz üstü bı
rakacak. 

REİS — Hüseyin Boy; konuşmanızı, temen
nilerini/i daha iyi kelimeler istimali suretiyle 
yapın, Ihtilât yapıyor. Sonra bütçe ile de ilgili 
olsun. Umumi politikaya geçiyorsunuz. 1957 
bütçesi ile ilgili olarak konuşun. 

HÜSEYİN BALK (Devamla) — Ağlebi ih
timal, 380 milyonluk Vergi Kanununu kabul 

edeceksiniz. Bu sene 380 milyon bir Hazine Ver
gisi alınacak. 

İlk tatbik neticesi, Millî Korunma Kanunun
da olduğu gibi, daha müzakeresi başlar başla
maz Türkiye'deki bütün stoklar derhal saklana
cak ve 380 milyon nc zaman kanuniyetkesbe-
derse ve onun karşısında mal ithal edilirse ve 
ondan yüzde 40 vergi alınırsa böyle netice ola
cak. Millî Korunma Kanununda burada parça
landık; dilimizin döndüğü kadar arz ve rma et
tik. Dedik ki; Hükümetin teşkilâtı yoktur; it
hal imkânları müsait değildir; teşkilât ister, 
yoksa bu kanun semere vermez, Parça parça 0 j . 
duk; fakat netice kanun çıktı ve bugün Q e p D ç _ 
raber neticeyi gördük. 

Bugün dc diyonız İd; 380 milyonluk k a n u . 
nu yaptığınız zamanr 

Madde 1. — Piyasada ne kadar mal varsa 
% 40 ile satılacak ve bundan spekülatör istifa
de edecek. Bunun çaresi bulunmıyacak. 

Madde 2. — 380 milyondan Devlet bir fay
da görmiyecek, 380 milyon lirayı almak için 
döviz sarf edecektir. Bu sarfiyat 380 milyon li
ranın dört kat fevkındedir. 

Bizde bir tane belediye reisi vardı. Hem 
doktor, hem hâkim, hem avukat. Aziz arkadaş
larım bu adam bulunmaz bir adamdı. (Soldan, 
netice, netice sesleri) 

Enflâsyona mâni olmak zorundayız. Enflâs
yona giden bir kalkınma vâki değildir, olnııya-
caktır. Bunun için dünyada bir ilim icadedeeek 
değiliz. Enflâsyon daima müterakim sermaye
yi spekülâsyona sevk ediyor. Arsa ve müîük 
fiyatları daima artıyor, Asıl müterakim serma
ye daima buraya geliyor. Normal Şr 20 kazaıı-
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cini alan ve fabrikasını işleten bir adam, birik
miş parası ile spekülâtörlüğe gidiyor. Bugün 
'bankalar da bundan başka bir şey yapmıyor. 

Azrz arkadaşlar, Millî Korunma Kanunundan 
sonra bu enflâsyonun neticesi birtakım faktör
lere sirayet etmişti. Bu sefer yavaş yavaş zirai 
mahsullere dâhil olmaya başlıyacalcbr. Yakın 
bir zamanda kar:şmryacagi madde kalmıyaoak-
tır. Ne yapacağız? Arkadaşlar yollarını göster
diler; tasarruf yoluna gitmeye imkân yoktur. 
İhtiyaçları tasnif etmek lâzımdır. Arkadaşlar 
benim ricam nertiee olarak şudur; bu Hükümetin 
Başvekili, şimdiye kadar yani yedi seneden be
ri, Demokrat Partinin, demokrat hükümetlerin, 
iktidarların vc gruplarının Başvekilidir. Pu 
Başvekili (l*ği«timedipimiz takdirde.. (Soldan, 
gülüşmeler) 

REÎS — Hüseyin Bey; böyle bir şey tavsiye 
etmenize lüzum yoktur. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Benim ri
cam şn; bu Başvekilin şahsı ile ilcim yoktur. 
Hükümetin Başvekilidir, zihniyetiyle ilgiliyim. 
Yaptığı şeyleri sormak istiyorum. B p n demek 
istiyorum kî, yedi seneden beri bu Hükümetin 
Reisidir, aynı zihniyetten ayrılmamıştır. Daima 
enflâsyona gitmek, daima parayı artırmak yo
luna iritmiş ve bir muvazenei fikriye ve maliye 
temini yolunu tercih etmemiştir. (Soldan, gü
lüşmeler) Eğer bu Başvekil hu fikirden vazge
çerse ölünceye kadar Başvekillik yapsın. Heç-
miyecekse bunu değiştirmekten haçka çare yok
tur, arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar). (Soldan, 
gülüşmeler) 

REÎS — Osman Bölükbaşı. buyurun. 
CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTÎSl MEC

LÎS GRUPU REÎSt OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kır
şehir) — Muhterem arkadaşlar, Demokrat Par
ti Meclis Grupu adma tenkidîerimize cevap ve
ren. 

REÎS — Hilmi Dura şahsı adına konuşuyor. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devaçıla) — Hümi 

Dura arkadaşımızın konuşmasının sonuna yeti
şebildim. Konuşmalarım dinlediniz. Mütecaviz 
bir eda taşıma-sı için bir gayret sarf edilmediği
ni, objektif dillere ve mesnetlere dayanan bir 
konuşma olduğunu gördünüz. Böyle bir konuş
manın mukabili de bu kadar mütecaviz olma
malı idi. Bir Çin hikâyesinden bahsettiler; bizi 
mânevi körlükle itham etmeye kalkıştılar. Ben 

kendilerini körlükle itham etmiyeceğim; çünkü 
bir insan efaliylc kör olduğunu gösterirse baş
kalarının söylemesine lüzum yoktur. (Sağdan, 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Ne söylemişiz? Bünyemizin hazım kabiliyeti 
nazara alınmadan ne dereceye kadar makina-
Iaşmamız fcabettiği esaslı bir tetkike tâbi tu
tulmadan, plânsız ve programsız makinalaşma 
yoluna gidilmiş, memlekete yüzlerce çeşit ma
kina girmiş, yedek parça yokluğu, lâstik yok
luğu, tamir atelyelcrinin kifayetsizliği, kulla
nacak ehil elemanların bulunmaması yüzünden 
bu millî servetten beklenilen randıman alınma
mıştır, demişiz. Hakikat böyledir arkadaşlar. 
Müsaade buyurursanız size bir kararınızı hatır
latacağım : Memlekete sokulmuş bulunan bu 
ziraat m akmalarından tam istifadeyi sağlamak 
için yedek parçanın, lâstiğin bulunması icabet-
tiği kanaatini sİ2İer de burada verdiğiniz bir 
kararla ifade ettiniz. Bunları memlekete zama
nında sokmryan, ihmali olduğu kabul edilen 
bir bakan hakkında da Meclis tahkikatı açtı
nız. Benim söylediğim, benim müşahade etti
ğim hususlar, sizin açtığınız Meclis tahkikatının 
ifade ettiği hakJkafJardan başka bir şey değil
dir. (Soldan, bir ses, suç sabit olmadn)- Sabit 
olmadı d!yor arkadaşımız. Bakanın ihmali 
olmadığı' belki sabit olur amma, memle
kete lüzumlu malzemenin ithal edildiğine bu 
delâlet etmez. Şu veya bu mücbir sebep dola
yısiyle bakan çırjunır, fakat memlekete bu mal
lan getirmek imkânını bulamaz, Ira,- bakanın 
mesuliyetsizliği hakikati değiştirmez. 

«Osman Böliikbaşı ziraatin makinalaşmasını 
istemiyor mu's dediler. Böyle bir fikir benden 
sâdır olmadı. Nc dedim? Bünyemizin bâzım ka-
biliyeti nazara alınmalı dedim, gelişi güzel trak
tör ithal edildi dedim. Bir çocuk yüz gram ek
mekle iktifa eder, bir adam tam bir kiloya ihti
yaç hissedebilir. Ama bir adama yirmi kilo ek
mek yedirirseniz ölümüne sebebiyet verebilirsi
niz. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak). — Kıyas 
maalfarik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sebati 
Bey yine fetvayı verdi. (Gülüşmeler) Zararı 
yok. fetvası bor kitaba uygundur. (Gülüşmeler.) 

Ne demişim? Yüzlerce çeşit makina ithal et
tiniz demişim. Gelişigüzel ithal ettiniz demişim. 
Yalan mı söylemişim? Bütçe Eneüroenindeki mü-
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zakereleri hatırlıyau arkadaşlarım çok iyi bilir
ler ki, Demokrat Partinin çok hararetli tarafta
rı olan mebusları dahi bu traktör ithali mese
lesindeki ihmalleri hesapsızlıkları daima encü
mende tekrar etmişlerdir. 

Müsaade buyurursanız, encümende alenen 
cereyan etmiş bir müzakerede söylendiği için, 
bir hâdiseyi zikredeceğim : 

Burada karşımda bulunan Bütçe Encüme
ninin ikinci Reisi çok Sayın- Şefik Bakay bir 
gün encümende şöyle bir hâdise anlattı ; 

Amerikalılar demişler İd, «bir gün gelecek 
Türkler bize kızacaklar.» 

Şefik Bakay arkadaşımız sebebini sormuş, 
neden Türkler size kızacak? Ne yaptınız? Bize 
yardım ediyorsunuz. «Daha ne yapacağız, biz si
ze öksüz traktörleri verdik.» demişler. (Gülüş
meler) Şefik Bakay soruyor, -öksüz traktör ne 
demek? Amerikalının cevabı : Fabrikası çoktan 
kapanmış, depolarda kalmış traktörler demek
tir. (Gülüşmeler.) Şahit burada, eğer yalan ise 
ifade etsinler, insanlıktan istifa edeyim. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar.) Binaenaleyh, hepi
nizin hissettiği, vatandaşlarla temas ettiğiniz za
man sizlere nakledilen ıstıraplara tercüman ol
dum. Bu hiçbir zaman makinalaşnıanın aleyhin
de olmak değildir. 

Soruyorum, bizi Çin hikâyesi ile mânevi kör
lüğe mahkûm eden gözü sağlam arkadaşım Hil
mi Dura'ya buraya, makinalaşrnamn aleyhinde 
imişiz biz. Soruyorum: Bütün ziraat makinaları-
nı, traktör de-dâhil, % 40 Hazine hissesine tâbi 
tutan Hükümet mi ziraatin makinal aşmasını teş
vik ediyor? (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Hâfızai beşer nisyan ile malûldür. Bu malu
liyetin mağdurlarım tenvir etmek lâzımdır, 
onun için vesika oi^rnak lâzım. (Sağdan, bravo 
sesleri.) 

Biz memleketin kalkınmasını istiyoruz, köy
lünün iştira kudretinin artmasını istiyoruz. 
Ama bu iştira kudreti Merkez Bankasında bası
lan, bir kilo kâğıdın üzerine dökülen bir şişe 
mürekkeple piyasaya çıkarılan 300 - 500 mil
yon lira ile olmaz. Ziraat Bankasının Merkez 
Bankası kaynaklarına ne ölçüde müracaat etti
ğini anlamak için Merkez Bankası bültenini açıp 
bakmak kâfidir. Merkez Bankası bir içtimai 
yardım müessesesi değildir, şuna, buna para da
ğıtacak bir müessese değildir; bir iktisadi mü
essesedir. 

i Zirai kredilerdeki artışların hudut aştığını, 
j memlekette malî ve iktisadi istikran bozduğunu 

bizzat Başvekil Adnan Menderes ve onun o za
manki Maliye Vekili Nedim ökmen kabul etmiş
lerdir. Bakınız Başvekil ne söylemiş, Nedim 
Ökmen ne söylemiş: Gerçi şimdi ortada yok 
ya... (Soldan, bir ses buradadır), nayır, yani 

! göremiyorum da onun için söyledim. 
! «1956 yılında zirai sektör kredilerinin de 
i umumi haemmın daha fazla artmaması vc mev-
I cut kredilerin hakiki istihsal sahasında kulla-
I nılması üzerinde hassasiyetle durulacaktır.» 
i Maliye Vekili bu sözleriyle iki şeyi itiraf 
l ediyor : Birinci itiraf; memleketin o gün için

de bulunduğu şartlara göre zirai kredilerdeki 
[ artış enflâsyonist tesir yapıyor, iktisadi muva-
• zeneyi bozuyor, memleket için zararlı oluyor, 
i İkinci itiraf; zirai kredilerin hepsi mahalli

ne sarf edilmiyor, istihlâk için kullanılıyor. İs
tihlâk için kullanılan krediden memleket ikti
sadiyatına hayır gelmez. 

Köylü yesin, köylü içsin, eğer piyasada mal 
yoksa çuvallarla bankmot verseniz köylüye, her
kesin kanımın doyacağını mı zannedersiniz? 
Gidiniz köylüye sorunuz; «Almaz olaydık.» di
yorlar. «Gırtlağımıza kadar horca battık, ça
mura çöktük.» diyorlar. Eğer ben bu sözleri bir 
memleket endişesi ile burada söylemeseydim, bir
çoklarının hoşuna gider diye köyjüyc zirai kre-

j diyi daha fazla verin, derdim. îşte o zaman dc-
j magtjji olurdu Hilmi Bey; körlüğün maddisi 
I vardır, mânevisi vardır. Herkeste yalnız maddi-
ı si varsa çok görmeyin. 

Başvekilin beyanatı, 30 Ocak 1956 tarihli 
gazetelerde : «Kredi mevzuundaki diğer bir ka
ranınız da zirai kredilerin bugünkü hacminin 
artmlmamasma dikkat etmek olacaktır.» de
mek ölçü kaçmış Hilmi Bey. Bilmiyorum belki 
bu beyanatı siz başka türlü bir izaha tâbi tuta
bilirsin^. Amerika'dan Randall'ın geldiği gün
lere tesadüf ettiği için yapılmış bir oportünite 
beyanatı ise onu da siz burada ifade ediniz. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

SOLDAN BİR SES — Başvekil artırmıya-
lım. diyor, eksiltelim, demiyor. 

I OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Eh, 
i Başvekil hepsini birden kiraf edemedi de, bir dur-
1 duralım; sonra düşünürüz demek istemiştir. 
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Şimdi arkadaşlar, vaktiyle Osman Bölük
başı ne söylemiş : Sermayesi yüz milyon lira 
olan Ziraat Bankası ile 15 milyon köylünün ih
tiyacı karşılanmaz, demiş. Çok doğru söylemiş. 
Gövdemi bugün bu sözün altına basarım. 

Ben o kanaatta bir adamım ki, fikirlerinde 
her gün bir değişiklik yapan, her gün milletin 
karşısına başka bir hüviyet ve veçhe ile çıkan
ların bu memleket için Moskof kadar tehlikeli 
olduğuna inanan bir adamım. (Sağdan, şiddet
li vc sürekli alkışlar, bravo sesleri) Bu itibarla 
o söylediğim söz bugün de kanaatimin ifadesi
dir. Haşim Tathoğlu işte burada, gözleri yaşa
rarak gömleği kısa köylünün hikâyesini anlat
mıştı bana. «Bölükbaşı, köylünün -kolunu mu 
kesmek istiyor?» dedi. Hilmi Dura. Biz kol kes
mek, baş kesmek dâvasında değiliz. Kol kesmek, 
baş kemek kudret sahiplerine, iktidar sahiple
rine yaraşan bir şeydir. Celâllanmak onlara ya
raşır. (Sağdan, bravo sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sen de 
celalli konuşuyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
hakikaten celalli ifadesiyle konuşuyorum, o ka
dar. 

Zaman olur ki, zirai krediler artırılsın de
nir, zaman olur ki, hududu geçtiniz, denir. Yüz 
milyon az demişim. Belki tabiî had beş yüz 
milyon, belki bir milyardı. Ölçüp, biçip de bir 
rakam vermedim." Ama bu hududu açtığınız 
zaman vaktiyle yüz milyon az dedim diye aştı
ğınızı size hatırlatmak hakktndan mahrum mu 
kalacağım? (Soldan, bir ses: «Ne kadar olması 
icabettiğini söyle.») Bu Meclis kürsüsünde se
nin Hükümetin katî bir rakam veremiyor, ben 
nereden vereceğim. 

Müsaade ederseniz, size bir hatıra anlatayım : 
Müsaade buyurursanız, Hükümetin emrinde o 
kadar mütehassıslar var ki, dilleri bir açılsa 
Hükümet çok yardım görür onlardan.. (Sağdan, 
alkışlar) Vaktiyle Mehmet Akif. trene binmiş 
Kücükçekmeceye gidiyormuş. Bir tane genç 
oturmuş, hani Fransızca (prendre) kelimesi var 
ya, almak mânasına, «Bugün treni aldım, falan 
yere gittim.» demiş. O zaman Mehmet Akif şu 
cevabı vermiş, «Oğlum, o treni henüz senin Dev
letin 'de alamadı»; Senin Hükümetin sağlam bir 
şey getiriyor mu ki, bir mebustan bu kadar şey 
istiyorsunuz? (Sağdan, alkışlar), (Gülüşmeler) 
Biliyorsunuz o zaman tren ecnebilerin elinde idi. 

1955 te Mecliste müzakereler cereyan ediyor. 
Hesaplı, kitaplı olduğunu söyliyen, sözlerini is
tikbalin muhtelif ihtimallerine.göre ayarladığını 
iddia eden durendiş bir hükümet reisi olduğunu 
söyliyen Menderes, bu kürsüden muhalefete dön
müş, - Hilmi Beyin kullandığı tâbiri kullanma
ma bilmem müsaade eder misiniz? - Demagojik 
bir çıkışla, «Haberiniz olsun 1957 de zirai kredi 
3 milyar olacak.» demiştir. Aynı Başbakan bir 
sene sonra «Zirai kredilerin hacmini artırmıya-
cağız.» demiştir. Tezat arıyorsanız, samimiyet
sizlik arıyorsanız, bu sözlerde arayınız. (Sağdan, 
bravo sesleri) 

İstikrar fikrine itiraz^ ediyorlar. Acaba istik
rarsız bir iktisadi kalkınmanın devamlı olacağı
na inanıyorlar mı? Enflâsyon bir çığ gibi geliş
tiği zaman her şeyi yutar. Kalkınma, hakiki ta
sarrufla olur. Enflâsyonla kalkınma yapmak en 
adaletsiz bir verginin altında milleti inletmek 
demektir. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) Enf
lâsyonla vergi yükünü adaletsiz bir şeküde fa
kire, zengine müsavi olarak yükliyecek yerde, 
mesuliyetini müdrik bir Hükümet, rey endişesi 
taşımıyan bir Hükümet gelir, milletin karşısında 
der ki; «Milletin istikbalinin parlak olmasını is
tiyorsanız, şu hareketleri yapmak lâzım, şu kül
fetlere hepinizin katlanması lâzım.» Zengininden 
zenginliğine göre alır, fakirinden fakirliğine gö
re alır, böylece toplanan paralarla kalkınma ya
par. Ekrem Alican-'m dediği gibi; Merkez Ban
kasını bankmot ambarı haline getirmez. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bilmiyorum, bu kadar izahatım Hilmi Bey 
biraderimizin gözünü açtı mı? (Sağdan, alkış
lar.) 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben, evvelâ çok sevdiğim vc-
lût Hüseyin Balık arkadaşımızın ifadei erinin 
bir kısmına cevap arz etmekle söze başlıyaca-
ğım. 

Hüseyin Balık arkadaşımız hakikaten parti
mizin müntesibi olduğu zamanlar en ileri gide
nimizden 100 fersah ilerde olmak üzere daima 
partimizin başında bulunanları medhü sona et
meyi kendisine vazife bildi. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Biz. seni 
böyle biliriz. 

REİS — Ahmet Bey rica ederim, heyecan-
l lannııyaTım. sinirlisiniz, kendinize geliniz... 
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Z E K İ E B A T A M A N (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bunun misali pek çoktur. Ne 
zaman bu kürsüye çıksa, Menderes'i iltifatlara 
garkeder, millet sizinledir, Meclis sizinledir, size 
yardım için elimizden geleni yapacağız, der ve 
bunu. kendisine bir zevk telâkki ederdi. 

Halbuki, günler geçince, Demokrat Partiye 
intisabı devresi sona erince arkadaşımız kana
atlerini 36Q derece. (Aynı yere gelir sesleri) 380, 
derece, 180 derece, ne derseniz deyin, aksi olarak 
inhirafını, söylüyorum. Ve bu arkadaşımız daima 
Başbakana şunu temenni ederdi, buyururlardı ki, 
«siz Sayın Başbakanım çok iyi insansınız, ama 
bugün için etrafınızda çok kötü insanlar toplandı 
ve sizi sardı. Siz bu memlekete hizmet yapamaz 
oldunuz. Size daima çelme taktılar» işte bugün 
de yine ifade ettder. «Etarafmızdakileri temizle
yin» Arkadaşlar biz vazifemizi yaptık ve Mende
res ile birlikte parti olarak etrafımızı temizledik. 
Ve sizleri meydana getirdik. (Ooo sesleri) 

HASAN KANGAL (Tokad) — Yaşa be Zeki. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Her mâ

nada zekisin. 
ZEKİ EBATAMAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; hakikaten temizlenen bu insan
ları* dün içimizdeki hizmetlerini inkâr etmeye 
mahal yok. Ama bugünkü murakabelerinde de 
bitarafane ve hakşinas olmaları icabederdi. 

Arkadaşlar Balık burada konuşuyor; velûd 
ifadesiyle her şey söylüyor; her türlü tenviri, 
tenkidi yapıyor; bir az sonra diyor ki; ben sizin 
gibi asfaltta gidemiyorum; yani hiçbir engele te
sadüf etmeden yürünüyorum; ben dikenli bir 
yolda yürüyorum. 

Hangi, dikenli yol? Şu kürsü; hürriyet dâvası 
ve mânası altında baştan aşağı bu çatı altında 
bulunan arkadaşların tahkirine vesüe olacak ka
dar hürriyetsizliğe gidecek kadar suiistimal edil
di.-Hangi hürriyetten, hürriyetsizlikten bahsedi
yor? Hangi dikenlikten bahsediyor? 

Arkadaşım kalkmış, bize yol gösteriyor. Bun
dan evvel de bize yol gösterenler oldu. Diğer bir 
parti başkanı da grupumuza hitabetti ve bizi is
yana teşvik etti. Bugün daha küçük çapta bu 
işi Hüseyin Balık yapıyor; yapmak istiyor. 

Demokrat Partinin müntesibi milletvekilleri 
memlekete yapacakları hizmetlerde kimin arka
sından, kimin yanında gideceklerinde kararlıdır
lar. Bugünkü zihniyet bunun ifadesidir. Allah 
sizi, size ve bizi, bize bağışlasın. (Âmin 9cslcri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Allah, 
sizi, bize ve bizi de millete bağışlasın, 

ZEKİ ERAT AMAN (Devamla) — Kehanet
te buhınm-orlar, 4-iâ milletvekilinden 100 tanesi 
buraya gelemiyecekmiş. Ekseriyette gelecekmiş, 
ama değişip gelecekmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Demokrat Parti 
mebusları olarak, eskiden olduğu gibi, babadan 
oğula intikal eden veya tapulu mebusluk yapmak 
için buraya gelmedik. Bu memleket bize itima-
dettiği müddetçe gelecek ve millete hizmet ede
ceğiz. Bunlar dünün kötü âdetlerinden başka bir 
şey değüdir. Bizün böyle bir iddiamız yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Partide me
busları eskiden olduğu gibi şefler millete dikte 
ettirmez. Demokrat Partinin milletvekilleri 
kendi başkanının 'emri ile seçilip gelmez. Mil
let seçer ve millet gönderir. Mazbatalarını mil
let yapar. Dünkü sahtekârlarla, dünkü gibi 
rey almadan buraya mebus kimse gelmez. Onun 
için mavi boncuğa Demokrat Parti milletve
killerinin ihtiyacı yoktur. Onlar ancak Cum
huriyet Halk Partililere mahsustur. 

MEHMET HAZER (Kars) - Adnan.Men
deres istediğini çizer, istediğini yazar. 

RElS — Bu taraflara temas etmeyin Zeki 
Bey.. 

ZEKİ EBATAMAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir misalden bahis buyuruldu. 
Bir tren hikâyesi anlattı ve arkasından gördük 
ki, istanbul'un iman çıktı. 

Arkadaşlar, Devlet bütçesinden istanbul'un 
imarına kaç kuruş tahsis buyurdunuz? Eğer 
kendi imkânlariyle, geniş servetleriyle istan
bul'un gizli kalmış hazineleri meydana çıka
rılıyor ve-yakın bir âtide yaratmak imkânlan 
bu milletin gözünün önüne seriliyorsa bundan 
en az sizin de bizim kadar iftihar etmeniz lâ-
zımgelir. İstanbul yalnız istanbulluların değil, 
Türklerin, Yakın - Şark'm, islâm âleminin ve 
nihayet Asya'nın gözbebeğidir. Orada hazine
ler yatar, orada tarih yatar. Binaenaleyh ora
ya sarf edeceğimiz her parada, yıkılması lâ-
zımgelen her yerde ve vurulacak her kazma
da muhalefetin de payı olması lâzımdır. 

MEHMET HAZER (Kars) —-Hesaplı olmak 
kaydiyle. 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Evet, cad-
de açıyorum, yol açıyorum; faytonla gidile-
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cek yolların, motorlu vasıtalara geçit vermesi 
için yol yopıyorum. Liman yapıyorum; rıhtım 
yapıyorum, elbette bunlar yol ister, arkadan 
beslenmek ister. Bugüne kadar yapılmamış ise 
onun vebali geçmiş iktidarındır. Bundan son
ra biz gitsek de, bizden sonra gelenler bu ha
yırlı teşebbüsü elbette devam ettireceklerdir. 
Bunu bitirmeye mecburdurlar. İstanbul buna 
lâyıktır.' Yapılan bir suiistimal varsa, imarı 
beğenmiyorsanız gelir buradan açıktan açığa 
ifade edersiniz. Hiçbirinizin dili İstanbul'un 
iman için aleyhde konuşamaz. Konuştuğu gün 
istanbul halkı sizi çarpar. (Soldan, bravo Ze
ki sesleri. Sağdan, rey alamazsınız sesleri) 
Fikrim anlaşılmadı. Bizim rey avcılığına ihti
yacımız yok. istanbul'da yaptığımız, millete 
bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin azameti 
karşısında hiçbir tarize mahal vermiyecek bir 
iştir. Biz orada fabrika yapmıyoruz, istihsal 
yapmıyoruz, yıkıyoruz, istanbul'u meydana çı
karmak için yıkıyoruz. Belki birtakım vicdan
ları sızlatabiliriz, belki istimlâk sebebiyle bir
takım gayrimemnunlar yaratabiliriz. Rey av
cılığı yapan insanlar böyle hareket etmez. 

Yine arkadaşım burada buyuruyorlar : Siz
ler millete ve Tanrıya hesap vermeye mecbursu
nuz, vazifenizi yapınız. Fakat arkadaşlar, bizi 
çağırdığı, vazife nedir biliyor musunuz? Vazi
fe diye bize tevcih ettiği şey, şu başınızdan 
Başbakanı deviriniz. Biz bunu yaparsak mille
timize ve Tannmıza karşı olan vazifelerimizi 
yapmış olacakmışız. . Ama bunu yapmazsak he
pimiz töhmet altında kalacağız. Çünkü, daha 
evvel Paşa babalan yine aynı fikri bize bir iki 
sene evvel aşılamak istemişlerdir. (Soldan, bra
vo sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizin babaları
nız ne? O sizin de babanız idi. 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Allaha 
çok şükür ki, başımızda değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — O vak
tiyle bizim değil, Menderes'in babası idi. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Şimdi 
Hüseyin Balık'a hitabediyorum. Bir zamanlar 
burada partinin içinde bulunan bu arkadaş ne 
buyurayor? isyan bayrağını çekelim diyen Hü
seyin Balık arkadaşımızın bugün burada bu şe
kilde konuşmaya hakkı yoktur. Dün Cumhuri
yet Halk Partisinin başında kaatiîlerden bah-

sedercesine ve kaatiller diye ifade eden bir kim
senin bugün meddahlık yapmasına izafe etmek 
lâzrmgelir. (Sağdan, sen de meddahsın sesleri) 
Allaba çok şükür değilim, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ya, şiirleriniz.. 
Şiirleriniz ne oluyor? 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Siyasi 
hayata atıldıktan sonra tek bir vesika gösterir-, 
seniz, şeref duyarım, gurur duyarım ve her tür
lü mesuliyeti takabbüî ederim. 

REÎS — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Hatibin sözünü kesmeyiniz. Rica ederim. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Sırrı Bey 
görüyorum ki huyunuzdan vazgeçmiyorsunuz. 
Ben bu kürsüye pek çıkmam. Sizin gibi bu kür
süyü fazla işgal etmem. 

REÎS — Zeki Bey, Riyaset lâzımgelen ihtarı 
yapıyor, siz devam edin. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Arkadaş-
lanm.^burada ikide bir hürriyetten bahsederler. 
Sanki Demokrat Parti hürriyetleri gasbetmiş-
tİT. 

Aziz arkadaşlar, iktisadi kalkınma ne kadar 
tahakkuk ederse etsin hürriyetlerin tahdidine 
gidilirse millî murakabenin tam yapılamıyacağı-
nı burada ifade ettiler. 

Acaba dünü hatırlıyorlar mı? Hangi hürri
yetten bahsetmektedirler? Dünün hürriyet anla
yışının iştiyakını çekenlere hitabetmek isterim : 
Vatandaşları sorgusuz, sualsiz kurşuna dizen
lerin devrinde mi hürriyet vardı? Bu hürriyeti 
mi istiyorsunuz? Polis emriyle tevkifler devrin
de mi hürriyet vardı?. Bu hürriyeti mi istiyor
lar arkadaşlar?.'. Gençliği tabutluklarda çürü
ten, beyinlerinde ampul yakanların devrinde, mi 

! hürriyet vardı.?.. Sağcı ve solcu töhmetleriyle 
i zindanlara atılan gençlerin hürriyetini mî özîe-
j inektedir?. Maden ocaklarındaki kırbaç altında 
i mecburi iş mükelleflerinin hürriyetim mi isti-
j yorlar?.. Muhterem matbuatımızın çıkardığı ga-
I zetelerin telefonla kapatıldığı devrin hürriyeti-
! ni mi istiyorlar?.. îbadet yerlerinin depo yapıl-
I dığı, vatandaşın Allahla olan dinî münasebetle-
i rıne, ibadet şekillerine ve ibadet dillerine mü-
j dab ale edilen devrin hürriyetlerini mi isteraek-
i tedirler?.. (Sağdan, gürültüler) 
j MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey dini 
• siyasete alet ediyor. Lütfen müdahale edhı. 
i REİS — Zeki Bey 20 ye iki dakika kaldı, 
i ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Karar 
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a l ı n ı z ; m ü s a a d e e d i n d e c ü m l e m i b i t i r e y i m , e f e n 

d i m . 

R E Î S — B u y u r u n . 
ZEKÎ E R A T A M A N ( D e v a m l a ) — V a t a n d a 

ş ın m u k a d d e s r e y l e r i n i n ç a l ı n d ı ğ ı , s ı r t l a r ı n ı n 
K ı r b a ç l a n d ı ğ ı , a ğ ı z l a r ı n a h a y v a n p i s l i k l e r i n i n 
d o l d u r u l d u ğ u d e v r i n h ü r r i y e t i m mi n r z u et
m e k t e d i r l e r ? . . B u g ü n D e m o k r a t P a r t i n i n 
h ü r r i y e t a n l a y ı ş ı m e d e n i m i l l e t l e r i n h ü r r i y e t 
a n l a y ı ş ı i le t a m m n t a h a k a t h a l i n d e d i r . B iz 
m e m l e k e t t e s ü k û n i s t i y o r u z . M i l l î i r a d e i le iş 
b a ş ı n a g e l e c e k h ü k ü m e t l e r i n ' b a d e m a s e ç i m d ı 
ş ı n d a , k a n u n i m u r a k a b e v e M e c l î s m u r a k a b e s i 
d ı ş ı n d a , . s o k a k b a ş l a r ı n d a , m e y d a n l a r d a v a k i t l i 
v a k i t s i z k a p a l ı y e r l e r d e v a t a n d a ş ı n h e r a n b i r 
s e ç i m a t m o s f e r i a l t ı n d a t u t u l m a s ı n » v e H ü k ü 
m e t i n ç a l ı ş m a i m k â n l a r ı n ı n s e l b e d i l m e s l n e i m 
k â n v e r i l m i y e c e k t i r . T e d v i n b u y u r d u ğ u n u z k a 
n u n l a r b u h u z u r v e s ü k û n u t e m i n e m a t u f t u r . 
S e ç i m i n m e ş r u m ü c a d e l e g ü n l e r i n d e ; h e r p a r 
t i l i , h e r v a t a n d a ş ı n H ü k ü m e t i c r a a t ı n a ve ik
t i d a r p a r t i s i h a k k ı n d a k a n u n i t e n k h î l e r i e n ge 
n i ş i m k â n l a r l a e l b e t t e y a p a c a k t ı r . O n u n d ı ş ı n 
d a s e ç i m i k a y b e d e n p a r t i l e r m e ş r u k o n g r e l e r i n 
d i ş imde g e l i ş m e l e r i n i ve y e n i b i r s e ç i m d e v r e 
s i n i s ü k û n e t l e b e k l e m e k m e c b u r i y e t i n d e k a l a 
c a k l a r d ı r . 

1958 s e ç i m l e r i i ç in ş i m d i d e n g ö s t e r m e k t e ol
d u k l a r ı i t i m a t s ı z l ı ğ a p e l i n c e : 1 9 5 4 s e ç i m l e r i n i n 
n e k a d a r b ü y ü k m i l l î h u z u r v e a n l a y ı ş i ç i n d e 
y a p ı l m ı ş o l d u ğ u n u h a t ı r l ı y a n l a r , b u g ü n d e n 
1958 i ş ü p h e l i d u r u m a s o k m a k g a y r e t i n e ş i m 
d i d e n b a ş l a m ı ş l a r d ı r . B u n o k t a y a p a r m a k b a s 
m a k l â z ı m d ı r . 

O S M A N B Ü L Ü K B A Ş T ( K ı r ş e h i r ) —• K o n u 
ş a n K ı r ş e h i r m e b u s i y d î , u n u t m a y ı n r z . 

Z E K İ E R A T A M A N ( D e v a m l a ) - - E l b e t -
t e k i b ü y ü k m i l l e t y a p ı l a n l a r ı g ö r e c e k , y a p ı l m a k 
i s t e n e n l e r i a n l ı y u c a k o n a g ö r e m i l l î v i c d a n i n i n 
t a k d i r i n i sandık b a ş ı n d a i z h a r e d e c e k t i r . Ş i m 
d i d e n v a t a n d a ş m u h a b b e t i n d e n vc ( t a k d i r i n d e n 
n a s i b i k e s i l m i ş o l a n l a r ı n b i r t a k ı m m a z e r e t l e r 
a r a m a l a r ı m . . ( B r a v o s e s l e r i , a l k ı ş l a r ) m a ğ l û b i 
y e t l e r i n i n i l â n ı o l a r a k k a i m i e t m e k i s t e r i z . 

I I E İ S — C e l s e n i n k a p a n m a s ı n a ilci d a k i k a 

k a l m ı ş t ı r . 

Z E K Î E R A T A M A N ' ( D e v a n d a ) ~ Az k a l d ı 

e f e n d i m . ( D e v a m , d e v a m s e s l e r i ) 

B u k ü r s ü d e h ü r r i y e t k a h r a m a n l ı ğ ı y a p a n l a 
r a g e l i n c e : B u g ü n D e m o k r a t P a r t i p a t e n t i i l e 
m e b u s l u k l a r ı n ı k a z a n m ı ş o l a r a k h ü r r i y e t s i z l i k 
i d d i a s i y l e h ü r r i y e t i m i z i t a h d i d e t m e y e y e l t e n e n 
l e r e ş u n u h a t ı r l a t m a k i s t e r i m k i , m i l l î v i c d a n ı n 
t a k d i r i i l e y e n i b i r s e ç i m s ü z g e c i n d e n g e ç e r vc* 
k a r ş ı m ı z a ç ı k a r l a r v e y e n i h ü v i y e t î e r i y l e f i k i r 
l e r i n i v e k a n a a t l e r i n i o r t a y a k o y a r l a r s a d a b s 
h ü r m e t e l â y ı k i n s a n l a r o l a r a k s ö z l e r i n e v e t e n -
k i d l e r i n e k ı y m e t v e r m e k y e r i n d e o l u r . B u g ü n 
iç in D e m o k r a t P a r t i n i n . . . 

R E İ S — M e c l i s k a r a r ı s a a t s e k i z e k a d a r d ı r . 

( D e v a m , d e v a m s e s l e r i ) 

Z E K İ E R A T A M A X ( D e v a m l a ) — M i l l î h i z 
m e t l e r d e k i b a ş a r ı l a r ı n d a n e n az b i z i m k a d a r nn -
s i b e d a r o l m a l a r ı l â z ı m g e l e n l e r i n b iz i e s k i f i k i r 
v e k a n a a t l e r i n d e n riicu e d e r e k t e n k i d e t e ş e b b ü s 
e t m e l e r i n i h ü z ü n l e k a r ş ı l a m a m a k e l d e n g e l i n i 
y o r . ( Ş i d d e t l i a l k ı ş l a r ) 

R E l S — 22 Ş u b a t C u m a g ü n ü s a a t o n d a t o p 

l a n m a k ü z e r e İ n i k a d ı k a p a t ı y o r u m . 4 3 7 

« BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10,10 

REİS - Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Muslih Gürentaş (Van), Atillâ Konuk (Antalya) 

3 - YOKLAMA 
REİS — Yoklama yapacağız. RElS — Ekseriyet vardır, Celseyi açıyorum. 
(İsparta mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

4 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 195"7 malî yılı Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

REİS — 1957 yılı Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza

kereye devam ediyoruz. Söz ismail Hakkı Ak-
yüz'ündür; buyurun. 

ISMAIL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) -
Muhterem arkadaşlar, Hükümetin memlekete ya-

437 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, içtimâ: 3, Cild: 17, Kırk ikinci inikat, 21.11.1957, 361-
429. ss. 
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rarh olmak gayesiyle hazırladığı, iyi niyetli ol
duğuna asla şüphem olmıyan 1957 bütçesi müza
kere mevzuu olmaktadır. Bu hususta ilk sözüm, 
memleket ve milletimiz için müspet neticeli, ba
şardı, hayırlı olması temennisidir. Bu dileğimin 
tahakkuku için yani ^bütçenin tatbikatı da âzami 
muvaffakiyete ulaşması için ne yapmak lâzım 
geldiği hakkındaki düşüncelerimden bir nebzesi
ni arz etmekliğime müsaadelerinizi rica ederim. 

Bütçeler takdim olunurken memleketimizin 
iktisadi durumunu, dünya ekcmomisinin takibct 
tifti seyir içinde tebarüz ettirmek âdet olmuştur. 
Bunun için uzun izahlar yapdır. Birçok ticari, 
malî rakamlar ham ve mamul maddelere ait ma
lûmat zikredilir. Bu suretle iktisadi variyetimiz 
bütçe politikamızın müessir unsuru olarak telâk
ki ve kabul edilir. Mucip sebepler sıralanır. Mü
dafaası için birtakun fikirler öne sürülür. 

Fakat, asıl unsuru esasi olan insandan bahse 
nedense lâyık olduğu ehemmiyet verilmemekte
dir. Bunun haleti ruhiyesi, maddi, mânevi du
rumu, neşesi, sıkıntısı, randımanı, hüsnü istih
dam veya suiistihdamı, evsafı, bu husustaki 
etiidlerin neticeleri alınacak tedbirler, tevesssül 
olunacak çarelerin münakaşası yapılmaz. Kana
atimizce bu tarzda mütalâa edilişte, cemiyet 
hâdiselerini sadece ekonomik ve hem dc tama
men maddi mebdelere bağlı görmekte bir nok
sanlık vardır. Memleketimizde eski gevşeklikle
ri gidermek maksadiyle girişilmiş ve süratlendi
rilmiş, bir kalkınma ve imar faaliyeti olduğu aşi
kârdır. Esas itibariyle şayanı takdir olan bu ga
yenin tahakkuku için tezahürlerine şahit oldu
ğumuz (niyet, gayret, azim) in halisiyetine bir 
diyecek yok. Fakat güçlüklerin izalesine mâtuı 
tedbirlerde bâzı gûna isabetsizlikler de yok-de
ğildir. Bu eksiklikler ve isabetsizlikler bütün 
meselelerimizi her bakımdan seyri tarihisi ve 
şartlan içinde mütalâa etmemekten doğuyor. 

Hükümet, tarihî zaruretler, icaplar, ilcalann, 
olmuşlann tabiî neticelerini kendi üzerine alı
yor.- Âdeta kendi kendisine gadrediyor. Ve bu 
geçmişteki şeylere müessir olacakmış gibi fuzuli 
bir yük altma giriyor. Halbuki sebepler ve ne
ticelerini tarafsız bir müşahit gibi ortaya koya
cak, aldığı tedbirlerle şu derece bir salâh ünıid-
ettiğini söyliyecek, geri kalan aksaklıklar için 
de ne gibi tedbirler alınması lâzım geldiğini mü
nakaşa edecek. Bu düşüncelerin ışığı altında 
diyebiliriz ki, bir bütünün bir parçası yani sa
dece iktisadi tarafını tetkik, tahlil, ve terkibe 
mevzu yaparken diğer parçalarıma üzerinde 
durmadan onlan bir tarafa bırakmakta hakika
ten bir noksanlık oluyor. 

Devletin, adalet, maarif, idare, siyaset, mü
dafaa, sıhhat ve saire gibi mefhumlarla ifade 

edilen sahalarda birtakım esas vazifeleri vardır. 
Buna bir de «iktisadi» tâbirinin içine girenler 
de eklendi. Bu sonradan gelen ötekilerini fersah 
fersah geçti. Kendisine nasdsa öteki asıllardan 
fazla kıymet verdirdi. Bu küçük çocuk ağabey
lerini tanımıyacak, bir raddeye geldi. Adetâ -on
lun kendisinde mündemiç görecek kadar büyü
dü ve hepsini içine aldı. 

Devletin asıl vazifelerinin hududu, birtakım 
kanunlarla çizili olduğu halde bu sonraki iktisa
di vazifesinin hududu indi takdirlere bırakıldı
ğı için devlet bu yeni vazifesinin mütemevviç 
tezahürleri karşısında âdeta bunaldı. Devlet mil
lete hadim ve onun mümessili olması lâzım iken 
bilhassa eski iktidar zamanında halka rakip 
bir müessese oldu. 

Muhterem arkadaşlar, öteden beri devam 
edip gelen bu nakıs görüşten kendimizi kurtar-
raaklığımız icabetmektedir. Filhakika bütçele
rin takdiminde, gerekçelerinde, iktisadi mesele
ler, rakamlar ve münakaşalan hemen hemen tü
münü teşkil etmekte... Hükümet programıdır de
nen bütçe gerekçesine bakınca sadece iktisadi 
faaliyetler manzumesi olmaktan öteye geçeme
mekte ve Hükümeti haksız yere müşkül duruma 
sokmaktadır. 

Şu küçük başlangıçtan sonra bâzı misaller ve
rerek, neticede maksadımı açıklamak üzere bîr 
zemin hazırlamak istiyorum. 

Bir tenkid ; Fiyat muvazenemiz süratle bo
zulmaktadır. Doğru.. Fakat bu maddelere muta 
allik fiyat muvazenesinin bozulmasında, mânevi 
kıymetler arasındaki muvazenenin bozulmuş ol
masının büyük rolü olduğu neden unutuluyor? 

Maddi kıymetler yanında vc onlara müessir 
manevî kıymetler vardır. Bunlann arasındaki 
muvazeneye kıymet verilmeden gecen uzun yıl
lar... 

«Eski iktidarlar ve daha ondan evvelkiler za
manında» tabiî olarak maddi işlerde ve fiyatlar
da kendisini göstermiştir. 

Nitekim bugün halkımızın haklı şikâyetlerinin 
mevzuu olan bir pahalılık vardır. 

Fiyat indeksleri, istatistikler, mukayeseler 
gösteriyor ki, devirler aşarak gelen bu ıstırap 
memba» bugün de tahribatını yapmaktadır. 

Uzun yular iktidarda bnlunmuş C. H. P. mu
halefetin sayın liderinden bu mevzuda şöyle bir 
ses duymalı idik. «Pahalılık iktidarımız zama
nında da muayyen nispetler dâhilindo artarak 
mevcudiyetini hissettiriyordu. Bunun önlenebile
cek taraflariyle zamanımızda kâfi derecede meş
gul olamadık. Bu bir içtimai nizam, dünya kon-
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jonktürü, iktisadi düzen işidir. (Soldan bravo ses
leri) 

Vücudumuzda duyduğumuz acılar, ağrılar, 
sızılar, sancılar hastalıklarımızı bize haber veren 
müşirlerdir. Onlar sadece arazdır. 

Pahalılık da bir hastalık değil arazdır. 
Arazdan şikâyetin gayesi marazı ortadan kal

dırmaktır. 
Arazdan şikâyetler, esbaba kadar yükselmek, 

hakiki âmüleri bertaraf etmek gayesini gütmü
yorsa beyhudedir. 

Fiyatların yüksekliğinden şikâyeti, bâzı içti- \ 
mai kıymetlerin düşüklüğünü haber vermek gi
bi kabul etmek lâzımdır. 

Bakınız, bu mevzuda 1 . XI . 1943 te yedin
ci intihap devresinin birinci içtima yüı nutkun
da aynen şöyle demişti : (Birçok sıkıntıları
mızın en ilerisinde olarak göze batan şey... 
aylıklıların ve dar gelirlilerin geçimde çektik
leri zorluk ve bâzı zayif karakterli memurlar
da hissolunan doğru yoldan sapma istidadı
dır. 

İdarede doğru yoldan sapmaya karşı en 
keskin ve tesirli silâh büyük salâhiyet sahip
lerinin şuurlu ve temiz kalmasıdır. 

Vatandaşları en çok kızdıran şey, ticarette 
insafsızların fiyat murakabesine karşı meydan 
okumalarıdır. 

Hükümet bu gibüerla yorulmaz bir suret-
to uğraşmakta devam edecektir. 

Amansız tedbirler gerekli olursa bunda da 
tereddüt edilmiyecektir. 

Huduttaki gümrük kaçakçılarından da ıstı
rabımız artıyor. 

Kesin tedbirler almak icabedecektir. 
Görüyorsunuz ki, o zaman bahsettiğim aman

sız ve kesin tedbirleri aldık fakat kâr etme
dik, 

Faziletler bakımından bâzı düşmeler olun
ca şikâyetler ve feryatlar bakımından yük
selmelere şahidoluyoruz. 

O zamanlar meselelerin bu tarafiyle meş
gul olmamakta büyük hata etmişiz. Onun için 
bugün birbirimizi harcamıyalım. Bu hususta ! 
da basit düşünen kimseleri yanlış yola sevk j 
etmiyelira. Bu gibi mevzuları particilik gay- j 
retiyle istismar etmiyelim. Aramızda münafe- j 
ret sebepleri yaratmıyalım. 

Hakiki sebepler üzerinde elbirliğiyle dura- i 
hm) • ! 

Fakat arkadaşlar o eski iktidarı ve bugün
kü muhalefeti temsil edenlerden ve bilhassa 
sayın liderinden umduğumuz bu tarzda konuş
malara mukabil ummadığımız şeyler işittik. 
(Soldan alkışlar) 

Maksadımızı açıklamaya medar bir başka 
tenkid mevzuu daha verelim. Bugünkü iktidarı 
hesapsızlık, plansızlık, progranısızlıkia itham 
edenlerin bu hususta hazan dürüst ve hattâ 
tecavüzkâr lisan kullanmamış olsalar, şahsiya
ta, sen ve ben kavgasına işi dökmeseler, za
man zaman mübalâğalara ve isnatlara sapma-
salar hakları yok değil. Haklı. Fakat bu plan
sızlık ve programsızhk sadece iktidara mı* 
(Soldan bravo sesleri) 

Muhalefetlerde ve nlelitlâk bunu söyliyelı-
lerde bir plân ve program var mı? 

Onlar ki, verirler lâf ile dünyaya nizamat 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde 
Muhalefetlerin tâ Hareket Ordusundan bağ

lıyarak; ya ölüm diyenlerden tutunuz da za
manımıza kadar söylediklerini ve yaptıkla
rını şöyle bir düşünelim. 

Kalkın ey ehli vatan batıyoruz. îstibdad 
var, zulüm var., diyorlardı. Buna göre hesab-
lı mı hareket ettiler.. 

tktidara geldikleri zaman onlar da istibdat 
ve zulüm yapmışlar. Gideni nevama aratmış
lar hattâ gelen gideni arattırıyor şeklinde bir 
sözün halkımızın dilinde yer tutmasına sebep 
olmuşlardır. Aralarındaki mücadeleler, nefsa-
niyet, kin, garaz saikasiyle o derecelere gel
miş ki, vatan ve millet tehlikeye girdiği • za
manlarda bile bir birlerine düşmekten ken
dilerini ûlıkoyamamışlar ve memlekete çok pa-
halıyp, mal olmuşlardır. 

Gelenlerin başlıca yaptığı şey kendilerin
den evvelkilerini kötülemek olmuş. Onlardan, 
sonra gelenler de aynı sakim yoldan kendileri
ni kurtaramamışlardır. Çok partili rejim içinde 
de bu devam etmiştir. 

Tarihî olaylan dikkatle ve ibretle takibe
den milletimizden haklı olarak şöyle bir sua
le muhataböluyoruz; hep böyle dediler, va-
dettiler, iktidara gelince değiştiler. Vaitlerim 
tutamadılar. Bunun elbette bir sebebi olmak lâ
zımgelir. Sonradan gelenler yeni ne getiriyor
lar ki onlara inanalım? 

işte arkadaşlar üzerinde durup düşünmeye 
değer en önde gelen bir meselemiz.,. 
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Demek ki gelenler bir plân ve program ile ı 
hareket edememişler, vaitlerini tutmamışlar... j 

Ne demek plân vc program ?... 
Dünya vaziyeti, mevcut fikir cereyanları... | 

Nereden gelip nereye gittiği bilinecek bu muhit 
içinde dorumumuz, milletçe kabiliyetlerimiz, 
zaaflarımız, imkânlarımız, şartlanmaz. Politika 
sahasında ve diğer sahalarda öteden beri düş
tüğümüz hatalar, hangilerini tashih ettik, han
gilerini devam ettiriyoruz? 

işe neresinden başlamalı? Kademe kademe, 
derece derece hangi yoldan ve hangi metodla? 

Buna ne kadar zaman ister? Millete evvelâ 
ne diyeceğiz? 

Acil ihtiyaçlara çare gibi gözüken kuru vâ-
itler mi? Uzun vadeli ve kısa vadeli işler... Bun
ların ehemmiyet derecesine göre yekdiğerine 
takdimi sıralan... 

Velhasıl plân ve program. Sabır, itidal, tem
kin ve hattâ hakikatleri göz kırpmadan görmek, 
ortaya koymak, icaplarına göre cesaretle tatbi
kata geçmek mekanizmasıdır. Şimdi burada uzun 
yıllar iktidar tecrübesi geçirmiş bugünkü C. H. 
P. nin mümessillerinden millet lisanı hal ile so
ruyor. 

Hesaplı, plânlı, programlı mı idiniz? 
Hâdiseler, olmuş bitmiş her şey. Vesika ol

muş. "Haykırıyor; hayır. Hesaplı, plânlı, prog
ramlı değil idiler. (Soldan, bravo sesleri) 

Neden? Çünkü kendilerinden evvel gelenlere. 
Tarihimize ibretle bakmadılar. Bu plansızlığın 
hakiki sebepleri üzerinde durmadılar. Qnun için 
aynı cereyanın tabii olup kaldılar. 

Şimdi plansızlık, programsızlık, hesapsızlık 
diye büyük bir derdimiz vardır. Bunun önüne 
geçmek elbirliği ile çalışmak icabediyor diyebil-
seler millet için çok iyi olur. Büyük hizmet ifa 
etmiş olurlar. Fakat diyemiyorlar. Hattâ sanki 
eskiden varmış da bugünkü iktidar yok etmiş 
gibi ithamkâr davranıyorlar. 

Hesapsızlık,, programsızlık, plansızlık, birçok 
sebeplerin doğurduğu bir neticedir. Bu arada 
plân yapmak istiyeni rahat bırakmamak. Mev
zuu kötü istismar etmek takdirsizlik neticesi ze
vahiri kurtarmak, gününü gün etmek, acelecilik 
fevrilik gibi hallere mecbur etmek gibi bir du
rumun mevcudiyetini kabul etmek lâzım geliyor. 

Hesaplı, programlı iş,- teenni, temkin, soğuk
kanlılık ister. 

Aceleyi, fevriliği, hiddeti, asabiyeti sadece 
hareket halinde bulunan iktidara veya liderine 
bağlamakta ve onu bu nakîselere doğru muhi
tin sevk edici tesirinin dışında telâkki etmekte 
isabet yoktur. (Soldan, alkışlar) Hepimiz daha 
iyi şeyler yapmak istediğimize göre bizler, biz
den evvelkiler tarafından işlenen hatalardan sa-
kınmaklığımız lâzımdır. Aksi takdirde beğenil-
miy'en şeyler tekrar eder, durur. Halbuki görü
nür hatalardan azinüe ve cesaretle sakınırsak 
görülmiyen ve bilinmiyen noksanlarımız kendili
ğinden tashihlere namzet olarak meydana çıkar, 
insaflı olanlar, bir tek insanı programsızlık, 
plansızlık, keyfilikle itham etmezler. Böyle şey
ler varsa onun bir kötü geleneği ve bu geleneğin 
barındığı bir muhit vardır Hattâ o şahsı veya 
grupu iyi yapmak istediği halde bile buna im
kân bulamaması ihtimalini de hesaba katmak 
icabeder. Muhterem arkadaşlar; bir misal vere
ceğim, bunu siz benden daha iyi kıymetlendirir
siniz. 

Sene 1942. Ulus'ta bir haber; Adliye Veki
linin resmi. Kanunsuz evlenmeler neden gittikçe 
artıyor? Adliye Vekâletinin bu hususta açtığı 
ankete gelen cevaplar sıralanmış. 

Adliye Vekilinin hazırlattığı bir raporda : 
1933 yılında neşrolunan Af Kanunundan bugü
ne kadar 10 seneye yakın bir zaman geçtiği hal
de durumun iyileşmediği ve meşru olmıyan ço
cuk sayısının gene mühim bir yekûna baliğ ol
duğu büdirilmekte ve birçok sebepler zikrolun-
duktan sonra sinema, roman, içki, kumar ve sü
sün evlenme idealini yavaş yavaş yıkmakta ol
duğu uzun uzadıya teşrih ve izah edilmektedir. 

Şimdi bir sual : 1933 ten beri durumun iyi-
leşmediğini gören ve 1942 de de sebeplerini teş
his eden iktidar, acaba o zamandan sonra geçen 
8 sene zarfında bu hususta nasıl bir plân ve 
program yapmıştır? Muhterem arkadaşlar; bir 
misal daha; birkaç gün evvel gazetelerimizde C. 
H. P. Umumi Kâtibi Sayın Kasım Gülek'in bir 
beyanatı intişar etti, büyük başlıklar. Âdeta hay
kırıyor gibi... (Yabancı sermaye her şeyden ev
vel, iktisadi hayatta istikrar, plân, hürriyet, de
mokrasi ister). Umumi bir. kaide olarak doğru... 
Fakat, bize tatbik edilince eksik ve hattâ zararlı 
tarafları var. Bu beyanatın hemen akabinde de
miş olsaydı, memleketimizde uzun zamanlardan 
beri bu gayenin tahakkukuna doğru çok' çalışma
lar vardır. Daha dün denecek yakın bir zaman-
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daki iktidarımız devrine nispetle günden güne 
terakki seyri irinde bir tekâmül müşahede olun
maktadır. Hemen netice almak kolay değildir, 
biz de o zamanki hatalarımızı anlamış bulunu
yoruz. Eski hatalar, sureti katîyede tekrar edil-
miyecektir. Elbirliğiyle yabancı sermaye için 
müsait vasat hazırlamaktayız. Böyle demeyip de 
kupkuru, ittihamkâr bir ifade ile âdeta ey ecnebi 
sermaye memleketimize gelmemekte haklısın, ne 
yapalım, der gibi el ovuşturmak doğru değildir. 
Neden? : 1949 senesinde C. H. P. iktidarının 
yapmış olduğu memleket şümul bir yurt kalkın
ması anketine gelen cevaplardan mevzuumuza 
dair birkaç satır okuyunca bu anlaşılacaktır. 
«Prensip kararlarının vaktinde verilmemesi ve 
verilen kararların bir mevsim içinde müstahsil 
aleyhine değiştirilmesi.» 

Kâfi teminat bulunmadığına misaller meya-
nmda da : 

«Enflâsyon, "Varlık Vergisi ve sair şeyler 
zikrolunmakta, ikinci veya üçüncü bir Varlık 
Vergisinin kanun adiyle ortaya çıkmıyacağını 
nasıl temin edebiliriz, suali sorulmakta Devle
tin teşebbüslerinden, hususi teşebbüsün zarar 
görüp gormiyeceğini düşünmemek Devlet ida
resi mefhumu ile kabili telif değildir...» den
mektedir. 

Aynı anketin altıncı suali aynen şöyledir : 
«Hususi yabancı sermayeyi memleketimize 

cedp ve onunla iş birliği yapabilmek için ne 
gibi güçlüklerin bertaraf edümesine ve' hangi 
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır?.» 

Bu suale cevap verenlerden yüzde 93 ü ec
nebi sermayesine lüzum vardır. Yüzde 7 si ec
nebi sermayesine lüzum yoktur, demektedir. 

Lüzum vurdır, diyenlerin mütalâalarından 
birkaç satır okuyorum. 

«Yabancı sermaye itimat ve islikrar arar, 
geçmişte yanlış işlerle sarsıldığı bir vakıadır. 
Buna bir de beynelmilel siyasi huzursuzluk ve 
nazik coğrafi durumumuzu eklersek temin ve 
tesis güç bir iştir. Fakat mümkündür.» 

«Devletin idareye, satışa müessir olan tah
ditleri yabancı sermayeyi ürkütür.» 

«Mevzuatta istikrar, vergilerde itidal yolu 
ile itimat telkin etmekliğimiz lâzımdır.» 

«Yerli sermayenin emniyet içinde gelişmesi
ni sağlıyacak tedbirlerin kâffesi, memleketimi
zi ecnebi sermayesi için cavip bir iş sahası ha
line getirir.» 

«Varlık Vergisinin, harb şartlarının nasılsa 
yarattığı bir hata olduğu bundan böyle bn nevi 
vergiye tâbi tutulmasına ihtimal olmıyacak bir 
memleket varsa onun da Türkiye olduğu, ka
naat verecek şekilde bütün dünya huzurunda 
ifade edilmelidir.» 

Anketin yedinci suali şu : 
«Hayatı umumiyemizde, hususi teşebbüsün 

faaliyeti için kâfi teminat bulunmadığından sık 
sık bahsedilmektedir. Hususi teşebbüsün Dev
letle yanyana veya ayrı olarak çalıştığı saha
larda noksanlığı hissolunan teminatın neler ol
duğu hakkındaki düşünceleriniz? 

Mevzuat ve tatbikat bakımından tadiline ih
tiyaç duyulan mevat varsa nelerdir?» 

Bu suale cevap verenlerin yüzde 97 si temi
nat noksanlığı vardır. Yüzde 3 ü teminat nok
sanlığı yoktur diyor. 

Teminat noksanlıkları var diyen yüzde 97 
nin verdiği cevaplardan üzerinde ittifak edüen 
pasajlardan birkaç satır. 

«Memleket realitelerine uymıyan, sık sık de
ğişen, amelî tatbik kabiliyeti araştınlmıyan. 
teferruata kadar anlayışsız müdahaleler yap
mak imkânını'veren, takibolunacak had ve ha
reketi, değişen şahısların arzularına terk eden 
ve kontrol imkânları olmıyan birçok kanun ve 
nizamların' hüsnüniyetle alınsa büe hakikatte 
yıkıcı tesirler yapan birtakım kararların menfi 
vc zararlı neticeleri, üzerinde işlenmiş ve ayar
lanmış memleket şümul bir iktisat politikamı
zın olmayışı her nevi teşebbüsün mutlaka muh-
tacolduğu emniyet ve istikrarın teessüsüne mâ
ni olmaktadır.» 

«İşletmelerde hukuk büroları, avukatlıklar 
ihdasını zaruri kılacak kadar malî ve idari ka
nunlar karışık ve vergilerimiz sistemsizdir.» 

«Kontrol işleri memleket Ölçüsünde şuurlu 
ve mütehassıs elemanlara yaptırılmadığı ve bü
yük sanayiin mukadderatı küçük memurların 
takdirine terk edildiği için her nevi suiistimal
ler ve doğru yoldan ayrılan rakipler karşısında 
namuslu vatandaşların çektikleri müşkülât bü
yük kurumların ve ciddi teşekküllerin meyda
na gelmesine esaslı engel olmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, insanları insaflı olma
ya davet için bundan daha müessir şeyler bu
lunur. Ama bu kadarı kâfi değil midir? serma
ye meselesindeki güvensizlik umumi hayatımı
zın her sahasında maalesef yaygındır. 
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Millete güvensizl ik : 
1946 ya kadar vesayet iddiasiyle yapılan se

çimler *millete güvensizliğin bir ifadesiydi. Bi
rinci ikinci derecede seçmenler Yar, sandıklar 
var, seçim müessesesi kuru bir şekilden ibaretti. 
Ruhu yoktu, reyin kıymeti sıfırdı. 

1946 da seçime fesat karıştığı zehabı, iddia
ları revaç buldu. Ateş olmıyan yerden duman 
tütmez. Böyle bir ateş vardı. Ve o birçok şeyleri 
yaktı. Fakat bu ateşi tutuşturanlar şöyle düşün-
müslerdi. İntikal devrindeyiz. Bizler bir müd
det daha iktidarda kalarak bu işleri bir yoluna 
koymakla mükellefiz. Millet iyi takdir edemez, 
binaenaleyh iktidarda kalmak için bu yaptığı
mız şey maksadımız namına bir gün gelir ma
zur görülür. Hâkim düşünce, reşit oluncaya ka
dar millete adım adım vasilik etmek lüzumu... 
Partiler içinde bilhassa" iktidar partileri içinde 
hizipçilik diye adlandırılıp hoş görülmiyen bir 
hal var. Bunun sebebi de asıl kalabahğı teşkil 
eden partilere güvensizlik. Onlar iyisini seçe
mezler, bizim seçilmemiz lâzım. Şu halde terti
bat alıp bunu tahakkuk ettirmek gerek. Politi
kacıların bir kısmı Türk milleti reşittir, sağdu
yusu vardır derler. Fakat diğer taraftan da ona 
bu itibarla güvenleri yokmuş gibi hareket eder
ler. 

Partiler arası güvensizlik : 
İktidar muhalefetten emin olamıyor. Haklı. 

Nerede olursa" olsun, Mecliste, meydanda muha
lefetin karşına çıkarken şöyle düşünebilse, şu 
muhalefette olanlardan bana^arar gelmez, ten-
kidlerini haklı yaparlar, 'maksatları hayırdır. 
Her şeyi yerli yerinde mütalâa ederler, iyi işler 
yaptığımız zaman takdir ederler diyebilse... Mu
halefette keza... Halbuki Öyle olmuyor. Şurada 
kürsüye çıkan her iki taraf mensuplarını mü
teaddit defalar teessürle şahit olmuşuzdur. Hid
detli, kinli, asabi.. Sararan, kızaran, halde görü
yoruz, yüzlerindeki işmizazlar, ifadeler.. O ne 
sıkıntılı azapli hallerdir. Niçin bu haller.. Her 
iki tarafın da niyeti hizmet olduğu halde bir
birlerine güvenleri yok. Nasd güven olsun. Ta
rihî seyre bakalım. Böyle geliyor. Daima karşı 
taraf iktidarı kötülemek yolundan gitmiştir. Ve 
iktidar da mukabele etmiştir. Bu hususta lâyuh-
tilerin karşılaştığını görüyoruz. Halbuki inşa-
nız. Hiçbirimizin layuhti olmadığı meydanda. 
Bunu bildiğimiz için ona göre hareket edersek 
hatalarımızı itiraf edersek, meselelerimiz kendi

liğinden hal yoluna girer. Fakat hatasını itiraf 
edenin aradığı ilk şey emniyettir. Yapmiş öldü-
ğu iyi şeyin kendi aleyhinde istismar edilmiye-
ceğine ve arkasından vurulmıyacağına dair ken
disine kanaat gelmesi lâzımdır. Bu kanaati bir
birimize vermekle mükellefiz. Her şeyden evvel 
yapacağımız şey karşılıklı emniyet ve itimat 
tahsili ve telkini olmalıdır. İktidara rahatça ça
lışmak, emmiyet telkin etmek daima cepheden ve 
hayırhah tenkidler yapılacağına, başka türlü bir 
şey yapılmasının mümkün olmadığına inandır
mak lâzımdır. Emniyet ve itimat.. Bu karşılık
lıdır. İktidar da nasıl yapması lâzımgeldiğini 
elbette takdir eder ve tatbik eder. Eğer yap
mazsa milletin takdir hakkım kullanacağı za-
man gelir. Muhalefette zor kullanarak dediğini 
nazara aldırmak iktidarı çok şükür olmadığına 
göre.. İktidarda zor kullanarak iddiasını yürüt
mek kastı olmamalıdır. 

İbret gözüyle bakalım; tarih boyunca, şahıs
lar arasında birtakım kavgalar devam ediyor, 
ittihatçılar, itilâfçüardan itibaren bu yana.. Her 
değişiklikten sonra milletten bir kısım insanla
rın değişen bir şeyi göremiyoruz demesini ieab-
ettirecek kadar salâh olmadığı şahısların de
ğiştiği fakat zihniyetin değişmediği sabit olu
yor. Mademki tarihî seyir bunu gösteriyor, tec
rübe edilmiş ve sonunda nedamet getirilmiş tarz
dan, sistemden dönelim. Aksi takdirde karşı ta
rafta nevama bir müdafai nefis kaygısı başlı
yor. Hem liderlerde hem de o camiada.. Lider 
kendi etrafındakilere şöyle diyebiliyor; mesuli
yette müşterekiz, beni düşürmek sonra sizi par
çalamak istiyorlar bu oyuna gelmiyelim diyor 
ki, haklıdır. Muhalefetler iktidarları iki serden 
birisini ihtiyar etmek gibi müşkül bir mevkide 
bırakmamalıdır. 

Düşünceme göre; partiler muhalefette ol
sun, iktidarda olsun birbirlerinin iç işlerine 
karışmamalıdırlar. Beğenmedikleri şeyler var
sa onlar sâdece icraat, faaliyetler, zat mesele 
olmalıdır. Onların düzeltilmesini istiyebilirler. 
Kimlerin liderliği altında düzeltirlerse düzelt
sinler, ona karışmaya haklan olmaraalan lâ-
zımgelir. Bu, yegâne çıkar yol bırakılıp da li
derlerin şahıslarına hücum olunduğu takdirde 
işler çığırından çıkıyor. 

Bir bakıma meseleyi şöyle mütalâa etmek 
de lâzımdır : Hatalarına rağmen iyi taraflan da 
olan bu gibi lider zevatı, bu partiler, başlarında 
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muhafaza ettikleri için nevama bir kadirşinas
lık: da gösteriyorlar demektir. 

REİS — İsmail Hakkı Beyefendi; Riyaset 
Divanı notlara bakmak suretiyle şifahen konuş
tuğunuzu kabul etmişti. Halbuki tahrirî nu-. 
tuk halinde devam ediyorsunuz. Bu şartlar al
tında 20 dakikalık bir müddete tâbisiniz. {De
vam, devam sesleri) Buyurun, devam ediniz. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Devamla) -
Kaç. dakikam var, beyefendi? 

REİS — Devam buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — 

Halk Partisinin vermiş olduğu Örneğe göre o 
zaviyeden, bunlardan bir ibret dersi çıkarmak 
lâzım. 

Bundan sonra yeni bir çığır açmak istiyen 
muhalefetler, başlara hücumdan vazgeçerlerse 
yani ne fenalık gelirse başların yüzünden, ne 
iyilik gelirse bu onların eseri himmetidir. Mil
let bir taraftan sanki bir hiç. Sadece başlar ve 
şefler vardır zihniyetinden vazgeçerlerse o za
man işler düzelecektir. 

1950 umumi seçimlerinde hatalı oldukları 
millî irade ile sabit olan eski iktidarın muhale
fete geçince de başında tuttuğu zat, lâhik ik
tidar partisinin velevki hatalı yolda yürüyen 
bir liderini değiştiriniz diye Grupuna hitabet-
mekte kendisine nasıl hak görebilir? (Soldan, 
bravo sesleri) Bilfarz Demokrat Parti iktidar
dan milletin reyiyle çekildikten sonra dahi lide
rini yine başında tutarsa Halk Partisi o zaman 
dahi bu bapta ağzını açamamaaı lâzımdır. (Sol
dan bravo sesleri) 

Açıklıyahm : 
Yaptığı ve yaptırdığı birçok iyi şeyler yanın-

da hataları hattâ fahiş hataları da bulunması 
tabiî olan Sayın İnönü iktidardan düşürüldü. 
Fakat Halk Partisinin başındadır. Buna bir di
yeceğimiz yok. Yalnız iktidarda iken Sayın Men
deres'in değiştirilmesini grupundan istiyenler ve 
bilhassa Halk Partisi insafla düşünsün, iktidar
da iken milletçe iktidardan düşürülecek kadar 
gidişi hatalı bulunan Sayın inönü iktidarda iken 
kendi partisi tarafından düşürülmek şöyle dur
sun, bugün muhalefette iken dahi Halk Parti
sinin başındadır. 

C. H. P. Sayın liderinin ve emrindekilerin 
ağzından mütaaddit defalar Sayın Menderes de
ğişirse, sanki her şey değişecek gibi lâkırdılar 

işitilmiştir. Hayır, arkadaşlar. Şahıslarla bu iş
ler değişmez. Bu yanlış bir görüştür. Bu bir zih
niyet meselesidir, İçtimai muhit ve şartları me
selesidir. Nitekim aynı şeyler Sayın inönü hak
kında söylenmiştir. Bu noktayı ibretle nazara 
almak lâzımdır. 

Bu kısa tetkik bize itiyadlann fert ve cemi
yet gidişinde mühim bir rol oynadığını gösteri
yor. Fena neticeli de olsa itiyadlannı, görenek 
ve geleneklerini insanlar çabuk çabuk bırakama-
dıklan için işlerini bir türlü düzeltemiyorlar. 
Düzeni kendilerinin bozduğundan âdeta habersiz, 
bozuk düzenden şikâyetçidirler. Bu sakîm itiya
dı, göreneği terk etmek bu sahada bir inkılâp 
yapmak zamanı gelmiştir. Birbirimize söz ver
meliyiz. Tahkiksiz, tetkiksiz kimse hakkında ulu
orta lâkırdı etmiyeceğiz, Kimseyi mahkeme ilâ
mı olmadıkça indî mülâhazalarla kötülemiyecc-
ğiz. Ve şahsiyat yapmaktan vazgeçeceğiz. Sade
ce meselelerimizin üzerinde ilmî metotlarla ten-
kidîer yapacağız ve mülâhazalar serdedeceğiz. 
Nefsani hislere hâkim olmak cehdi içinde bulu
nanlar, kadirşinas Türk Milletinin sevgilisi ol
maya namzettirler. Herkes derece derece ve
levki azar, azar da olsa kendisini beğenir olmak
tan, hodgâmlıktan vazgeçsin, başkalarını aşağı 
görmek hastalığından kurtulmaya çalışsın, işler 
yoluna girmeye başlar. 

Bâzı gûna sabırsızlıklarımıza çare bulmak va
zife olmuştur. Uzun vadeli işlerde de neticeleri 
beklemiyoruz. Hemen derhal müspet neticeler 
alınsın, diyoruz. Bir adam başa geçince ertesi 
gün günlük gülistanlık olsun, diyecek kadar ileri 
gidiyoruz ki, bu asla doğru değildir. 

Nitekim, 1950 seçimlerinden sonra yeni ikti
darı daha birkaç ay geçmeden, C, H. P. muhale
feti habbeleri kubbe yaparak had, hudut tanı
madan, yıpratma, hırpalama hastalığına tutul
muş, mütemadi ve mütezayit asap bozucu tah-
riklere normal bir şey yapıyormuşçasma kendi
sini kaptırmıştı. Bir kitap dolusu misaller var. 
Vakit dar, bu kadarla iktifa ediyorum. (Soldan, 
alkışlar.) 

Demokrasimiz hastalık geçiriyor, diyenler 
var, demokrasi hastalık geçirmez. Demokrasiyi 
tatbik ediyoruz, derken, o fikre, o usule uygun 
hareket etmiyenler nev ama hastalık geçirirler. 
Bunun mikrobu şu veya bu kanun ve baskıda 
değil, hepimizin az veya çok içindedir. Sadece 
iktidarı itham etmek kolay, fakat o derece isa-
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betli değildir. Sadece muhalefeti de böyle bir 
töhmetin altında bulundurmak daha kolaydır. 
Fakat insaflı değildir. 

Kalkınma,., her sahada eserler... Güzel... Ten
kid edilecek tarafları yok mu? Var... Fakat bu 
neviden tenkidlerden evvel teslim lâzımdır. İk
tidarın hakkını teslim etmek lâzımdır. Hakkı 
teslim ile başhyan tenkid, dinliyende de hakka 
riâyeti telkin eder. O da tenkidin haklı tarafla
rını teslim etmeye kendisini âdeta mecbur ad
deder, öyle bir hava yaratılır. Bütün mesele mü
sait atmosferdedir. Muhit, b iz i içimizden dışı
mızdan, maddi ve mânevi mânasiyle, her tara
fımızdan saran, kavrıyan, hattâ bâzı hallerde 
sürükliyen morfolojik, fizyolojik, psikolojik, sos-
yalojik velhâsıl her bakımdan üzerimizde belirli 
bir şekilde tesirini gösteren bir şeydir. Her şeyi 
kendi şartlan, muhit şartları ve kendine rnahsus 
yerinde, normal ölçüleri içinde gönneye alışma
lıyız. B â z ı hâdiseleri dürbünün ters tarafı ile, 
bâzdarım yüzü ile, bâzdarını da mikroskop al
tına alıp tetkik ediyoruz, işin içine bazan hayal
ler, emeller, arzular, mübalâğalar, sevgiler.; 
bazan ihtiraslar, nefretler, kinler, garezler karış
tırıyoruz. Taraf tutma, kısım - akrabalık, parti
cilik gayretlerini de eklerseniz netice ne olur? 
Hâdiselerin kıymetleri şahsa göre değişir, arala
rındaki münasebetler bozulur, mukayeseler ya-
püamaz olur. Bu şartlar altında ve bu gibi ruhi i 
haletler içinde keleme gelenler her halde isabetli i 
olmaz. 

Sözlerimizde, yazdıklarımızda, işlerimizde, < 
aklın, mantığın, ilmin, hesap ve ölçünün, bir ke- j 
lime ile şuurun nüfuz ve tesirlerini haddi Jâyı- j 
kına yükseltmek, hislerin, infiallerin, bilgisizli- | 
ğin, tesadüflerin, geçici heves ve arzuların nü- I 
f uz ve tesirlerini asgariye indirmekten başka çı- ! 
kar yol yoktur. Esasen bu olgunluk hepimizce I 
matlubolan bir bal değil midir? işleri daha iyi j 
bale getirecek, daha fazla müspet neticeli olma
sını temin edecek. Üstün bir merci olmadığına 
göre, büyüklü, küçüklü bütün efradının iftihar 
duyacağı şerefli bir mazisi olan Türk Milletinin 
yegâne ve meşru mümessili şu Büyük Millet 
Meclisi olduğuna göre, hatalı gidişleri ıslah et
mek, bütün yüzleri güldürecek şekilde işlerimizi 
tekâmül çığırı içine sokmak babında, ancak ve 
ancak o salahiyetlidir. Ve Allah'ın inayeti ile o 
kaadirdir. Yermekte de, övmekte de mahdut şa-

hıslan, hatta bir tek şahsiyeti hedef yapmakta
yız. 

Millî muvaffakiyetler, zaferler hangi sahada 
vc hangi işte elde edilmiş ise o zamanki vc on
dan evvelki müterakim milli emeklerin muhas-
salası olduğunu hatlıdan çıkarmamak lâzıraol-
duğu gibi, muvaffakiyçtsizlikler, mağlûbiyetler, 
ziyanlar ve her türlü şikâyeti mucibolan şeyler
de keza millî eehdsizliklerimizin bir mulıassalası 
olduğunu unutmamak icabeder. 

Temeddüh yollu icraat nutukları, propagan
da havası estiren konuşmaları da tedricen mille
timizin ağır başlılığı ile yakışır şekle ifrağ et
meyi bilmeliyiz. Bunun yanıbaşında bir de mu
halefete mensup vatandaşların veya partilerinin 
görüşlerini, düşüncelerini tavsiyelerini aksetti
ren beyanları, konuşmaları da tenkid namı al
tında aşağılamalar, küçültmeler, hakaretler vc 
tezyiflerden münezzeh olmalıdır. 

REİS — Beyefendi; konuşma müddetiniz 
bitmiştir. (Devam, sesleri) Yüksek Heyet konuş
manızı arzu etmektedir. Reye arz edeceğim, ka
bul edilirse devam edebilirsiniz. 

Efendim, konuşmanın .devam etmesini arzu 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Devanı 
buyurun, efendim. 

ISMAIL HAKKI AK YÜZ (Devamla) — 
Muhalefet, kıtlık, kuraklık senelerde, mahsul dar 
olunca, hariçten buğday vc yiyecek, ithal edecek 
dununa düştük; ah.. Şu iktidann suiidaresi di
yor. (Soldan, alkışlar) 

İktidar; iyi havalar, yağmurlar, bereketli se
neler, bol mahsul alınınca, işte benim zirai poli
tikamın neticesi, diyor. (Sağdan alkışlar) 

Her ikisi de doğru değildir. Sudan havadan 
sebepleri lehimize istismar ettiğimiz nispette 
aleyhimize de istismar edüeceğini bilmekliğimiz 
lâzımdır. 

Adalet esastır. 
Adaletsizlikler var, sözleri âfakı çınlatıyor. 

Bunda hakikatin payını kabul etmekte isabet 
vardır. 

Geçen iktidar zamanında aynı fırında satılan 
aynı cins ve aynı tartı ekmekte iki fiyat. 

Şekerde iki fiyat. Daha birçok şeylerde doğ
rudan doğruya veya dolambaçlı yollardan iki 
türlü fiyat yok muydu?.. 

Vatandaşlardan bir kısmına ucuzluk, diğer 
bir kısmına, halka, esnafa hattâ fakir ve fukara
ya pahalılık. Adalet bunun neresinde? 
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Verdikleri karardan dolayı hâkimleri ceza
landırmak, mahkûmu da himaye etmek, misalleri 
pek çoktur. Neresinde bunun adlî teminat?... Ha
len mümasil hâdiseler karsısında sadece şikâ
yetle kalmayıp, derdin üzerine eğilmekliğimizde 
lüzum.ve zaruret vardır. Adalet her şeye, her
kese kendi hakkını vermek olduğuna göre bu işe 
Lusan kendi kendine adalet etmekle hakkını ver
mekle başlamalı, insan kendi kalbine hakkını 
vermelidir. Yâni adalet kalbde hakka iman, hak 
sevgisi ile başlar, demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 1956 tarihini taşıyan 
bir tetkik eserinde şöyle bir cümle gördüm. «Bu 
memlekette seneler boyunca ağır bir baskı reji
mi yaşadık ve halen yaşıyorsak bunun başlıca 
mesulü Anayasamızın bu eksik ve aksak siste
midir» diyor. Bu görüşte tam bir isabet yoktur. 
Anayasa dahi diğer kanunlar gibi bir kitabısâ-
mittir. O okuyanlara göre kıymet kazanır. Doğ
rudan doğruya veya bilvasıta neticelere müessir 
olan ve hattâ o neticeleri doğuran sebepler ce
miyetin kendisi tarafından meydana getirilmek
tedir. Hangi usullerle idare edüirse edilsin, hele 
hele demokrasilerde Hükümet nevama bir su
reti umumîyede istihkakların muhassalasıdır. 
Bir topluluk içinde karşüıkh küçük de olsa hak 
tanımayışlara yer verilmesi o kütlenin hakları
nın inkârına yol açar. 

Aynı kitaptan diğer bir cümle daha: «ikti
dar adamları nazarında vatandaşların hayatı, 
hak ve hürriyetleri bir gaye değildir. Sadece 
kendi menfaat ve saltanatlarının devamına bir 
vasıtadır.» 

Muhterem arkadaşlar, iktidardakileri böylece 
toptan kötü niyetli görmekte hata vardır. On
lar, rauhıtlerindeki malzeme ile iş görmek mec
buriyetindedirler, iyi niyetlerine rağmen hattâ 
muhitinde bulunanların da çoğunun iyi niyetle
rine rağmen o topluluğun istidadına, münevver
lerinin istihkakına göre âdeta kendilerini ayar-
Uyan, zorlayan bir kudretin zebunudurlar. Geç
mişi kötülemek, diye fena bir gelenek vardır. 
Yeni bir devrin, eski bir devri topyekûn karala
ması. Yakın tarihimizde çok defalar tekrarlan
mıştır. Bunun en yeni misâllerini hepiniz en az 
benim kadar büirsiniz. Meşrutiyet, mutlakıyet 
devrini, cumhuriyet, saltanat devrini kötülemiş 
hattâ ikinci reisicumhurluk devri birincisini 
unutturmak yolunu tutmuştur. Bu gök kubbede 
bütün sesler inikas ediyor. Herkes kendi sesini 

tekrar duyunca zannetmesin ki, başkası söylüyor. 
Eski devirleri kötülüyenlerin devri de kötüleni-
yor. Bu kötü gelenekten Demokrat Partinin bi
rinci hükümeti bâzı kimselerin yersiz olarak va
sıflandırdıkları zafer sarhoşluğu zamanında bi
le kurtulmak yeni bîr gelenek tesis etmek azmiy
le hareket etmiş ve bunu ilân etmişti. Devri sa
bık yaratmıyacağiz. Bu söz ne kadar ihlâs ile 
ne kadar iyi niyetlerle işe başlayışın büyük bir 
delili değil de nedir? Buradan başlandığı halde gra
fik nasü bir seyir takibetti. Dosdoğru, dimdik bü
yüyen terütaze bir fidanın üstünde esen hangi 
rüzgârlar ona kıydı. Hangi haşereler onun ha
yatiyet ve ciyadetini kemirmeye başladı. Devri 
sabık yaratmıyacağiz sözürfde, son asırlar zarfın
da inhitatımızın mühim bir sebebi, neden itilâ 
edemeyîjimazin hikmetlerinden birisi vardı. Bir 
dert teşhis edilmiş ve ortaya cesaretle konmuş
tu. Halbuki eski iktidar kendisinden evvel ge
len saltanat devrini bunca mefahirine ve çok yük
sek vasıfta cihanşümul şerefli taraflarına rağmen 
topyekûn kötülemiş olduğundan dolayı kendisinin 
de bîr sonraki tarafından kötülendiğini düşüne
rek ve ibret alarak bu fasit ve sonu gelmez daire
nin içinden sıyrılıp nurlu bir istikamette yol al
ması lâzımdı. 

Devri sabık yaratmıyacağiz. Bu iktidar bi
dayette böylece sâf, temiz berrak sular gibi ak
maya başladı, içinden aktığı' arazinin tabiatı, 
mecrasından aldıkları, etrafından kendisine ek
lenen sızıntdar, rüzgârların sürükleyip içine ka
rıştırdıkları onu bulandırdı ise suyun aeltyetini 
itham edebilir miyiz? Devri sabık yaratmıyaca
ğiz sözü kuru bir vaît değildi. Umumi af ilânı 
ile beraber daha birçok deliller bulmak güç de
ğildir. Halk Partisine mensup oldukları herkes
çe malûm olan bâzızevat mühim mevkilere geti
rilmiş, memleket hizmetinde ayrılık gayrdık gö-
zetibnediğine dair deliller verilmiştir. Halbuki 
bü zevat arasından emniyeti suiistimal edenlere 
raslanmıştır. (Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 14 Mayıs 1950 bir mu
vaffakiyet ile bir muzafferiyetin tarihe mal ol
duğu büyük bir gündür. 

Geçen iktidar seçimlerin kanunlar dairesin
de yapılmasında muvaffak olmuştur. Gelen ik
tidar milletin kalbini kazanarak secimde muzaf
fer olmuştur. O muvaffakiyet de bu muzaf feri-
yet de hepsi Türk mflletlnindir. Sonra ne oldu? 
Muvaffakiyetlerin en hayırlısını kazanmış olan 
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yeni muhalefet yaptığına peşiman mı oldu? Za
ferlerin en umrtlisini tahakkuk ettirmiş olan es
iri mahalefet neticeden başı mı döndü? Hayır. 
Düşünelim. Az muvaffakiyet midir? Tarih bu 
hislere hâkim oluşun, bu millî selâmet ve saadet 
namına kendisini silmek isteyişin miüetimize ya
kışır bu olgunluğun mânasını lâyik olduğu ehem
miyetle kaydedecektir. Bu kadar muazzam bir 
denhd geçen eski iktidar küçük küçük çaylarda 
boğulur mu? Az zaman içinde tahaddüs eden 
bâzı tezahürlerine bakarak kendisine kıydığına 
hükmedenlere yanılıyorsunuz diyemeyiz. Bu ara
da ne oldu? Eski iktidarı peşiman etmeye uğra
şanlarla yeni iktidarı zafer sarhoşu yapmaya 
yeltenenler türedi. Bu türediler, yeni türemiş de
ğildir. Bunlar eskiden beri devam eden ve zaman 
zaman yenileri eklenen düşmanlar ve düşmanlık
lardır. Her devirde maskeli ve maskesiz yeni 
kıbklara girerek Türk Milletinin karşısına diki
lir. Arkasından vurmaya çalışır. Türk Milleti 
cepheden gelen düşmanın sırtını yere getirmenin 
simnı Allaha iman sayesinde, keşfetmiş ve onun 
için daima ayakta kalmıştır. Herlemesine her 
hamlesinde engel olmak istiyen gizli ve içeriden 
tertipli düşmanlıklar karşısında müdafaa ve mu
kavemeti ümitli bir oluş halindedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir musibet bin nasi-
hattan yektir, derler. Bunun güzel bir misalini 
14 Mayıs seçimlerinde millî irade ile iktidarı kay
beden Halk Partisi vermiştir. Nitekim, ilk günler
de aldığı ve ilân ettiği 6 prensip karan bımun 
delüidir. Fakat bu güzel misalleri devam ettire-
memiştir. Prensip kararlarına rağmen devri 
sabık yaratmayacağız düsturanu daha evvel Sayın 
Menderes'in ilân etmesine rağmen karşı tarafın 
ve onların tahrikiyle beri tarafın da hataları yü
zünden bisut, bifaida didişmeler vukubulmuş ve 
bilhassa Sayın inönü tarafmdan Demokrat Parti 
Grupunu hedef tutan tahrikler, alınganlığın had 
bir safhaya gelmesine ve geçen günkü tezahürün
de şahidi olduğumuz veçhile hepimizi müteessir 
eden fırtınalı havaya sebebolmuştur. Bundan 
sonra Büyük Millet Meclisi iyi havalan ibda et
mesini bilecektir. Matbuatımıza düşen mühim 
vazifeler vardır. Bir tasım matbuatımızda görü
len lüzumsuz ve hattâ zarariı birtakım röportaj
larla artist hikâyeleri, gayrimeşru aşk havadis-
leriyle şehvetleri gıcıklıyarak tirajı yükseltmek
ten başka bir maksat ve gayeye hizmet etmiyen 
müstehcen hikâyeler, romanlar ve resimlerle israf 

edilen sayfaları bu yüksek maksat ve gayeye 
hasretsinler. Miüetiuıiz için de bugün ara bulu
culukta muvaffakiyetle ve kalemi ile hizmetler ede 
cek çok kıymetli zevat vardır. Matbuatımızın bu 
vazifesini ifada Türk Mületini fazla bekletmiye-
ceğine emin bulunuyorum. 

Muhnterem arkadaşlar, tenkid bir bakıma 
çığlından az veya çok çıkmış bir şeyi çığrına 
sokmak cehdidir. Halbuki zaman zaman işitüen 
bâzı tenkidlere bakarak denebilir ki bunlar me
seleleri çığlından sanki çıkarmak için ve fakat 
bilmiyerek yapılmaktadır. Şu halde tenkidde de 
bir tereddi vardır. Zevkte, eğlencede bâzı hayat 
telâkkilerinde olduğu gibi.. Geçenlerde bir müna
zara yapılmış. Mevzu : (Hayat yaşamaya değer 
mi, değmez mi?) Hem nerede yapılıyor? Atatürk 
Lisesi salonunda. Tıp Fakültesi ile Dil - Tarih 
Fakültesi ekipleri arasında.. Hayat yaşamaya 
değmez, tezini müdafaa eden Tıp Fakültesi eki-
pi münazarada galip gelmiş. Yani insanların ha
yatı ve sıhhati ile meşgul bir ekipte ümitsizlik 
hâkimdir. Diğer bir münazara daha; 

Yalan ahlâksızlık mıdır? 
Yoksa zaruret midir? 
Yalan zarurettir, diyenler gaiip gelmiş. Te

lâkki ve kabullerdeki sathilik ve tereddi görü
lüyor değil mi arkadaşlar? 

Tenkidden bahsediyorduk. 
Göz, bir vasıtai niyettir... Nereye tevcih edi

lirse orasını görür. Kapanırsa görmez. Uzaktan 
bakılırsa başka türlü... 

Yakından bakılırsa çok daha tefernıatlı gö
rür. Ufuklara kadar gayet geniş sahayı İçine 
alan göz şayet önünVbir damla kadar bir mâ
ni gelirse meselâ ihtiras gibi ve o mâni ne ka
dar yakında bulunursa o nispette bir şey göre
mez olur. Bir meseleyi yakından görüp tetkik 
ettikten sonra onun diğer meseleler arasında ye
rini bulup şartları ve imkânlan icapları içinde 
mütalaa edebilirsek vazifemizi tamam yapmış 
oluruz. 

Tenkidlerde küçük hâdiseleri teşmil ederek 
yaymak ve umumi hükümlere mesnet yapmak
tan ihtiraz etmek icabeder. Müeahama: Hissin 
karşısına aklı, ihtirasın karşısına memleket 
sevgisini, aleyhte bîr sebebin karşısına lehte 
olanı. Ferdi tayibe müncer olacak hallerde için
de bulunduğu şartları koymaktadır. Müsamaha 
terazinin bir kefesine yığılmakta olan aleyhte 
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delillere kıymet vermekle beraber, öteki kefeye 
lehte olanları bir muvazene unsuru olarak koy
mayı ihmal etmemektedir. 

Aksi takdirde terazinin dili, hakikati, ortala
mayı gosterenıiyeceği için sadece ena bakarak 
vatandaşlar birbirlerini karşılıklı olarak hattâ 
vatan ihaneti ile ithama kadar varırlar. 

Demokrasi yekdiğerine müsamaha ile mua
mele edebilen vatandaşların bulunduğu muhit
lerde vücut bulan bir nimettir. Birbirimizin 
tenkidini hoş karşılamayışımızı son asırların in
hitat asırlarından beri pek revaçta olan terbi
ye sistemimize daha doğrusu sistemsizliğimize 
bağlamak yerinde olur.'Çocuklarımız serbestçe 
konuşamaz, gençlerimize hakkı kelâm tanımaz
dık. Bu tefritin bir ifratı da vardır. Bâzı genç
ler yaşlılara senin aklın ermez, eski kafa ne 
olacak gibi en hafifinden başlıyarak çok ağır 
tezahürlerine kadar cemiyetin taptaze kuv
vetleriyle, tecrübesi, unsurları arasındaki mü
nasebetlerin çığırından çıkmış olduğunu eski 
iktidar görmüştü ama, plânlı bir çarenin tatbi
katını yapamadı. îyi niyetli olduğumuza hiç şüp
he, yoktur. Hayrı ister ve hayrı yaparken kul
landığımız metotta bir "değişiklik yapmamızı 
icabettiren zaaflarımız var. Elimizle yaparken 
dilimizle onu tahribten sakınmaklığımız lüzu
mu aşikâr. Neden gönül kırmak ne için teçhil, 
neden tenzil? 

Bizim bu noksanlarımızı dışardan kimse ge
lip tamamlıyacak değildir. Ne olursa kendi
mizden olacaktır, bütün iyilikler kendimizden 
gelecektir. 

Muhalefetin tenkidleri bâzan esas bakımın
dan bir gerde süt kadar faydalı. Fakat nasıl, 
sütün içine yaramaz birşey girince kesilirse, 
süt olmaktan çıkar, ekşir, bozulursa; nefsani-
yet, şahsiyat, kin, garaz, mahsulü şeyler, bir 
nevi mayalar, enzimler gibi tesir ettiklerinden 
tenkide karışırsa o canım faydalı tenkidin süt 
gibi bozulmasına sebeboluyor. 

Muhterem arkadaşlar, tenkid bir sanattır. 
Hem de güzel sanatlardan daha güzel bir san
attır. Tenkid edeceği şahıs .sanatkârın dostu
dur. Bunda sanatkâr, dostunun kemal yolun
da katedeceği merhalelerin ibdama yardımcı
dır. Bu sanatkâr en büyük eserini, kendi ken
dini tenkid etmek mertebesine erdikten vc bu 
en güzel irfan sahasında üstad olduktan sonra 
vermeye başlar. 

Tenkid : 
İnsanın hilkatça matlup olan tekâmülünü 

temin ve teshil yolunda efal ve harekâtının 
muhasebesine ait, içinde, vicdanında duyduğu 
sesler nev'inden bir şeydir. 

Tenkidi, 
Bir insan topluluğunun, bir cemiyetin ve 

bir milletin kemal yolunda devam ve bekasını 
sağlamak maksadiyle kendi içinden gelen ses
lerin, sözler, yazılar ve çizgiler şeklinde umu
mi bir ifadesi mahiyetinde telâkki ve kabul 
etmek lâzımdır. 

Ferdin, kendi karimi ruhunda duyduğu, hari
siz, lâfızsız, savtsız vicdani sesler- gibi, cemi
yetin de birlik ve beraberliğini benimsemiş ve 
yalnız milletinin itilâsı gayesiyle çalışan ef
radının vicdani ifade ve beyanlarından başka 
bir şey olmaması lâzımgelen tenkid çok lü
zumlu ve faydalı bir şeydir. 

İktidar ve muhalefet : 
Karşılıklı muamele ve münasebetlerinden şi

kâyetçidirler. Çok tekrarlanan kıymetli bir 
söz burada imdadımıza yetişecektir. (Kendinize 
nasıl muamele edilmesini istiyorsanız başkala
rına da aynt şekilde muamele ediniz.) 

İktidarda bulunmuş muhalefetin, iktidara 
reva gördüğü muameleyi şöylece ortaya koya
lım : Onu kendisine elbise gibi giyebilir mil 
Reddeder. 

Muhalefet, kendisi için reddettiğini iktida
ra reva görürse kraşılıklı olarak redde uğra
yan bir muamele tarzı münasebetlerde esas olu
yor demektir. Kim olursa olsun, hodgâmlık 
karşısında irkilir. Hodgâmlık, karşısında çok 
defa hodgâmlık bulur. Anlaşmak için bunun 
terki", hiç değilse tedricen azaltılması gerek
mektedir. Teessürlerle ifade edeyim -ki, bir an
layış noksanımız var. 

Hodgâmlık ve nefsaniyet kendi haline bıra
kılırsa gittikçe kabarır. Onu aklın, memleket 
vc millet sevgisinin hükmü altına almak lâzım
dır. 

Cemiyetlerde, partilerde fertler gibi nefis 
murakabesi ve nefis hâkimiyeti teessüs etme
den evvel kendilerinden bekleneni ve umula
nı vermelerine imkân yoktur. 

Bu münasebetle arz edeyim ki; muhalefet 
tâbirinde medlulüne uygunluk yoktur. İkta-
dar partisinden gayrı partiler murakabe par-
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tileridir. İktidar, yapıcıdır. Murakabe partisi de 
ancak yardımcı olmalıdır. 

Türk Milleti yapıcı ve yardımcı partilerin 
miinasebetlcrİHİ isimleriyle kabili telif bulmu
yor. Halin gerginleşen, birbirlerinin sözlerini 
anhyamamak, hattâ karşılıklı mevcudiyetlerine 
tahammül edememek gibi endişe verici bir aki-
bete doğru sürüklenmeye terk oluıımıyacağin-
dan ve her halde bir çıkar yol bulunacağından 
ümitlidir, Fakat kaygılıdır. 

Hürriyet Partisi objektif, mümkün olduğu 
kadar hodgâmlıktan, garazlardan beri faydalı, 
yapıcı bir.tenkid ve murakabenin yoluna girme
ye sây etmektedir, öyle başladı ve öyle devam 
edecektir. Fakat bunun tahakkuku hepinizin 
topyekûn müzaheret ve yardımı ile mümkün 
olacaktır. 

Veyahut bu en güzel şeyi ekseriyet partisi 
arkadaşlarımız yapsınlar.... Bizler sizlere seve 
seve yardımcı olalım. 

Haksızlığa mâruz kalanın kendi haklarını 
müdafaa etmesi çok iyi bir şeydir. Ondan da
ha güzel ve daha âli bir mertebe vardır. O da 
haksızlığa mâruz kalanı, müdafaa etmektir. 

Ar yılı değil, kâr yılıdır, diyenlerin adedi 
çok değildir. Fakat bunların aldatma, kandır
ma .vasıtaları o kadar bol ve tesirlidir ki, ko
layca tutunurlar. Dal ve budak salarlar. İçin
de bulundukları cemiyetin zararına verem otu 
gibi" yaşarlar. Karaborsa, ihtikâr ve sosyetenin 
türlü ahlâksızlıkları, eğlencenin başdöndürücü-
leri, sefahetin dik âlâsı; sallan, yuvarlan dan
sından tutunuz da sahnede insanlığından sıyfı-
Iıyormuşçasına -çırılçıplak kalıncaya kadar so
yunmalar hep bu* vadinin tuzakları ve zararlı 
bitkileridir. 

Bunlar ve emsali bütün iyi işlemiyen taraf, 
lan ıslah için alınacak tedbirlerde canla, başla 
iktidarın yanında yardımcı olmayı en büyük 
şçref sayarız. 

Mesuliyet takabbül etmişler tarafından sıra
sı geldikçe ve pek isabetli olarak kullanılan bir 
vecize vardır. Fakat bu vecize daima ve yalnız 
harici siyaset konularında hatırlatılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk: 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» demişti. Kimse bu
nu kupkuru bir düstur ve tek taraflı bir şey 
zannetmez. Bu dört kelimelik vecizenin son iki 
kelimesi üzerinde dururken başta gelen âdeta 

o olmadan öteki olmaz gibi bir mâna taşıyan iki 
kelimesini ele alalını. 

Yurtta sulh; bunu bütün vatandaşlar temin 
ile mükelleftirler. En başta gelen vazife yurt
ta sulhu sağlamaktır. Cihanda sulh yurttaki, 
yurtlardaki sulhe bağlıdır. Cihanda sullh isti
yenler şüphesiz ki, bu isteklerinde samimidirler. 
Muvaffak olmak istiyorlarsa evvelâ yurtta sul
hu temin etmelidirler. Cihan sulhu ancak in
san haklan ve Birleşmiş Milletler ideal; yolun
dan mümkündür. Şu halde fertten başlıyarak 
aile, partiler ve milletçe huzur, asayiş ve sulh 
ancak hakka riayet ile mümkündür. Hakka ri
ayet, kendimizden, ailelerimizden, nihayet par
tilerimizden başlamak, milletlerarası sulhe ka
vuşmanın ilk şartıdır. Milletlerarası haklara 
riayetsizlikleri ve bunların sebebolduğu utandı-
ncı, nefret ettirici kanlı veya kansız facialan 
görenler bu derecesi olur mu diye hayret etmek
te ve yapanları tayibetmekte haklıdırlar, insan 
haklarına riayet fazileti hepimizin ihareketleri-
mize, işlerimize, sözlerimize gittikçe mütezayit 
bir şekilde tesirini göstermezse, Sadece insan 
haklanndan bahis beliğ nutuklar, hitabeler ve 
hattâ yazılan kitaplar hiçbir fayda vermez. 

Tarla vc meralarda hudutlan tecavüz edenle
rin, vazife vc selâhiyetlerindc hudutlannı teca
vüz edenlerin, yapılan işleri tenkid ediyorum 
diyerek şahıslan kötülemek, yermek, hattâ is
nat vc iftiralara kadar gitmek suretiyle edep ve 
terbiye hudutlannı aşanlann yapmış oldukları 
şeyin inşan hakîanna aykırılıkları gün gibi aşi
kârdır. 

Demokrit, Hazreti İsa'nın doğumundan 500 
sene evvel «her hangi bir hâdiseyi yaratan sebe
bi bilmek benim için. Iran Tahtına müracaattır» 
demişti, insanlar sebepleri öğrenmeye bu dere
ce haristirler. Fakat bu hırsta ulvi bir değer 
vardır. Çünkü sebepleri bilmek tekâmülü temin 
eden unsuriann başındadır. 

Hep birden şikâyetlerimizin düğümlediği ana 
sebebi bulmak, bizi tehlikeden koruyacak, tekâ
mülümüzün süratlenmesini temin edecek, beka
mızı emniyet altına alacak ve bütün bunlar 
olurken dc milletçe özlenilen müreffeh ve mesut 
medeniyete nur veren yeni Türkiye tahakkuk 
edecektir. 

Türk milleti içinde mutedil unsurlar, itidali 
sevenler, ifratlardan hoşlanmıyanlar ekseriyet
tedir. Bu, milletçe olgunluk ve ergenlik alâme-
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tidir. Aynı zamanda halden müteessir olup da 
etrafı kara görmek istidadında olanlar için is
tikbale ümitle baktmcı bir beşaret kaynağıdır. 

Maziye bakılınca görülür ki, yeni, güzel, iyi, 
rebakâr her hamle, teşebbüs, hareket ve kahir 
ekseriyetin sinesinden doğmuş, onun müzahere
ti ile gelişmiş ve devam etmiştir. Onun teveccüh 
ve itimadına mazhar olmıyanlar veyahut yanlış 
hareketleri ile bu büyük mazhariyeti elde tuta-
mıyanlar, fâni bayatları devam etse bile cansız, 
ruhsuz hale düşmüşler, bilâkis teveccüh ve iti
madına, sevgisine mazhar olanlar; değü hayat
larında, öldükten sonra bile yaşamışlar ve beka
nın sırrına ermişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; vatandaşları birleşti
ren, istikametteri tevhideden bağlar gözle gö
rülmez fakat asan ile sabittir. O bağların en 
kuvvetlisi müşterek imandır. Gaye ve maksat 
birliği lâyezal sevgiye ve saygıya vücut verir, 
millî birlik meydana gelir. 

En güzel neticeler almak için, en güzel hal
lerin sahibi olan ve lüzumlu istidat ve kabiliyet
lere malik olan milletimize lâyık bir şekilde bn 
birliği ve beraberliği teşahhus ettirmek vazifesi, 
bu şerfli ve tarihi vecibe Büyük Millet Meclisi
nin omuzlanndadır. 

Eminim ki, ve Allah'tan dileğim şudur ki : 
Büyük Millet Meclisi bu mukaddes vazifesini 
başaracaktır. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Konuşma usulü hakkında bir takrir 
var; okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1957 Bütçesinin müzakeresi üzerinde yapı

lan konuşmaların Dahilî Nizamnamenin 85 nci 
maddesi gereğince leh, aleyh ve hakkında konu
şacaklara münavebeli söz verilmesini saygiyle 
arz ederim. 

Kars 
Sim Ata lay 

REİS — Efendim, takrir Dahüî Nizamna
menin 85 nei maddesine uygundur. Yalnız 2 nci 
fıkrasında (Heyeti Aliye isterse) kaydı vardır. 
Bu itibarla münavebeli konuşmayı ihtiva eden 
takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Başkanlık Divanının mâruzâtı var arz ediyo
rum : Bütçe müzakerelerinin devamı müddetin-
ce sabahlan saat 10 dan 13 e, öğleden sonra saat 
15 ten 19 a ve geceleri de 21 de başlamak üzere 

günde üç celse yapılmasını oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil-
mistir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Efen-
dim,'21 den sonra kaça kadar devam edeceğini 
tâyin etmediniz. 

REİS — Saat 21 den sonra icabederse saba
ha kadar çalışacağız, efendim. 

Söz sırasını dün Hümi Duraya veren arkada
şımız Kemal Biberoğlu'na söz veriyorum. Buyu
run, efendim. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Çok 
muhterem arkadaşlar, konuşmam esas itibariy
le muhterem İsmail Hakkı Akyüz arkadaşımın 
biraz evvel yaptığı konuşmanın bir mütemmimi
ni teşkil edecefctir. Buna rağmen bu kürsüden 
bir muhalefet mensubu arkadaşımız olarak ifa-
de ettiği çok güzel his ve temennilere bütün 
muhalefet grupu arkadaşlarımızın aynen iştirak 
etmekte olduğunu, hattâ buradan söyledikleri
ni hiç olmazsa tasvibeylediklerini gorseydim (ko
nuşmamı çok daha başka bir istikamette yap
mayı cidden arzu ederdim. (Soldan, alkışlar) 
Evvelâ bu kürsüden muhalefetin iktidar muva
cehesindeki tutumunu son derece insaflı Ve hîsli 
hir ifade ile teşrih eden İsmail Hakkı Akyüz 
arkadaşıma şahsım adına şükranlarımı bildir
mekle sözlerime başlıyorum. 

Bu bütçenin tümü üzerinde şu müzakereler 
vesüesiyle sosyal, iktisadi meselelerin teknik 
teferruatına mmeksizin bariz noktalanna kısa
ca bir gbş atmak ve 1945 yılından bu tarafa, 
muhalefet namına ileri sürülen iddiaları, hem 
fiilî bedahetler ve hem de Ibizzat muhalefet li
der ve sözcülerinin birbirine zıt mutalâakn ile 
karşılamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Eminim ki, bu mâruzâtımla, muhalefeti ida
re ve temsil edenlerin durumunu ve tutumunu 
tahlil etmiş, bu tutumun ne derecelere kadar 
samimiyetsiz ve iki yüzlü bir politikanın bazi-
eesi olduğunu ispat eylemiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerime başlarken, 
evvelâ bugün muhalefette bulunan partilerin 
idareci ve temsilcileri ile, hemen hiçbir mem
leket meselesi üzerinde mutabakata varamamış 
olduğumuzu, çünkü, muhalefetin, iktidarın ak 
dediğine karar, kara dediğine ak demek sure
tiyle dün işine öyle geldiği için bir türlü tefsir 
ve mütalâa eylediği meseleleri, bir başka gün 
esen politik havaya göre başka türlü mütalâa 
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eylemek gerektiği zan ve telâkkisinde olan li
derleri karşısında bulunduğumuzu ifade eyle
mek zorundayız. 

Onlar bir taraftan, hemen her seçimin ari
fesinde, ya bu seçimi kazanmak irmidi bâtılı ve» 
ya mûnteaiplerine o ümidi vermek zarureti ile 
yaptıkları propaganda konuşmalarında, «seç
men reylerinin vatan mukadderatını en son ve 
er kesin karara bağlıyan kudret olduğu* iddia-
siyle ortaya çıkıp seçmenlere rüşveti kelâm vere-
gehniş olmalarına rağmen, yine kaybettikleri her 
seçimi asıl ve esastan-.âri birtakım mazeretlere 
bağlıyarak, aynı seçmen iradesine karşı gelmek 
ve onun aldandığını veya aldatıldığını iddia et
mek cüretinde bulunmuşlardır. 

Nrtekim 1951 ara seçimlerinden önce «Seç
men vatandaş vatan mukadderatını en son ve 
en kesin karara bağlıyan kudrettir.» dîyen mu
halefet lideri İnönü'nün 'kaybettiği her seçimi, 
millet nazarında, henüz iktidara gelmek için lü
zumlu itimat ve ehliyeti iktisabetmemiş obuaları 
ile izah etmesini beklemek, yukardaki beyanı
nın rtabiî ve mantıki bir neticesi olmak icabe-
derken, kadirnâşınaslıkla, gözü kapalı rey kullan
mış olmakla itham etmesini, samimiyetsizlik 
ve İki yüzlülükten başka ne ile izah etmek 
mümkündür! 

Bugün her vesile üe demokrasiyi katlettiği
mizi iddia eden muhalefetin, bizatihi demokra
si mefhumu etrafında neler düşünüp neler söy
lediğini ortaya koymakla çok gülünç, fakat ay
nı zamanda çok çirkin bir taktiği açıklamış ola
cağımıza eminiz. 

ÖUgûn bütün demokratok rejimlerde serbest 
seçimler, demokrasinin temel unsuru sayılmak
ta ve demokrasi ekseriyet idaresi telâkki edü-
mektedir. O nalde demokrasi evvelâ vatandaşın 
reyine hürmet ve itaat ve onun serbestçe teza
hürüne imkân bırakmak demektir. 

1945 ten önce Büyük Millet Meclisinin man-
sup mebuslardan terekkübettiği ve onu taki
ben 1946 da misli görülmemiş bir siyasi şakavet 
ve rezalet şeklinde tecelli etmiş rey hırsızlıkla
rına sahne olmuş bulunan aziz yurdumuzda, de
mokrasiyi kendileri kurduğu iddiasında bulu
nan sabık diktatörlerin, «adı üzerinde halk ida
resinin en büyük teminatı halktır. Bunu iktidar 
karşısında muhalefet temsil eder» şeklindeki 
sözleri demokrasi mefhumuna vukufsuzlukları
n a açık delili değil midir? 

Kk*eriyetin kararlarına mutavaatın, demok
rasinin tam kendisi olduğuna inanmaları ica
beden muhaliflerimizin, Meclis ekseriyetince it
tihaz olunan kararları ve meseleleri çeşitli şe
kil ve suretlerle boykot etmelerine ve ne Bü
yük Meclisin, ne de Türk Milletinin Hükümeti 
yeteri kadar murakabe edemediği iddiasında bu
lunduklarına daima şalhidolmaktayız. 

Ne garip tecellidir ki, 1945 yılı Meclisi açış 
nutkunda «Millet Meclisinin her deneti yanında, 
milletin, vergileri ve harcadıkları üzerindeki 
deneti en ileri demokratik milletlerin hiçbirin
den eksik kalmıyacak kadar kesin ve kavrayış
lıdır.» demek suretiyle, mansup mebuslardan 
müteşekkil bir meclis ile, her türlü teukid ve iti
raz hakkı münselip Türk milletinin, o günkü 
dikta idaresini en -ileri demokratik memleketler
de olduğu şekilde geniş bir murakabeye tâbi 
tutmuş bulunduğunu iddia eden inönü'ye, bu
gün aynı murakabesizlikten şikâyetçi görünen 
Hürriyet Partisi liderleri o zaman en güzel ce
vaplan vermişlerdi. Bakınız arkadaşlar : De
mokrat Fethi Çelikbaş bu mevzuda nasü düşün
müş ve neler söylemiştir : «...iktidarda olan par-
tinin her'zaman muhalefetten gelen sese muta
vaat etmesi diye bir prensip tarihte yer almış 
değildir. Bu itibarladır ki, muhalefette bulunan 
partinin Meclise getireceği mevzular Meclisçe 
karara bağlanmakla halledilmiş olur. Fakat ka
bul edilmiyenler için halk arasına giderek de
vamlı bir mitingle onun halli yoluna gitmek ile
ri demokrasilerde tatbik edilen bir usul değil
dir.» 

Yine dünün demokratı ve bugünün muhali
fi Muammer Alakant'da bu bahiste şunlan söy
lüyor : «...Büyük Millet Meclisinde karan veril
miş meselelere zaman zaman tekrar dönüp şah
si ve indî mütalâalar üzerinde ısrar etmek bu 
muhalefetin demokratik rejime intibak etmedi
ğinin bariz ve açık bir burhanıdır.» diyor. Ama 
dün bunlan söylemiş olanlar, bugün de şahidi 
olmaktayız ki, hep Meclisçe ve milletçe hesabı 
görülmüş ve kesin kararlara bağlanmış mesele
leri tekrar tekrar huzuru millete ve kürsüye ge
tirmekte beis gelmemektedirler. 

İktidara geçtiğimiz günden bu yana, yani 6 -
7 yıllık kısa müddet içinde, demokrasiyi hâlâ 
ileri demokrasi Örneklerine uyduramadığımızı 
ve halbuki bu meselenin dünyada halledilmiş, 
bizde dahi derhal halli mümkün bulunmuş ol-
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duğunu iddia suretiyle bizi ithama teşebbüs 
edenlerin dün iktidar saflarında iken neler dü
şündüğünü ve söylediğini hatırlamak, cidden 
ibret verici levhalar ortaya koymak olacaktır. 

Filhakika iktidarda iken inönü, demokratik 
idarenin bize has meseleleri olduğunu ve başka 
memleketlerde nasıl tedricen ve asırlara varan 
merhaleler halinde tekâmül ettiğini şu sözleriy
le ifadeye çalışıyor : O diyor ki : «...Bu idare, 
yani 1944'teki Halk Partisi idaresi, demokrasi 
prensiplerim Türkiye'nin bünyesine ve hususi 
şartlarına göre tekâmül ettirmektedir, Türkiye 
halk idaresinin umumi tedbirlerini bulurken ilk 
günden taklit bir idareye düşmekten sakındık 
ve daima sakınacağız... Harb sonunda ve sonra
sında uyanmak istidadını gösterecek yeni taklit 
arzularına da kesin olarak karşı koyacağız...» 

«...Türk milleti kendi bünyesine ve karakte
rine göre demokrasinin kendi için özelliklerini 
bulmaya mecburdur. Iç idarenin.hiçbir safhası
nı içerde gürültüden kurtarmak ve dışarıya gös
teriş ve kendimizi beğendirmek gayretine düşe
rek düzene koymıyacağız.» 

«...Demokratik rejimimizin bu başarılı dev
rini geçirdikten sonra da, zaman zaman tarihin 
sert tecrübelerine mâruz kalması ihtimali var
dır,.. Bu hâdiseler cemiyetin nizamını korumak 
için fevkalâde tedbirler icabettirecek ehemmi
yette olabilirler... Büyük Amerikan demokrasi
si, kuruluşundan 75 şene sonra modern tarihin 
tanıdığı en ehemmiyetli bir iç harbin imtihanı
nı vermeye mecbur kalmıştır.» 

Şimdi arkadaşlar, eski iktidarın Millî Şefi 
İnönü, bu sözleriyle iktidarda bulunduğu müd
detçe demokrasi namiyle nasıl bir idare tatbik 
etmek niyetinde olduğunu açığa vurmuş bulu
nuyor. Ama, iktidarı kaybettiği günden itiba-
rendir ki, demokrasinin her millet için aynen 
istimali mümkün bir idare şekli olduğunu ve bu
na rağmen Demokrat Partinin bir türlü demok
rasiyi tesis etmek istemediğini ve hiç icap yok
ken bir sıra hürriyetleri tahdidedici kanunlar 
getirdiğini iddiadan çekinmemiştir. 

Halbuki muhterem arkadaşlar, Türk mille-
tiııin ve bütün cihanın iyice bildiği veçhile, biz 
Demokrat partililer, hürriyetsizlikten bunalmış 
bir milletin mutemet tenimi çileri olarak, iktida
ra geçer geçmez, bütün samimiyet ve hüsnüni
yetimizle her sahada hürriyetleri en geniş 

mânasiyle tesise koyulduk. Ceza Muhakemeleri 
Usulü, Millî Korunma ve Meşhut Suçlar ka
nunlarının mecburi tevkif vaz'edeıı hükümleri
ni kaldırmamış matbuatı, icranın günlük emir
leriyle sadece yazılmasına müsaade olunan 
birtakım haberleri yayabilmek durumundan 
kurtarıp, istediğini, istediği gibi yazmak hür
riyetine kavuşturmak için eski Matbuat Ka
nunu yerine yerine yeni Ye liberal hükümler 
getirmiş ve antidemokratik denilen bâzı kanun
ları ele almış bulunmamız bu samimî hürriyet 
arzumuzu ve hüsnüniyetimizi ispat eden çeşit
li delillerden sadece bir kısmını teşkil eder. 

Ama, bütün bu iyi niyetli davranışımıza ve 
hürriyetleri alabildiğine hükümferma kılmamı
za rağmen muhalefet, o zaman dahi bir ta-
raftau bugünkü gibi hürriyetsizlikten şikâyet
çi olmuş ve bizi demokrasi ve rejim bahsinde 
vaitlerimizi tutmamış olmakla ittiham eyle
miştir, öte taraftan ise, bu geniş hürriyeti ala
bildiğine suiistimal ederek, içte ve dışta huzur 
bırakmamış ve âdeta memleketi anarşiye gark 
eylemiştir. 

Basın vc muhalefet iktidar ileri gelenle
rini en çirkin iftira ve tahkir örnekleriyle 
hergün terzile ve küçük düşürmeye, vatandaş 
şeref ve haysiyetlerini payimal etmeye, Mec
lisçe ve Milletçe karara bağlanmış meselele
ri ve kanunları mitingleriyle sokağa götürüp, 
sabah, akşam vatandaşları o kanun ve karar
lara karşı kıyama zorlamışlar ve bir kelime 
ile hürriyetleri suiistimal ve Milleti bihuzur et
mişlerdir. 

işte bu vahim gidişin memleket ve millet 
menfaatlerine açıkça , zararlı düşen kötü isti
kametidir ki, son zamanların çok dile dola
nan bâzı kanunlarına vücut vermiş ve böyle
ce anarşist metotlarla tahrip halinde olan 
hürriyet ve demokrasimizi tahtı emniyete al
mak zarureti hâsıl olmuştur. 

Kaldı ki bugün, çok tenkid ettikleri ve antide
mokratik saydıkları Basın Kanunu, Radyo ve 
neşir yoliyle işlenen suçlara ait Kanun, Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu gibi baş
lıca kanunların, müzakeresi sırasında ortaya 
konulmuş olan mâkul ve demokratik hüviyet
li hükümleri, dün bizim safımızda olan bu
günkü bâzı muhaliflerimizce olduğu gibi, şart
lar tamamen aksine olmasına rağmen Cumhu
riyet Halk Partisi tarafından da müdafaa edil-
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miş ve mucip sebepleri açıklanmış meseleler
den ibarettir. 

Filhakika, çeşitli hitabelerinde : «... halk 
efkârının iftira rejiminden yorulduğunu ve 
kırıldığını, halbuki bu memleketin huzura muh-
tacolduğunu ve huzur ve emniyetin birinci 
derecede hayati ehemmiyeti bulunduğunu* in-
takıhak kabilinden söyleyip durmuş olan İnö
nü'nün, mesalâ çok diline doladığı basın ve 
basın hürriyeti hakkında hakiki kanaat ve 
niyetlerinin Ue olduğu, 1950 seçimleri arife
sinde söylediği şu sözlerle ne kadar vazıh bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Ona göre iktida
ra yeniden geldiğinde : «Basın hürriyeti üze
rinde devam eden münakaşalar kolaylıkla hal
ledilecektir. Bu hal şekli bizim basınımızı bâ
zı noktalarda genişletecek ve birçok noktalar
da da onlara demokratik memleketlerin ve 
demokratik nazariyelerin kayıtlarını getire
cektir .> 

Ööriilûyor ki İnönü, 1950 de tekrar iktida
ra gelse idi, o gün zaten kalemde ve kelâm
da esir olan basım, sözde ileri demokratik 
memleketlerin ve nazariyelerin kayıtlariyie bi
raz daha ezecek ve zihnîyetince bu belâdan 
kendisini tamamen kurtarmış olacaktır. 

Söz ve toplantı . hürriyetinin bir, suiisti
mali ve kıyam manzarası arz eden her günkü 
miting ve gösteri yürüyüşlerini, mevcut ka
nunlara ve Anayasa hükümlerine uydurmak 
ve siyasî propagandaları, millet a<Jma hâkimi
yetin yegâne tecelligâhı olan B. M. M. kür
süsüne sevk eylemek ve onun halka intikali
ni diğer ileri demokrasilerde okluğu gibi 
- seçim kanunlarının tâyin ve tasrîh ettiği 
zamana maksur. kılmak maksadiyle kabul olu
nan Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu
na ve onun tatbikatına karşı durmaktan, çe
şitli ve muvazaalı yollardan, eski gidişlerini 
devam ettirmek azim ve niyetini müdafaa et
mekten asla çekinmemişlerdir. 

Halbuki arkadaşlar, Halk Partisi iktidarı 
zamanında - sanki miting yapılabilirmiş, buna 
müsaade ve cüret olunabilirmiş gibi - zamanın 
Başbakan yardımcısı, 8 . II . 1950 günlü ko
nuşmasında; bu tahdidin esbabı mucibesini ba
kınız nasıl izah ediyor: «. . . Yunanistan'da mi
tingler menedilmiştir. İngiltere'de mitingler me
nedilmiştir. ingiltere gibi bu işi asırlardır tat
bik etmiş olaıı ve âdeta sn içinde balık yüzer 

gibi hürriyet ve serbest münakaşa, içinde yetiş
miş olan bir memleket dahi mitingleri menetmek 
lüzumunu duyarsa, seçim zamanında da bâzı 
tedbirler almak lüzumunu ingiltere gibi bu işe 
alışmış bir memleket dahi duyarsa, bundan ib
ret almak lâzımdır... Eğer işin çığırından çıkma
sını istemiyorsak, yer yer anarşiye boğulmasını 
istemiyorsak, bu türlü tehditlere ses eıkarmıya-
lım. 

Bu sözler 5545 sayılı Seçim Kanununun se
çim propagandalarını, seçimlere takaddüm eden 
45 günlük devreye münhasır kalan bir hükmü
nün müzakeresi sırasında eski iktidarın Başba-
kan Yardımcısı tarafından söylenmiştir. Ve iki 
bakımdan çok manidardır. Bir defa halen mer'i 
olan mezkûr Seçim Kanunu hükmü, seçim pro
pagandalarım 45 günlük bir devreye bağlamış 
ve bu hüküm C. H. P. si devrinde kabul edilmiş 
olduğu halde, biz iktidara gelince, bu-tahdidi 
hükme tamamen aykırı olmak üzere her Allah'
ın günü miting vc nümayişler tertibine müsa
maha göstermek suretiyle hüsnüniyetimizi ifi-
bat etmiş bulunuyoruz. 

öte yandan son toplantı ve gösteri yürüyüş
leri Kanunu ile hiçbir yeni tahdide gitmeden, 
sadece Seçim Kanununun bizden evvel meriyete 
konulan bir hükmünü tatbik, tâbiri diğeri ile 
mer'i kanunlara ay kın düşen müsamahalı fakat 
zararlı bir tatbikatı bertaraf etmekten başka 
hiçbir şey yapmamış olduğumuz halde, karşımı
za çıkıp, toplantı hürriyetini gasbettiğimizi id
dia eden muhaliflerimizin nasıl bir muannit te
cavüz ve tahrip politikasına süiût etmiş olduk
larının bir başka delili karşısında bulunuyoruz. 

«Memleketin büyük dâvalarında, modern bir 
Cumhuriyet kurma dâvasında bütün partilerin yek 
vücut olması ne kadar arzu ediliyorsa, bâzı par
tilerin bu mevzularda başka bir saf tutması da 
o kadar tenkide değer bir hâdise olarak telâk
ki edilmek lâzımgelir. Unutmıyalım ki, memle
ketimiz iktidarda bulunan Hükümetin yapıcı, 
dinamik, hamleci politikasiylc bugün bütün Garp 
âleminin, hür milletlerin takdirine mazhar olmuş 
bulunmaktadır.» 

«. . . Yıl 365 gün, meydanlarda, mitinglerde 
memleket hakikaten bir siyasi mücadelenin ger
ginliği içinde yaşamıştır. Bu 'bakımdan parti
ler arasındaki siyasi mücadelenin ileri demok
rat memleketlerde olduğu veçhile parlâmentoya 
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inhisar-etmesi tezim ne tadar temiz bir arzumu
zu ifade ediyorsa, bu mücadelenin ancak seçim 
mücadelesi devresi içerisinde halk arasına inti
kal etmesi de, yine ileri demokrasi memleketle
rin teamülleri, itiyatları arasında yer aldığını 
teslim etmek icabeder. Bu itibarla parlâmento
nun muhalefet murakabesine geniş imkân ver
mek arzusu yanında, iktidarın da, muhalefette 
bulunan arkadaşlar da, bu murakabeyi Mecliste 
yapmak niyet ve maksadının hâkim olduğunu 
görmek istemesi tabiî addolunmak lâzım gelir.» 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanunun esbabı mucibesi olarak pekâlâ söyle
nebilecek olan bu sözlerin, 1953 yılı bütçe nîü-
zakereleri sırasında Demokrat Parti Grup söz
cüsü sıfatiyle Fethi Çelikbaş tarafından söylen
miş olduğunu ifade edersek, aynı zatın, ve par
tisinin şimdi aynı mevzuda takındığı tavır ve 
tuttuğu yol muvacehesinde milletin vereceği 
hüküm cidden ağır, çok ağır olmak icabeder. 

Zanlısı bulundukları adli meßeleleri, derdest 
bulunan dâvaları, lehlerine hilafı kanun esba
bı muçlbeler istihsal etmek gayretiyle meclis 
kürsksünde münakaşa eyliyenlerin ve Türk Hü
kümlerince kesin olarak karara bağlamış suç
ların faillerini, «Şerefli suçluluk» payesiyle de
ğerlendirerek, bir taraftan vatandaşları bu çe
şit süfli suçlan ikaa özendirmek, diğer taraf
tan, âmme vicdanında, müstakil mahkemeleri
miz ve Temyiz hakkında şüpheler uyandırmaya 
cüret etmiş olanlann, bir lâfzı mücerret halinde 
adli istiklâl ve hâkim teminatından bahsetmeye 
asla hakları olmamak icabeder. (Soldan; bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Son zamanlann pek revaçta, bulunan tera
nelerinden biri de hiç şüphesiz üniversite muh
tariyeti meselesidir. Bugün adı geçen muhtari
yetin en har taraftarı görünen İnönü'nün ikti
darda iken aynı mevzu için neler düşündüğü
nü ve söylediğini hatırlatmak, bu meselede da
hi ne derece tahripkâr bir taannüt ve iki yüzlü 
bir politikanın takipçisi olduğunu ortaya koya
caktır. O, 1944 de şöyle diyordu : 

«...Gençliği yetiştirmenin ve aaillî terbiyenin 
en tehlikeli hastalığı öğretmenin vazifesini po
litika vasıtası yapmaktadır. Bir cemiyet içinde, 
hiçbir emniyetin kötüye kullanılması, bir öğ
retmenin kendisine emanet edilen vatan evlât-
lanna kendi hususi politikasını telkin etmeye 
çalışması kadar vicdansız ve zararlı olamaz, öğ

renmek için ailesinin bütün teşvikiyle hazırla
nan genç dimağ ve temiz yürek vicdansız bir 
politikacının sözlerinden ve derslerinden en de
rin zehirleri alabilir. Devlet, vatan için en za
rarlı olan bu einayetlere yer vermemek için sert 
tedbirleri esirgemiyecektir.» Tine inönü 1950 
seçimleri arefesinde verdiği nutkunda şöyle di
yor: «...Masum üniversite talebesinin büyük küt
lesi içine girmek fırsatını bulmuş bâzı politi
kacılar üniversite talebesi adına memlekette 
ehemmiyetli bir mesele ortaya çıkarmışlardır. 
Biz seçimden sonra, bu meseleyi ciddiyetle ele 
alacağız. Muhtelif üniversitelerimize ve muh
telif vesilelerle 4 seneden beri vukua gelen 
elemli ve hüzünlü hâdiseleri zikretmiyeceğim. 
fakat haber vereyim ki, aile babalarının göz 
nuru ve memleketin istikbali ve dayancı olan 
gençlerimizin içinden, ufak bir kısım olsun tah
rik politikacılannın insafsızlığına kurban ol
masına kayıtsız karmayacağız.» 

İşte bu açık tehditleri pervasızca savuran
ların, bir taraftan günlük politika ile iştigal 
eden bocaların hamisi ve öte taraftan, üniver
siteler içindeki Cuhmuriyet Halk Partisi genç
lik ocaklannın rolünü oynamalan ve üniversi
temizi bu çeşit zararlı politika oyunlanndan be
ri tutmak istiyen iktidanmızı ithama tasaddi 
etmeleri de, onlann hudut tanıraıyan ihtirasla
rın bir başka cephesini teşkil etmektedir. 

Muhaliflerimiz, güya rejim meseleleri ola
rak ortaya attıklan her meselede aynı İki yüz
lülük ve samimiyetsizlikle müteharrik bulunu
yorlar. 

Hepiniz hatırlarsınız, muhalefet ve onu tem-
Bİlen İnönü, Kırşehirln kaza ve Nevşehirin vi
lâyet yapılmış olmasını, iktisadi, idari ve coğ
rafi zaruretlerin bir neticesi olmayıp, sadece 
politîk-mülâhazaların mahsulü gibi göstere gel
mekte ve Kırşehirln yeniden vilâyet yapılma
sını istemektedir. Bu mesele hakkında bu şekil
de haksız ve insafsız velveleler koparan İnönü, 
22 Mayıs 1956 da Cumhuriyet Halk Partisi 12 
nci Kurultayında kendisinden (Cumhuriyet 
Halk Parti iktidara gelirse Nevşehirin vilâyet-
ligine halel gelip gelmiyeceğini) soran Nevşe
hir delegesine şu dikkate şayan cevabı vermiş
tir : inönü şöyle diyor: «... Nevşehir bütün bu 
siyasi münakaşalar olmasa bile memleketimizin 
ortasmda başlıbaşına vilâyet olmaya lâyık bir 
yerdir...» 
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Tam mânasiyle; (Nabza göre şerbet karakteri ta- • 

şıyan şu cevap gösteriyor ki, bizim ileri sürdü

ğümüz esbabı mucibe, yani coğrafi, iktisadi ve 

idari icaplar muvacehesinde Nevşehir hakikaten 

vilâyet olması icabeden bir kasabamızdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vilâyet 
olacak yalnız burası mı vardı? 

KEMAL BÎBEROGLÜ (Devamla) — Ve o 
vüâyet olunca Kırşehir'in, Nevşehir siz vilâyet 
olmak evsaf ve kabiliyetini kaybetmiş olması ta
biîdir. Bunun böyle olduğunu lııöiıü kabul etti
ği halde sırf şikân olsun, diye- bize politik mak
satlar izafe etmektedir. 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur. (Soldan, 
devam, devam, sesleri) 

O halde reyinize müracaat edeceğim : Hati
bin konuşmaya devamını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun, efendim. 

KEMAL BIBEROĞLÜ (Devanda) — İkti
sadi politikamızı da tenkid eden muhalefet za
man zaman, plân ve programşızhktan, dış tedi
ye ve ticaret muvazenesizliğinden, hayat pahalı
lığından ve kredi politikamızdan, envestisman 
politikamızın bizi iflâsa ve felâkete götürmekte 
oluşundan, bütçe gelir ve gider rakamlarının ka
barıklığından şikâyetçidir. 

Ama bütün bunlarda dahi kendilerim vuzu
ha ve samimiyete davet etmek zonjdayız. Bu 
iddialarının her birisinde neyi kasdediyorlar? 
Nasıl olması icabettiğini ve nc yapmamızı iste
diklerini sarahatle ifade etmeleri, ondan sonra 
her birinin cevabını almaları lâzımdır. Halbuki 
onlar yuvarlak birtakım lâfları ilim namına tek
rar edegelmekte, fakat ne istediklerini kendileri 
de. bilmemektedirler. Bu sözlerimizin delillerini, 
şimdi muhalefete mensubolanlarm evvelce aynı 
mevzularda ortaya attıktan iddialarda bulmak 
mümkündür. 

C H. P. Meclis Grupu, kendi adına 1954 yılı 
bütçesini tenkid etmiş olan Faik Ahmed Barut-
çu'nun ağzından : « . Memleketin büyük bir 
kalkınma içinde olduğit- bir realitedir, istihsal 
neviyesi yükselmektedir.» demiş, olmasına rağ
men, bugün kalkınma ve istihsal artışının bir 
efsaneden ibaret olduğunu iddia etmektedir. 

Bu bahiste Hürriyet Partisi liderleri ve söz
cüleri, kısa bir zaman önce, yani bizim aramız-
dalarken, envestisman politikamızı methederek, 

kalkınmamızın azametini, hattâ istikbal için da
hi teyit ve teslimde birbirleriyle yarış etmekte 
idiler. 

Nitekim, Fethi Çelikbaş 1953 bütçesi müna
sebetiyle « . . . . Hükümetin bu yıl getirdiği büt
çe ve bu bütçenin yanında iktisadi Devlet Te
şekkülleri sahasında takibedilen politika, enves
tisman politikası ve envestisman politikasında 
takibedilen finansman metotları, Türkiye'nin da
ha sağlam mesut ve müreffeh bir iktisadi ve iç
timai inkişafa doğru yürüdüğünü bugünden bize 
müjdelemektedir.» demekte 1954 yılı bütçesi do
layısiyle iktisat ve Ticaret Veküi olarak da : 
« . . . Bugün yapılan tenMdlerin çok büyük bir 
kısmı, iktisadi muvazenemizi yıllık muvazene 
içinde mütalâa etmekten üeri gelmektedir. Hal
buki yatırımlar bir kere tahakkuk ettikten sonra 
memleket üerde yüksek seviyede, yani vatandaş
ların hayat şartlan değişmiş olarak bir muvaze
ne bulacaktır. Üç yıldan beri takibedüen politi
kada bunun bariz delilini vatandaş görmekte
dir. Çarık bugün köylerde yok olmaktadır Ar
tık üstü başı yırtık insanlar görülmez, olmuştur, 
işte bu yüksek seviyede iktisadi politika takib-
etmenin neticesinde hâsıl olan işlerdir.» diyen 
Çelikbaş, bu istikbale muzaf emniyet ve ümit 
ifadelerini, Erzurum Şeker Fabrikasının temel 
atma merasimi dolayısiyle Başvekilimize çektiği 
mahut telgrafı üe, katî ve değişmez bir htikme 
bağlıyarak diyor ki; « . . . Memleketimizin üm
ranı ve mületimizln refahı yolunda bir haftadan 
beri yekdiğerini takibeden merasimlerde bulun
mamak benim için büyük bir talihsizlik olmuş
tur. Şimdiden yarının mesut, müreffeh ve ma
mur Türkiyesi teressüm etmiye başlamıştır. Beş 
sene sonrasını tasavvurumda canlandırıyor ve 
heyecan duyuyorum. Bu muazzam muvaffakiyet 
âbidesinin mimarı Sayın Başveküimize saygıla
rımı sunarım.» 

Evet arkadaşlar, aynı âbideler bizim elimizle 
yükselmeye devam etmekte ve merasimlerde bu
lunmamak suretiyle Çelikbaş'm. talihsizliği de 
devam edip gitmektedir. 

Ne mutlu bize ki, Çelikbaş'm derin seziş ve 
engin kavrayışiyle bize müjdelemiş olduğu saa
det ve refah va'deden 5 yüın henüz başlarında 
bulunuyoruz. 

Dün bizim ticari politikamızı vekil olarak 
bir müddet yürütmüş bulunan Sayın Enver 
Güreli de, o zaman partimiz için lütufkârlık 
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V * cemilckârlıkta Çelikbaş'tan geri kalmıyor 
ve 1953 yılında, «Biz kısa bir zamanda Türki
ye'nin ekonomik veçhesini değiştirecek cesu-
rane bir hamle yapmakla öğünen bir partiyiz.-» 
diyordu. 

Hürriyet Partisinden Ziya Termen ise, 1954 
yılı bütçe konuşmasında muhalefetin tenkid-
lerini bir milyon tahrip malzemesi olarak tav
sif ediyor ve sonunda, «... bu memlekete, 4 yıl 
içine sığacak işlerin asgari iki üç misli hizmet 
edildiğine kaaniinv.» diyordu. Bir müddetten 
beri kendisi de, muhalefet safında vc onun ma
lûm tahrip malzemelerinden bol bol kullanmak 
şerefiyle mübahi bulunmaktadır. 

Muhalefetin bütçe tenkidcilerinden Ekrem 
Alican da 1955 yılı bütçe konuşmaları sırasın
da, yani henüz bizim tarafımızda iken, kabarık 
rakamlı bütçemizi methediyor ve diyordu ki; 
«... bundan bir yıl evvel mesul Hükümet söz
cüsü arkadaşlarımızın ağzından, yakın bir is
tikbalden Türk Bütçesinin 3 milyara yükselece
ği yolundaki mütalâaları duyduğumuz zaman 
bu sözleri sarf edenlerin ileri derecede nikbin 
oldukları düşüncesinden kendimizi alamamış ve 
arkadaşlarımızın sözlerini memleket için güzel 
temenniler diye kabul^ etmiştik. Bugün bu söz
lerin vadedilen zamanda tahakkuk ettiğini gör
menin sevinci içerisinde bulunuyoruz.» «Ya
tırım tahsislerindeki inkişafların umumi ra
kamlardaki yükselmelerin de fevkine çıkarak 
1955 yılına nazaran yüzde 330 rakamına ulaş
mış bulunduğu, mülhak bütçelerimizde de bu 
çeşit inkişafların bir aynının meydana geldi
ği, Hükümetin bütün bu tahsisleri, 1954 ve 1955 
bütçe lâyihalarında normal Devlet gelirleriyle 
karşılamak imkânını sağladığı göz önünde tu
tulacak olursa, takibine girişilen iktisadi po
litikanın umumi hatlardaki isabetine itimadı
mız büsbütün kuvvetlenir.» 

Bu sözlerin sahibi Ali Can arkadaşımız he
men bir yıl soura, yani muhalefet saflarına ge
çince, aynı mevzuda derhal fikir değiştirmek
te mahzur görmemiş ve 1956 bütçe müzakere
leri dolayısiyle. 3 milyarı bulmasından bir yıl 
evvel sevinç duyduğu bütçenin derhal 2,5 mil
yar lira üzerinden tevazün ettirilmesi icabetti-
ğini iddia ve ifade eylemiştir. 

Plansızlık ve programsızîık iddiaları da kı
sa fasılalarla birbirine zıt istikametler takibet
miştir. Bütün iktisadi politikamızın bir plân 

ve programa tevfikan yürütülmekte olduğu 
aşikâr bulunmakla beraber her yıl bütçelerinin 
de birer program sayılması icabettiği yolun-

j daki iddiamızı reddeden muhalif partiler söz-
I eüleri, bizim görüşümüzü teyit ve kendi son 
I iddialarını tekzîbeder mahiyette ifadeler sarf 
j eylemişlerdir. 
I Ezcümle, 1951 yılı bütçesinde Cumhuriyet 

Halk Partisi Sözcüsü olan Cemal Eyüboğlu, 
«... Bütçe, hüviyeti ve mahiyeti icabı, iktidar
da bulunan parti Hükümetinin gelecek bir yıl 
zarfındaki icraat programının rakamla ifade
sidir.» demiş ve Çelikbaş dahi 1952 bütçe ko
nuşmasında, bütçenin bir çalışma programı ol
duğunu kabul ve iddia eylemiştir. 

Kaldı ki. henüz mazisi ve tecrübesi kısa olan 
diğerlerinden vazgeçtik, eski iktidar partisi
nin bir programı ve plânı var mı idi? diye sor-

] sak, cevabı menfi olacaktır. Nitekim, Cumhu-
j riyet Halk Partisinin son Başvekili Sayın Şem

settin Günaltay, bir gün bunu. itiraf ederek, 
J . «... Başbakanlık vazifesini deruhde ettiğim za-
j man bir kalkınma plânının mevcudolup olma

dığını araştırdım, fakat bulamadım. Lüzumu
na kaani olduğum için böyle bir plânı en kısa 
bir zamanda hazırlatacağım.» demiş, fakat bir 
seneden fazla Başbakanlıkta kaldığı halde, bu 
va'dini kuvveden fiile çıkaramamıştır. 

Çeşitli kredilerin ve bu arada zirai kredi
nin çokluğundan şikâyetçi olan muhalefet bu 
bahiste dahi, vuzuhsuzluk, samimiyetsizlik ve 
tezatlar içindedir. 1954 yılında Çelikbaş, «... Uç 
yılın iktidar politikası bugünkü memnuniyet 
verici olan neticeye bizi götürmüşse bu, ikti
sat politikamızın manivelası olarak telâkki edi
len zirai mahsuller politikamızın isabetinin işa
retidir. Alman bütün tedbirler tütünde, pa
mukta, hububatta, kuru meyvalarda olsun müs
tahsili mümkün olduğu nispette korumak esa
sına matuftur, bugün bu politika muvaffak 
olmuştur.» demektedir. 

Ticaret muvazenesin d eki açığı tenkid eden bu 
günkü muhaliflere dün Çelikbaş şöyle cevap ve
riyordu : «... Bir açığın iyi veya kötü olduğu hak
kında bir hüküm verebilmek için evvelâ bu açı
ğın tediye bilançosunda, câri dış. tediyeler üze
rinde menfi bir tesiri olup olmadığını, para kıy. 
meti üzerinde bir tesir icra edip etmediğini, bu 
açığı teşkil eden miktarın tarzı terekkübünü va-
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zıh birtakım istihlâk maddelerinin ithal edilme
sinden mi, yoksa makina, otomobil, kamyon ve 
saire gibi istihsal vasıtalarının veya fabrika ku
rulması, yol, bina inşası için alınan malzeme, 
tesisat ve sair ithalinden mi ileri geldiğinin te
ker teker tetkik edilmesi lâzımdır. Umumî bir 
hükümle bu kadar milyonluk açık memleketin 
lehine değildir. Demek isabetli bir görüş olma
sa gerektir.» 

Şimdi arkadaşlar, son mesele olarak hayat 
pahalılığı iddiaları üzerinde de durmak isteriz. 

Daima ifade ediyoruz, bir memlekette eşya 
fiyatlarının yükselmesi mücerret pahalılığın de-
lüi sayılamaz. Vatandaş gelirinde yükselme ol
maz veya bu yükselip fiyatlardaki yükselişi ta-
kibedemezse işte o zaman pahalüık var sayılır. 
Bizim memleketimizde ise, manzara ve şartlar 
katiyen böyle değüdir. Millî gelirimizin eşya 
fiyatlarındaki artışa nispetle daha yüksek nispet
lerde artmış olması, istihlâk haddinin tâbiri di
ğeriyle vatandaşın satınalma gücünün yüksel
mesi, hulâsa Türk Milletinin yaşayış seviyesinde
ki gayrikabili inkâr değişikliği ve iyileşme bizi 
teyideden füll belirtüerdir. Bununla beraber 
eğer bugün Türkiye'de hâlâ pahalılık varsa bu
nun sebebi, bizden evvelki iktidarın takibettiği 
sakim iktisadi ve malî -politikanın yaralarının 
hâlâ kapanmamış olmasındandır. Nitekim aynı 
görüşü Fethi Çelikbaş, bizim saflarımızda iken 
«eğer bugün bu millet hâlâ hayat pahalılığı çeki
yorsa, bunlar yıllardan beri takibedüen sa
kim iktisadi ve malî politikanın ancak ne
ticeleri olarak gÖsterUobüir» Demek suretiyle 
ifade etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adma yaptığı konuşmada Cahit Zamangil 
ise, aynı mevzuda şunları söylemiştir: «... Mem
leketimiz iktisaden geri bir memleket olarak kal
dığı müddetçe burada hayat pahalılığının devam 
etmesi- tabiîdir. Dünyada hiçbir memleket yok
tur ki, iktisadi geriliğinin fiyat farkı olarak öde
memiş bulunsun. Bir çuval unun, bir sandık şeke
rin bir limanımızdan diğerine gidinceye kadar ge
çirdiği macerayı düşünürseniz, gündelik yiyim ve 
giyimimizde satıcılara ödemiş olduğumuz gerilik 
paymı hepimiz müşahede etmiş oluruz. Mütaad-
dit iktisadi Türkiye, mütaaddit pazar mevcuttur. 
Bunlann önüne geçebilmek uzun vadeli bir iştir. 
Türkdyenin pahalılığı üe uğraşmak ,oua tedbir 
bulmak kadar zor bir şey yoktur.> 

İşte muhterem arkadaşlar, biz iktisaden son 

i derece gen ka ld ığ ı , kendi beyan ve ikrarları ı l c 
de sabit bulunan memleketimizin, bu meş'um ve 
makûs talihini yenmek için geceyi gündüze kata
rak üstün gayretler sarf eden bir partinin men
supları bulunmaktan sadece iftihar duyuyoruz 
ki : Eserler Büyük Türk Milletinindir, varsa, ku
surlar da bizim. 

Sözlerimi bitirirken, ifade etmek isterim ki, 
bütün bu mâruzâtımla bâzı isimler ve şahıslar 
üzerinde durmaktan kasdım; onlann şahıslarına 
hücum değil, sadece şahıslarında muhalefet par
tilerimizi sevku idare eden zihniyetin içyüzünü 
meydana koymak ve haklarındaki hükmü tarihe 
ve aziz milletimizin takdirine terk etmektedir. 
(Soldan çok şiddetli alkışlar ve bravo Kemal Bey 
sesleri) 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adma Nüvit Yetkin buyurun, 

j NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — «Muhterem 
arkadaşlar, bütçe vesilesiyle bütçe ve bütçe ile 
ilgili olan iktisadi meselelerimizi, ve içinde bu
lunduğumuz iktisadi sıkıntı ve .ıstırapları düzel
tecek yollan ararken, şahısları adma söz alan 
bâzı iktidar mensubu hatiplerin bütün iktisadi 
meselelerin üzerinden atlıyarak mevzuu hiç te
mas etmediğimiz rejim meselelerine getirmiş ol
maları sadece ve sadece müdafaası imkânsız ik
tisadi perişaahğui örtülmesine matuf bir taktik 
telâkki ediyoruz. (Sağdan, alkışlar) Biz_ bu 
taktiğe uymamak için bu yolu takibetmiyeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzuları, sırası gel
dikçe taallûk ettiği vekâletlerin bütçelerinde 
bütün rejim meselelerimizi ve rejim meseleleri
nin dünkü ve bugünkü şartlarını, istikametlerini 
enine, boyuna tartışacağız. Muhtelif hatip ar
kadaşlarımın bu hazırlıklı konuşmalarını o za
mana bırakmış olmalarını isterdik, zira onlan 
tartışmak için daha geniş zaman bulacaktık. 
Biz Hükümetin görüşlerini dinledikten sonra 
buna cevap vereceğiz. Yalnız bu kürsüye hür
metkar olduğumuz, onun yüksek seviyesini dü
şündüğümüz için; buradan ifade edilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin mazisini dahi ta
riz eden «mansup milletvekili* gibi isnatlara, o 
seviyeye düşmemek için cevap vermiyeceğiz. 

K E M A L B Î B E R O G L U (Çorum) — Bunu ta
rih yazacak; endişe etmeyin Nüvit Bey. 

NÜVtT YETKÎN (Devamla) — Aziz arka
daşlar, bir hatip, bir nâsıh edasiyle buraya ge-
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tip konuşan Wr profesörün konuşmaaiiıa ittiba 
edeceğini söyliyerek.... 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Baytar, bay
tar. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — İfade ede
rek, şahıslarımızı hedef tutan demegojik, itham 
ve tezyiflerde bulundu. Geçmişi köttiledi. Bun
lar birtakım delilsiz, mesnetsiz isnat ve iftira
lardır ki, geçmez akçe gibi çıktıkları yerde ka
lırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi durumun 
mazide arz ettikleri manzaraya bakarak ogün 
için yapılmış teşhisler ve bugün muhalefet sa
fında bulunan arkadaşlarımızın o günkü ikti
sadi meseleler hakkında yapmış oldukları ko
nuşmalardan istiane etmek, onları burada delil 
olarak göstermekte, sadece bugünkü iktisadi ve 
malî durumdaki perişanlığın ve bunu müdafa
adan âciz kalışın bir alâmetidir, (Sağdan, şid
detli alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Grup adı-
na söz istiyorum. 

RElS — Peki, yazdım, buyurun Osman Bö
lükbaşı. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LÎS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; zaman za
man Demokrat Parti BÖZCÜSÜ olarak söz alarak 
kürsüde zaman zaman konuşmalarını dinlediği
niz Kemal Biberoğlu tatlı bir eda ile başladığı 
konuşmasına, soy adına uygun bir şekilde devam 
etti, biber gibi. (Gülüşmeler) 

insanlar samimî olmazlarsa bir gün söyledik
lerini ertesi günü nakşederler, insanlar hakkın
da teşhis koymak için fikirlerini ve hareketleri
ni zaman zaman karşılaştırmak lâzımdır. Çün
kü insanlar mazide müdafaa ettiği fikirleri gü
nün birinde unuturlarsa bu unutkanlığın, bu 
ihanetin mület önünde teşhiri onları küçültür, 
belki de bir utanma hissi yaratır. Bu itibarla 
utanma hissini memleket lehine harekete geçire
bilmek için ben politika adamlarının birbirini 
nakzeden sözlerini bu kürsüde daima mukayeseli 
olarak arz ederim. 

NtîŞRBT KİRİŞCÎOÖLU (Zonguldak) -
Biberoğlu da onu yaptı, başka bir şey yapmadı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, Bölükbaşı da başka bir şey yapmı-
yacak. Biberoğlu'nun bunu yapıp yapmadığını 

bana sormayın, benim yapacağım bu. (Soldan 
gürültüler) 

RElS -— Nusret Bey, müdahale etmeyin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Za

man zaman bu kürsüden denir ki, ne istiyorsunuz 
Adnan Menderes'ten? Biz Adnan Menderes'in 
ne gözünden davacıyız, ne kaşından davacıyız. 
(Sağdan bravo sesleri) Bir nizamı, bir gidişi tem
sil eden adam, partinin lideri, Devletin Başve
kili sıfatiyle, en büyük mesul insan aıfatiyle, 
onun fül ve hareketlerini konuşturmak suretiyle 
mevcut gidişin karakterini, çeşnisini millete an
latmak isteriz. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 
Sizler bunu bize çok görürken şimdi »ayın Bi
beroğlu arkadaşımızın ağzı üe ifade ediyorsunuz 
ki, biz muhalefet liderlerinden bahsetmekle şa
hıslan üe uğraşmak istemedik, sadece onlar va-
sıtasiyle muhalefetin zihniyet ve hüviyetini te
barüz ettirmek fetedik. (Soldan bravo sesleri) 
Evet, mesul adamlann fiü ve hareketleri orta
ya kondu mu, onlan başında tutmakta devam 
eden teşekküUerin de hüviyetleri hakkında bir 
kanaat sahibi olmak pek tabiîdir. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar) Müsaade buyurursanız, ben 
bu kürsüden Adnan Menderes'in bir sözünü ha
tırlatacağım : Sayın Menderes «hâfızai beşer nis-
yan üe malûldür» der. Bu maluliyete uğramama
sı îçin zabıtlan hazırladım. (Sağdan, bravo ses
leri) 

Bir gün Şemsettin Günaltay bu kürsüye gel
di. Sene 1952. Nispî temsil olmadıkça demokrasi 
kurulamaz mealinde bir söz söyledi. 1950 de se
çim Kanunu bu Mecliste müzakere edüirken bir 
kısım muhalefet mületveküleri «birim gibi de
mokratik hayata, yeni giren memleketlerde nispî 
temsil bir itidal vasıtasıdır, adaletli bir temsil 
vasıtasıdır, bu yol kabul edilmelidir» demişler
di. Şemsettin Günaltay da, kanaat bu ya, kürsü
ye gelerek : «Türk milleti teşeddüdü sevmez, nis
pî temsil memleketi teşeddüde götürür, böyle bir 
şeyi asla kabul edemeyiz» demişti. 

1952 de, yani iki sene sonra bu kanaatten rü-
cu edip bu kürsüde nispî temsili müdafaa edin
ce, muhterem Adnan Menderes kürsüye geldi, 
dedi ki : «İnsanların bir mazisi vardır, insanlar 
o maziye bağlıdır. Dün söylediklerinin bugün 
aksini söyliyenler, dün'müdafaa ettikleri pren
sipleri bugün bir tarafa bırakan insanlara miüet 
itimat etmez. Şayet yanlış etmişse bir gün iti
madını geri alır.» 
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Siz İnönü'nün 1945'teki 1946'daki 1948'deki 
nutuklarını sanki düsturu mükerremmiş, sanki 
dünyada başka fikir, başka makbul düstur yok
muş gibi alıp buraya getiriyorsunuz, Türk mil
letinin demokrasi dâvasını halletmek için çırpı
nan namuslu, samimî insanların fikirlerini bir 
tarafa bırakıyorsunuz, İnönü vaktiyle böyle 
söyledi diyorsunuz. (Sağdan, bravo sesleri) 
(Soldan gürültüler) 

KEMAL B IBER OĞLU (Çorum) — Sen 
onun vekili misini 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Dev Müsaa
de buyurunuz. Kimsenin vekili . İr zih
niyeti tefhir için konuşuyoruz. Düs. siz koy
dunuz. 

KEMAL BtBEROĞLÜ (Çorum) — Senden 
bahsetmedik diye mi kıskandınız t 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yok, 
benden bahsetmediniz diye neye kıskanayım? 
Kemal Bîberoğlu, ağzına girmemekle şeref du
yarım. (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi sormak istiyorum, «Dûn müdafaa et
tiği fikirlerin bugün aksini müdafaa edenlere 
millet itimat etmemelidir» diyen Adnan Men
deres'e sormak isterim : Programiyle, seçim be-
yannamesiyle bu millete ne vadetmişti? Ne di
yordu A.dnan Menderes? Bir tarihî hakikati, 
hakikaten isabetli'bir şekilde ifade ediyor, di
yordu ki ; «Bu Anayasa île memlekette demok
rasi kurulamaz, iktidarı elinde bulunduran züm
re pekâlâ bh* dikta nizamını devam ettirir, bir 
millet hâkimiyeti yerine bir avuç İnsanın hâ
kimiyeti devam edebilir.» (Soldan, «şimdi se-< 
çim var» sesleri) Mffaaade buyurunuz, seçime 
de geliyoruz. Demokrasinin yalnız seçim olma-
difem (eliyle Adlîye Vekilini ve Devlet Vekili 
Cemil Bengü'yü işaretle) hukuk doktorlarına 
anlatacağız. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
(aokian, gürültüler) Bizim sözümüz belki mak
bul telâkki edilmez diye rati muhteremlere Ad
nan Menderes'in ağzı ile söyliyeceğiz.. (Sağdan, 
bravo sesleri) 

Bir dikta nizamı kurulabilirmiş bu Anayasa 
ile. Hakikaten doğru, bütün hukuk âlimleri ki
taplarında tesbit etmişler : «"Anayasa hak ve 
hürriyetleri teminat altına alacak müeyyideleri 
ve müesseseleri derpiş etmezse bir ekseriyet 
milletin başında bir müstebit hükümdarın zul
münden daha fazla zulüm yapabilir» ve şöyle 

formüle ediyorlar : «Ekseriyet istibdadı istib
datların en korkuncudur. Disiplinli bir ekseri
yet, bir adamın çekip çevirdiği bir ekseriyet ve
ya üç beş kişinin çekip çevirdiği bir ekseriyet 
mutlak bir hükümdarın zulmünden daha fazla
sını yapabilir» diyorlar. (Vekilleri göstererek) 
âlimler bunu bilir. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) 

Aradan yedi yıl geçti, teferruat ile bu Mec
lisin kürsüsünde meşgul oldu iktidar. Neden bu 
memlekette zulüm kapılarını kapıyacâk, kim 
gelirse gelsin iktidara, sizin çocuklarınızın, be
nîm çocuklarımın, torunlarımızın istikbalini 
teminat altına alıp da bu memlekette şahısların 
keyfine göre at oynatmasına mâni olacak bir 
nizamı neden hâlâ kurmadınız? (Soldan, gürül
tüler) (sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

1950 de Adnan Menderes programına bu 
pren8İpi koydu. «Bu lüzum ve zarurete inanıyo
ruz» dedi. Arkadaşlar soruyorum size, bu lü
zum ve zarurete inanan iktidar neden bunu ta
hakkuk .ettirmedi? 1954 seçimleri oldu. Sanki 
Adnan Menderes bütün fiil ve hareketlerinin 
hakiki mahiyetiyle. 24 müyon tarafından bili
nerek tasvip ve kabul edildiğini iddia edercesine 
milletin tasvibini aldım dedi. 

Arkadaşlar, mebusuz burada, münevveriz, 
yötede doksanımız yüksek tahsilliyiz. Karşılaştı
ralım fikirlerimizi, birçok şeyler vardır ki skin 
bildiğinizi ben bilmiyorum, benim bildiğimi siz 
bümiyorsunuz. (Soldan, gürültüler) (Ne ola
cak? sesleri) Müsaade buyurun, geliyoruz, hiç 
telâş etmeyin. Türk Milleti, demokrasiden uzak
lasın, çeşme ve yol edebiyatiyle bu memleketin 
devamlı olarak istikbalini teminat altına alacak, 
refahmı sağlıyacak, hakiki hukuk devletini 
kurmayınız mânasında rey vermedi size. Bunu 
bir kere sureti katiyede biliniz. Ne dedi bir köy
lü bilir misiniz! Samsun'a hareket ettim, Bi-
beroğlu'nun memleketi Çorum'dan geçiyorum. 
Urar ettiler, kulübün bahçesinde, bir ağacın al
tında kabve içmek üzere oturdum. Yanımda se
kiz gazeteci ile milletveküi arkadaşım Ahmet 
Bilgin var. Etrafımı birtakım insanlar sardılar. 
Ben zannettim ki bâzı vatandaşlar benimle gö
rüşmek için geldiler. «Buyurunuz, masaya geli
niz, Toplantılar Kanunundan mı korkuyorsu
nuz» dedim. Biz de şurada oturalım diye sük
lüm, püklüm bîr vaziyet aldılar. «Pekâlâ, otu
run» dedim. Bir müddet sonra bir pusla geldi. 
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«•Etrafınızı polisler Citvirdi» diyordu, Gazete
cilere işaret ettim. Burada şahitleri vardır, hep
sini ispat edebilirim, arkadaşlar, edemezsem in
sanlıktan istifa ederim. Değil mebusluktan, in
sanlıktan istifa ederim. (Soldan, gürültüler) 
Fotoğrafçının birisine işaret ettim. «Polislerin 
fotoğrafım çek.» dedim. Resim çekilirken em
niyet müdür vekili olan uzun boylu bir delikan
lı kaçtı, öteki polisler yüzlerine şapkalarını tut
tular. Döndüm; «Evlâtlarını, dedim, âyıpsa ni
ye bu işi yopıyorsunuz, ayıp değilse niye uta
nıp yüzünüzü kapıyorsunuz?» Bu minval üzere 
Samsun'a gittik. Sizi temin ederim, bir düş
mana yapıîmıyacak muamele havası içinde Sam
sun'a gittik. Havza'dan geçeriz, her tarafta 
omuzunda makineli tüfekli jandarmalar, polis
ler. Gazeteciler şahit, on tane insan var. Bütün 
bu vaziyeti gören Samsunlu bir köylü ne dedi 
bilir misiniz? «Anlaşıldı, dedi, insanlığımızın 
kıymeti kalmamış, mebusun yanına varıp elini 
sıkamıyorum, dört adanı bir araya gelip otu-
ranııyoruz, yanımıza kimseyi koymuyorlardı. 
Köylü devamla şunu söyledi: «Efendi/dedi, 
benim karnım tok olsa nc çıkar, sırtım pek ol
sa ne çıkar, ben insanım, yem bekliyen tavuk 
değilim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Ben 
kan kustuktan sonra leğen altından olsa ne çı
kar?» (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
(Soldan, gürültüler) Müsaade buyurun, şimdi 
samimiyete geliyoruz, samimiyete geliyoruz. 
1952 de o zaman Başvekil Muavini olan Samet 
Ağaoğlu Meclis kürsüsünde Halk Partisi devrin
de yapılan takiplere ait.bâzı vesikaları emniyet
ten almış, okuyor. Ali efendi filân yere gitmiş, 
Veli efendi filânın evinde kalmış ve şu sözleri 
söylüyor : «Arkadaşlar, diyor, Demokrat Parti 
tarihe böyle yüz kızartıcı vesikalar bırakmıya-
caktır.» Bilmiyorum, bizim mâruz kaldığımız 
takipler, mâruz kaldığımız izaçlar, bunun için 
tutulup emniyet dairelerinde toplanan vesika
lar sîzin için şeref mi olacak, başka bir şey mi 
olacak? Bunu takdirlerinize bırakıyorum. (Sağ-
dan, bravo sesleri, alkışlar) Zihniyete bakınız, 
bir misal vereyim, korkunç; Hulusi Köymen 
burada. Bursa'da bir kazaya gidiyoruz. Yanım
da Ahmet Bilgin var, gazeteciler var. Doğru 
kongre binasına gittik. Her tarafta tedbir 
alınmış. Delegelerden başka kimse kongre bina
sına giremez, demişler. Dedim, madem böyle 
söylemişler, münakaşaya mahal yok. Bir zabıt-

I la keyfiyeti tesbit ettik, biz de parti binasında 
oturalım, ondan sonra gelip vazifemizi yapalım. 

Yürüyoruz boş caddelerde. Bir bekçi, mu
halif, muvafık düşünmeden, bu milletin vekili
dir, bu milletin haysiyetinin bir parçasıdır, diye 
elini kaldırıp selâm veriyor. Polis arkadan ye
tişiyor, gazetecilerin ve milletvekilinin önün
de; «Sana karakolda ne emir verildi, niye se
lâm veriyorsun?» diye çıkışıyor. (Soldan, şid
detli gürültüler) Müsaade buyurun, lâfı bıra
kın, şimdi vesika verip hükme varacağım, acele 
etmeyin, hükme varacağım. Boşuna lâf söyle
miyorum, Halil Turgut Bey. 

Hâdiseyi gazeteler yazıyor, Bursa'nm mü
nevver ve Muhterem Valisinin gönderdiği yazı
dan parça okuyayım size, bir zihniyeti teşhir 
etmek için. (Soldan, münferit bir hâdise sesle
ri) Bu bir vali işi midir, iki kaymakam işi mi
dir, bunu hükme bağlıyacağım. Ben böyle mün
ferit bir hâdiseyi ele alıp da teşmil edip bu işle 
alâkası olması melhuz bulunmıyan insanlara 
bulaştıracak bir mantıka ve zihniyete sahip de
ğilim. 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — Yok böyle 
bir şey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun. Neticeye geleceğim. Yahu hâ
kimlik yaptın, dinle, ondan sonra idam et. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

HAMDI SANCAR (Denizli) — Sadet hari
cine çıkıyor, mahkemede sadet haricine çıkınca 
konuşturmazlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sadet 
harici değil Beyefendi. 1958 de mebus olmazsan 
Allah senin mahkemene düşürmesin, anlaşılıyor 
zihniyetin. (Sağdan, gülüşmeler) 

Bursa Valisi tekzip gönderiyor, bu gazete 
Hulusi Köymen Beye Ahmet Bilgin tarafından 
Bütçe Encümeninde takdim edildi. Vali diyor 
ki : «Halkı idare ile vazifelendirilmiş zabıtanın 
yardımcısı olan bekçinin aslî vazifesini ihmal 
ederek Bölükbaşı'yı selâmlaması bakımından 
kendisine ihtar yapılmıştır» Neredeyiz arkadaş
lar? Kars hududunda mıyız, Bulgar hududunda 
mıyız? Bu bekçi düşman tayyarelerinin taarru
zunu gözetliyen radar postasının gözcüsü mü
dür ki, başını çevirdi, selâm verdi diye çok gö
rüyor sunuz? (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) (gülüşmeler) Bu hâdiselerin hepsi mat
buata intikal ediyor. 
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Gümüşhane'den geçiyoruz, polisler selâm ı 
veriyor, size vermiyor mu? 

Hani siz müsavat var diyorsunuz, sizi 
selâmlayınca polisler iyi de bizi selâmlayınca 
kötü mü? Emniyet müdürü tekzip gönderiyor, 
"hayır, polisler Bölükbaşı'ya selâm vermedi" 
diyor. (Gülüşmeler) Bütün bu hâdiseler cereyan 
ediyor. Bir an için düşününüz ki, memleketin 
yüksek tahsil görmüş bir emniyet müdürü mu
halif bir milletvekilini polis selâmladı diye san
ki bir ahlâki ve kanuni suçmuş gibi bunu tekzi-
bediyor, Muhterem Dahiliye Vekili de bütün 
bunları alâkalı servisleri kanaliyle öğreniyor, 
biliyor, buna rağmen bu hâdiseler tevali ediyor. 

NUSRET KlRlŞCİOüLU (Zonguldak) — Şu 
tekzibi de okuyun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hulu
si Beye encümende gazeteyi verdik. 0, partizan
lık için yalan söyîiyecek adam da değildir. Ma
dem merak ediyorsun, şu yemek tatilinde evden 
getireyim, seni dc tatmin edeyim. (Soldan, «onu 
da oku, görmek isteriz, ispat et» sesleri) Allah 
kimseyi zayıf vaziyete düşürmesin, işte böyle 
sağda, solda uğraşıyor, müdahale ediyorsunuz. 

Bunlann hepsi hakikattir arkadaşlar. Karşı-
ııızdaki adam ne diyor, sözlerim hilafı hakikat-
se mebusluktan değil, insanlıktan da istifa ede
rim diyor. (Soldan, gürültüler) öğleden sonra 
vesikayı getireyim. Susun, öğleden sonraya ka
dar susun... 

Burada öyle fikirler müdafaa ediliyor ki, 
samimiyetle zerre kadar alâkalı değil. Bir za
manlar • eskiyi 'hatırlatmak zaruri oluyor, halk
çılar kusura bakmasınlar - 9alk Partililer der
lerdi M, «yuhu ne anyorsımuz meydanlarda? 
Gelin Meclisin içinde konuşun,•• Meclisin şerefli 
kürsüsünde konuşun» Yani sesinizi millet duy
masın, tenevvür etmesin, dört duvar arasında 
boğulun» 

U zaman Demokrat Parti ne yaptı? Hafıza 
kuvvetiyle size bir hâdiseyi hatırlatayım : 1949 
Ilkbahannda Necmeddin Sadak Amerika'dan 
döndü, burada dış politika hakkında bir izahat 
verdi. Celâl Bayar, muhalefet lideri olarak Mec
liste hazır bulunuyordu, söz almadı. Aradan bir
kaç gün geçti, kalktı, Kayseri'ye gitti, orada 
halkın önünde «dış politikanın gaye ve prensip
lerinde beraberiz ama tatbikatında beraber de
ğiliz, iktidar muvaffak olamıyor dedi. Tarizleri

ni vc tenkidiorini cn bin, yirmi bin kişinin önün
de yaptı. 

Ondan sonra Necmeddin Sadak bir beyanat
ta bulundu. «Ben izahat verdiğim zaman kendi
leri Mecliste bulunuyordu, söz alıp konuşsalardı 
endişelerini dağıtacak izahatı verip kendilerini 
tatmin etmek isterdim» dedi. 

Ne oldu bilir misiniz? Başvekil yok ama, 
Fevzi Lûtfi hatırlarj-'Demokrat Parti Umumi 
idare Heyeti bir beyanname neşretti. Beyanna
mede ne deniliyor bilir misiniz? «Demokrat Par
ti, diyor, uzun, vesikalara dayanan bir izahatın 
karşısında tuluat kabilinden bir adamı kürsüde 
konuşturacak kadar hafif bir parti değildir. 
Konuşulanları, vesikaların ışığı altında partinin 
mesul organları tetkik etmedikçe bizim Mecliste 
her hangi bir mütalâada bulunmamız lâubalilik 
olur» 

KEMAL BIBEROĞLU (Çorum) — Ne var 
bunda? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sabret 
Biberoğlu, dur dur, şimdi ağzının içi biber ola
cak. (Soldan, gürültüler) dur dur, bu mevzuda 
da samimiyetsizliğiniz var da onun için söylüyo
rum. 

Beyannamedeki ikinci nokta: «Demokrasi
lerde Meclis kürsüsünde konuşmak ne kadar 
tabiî ise, milletin huzurunda da konuşmak o ka
dar tabiîdir», fikridir. Niçin şimdi millet hu
zurunda konuşmamızı çok görüyorlar? 

MUSTAFA KEMAL BlBEROÖLU (Çorum) 
— Suiistimal ettiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Oooo, 
kuzunun hakkında fetvayı kurt verdikten son
ra yanar kuzu... (Sağdan; bravo, sesleri) 

Başka milletler bunu şahıslann keyif ve ar-
znlanna, hürriyeti bir lütuf haline getirmeleri
ne mâni olmak için müesseseler kurmuşlar, kıs
taslar koymuşlardır. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) 
— Ne kadar zamanden beri Bölükbaşı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Çok 
evvel kurmuşlardır. Mâni mi vardır, bizde ku
rulmasına. Siz 24 ayar demokratız diyen insan
larsınız. Senelerce meydanlarda bunun müca
delesi yapılmıştı. Seçim zamanı 40 günde mil
lete dert anlatmak mümkün olsaydı Demokrat 
Partinin liderleri dört sene boyunca şapka el
de, şemsiye elde meydanlarda buldukları taşın 
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ürerine nutuk vermeye çıkmazlardı. (Sağdan; 
bravo. sesler? alkışlar) Unutmayınız, bu meni' 
leketin halkının yüzde sekseni okuyup yazma
yı bilmez, günlük hayatm yükü altında ezilmiş
tir. Ben devletin dış borçlarının miktarını top
lantılarda bildirdiğim zaman birçok yerlerde 
bütün salonda hayret ifade eden ıslıklar yükse
liyordu. Demek ki, vatandaş bunu bilmiyordu. 
Bu memleketin yüzde sekseni okuyup yazma bil
mezken matbuatı da malûm kanunlarla kuşa 
benzettikten sonra halkın her şeyi zamanında sı
cağı sıcağına öğrenip anlıyacağım mı zannedi
yorsunuz? Biz Türk milletinin idrakinden şikâ
yetçi değiliz. Hakikatle halkı temasa getirecek 
vasıtaları elimizden aldığınızdan şikâyetçiyiz. 
(Sağdan şiddetli alkışlar, bravo, sesleri) 

Bilirsiniz hikâyeyi; bilisi namaz kılmazmış, 
dini bütün müslümanın biri itiraz etmiş, «Yahu, 
demiş. Allanın emri var niye namaz kılmıyor
sun?» Binamaz da ne yapayım, gene Allahm 
bir emri var, namaza yanaşmayın diyor. Nedir 
o emir deniliyor: «latakrabüssalâte» diyor. 

Diğeri demiş ki; «Ey dini bütün müslüman 
bu ayetin bir de alt tarafı var : Ayet; (latak
rabüssalâte ve entüm sükâra) baştarafı namaza 
yanaşmayınız, diyor, alt tarafında şartını ko
yuyor, sen niye alt tarafını olmayıp ds baş ta
rafını alıyorsun» demiş. O zaman binamaz de
miş ki; «Baştarafı benim işime geldi, alt tarafı 
da kimin işine geliyorsa o alsın». (Sağdan; bra
vo sesleri, alkışlar) (Soldan; gürültüler; 

Müsaade buyurun, İnönü'yü yerin dibine so
kuyorsunuz, onun fikrine, kanaatine, içtihadına 
kıymet vermiyorsunuz, onu kuzu postuna bü
rünmüş bir kurt gibi tasvir ediyoı-sunuz ama 
işinize geldi mi.. (Soldan; gürültüler) («inönü 
hakkında sen kendi kanaatini izhar et», sesle
ri) Müsaade buyurun, kerem buyurun 

NUSRET KÎRtŞClOGLU (Zonguldak) -
Onun hakkında söylenecek çok söz vat. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Hâ
kimlikten geldiniz ama, hiç sabrınız yok, Mü
saade buyurunuz, ben İnönü hakkındaki kana
atlerimi burada izhar etmiyorum, bir vakıanın 
taşıdığı samimiyetsizliğe işaret ediyorum, inö
nü'yü böyle tasvir ediyorsunuz, fikirleri bu ka
dar sakat da niye Nevşehir vilâyet olmaya lâ
yıktır dedi diye o kısmı alıyorsunuz, sizi lâ-
takrabüasalâtecüer. (Sağdan; bravo, sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

REİS — Hürriyet Paritai adma Fethi Çelik
baş. 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grujm adı
na Fethi Çelikbaş. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlar; sözlerime boşlarken De
mokrat Parti mebusu arkadaşların beyanları 
muvacehesinde evvelâ Hürriyet Partisinin ma
hiyeti hakkında bir tavzihte bulunmayı lüzumlu 
hissettim. 

Demokrat Partililer, Demokrat Partinin par
ti lideri Adnan Menderes'e iltizamını vermiş ol
dukları ve D. P. yi Adnan Menderes'in partisi 
olarak kabullendikleri için Hürriyet Partisini 
de Fethi Çelikbaş'ın, Enver Güreli'nin, Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu'nun veya her hangi bir 
arkadaşın partisi sanıyorlar. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Hayır arkadaşlar. Hürriyet Partisi, Demok
rat Partinin programına bakarak inanan, seçim 
beyannamesine bakarak inanan, fakat bu parti 
yeni D. P. programını reddettikten sonra ev
velâ onu programına riayete davet için mücade
leye giren ve sonra bu partinin programım da
ha da ileri götürerek Türk Milletine tahakkuk 
ettireceğini, vadedcrek ortaya çıkan müstakil 
siyasi bir teşekküldür. Ve Hürriyet Partisi şa
hıs partisi değil, fikir partisidir. 

Sözlerimi tekzip için konuşacak arkadaşlar
dan rica ederim, bir senelik siyasi icraattan D. 
P. nin programiyle irtibatını tesis eden bir tek 
madde göstersinler, kendderine minnettar kalı
rım. (Sağdan, bravo Çelikbaş, sesleri) 

NUSRET KlRlŞCÎOGLU (Çanakkale) -
Osman Bölükbaşı biraz evvel bir şeyler söyledi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu iti
barla Hürriyet Partisi mensuplarının şahısları
na tevcih edüen hüoumlar Türk âmme efkârın
da geri tepmeye mahkûmdur, arkadaşlar. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer vatandaşlarla vâki temasımızda açıkça 
bunların beyanının muhatabı olmasaydık haki
katen zaman içerisinde kıymeti mütalâa edilmek 
lâzımgelen sözlerimizin bilerek bilmiyerek bi
ze hücum vesilesi ittihaz olunması karşısında 
üzüntü duyardık. Katiyen üzülmüyoruz. Bu ar
kadaşlarım konuşulan bu meselelerde asgari bir 
vukufa sahibolduktan sonra zabıtları karıştırma-
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larını kendi siyasi kaderleri bakımından kendi
lerine tavsiye etmeyi faydalı bulurum. 

Şimdi gelelim sözcümüzün söylediğine ar
kadaşlarım. 1954'e kadar Demokrat Parti idare
sinde memlekette hakikaten bir kalkınma mü
şahede edilmiştir. Bunu söyledi, hem mükerre-
ren söyledi. Siz söylenenleri anlamamak veya 
anlıyamamak mevkiinde iseniz, bunun vebali 
ve mesuliyeti Hürriyet Partisine mi ait? (Sağ
dan, bravo sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Anlıya
mamak nc demek ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu bakım
dan biz umumi tenkidterimizi yaparken takibe-
dümesi lâzım gelen yolu da göstermek lüzumu 
hissettik. 0 kadar ki, geçen sene Amerika Rei-
sicumhurunun Müşavirinin Türkiye'yi ziyareti 
esnasında Başvekil, daha evvel Maliye Vekili 
tarafından beyan edilen iktisadi ve malî istikrar 
politikasiyle alâkalı beyanatını benimsiyerek, 
Hükümetin buna göre bir bütçe hazırlaması 
maksadiyle iki aylık muvakkat bir bütçe dahi 
teklif etmiştik. Fakat hazin olan, şudur ki, Hü
kümet bir malî İstikrar politikası takibedeceğim 
dediği halde bunu takibetmiyor ve bunu Hükü
mete taklbettirmekle mükellef olan bir kısım 
arkadaşlar bunda Hükümeti ikaz etmiyorlar. Ve 
Hükümet üzerinde tesirli bir murakabe kuramı
yorlar. 

Diğer taraftan yine aynı Hükümet, bir prog
ram sunuyor ve itimat reyi ohyor. Fakat ne hn 
zindir ki, bu programından yüzde yüz inhiraf 
edebiliyor, işte memleketimizde bugünkü siya
si realite budur. Hürriyet Partisi, bu vaziyet 
karşısında aralarında bir prensip mücadelesi se
bebiyle beraberlik hisseden insanların D. P. den 
alâkalarını keserek meydana getirdikleri ve 
prensipleri D. P. nin prensiplerinden daha ile
ride bir partidir. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Aranızda 
fikri beraberlik yok mu? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) - Tarihî bir 
hakikati arkadaşların bümesinde fayda var, şah
sımla alâkalı telgraf çekmişim. Çektim arka
daşlar. Çünkü Temmuz başlarında dört ve
kilin imzasını taşıyan bir vesika, Döviz Ko
mitesinin vesikası icra Vekilleri Heyetinde ko
nuşulmuş, tatbiki kararlaştırılmış. Kim bu ve
killer? Devlet Vejdli ve Başbakan Yardımcı

sı Patin Rüştü Zorlu, Maliye Vekili Hasan 
Polatkan, iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırca-
h, İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş. Onlara 
tavsiye edilmiş; Mister Randal Türkiye'ye gel
meden evvel Başvekilin benimsediği beyanatı 
1954 senesinin Temmuz başında bir memleket 
karan olarak benimsenmiş ve burada iç eko
nomide alınması lâzımgelen tedbirler dış tica
retimizde lüzumlu ayarlamalar ve tediye im-
kanlan üzerinde uzun uzun durulacaktı. Fa
kat maalesef arkadaşlar, • iki üç maddesi müs
tesna, bunun tatbikine imkân hâsıl olamadı. 
Eğer bu tedbirlerin hepsi tatbik edilmiş ol
saydı 1959 yüında Türkiye 1954 e nispetle 
daha ileri bir ekonomi muvazene seviyesine 
erişebilirdi. Bu olamadı. Geçen seneki bütçe 
tatbikatında aynı şeyleri gördük. Hiçbir de-
ği&ikük yok. Bu tatbikat olmayınca müşküller 
birbirinin üstüne bindi ve sonunda arkadaş
lar, hakikaten bu müşkülleri gizlemek maksa
diyle basının elini bağlıyan Basın Kanunu çık
tı. Hükümeti tenkid ağır suç sayıldı. 

NECATİ ÇELlM (Aydın) — Küfür ediyor
lardı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ1 (Devamla) - Buraya 
gelin de mület duysun. 

RELS — Müsaade edin efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hükü 

met poutikasmı tenkidi suç telâkki eden ka
nun çıktı. Burada o zaman bir madde oku-
dumdu onun bir 5 nci fıkrası var ki, her ten
kid Lçin suç hükümü alabümek imkânı mev
cuttur. Bu da kâfi gelmedi arkadaşlar, demin 
Bölükbaşı'nin ifade ettiği veçhile Türk Mil-
letinin kendi seçtiği mebuslarla alâka ve irti
batının kesilmesi hevesi ile karsı karşıya gel
dik; Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri Kanu
nu çıktı. Bakıu .ne kadar hazindh- arkadaşlar 
arkadaşlanm çok konuştular bir misal de ben
deniz vereyim. Bir yerde bir otelden çıkacak
tık. Bir arkadaşı daha önce bir jandar
ma onbaşısı görmüş ve arkadaş ne is
tediğini sormuş. Onbaşı, Fethi Çelik-
başı bekliyorum, demiş. Ne yapacaksın, di
ye sormuş. Selâm vereceğim, demiş. Ordu Da
hilî hizmetler Talimatnamesine göre eski ve
killere selâm verilmesi iktiza ediyormuş. Orada 
gazeteciler de vardı, ağiamamaya imkân yok. Bu 
hale, insanın vicdanı nasıl sızlamasın. Buna üzül-
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memek için • insanın vicdanı nasır tutmak 
lâzımdır. Gazeteciler vardı, hatırladım, kendile
rine bir beyanat vererek dedim ki; ne acıdır ki, 
ölüsü resmî merasime tâbi biz eski vekillerin di
risi takibe mânız bulunuyor, beyanda bulundum, 
uydurmaya lüzum yok. Çünkü onbaşının vazifesi 
takibetmekmiş, ama vicdanı buna müsaade etmi
yor ve eski vekile selâm vaziyeti alıyor. İşte mem
leket bu kadar yersiz ve lüzumsuz bir siyasi buh
ran içindedir. On yıldan beri Türkiye'nin geçir
miş olduğu büyük demokrasi hamlesini büyük 
vatandaş kütlesinin siyasi olgunluğunu görmemiş 
olarak konuşmaları karşısında kendimize yapı
lan hücumlardan üzüntü duymadığımızı söyle
diğim geuç Demokrat Partili mebusların çok par
tili hayata intibak edememelerinden dolayı eza 
duydum. Liderleri' için bir şey söylemiyorum, 
çünkü onlann tek partili hayatta yetişmiş insan
ların çok partili hayata intibak edebibneleri çok 
büyük irade kudretine vc nefis mücadelesine ih
tiyaç gösterir. Ve bu herkesin harcı değildir. 
Ama bu genç arkadaşlar için vaziyet böyle değil
dir. On yıldan beri vatandaşın demokrasi mevzu
undaki olgunluğunu müşahede ederek fazla gay
rete lüzum yok, teker t«ker vatandaşlann davra
nışlarına dikkat ederek pekâlâ çok partili hayata 
göre kendilerin; yetiştirebüirler ve 1942 -1944 se
nelerinden misal aramaya gitmezlerdi. 

Şimdi bu genç mebuslara soruyorum, kendi 
kongrelerinde, arkadaşlar, hayat pahalıbğından 
şikâyet edilmiyor mu? Vatandaşın istiapların
dan şikâyetçi değil idi iseniz niçin 29 Kasım 1955 
te Hükümetinizi ıskat edecek bir harekete girişti
niz? Memleket bugün, 29 Kasım 1955 tekinden 
daha müsait bir ekonomik vaziyette olsa idi, eh 
bu sizin noktai nazannızdır. İktidar mebususunuz 
der geçebilirdik. Fakat memleket bugün; geçeu 
yıl bütçe müzakerelerinde işaret ettiğimiz veç
hile, 1955 tekinden çok daha ağır bir ekonomik 
buhranının içinde bocalamaktadır. 

Bakınız, Başvekil Adnan Menderes'e göre 
durura nedir? Bakınız, gösteri yürüyüşleri ka
nunu çıkarken Adnan Menderes ne diyor «Bir 
millî korunma kanunu tadilâtı yaptınız; fiyatla
rm başaşağı düştüğünü bütün milletçe bahtiyar
lıkla müşahede ettik» Bugün 1957 Şubatında 
memleket meselelerini konuşuyoruz. Memleket 
realitesine bu sözler ne dereceye kadar intibak 
etmektedir. Elbette bunların vicdan muhasebe
sini seçmenlerinizle karşı karşıya gelirken yapa

caksınız. Ama vicdan musahabesi kâfi değildir. 
Bunun dışında siyaset adamlan olarak bunun mu
hasebesini burada görmek ve reylerinizi burada 
izhar etmek lâzım gelmektedir. Bu vazifenin ya
pılmaması keyfiyeti karşısında; yapmak istiyen 
muhalefet partilerinin sözcülerine niçin taham
mül etmiyorsunuz? 

HAYREDDİN ERKMEN (Giresun) - İşte 
dinliyoruz ya. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) - Hamdol-
sun, lütfediyorsunuz, Hayreddin Bey. 

Dâva nerededir arkadaşlar? Hakikaten dâva 
Demokrat Partinin muhalefet yıllarında teşhisini 
koyduğu noktadan daha da gerilerdedir. Teşhisi, 
1950 D. P.'si, Seçim Beyannamesinde nasıl koy
muş ve ne kadar güzel koymuş. Bizler buna baka
rak bu partiye girmiştik. Partimizin takibedeceği 
ve malî politika hakkında esas görüşlerimizi bu 
suretle tebarüz ettirdikten sonra şimdi memleke
tin siyasi ve idari meseleleri hakkındaki düşünce
lerimizin izahına geçiyoruz. 

Bilindiği gibi Demokrat Parti kuruluşundan 
beri mücadelelerini daha ziyade siyasi bünyenin 
tam mânasiyle demokratik bir şekilde ıslahına 
tevcih etmiştir. Bunun basıca sebebi iktisadi ve 
içtimai bünyemizdeki düzensizliklerin ıslah ve 
tanzimini siyasi sistemin yeni ve demokratik bir-
zihniyetle tanzimine sıkı sıkıya bağlı görmemiz
de aramak icabeder. Hürriyet Partisinin bugünkü 
görüşü bu. 

Demokrat Partinin 1950 seçim beyanname
sinden okumaya devam edelim: "Anayasada va
tandaş hak ve hürriyetlerini ve millet iradesine da
yanan istikrarlı bir devlet nizamını teminat altında 
bulunduracak esaslı tâdiller yapmak kararındayız. 
Çünkü bugünkü Anayasamız millet hâkimiyetini 
kabul etmesine rağmen kuvvetler birliği esasına 
dayandığı ve vatandaş hak ve hürriyetlerini kâfi 
teminat altında bulunduracak müeyyidelerden 
mahrum olduğu için millet hâkimiyeti yerine tek 
parti ve zümre hâkimiyetine mâni olmamıştır.." 
1950 Demokrat Parti seçim beyannamesi devam 
ediyor: Çıkan kanunlar muvacehesinde bunların 
muhasebesini vicdanlarınızda yapasınız diye 
okuyorum arkadaşlar. "Yine memlekette istikran 
teyit ve vatandaş haklarını teminat altında bu
lundurmak bakımlarından tam istiklâline ka
vuşturmak azminde olduğunu bir adalet cihazı 
yanında idare cihazımızın, iktidar değişmesinin 
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tesirlerinden masun ve yalnız kanunun emrinde 
ve milletin hizmetinde bulunmasını zaruri gör
mekteyiz.» 

Demokrat Partinin bugün benimsediğimiz 
ve kurucu bir meclis olarak Türk Milletine ta
ahhüt etmiş olduğumuz bu mühim prensipleri; 
arkadaşlar şimdi, bir de 1947 yılında devrin 
D.P. lideri Sayın Celâl Bayar'ın şu beyanatiyle 
karşılaştırarak kısa bir tahlilden sonra huzuru
nuzdan ayrılacağım. 

7 Temmuz 1947 de Demokrat Parti Lideri 
bakınız ne diyor : 

(însan hak ve hürriyetlerinin teminatını teş
kil edecek kanunlar olabileceği gibi bir istib
dadın mesnedi ve vasıtası olan kanunlar da 
vardır. Bu itibarla insan hak ve hürriyetleri
ne riayetkar olmıyan kanunlar üzerinde esaslı 
surette durmak, . hele Anayasaya aykırı olan
ları kanun dışı saymak ve bunların değiştiril
mesi için hemen teşebbüse geçmekle büyük va
tanperverlik vazifesini yapmış oluruz,) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ara
dan yedi sene geçmiştir. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — 
Sözümün sonuna geldim. Üç muhalefet partisi 
de, bir vesile ile arz ettiğim veçhile, vatan
daşların hak ve hürriyetlerinin ıskat edilmesi
ne matuf Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununun müzakeresinde Büyük Millet Mec
lisinde bulunmiyarak . dışarı çıktığı bir tarihî 
vakıa olarak hatırlardadır. Kanun çıkıyor, 
Başvekil konuşuyor, mukayeseler ibret verici
dir. 1908 ve 1923 ihtilâli ile mukayese ediyor 
ve ondan sonra bu kanunun mesnedini izah et
tiğini zannediyor. Arkadaşlar, Türkiye 1908 
T U 1923 Türkiye'si değildir. Hele Türk vatati-
daşlarr on bir-yıtdan beri geçirdikleri büyük 
siyasi inkişaf karşısında asla o devirlerdeki 
babalarımız, ağabeylerimiz, çocuklarımızın de
deleri gibi adamlar değildir arkadaşlar. Bu 
vaziyet karşısında yine hatırlatıyoruz. Mem
leketi içinde bulunduğu ağır iktisadi ve siya
si buhrandan kurtarmak, umumi seçimlere ka
dar büyük ekseriyeti Demokrat Parti safla
rında olan mebus arkadaşların elindedir. Eğer 
bu buhranları devam ettirmemek istiyorsak, 
milletin daha fazla sıkıntıya düşmesini istemi
yorsak hep birden bu buhranı bertaraf edecek 
tedbirleri almak zamanıdır. Çünkü bütçenin 

müzakeresinde ifade ettiğimiz veçhile memle
ketin ekonomik vaziyeti iki ay sonra, Hazine 
hissesi vc sair vergi kanunları çıkıp tatbika 
geçtikten sonra, bugünkü vaziyette olmıyacak-
tır. Nitekim geçen yıl bütçede konuşurken de 
memleketin iktisadi durumunun bugünkü nok
tasında olmıyacağını ve Millî Korunma Kanu
nu konuşmasında da, önümüzdeki aylarda bu
günleri de arayacaksınız, demiştik ve hâdiseler 
bunun böyle cereyan ettiğini göstermişti. O 
halde nikbin bir görüşle değil, realist bir gö
rüşle karanlık noktalar üzerinde de niçin dur-
mıyahm? Geçen sene kurşun kalemi bulunabi
liyordu, Geçen sene istida kâğıdı bulunabili
yordu. Şu bulunuyordu, bu bulunuyordu. Bu
gün arkadaşlar, vatandaşlar bunlan' tedarik 
edebilmek için mağazaların, dükkânlann önün
de kuyrak teşkil ediyorlar. Bu, bir vakıadır 
arkadaşlar. Bu vakıalar karşısında Hürriyet 
Partisi bugünkü gidişin bir yıl sonra bu günle
ri memlekete aratacğrnı söylerse, bunun, efen
dim kara vicdan, falan falan görüş diye mâna-
landırılması hakikaten mesnetsiz kalır, Biz va
kaları konuştunıyoruz. (Soldan, gürültüler) 

BEHZBAT BÎLGlN (îzmir) — Bu, tama
men alarmist bir görüş.. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — 
Efendim, size göre dediğiniz doğrudur. Bir 
Atasözü ile Behzat Bilgin'c cevap vereyim : 
(Zengin arabasını , dağdan aşırır, fukara düz 
ovada yolunu şaşırır.) (Sağdan, şiddetli alkış
lar ve bravo sesleri) 

* Behzat Bey, zihniyetinizle hareket edilecek 
olunursa, açıkça ifade edeyim ki; akıntıya kü
rek çekiyorsunuz. Siz bu işi halletmiyecek olur
sanız umumî seçimlerde Türk Milleti beheme
hal kaderine sabibolacak ve bu gidişe dur di
yecek ve programını behemehal tatbik edecek 
insanları iş basma getirecektir. Bundan emin 
olunuz. (Sağdan, alkışlar) Ama Nail Geveci ve 
Behzat Bilgin gibi arkadaşlar bu ıstırabın bir 
buçuk yıl daha devamını istiyorlarsa o başka. 
Biz seçmenlerimizle temaslarımızda bu şikâyet
leri işitiyoruz. 

NAİL GEVECİ (Aydın) — Nazilli'de yüz 
kişi karşıladı. 

! FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) - Y Ü Z kişi 
I varmış. Elbette Nail Geveci'nin bu sözlerini Na-
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zillili v&tandaşteriraiz okuyacaklardır. Burada 
ki «özlerin, teker teker her birmûz-in seçmenleri
mizin bizi murakabe etmesine medar olduğuna 
inanıyor musunuz 1 

Yel üfürür, su götürür. 
Unutuyor musunuz?.. «Hafıza-ı beşer nisyan 

ile malûldür.» Bu da bir felsefedir. Ama arka
daşlar, Türk vatandaşı karşısında bu felsefenin 
iflâs ettiğini biz kendi gözlerimizle gördük. Ba
kın kendi seçim bölgemden misal vereyim : Ba
ha dediler ki; «Senin aileni tanırız. Seni de se
veriz. Ama bu partide yani D. P. de kabaydın 
sana rey vermiyecektik.» Neden" dedim. «Dört 
beş ay evvel yedek parçamız yoktur; dedik. 
Hâlâ gelmedi» dediler. Başka dedim, «üç • üç 
buçuk sene evvel buğday 30 kuruşa bir mâna 
ifade ediyordu. Çünkü alacağımız maddelerin 
fiyatları-ile nispeti iyi idi. Bugün ise kâfi de
ğildir.» Bu doğrudur arkadaşlar. Diğer fiyatlar 
muvacehesinde buğdayın 30 kuruş olması ryi 
değildir. Bunu hangi seviyede tutmak lazımsa. 
50 kuruşta mı tutmak lâzımdır, nedir, bunu 
tesbit edip Türk köylüsünü daha fazla sıkıntıya 
mâruz bırakmayınız arkadaşlar 

Hazine hissesini tetkik ettik, yedek parça
dan, akar yakıt/tan %' 40... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — iyi tet
kik etmemişsiniz. Akar yakıttan % 40 değil. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Kilosun-
dan beş kuruş, on kuruş her ne ise. Sebati Bey 
hafızanız teferruat üzerinde çok iyi çalışıyor, 
tebrik ederim. (Sağdan, gülüşmeler ve bravo 
sesleri) Sebati Bey yine Bütçe Encümeni adına 
muhtemelen müdafaa edecek, o zaman da ko
nuşuruz. Memlekette pahaldık bir çığ gibi yü
rümektedir, arkadaşlar. 1956 yılı fiyat seviyesi 
v« fiyat yükselişi nispeti 1955 yılı nispetinde 
değildir. Ama bu derece sarih rakamlar karşı
sında dalhi -birtakım kelime oyuıilariyle, mev-
cudolduğunu zannettiği zekâlarına sığınarak, 
birtakım lâflarla bugünkü müçkilâtı bertaraf 
edeceklerini sanankr varsa, bunlar ve kendi
leriyle beraber olanlar hÜBrana uğrıyacaklardır. 
inkisara uğrıyacaklardır. Fakat maalesef bugün 
bu ağır yükü taşıyan Türkiye'nin ekonomik 
durumu, gün begun ağırlaşmakta ve halkımız 
bu hal içinde bocalamaktadır. 

Buna tedbirin ne olduğunu da dedik. Mü
essir bir murakabe yapmadığınız müddetçe, 
buna tedbir bulmaya imkân yoktur, Memleketin 

ekonomik, siyasi, bütün bunların düğüm nok
tası arkadaşlar, şahıslara bağlı kalmaksızın, 
ancak prensiplere bağlı kalarak murakabe va
ziyetinde bulunanların, müessir murakabeye 
sahip çıkabilmeleri keyfiyetlndedir. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar.) Bizim mâruzâtımız bu. 
bunu yapamaz ve bu yolda devam ederseniz ge
lecek yıl bu mevzuda burada konuşurken birçok 
hâdiseleri sözlerimizin ışığı altında bir hüccet 
olarak sizlere kullanmakta devam edeceğiz. 

Milletin menfaatlerini bırakıp da kendi men
faatleri için tek tek çalışan sınıfların, zümrele
rin bu çalışmalarına her hangi bir his sebebiyle 
veya her hangi bir şahsa baghlık sebebiyle ka
tılmaktan sarfı nazar eden insanlar karıştırılma
sın. İşte arkadaşlar demokraside, murakabe, mü 
nakaşa, müzakere rejimi dediğimiz bundan iba
rettir. Söz sırası gelmişken temas edivereyim. Se
çimler bitince zannediyorlar ki, iş bitti artık, de
mokrasi nizamı kuruldu, hayır arkadaşlar. Seçim, 
demokratik bir nizam içinde tıpkı bir odanın eşi
ğinden atılan adıma benzer. Odanın içinde ne 
var daha belli değil. Bütün bunların; demokrasi 
rejiminde, Batı memleketlerinde olduğu gibi, 
memleketimizde de murakabe rejimi olarak isten
mesini tabiî karşüayınız. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Demin bir 
kelime sarf ettiniz köylü için. onu tekrar eder 
misiniz Fethi Bey? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — D. P 
ocak kongresinde değiliz, konuştuğumu bilirim 
Sadettin Bey. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Türk köy
lüsü sefil değildir, bütün Türk milleti vc köylü-
*ü namına reddederiz, 

. FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sadettin 
Bey, sefil mi değil mi, kendi seçim bölgenizden 
ml bahsetmemi istiyorsunuz? Peki; patctese narh 
kondu, bunu köylü kendi söyledi, biz icadetme-
dik, Sadettin Yalım'm köylüsü söyledi, 22 kuru
şa sattık, dedi. Narh artırıldı elinde patetesini 
satmamış varsa 32 kuruşa sattı, narh kalktı, fa
kat köylünün elinde patetes kalmadı. Fiyat 80. 
100 kuruşa çıktı, 120 kuruşa çıktı. 

Şimdi Sadettin Bey gibi konuşanlara kendi 
seçim bölgesinin çiftçileri ağziyle cevap verdim. 
Her alanda, hepinize hayat pahalılığı, geçim zor
luğu, piyasa istikrarsızlığı üzerinde partimize 
mensup mebus arkadaşların topladıkları bilgiler -
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İe cevap verecek vaziyetteyim. Hakikatler ma
alesef acıdır. 

Şimdi, Seç im Kanununa gel iyorum, asıl 
mesele bu idi. 

REİS - Fethi B e y iki dakikanız kaldı, ko
nuşmanızı buna göre lütfen ayarlayın. 

FETHİ Ç E L İ K B A Ş (Devamla) - Reye ko
yarsanız, belki arkadaşlar bana da müsaade 
ederler. 

Arkadaşlar, seçim; iradei milliyenin tecellisi 
demektir, kabul ediyoruz değil mi? 

Bir kanundur ki; seçmen pusulada Ali'yi sili
yor, Voli'yi yazıyor; buna itibar etmiyor. Nere
de ıradei millive? Vatandasın iradesi nerede? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Başka 
bir kâğıt alır, ona yazar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Seb..u 
Ataman'm buluşları hakikaten ibretâmiz, tıpkı 
kendi siyasi kariyerleri gibi. 

Şimdi sözlerimin sonuna geliyorum. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Senin 
siyasi kariyerin nasd? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar-
kadaslar; mevcut kanunlarla seçimlerin neticesi
nin dahi vicdanı âmmede nasıl karşılanacağım şu 
verdiğim küçücük misal göstermiş bulunuyor. 
Kaldı ki; bu kanunu dahi değiştirmek Ataman 
Beyin de reyinin lâhık olduğu Grup ve Mecli
sin itimadını kazanmış bir Hükümet programının 
icaplarından Sebati Bey. Ama siz; neylersiniz ki; 
hafızai beşeri nisyan ile malûl tutmaya kararlı
sınız (Sağdan, alkışlar) Siz arkadaşlar ve sizin 
gibiler hafızasını nisyana mahkûm etseler dahi 
hamdolsun Türk vatandaşları, büyük Türk mil 
leti hafızasını nisyandan kurtarmıştır. Büyük 
milletimiz bütün hareketlerinizin muhasebesini 
yaparak tıpkı gölgeniz gibi sizleri takibetmekte-
dir. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Saat 15 te toplanmak üzere Celseyi 
kapatıyorum. 

IKINCI CELSE 

Açılma saati : 15,05 

REİS - Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Übeydullah Seven (Hakkâri) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
\izmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
1957 bütçe lâyihası üzerindeki görüşmelere 

devam ediyoruz. Söz Hikmet BayurW. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka 

daalar, çok konuşmalar dinlediğiniz için ben 
uzun konuşmıyacağım. Yapdan binbir tenkid 
binbir tartışma içinde bir şeye dikkat etmek 
lâzım. O da Demokrat Partinin memleketi kal
kındırmak için kutsal bir ateşi var, bunu takvi
ye etmek lâzım. (Soldan, bravo sesleri) O ateşle, 
canla başla çalışıyor. Hata etmiyor mu'»' Ediyor, 
ama bu gayret esastır. Bu kadar şevk gösterme
lerinden dolayı onlara teşekkür etmek lâzımdır. 

Sanayi her yerde güç kurulmuştur, binbir 
belâyı mucip olmuştur, bu zaruridir. Bu kadar 
sıkıntı, şu bu olmuyor mu. maatteessüf sıkıntı 

çekiyoruz, ama daha iyi tedbirle daha iyi çalış
makla daha az sıkıntı çektirilebilir, güzel... Fa
kat bu sıkıntı zaruridir. Sonra da dökülen ser 
mayelerin yemişleri henüz toplanmamıştır. Bu 
sıkıntıların hafifliyeceğini tahmin ediyorum. 
Bir noktaya dikkat etmek lâzımdır, bilhassa mu
halefet için söylüyorum. Halkta şöyle bir kana
at vardır. Demokrat Parti giderse bu hamle du
rur. Muhalefetin bütün tenkidleri de bunu tak-
.viye ediyor. Halk arasında bugün ilerde çocuk
larını rahat edecek diyen, şu diyen, bu diyen 
var. Bunu kabul etmek ve ona göre konuşmak 
ve davranmak lâzımgelir. 

Şimdi, bunları söyledikten sonra, diyeceğim 
ki, Hükümet belki biraz fazla açıldı, olabilir, bu
rada bir arkadaşımız, Ekrem Alican, «şu şu fab
rikalar açılacak dediler ama açümıyacaktır» 
dedi. Belki bu hususta biraz sonra daha etraflı 
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cevap verilir. Fakat şunu kabul etmek lâzım
dır ki, bu hususlarda belki biraz fazla ileri gi
dilmiştir. Bu da bu kutsal ateşin bir neticesidir. 
Bu şevki kırmamak lâzımdır. İktidarın fazla 
eğimsertiği belki birtakım sıkıntıların doğması
nı mucibolmuştur. 1953 mahsulü çok bereketli 
oldu; mahsul öbür senelerde de bu şekilde de
vam edecek sanıldı. Halbuki mahsûl 1953 ü ta-
kibeden seneler ümidedilen neticeleri vermedi. 

Sonra Amerika'dan 300 milyon dolarlık bir 
kredi sağlanacağı sanddı. Fakat bu kredi de te-. 
min edilemedi. Bu şekilde fazla gayretler mem
lekette bir sıkıntı doğurdu. 15 Şubat tarihinde 
Meclis kürsüsünde yatırım, kredi ve savunma 
konularının nasıl düzenlenmesi gerekeceği üze
rindeki düşüncelerimi söylemiştim. Şimdi bun
ları tekrar etmiyeceğim. Yalnız şu var ki; bü
yük bir kredi mi sağlanacak, yahut memleketi
mizde bol miktarda petrol mü bulunacak, ki 
bunların hepsi mümkündür. O ana kadar tu
tumlu olmak gerekir. Petrol mevzuunda yaban
cı uzmanlar, Anadolu'nun jeolojik vaziyeti bü
yük mikyasta petrol bulunmasına müsaittir, bu 
hususta büyük ümitler vardır diyorlar. Ama 
bunlara iııtizaren Hükümetçe alınacak esaslı 
tedbirler vardır; bu da gelir getinniyen gider
leri esaslı ölçüde kısmak olmalıdır. 

Bu yapılmaz ise sıkıntı artabilir. .Bunun ne
ticesinde halk arasında memnuniyetsizlik çoğa
labilir. 

Şimdi içinde bulunduğumuz bir fasit çembe
re işaret edeceğim. Sebep nc olursa olsun, sıkın
tı mevzuları, eksiklikler halk arasında memnu
niyetsizlik doğuruyor. Bununla beraber, bıra
kalım çalışsınlar, ileriye hamleler yapsınlar,, di-
yorlar. Fakat bu orada haklı şikâyetlere, ten-
kidlere raslanıyor. Muhalefetin tenkidleri bir 
kısım halk içinde hoş karşılanıyor. Bunun üze
rine iktidar, Basın Kanunu gibi. Toplantılar Ka
nunu gibi, hâkimleri ilgilendiren kanunlar gibi 
daha ağır kanunlar çıkarıyor. Bu kanunların çı
karılması neticesinde birçok aydınlarımız ikti
dardan soğuyorlar. 

RElS — Gürültü oluyor, efendim, siz devam 
buyurun. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Ve bu 
çember böyle boyuna devam edebilir. Bunu ön
lemenin ilk çaresi - demin de arz ettiğim gibi -
masrafları kısmak, gelir getirmîyen yerlere para 
vermemektir, 

j Şimdi hürriyet bahsine gelelim : Hürriyet 
i var mıdır, yok mudur diye tartışdabilir. Ama 
I muhakkak ki yeni çıkarılan kanunlar hafifletiî-
I melidir. Devlet adamlarım istihfaf dahi suç sa-
I yıllyor. Ba kadar oldu mu gazeteler makale'yaz-

maktan çekinirler. Şimdi öbür taraftan muhale
fetin tenkidlerine kızanlar var. Haklı mıdırlar, 
yoksa haksız mıdırlar, bilmem. Aşırı değil ama 
muhaliflerin tenkid yapmaları iktidara karşı bir 
hizmettir. Bunu kabul etmeliyiz. Kızsak da, aşı
rı tenkid etseler de bu bir ikaz bir uyartıdır, 
memnun obuamız lâzımdır. Onların da menfaa
ti ölçüyü aşmamaktır, ölçüyü aştı mı halk üze
rinde tesiri kalmaz. 

Bu arada nispî seçimden de bahsedildi. Be
nim inanımca nispî seçim bir felâkettir. Hükü
met dîye bir şey bırakmıyor. Diyeceksiniz ki, 
şu ufak memlekette bu ufak memlekette var. 
Var çünkü onlarda bir defa politikacılık Lir 
meslek değildir. Politikacılık; bir vatani hizmet 
gibi, bir zaruret gibi kabul edilir. Bâzı büyük 
memleketlerde ve cihanşümul Devlet vasfı ve 
menfaat çemberi içerisine girmiş memleketlerde 
- biz kendimize büyük devlet diyemeyiz, ancak 
cihanşümul siyaset içindeyiz - isviçre ve iskan
dinav Devletleri gibi değiliz. Nispî seçîm olan 
devletlerde hükümet diye bir şey bulunmuyor. 
Her parti hükümete temsilci gönderiyor. Bakan
lar Kurulu Birleşmiş Milletler ve Lozan Konfe
ransı gibi toplantılara benziyor. Meselâ, içişle
ri.Bakanı filânca partiden olunca Bakanlar Ku
rulunda o partinin kararlarına göre oy veriyor. 
Böylelikle bizim anladığımız mânada bir demok
ratik idaTe oralarda yoktur, ingiltere ve Ameri
ka gibi demokrasînip anası olan büyük devletler
de dc böyle bir şey yoktur. Nispî seçim yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, Ankara ve istanbul'un 
imarı̂  üzerinde de birkaç kelime söyliyeceğim. 
Çok aceleden mi, neden bu hareket birçok yoksul 
vatandaşlarda haklı olarak bir telâş uyandırdı. 
Zararlarını gerektirdi ki, bu lüzumsuzdu. Bu
nun dışında bir şeye dikkati çekmek isterim : 

Anıtlar korunuyor, deniyor. Her nedense 
anıt dedik ini cami, saray ve türbe kasdediliyor. 
Bunlann yanında sivil anıtlar vardır. Osmanlı 
Devleti büyüklük devrinde büyük sivil anıtlar 
vücuda getirmiştir. Yoksa bir devlet yalnız ca
mi ile, türbe ile büyük devlet olamaz. Bunlar 
bu sivil anıtlar da yıkılıyor. Meselâ, Atatürk 
öldükten az soura Sultanahmet'telci Ibrafnim Pa-
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şa konağının bir kısmı yıktırıldı. Öbür kısmı da 
imar edilmedi. Bu 16 ncı asırdaki zenginlerin 
yaşayış tarzları üzerinde çok bilgi edinmeye 
müsait bir binadır. 

Başka bir bina yıkılıyor. 0 da Simkeşhane-
dir. Büyüklük devrinin en güzel kumaşlarının ya
pıldığı yerdir. Diyorlar ki, cephesi arkada ya
pılacaktır. Simkeşhane bir sokağı süsliyen bir 
bina değildi. Büyük ekonomik rolü olan bir 
bina idi. O tekrar eski eb'adı ile ihya edilme
lidir. O tekrar kurulsun, müze haline getirilsin. 
Bu yapılmazsa büyük bir ekonomik anıt kaybo
luyor demektir. Orası pekâlâ bir müze olabilir. 
Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum; 
Prost plânı mucibince Sultanahmet meydanı 
uzunluğu boyunca denize doğru büyütülecekti, 
oraya raslıyan binalar yıkılacaktı. O istikamet
te muazzam bir aş evi vardır, büyüklük devri
nin yoksulları beslediği yer. O da yıkılırsa bü
yüklük devrinin sosyal anıtlarından tek örnek 
ortadan kalkmış olacaktır. Bu hususta da Hü
kümetin nazarı dikkatini celbetmek isterim. 

İlim ve teknik işlerinde yabancı şehirci mi
marları kullanmak gerekebilir. Bu arada bir 
şeye dikkat etmek de gerekmektedir. Yüzde 
yüz Yunan veya Roma kültürü ile yetişmiş bu
lunan «bu yabancı bilginlerin gözünde Bizans 
devrinden kalma ufak bir eser, bâzan bir taş 
Süleymaniye'den daha mühim, daha değerli ola
bilir. Çünkü ö kültür onun ruhuna işlemiştir. 
Bu itibarla, bunlardan teknik bakımdan istifa
de etmekle beraber, hangi anıtın yıkılacağı, 
hangilerinin muhafaza olunacağı, hususlarında 
aon söz bunların olmamalıdır. Çünkü bizim in
erimizde en "küçük bir Osmanlı eseri, en değerli 
bir Bizans eseri kadar kıymet taşır. Bu gayet 
tabiîdir ve onların o şekilde düşünmelerini de 
tabiî fförmek iktiza eder. 

Arkadaşlar; bu kalkınma hamlelerini devam 
ettirireek ve bunu (halb fazla sıkarak bu hale
lere karşı muhalif durum almasına meydan ver-
miyecek şekilde idare edersek Türkiye'nin istik
bali 'fevkalâde parlaktır. Türk Milleti çok bü
yük işler yapmış, tarihte en büyük devlet ve 
medeniyetler kurmuştur. Sonra nc oldu bize? 
Medeniyeti takibedemedik. Birtakım sosyal hâ
diseler ve taassup buna mâni olmuş. Fakat 
şimdi halkımızı teknik ve bilgi ve vasıtalarla 
teçhiz edersek, kahramanlık, civanmertlik ve 
kabiliyet gibi hususiyetlerini muhafaza eden 

milletimiz eski ve büyük medeniyet dereceleri
nin çok üstünde bir seviyeye ulaşmaya adaydır. 

Ricam, bütün bu arz ettiklerimin nazardan 
uzak tutulmıyarak hareket edilmesidir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Dahiliye Veküi. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım, öğleden evvel
ki celsede Osman Bölükbaşı, bir seyahati esna
sında kendisinin polisler tarafından takibedil-
nıiş olduğunu ve buna ait elinde vesikalar mev-
cudolduğunu ve her zaman ısbata hazır bulun
duğunu ifade ettiler. Ayrıca Bursa'da yapılan 
bir kongre sırasında kendisini selâmlıyan bir 
bekçiye bu hareketi münasebetiyle vilâyet ta
rafından ihtar verilmiş olduğunu... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Polis 
tarafından. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMDI GEDÎK (De
vamla) — Ayrıca ifade ettiler. Bu konuşma
ları sırasında da bu hususu ispat edemedikleri 
ve kendilerinin bu mevzuda haklı olduklarını 
ispat edemedikleri takdirde çok ağır, şahsi ol
makla beraber çok ağır ve çok güç bir taahhüt-
de bulundular. (Soldan; her zamanki gibi, ses
leri) Büyük Meclis karşısında ifade ettikleri bu 
taahhütleri bendenize bir hâdiseyi tedai ettirdi. 
Taahhütlerin yerine getirilmemiş olması edebi
yatını günlerden beri bu kürsüden muhtelif ve
silelerle, muhtelif misaller vermek suretiyle 
ifade etmeye çalışan Osman Bölükbaşı hatırh-
yacağıntz veçhile Kore tahsisat Kanununun 
Büyük Mecliste müzakeresi sırasında NATO'ya 
girmenin bu yoldan kabil olup olmama hususu
nu münakaşa etmiş ve o günün şartlarına göre 
belki haklı olarak.çok muhal gördükleri böyle 
bir ümidin tahakkuku halinde Hükümet Reisi
nin gelip elini öpeceğini ifade etmişti. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Külli
yen yalan, zabıt buraca. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMBX GEDİK (De
vamla) — Hâdiseler bizim ümidimizi tahakkuk 
ettirdi. Kendileri için muhal olan bu neticeyi 
milletimizle birlikte istihsal ettik. Fakat Osman 
Bölükbaşı maddi olarak demiyorum, el öpme 
vadinin mânevi vecibelerini dahi bugüne kadar 
ifa etmemiştir. (Edemez, sesleri) Osman Bö-
lükbaşı'yı bir kekçi selâmlamış, selâmlamış ol
ması dolayısiyle polisten bir ihtar almış. Bu-
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nun burada şikâyetini yapıyor. Yani Osman Bö
lükbaşı selâmlanaeak bir insan; bekçi bunu yap
mış ama iyi yapmamış kanunsuz hareket etmiş, 
kendisine ihtar edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi huzu
runuzda izah edeyim: Değil Osman Bölükbaşı, 
Atatürk, Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Mü
dürlüğünden çıkan bir tamimle bu selâm mese
lesini şu şekilde tesbit eder; «Reisicumhur Ata
türk ve Başbakan Jtsmet İnönü, vazife başında 
polis âmir ve memurlarının vazifelerini iyi gö
rebilmeleri için selâm resmi ile meşgul olmama
larım tensibetmişlerdir. Sırf selâm resmi yap
mak üzere müfreze halinde çıkarılan polis kıt
ası müstesna olmak üzere nöbette, noktada, sey
rüseferde, devriyede ve vazifeye giderken üni
formalı polis âmir ve memurlarının vazifelerini 
iyi görebilmeleri için selâm ifasiyle mükellef 
olmadıkları tamimen tebliğ olunur.» 

Tamim, tamimin C fıkrası, yine eski iktidar 
zamanında, (korumaya, merasimde intizama, 
içtimaat ve tecemmüat gibi topluluklara taras
suda, eşhas sevk veya muhafazasına memur 
olanlar bu memurların cepheleri halka veya 
vazifelerine dönük olacak ve bütün dikkatle
ri tehlikenin önlenmesine, intizamın ihlâl edil
memesine, vazifenin görülmesine matuf bulu
nacaktır) 

Böyle bir hâdise Osman Bölükbaşı kong
reye gittiği sırada vâki olmuş. Bu hal o gü
nün muhalefet gazetelerinde bir mesele ha
line getirilmiş, polis hâdiseyi tavzih ediyor. 
Toplu halkı, mevzu kanunlar muvacehesinde 
idareye memur zabıta kuvvetlerinin, dolayısiy
le zabıtadan madud bekçinin asıl vazifesin
den uzak kalarak Bölükbaşı 'na selâm vermesiy
le kabili telif görülmemiş ve vazifesinin ica
bını yerine getirmesi lüzumu âmiri sayılan po
lis memuru tarafından hatırlatdmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, şt> hâdiseyi polisin şah
sına, dolayısiyle bir mebusa karşı hörmetsiz-
lik gibi, buraya getirmek ve Heyeti Celileyi 
kendi dâvasına çekmek için gayret sarf etme
si beyhudedir. Bu mevzu çok evvelden halle
dilmiştir. Kongrede zabıta vazifesini üzerine 
almış olan bir insan, Bölükbaşı'nin dediği ve 
gazetenin yazdığı şekilde; tek başına kongre
yi terk etmiş, etrafta kimse yok iken bekçi 
tarafından selâmlanmış ve bu selâmlanmıya 

müdahale edilmiştir. Böyle değil arkadaşlar. 
Kongre toplanmış, halk dağılmış ve bu toplu
luğun nizamının idamesi vazifesini üzerine 
almış olan bir bekçi bu şekilde hareket ediyor 
ve yanında bulunan polis kendisine vazifesini 
hatırlatıyor. Mesele bundan ibarettir. Osman 
Bölükbaşı, Samsun ve Yozgad istikametinde se
yahat etmiş, gitmiş bir yerde oturmuş, etra
fında polisler varmış, polisler kendisi için gel
miş. 

Bu polis takibi edebiyatı politikada çok 
defa kullanılmıştır. İştihar etmek ve şahsiyet 
temin etmek için bâzı politikacılar kendileri
nin, hattâ küçük yaştan itibaren polis tarafın
dan takibedildiğini ifade ederler ve bunun
la da iftihar etmeye çalışırlar. 

Ben Bölükbaşı 'nm yaptığı seyahatleri ha
tırlıyorum. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Ka
nunu çıktıktan sonra öbek Öbek memleketin 
muhtelif semtlerine seyahatler tertibedümiş ve 
bu seyahatlerin programları daha evvelden tâ
yin, tesbit ve ilân edilmiş ve bu suretle halka, 
biz geliyoruz siz de toplanın denmek istenmiş
ti!. 

Her toplantının vuku bulduğu yerde poli
se düşen bir vazife vardır. Osman Bölükba
şı >nın bulunduğu yerde de bir iki polis elbet
te, bulunabilir, öyle sanıyorum ki, yarın her 
hangi bir sinemada bir filim seyrederken o 
sinemanın içinde zabıta vazifesini yaptırmak 
için gönderilen polisleri de kendisi için zanne
decek ve bu şikâyetini aizin huzurunuza getir
miş olacaklardır, arkadaşlar. 

Bunlar beyhude ve bisut gayretlerdir. Ben 
Bütçe Komisyonunda bu meseleyi ortaya atan 
Ahmet Bilgin arkadaşımıza icabeden cevabı
nı vermiştim. Kendilerine şunu temin etmişı-
tim, böyle bir şey vâki değildir. Ahmet Bilgin 
ve Osman Bölükbaşı mebus sıfatı ile memle
kette dolaştıkları müddetçe polis kendilerini 
takibetmez; polis; vazifesini takibeder. 

Polis, vazifesinin icabettırdiği yerde vazi
fesini yapar, sureti katîyede bu vazifesini de 
yapacaktır... Osman Bolükbaşıya... 

AHMET BÎGtN (Kırşehir- — Hamamın gö
bek taşma kadar da takibetmek polisin vazi
fesi midir 1 (Gülüşmeler) 

RElS — Sükûneti muhafaza edelim arka
daşlar.. 
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DAHİLİYE VEKİLİ N A M I K GEDİK 
(Devamla) - Arkadaşıma o zaman temin etmiştim. 
Bugün de temin ediyorum. Vazifesini yapacak ve 
yapmak mecburiyetinde bulunan mebus 
arkadaşlarımız hiçbir suretle zabıta tarafından ta-
kibedilmez ve edilmiyecektir arkadaşlar. Yalnız, 
elbette bu işte hepimize düşen birtakım vazifeler 
vardır. Bunun icaplarını yerine getirmek 
mecburiyetindeyiz. Şurada iki günden beri cereyan 
eden müzakerelerden edineceğimiz çok ehem
miyetli birtakım intibalar vardır. Sabahleyin şura
da oturuyoruz. Büyük Meclisin dikkat nazarından 
kaçmadı, Hükümette vazifeli bir arkadaşımıza, 
bulunduğu yerden mütemadiyen hücum eden 
Bölükbaşı bununla da iktifa etmiyerek uzaktan 
kendisini koridora davet etti. (Sağdan, gülüşmeler) 
Bu hepimizin gözü önünde cereyan eden bir 
hâdisedir, arkadaşlar. 

HASAN KANGAL (Tokadı — İhsan Baç'ı 
koridora kim davet etti t 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Ayrıca şu noktaya da işaret etmek 
mecburiyetindeyiz : Büyük Millet Meclisinde 
mebuslar konuşur, fakat memleket dinler ve 
görür. Büyük Millet Meclisi ve Büyük Mil
let'Meclisinin koridorlarını kabadayılar koğu
şu haline getirmek isteyenlere daima tedbir 
alacağız. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

AHMET FIRAT (Malatya) — İhsan Baç'ı 
koridorda kovalıyan sendin. 

RElS — Çok rica ederim, oturduğunuz yer
den konuşmayın. 

Halil Bey, Bölükbaşı söz istiyor, konuşacak 
mısınız? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL IMRE 
(Balıkesir) — Encümen reisi olarak konuşaca
ğım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — 'Müza
kere ile alâkalı olarak konuşacağım. 

REİS — Söz vereceğim. 
Bütçe Encümeni Reisi buyurun, efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALÎL İMRE 

(Balıkesir) — Efendim, Bölükbaşı 'na nazire 
yapmış olmıyayım. Muhterem Reis Beyin ha
tırlattığına göre vazifem ve sıram olduğu için 
söz verilmiş bulunuyor. Evvelâ bunu söylemek 
ve teşekkür etmek isterim: 

Muhterem arkadaşlar, bu saatte, iki gün

den beri devam eden bütçenin yani 1957 yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umu
miyesi üzerindeki konuşmaların, bir an evvel 
bütçeye taallûk ve avdeti lâzımgeldiği ve bu 
neticeye arkadaşlarımın muntazır oldukları şu 
anda hakikaten söz almıyacaktım. Fakat Fethi 
Çelikbaş arkadaşım, dün, konuşması sırasında 
Hükümet icreatından uzun uzun bahsettikten 
sonra mütalâlarını Bütçe Komisyonu raporuna 
irca etti vo bir sabit fiyat meselesinden veya 
raporda eksiklikten (ki kendisine göre bir ek
siklik olduğu anlaşılmaktadır) bahsetti. Bn 
yüzden, 1951 -1952 rakamlarım okuyun Beyefen
diler, dedi. Eğer bir bütçe raporunun nasıl tan
zim'edildiğini öğrenmek istiyenler bu raporları 
okumalıdırlar, dediler. 

Beyefendiler; bir zat eğer hükümet icraatın
da, hali inşa vc âtiyi ihzar hususunda en mu
vaffak ve musip çalışmaların kendisinin işti
rak etiği zamanda olduğunu; ve bütçe mazba
talarının en âlimane ve en ziyade mütalâaya 
değer muhtevalarımn 'kendisinin o komisyon 
çalışmalarına iştirak ettiği yıllarda mcvcudol-
duğunu ifade ederse bu zat ile bir münakaşayı 
hattâ bir münazarayı deruhde etmek dahi doğ
ru olmaz, bunda faide de yoktur arkadaşlar. 
(Soldan, bravo nesleri). 

Beyefendiler, muhterem arkadaşlanm; şu 
kadarcık istidradımı bize. bağışlayın. Biz, Muh
terem Heyetin müşikâfane tetkiklerine arz etti
ğimiz bu raporlar ne Sebati Ataman'ın, ne şu
nun, ne buııun^ değil, bir heyetin topyekûn 
Muhterem Heyetinize hizmetkâr olmaktan baş
ka bir gayesi olmıyan bu kimselerin hazırla
dığı ve arz ettiği müşterek bir me.sainin hâsıla
sından ibarettir, (Bravo sesleri) Bunun sahibi 
ne bugün biziz, ııe de 1951, 1952 de Fethi Çe-
likbaş'tı, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlanm, söz almışken kısaca 
- elbette mevzuumuz bütçe ve bütçenin mesele
leridir - bendeniz de Çelikbaş'ın ve Ekrem Ali
can'ın temas ettiği bir iki mesele üzerinde mü
talâalarımı arz edeceğim. 

Beyefendiler, bütçe tahminini muhterem ar-
kadaşlanmız bir (zan) gibi alıyorlar. Yani bi
zim böyle (tahmin edilen) dememki, böyle 
(zannedilen) olarak telâkki ediyorlar ki öyle 
değildir, Beyefendiler. Bütçe tahminî bir hesap 
işidir, bir amelişyei hesabiyedir. Mesaimize iş
tirak etmiş olan arkadaşlar bilirler ki, masraflar 

3212 

TBMM KUTUPHANESI



hesabedümektedir, varidat heeabedÜmektedir 
Beyefendiler. 

Şunu istidraden arz edeyim k i bugün artık 
meteorolojide bile tahmin demiyorlar, İstidlal 
diyorlar. 

Biz tahmin ederken hesaplara müstenit iş ve 
icapları karşüıyan rakamları alıyor, onların ne
tice ve hâsılasını da raporlarımızda gösteriyo
ruz. Tahmin asla cidarın düşündükleri gibi zan 
değildir. Kaç mektep yapıyoruz, öğretmen ihti
yacı nedir? Nüfusun ve okuma çağındaki çocuk 
adedi artışı, kesafeti ele alıyoruz. Memleketin 
sağlık dâvasında ihtiyaçlarını böyle hesaplarla 
tesbit ediyor, karşılığını ona göre hesaplıyoruz. 
Bunlar böyle tahmindir, zan mânasına alınan 
tahmin bu mudur? Ben tahmini böyle hafif alıp 
böyle kıymetlendirilnıeaine asla razı olmuyorum. 

4 + 3 + 5 = 1 2 eder, bunun 12 edişi riyazi bir 
neticedir. Ama neticenin 4, 3, 9 rakamlarının 
muhassalası olduğunu nazara almaları ve müna
kaşa ve mütalâalarını oraya teksif etmeleri-lâzım
dı. Yekûnu beğenmiyorum, bu tahmin samimî 
değildir demek, bütçe fikrine aşina olmanın işa
retini de asla vermez. 
_ Beyefendiler; muhterem ye aziz arkadaşlarım, 

onlar denkliğe de temas ettiler. Denk bütçe olur
muş, olmazmış, kalkınma devrinde olsa imiş da
ha iyi imiş veya olmasa daha fena imiş. Bâzı 
ilim adamlarının ismüıi vererek âlimane bir eda 
üe huzurunuzda bulunmaktan içtinabedeceğim. 
Ve âşinâ olduğunuz bu edalar, tavırlarla beğen
mediğim bu tarzı, şimdi, ânzi de olsa gene ikti-
sabetmekten içtinabederim. Açık bütçe, denk 
bötçe; bütçş açık da olur, denk de olur. Yalnız 
şu var. Bir bütçe devamlı olarak açık olamaz. 
Ama devamlı olarak denk olabüir. Yani devam
lı açık bütçelerin tevlidedeceği mahzurları, denk 
bütçelerin ıslah etmesi lâzımdır. Esas, denk büt
çedir. Ânzi ve fevkalâde olan denksiz ve muva
zenesiz bütçelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz pahi olarak 
denk bütçeciyiz. Tekrar ediyorum; biz, parti ola
rak denk bütçeciyiz. Bunu temin ettikçe müste
rihiz ve etmekle de müftehîriz beyefendiler. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal meseleler, ki ik
tisat da buna dâhildir, sosyal telakki ve mües
seseler, daima münakaşa edflegelmiştir. Bu mü
nakaşalar üimde mektep ve mezhepleri, siyaset
te de partileri doğurmuştur. Fakat fıkralar, par
tiler fikirlerden evvçl ihtiraslardan doğarsa iş

te o zaman hem kendilerine ve hem de memleke
te yazık olmaktadır. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Doğru. 
Parti değiştirdikçe fikir değiştiriyorlar. 

HALİL İMRE (Devamla) — Beyefendiler, 
biz vuzuhu, vahdeti ve samimiyeti sadece bütçe 
üzerinde değü; umumi siyasetimizde de şiar edin-
mişizdir. Bütçe olarak samûniyetimiz ise umu
mi siyaset ve vasfımızın kısmi bir tezahüründen 
ibarettir. İşte çok şükür bu koskoca iktidar gru
pu bu vaaiflariyie ayakta ve hizmet başında ve 
miüet karşısındadır, beyefendüer. (Soldan alkış
lar ve bravo sesleri) 

REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
Grupu Reisi Osman Bölükbaşı. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEÇ-
LİS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir). — Muhterem arkadaşlar; Sayın Da
hiliye Vekili Namık Gedik'in biraz da asabi bir 
eda üe verdiği izahatı dinlediniz. Aynı müsa
maha ile, aynı soğukkanlüıkla beni de dinle
mek lûtfunda bulunursanız birçok hakikatlere 
muttali olacaksınız. (Sağdan; alkışlar) Evvelâ 
benim mânevi bir taahhüdü yerine getirmediği
mi, Başveküin elini öpmeği vadettiğim halde 
bu vadimin mânevi tarafını dahî yerine getir
mediğimi söylemek suretiyle kendi aklınca be
ni küçültmek istedi. Şimdi; vakıalar söylenince 
kimin küçüleceğini vicdanınızın terazisi tarta-
caktır. 

Kore gensorusu burada müzakere mevzuu 
oluyor; Hariciye Veküi Sayın Fuad Köprülü 
kürsüde muhalefeti bâzı hususlarda itham etti 
Kürsüye geldim ve dedim ki; ben, Türkiye'nin 
emniyeti garanti altına alınmadan Kore'ye as
ker gönderilmesine taraftar değüim. NATO 
Devletleri bizi kendi aralanna alırlarsa buna 
muvaffak olan Hükümeti'ük defa ben tebrik 
edeceğim bu memlekette. (Soldan; gürültüler) 
Müsaade buyur, bekle, bekle, bekle canım. 

RElS — Devam edin, efendim, devam edin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Allah 

kimsenin içine telâş vermesin. *Yapuıayın yahu, 
telâş' içinize düştü galiba. (Soldan; gürültüler) 
Müsaade buyurun, 

NATO'ya Türkiye'nin alınması kararlaştı-
nldı. ona ait müzakere Mecliste cereyan edî-
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yor; rahatsız bulunuyorum, tahhüdümü hatırla
dım. Evimde Başveki le hitaben bir telgraf kale
me aldım. Kore gensorusu müzakere edilirken 
N A T O devletleri arasına alınmamızı sağlayan 
Hükümeti ilk defa ben tebrik edeceğimi söyle
miştim, bu ahlâki taahhüdümü yerine getiriyo
rum, sizi ve Hükümetinizi tebrik ediyorum de
dim. (Sağdan; bravo sesleri, sürekli alkışlar) 
Başvekil bir telgrafla mukabele ettiler. Şimdi 
bir arkadaşım ev ime gitti, telgraflar geliyor. 
(Sağdan; bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar; bir noktaya işaret etmek iste
rim; bir noktaya işaret etmemde fayda vardır. 
Hani derler ki; doğru söz bin kere tekrar edil
se faydalıdır. Şu memlekette birbirimizi küçült
mek âdetinden vazgeçelim, arkadaşlar. (Sağdan; 
bravo, sesleri, soldan; gürültüler) böylesi mu
halefette var ise o vazgeçsin, iktidarda var ise 
o vazgeçsin. (Bravo, sesleri) Müsaade buyurur
sanız bir adamı küçültmeye yeltenirken mes
netsiz hareket etmenin bir adamı bin kere da
ha fazla küçülteceğini takdir edersiniz. (Sağ
dan'; bravo, sealeri) Bir Dahiliye Vekili, hazır
lıksız, hâdiseleri tetkik etmeksizin şuraya gelir 
de namuslu ve şerefli bir milletvekilini; taah
hüdünü yerine getirmiyen, sözünü tutmjyan 
adam olarak teşhir eder ve sonra da Başvekili-' 
nin telgrafîyle manen yerin dibine girerse bu 
memlekete yazık değil mit (Sağdan; bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar) Kore genso
rusunun müzakere zabıtları burada elimdedir. 
Orada el öpmek yok, yalnız tebrik vardır. (Da
hiliye Vekiline hitaben) Beyefendi. 

DAHÎYÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay-
dm) —. Efajin. öyle değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurursan kimin efalinin ne olduğunun 
bir mukayesesini yapalım. Ittihamm derecesi
ne bakın .arkadaşlar* Ben oturduğum yerden 
bir Bakanı dışarıda düelloya davet etmişim, 
kavgaya davet etmişim. Bu, külliyen iftiradır, 
arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım şahit. (Muha
lefeti göstererek), (Soldan; gürültüler) 

REÎS — Ahmet Fırat, Bölükbaşı konuşur-
ken orada yerinizde niye zıplıyorsunuz canım? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dev
let Vekili Cemil Bengü oturduğu yerde bana 
başını sallıyor, çık dışan, çık diye İşaret edi-
yottju. Saiktım ayığa ve bakınız bir bakan bir 
milletvekilini kavgaya davet ediyor, dedim. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Yalan. Sen davet ettin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mu
rad Âli, senden başka koca Mecliste rçabit yok. 

REİS — Murad Ali sus. 
MURAD ALİ ÜLGEN (Afyoa Karahisar) 

-— Yalan söyleme, erkeksen doğru konuş, 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devanda) — Murat 

Âli, erkekliğimin zekâtım versem sen de erkek 
olursun. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) (Gü
lüşmeler) 

Hiç birisini senden daha az namuslu telâkki 
edemiyeceğim. Otuz tane arkadaşım orada (Mu
halefeti göstererek) şahittir. 

REİS — Murad Âli Bey rica ederim, karış
mayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bakan 
mütemşdiyen çık, çık diyordu. Peki çıkayım de
dim; davet ediyor, çıkayım bakayım ne yapacak, 
Ankara Savcılığı yaptı, ifademi mi alacak dedim. 
(Sağdan, gülüşmeler) Hâdiselerin bir cephesi bu. 

Bu memlekette tertipleri, düzenleri çok gör
dük. Acılarını hepimiz çektik. Ama bir Dahiliye 
Vekili hakikatleri tahrif etmek suretiyle haysi
yetlerle bu kürsüde oynayamaz arkadaşlar. Ter
tipler bu kürsüye kadar getirilmemelidir. Bu 
sözü söyliyen zatın ne yaptığını arz edeyim: 
Meclisin Başkanı bir iki gün evvel konuşmaların 
zabıttan çıkanlamıyacağına dair bir karar ver
mişti. Ekseriyetin kanaatine uyar veya uymaz, 
mutlaka ekseriyetin tarafı haklıdır diye bir akıl 
kaidesi, bir ilim kaidesi yoktur. Bâzan bin kişi 
bir taraf olur buna rağmen bir kişinin haklı oldu
ğunu tarih de tesbit eder, milyonlar da tesbiı 
eder. (Sağdan bravo sesleri) Binaenaleyh karan 
hoşlanırsanız veya hoşlanmazsanız. O gön MCC.IİK 
tatit olundu, hepimiz koridora çıktık, Dahiliye 
Vekili merdivenlerde Meclis Reisvekilinin arka
sına düşmüş kovalıyor: «Ya Reislik yaparsın, ya 
çekilirsin» diye barbar bağınyor. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar), (Sağdan : Defolursnn, dedi, 
sesleri), (Soldan sadede gel, bunların ne alâkası 
var bütçe ile sesleri) Sadet dışı değil beyefendi. 
Dahiliye Vekilinin isnatlanna cevap veriyorum. 
(Soldan, gürültüler) Cemil Bengü ile olan hâdi
seyi Dahiliye Vekili bu kürsüde tahrif ederek 
naklettiği zaman, onun bu hareketi bütçe ile alâ
kalı mı idi? Onu dinlediniz, beni de diıdeyiniz. 

Dahiliye Vekilinin Reise karşı yaptığı hare-
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kete dayanamadım arkadaşlar. O zaman dedim ki; 
«Bakın pakın Dahiliye Vekili Meclis Reisini ko
valıyor, hakaret ediyor, ayıp ayıp, bari polisle
rini gönder de Reisi tevkif etsinler dedim. Hâ
dise budur, kabadayılık budur, bunun elli tane 
şahidi vardır. 

Müsaade buyurursanız başa kel olanlar samur 
saçlılara taş atmasınlar. (Sağdan, bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Sende 
de samur saç var ya. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sevgili 
Sebati'çiğim burada âdeta vazifeli gibi daima 
tariz eder. Ben manen samur saçlıyım. 

' SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Senin 
nc vazifen varsa benini de o vazifem vardır, ar
kadaş. 

REİS — Bütçe Encümeni mazbata muharri
ridir, yerinde oturuyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neyse 
öğrenmiş olduk (Gülüşmeler) inkâr bu memle-
leketin idaresinde uzun yıllardan beri bir pren
sip haline getirilmiştir. Bir şey tekzibedildi mi, 
ralk bu hakikattir, der. 

Muhterem Dahiliye Vekili, polis takipleri 
hakkında muhalif birçok milletvekili arkadaş
larının bu kürsüde ifade ettiği hususların top-
yekûn yalan olduğunu nasırsöyliyebiüyor? Aca
ba milletvekilleri seyahat ederken kendileri on
ların cebinde mi bulunuyordu? (Soldan, gü
rültüler) Yani onlarla beraber miydi? 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Ne biçim söz bu?.. Efendice konuş. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Murad 
Âli'den muvafık muibalif (hepimizin alacağı ders
ler var. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar, gülüş
meler) Dahiliye Vekili, milletvekilleri polisçe 
takibedilmedi, diyor. Osman Bölükbaşı bir yere 
gittiği zaman bir polis görürse kendisini takib-
ediyor vehmine kapılmış veyahut da böyle gös
termek suretiyle "şöhret temin edecekmiş. Böyle 
bir şöhrert. teminine hiç ihtiyacım yok. Ben ya
lan söylemiyorum, ya Dahiliye Vekili yalan söy
lüyor, ya emrinde bulunan ve bu malûmatı ken
disine verenler yalan söylüyor. 

REİS — Bölükbaşı, Vekil emniyet memurla-
rı vazifelerini yapıyorlar dedi şahsınız hakkın
da bir şey söylemediler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — izah 
edeyim : Şimdi Vekil, Çorum'daki hâdiseyi ele 

aldılar, güya çürüttüler. İmkânı olsa da bir tah
kikat açsak. 8 gazeteci ve bir de milletvekili 
vardı yanımda. Milletvekili burada oturuyor. 
Çorum'daki polis ne dedi bilir misiniz? Evlâ
dım bu hal nedir deyince, «efendim siz milletve
kilisiniz, sizi korumak vazifemizdir» dedi. (Sol
dan, iyi söylemiş sesleri, gülüşmeler) Müsaade 

I buyurun, memlekette asayişin mükemmel oldu
ğunu her zaman söylersiniz, Osman Bölükbaşı '-
nin kulağının arkasında karakol kuracak kadar 
asayiş bozuldu mu idi? (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar, gülüşmeler) Gazeteciler polislerin re
simlerini çektiler. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Polisi tah
rik etmesini bilirsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dur,' 
Nurettin, fazla ileri gitme, bakınız polisleri 
tahrikimden bahsediyor. Bu kadar seyahatim ol
du, bir tek gün polisle, âmirle, memurla sokak
ta benim bir hâdisem, bir münakaşam oldu 
mu? Asla, asla... 

PERTEV ARAT :(Izmir) - Smhiye'de Ce
lâl Bayar'a çattın. (Soldan, gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Siz 
mevzuları çığırından çıkarmaya kararlı iseniz 
'hodri meydan,. Ben hazırım. Yalnız müsavi ol
mıyan silâhlarla kazanşılan zaferin şerefi olma
dığını kabul ederek sükûnetle dinleyin, hodri 
meydan.. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) (Sol
dan, hodri meydan ne demek? sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yani 
her meseleyi kürsüde münakaşaya hazırım de
mek istiyorum. (Soldan, gürültüler) 

Müsaade buyurursanız Dahiliye Vekili be
nim seyahatimin daha evvel ilân edilmesinden 
bahsetti. Bunu bir kusur gibi gösterdi. Ben se
bepsiz seyahat etmiyorum. Partimin kongrele
rinin yapıldığı aylar, hangi gün, nerede bulu
nacağım teşkilâtıma bildirilmiş. Bunun gazete
ler tarafından yazılması bir suç mudur? Vaktiy
le Menderes, Celâl Bayar seyahat» çıkmadan ev
vel program gazetelerde^ilân edilir, teşkilât ona 
göre hazırlığını yapardı. Bu, onlar için tabiî bir 
şeydi de bizim için bir töhmet mevzuu mudur? 

Takibe diğer bir misal vereyim arkadaşlar. 
Nasıl takibediliyoruz, görünüz. 

Kırşehir'e gittik, kongrede bulunmak için. 
Halkın üzerine jeepleri sürdüler; kamyonları 
sürdüler, eoplarla döğdüler, gazeteciler şahittir. 
Yüzlerce şahidini tesbit. etmek mümkün. 
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Akşama yemek yemek üzere bir milletvekili
nin evine gittik. Evin etrafı zabıtaca sarıldı. Dı-
jarda çok soğuk vardı, haber, gönderdik, «dışar-
da üşüyorlar, buyursunlar burada yemek yiye
lim» dedik. «Utanıyoruz, mahcubuz, ne yapalım 
vazife, teşekkür ederiz kusura bakmasın» ceva
bı geldi. 

Yozgad da takibedilmem hâdisesinin bir ve
him olduğunu zannediyor, Dahiliye Vekili. Ka
sım 1956 da Yozgad kazalarına gittim, teşkilâ
tımı teftişe. Nereye gitti iseın ziraate ait bir 
jeep, içinde hatırımda kaldığına göre Rıfkı is
minde bir komiser muavini, şoför mahallinde. 
Bölükbaşı nereye giderse, jeep oraya gider. 
Kaybetti mi yolu köylülere sorar «Bölükbaşı 
geçti mi buralardan» (Soldan, şahsiyat sesleri) 
Şahsiyat değil beyim, vakıa bu. 

Yanımda bulunan üç arkadaşla bu hâdiseyi 
zabıtla tesbit ettik. Sayın Dahiliye Vekili, zabıt 
usulüne göre tutulmamıştır diye encümende 
müdafaada bulunmuş. Teşriî, masuniyetlerini 
ref ettiğiniz milletvekilleri hakkında tutulan za
bıtlar acaba kitabın emrettiği şekilde zabıtlar 
mıdır? (Sağdan, bravo sseleri, alkışlar) 

Tarsus'ta bir lokantacının iki satırlık İhbarı 
üzerine bir milletvekili aleyhine takibata geçilir 
de üç vatandaşın imzasını taşıyan ve «bu takip 
hâdisesine şahit olduk» diyen bir zabıt varaka
sı karşısında işi medreseye havale eder gibi za
bıt usulüne uygun değildir diye müdafaada bu
lunmak bir Hükümet adamından beklenilecek 
hareket midir? 

ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz
gad) — Yerköy'de Halk partililere karşı göste
rilen adıl hareketten hiç bahsetmiyorsun, Osman 
Bey! Belediye Reisi ve Kaymakamın gösterdiği 
âdil hareketten de bahsediniz. 

REİS — Ömer Lûtfi Bey, rica ederim oturu
nuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun biz buraya adaletinizle adaletsizli
ğinizi takas etmek için gelmedik. Dahiliye Veki
linin konuşması üzerine, Uftamlanna cevap ver
mek için.geldik, bir taarruza cevap veriyoruz. 

Dahiliye Vekili Meclis kürsüsünde bu şahsî 
hâdise getirilir mi diyor. Rica ederim bu hâdise 
devleti, milleti alâkadar etmiyen, resmiyetle 
alâkası olmıyan iki kişinin, iki vatandaşın ara
sında cereyan etmiş hususi bir mesele olsaydı 
elbette Meclisin kürsüsüne gelmezdi. Takibedi-

len ve kendisine selâm verildiği için bekçiye 
hücum edilen adam, bir milletvekili, bunu ya
pan da âmme kudretinin bir parçası, elbette bu 
mesele kürsüye gelecektir. Ali'nin Veli'nin evin
de yenen çorbada» bahsetmiyorum ben Dahiliye 
Vekiline. 

Ta Halk Partisi devrinden kalma bir tamim 
bulmuşlar. Atatürk'le ismet Paşa vazife görür
ken polislerin selâm vermemesini tensibetmiş-
ler. Bula bula buldukları tek mesnet bu. Sıkış
tığınız zaman hücceti hep o devirde arıyorsu
nuz. (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar, gü
lüşmeler) bu eski hüccetleri bir tarafa bıraka
lım. Hepiniz milletvekilisiniz. Vicdanınıza so
run. Sabahtan akşama kadar Meclise girer çı
karsınız. Meclisin dışında polis selâm verir, şu
rada sokağın başında tanırsa polis selâm verir? 
Bu bir ahlâki suç mudur? Bir polisin yapmama
sı icabeden bir iş midir ki - gazetelerde, bura
da - Gümüşane Emniyet Müdürü gazetelere sü
tun sütün tekzip gönderiyor, soruyorum Dahili
ye Vekiline; bu kadar kanunşinas imişler, polis 
sadece vazifesini yaparmış, vazifesini takibeder-
iniş, kimseyi takibetmezmiş diyorlar. 6 - 7 Ey
lül faciası olurken kendileri istanbul'da idi. O 
zaman ne yaptılar? (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar.) (Soldan, şiddetli gürültüler.) 

NAlL CrEVECİ (Aydın) — Utan, utan. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 

utanacak yerim yok, utanacak sensin. 
DAHİLİYE VEKlLl NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Çok muhterem arkadaşlarım; demin 
üzüntü ile ifade ettiğim bir tavzihi yeniden Os
man Bölükbaşı'nm ortaya koyduğu bir mevzu 
dolayısiyle tekrar ederken kendilerinin burada
ki konuşmalarına aynı eda ile cevap vermem 
mensubolduğum partinin ve mensubolduğum 
Hükümetin vakarına asla uymaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Maşal
lah, maşallah... 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Başından geçen birtakım hâdiseleri 
burada kendilerine göre imâl etmekte, mebus, 
bilhassa muhalefet mebuslarının memlekette 
yapmakta oldukları gezilerde devamlı bir polis 
takibi altında bulunduklarını iddia ve bu iddia
sını buradaki beyanları ile birtakım mevhum 
delillere istinadettirmektedir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Tahkik 
et, tahkik... 
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DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK 
(Devamla) — Ben toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri Kanununun tatbikinden .«sonra, 
muhalefet partilerinden ve bilhassa ken
di partisinden mebus arkadaşlarımızın da 
ondan evvel mutat olmıyan kesif bir seyahat 
programı ile memlekette yer yer dolaşma husu
sundaki kararlarının, daha evvelden tesbit edil
miş programlar üzerine matbuat ile ve diğer 
birçok vasıtalarla ilân edilmiş olduğunu ifade 
ederken, bunu bir suç olarak burada arz etme
dim. Ama böyle bir programın ilânından sonra 
gayet tabiî olarak tek başlarına dolaşamıyacak-
ları bu yerlerde vatandaşı toplanmaya davet 
eder mahiyette beyanlarından sonra zabıtaya 
bu kanunun tatbikatı münasebetiyle otomatik 
olarak bir vazife terettübeder. Bunu kanun tev
cih etmiştir. Bu kanunu da Yüksek Meclis ted
vin etmiştir. 

Osman Bölükbaşı kendisinin polis tarafından 
sadece takibedildiğini söyledi ve fakat polis ta
rafından en küçük bir izaç muamelesine tâbi 
tutulduğunu burada ifade etmedi. Polisin va
zifesi bir topluluğun muhtemel hâdiselerini ön
lemektir. Bu vazifesini her zaman yapmıştır ve 
yine de yapacaktır ve yapmaya devam edecek
tir, arkadaşlar, (Soldan, bravo sesleri) 

Polisin girmediği, muhalefet mebusunun gir
diği yerden uzaklaştırılmasına matuf bu şekil
deki beyanlar polisi ilzam etmez. Bunu kendi
sinin burada bilmesi ieabeder, 

Buradaki konuşma edasına dikkat ettiniz. 
Meclise yeni bir mücadele, toplu bir mücadele 
işareti verdi. Ve şu kürsüden asla ifade edil
mesi caiz olmıyan bir tâbir kullandı ve burada 
sarf edilmemesi lâzımgelen bir söz sarf etti: 
«Hodri meydan.» Arkadaşlar, bu müeadeyi ne
rede yapmak istiyor T 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kürsü
de; kürsüde. 

NAMIK GEDlK (Devamla) — Bu kürsüde 
beyanlarını dinlediniz; mukabil beyanlarımızı 
kendisi de dinliyecektir. ©u mücadele, bir fi
kir ve kanaat mücadelesi halinde devam edecek
tir ve Büyük Meclis bunu beklemektedir. 

Sabahleyin İsmail Hakkı Akyüz arkadaşımız 
çok güzel hir konuşma yaptı. Ve kabul etmek 
lâzımgelir ki, hepimizin gönüllerini fethetti. 

Bir meseleyi tekrar buraya getirmek isti
yorlar, 6 - 7 Eylül hâdiseleri. Arkadaşlar, çok 

şayanı dikkat. Bugün memleketimize bağlı ol
duğunu ve memleketimizin ve yüz binlerin hak
larını müdafaa ettiğimiz bir mevzuda şu anda 
sanki karşı tarafa yeni müdafaa vesüeleri veri-
yonııuşçasına konuşuyorlar. Bu doğru mudur, 
reva mıdır, arkadaşlar? (Soldan, bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Bölükbaşı, şunu bil. Sırça köşkte ikamet 
ediyorsun, taşlarsan taşlanırsın. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

RElS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
Grupu Reisi Osman Bölükbaşı, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — (Gü
rültüler, Ü... 0... sesleri) Müsaade buyurun arka
daşlar. (Soldan, Reis Bey niçin söz veriyorsun* 
sesleri) 

RElS — Nizamname böyle. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nizam

name böyle, siz de demokratsınız, lütfedin. 
Ben biraz evvel «hodri meydan» demişim. 

Dahiliye Vekili bu söze tutunmak istedi. Niçin 
demişim? Orada bir arkadaş galiba Pertev 
Arat, evet mevzu ile alâkası olmıyan bir mese
leyi ortaya attı da o zaman dedim ki; siz mev
zuu çığırından çıkarmak istiyorsanız bu kürsü
de ben her şeyin münakaşasına hazırım. Yal
nız dinlemek şartiyle, dedim. (Soldan, inkâr et
me sesleri) Ben inkâr etmem beyim. 

Bakın bakın bir milletvekilini şerefsiz bir 
mevkie düşürmek için söylediği sözün icabını 
yapmadı; ahlâki vazifesini yapmadı diyen Da
hiliye Vekiline karşı Menderes'in telgrafını 
okuyorum: «Memleketimizin Atlantik Paktına 
girmesi münasebetiyle Hükümeti Meclis kürsü
sünden tebrike hastalığınızın mâni olması yü
zünden telgrafla tebrik etmek nezaketinde bu
lunmanıza karşı teşekkürlerimi ve bilmukabele 
tebriklerimi sunarım efendim, imza: Başvekil 
Adnan Menderes.» 

(Dahiliye Vekiline bakarak) Nasıl Dahiliye 
Vekili? (Sağdan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri, 
doğru mııÜ sesleri) 

REİS — Doğrudur, doğrudur. 
Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarını, geçen yıl 1956 yılı bütçesi münasebe
tiyle mâruzâtta bulunurken 3 mevzu üzerinde 
durmuştum. Mevzuların birincisi hayat pahalılı
ğı idi. Vatandaşın mâruz kaldığı sıkıntıları Sa-
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Kemal Kibcroğlu arkadaşım biraz ence de
di W eğer fiyatlar yükselmiş, buna muvazi ola-

vatandaşın geliri artmış ise bir hayat paha-
Uığı bahis mevzuu değildir. Bu terane Kemal 
Biberoğlu'ndan çok önce söylendiği içindir ki, 
vurdun- muhtelif köşelerinde çeşitli giyecek yi
yecek, gıda maddelerinin fiyatları ile yine yur
dun muhtelif yerlerinde vatandaşların yıllık ge
lirlerini getirmiş huzurunuzda birer birer izah 
etmiş ve sizin daimî olarak söylediğiniz bir baş
tan öbür başa şantiye haline getirdiğimiz, refa
ha kavuşturduğunuzu söylediğiniz bu memle
ketin refahını bahis mevzu ettiğimiz hususları 
tesbit için Yeııinıahallenin yanı başında İvedik 
köyünden bir monografi ile realiteleri getirmiş
tim. Ayrıca, realiteleri göstermiş ve bunun yani 
başında da 16 madde olarak çeşitli ıstırapları 
israfları huzurunuza birer birer getirmiştim ve 
izah etmiştim. 

Bugün, 1957 bütçesinin tümü üzerinde konu
şurken ; Millî Korunmanın kanatları altında va
tandaşın her gün ıstırabını artıran hayat paha-
blığından ve köylünün mâruzu bulunduğu sıkın
tılardan bahsetmiyeeeğim. Zirai durumumuz 
üzerinde duracağım. Bu mevzua geçmeden önce 
burada çeşitli levhalar çizen Sayın Hilmi Bura, 
Zeki Krataman ve mensubolduğum partiye birçok 
tarizlerde bulunan ismail Hakkı Akyüz arkada
şımıza cevap vereceğim. 

İsmail Hakkı Akyüz arkadaşımız ruh bilim 
kolu ile fazla meşgul ve ruh sporun âzası olmak 
her hâlde hakikat ve realitelerle uğraşamamış 
olacaklar k i burada hakikatler dışında ve san
ki ruh âleminde yüzüyormuş gibi beyanlarda 
bulundular. Bütün bunlara rağmen bu arkada
şımızın beyanatı siyasi bir endişe mahsulü değil 
ise, eğer ıstırabı çok, şerefi de o kadar çok, mu
halefet mücadelesine devam edecekse kendisini 
tebrik ederim'. Bu bir fikirdir. Bir fikrin izahı
dır bir şey demiyeceğim. Eğer siyasi bir endişe
nin mahsulü değilse, muhalefet mücadelesine 
devam edecekse, bir fikir olarak konuşmaların
dan dolayı kendisini tebrik ederim. Tekrarda 
fayda bulmuyorum. Bize yaptığı hücumları ne 
kadar ağır olursa olsun. 

Hümi Dura iki tablo çizdi. Bunlardau birisi 
1923 ten 1956 yülan arasında bu memleketin bir 
virane şeklinde Demokrat Partiye teslim edil
diğini ifade etti. Hilmi Dura, edebiyat fırçası
nı eline aldı insafsızca kara boya kutusuna ba-

' tirdi ve kapkara bir tablo çizdi. Eğer İnsaf sa
hibi bir kimse ise, memleketin İktisat Vekilliği
ni yapmış Başvekilliğini yapmış ve halen Bei-
sicumhur ve muhalefet yıllarında Demokrat 
Partinin Öcnel Başkanı bulunan Sayın Celâl Ba-
yar'ın İktisat Vekili ve Başvekil olarak bu mem
leketin iktisadi hayatında 1923 ten bu yana ge
len terakkiler ve yapılan işleri izah eden beyan
larının bir kısmında bu simsiyah olarak çizdiği 
tabloda bir iki renk olarak gösterebilirdi Hiç 
olmazsa bunu yapabilirdi. 

REİS — Şahsı adına konuştu. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ama konuştu. 

Kendisine cevap vereceğim. Mensup olduğum ve 
mensubiyetimle daima şeref duyduğum Halk Par
tisine tarizde bulundu. Bu sebeple kendisine ce
vap vereceğim. Ve gene hiç olmazsa bu simsi
yah tablo içerisinde Hilmi Dura filân vilâyet 
hududunu aşarak gelen bir devlet adamının ve
ya hükümet başkanının ayaklarına kapanırca-
sına, hareketlerle, o devrin icraatını, hizmetleri-
m - refahını anlatıp göklere çıkaran valiler ki 
aranlzdadır onların ifadelerinden hiç olmazsa 
bir şeyler alır ve bu tabloyu çizebilirdi yapamadı -
Yapamadı. Ama ikinci bir tablo çizdi. Bu tab
loya ne kadar meçhul ve muhayyel renk varsa 
kullandı 

Ekrem Aliean'ın gayet basiretli bir şekilde 
ehil bir cerrah gibi neşteri çimento sanayi iddia
nıza vurap önümüze serdi Hümi Dura I îşte ya
pılmamış namevcut çimento bacalarını da tab
loda bizdeki bu çimento sanayi iddianız bir ba
lon gibi sönüp gitmişti. 

Hilmi Dura, «Bu iktidar devrinde bir çivi 
çakmak, bir taşı diğer taş üzerine koymak için 
yıllar yılı düşünürlerdi dedi.» Evet diyelim ki 
bir taş üstüne diğerini koymak için yıllar yılı dü
şündük ; bu doğru olsun. Biz Sarıyar Barajının 
su etüdlerini yıllarca yaptık. Biz, milletin bir 
tek kuruşunun heder olmamasını, yerine masruf 
olmasını temin için uzun uzun etüdler yaptık. 
Ama biz, 10 liralık bir iş İçin, 2 lira, açüış tö
renlerine masraf, 8 lira faiz vermedik ve millete 
50 liraya uıaletmedik, israfın peşinde ve heve
sinde koşmadık. Muhterem arkadaşlar, Hümi Du-
ra'yı çizdiği bu tablo karşısında insafa davet 
ediyorum. 192.3 - 1950 yıllarının müdafaasını ya
pacak değilim. Buna esasen ihtiyaç yaktur. An 
cak Hilmi Dura'nin bu tabbyu çizerken bira i 
insaflı olmasını temenni ederim. 
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Zekî Er&tanıau, tabutluklardan, zulümlerden 
bahsetti, birçok şeylerden bahsetti, geniş şiir 
âleminin içindeki, Jki o şiirleri, medhü sena şiir
leridir. 1950 den önce yüzüm buruşarak okur
dum, ama 1950 den sonra o medhü sena şiirleri
ni zevkle okumaktayım. 1946 devrinin büyük
lerine medhü sena şiirleri yazan sayın Zeki Er-
ataman çıktı tabutluklardan bahsetti. O tabut
luklar ki, 1955 Eylülünden sonra İstanbul'da 
onlardan yeni bahsedildiğini işitiyoruz. Geçmiş 
yular için mesulleri varsa bugün sizin aranızda, 
safmızdadır. ('Kim o sesleri) İstanbul Valisi şim
di aranızda d^ğil mi? 

Zeki Erataraan diyor ki, 'bizden hürriyet is
tiyorsunuz, bu kürsüden hürriyet hürriyet de
meniz sizin için bir hürriyet değil midir, niçin 
şikâyet ediyorsunuz? Bunun patendi Samet Ağa-
oğlu'na aittir. Muhalefet hürriyet istiyor ama, 
mücerret bunu söylemeleri geniş bir 'hürriyete 
sahibolduklaruun delili değil midir? Zeki Erata-
man medhü senalar, şiirler yazdığından her hal
de yakın siyasi tarihimizi tetkik etmeye fırsat 
bulamamış. Ben kendisine söyliyeyim : 6 Hazi
ran 1877 Birinci Mebusan Meclisinde İzmir Me
busu Yenişehirli Ahmet Bey o günkü Hükümeti 
en ağır şekilde tenkidediyordu, o devirde hür
riyet mi vardı? Lûtfi Fikri Bey ittihat ve Te
rakki devrinde ikinci Mebusan Meclisinde Mec
lisi en ağır şekilde tenkidediyor. O devirde hür
riyet mi vardı? Mithat Paşa, Sultan Hamid'e 
'hazırlanan'.Teşkilâtı Esasiye ile kendisine - biz 
Teşkilâtı Esasiyeyi sizin istibdadınız için isti
yoruz diyordu - Bu devirde hürriyet mi vardı? 
Kâmil Paşa teşbihini yere atarak nasıl bu teş
bih taneleri eziliyorsa sizin istibdadmız da, im
paratorluğunuz da böyle ezilecektir, diyordu. O 
devirde hürriyet mi vardı? Şimdi sizler Büyük 
Millet Meclisinde vatandaşların hak ve hürri
yetleri teminat altına alınmadan kürsüde hürri
yetten bahsedilmesini nasıl hürriyet için delil 
ve teminat sayıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlar burada 
eğer söylenmemiş olsa idi meşru bir müdafaa 
hakkını, meşru bir cevap hakkı olarak kulan-
mıyacaktım. Fakat arkadaşlar sebebiyet verdi
ler. 

REİS — Cevap verdiniz, kâfi. 
SIRRI ATALAY (Devamla) - Bütçe . bir 

yıllık Hükümet hizmetlerinin muhasebesinin 
yapılması veya gelecelc yılların muhasebesinin 

yapılmasıdır. Arkadaşlarımız bunu bir tarafa 
bıraktılar, çıktılar maziye hücum etmeye baş
ladılar ve sıkıştıkları zaman da bugünkü bece
riksizliğin, tedbirsizliğin mazeretini mazide ya
pılanlarda aramaya, onlardan medet ummakla 
vakit geçirdiler. Eğer bu olmasaydı cevapları
mız da böyle olmıyacaktı. Şimdi buna bu ka
darla işaret ettikten sonra zirai bünyemiz üze
rinde bir nebze durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 1956 yılı bütçe gerek
çesinde «1950» de iş başına gelir gelmez Hükü
metimizin almaya başladığı mühim ve isabetli 
tedbirler sayesinde zirai istihsalimizin 1951 se
nesinden itibaren süratli bir artış kaydetmeye 
başladığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz, 
denmekte idi. Daha evvelki yılların gerekçele
rinde" çok iddialı bir öğünmenin hudutsuzlıığu 
göz kamaştırıcı idi. 1957 yılı bütçesi gerekçesi
nin 26 nci sayfasındaki zirai istihsal sahasında
ki inkişaf bu nazari iddia ve köksüz iddialar
dan biraz daha uzak ve dolayısiyle hakikate da
ha yakın ifadeler taşımaktadır. Bu yıl da ikti
dara geldiğimiz tarihten beri Hükümetlerimizin 
almaya başladığı tedbirler sayesinde zirai istih
salde çok mühim gelişmeler sağlandığı malûm
dur, denmektedir. Bu isabetli ve müessir tedbir 
lerin neler olduğundan bahsedilmiyor. Onları 
bütçenin diğer bölümlerinde de nafile aradık. 

Bu derece iddialı, fakat bu derece isabetsiz, 
bu kadar Öğünülmüş tedbirlerin gösterilmeden 
geçiştirilmemesi icabederdi. 

Herkes bilir ki, ziraat diğer iktisadi faaliyet
lere benzemez. Bu alanda alınan tedbirler' he
men neticelerini vermez. Oysa ki, Demokrat Par
ti hükümetleri daha iktidarlarının birinci yılın
da Mrai bünyemizdeki parlak icraatlarının neti
cesi süratli inkişafından cesaretle bahsetmişler
di. 1951 yılından sonra zirai istihsalde görülen 
artışlar normaldir. Ve bunlar isabetli tedbirle
rin neticesi değildir. Daha evvelki zamanlarda 
hazırlanan şartların ve yaratılan imkânların 
meydana getirdiği hâsıladır. Binaenaleyh nor
mal işleyişi hususi isabetli tedbirlere atfetmek 
bizi yanıltabilir. Şimdi bunun acısını büyük 
halk kütlesi çekmektedir. Bütçelerde iklim şart
larının elverişli olduğu yıllarda iktidarın isa
betli tedbirlerinden bahsedilir, şartlar elveriş
li olmayınca her sıkıntı mazeret sebebi olur. 
Hakikat şudur ki; bu memleketin ziraati ta
biata bağlıdır. Hükümet henüz bunu bu şekil-
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den kurtaramamıştır. Kurtarmak için de ciddî 
tedbirler almayı düşünmemektedir. Hükümet, 
eskiden dışardan arpa, buğday getiren hükü
metleri «mçlandırırdı. Fakat 1954 kurağiyle şa
şırdı. Amerika'dan niçin buğday ithal ettiği
mizi izah etmemişlerdir. Binlerce ton pamuk 
yağı ithal edildiğinden hiç bahsedilmiyor. Şu 
andaki ithalât da izah edilmemiştir. Ziraî is
tihsal hususunda bizi emniyetle istikbale bak
tıracak bir istikrar henüz sağlanamamıştır. 
Geniş halk kütlesinin hakikî ve ciddî kalkın
manın, zirai bünyenin inkişaf ve ıslahına bağlı 
olduğu her nedense süslü sözlerin ötesine git
mediğini herkes bilmektedir. 

Tohumluk tevziatından bahsedilmektedir, 
îyi vasıflı tohumluk çok büyük ölçüde artırıl
mış denmektedir. îstahsali artırmak yönünden 
bahsedilen tedbirlerden birisi belki budur. Evet, 
Devlet öteden beri muhtaç çiftçiye tohumluk 
dağıtmaktadır. Bu da 1950 den sonra başlan
mış bir şey değildir. Bu hususta son yıllarda 
fazla tohumluk tevzi edildiği iddia edilmekte
dir. Hemen söyliyelim ki, bunların hepsi ıs
lah edilmiş tohum değildir, karışıktır. Zaten 
bunları köylü ya yer yahut satar. Çünkü to
humluk işi gerçekten kontrolsüz ve plânsız ola
rak yürütülmektedir. 

Islah edilecek tohumluğa gelince : Bütün 
tohum ıslah istasyonları 1950 den evvel kurul
muş ve devamlı çalışmalar neticesinde ıslah edil
miş tohum temin edilmiştir. Her yıl 50 - 80 bin 
ton .ıslah edilmiş tohumluk istihsal eden Dev
let .Üretme Çiftlikleri 1950 yılından evvel ku
rulmuştur. TJhutmıyaîim ki, bir ara bunların 
dağıtılmasını düşünen Demokrat Parti iktidarı, 
1950 den sonra, bu üretme çiftliklerinden bir 
tanesini çok daha pahalı olarak henüz tama
men bile yapılmamış bir durumdadır. Şu kadar 
şeker ve çimento fabrikasiyle yetinen, eski ik
tidarın icraatını tenkid eden, şu kadar-şeker 
ve çimento fabrikası yapıp mucizeler yaratan 
iktisadi kalkınma iddiacılarına cesaretle sağ
lık verelim ki, üretme çiftliklerinden her biri, 
bugünkü debdebe ile açılma merasimleri ya
pılan fabrikaların hiçbirinden inşaat masrafı 
veya iktisadi değerlen bakımından az ve aşa
ğı değildir. Eğer ıslah edilmiş tohumlar istih
sal artışında müessir bir unsur ise bunun 1950 
den Önce temin edilmiş olduğunun bilinmesin
de bilhassa fayda vardır. Bu memleketin to

humluk derdi halledilmiş raidir? Buna müspet 
cevap verilemez. Rakamlara göre bir buçuk 
milyon tona yakın tohumluk kullanılmaktadır. 
Bunun beş yılda bir değiştirilmesi kabul edil
se her yıl en az 300 000 ton ıslah edilmişjohura 
istihsal edilmesi icabeder. Bu uğurda altı yıl
dan beri ne yapılmıştır? 

Ziraatin nıakinalaşmasından bahsediliyor. 
Memlekete 40 OOO traktör getirilmesi ile çok 
övündük, hem de nc kadar çok. Ziraatin maki-
nalaştırılmasımn şart ve imkânlan 1950 den ön
ce hazırlanmıştı. 1948 yılında Marşal Plânına 
göre ilk akdedüen 36 milyon dolarlık istikrazın 
16 milyon dolarının bu işe ayrılması eski ikti
dar zamanında olmuştur. Kanunu ve vesikaları 
meydandadır. 

Çiftçinin ziraat alet ve makinaları ile donatıl
ması ile vazifeli müessese de 1950 den önce kurul
muştur. Fakat ziraatin makinaloştınlması 1950 
den sonra maalesef plânlı ve isabetli bir şekilde yü-
rüfülmemiştir. Memlekete getirilecek makinalar 
teknik esaslara bağlanmamıştııvîş iki yönden başı
boş bırakılmıştır. Memleketimizin şart vc top
raklarına uygun makina ve aletler seçilmemiş
tir. Her ne bulundu ise alınmış, sanki iddialı 
bir rakam artırma savaşı içinde çok rakam he
vesi peşinde koşularak ne bulundu ise alındı. 
Şüphesiz ki, en iyi makinalar alınmadı, bu hu
susa nazarlarınızı ehemmiyetle çekerim. Henüz 
sanayii gelişmemiş bir memleket bu derece çe
şitli makina getirmenin mahzurlanm uzun boy
lu saymaya dahi lüzum görmüyorum, işin olu
runa bırakılışı vc vukufsuzluğun zararları orta
da, fakat mesuliyet aramak kimsenin hatırına 
gelmiyor. Bu yüzden doğan zararlar kimin meç
hulü? ithal edilen makina vc aletler Türkiye zi-
raatinin bünyesine uygun bir nispet dâhilinde 
olmamıştır. Memleketimizde küçük işletmeler ço
ğunluktadır. 

Buna göre hayvanla çekilen makina ve alet
lere daha geniş yer vermek iktiza ederdi - bu ci
het düşünülmemiş bile - bugün karasapan tahta 
tırmık v©- tahta düven çiftçinin asırlar öncesi 
cefakâr arkadaşı olarak yanındadır, pulluğa bile 
geçilememiştir. Bu şartlar içinde muazzam ve 
muhteşem iktisadi kalkınma iddialar ma inanan
lara cidden hayret etmemek elde değildir. 

Memleketimizin eline son yıllarda geçen im
kân ve fırsat hiç geçmemişti. Ne yazık ki, bu fır-

3220 

TBMM KUTUPHANESI



»atı politik endişeler yüzünden kaçırdık. Bu f:r-
gsttiffdaii akıllıca faydalanamadık. Makinalar 
memleketin bazı bölgelerinde toplanmıştır. Ge
niş topraklı az nüfuslu yerlerde ise makinalara 
raslanmaz. Kaygısızlık ve isabetsizliğin bir baş
ka Örneği de budur. 

Mânası hazin, zarar ise azim, yedek parça 
meselesi üzerinde durmıyacağım. Şu kadarına 
işaret etmeliyim ki, bu kadar büyük makina kuv
vetinin boş durması sadece 3 çiftçiyi perişan kıl
mıyor, millî menfaatlerin de zarannadır. 

Oerekçede zirai kredilerin beş misli artırıl
dığı iddia edüiyor. Zirai kredi dâvasında, böyle 
muazzam rakamların ifadesi ilk nazarda cazip
tir, insanın beğenmemesine, imkân da yoktur. 
Eğer rakamlar yekûnlarını bir yana bırakıp ra
kamların üzerine ehemmiyetle eğilirsek mesele
nin çeşitli veçhelerini görebiliriz. 

Beş misli artınldığı söylenen kredinin hep
sinin ziraatte çalışmadığını hemen ifade edeyim. 
Bu beş misli artış bu sebepten zahiridir. Zjrai 
kredilerin istihsale yatırılmayıp istihlâke gittiği 
de vakıadır. Siyasi faktörlerin tesiri ile bol ve 
kolay kredilerin verildiği tahsillerin de güç bir 
halde olduğu da bilinmektedir. Çiftçiye verilen 
kredinin az ve kifayetsiz olduğunu verilen mik
tarın çiftçiliğin bir kolunda zirai verimi temin 
edecek yeterlikte olmadığı bu sebepten günlük 
ihtiyaçlara sarf edilip çiftçinin borç altında sı
kıntıda olduğunu açıkça ifade etmek isterim. 
Köylünün bu müşkülüne bir çare bulmak ica
beder. 

Zirai kredilerin finansman şekli de endişe 
vericidir. Zirai krediler için mevduatın kulla
nıldığı aşikârdır. Senet kombinezonları vc Mer
kez Bankası kaymakları işletilmiş ve zorlanmış
tır, Kooperatiflerin borçlanması suretiyle sağla
nan finansman mekanizmasının işleyişinde sa
lim bir yol bulmaya imkân yoktur, ödeme zor
luklan başlamıştır. 

Vatandaşın toprak sahibi olması meselesi, 
topraklandırılan çiftçi sayısı ve dağıtılan arazi 
miktan ile halledilir, zannındayız. Görülüyor ki, 
iktidarın basan ölçüsü sadece bu iki noktaya 
toplanmış... Bu memleketin ezelî toprak dâvası
nı bugünkü iktidar radyo reklâmları ile halle
dilmiş sayıyorsa cidden duram hazindir. Top
raksız köylünün topraklandınlması teknik, eko
nomik ve içtimai icaplar ile yütütülmüyor, me
selenin sadece hir ucundan tutulmuştur. Tesis -

donatım kredileri ve teçhizleri de karışık bir 
şekildedir.. Doğu - Anadolu'da komisyon faali
yetleri yok denecek kadar azdır. 

Sınır ve mera ihtilâflan devamlı ıstırap mev
zuudur. Meralann ıslah ve inkişafı bir mera ka
nununun ele alınmaması meselesi zirai bünyemi
zi yakından alâkadar eder. 

Meraların her an ekilisi, meralann evaaf dü
şüklüğü ve ihtilâflan üzerinde durulmamasınuı 
sebebini anlamak isteriz. 

Tarafsız vatandaşlann bu ciddî dertleri ve 
bunun çaresi : Memleketin kalkınmasının asıl 
hedef vc yoludur, Evet bu uzun vadeli ve kül
fetli, propagandası derhal yapüamaz, işlerin il
tifat görmemesinin tecellisi mi? 

Fakat zararı memleket için çok büyüktür. 
Zirai sigorta • zirai miras hukuku, toprak 

tasnifi, bütün bunlar, memleketin hayati ziraat 
meseleleri ortada durmaktadır. 

Türk köylüsünü göreneklerden kurtarmak 
teknik bilgilere kavuşturmak memleket ölçüsün
de kurtancı ve yapıcı bir iş olacaktır. 

Köylünün baba zanaatında ileri teknik şe
kilde yetiştirilmesi dâvası 1943 te ele alınmıştı. 

Kanun çıkmış, müesseseler kurulmaya baş
lanmıştı. 1950 de bu mektepleri kapamaya te
şebbüs ettik. Tıpkı et kombinalarını yıllar yılı 
kötüleyip körletmeye çalıştıktan sonra senlma-
ya mecbur oluşumuz gibi! 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okul
ları gayelerine uygun, çahçtınlmıyoriar. Nök-
sanlannm tamamlanması bile hatırlanamıyor. 
Halbuki plâna göre, bu okullardan her vilâyet
te bir tanesinin açılması icabederdi. 

Bütün memleketin hayatı ziraat meseleleri 
ortada dunnaktadır... Büyük bir ekseriyet teş
kil eden köylü çocuklarının çabuk ve iyi yetiş
meleri bu vüsattaki bir teşebbüsle mümkündür. 

REİS — 7 dakikanız kaldığını söyliyeyim, 
kendinizi ona» göre ayarlayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - Muhterem 
Reisim, hemen ifade edeyim. Konuşmamı 20 da
kikaya göre ayarladım. Şunu ifade edeyim, Hil
mi Dura arkadaşım dün gece saat 8.05 geçe baş
ladı 8.48 e kadar konuştu. Kemal Biberoğhı 
10.20 de başladı 11 e kadar yazılı okudu, ismail 
Hakkı Akyüz 10.05 te başladı 11.20 ye kadar ya-s 
zılı olarak okudu. Zeki Ertaman 45 dakika yas 
lı okudu. 
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İstirhamım şu : 
REİS - Müdahale addetmeyin.. Meclisin ka

rarına müstenit zamanlar müstesna bütün arka
daşların haklarına riayet ettiğimize kaani olarak 
müsterih olun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - Hilmi Dura 
zaman almadan konuştu. Onu hatırlatmak istiyo
rum. 

REİS - Şifahi konuşmanızı nazara almadım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - Elbette almı-
yacaksınız. 

REİS - Devam buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - 60 milyon baş 
hayvan sahibi bir memleketin dışardan yapacağı, 
deri; deri mamulleri, iplik, süt tozu, peynir ve sı
ğır yağı ithalini ancak şaşılacak bir iş diye tavsif 
edebilirim. 

Hayvanlarımızın sıkleti az ve düşük - süt ve
rimi çok noksan, deriler fena - yapağı kötü, bun
ların ıslahı icabederken ve bunların ıslahı ile ge
niş halk kütlelerinin refahı ve kalkınması ancak 
mümkün iken hiçbir şey yapmamak yahut düşü
nülmektedir gibi malûm bazı beylik maslahatla 
işin idaresi hazindir. 

İstemiyerek insan düşünüyor; muvafık mev
kuteler ve radyo için şatafatlı açılış merasim ve 
r e k l a m m e v z u l a r ı o l a m a d ı k l a r ı yahut güç fakat 

neticeleri kalkınmaya mâruf olduğu için mi bu 
hususlar iltifata mazhar olmaz. 

Sorayım; baştan başa şantiye olan bir yurt 
mucizevi bir kalkınma iddiası yanıbaşında. 

Daha süt meselesi, et meselesi üzerinde du
rulmamış, evlerin üstü taşla örtülü 20 000 okulsuz 
köyün ıstırabı; evet propagandalar bu ıstıraba çare 
bulacak yerde; onları susturmaya uğraşmakta. 

Yurdun geniş meraları, mutena yaylaları; 
hayvancılığın mümtaz hazine ve kaynakları olarak 
heder ve heba olurken, köylünün elindeki hayvan 
para etmez, ürünlerinden istifade edemezken.. 

Büyük şehirlerimizde çocuklarımıza süt ve 
yumurta bulamıyoruz. Dünyanın hangi memleke
tinde bu acıklı tezatları bulmak mümkündür? 

Yurdun bu köşesinin imar ve ihyasını kim is
temez? 

Ama ne çare ki; üstünü taşla örttüğümüz ma
ğara misali evlerimiz ki ev denmesi caiz ise var
ken, beş ayda İstanbul'da güzel binalar inşaası 

için 91 milyon yahut Anakara için şu kadar mil
yonların harcanmasına gönlüm razı değil. 

O iktidar ki muhalefet yıllarında zaruri resmî 
teşekküllerin işletme binalarının yapımının dava
cısı idi. 

Yılda bir defa evine bir kilo et girmiyen, tek 
geçim vasıtası bir yahut birkaç hayvanının satımı
na bağlı olan köylünün, malı para etmez eli bağ
rında kalırken İstanbul'daki vatandaşlarımızın 
ucuz et yemesi için ayda Hükümetin üç milyon li
ra fark ödemesine gönlünüz bilmem nasıl razı 
olur ki; 

İktidarımızın ilk yılında siz içtimai adalet 
hislerinin galeyanı ile birkaç şehirde verilen ucuz 
kok kömürü fiyatını, diğer yerlerle eşit şekle ge
tirmekte gecikmediniz. 

Şunu kesin surette ifade edeyim ki; büyük 
şehirlerde hayat pahalılığının yükü altında ezilen 
vatandaşın ıstırabının derhal ve behemehal düzel
tilmesi ieabeder; buna ne Millî Korunmanın ceza 
müeyyideleri ne de Hükümetin farklı görüşleri 
mâni olamaz. Bu planlı bir iktisadi tutumla müm
kündür, fakat bugünkü Hükümet bu zihniyete ne 
sahipdir ne de sahibolabilecektir. 

Evet, büyük şehirler sadece hayat pahalılığı
nın ağır yükü altındadır; asıl ıstıraba mâruz çiftçi 
ve köylüdür. 

Memleketimizin iklim şartları o şekildedir 
ki, karla kapalı günlerin sayısı, çoğu yerde açık 
kalanın yarısını bulmaktadır. Bu uzun kış günle
rinde milyonlarca insan tamamen işsizdir. İnsan 
gücü bu geniş zaman içinde heder olup gitmekte
dir. Meşgalesiz insanın bir kısmı kahve ve sokağa 
akar, bir kısmı sanatsız, büyük şehirlerde iş tut
mak hevesiyle göç eder. Bütün bunlar istikamet-
siz, kontrolsüzdür, kötü huylar, suçlar, tenbellik 
biraz da nasibini burada alır. Bu işsizlik işte böy
lesine bir vesile olur. Zira vesile ile netice arasın
da bir imkân yahut imkânsızlık hududu vardır. 
Boş muazzam bir zaman içindeki eğitim ve he
defsiz, imkânsızlık işte bu şekilde çeşit ihtimalle
rin vesilesi olur çıkar. Uzun kış gecelerinde mil
yonlarca insanı uğraştıracak küçük ev ve el sanat
larını gece kurslarını açacak ve ciddî bir surette 
programlı olarak bunu başaracak bir iktidar bu 
memlekete en büyük hizmeti yapmış olacaktır. Ve 
milletin hele gelecek nesillerin minnettarlığı son
suz olacaktır. 
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Ağası terlemiyen iş sahibinin hizmetkârı 
ısınmaz, atalar sözü bizim idare edenlerimizin 
öteden beri şiaıı olacak ki, millete sözde efendi 
der ve pöhpchleriz. Fakat kalkınması babında 
söz kalabalığı, rakam yığınları espriler içinde 
evvelkini kötülemek, şimdikini övmekle ciddî 
işlerde yan çizeriz. 

Zirai bünyemizi gözden geçirirken, zirai 
mahsullerin fiyatları üzerinde durmak isterim. 
Hububat fiyatları Devletin himayesin dedir. Bu 
iş dc 1950 den önce olmuştur. Hububat fiyat
ları eskiden yıllara göre ayarlanmakta idi. Bu
gün fiyatlar o seviyeyi bulmuştur ki, umumi 
hububat fiyatlarının Devlet tarafından korun
ması söylenemez dahi, 

Pancar fiyatlarına yapılan cüzi zamnu kâfi 
görmeye imkân yoktur. İstihsal masrafları ve 
umumi fiyat durumu ve paranın değeri karşı
sında pancara verilen fiyat kâfi değildir. Fi
yatın kâfi olması pancar \stihsaline elbette ki 
tesir edecektir ve ediyor. Bu sebeple şeker fab
rikalarının tam bir randımanla çalışmamaları 
millete pahalıya nıalolmaktadır. 

Çekirdeksiz üzümün fiyat düşüklüğünü ha
tırlatmak isterim. Ege nuntakası bağcılarının 
bu yüzden çektiği ıstırabı dile getirmek uzun 
olacaktır. Bunun da çaresi bulunmamıştır. Pa
muk fiyatlarının altı yıllık seyrini takibedersek 
bâzı olağanüstü faktörlerin tesiri ile bir yıl pa
muğun yüksek fiyatla satılmasını iktidar ken
disi için başarı saymıştı. Fakat sonradan beli
ren sendelemeleri durdurmak için kooperatifler 
birliğine Hükümetin yaptırdığı müdahale alış
larından doğan zararlar kooperatiflere borç ola
rak yüklenmiştir. Bu yüzden, 50 milyon lirayı 
gecen bir borç altına girmişlerdir. 

Bugünün iktidarı muhalefette iken. memle
ket tütünlerinin ucuza satıldığını ileri sürmüş 
ve tütünleri daha yüksek fiyatlarla kıymetlen
direceğini 'iddia etmişti. 

' Altı yıldan beri tütün fiyatları -zamanında 
müstahsilin yüreğine korku salmaktadır. Attı 
yıl içinde memleket tütünlerinin vadedildiği gi
bi yüksek fiyatlarla satıldığı görülmemiştir. 

Tütün fiyatlarında bahsedilen istikrarı bul
mak güçtür. Bu mahsulün fiyatının istikran 
için düşünülen müessese de'daha kurulmamıştır. 

Bilindiği üzere bir tütün kurumu teşkili için 
eski iktidar zamanında tütün müstahsillerinden 
muayyen nispetlerde para kesilmeye başlan

mıştı. Bu kesilen paraların teşkil edilecek ku
ruma sermaye yapılması düşünülmüştü. Eski 
iktidar o zaman (40) milyonu bulan bu para ile 
tütün kunımunu teşkil edecek kanunu da çı
karmıştı. Bugünün iktidarı bu kanunu geri al
mıştır. Aradan altı yıl geçti. Teşekkülden ha
ber yoktur. Toplanan para faizleriyle birlikte 
(100) milyonu aşmış olmalıdır. Bu para nere
dedir' Şu ana kadar nerede kullanılmıştır? 
Merak bu ya, öğrenmek isterim. Mısır vc fın
dık fiyatları ile fıstık fiyatlarının gerekli hima
ye vc alâkayı görmediklerini ifade etmek iste
rim. 

Müstahsilin mahsulleri için hamiye tedbir
leri kifayetsiz ve derme çatma iken ve gevşek 
olarak devam ederken Hükümet eîmdeki inhi
sar maddelerinin fiyatını artırmakta, yeni ver
gi vc resimler koymakta kusur etmiyor. Tuz
dan sigaraya, çaydan keresteye, mektup ücre
tinden tayyare biletine, şekere kadar bütün 
Devlet mamulü ve Devlet elindeki vasıtaların 
ücretleri alabildiğine yükseltilmiş; hayat paha
lılığını Hükümet bizzat kamçılamıştır. Bir ta
raftan Millî Korunmanın ağır müeyyiden hu
kuk tekniğine uymaz hükümlerinden medet um
muş, Öte tarafta, hayat pahalılığını bizzat ken
disi yaratmıştır. Bu kararsızlık, bu . tedbirsiz
lik-nerede görülmüştür? 

Fırsat atını kâh malımuzlıyan, kâh dizginle
rini çeken; eğer kaşına sarılıp düşmekten kor
kan bu acemi fakat görünüşte cesur süvarinin 
mahmuzları sakırdarken titrek elleri dizginlere 
asılıyor. Ürken at misali memleketin iktisadi 
kaderi dolu dizgin sıkıntı ve ıstırabın uçurumu
na gidiyor. (Soldan, vay vay sesleri, gürültü
ler) 

Bu şartlar muvacehesinde bütçeye beyaz oy 
verecek huzuru ve memleket dâvalarmdaki kay
gısızlığı vicdanımda duymadığım içnı reyim el
bette ret olacaktır. (Sağdan; bravo sesleri, al
kışlar) 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, (Çok kitap getirmişsin 
sesleri) Bu kitaplan nazire olsun diye değil, iti
raz vâki olur diye getirdim, kullanmamaya da 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, yedi senedir hasretini 
çektiğimiz mUnsif muhalefet usullerinden şu büt-
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çe müzakerelerinde de mahrum kalmamızın üzün
tüsüne işaretle mâruzâtıma başlayacağım. Çünkü 
iki gün evvel şahsan gayet dirayetli ve akıllı bir in
san olarak tanıdığım bir muhalefet sözcüsünün 
topyekûn bir camiayı bu kürsüden tahkir edecek 
kadar mizaç değiştirdiğini görmek, dün ve bugün 
burada konuşan bazı muhalefet sözcülerini dinle
mek beni hakikaten endişelendirmiş ve muhalefet 
akımından yedi senedir sürüp giden nasipsizliği-
mizin daha bir müddet devam edeceğine bizi inan
dırmıştır. (Soldan, bravo sesleri) Filhakika cemi
yetimizin içtimai bünyesi bakımından mâkul bir 
muhalefete olan ihtiyacımızı kaçınılmaz bir zaru
ret haline getiren öyle sebepler mevcuttur ki, bun
ları yüksek huzurunuzda arz ettiğim takdirde, be
ni hem endişelenmekte ve hem de bugünkü hali
mizi bir nasipsizlik olarak vasıflandırmakta haklı 
bulacağınıza eminim.Vaktin darlığı sebebiyle bu 
konuşmamda yalnız mâkul bir muhalefete olan ih
tiyacımızı zaruri kılan iki sebebe işaret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek bir medeniyet 
ve refah seviyesine ulaşmış olan memleketlerde, 
muhalefet partilerinin hattı hareketleri belki üze
rinde hassasiyetle durulacak bir mevzu teşkil et-
miyeceği kabul edilebilir. Fakat memleketimiz 
gibi, en kısa zamanda halledilmemeleri o memle
ketin bekasını dahi tehlikeye sokabilecek muaz
zam iktisadi ve içtimai davaları olan bir memle
kette muhalefet metotları, iktidarın çalışma siste
mi kadar üzerinde hassasiyet gösterilecek bir 
mevzu olmak iktiza eder. (Soldan, bravo sesleri) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) - Yani yeni ted
birler mi lâzım, Nusret Bey? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) - Bu 
iddiamı teyidedecek bir cümleyi Nüvit Beye ithaf 
ederek okuyacağım, dinlemelerini rica ederim. 

"Eğer iktidar karşısına geçen muhalefet par
tileri devleti ve milleti kötüleme pahasına da olsa 
her şeyi fena göstermek yolunu tutarlarsa; 

Eğer muhalefet partisi her hükümetin tabiî 
olan her güçlüğünü büyütmeye kalkarsa; hulâsa 
iktidarla muhalefet arasındaki münasebet şuursuz 
bir çekişme ve dalaşma halinde soysuzlaşırsa de
mokratik rejimin âtisi yoktur." 

Neticelerini ve kelimelerini değil fakat ma
nasını ve ruhunu beğendiğimiz bu söz Nüvit Yet-
kin'in dahil bulunduğu partinin Muhterem Lideri 
İsmet İnönü'ye aittir. 

NÜVİT YETKİN (Malarya) - Ben de imza 
ederim. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) - Bi
raz sabredin Nüvit Beyefendi, hepsine cevap ve
receğim, hiçbir delik boş değildir. 

Denilebilir ki, muhterem arkadaşlarım, baş
tan başa yenilenmekte olan bir memlekette muha
lefetin değil böyle sakim veya Osman Bölükba-
şı'nın dediği gibi, mistik bir yolda bulunması hat
ta ve hatta sadece iktidara kâfi müzaheret göster
memesi dahi işleri az veya çok geriletebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sebebi ve hakikati 
inkâr etmeye imkân yoktur. Mâkul bir muhalefe
te olan ihtiyacımızı zaruri kılan ikinci sebebe ge
lince; 

Bunu millet olarak darlıkların en feciini ve 
hürriyetsizliklerin en meşumunu tatmış olmamız 
şeklinde ifade edebilirim. 

Filhakika bu millet, bir amele yevmiyesiyle 
ancak iki kilo ekmek alındığı, kasabaya inen bir 
köylünün bütün varını yoğunu bırakıp bir paket 
tuz, 250 gram şekerle köyüne dönebildiği, (Sağ
dan, şimdi o da yok sesleri) % 50 mizin ayağına, 
Fethi Çelikbaş'm dediği gibi, giyecek çarık, sırtı
na giyecek mintan dahi bulamadığı, işsizlik ve 
açlığın bir veba gibi nüfusumuzu kemirdiği devir
leri, (hem de hayat pahalılığından veya iktisadi 
buhrandan şikâyet dahi edemeden) idrak etmiştir. 

Bunları, maziye temas etmiş olmak için arz 
etmiyorum. Ben, muhalefetin, bizim iktidarımız 
zamanındaki muhasebesini yapacağım. Bunları 
izah etmiş olmak için de maziden misaller aldım. 
Milletin sinesinde yer etmiş olan dertleri tebarüz 
ettirmek için arz ediyorum. 

Bu millet, Senirkent ve Arslanköy hâdiseleri
ni, gazetelerin idari kararlarla kapatıldığını, sahte 
seçim mazbatalariyle seçilme hak ve hürriyetleri
nin tahdid edildiğini, mahkûmiyet hükümlerinin 
19 Mayıs Stadyumunda verilen nutuklarla dikte 
edilmek istendiğini, (hem de rejim buhranından, 
matbuat hürriyetinden, adlî teminattan şikâyete 
dahi hakkı olmadan) duymuş ve görmüş, zulüm 
ve istibdadı sırtında, tabanında hissetmiş bir mil
lettir. Nasıl bir doktorun (sırf bir vizite ücreti al
mak için) yeni iyi olmuş bir hastaya, hastalığının 
nüksetmiş olduğundan veya nüksedeceğinden 
bahsetmesi çok haksız bir hareket ise, böylesine 
maddî ve mânevi ıstırapların kâbusundan henüz 
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yeni kurtulmuş bir milletin karşısına geçip, 
(tamamen hilâti hakikat olarak) ve sırt* birkaç 
rey fazla alabilmek için eski günlere dönüle
ceğinden ve gazetelere başlık olmak üzere bu
günkü iktisadi politikanın korkunç akıbetlerle 
dolu olduğundan bahsetmesi de aynı derecede 
isabetsiz ve haksız bir harekettir. Ben, misa-
limizdeki gibi bir doktor tasavvur dahi etmeni 
ama maalesef hep birlikte misalin diğer kıs
mındaki gibi muhalefet liderlerini görmüş bu
lunduk. Siz de dinleyin Nüvit Beyefendi. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Artık o sa
kız çamura döndü. Sebati Bey çok söyledi.. 

SEBATI A T AMAN (Zonguldak) — Sebati 
kadar taş düşsün. (Gülüşmeler) 

NUSRET KÎRİŞClûGLU (Devamla) — Bu, 
çamura düşecek mesele değil. Çünkü insan söy
lediklerinin mahkûmu, söylemediklerinin hâki
midir. Neler söylediler, hepiniz hatırlıyorsunuz. 

1. Petrol Kanununun her maddesi kapitü
lâsyon esası üzerine hazırlanmıştır. Bunları 
çıkaranların bilinmiyeıı maksatları vardır. ' 

2. Çiftçi için büyük bir tehlike belirmiş
tir. Yabancı sermaye işleteceği toprağı.'., bir 
çok çiftçimizin en çok 20 dönüm olan arazisin
den alacaktır. İktidarın, yabancıdan para al
mak iein, vermtdiği memleket hazinesi yoktur. 

o. Bugün adalet dediğimiz müesseseden 
eşer kalmamıştır. 

Gönlümüzde derin yaralar açan bu haksız 
ve insafsızca «özler tamamen İnönü'ye aittir. 

Bunlar öyle sözlerdir ki, meselâ Amerika'
da söylense topuna birden çocuklar güler. Fa
kat muhterem ve muhalif kardeşlerimiz insaf bu
yursunlar, geçmiş idarelerden hakikaten canı 
yanmış, bir endişe ve şüphecilik haleti mid
yesinden henüz tamamen sıyrılamamış milleti
miz arasında bu kabîl sözlerin (Velev kısmi dc 
olsa) bir huzursuzluk yaratmaması mümkün 
müdür? 

Şimdi, bir de bu arz ettiğim iki sebebi yani. 
maziden gözü yılmış ve istikbale hamle yap
makta olau bir millet olmamız hakikatini bir
likte mütalâa edersek muhalefetin çalışma tar
zını tavsif için munis kelimeler bulmakta cid
den müşkülâta uğrarız. 

Muhalefet vazifesini, münhasıran iktidarda 
kusur aramak, hattâ bulamayınca kusurlar tasni 
etmek ve hepsinden kötüsü bütün hakikatleri 

bir kenara bırrkıp yalnız şereflere tecavüz et
mek şeklinde telâkki eden bâzı muhalefet söz
cülerine bu memlekete hizmet edebilmek için 
kendilerine terettübeden bâzı vazifeler bulun
duğunu böylece hatırlattıktan sonra biraz da 
memleket realitelerine bir göz atalım. 

Muhterem arkadaşlar; diyebiliriz ki, muha
lefetin bu millete yapabildiği en büyük kötülük 
millet olarak yaşıyacağımız cn sevinçli anların 
hevesini dahi boğazımızda bir düğüm haline ge
tirmeye kalkışmasıdır. Filhakika bütün inkâr 
ve gölgeleme gayretlerine rağmen, yedi senedir 
bu memleket, içte ve dışta emsali görülmemiş 
muazzam bir terakki handesinin artık eserleri
ni idrak etmektedir. 

a) Muazzam barajlar, sulama tesisleri, san
traller, limanlar, silolar, soğuk hava depoları in
şa edilir, 

b) Geniş, muntazam yollar memleketi örüm
cek ağına çevirir, 

c) Gerek devlet sektöründe, gerek hususi 
sektörde çeşitli fabrikalar, atelyeler, sınai tesis
ler yerden mantar biter gibi fışkırır, 

ç) Çatısı Örtülen tesislerin üzerlerine diki
len bayraklar buğday tarlasındaki gelincikler 
gibi memleketi baştan başa kaplar, 

d) Köylüler içecek suya, çocuklarım gön
derecek okula, yakasını madrabazlar elinden 
kurtaracak krediye; benzine biraz kan, hayatı
na biraz saadet getirecek imkânlara kavuşturu
lur. 

e) işçiler istikballerini emniyet altında gö
recek kanunları birbiri ardınca vc sırf Hüküme
tin gönül rızası ile elde ederler, 

f) Şehirler ve kasabalar (dün Muhterem 
Hüseyin Balık'ın dediği gibi keyfî savrulau pa
ralarla değil kendi çevreleri içinde elde edilen 
imkânlarla) imar edilir, nura ve rahata kavuş
turulur. 

Fakat bütün bu muazzam eserlerin karşısın
da bu milletin gönlünde dedikodu ve şüpheden 
âri en ufak bir neşenin ve bilhassa Hükümete 
karşı en ufak bir kadirşinaslık duygusunun da
hi yer almasına, muhalefet sözcüleri ve onların 
kötü taklitçileri müsaade etmek istemez. Ya
pılan bir ihalenin tahakkuk edeceğine, temeli 
atılan bir eserin birgün açılış merasiminin ya
pılacağına hattâ hizmete giren bir tesisin bu 
memlekete hayır getireceğine muhalifleri inan
mış görmek mümkün değildir. Hiçbir şey yapa-
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mazlarsa şu kürsüde binlerce tesisten bazan mü-
taahhidin kusuriyle, bazan eski istimlâk hüküm
lerinin tatbikatta doğurduğu ihtilaflar yüzün
den, bazan da en medeni memleketler için dahi 
tabiî olan teknik arızalar neticesinde geciken 
yalnız üç beşini ele alıp bu milleti yapılan eser
lerden ve akılları sıra iktidar ve Hükümetten so
ğutmaya çalışırlar. Muhterem Hürriyet Partisi 
Sözcüsünün iki gün evvelki konuşması bunun 
bariz misalidir. 

Sözcülerini alkışlamak için satır başlarını 
dört gözle bekliyen; hattâ «Bütçe açıktır, bu 
hareketi Moskoflar yapmaz.» gibi haksız sözle
ri dahi neşe içinde alkışlamayı birbirlerine karşı 
vazife sayan... 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Tamamen 
yalan... 

NUSRET KlRIŞClOĞLU (Devamla) — Hür-
riyet Partililer; sözcünün daha ziyade işletme
ler Vekillerini tenkid kasdiyle söylediği anlaşı
lan sözlerini şiddetle alkışladılar. Yalnız dikkat 
ettim, o zaman Muhlis Ete'yi göremedim, Fet
hi Çelikbaş ise mahcup, önüne bakıyordu. 

Bunlar hakikaten üzüleeck şeyler muhterem 
arkadaşlarım... Tarihimizin ve içtimai hayatımı
zın dönüm noktası olan şu güzel günleri gönül 
rahatlığı içinde idrak etmemize mâni olan öyle 
yalan haberler uydurulmakta ve bu haberler 
memlekette o kadar sistemli bir şekilde yayıl
maktadır ki, insanın haklı olarak aklına bu fa
aliyetin muayyen merkezlerden ilham aldığı yo
lunda "korkunç ihtimaller gelmektedir. 

Meselenin üzülecek taraflarından birisi; ya-
pdan ve hakikaten, zararh • dedikoduları bütün 
saKTüyet Ve imkânlariyîe tekzibetmek mevkiin
de v<* vicdani vazifesinde bulunan muhterem 
muhalefet liderlerinin aynı dedikodulara, konuş
malarında kısmen açık, kısmen üstü kapalı ola
rak yer vermek itiyadından vazgeçememeleri 
hattâ çok defa bu muzir dedikodulara takaddüm 
etmeleridir. 

Şimdi huzurunuzda Muhterem ismet inönü'
nün 1954 seçim nutuklarından bâzı parçalar 
okuyacağım: İşte bir cümle, 1954 seçim nutuk
larından bâzı parçalar. Bilhassa Nüvit Yetkin 
böyle muhalefet bizde yok, dedi de onun için 
arz cdeeeğim: «Şimdi kesif bir temel atma fab
rika ihale etme şenlikleri içindeyiz. istanbul'un 
meşhur asma köprüsünün temelini de bu seçim 
devresinde görürsek hayret etmemelisiniz.» Baş

ka bir cümle: «İnsaf ediniz bir günde 500 mil
yon liralık taahhütlere giren ihaleler yapan bir 
iktidarın ciddiyetine mercimek kadar aklı olan
ların inanmasına imkân var mıdır? Bunlar seç
menleri aldatmak için başvurulan manevralar
dır.» 

Diğer bir cümle: «Seçim zamanı bu törenler 
dünyaya karşı Türk Milletinin başındakiler ta
rafından saygısız muamele gördüğünü anlatıyor. 
Türk milleti, ameliyat olacak *âf çocuğu oyun
cakla aldatmak muamelesi"görüyor. Bunlar ya
kışıksız şeylerdir.» 

Muhterem ismet inönü'nün bu sözlerine... 
HAŞlM TATLIOĞLU (Yozgad) — Bırak şu 

muhteremi... 
NUSRET KİRIŞCtOĞLU (Devamla) — 

Muhterem Isnıet inönü'nün bu sözlerinin bâzı 
vatanperverlik his ve izanı zayıf kimselere na
sıl cesaret vermiş olduğunun canlı misallerini 
geçen seçimlerde hepiniz bizzat müşahede bu-
yurmuşsunuzdur. 

Bana kalırsa en güzel bir eserin meselâ en 
inkarcı zihniyetin dahi beğenmek mecburiyetin
de kaldığı Seyhan barajının açılış merasimine 
âdi içki ve İstakoz dedikoduları karıştırmaya 
uğraşanların; barajların temellerini farelerin 
deldiği haberlerini uydurmak suretiyle izanımız
la alay edenlerin; hulâsa her müesseseden hal
kı şitphcyc düşürmek için aklın ve terbiyenin 
müsaade etıniyeceği yollara başvuranların bu 
kabil sözlerden cesaret aldığını ifade etmekte 
hata yoktur. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, bugün gazetede bir 
haber var. Deniyor ki : «Yunan Hariciye Vekili 
Averof bugün kulis arkası faaliyetlerine devam 
etmiştir, verilen malûmata göre Yunanistan ha
vanın aleyhe dönmesi karşısında NATO'daıı ay
rılmak tehdidinde bulunmaktadır.» 

Bu haberin neşredildiği bugünde bir muha
lefet lideri 6 - 7 Eylül hâdiselerinden Hükümeti 
ve milleti mesul tutan bir konuşma yapmaktan 
çekinmemiştir, işte kötü tahrikçiler memleketi
mizin dış, itibarını sarsacak şekilde bu tahrikle
rine yenilerini katarlarsa o zaman memleket için 
kötü olur. Bu netice muhalefet liderinin ne ka
dar dikkatli konuşmaları icabettiğini ispat eyle
mekte, fakat ne yazıkki hâdiseler memleket için 
tamamen aksi bir istikamette tecelli etmektedir. 

İşin acı tarafı ise bu sakim usullerin maatte
essüf memleketimizde bir muhalefet geleneği.. 
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TURGUT GÖLE (Kars) — 33 vatandasın 
öldürülmesi meselesi gibi. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Bir 
muhalefet geleneği olarak yerleşmesidir. 

Cumhuriyetçi Millet Partisini kuranlar çok 
eskiden yani, Demokrat Partinin mâkul muha
lefet tarzını muvazaa olarak vasıflandırarak 
«Millet Partisi» şeklinde birleştirdikleri günden 
beri haşin mücadele tarzını kârlı bulmaktadır
lar. Millet Partisi mahkeme karan île inkılâp ve 
cumhuriyet esaslannı ihlâl edici gayesi dolayı
siyle kapatıldıktan sonra aynı şahıslar tarafın
dan kurulmuş olan Cumhuriyetçi Millet Parti
sinde dünden bugüne hâsıl olan zihniyeti hepi
miz bilmekteyiz. Bühassa Muhterem Osman Bö
lükbaşı Cumhuriyetçi Millet Partisi içinde dik
tasını tesis ettikten sonra bu partinin muhalefet 
telâkkisi büsbütün zararlı bir hal almıştır. 

Üçüncü Partiye gelince; 
Bu parti aramızda bulunduktan zaman dai

ma yıkıcı muhalefet usullerinden bizzat şu kür
süde acı acı şikâyet eden sabık D. P. li mebus
lardan (bu sabık tâbiri Ekrem Alican'ındır) ve 
sabık vekillerden terekkübettiği halde şu son 
günlerde diğer iki muhalefet partisini gölgede 
bırakmak gayreti içindedirler. 

Bu arkadaşlanmız bu milletin huzuruna D. 
P. listesinde çıkmak suretiyle (sözcülerinin ifa
de ettiği gibi) milletle mukavele yaptıklarını 
unutarak ve millet rey ve mukavelesine ihanet 
ederek partimizden aynldıktan sonra, bir za
man kendilerinin de iştirak ettikleri ş ere f l er i 

bugün âdeta mahrum kalmanın kini ile lekele
meye çalışmaktadırlar. Velhasıl muhalefet, lider 
ve sözcülerinin elinde o hale gelmiştir ki, ağzı
nı açtığı zaman iyilikten bahseden muhalefet 
sözcüsüne raslanamaz olmuştur. 

Meselâ; bir ydbaşı, sabahı elinize aldığınız 
gazeteye bakınca ilk gözünüze çarpan muhalefet 
liderlerinin sevimli resimleriyle süslenmiş, fakat 
memleketi baştan başa, karalıyan ve tehlikelere 
mâruz gösteren yılbaşı mesajları ile karşılaşırsı
nız. 

Bir milletin en ziyade neşe umduğu ve bir 
yeni yda iyi niyet ve haberlerle başlamak iste
diği böyle bir günde böyle kara haber dellâllığı 
yapmak bu millete reva mıdır, ve sahiplerine ya
raşır mı bilmiyorum. 

Bu sözlerim zannediyorum, demokrasinin karde

şi kardeşe düşman eden bir rejim olmadığını söy-
îiyen Ekrem Alican'a cevap teşkil eder. Ve ko
nuşmasında tasvir veya tahayyül ettiği hercü-
merç manzarasının mesullerinin kim olduğunu 
millete ve onlara gösterir. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefetin üzerinde 
ısrar ettiği hatalı yolu böylece belirttikten son
ra şimdi Muhterem Hüseyin Balık'm dikenli, 
dîye tavsif ettiği bu yola, kendilerini sürükliyeu 
haleti ruhiyeye işaret etmek istiyorum, Muha
lefeti bu hatalı yola sevk eden iki sebep vavdır. 
Biri bu milleti anlıyamamış olmalan ve anlama
makta ısrar etmeleri; diğeri ise tarih ve millet 
muvacehesinde derhal yalancı çıkmak bahasına 
da olsa iktidara gelme hayallerinden bir türlü 
vaz geçmemeleri. Muhalefet bu milletin «Âyinesi 
iştir kişinin lâfa bakılmaz» hakikatına ermiş bir 
millet olduğunu anlıyamamaktadır. Bunu ispat 
için zabıtlardan, nutuklardan bir hayli şayanı 
hayret cümleler çıkarmıştım. Pak*t, kıymetli va
kitlerinizi israf etmemek için şimdi bunlardan 
yalnız ikisine işaret edeceğim. 

Bakınız, Muhterem ismet inönü 27 Mayıs 
1950 tarihinde partisinin seçimleri kaybetmiş ol
masını nasd izah ediyor. Güya C. H. P. ni ik : 

tidardan uzaklaştıran : 1. Menfi eereyanlann 
sinsi çalışmaları, 2. Milletin değişmez sandığı 
bir iktidan değiştirmeyi tecrübe etmek arzusu 
imiş. Bu milletle alay eder gibi yapılan izaha 
ilâve edilen ve mucidinin dahi aynı lider olduğu 
hissedilen milletin vaitlere aldandığı teranesini 
hepiniz biliyorsunuz. 1954 seçimlerinden sonra 
ise* Şayanı hayret olarak muhalefet sözcülerinin 
yine Demokrat Partinin, vaitlerinin sağladığı 
şansla vatandaşın rey ve itimadına mazhar ol
duğu ve 1954 seçimlerinde eskisinden daha bü
yük bir çoğunluk kazanmasının münhasıran se
çim sisteminin icabı bulunduğunu söylemekten 
vazgeçememişlerdi r. 

Muhterem arkadaşlarım; muhalefeti bugün 
içinde bulunduğu üzücü vaziyete mahkûm eden 
ikinci sebebe, yani tarih ve millet muvacehesin
de en kısa zamanlarda da olsa yalancı çıkmaktan 
asla perva etmemeleri vakıasına gelince, bunun 
neticesinin memleket için zararlı olduğu kadar 
bu yolun sâlikleri için de o derece mahcubedici 
bir hal aldığını söyliyebilirim. B u iddiamın ha
kikat olduğunu ispat edebilmek için evvelce mu
halefetin kıymetli lider ve sözcüleri tarafından 
pervasızca söylenen fakat, bu bütçe müzakerele-
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rinde tamamen meskût bırakılmış olan bir iki nok
taya işaret edecek ve kendilerine birkaç sual sora
cağım. Çünkü, mesuliyetsizlik hududu içinde per
vasız konuşmanın da artık bir müeyyidesi bulun
duğunun bilinmesi her halde faydalı olacaktır. 
Üzerimize çuvaldızla saldıranlara ufak bir iğne 
ucu göstermemizi her halde mazur görürler ve 
kendileri için en aşın ve zararlı hareketleri dahi 
mubah sayan muhterem muhalifler bunu bizim 
tahammülsüzlüğümüze atfetmezler, 

Bütçe denkliği ve samimiyeti hakkında yapı
lan münakaşalar muhalefetin mntlak bir bezi-
metiyle neticelendiğini evvelki gün ve dün gö
zümle gördüğüm İçin konuşmamın bütçeye taal
lûk eden kısımlarını hıfzettim. Yalnız birinden 
vazgeçemedim. 

Bakınız, Muhterem Osman Bölükbaşı, o za
man Ferid Melen tarafından bümüzayede 940 
milyona çıkarılan 1951 bütçe açığı hakkında na
sıl konuşmuştu. Aynen okuyorum : «1951 yılı 
bütçesi için açığın gösterildiği gibi 232 milyon 
olmayıp 600 - 650 milyon lira civarında olduğu 
nazara alınacak olursa halim böyle bir hükümete 
nasd itimadedeceği üzerinde . durulacak hayati 
bir mesele teşkil eder.» 

Hiçbir rasathane memurunun hava tahmini 
bu kadar yanlış çıkmamıştır. Muhterem arkadaş
larım, çünkü, büiyoraunuz bu bütçe 56 milyon 
lehte bir farkla kapanmıştır. 

Osman Bölükbaşı'yı 1957 yıh bütçe konuş
masında bu mevzuda susmaya mecbur eden his 
her halde muhterem Ekrem Alican 'ı hesap
lara (1952) senesinden başlamaya sevk eden his
sin ayni olsa gerektir. 

Bilmem. Osman Bölükbaşı kendilerine bir 
anal sormamıza müsaade buyururlar mit 

Bu derece hatalı tahminlerine rağmen hal
kın muhterem Osman Bölükbaşı'ya nasıl itima
dedeceği üzerinde durulacak hayati bir mesele 
değil midir t Yoksa muhalefet için yalan mu
bah mıdır? 

Müsaade buyurursanız Hürriyet Partisine 
burada dokunmaya cağım (Sağdan, sağ ol ses
leri) 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Dokunamaz
sın, dokunamazsın. 

NUSRET KİRİŞCÎOĞLU (Devamla) - Se
bati Ataman bu işi benden evvel yaptığı için 
yaralı kuşa taş atmayacağım. 

REİS — Çok rica ederim, ihtilata sebebi
yet verecek lâflar sarf etmeyin Nusret Bey. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Mü
saade ederlerse Muhterem İsmet İnönü'nden 
soracağım birkaç sual var. Soruyorum : 

Yabancı sermaye teşvik Kanunu neşredileli 
üç sene oldu memleketin her hangi bir köşe
sinde her hangi bir çiftçinin elinden bir dö
nüm dâhi arazisi alınmış mıdır? 

iktidarımız yabancıdan para almak için 
hangi memleket Hazinesini yabancılara teslim 
etmiştir? 

Elinizde bir misal varsa neden §u kürsüye 
getirmediniz, hâdiseler sizleri tekzibetti ise bu
nu millete bildirmekten neden çekmiyorsunuz? 
Şu milletin, elinden arazisinin alınmadığı ve 
almaraıyacağı hakikatini sizin ağzınızdan duy
ması neden işinize gelmiyor! 

Petrol Kanunu da, hani şu her maddesi bir 
kapitülâsyon hükmü getiren o kanun da kabul 
ve neşredileli üç sene oluyor, biz bu kanu
nun bir milletin yüzünü güldürme yolunda in
kişaflar kaydına sebebolduğunu iddia ediyo
ruz. 

Elinizde bu kanunun memlekete kapitü
lâsyon getirdiğine dair delil varsa; bu kanu
nu çıkaranlara atfettiğiniz gizli maksatlar
dan meydana çıkanlar mevcut ise neden bun
lan şu müzakerelerde açıklamadınız! 

Hakikatler sizi tekzibetmiş ise neden bun
lan ilân edip bu milletin .yüreğine bir damla 
su serpmiyorsunuz! 

SAĞDAN BÎR SES — (Yüreğin yanık mı?) 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU ('Devamla) — Bu 

muhalefetten çok.yanık yüreğimiz. (Sağdan, 
gülmeler) 

Muhterem- arkadaşlar, bu sualleri saatlerce 
devam ettirmek mümkündür. Ne yapayım ki, 
sizlere kıyamıyorum. Mercimek kadar aklı olan
ların dahi inanamıyacağım söylediğiniz milyar-
bk ihaleler bugün tekemmül* etmiş, ameliyat 
olacak saf çocukları oyuncakla aldatma mua
melesi diye vasıflandırdığınız tesis ve fabrika
ların bugün yüzde doksanı hizmete girmiş bu
lunmaktadır. Hattâ başladığını dahi işitmediği
niz tam 389 sınai tesis yalnız 1956 yılı içinde ve 
munhasrran muhteretn muhalefet liderinin bu 
sözleri söylediği istanbul vilâyetinde çalışmaya 
başlamıştır. Şimdi o oyuncaklarda çeşitli ihti
yaç maddelerfmiz imal ediliyor. 
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Bu hakikatler karşısında bu millete eski sözlerini
zi unutturmak için söyliyecek tek bir kelimeniz 
dahi mevcut değil midir? 

Yine soruyorum, üç sene evvel bu memleket
te adaletin zerresi dahi yoktur, demiştiniz. Bu 
üç sene zarfında bu memleektte mevcut adliye 
cihazı ne vazife yaptı? '(Sağdan, Allah bilir ses
leri) Ben size söyliyeyim, Allah da bilir, millet 
de bilir. Sadece suçluları takip ve muhakeme 
etti, haklıyı ve 'haksızı ayırdı ki arkadaşlar, bu 
mevzulara ait cevabı bütçe müzakerelerinde bu
lamadık. Konuşulacak yerde susmak, susulması 
icalbeden yerde mütemadiyen söylemek şeklinde 
tecelli eden muhalefetin kadrini ben tutulun 
yolun tabiî bir neticesi saymaktayım. 

Anlaşılması daha doğrusu izahı güç olan 
nokta şudur. Hem susuyorlar, hem eski usulle
rinde ısrar ediyorlar. O hakle bu sükut neda
metten veya mahcubiyetten değil ise nedendir? 

Muhterem arkadaşlarını, muhalefet yavaş ya
vaş kendilerini mücerret mefhumlar sahasrna 
kaydırmak ve iktîsadi hakikatlerin inkârı gay-
rimümkün hale gelince tamamen göçecekleri 
anlaşılan bu sahaya geçiş 'hazırlıkları yapmak
tadır. 

Biraz sonra vekâletler bütçeleri başlayınca 
yegâne sermayeleri olan beş altı mevzuu şu kür
süden nasıl istismar edeceklerini göreceğiz. Ko
nuşacak Demokrat Partili mebus arkadaşlan-
raız, Hükümet ve Bütçe Encümeni sözcülerimiz 
her halde bu musanna dâva, şekva ve itirazları 
nastl ilim yolu ile susturacaklarını da yine bu
rada zevkle seyredeceğiz. 

Yalnız bilhassa Osman Bölükbaşı konuştuk
tan sonra ben burada bir mevzua adlî teminata 
da kısaca temas etmeden geçemiyeceğim. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Var mıdır? 
(Sağdan, var var sesleri, gülüşmeler) 

NUSRET KTRÎŞCÎOĞLU (Devamla) -
Muhterem arkadaşlarını, muhalefetin adlî te
minat şekvası haksızdır. Çünkü maznun bulun
dukları dâvalarda Cumhuriyet müddeiumumile
rine dâva açmamaları yolunda vekâletçe emir 
verilmesini, mahkemelere en hafif tabiriyle te
sir yapabilmek ümidi ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden hususi esbabı mucibeli karar istih
saline sây edenlerin biz asgari ölçüde (unvan
ları ne olursa olsun) bilgisinden «bu memlekette 
adaletin zerresi yoktur» şeklinde konuşup ve 
inananların tevahhuş edeceği ve dıs itibarımızı 

kıracak böyle haksız bir ithamı yapanların, bu 
yetmiyormuş gibi bir de kazai 'bir merciin suçlu 
saydığı bâzı mahkûmlara şeref destanları uydu
ran ve bâzı kazai hükümleri millete haksız bir 
muamele olarak gösterebilmek için gerek doğ-
rudan doğruya, gerek dolambaçlı yollarla te
zahürat yapan ve yaptıranların (eski ve yeni 
sıfatlan ne olursa olsun) biz »hüsnüniyetlerin
den şüphe etmeye mazuruz. 

19 Mayıs Stadyumunda çekilen nutuklann 
vatan evlâtlarını tabutluklara götüreceği devir
ler çoktan geçmiştir. (Soldan, bravo sesleri) 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun bahşettiği bir 
hakkı burada ne kadar kötü kullanırsanrz kul-
lanuuz ve kazai mercilere tesir için istediğiniz 
yerde istediklerinizi söyleyiniz. Bu memlekette 
yalnız adalet tecelli eder. Çünkü adli teminat 
müessesesi suç hududuna giren muhalefet usul
lerinin kalkanı değildir. 

Bizce adlî teminat müessesesi, maznunlar ve 
malûm bâzı eşhas gibi mahkûmlar adalete dil 
uzatmak gayreti ve nümayişi içine düşerler
se ancak o zaman tehlikeye girerler. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar; bütçeye konulan milyarlara ba
liğ paranın yerinde kullanılması israf ve heder 
edilmemesi için mevcut teşkilatın çok muntazam 
ve iyi bir şekilde İşlemesi lâzımdır. Bunun için 
de lüzumlu kanunların getirilmesv mevcudolan-
lann eksikliklerinin tamamlanması ve yine de 
demokrasi prensip ve icaplanna uynuyan ka
nunların kaldırılması şarttır. Hemen hemen her 
yerde dedikodulu münakaşası ve Demokrat Par
ti aleyhinde tenkid ve muaheze vesilesi yapılan iki 
mevzu vardır; bunlardan biri knvvei kazaiyenin 
emniyet ve selâmeti, diğeri de matbuatın serbes
tisi, hürriyeti ve ispat hakkıdır. 

Evvelâ adaleti tevzie memur hâkimlerden baş-
hyalım. Çünkü adalet bir mülkün temel taşı 
mesabesindedir. Emekli Sandığı Kanununun 39 
neu maddesi muvacehesinde hâkimlerin ve 
Temyiz camiasının durumunu gözden geçirelim. 
Bu maddeye göre Temyiz hâkimleri de dâhil ol
mak üzere hizmet yılı 25 seneye baliğ olan her 
hangi bir memur, kurullannca lüzum görüldü
ğünde vekâletlerinee emekliye sevk olunabilir. 
Ben son zamanlarda Mı madde gereğince Tem-
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yu Mahkeaesi Başreisi ve Başmüddeiumumi-
ginia ye daha bası reis ve azanın tekaüt edil
meleri üzerine haftalarca devam eden tenkid ve 
şikâyetlere iştirak ve bu teukidçi ve şikâyetçi
lere iltihak edecek değilim. Çünkü elde bir ka-
QHB vardır. Mer'i olan kanun mucibince hareket 
jaruridir. Kanunlar tatbik edilmek için yapüır. 
Ancak benim tenkid ve itiraz hedefim 39 neu 
maddenin kendisidir. Bu madde Teşkilâtı Esasi
ye JCanununun 47 nci maddesine uygun olmıyan 
bir maddedir. Bu maddenin Temyiz hâkimleri
ne teşmili 47 nci maddenin ruh ve mânasiyle as
la kabili telif değildir. Çünkü hâkimlerle diğer 
memurlar arasında bir kere temsil bakımından 
fark vardır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 6 nci 
maddesine göre hâkimlerden maada bilûmum 
memurlar lüravekilleri Heyetine niyabejen va
zife görürier. 7 nci madde mucibince hâkimler, 
hakkı kazayı doğrudan doğruya milletten alır
lar. Doğrudan doğruya milleti temsil eden me
busların mazhar oldukları bâzı haklardan hâ
kimlerin de istifade etmeleri, vazifeleri icabı ola
rak zaruridir ve çok görülmemelidir. Hâkimler 
milletin doğrudan doğruya, diğer memurlar ise 
dolayısiyle temsilcisidirler. Arada fark vardır. 
Bu 39 neu madde gereğince Temyiz Hâkimleri
nin dahi tekaüde sevk edilebilmeleri, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 47 nci maddesine muhalif
tir, bunu arz ettim ve şimdi ispat edeceğim. 
Bu maddenin son fıkrasına, göre her vekil ma
iyetindeki memurların efal ve harekâtından 
mesuldür. Bu maddenin Adliye vekillerine şü
mulü yoktur. Adliye vekillerinden maada ve
kâletlere ait bir maddedir. Çünkü her hangi bir 
vekil maiyetindeki memurun hareketinden, ica-
ratıhdan- mesul olunca pek tabiî onun üzerinde 
mür&Kabe hakkı vardır. Vali, müsteşar, müdürü 
umumiler dâhil olduğu'halde Dahüiye Vekili 
bütün maiyetindeki memurların mesuliyetine iş
tirak eder. Mesuliyete iştirak edince 39 ucu 
madde mucibince bu memurlunu üzerinde ta
sarruf etme hakkını kabul etmek lâzımdır. 

Ama Adliye vekilleri hiçbir zaman en küçük 
bir hâkimin işine, kazai bakımdan, karışamaz, 
ona emir veremez. Onun içindir ki, Adliye ve
killerinin bunlar üzerinde tasarruf hakkı olma
mak lâzımdır. Şimdi haklı olarak, haklı gibi gö-
rünen bir sual hatıra gelir; 39 neu maddenin he
defi, liyakatsiz ve ehliyetsiz memurlarla vazife 
icaplanna aykırı hareket edecek kimseler böy

le olunca Temyiz hâkimleri arasında bu kabil 
insanlar yok mudur î 

Bir kere vazife itibariyle, ehliyet bakımın
dan Temyiz hâkimleri arasında nâehil kimse 
yoktur. Çünkü kısmen Temyiz Reis ve âzalann-
dan kısmen de müdüri umumilerden teşekkül 
eden bir ayırma meclisi, kanunu mahsusuna gö
re binlerce hâkimler arasından temayüz eden
leri seçer ve bir listesini yapar. Bu Temyiz âza-
lıklan namzetlerinin listesi içinden Adliye Te
kili azaları seçer. Demek ki, bu âzalanıı ilmî 
ehliyet ve kifayetleri "'büyük bir heyet marife
tiyle tetkik edilir. Bu bakımdan ehliyetsizlik 
asla raevzuubabsolınaz. ' Hâkimliğin vakar ve 
haysiyetiyle ve kanun ile kabili telif olmıyan 
hareketler Temyiz hâkimlerinden sâdır olmaz 
mı?.. Elbette olur. Bu gibi hâkimler hakkında 
mahkemei Temyizde bir haysiyet divanı mev
cuttur. Haysiyet divanı Başreisliğin riyaseti al
tında her daire reisinden ve her daireden kuria 
ile ayrılacak bir zattan teşekkül eder. Bu kabil 
hâkimler haysiyet divanına intikal ettiği zaman 
divan müdafaasını alır icabeden tahkikatı ya
par, neticede sabit olduğu takdirde müstafi ad-
dinc karar verir. Bir ay zarfında istifa etmedi
ği takdirde istifa etmiş sayılır. Bu haysiyet di
vanı karan 25 seneyi dolduronca tekaüt etme 
hükmünden daha ağırdır. Hizmeti bu müddete 
baliğ olmasa da vazifesine nihayet verilir, Aynı 
zamanda tekaüt maaşından mahrum kalır. Şu 
halde mahkemeyi Temyiz'in camiasının bünye
si içinde haysiyet divanı gibi bir murakabe he
yeti, Temyiz hâkimlerinin kendi işlerinde gine 
kendilerini hâkim kılacak bir vasıtası mevcut 
iken, 39 ucu maddenin Temyiz hâkimlerine teş
miline ne lüzum var? Böyle bir şey, kuvvei ic-
raiyenin kaza kuvvetine müdahale etmesi için 
açdnuş bir kapı gibi vehim verir. 

Muhterem arkadaşlar; bu 39 neu madde 
vaktiyle kaza müesseselerine şâmil değildi. Son
radan teşmil edildi. Bu maddenin hâkimlere 
teşmilinden sonra acaba Adliye Vekilleri hâkim
lere, Temyiz Mahkemesine müdahalede bulunu
yor mu? Bu. iddia edilemez, edilse bile ispat 
edilemez, kavli mücerrette kalır. Şurası muhak
kak ki bu madde mütevehhim hâkime endişe, 
huzursuzluk, şüphe ve itimatsızlık verir; Ben 
şahsan baskı yapılacağı zan ve vehmini kabul 
etmiyorum. Bu zannı verecek olan böyle bir 
maddeyi a s l a iyi karşılamam. Hattâ Mahkemei 
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Temyizin üzerine vekâlet binasının gölgesinin, 
düşmesini bile iyi görmem. 

Binaenaleyh hâkimler ne kadar müstakil, 
bitaraf, dürüst hareket etsebile bu kayıt altın
da buna kimseyi inandırmak mükün olamaz. 
Çünkü insanların vehmi galiptir. Dâvayı kay
beden, dikkıt buyurun, daima hâkimlere ta'n-
eder; ilk sözü mutlaka bu işde para yemiştir, 
sözü olur. Şüphe zanna galiptir. Vehim ve zan-
nı tevlideden hareketlerden tevakki etmek fay
dalıdır. 

Arz ettiğim mülâhazalardan kuvvet ve il
ham alan Hükümetimiz şayanı şükrandır ki, 
bundan 3 - 4 ay evvel Temyiz Mahkemesi, Şû-
rayi Devlet, ve Divanı Muhasebat gibi kaza 
müesseselerinin reis ve azalarını bu madde dı
şında bırakan bir kanun teklifinde bulundu. 
Bu teklif, Muhtelit Encümende Şûrayi Devlete 
müracaat kapısı da açılmak suretiyle tasvib-
edildi. Heyeti Umumiyede müzakeresi bile ya
pıldı. Fakat bilâhara bâzı noksanlarını ikmal 
için geri alındı. Bu teklifin biran evvel kanu-
niyet kesbetmesini temenni ve rica ederim. 

Matbuatın serbestli hürriyetine gelince; 
Filhakika son zamanlarda yaptığımız kanun 

muhabirlerin,' idarecilerin cezai müeyyidelerini 
oldukça ağırlaştırdı, buna şüphe yok. Bu hal ga
zetecileri kızdırdı ve muhalefetin tâbirince bir 
dereceye kadar da susturdu. Fakat şu malûmdur 
ki.kanunlar zaruretlerden doğar. Bu zaruretle
rin sebebi de yine gazetecilerin kendisi oldu. 
Bir memleketin nizamı bozulursa, haleldar olur
sa elbette hükümetin birinci vazifesi onu yeni
den tesis ve idame etmektir. Binaenaleyh bu 
kanunu getirmekle Demokrat Parti Hükümeti 
asla muaheze edilemez. Bunun mesul ve müseb
bipleri gazetecilerin kendileridir. Bunun böyle 
olduğunu binbir delil ile ispat etmek kabildir. 
Arkadaşlar müsaade ederseniz bunu iki canlı 
ve itiraz kabul etmez hâdise ile ispat edeceğim. 

Bunlardan biri, evvelki sene bu kürsüde 
«Diyanet ve adalet» mevzuunda bir konuşmam 
üzerine eski hüviyetiyle Zafer ve Cumhuriyet 
gazeteleri, böyle mebuslu iki gazete elele verdi
ler ve benim asla söylmediğim, hiç temas etme
diğim hmanslan mevzuubahsederek ve bana 
isnat ve izafe ederek benim hakkımda çok ağır 
neşriyatta bulundular. 

Bu iki gazeteden maada diğer gazeteler de, 

mebuslu gazellerin yazılarına inanarak ve al-
danarak bu neşriyata katıldılar. 

Muhterem arkadaşlar, size leh ve aleyh
te, aynı beyanat dolayısiyle birbirine te-
raamen zıt iki makalenin sahiplerinin ifa
desiyle hemen hemen onların dillerini 
hulasaten ve kullandıkları cümleleri olduğu 
gibi arz ediyorum. Çünkü hıfzettim; bu işin 
hafızı oldum. Mümtaz Faik Fenik baş maka
lesinde ne diyor î «Bu ne biçim zözler, Medeni 
Kanunun esbabı mucibesinden eski Mecelle kal
dırılmıştır, ifadesi takbih edilmeliymiş ve ka
nunlar din aşığı altında takbih olunmalıymış, 
Ezher kabpısı açdmalı imiş, daha neler neler... 
Mecelleyi ihya edip de tekrar dört kadın alma
ya müsaade mi edeceğiz? Müdafaasını yaptığı 
Mecellenin hükümlerine göre bu gibiler hacir 
altına alınırlar, yani ya delidir, ya bunak. Çün
kü bunlar Mecellenin hacir sebepleridir. 

Demokrat Partiye giren bir mebus böyle ko
nuşamaz. Konuşacak olursa mürailik yapmış, 
bu şekilde söz söylemek birtakım cahil kimse
leri avlamak, rey avcıbğı yapmaktır. Bir de 
kendisine yaş • itibariyle bir paye vermiş. Ama 
bir darbımesel meşhurdur: Akıl yaşta değil, 
baştadır.' Ve yine dili hem sağa kaçmış, (hem 
de sağa kaçarken aşın sola kaymıştır. Acaba 
bu adam Bagdad Paktına muarız mıdır? Arka
daşlar, aynen, harfiyen, artırma ve eksiltmeye 
tâbi tutmadan arz ediyorum. 

Şimdi rahmetli Hakkı Tarık'ın bu Vakit ga
zetesinde intişar eden; fakat bunu anlatırken 
biraz kekelemek tehlikem vardır, aynen söyle
mekten hicap duyuyorum, fakat söylemeye de 
mecburum. Diyor ki; gazetecilerin yaybm ate
şine uğrıyan bir hâkimin muhakemesi ve bu 
hâkimin Meclisin resmî zaptından alınmış olan 
beyanatını okuduktan sonra meslekdaşlarımın 
çok acele hüküm vererek haksızlık ettiklerine 
inandım. Hattâ hâkim teminatını en kuvvetli 
sesiyle istiyen tek demokrat mebusu olarak, hak 
ettiği umumi takdirin arada kaybolup gitmesi
ne de üzüldüm. Abdullah Aytemiz Meclisin 
Dilekçe Encümeni Reisidir. Sıra adamlarnıdan 
değildir. Uzun müddet Temyiz Reisliği yapan 
bir hukuk adamıdır. Hafızalarımıza celâdet jes
tini nakşeden bir hâkimdir, içten gelen muha
kemesiyle şu neticeye varıyor. Maraş Mebusu 
Aytemiz'i meslekdaşlanndan bir tarziye alacak
lısı buldum. Bir kere daha kaani oldum ki; biz 
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aleyhte ağır açmay» haşlamadan evvel kulakla 
rımızı kontrol etmeliyiz. 

îşte arkadaşlarım, aynı beyanat, aynı mev
zu. Biri böyle yazdı, biri şöyle yazdı. Takdi
rinize bırakıyorum. Çünkü bu beyanatı Yüksek 
Huzurunuzda yaptım. (Cumhuriyet ne yazdı 
sesleri) Cumhuriyet'İe Zafer'in ifadesi aşağı • yu
karı aynı idi. Dediler ki: Aytemiz mecellenin 
kaldırılmış olmasını ve pek tabiî olarak Medeni 
Kanunun alınmasını istemedi. Ve Mecellenin 
ışığı altında kanunların yapılmasını teklif etti. 
Bu sözü her ikisi de beraber yazdı. Fakat ma
kaleyi yazan Mümtaz Faik Beydir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu iki maka
lede müphem olan cihetleri müsaadenizle izah 
edeyim. Hakkı Tank Bey makalesinde celâdet 
jestini nakşeden sözü ile neyi kasdediyor? Bil-
miyenler beni büyük bir kumandan zannedecek
ler. Halbuki ben mütevazi bîr adliyeciğim, 

istanbul işgal altında ve Vahdettin de tahtın
da iken; Anadolu'da, merkezi Ankara olmak üze
re bir hükümet teşkil edildiğinden istanbul'daki 
hükümetin mesa ha t sathiyesi ancak bir şehri 
ihtiva ediyordu ve memurlarına, hâkimlerine nı
sıf maaş vermek suretiyle beslemekten âciz bir 
hale geldiğinden ve eski Medeni Kanunumuz olan 
Mecellenin bir maddesinde gamlı, gussal, aç ve 
uykusuz hâkimlerin hüküm vermekten memnu, 
olduklarından reisi bulunduğum Üsküdar mah
kemesinin kapatılmasına karar vermiştik. O za-
mpn Tanın bazetesinde Sayın Hüseyin Cahit 
Beyin Tanin'de yazdığı bir baş makalede bu hâ
diseyi makamı kazadan bu hükümete karşı yük
selen nümayişkarane bir Seda olmak üzere vasıf-
Umdnrdi ve küçük gibi görünen ve f A k a t tarihi 
adlide emsali mesbuk obmyan bu mühim hâdise
nin tarîhe geçirilmesinî..vakanüvislerden rica et 
t i işte merhum Hakkı Tank Beyin celâdetle va
sıflandırdığı hâdise budur, işte ezherin kapısı 
açılmalrymış ve Bağdad Paktına muarız görünü-
yormuşum gibi sözler bu kürsüde yaptığım bir 
vazifeden ileri gelmektedir. Bu, çok mühimdir, 
bu en hafif tâbir ile memleketi sevmemek de
mektir. Hattâ haini vatana kadar gider. Ama 
kendim için dilim varmıyor. Vatanı sevmek 
imandandır diyen Pevgamberimizdir. 

Arkadaşlar; bir zaman Dilekçe Komisyonu
nun başkanı idim. Ezher müessesesinde çalışan 
80 talebemizden bâzdan komisyona müracaat 

ettiler, emsali talebelerin tâbi olduktan askerlik
ten tecil nimetinden biz de istifade edelim, bize 
kaçak nazariyle bakılıyor dediler. Bunun üze
rine Meclisin bir uzvu olan Dilekçe Komisyonu 
tecile karar verdi. Bu karar Heyeti Umu-
miyeye intikal etti . Heyeti Umumiyede uzun 
uzadıya müzakere cereyan etti. Hattâ tet-
Mka çok şayan olduğu için Maarif ve Millî Sa
vunma komisyonlanna gönderildi ve bîr de ora
da tetkik edilsin dendi, işte Ezher kapısı açıl
sın BÖZÜ bundan ileri geliyor. 

Arkadaşlar; reisi bulunduğum komisyonun 
bir kararını bu kürsüde müdafaa edersem, böyle 
mı m âna bandırmak, böyle mi itham etmek lâzım
dır. Affınm rica ederim, darbı meseller kabadır, 
fakat hakikati ifade eder, onun için bunu da bir 
darbımeselle cevaplandırıyorum. «Eyne van ey-
ne bozbeygir.» 

Muhterem arkadaşlar; ikinci bir hâdiseye kı
saca temas edeyim, o da şudur : Şimdi Cumhu
riyete sıra geldi. Sayın Hikmet Bayur'un bir 
önergesi münasebetiyle taaddüdü zevcat hakkın
da bu kürsüde izahat verdim ve dedim ki; mea
lini okuduğum bir âyeti kerimeye istinaden, is-
lâmiyette vahdeti zevce asıldır. Taaddüdü zeva-
cat bilhassa son asırlardan beri zevcelerin ara-
lanndaki adaleti tam muhafaza mümkün olma
dığı için islâm dinince bu, âdeta memnu bir ha
le gelmiştir. Binaenaleyh, bunu suiistimal eden
ler olmuştur. Nasıl suiistimal etmişler? Medeni 
Kanun birden ziyade evlenmeyi kabul ediyor 
mu? Etmiyor. Fakat buna rağmen dört metresi 
olan var. (Gülüşmeler) Buna kim karışır? Bu 
hukukan doğru değildir ve bu', şahıslann mede
ni haklanndan istifadesidir. 

Şimdi arkadaşlar; ben böyle yana yakıla bu
nu izah ettiğim zaman biraz korkmuştum, aca
ba hakiki din âlimlerinden bâzılarından bir ten
kide mâruz kalırmıyım diye. Fakat hakikatte 
kendime güveniyordum, çünkü Kur'anı Kerimin 
ayefi sarihti. Onun için din âlimlerinin hiçbir 
tenkidine mâruz kalmadım. Fakat ertesi gün 
Cumhuriyet Gazetesi ne yazdı büiyor musunuz? 
Aytemiz taaddüdü zcvecatı övdü, tasvibetti. 
Bu, anane ve âdaba göre yavan addedilecek, an
cak asriler için belki hoş bir şey olur ama böyle 
bir iddia karşısında ya bizim kadınlar çıkar da 
biz de dört erkek isteriz derse ne yaparız?... 
(Aman Abdullah Bey sesleri, gülüşmeler) 
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Muhterem arkadaşlar, bu vesile Ue Sevim 
Tunç isminde bir bayan avukat bana gelerek 
konuşmak istedi. Beni tanıdığını söyledi, tered-
düdettim, çünkü kendisini ilk defa görüyordum, 
nereden tanıdığını sordum, sizi gazetelerden ta
nıyorum dedi. Nasıl tanırsın dedim. Kızmazsa
nız söyliyeyim dedi. Kızmam dedim. Mürteci ola
rak, dedi. (Gülüşmeler) Hakkı var-dı, tabiî iki 
mebus gazetesinde böyle yazarsa insan elbette 
mürteci tandır. 

Hulâsa dört sene evvel bilirsiniz arkadaşlar 
Dilekçe Komisyonu kararlarını ekseriyetle hu
zurunuzda itirazen tetkiki sırasında müdafaası
nı ben yapardım. Ama hiç broşür neşrettim mi? 
Sözlerim tersine çevrildi ve nihayet bana mür
teci damgası vuruldu. Bunun için de ben bir 
broşür neşrettim. Eminim ki, bunu okuyan ga
zeteler okuduktan sonra kendilerini faizi mü
rekkep hesabiyle takbih ederler. Cumhuriyet ve 
Zafer gazetelerinden maada bütün gazeteciler, 
bunu hüsnüniyetle yazdık, derlerse kabul ede
rim. 

Niçin? Çünkü iki mebusun olan iki gazete
yi- baktılar; inandılar, yazdılar. Fakat bu iki 
gazeteci hiçbir zaman hüsnüniyet iddiasında 
İndıuuınıazlar. Çünkü Medeni Kanunun ikinci 
maddesi diyor ki : «Hüsnüniyet iddiasında bu
lunan bir adam kendisinden beklenen ihtimamı 
sarf etmemişse asla hüsnüniyet iddiasında bulu
nanlar.» Şu halde mebus olması itibariyle Mec
lis zaptım okuyabilirdi, yapmadılar. Beni din
liydi yüzlerce muhterem arkadaşıma sorabilir-
b'rdi, sormadılar. Binaenaleyh ben hüsnüıüyet 
olarak kabul etsem bile Medeni Kanun kabul et
miyor, Medeni Kanun hüsnüniyet sahibi addet
miyor. Çünkü ihtimam ve basiret göstermedik
lerinden dolayı hüsnüniyet İddiasında buluna
mazlar. Hüsnüniyet iddiası muteber olmayınca 
geriye ne kalır? Suiniyet kalır. Binaenaleyh bu 
iki hâdise ile tamamen arz ediyorum ki, vakayi 
ve hâdisat ile kendileri bu ağır kanunu haket-
tiler. Kendileri müstebittir. (Soldan, bravo ses
leri) 

SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) — ı 
Yalnız Zaferle, Cumhuriyete tatbik edelim ho
cam. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Ar
kadaşlar; irtiea ile itham ettikleri adam kimdir 
biliyor musunuz? 19 . XI . 1952 tarihli Yüksek' I 
Meclisin içtimatnda muhtelif din ve mezheplere I 

sâlik tebeası olan Türkiye Cumhuriyetinin bey
nelmilel bitaraf olan isviçre'nin medeni kanu
nunu alıp tatbik etmesinin vahdeti kazayı te
min bakımından çok faydalı ve isabetli olduğu
nun izahını yapmış ve 1953 senesi Diyanet İşleri 
bütçesinde de islâm dini ve Türk inkılâbı mev
zulu konuşmamda inkılâbımızın prensiplerini, 
ana hatlarını altıya irca etmiştim. Bunlardan 
her birerlerini birer birer mütaaddit ayetlerle, 
hâdiselerle İspatını, teyidini yaptım. Vaziyet bu 
merkezde iken benim Mecliste bu mevzu üzerin
de konuşmam mürteci vasfiyîe karşılandı. Bu 
şekilde ağır yazı yazmaları noden ileri geliyor? 
Bunun sebebini keşfetmek müşkül. Acaba, bu 
kürsüde imandan, dinden bahsetmek caiz değil 
rai! Beni susturmak, bu şekilde konuşturmamak. 

RElS — Abdullah Bey; müsaade buyurur 
musunuz? Bu şekilde konuşmalarınız şahsi mü
dafaanızı yapıyorsunuz hissini veriyor. Halbuki 
müzakere mevzuumuz 1957 bütçe lâyihasıdır. Bu
nun haricinde bir zehap verecek şekilde konuş
mamanızı bilhassa rica ediyorum. 

ABDULLAH AYTEMlZ (Devamla) — Ba
na isnatta bulundular. Bu hususta çok ileri git
tiler. Ben dâvamı ispat sadedinde konuşuyorum. 

Hulâsa; tebaasının yüzde 99 u müslünıan 
olan 'Türkiye Cumhuriyeti islâm âleminin ba
şında gelen, ezelî ve ebedî vasfı ile bir islâm 
devletidir. Böyle bir devletin mebusları temsil 
ettikleri milletin dinî ve vicdani hürriyetlerini, 
mânevi duygu ve dileklerini elbette müdafaa 
edeceklerdir. Bugün dinden bahsetmek asla lâ
ikliğe aykırı düşmez. Mukadder bir suale eeva-
bımı veriyorum. Teşkilâtı Eaasiyemizde yer alan 
lâikliği Partimiz Tüzüğünün 14 neü maddesi 
söyle izah ediyor : Demokrat Parti lâikliği, ka
nunların tedvin vc tanziminde dinî hükümlerin 
müessir olmıyacağı mânasında anlar ve dia 
aleyhtarlığını katiyen reddeder. Görülüyor ki, 
ladini mânası yoktur ve dinsiz mânasına hiç de
ğildir. Binaenaleyh Devletin lâyik ohnaa, Hnkä-
metin, mebuslarının, memurlarının din işleriyle 
iştigaline asla mâni teşkil eylemez. 

Matbuatın serbestisi ve hürriyeti hakkında 
kâfi derecede mâruzâtta bulundum. Şimdi ispat 
hakkına gelelim. 

Arkadaşlar, bu hak iyi adamların, namuslu 
dürüst adamların elinde bir müdafaa vasıtasıdır. 
Adaletin tecelli vasıtasıdır. Ama fena adamların, 
mütecavizlerin, müfterilerin elinde bir cürüm 
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silahı olabilir. Hatıra gelir ki, mademki , bir 
haktır, sahibine verilmelidir. Sahibi istediği gi
bi kullansın. Hayır, cemiyetin âmme haklarını 
alakalandıran bu gibi meseleleri akılla, mantık
la değil, mevzuatla halletmek lâzımgelir. Me
deni Kanunun ikinci maddesinde, gayrı ızrar 
eden, bir hakkın suiistimalini kanun himaye et
mez, denilmektedir. Binaenaleyh, kanunun tat
bikiyle mükel lef olan Hükümetin bu hususta 
itiraz kabul etmez bir takdir hakkı vardır. Bu 
takdir hakkı da şöyle tecelli etti: Matbuata bir 
ispat hakkı vermek lâzımdır. A m a şimdi bunun 
vakti değildir. Böy le müşkül ve nazik anlarda 
matbuata ispat hakkının verilmesi mahzurlu 
görülmüş olmalıdır ki, partimiz ve Hükümeti
miz bunu vermedi, vakti merhununa talik etti. 
Ben de Hürriyetçiler gibi, Hükümet bu ağır ka
nunu yaptıktan sonra, yakın zamana kadar, bu 
hakkın derhal matbuata verilmesi kanaatinde
yim. Hatta içimden, mensubolduğum partiyi, 
bunu tehir ettiğinden dolayı, tenkid ediyorum. 
A m a bu arz ettiğim maddenin derinden derine 
ruh ve manasına nüfuz ettikten sonra ve gaze
telerin bazı maceralı hareketlerine şahid olduk
tan sonra kanaatimde yanıldığımı anladım. 
Bağlı bulunduğum partinin Hükümetine hak 
verdim. 

Muhterem arkadaşlar, gazete sütunlarına 
intikal eden "İslam dininde ispat hakkı olmadı
ğı" şeklindeki beyan karşısında - ki bu, huku-
kullaha taallûk etmesi itibariyle müdafaası ba
na düştü. - Çünkü müdafaa edi lmiyecek olursa 
bu din mensuplarının akidesine halel gelir, za
yıflar, hatta bozulur. En korkuncu; İslâm dini
nin muarızlarına; bu dini beğenmiyenlerin eli
ne keskin bir silâh verilmiş olur. Kuvvetli bir 
silâh. Hırsıza hırsız diyen ceza görecek; hırsız 
da ferah fahur gezecek; bunu da İslâm dini 
sükût ile karşılayacak; böyle ilâhî din olur mu? 
diyecekler. 

Bilâkis, İslâm dini ispat hakkını sarih ve 
açık bir Âyeti Kerime ile kabul ve hatta emir 
ve tavsiye etmiştir. Meali , Hazreti Muham-
med'e hitaben, muarızlarına söyle; eğer sözle
rinizde ve iddialarınızda sadık iseniz burhanı
nızı getirin, iskât edin, buyurulmuştur. İslâm 
dininde böyle katî ve beliğ bir Ayeti Kerime 
varken, olmadığını söylemek, bümiyerek de 
olsa büyük bir hata ve dalalettir. Din hususun
da bi lmediğimize karışmayalım. 

Şimdi arkadaşlarım; hilkati Âdem'den be
ri her devirde ve her yerde zaman zaman baş
larda bulunan hükümetlerin icraatına göre 
adedleri ya azalan, yahut da çoğalan birtakım 
haydutlar vardır. Bunlarla her zaman mücadele 
edilmiştir. 

Şimdi, araya birkaç cümle koyarak konuş
mama devam edeceğim. 

Şark ve Garp hukukçularına göre bu kabil 
servetler, sahipleri meçhulü mah hükmündedir. 
Malikleri belli olmayan malların hakiki sahip
leri de Medeni Kanuna göre Devlet Hazinesi
dir. 

Saraçoğlu 'nun, yapt ığ ımızdan daha 
âdilâne olarak iki satırlık bir müsadere-i emval 
kanunu çıkartmaktan çekinmiyel im ve bir is
patı hak kanunu ile milyonerlerden, muhtekir
lerden, bunların suç ortaklarından servetlerinin 
mühim bir kısmını kendilerine bırakmakla be
raber diğer kısmını alalım, Hazineye devrede
lim. Böy le yaparsak hakkaniyet yerine gelmiş , 
bu gibi adamlar istikbalde kazançlarının berha
va olacağını düşünerek sayılarını azaltmış ola
caklardır. Ve Devletin bütçesinin açık kısmı ol
sun böyle kapanacaktır. (Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, sizi fazla yormıya-
yım, sonuna geldim: Doymak bi lmiyen harisler 
çoğaldı; o kadar çoğaldı ki, gaibe üç taş atılsa 
bunlardan biri mutlaka bir milyonere isabet 
edecektir. Bunlar bu fakir milletin fakir tabaka
sının gıdalarına, katıklarına varıncaya kadar 
göz diktiler, el koydular. Bu gibilerle mücade
leye fertlerin ne güçleri... (Gürültüler) 

REİS - Mevzuu taşırdınız da onun için ih-
tilât oldu, Abdullah Bey. 

A B D U L L A H A Y T E M İ Z ( D e v a m l a ) -
Bütçe üzerinde konuşuyorum. Kanunlar mev-
zuubahsoldu da onun üzerinde konuşuyorum. 

REİS - Çok söz alan arkadaşlar vardır. 
A B D U L L A H A Y T E M İ Z ( D evam la ) -

Müsaade ederseniz iki dakikada bitireceğim. 
Bu harisler hakkından, bu gibilerle mücadeleye 
fertlerin ne güçleri, ne nakitleri ve ne de vakit
leri kâfi gelmez. Bunların hakkından ancak 
matbuat kuvveti gelir. Milletin kulağı, gözü, di
li mesabesinde olan ve vâsi teşkilâtı her bakım
dan vasıtalı ve kuvvetli olan matbuatı harekete 
geçirelim. Eğer vakti merhunu gelmişse , ki be
nim şahsi kanaatime göre son ağır kanundan 
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bugüne kadar bir' imtihan ve intibah devresi 
geçirmiş olan matbuata bu 'hakkın verilmesi za
manı gelmiştir. (Sağdan, (bravo sesleri, alkışlar) 
Bu zümre ile, bu haris insanlar ile mücadeleye 
koyulalım. Fakat bu mücadelede muvaffak ola
bilmek için matbuat manzumesini silâhlandıra
lım-, yani ispat hakikiyle teçhiz ve teslih edelim. 
(Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Son sözüm; hasenatı seyyiatma galip âdü 
bir Hükümetiz. Adil kalmak için bunu yapalım. 
(Sağdan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Grup adına Osman Bölükbaşı, bu
yurun, 

CUMHURİYETÇİ MIEDET PARTİSİ 'MEC
LÎS GRUPU ADINA . OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, bir talih 
eseri midİT nedir, bümiyorum, Demokrat Parti 
sözcüsü olarak tanınmış bütün arkadaşlar, Mec
lis kürsüsünde siham-ı tarizlerini hep üzerimi
ze boşalttüar. Bu itibarla sık sık huzurunuza 
gelmek müdafaa hakkının zaruri bir icabı olu
yor. 

İnsanlar hatadan salim değilldir. Yeter ki, 
hata samimi esaslara dayansın. Benim 1951 büt
çesi vesilesiyle <bu kürsüden yapmış olduğum 
konuşmada hakîki bütçe açığının 600 - 650 mil
yon lira arasında olması icabettiğini söylememi 
ve bu vesile üe bu kadar açığa rağmen açığı az 
gösteren bir Hükümete halkın nasü itimat ede
ceğini sormamı vesile ittihaz eden ve zabıtları 
ariyan, tetkik eden Nuşret Krrişçioğlu arkada-
Şimıt diyor ki : Söylediği sözler tahakkuk etmi
yen Bölükbaşı'ya bu halk nasü itimat etsin? 

Yalnız şunu hatırlatayım : Mesuliyet mev
kiinde bulunmıyan <bir ferde milletin itimat edip 
etmemesi büyük bir şey değildir ama tahminle
rinde, sözlerinde isabet ve samimiyet bulunmı
yan bir iktidara ve Hükümetine millet nasıl iti
mat eder; onu bir türlü anlıy&mıyomm. (Sol
dan, gürültüler) 

Müsaade buyurursanız üderiıüz de dâhil he
pinizi alâkadar eden bir mevzua temas eden za-. 
•bıtlardan parçalar okuyacağım : Ne demiş Bö
lükbaşı? Hükümet, bütçeyi 232 milyon lira açık
la Meclîsin huzuruna getirmiş. Hakikatte açık 
bnuun fevkinde olmak lâzımdır, demişim. Es-
babı mueibeyi o zamanki 'konuşmamda sırala
mışım. Müsaade ederseniz açığı kabartan ifade
yi Mend«r«'in ağzı ile okuyalım! O zamanki 
tenkidime ait 19 Şubat 1951 tarihli zaptın 225 

nei sayfasını açalım. Sayın Menderesin 1950 
bütçe nutkunda şöyle deniyor : 

«Gelir yekûnunun bu suretle kalbaı cumasına 
mukabil masrafların az gösterilmek istendiği bir 
hakikattir. Meselâ PTT idaresi ile Devlet Deniz
yollarının sene içindeki açıkları diğer mülhak 
bütçeli idarelerin açıklarında olduğu gibi, Dev
let bütçesinden karşılanması icabederken bunlar 
elimizde bulunan bütçeye sokulmamıştır.» 

«Bu sözlere rağmen katma bütçeli idareler 
meyamnda bulunan Devlet Denizyolları, PTT 
idaresi ve Devlet Demiryolları bütçelerinin ye
kûnu 118 milyonu bulan bu seneki bütçe açıkları 
bütçeden karşılanmamıştır. Hakiki açığı tesbit 
için bizzat Menderes'in koyduğu düstura göre 
umumi bütçe açığına ilâve etmek bir samimiyet 
icabı idi.» 

Bunu bir kere kaydedelim: Açık IIS milyon 
lira arttı, 

«Daha evvel belirttiğimiz üzere üçüncü bir 
dünya harbi tehlikesi bütün ağırlığı üe hissedi
lecek bir hale gelmiştir, diye» Hükümet, millî 
savunma masraflarını kabartmamak endişesiyle 
lüzumlu tahsisatı bütçeye koymamıştır. Bu ciheti 
Bütçe Encümeni adına Millî Savunma bütçesini 
tetkik eden raportörde açıkça belirtmektedir.» 

Hatırımda yanlış kalmamışsa, hafızam ihanet 
etmiyorsa, raportör de Murat Âlidir. 

1951 bütçesi müzakere edilirken, söz buraya 
gelince kürsüde bulunan bana karşı bir millet
vekili bağırıyor; Açık çok diyorsunuz, o zaman 
açık daha çok olurdu, Osman Bölükbaşı... Ona 
zapta göre şu cevabı veriyor: Samimiyetten bah
sedenlerin "samimiyetsizliğini söylüyorum. «Bu
günkü şartlar içinde rhiüî savunma için en az 
150 - 200 milyon liralık munzam tahsisat istemek 
zarureti vardır.» Böyle bir tahsisat artmasının 
lüzum ve zaruretini, durumun vahametini bütçe 
gerekçesindeki ifadesiyle Hükümet de kabul et
mekle benim noktayı nazarıma iştirak ettiğini 
gösteriyor, millî savunma bütçesini sizden / olan 
arkadaşlar tetkik ediyor ve bu masraf, bu şartlar 
içinde kâfi değildir, hükmüne varıyorlar. Osman 
Bölükbaşı hakiki açığı bulmak için bunu da ilâve 
ediyor, 232 milyon Hükümetin açık olarak kabul 
ettiği, zait 118 müyon da Menderes'in düsturuna 
göre icabeden miktar, zait 200 milyon lira da de
mokrat arkadaşkrımızın hazırladığı rapor dola
yısiyle eklenmesi icabeden miktar. Ne eder? He
sabını yap tiydik galiba şu kâğıdın üzerinde. 
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232 -f İ18 + 200 = 55Ö miiyon. Şimdi geriye 
bjr elli milyon liralık samimiyet borcumuz kalı
yor. {Gülüşmeler) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Onu da sen 
öde, kurtul. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla» — Ödiye-
ceğün. faztasiyle ödiyeceğim. Hükümet 1951 bütçe 
gerekçesinde fiyatların yükselmekte olduğunu 
ifade ettiği halde bundan doğacak neticeler bütçe 
giderlerine aksettirilmemiştir. Kore konjonktürü 
var, fiyatlar yükseliyor. İdare masrafları bir ku
ruşa belki o gün iki kuruştur. Bu bir kalem.. 

Başka bir kalem daha ilâve edelim. Sayın 
Menderes 1950 bütçe tenkidinde aynen şöyle di
yor: «Bilhassa, son on yıllık devrede hatalı idare
ler yüzünden yurdumuzda altüst olan geçim niza
mı içinde ayhkb ve ücretli vatandaşlarımızın ne 
derecelerde sıkıntılara mâruz bırakılmış olduk
larını yakından bilmekteyiz.» 

Böyle diyen o zamanın muhalefet sözcüsü Sa
yın Adnan Menderes'in başkanlık ettiği ve bütçe 
gerekçesinde fiyatların yükseldiğini söyliyen bir 
hükümetten böyle bir lıareketin sâdır olması bek
lenmezdi. Nedir o sâdır olması beklenmeyen ha
reket? 

Hâdise Gelir Vergisi Kanununun 1951 den 
itibaren tatbikini âmir bulunan hükmün o sene 
memurlara ve ücretlüere tatbik edilmemesini Hü
kümetin istemesi idi? Bu kalemi de ilâve edin... 

1950 ve 1951 yılları içkide yurdumuza gelmiş 
ve gelecek olan 250 bin göçmenin iskân ve iaşe
lerinin de nazara alınmadığı bütçeden anlaşılmak
ta idi. Bunu o zaman tenkidimizde belirtmiştik. 

işte arkadaşlar, Osman Bölükbaşı ne samimi
yetsizlik yapmış, ne küçük politika yapmış. Sa
dece bir hesap yapmış. Hesaba kızıyorsanız ondan 
da vazgeçelim. 

Bütçe açığı demek, iki şey ifade eder: Vari
datı gisirirsek, masrafı az gösterirsek bitti o za
man; yüz milyon açık var, dersin. Hakiki 
masraflan bütçeye koymadığın için hakiki açık 
300 milyon da olur, beş yüz milyon da olur. 
Bir memleket için hayati bir ihtiyacın karşı
lığını tûtçeye koymamak ta hakiki bir büt
çe açığıdır. Bu bütçeyi kâğıt üzerinde hesabi 
olarak denkleştirmek gayet kolaydır. Bütün 
mesele hizmetleri gereği şekilde ifa etmek
tedir. Şimdi soruyorum bu, Bölükbaşı'ya mil
let nasıl itimadetein diyen Kirişcioğlu arka

daşıma; Bölükbaşı'mn şu hareketlerinde man
tık, ahi ve izan bakımından tenkit edecek bir 
yer varsa lütfen ikinci defa kürsüye gelsin. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Ne kadar 
kendini beğeniyorsun, Osman Bölükbaşı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI.(Devamla) — Hayır, 
hesap, Sadettin Bey, yahu ticaretle meşgulsün, 
hesabı bilmez misinî (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) Yahu bukadar rakamlann konuştuğu 
bir iste bukadar gürültü yapılmaz. Sadettin 
Bey bir şey söylemedim, ben vakalan söyledim. 
Bunlar mantıksızsa, abes ise vicdanında hük
münü ver. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) - 1951 se
nesinin hesabı katisi görülmüş.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kar
deşim, ben konması icabedenin bu bütçeye kon
madığını söylüyorum. Hesabı Katiden bahset
miyorum. 

REİS — Rica ederim karşılıklı konuşmayın. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Şimdi sen 

yok iken Halk Partisi- çattı sana, 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 

şey söyleyeceğim iki taraf ta incinecek.. 
Şimdi gelelim diğer noktalara : 
Bütçe müazekerelerinde bulunuyoruz. Biz 

Chımhuriyetçi Millet Partisi Meeüs Grupu ola
rak Hükümetin gerek rejim mevzuundaki tu
tumunu, gerek iktisadi meselelerdeki tutumu
nu, kannea kararınca vesikalara, vakıalara 
rakamlara dayanarak şurada izah ettik. Kar
şımıza çıkıbyor, nesep dâvası açübyor. Eğer 
nesep dâvası açacak olursanız sizin liderle
ri de Halkçdanu arasında görmek icabe
der. Müsaade buyurun, burada kapatılmış bir 
partinin muhasebesi mi yapılıyor? Burası tas
hihi karar yoliyle, iadei muhakeme yoliyle bir 
dosyayı tetkik eden bir heyetin çalıştığı yer mi
dir? Bir parti kapatılmış, haklı veya haksız 
kapatılmış, bunu bir tariz mevzuu yapmaya kal
kışmak abes bir şeydir. 

Bir noktayı daha hatırlatmak istedim. Mah
keme kararlarını Meclis kürsüsünde münakaşa 
mevzuu yapmakta fayda mülâhaza ediyorsanız.,, 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çonım) — Burada 
münakaşa yapmak yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) ~ Öyle 
ya, tariz ediyorsun cevap vereceğim. Bir suçla 
beni itham ediyorsun. 
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Zaman zaman Başvekil kendi vicdani kana
atine göre beğenmediği hâkimler hakkında, hâ
kimlere bâzı sözler söyler, «işte hâkim dediği
niz budur, mahkeme dediğiniz budur, bak şu 
ilâma.» der. burada okur. Onun için bu hak ise, 
aynı hakkı kullanarak bizim de söyliyecek şe
yimiz olabilir. Benim bir muhalif milletvekili 
olarak bu kürsüde mahkeme kararlarını tenkid 
etmem, onlara tariz yapmam memlekette ada
letin istiklâlini zedeliyeeek bir hareket telâkki 
edilmiyebilir. Çünkü ben hâkimi kulağından 
tutup sebepsiz, yere sokağa atacak bir adam 
kudretine sahip değilim. (Soldan, gürültüler) 
Yani muhalifin, bir hâkimi keyfine göre soka
ğa atmak kudretinin olmadığını ifade ediyorum. 
(Soldan, gürültüler) Hâkim üzerinde baskı ya
pacak siyasi kudretim yoktur, diyorum. Ama 
hâkim üzerinde baskı yapacak siyasi kudret sa
hiplerinin bu kürsüye gelip de işine gelmiyen 
mahkeme kararlarını ele alıp burada hâkimlere 
tarizlerde bulunması üzerinde durulacak çok 
mübim bir noktadır. Rejimin mahiyeti hakkın
da çok mühim bir noktadır. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Sonra Millet Partisi kapatılmış., inkılâp 
esaslarına, Cumhuriyet esaslarına muhalefetten 
kapatılmış.. Ben Cumhuriyetçi Millet Partisinin 
Genel Başkanıyım. 

RElS — Osman Bey.., Bu sözlerinizin mevzu 
ile alâkası var mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Cevap 
veriyorum, Reis Bey,. Kirişcioğlu'nun konuşma
sını zabıttan okursanız tamamen haklıyım. Mü
saade buyurun da iki kelime ile cevap vereyim: 

Ben Cumhuriyetçi Millet Partisinin Genel 
Başkanıyım. Onun mesul adamıyım. Benim 
Millet Partisi mevzuu ile tek alâkanı vaktiyle 
o partiye nıensubolmamdan ibarettir. Celâl Ba
yar'ın, Adnan Menderes'in vaktiyle Halk Par
tisine mensubolmaları gibi. Sonra ben, hakkın
da hüküm verilmiş, mahkûm edilmiş bir adam 
da değilim. Bu tarafını da belirteyim. 

Bir kabahat suçundan bir parti kapatılmış. 
Suçun mahiyeti de bu kürsüden tahrif ediliyor. 
Mahkeme kararında şunu diyor: Programın fa
lan maddesi Cemiyetler Kanununun falan mad
desine muhaliftir. Şahısların efalinden dolayı, 
inkılâp aleyhtarlığından dolayı değil, kurulduğu 
zaman Hükümote takdim edilen programın Ce

miyetler Kanununa aykırılığının, Demokrat Par-
ti iktidarının üçüncü iktidar yüında yani Mület. 
Partisinin kuruluşundan beş sene sonra hâkimin 
kanaatine göre anlaşılmasından kapatılıyor. 

NÜSRfîT KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Dosyalar var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hangi 
dosyalar canım, bre Kirişcioğlu?... 

Sonra müsaade buyurursanız soruyorum size: 
Bir siyasi teşekkül feshedildi diye o siyasi teşek
küle mensubolanlar medeni ve siyasi haklarından 
iskat mı edilmiş olurlar? Mahrum mu edilmiş 
olurlar? 

Halk Partisi devrini burada zaman zaman zu
lüm devri, istipdat devri olarak gösterirsiniz. 
Sizin liderlerinizin birinci plânda mesuliyet ve 
vazife aldığı bir devir hakkında bu sözleri söyler
siniz. Onları medeni ve siyasi haklardan mah
rum etmeyi düşünüyor musunuz? Binaenaleyh 
herkes kanun çerçevesinde kalmak şartiyle mede
ni ve siyasi haklarını kullanır, parti kurar, bina
enaleyh bu nevi tarizler yersizdir ve bu Meclisin 
seviyesine uygun değildir. 

Bölükbaşı kendi partisi içinde dikta kurmuş. 
C, M. P. nin siyaseti büsbütün memleket için 
tehlikeli olmuş. Ne yapmış Bölükbaşı da dikta 
kurmuş? Diktayı kimler kurar Kirişcioğlu! Hu
kukçusun, bilirsin, tarihi okumuşsundur. Dikta 
nizamını insanları doyurmak ve korkutmak 
kudretine sahibolan iktidar mevkiindekiler ku
rabilir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Ben 
muhalefette bir vatandaşım. Vazife kabul etme
mek için kongrede ısrar etmeme rağmen koca 
bir kongre «senin hizmetinden .memnunuz, ka
lacaksın» demiştir. Ben kabul etmekle fedakâr
lık yaptım. Diktatörlük yapmadım. (Sağdan, 
barvo sesleri) (Soldan, gürültüler) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Diktatörü 
kendi içinizde arayın. 

NÜSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Sen bağırma bari Ahmet Bey. Bütçe Encüme
ninde mütemadiyen not alıp sual sofan, bu su
retle avurdu avurduna geçen sen değfbmİHm ri
ca ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ahmet 
Bilgin arkadaşımız Bütçe Encümeninde müza
kereleri takip için gropumuzca'serilmiştir. Bir 
grupun tenkidi hazırlaması için o grupta encü
mendeki mümessili sual de sorar, arkadaşlariy-
le istişare de eder, bundan tabiî ne var ki... Ar-
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kadaşımızın gördüğü teşriî vazifeyi benim dik
tatörlüğümü izah için kullanıyor. Kirişçioğlu, 
Dikta rejimi kurdu diyor. (Soldan, gürültüler) 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — Os
man Alisiroğlu neden istifa etti? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen 
Alişiroğlu'nun istifasından bahsediyorsun (Hür
riyetçileri işaretle) şuradaki ehli imam neden is
tifa etti? 

RElS — Beyler çok rica ederim muhavere 
sekline gimesin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hiç alâ
kası yok, münasebeti yok? Millet Partisine, 
Cumhuriyetçi Millet Partisine, oradan Osman 
Bölükbaşı'ya, oradan topuna birden taarruz tak
tiği. Neler söylüyor Kirişçioğlu? Vaktiyle Mil
let Partisi zamanında Demokrat Partinin ikti
dar karşısındaki tutumundan bir muvazaa oldu
ğu kanaatine varanlar bunu söylemişler, hesabı
nı benden mi soruyorsun? (Soldan, gürültüler) 

REİS — Nusret Kirişçioğlu, müsaade buyu
run. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ceva
bını vereceğim Kirişçioğlu, ağzın baklava gibi 
tatlanacak şimdi. 

Ben Millet Partisinin Genel Başkanlığım 
yapmadım. Sadece umumi idare heyeti âzası 
idim. Millet Partisinin Genel Başkanlığını ya
pıp Demokrat Parti Liderinin inönü ile muva
zaa halinde bulunduğuna dair teşkilâtına ta
mimler gönderen, mütaaddit makaleler yazan, 
nutuklar söyliyen insan sizin listenizde şeref 
mevkiini alarak mebus olmuştur. Hesabını bana 
değil ona sor. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

RElS — Şahsı namına söz istiyen Kirişçioğ-
lu'na Nizamnamenin 95 nci maddesine göre söz 
veriyorum. 

NUSRET KİRÎŞCiOĞLü (Zonguddak) 
Muhterem arkadaşlanm, demin ifade ettiğim 
cümleyi oynen okuyorum. Kelimesi kelimesine 
ve cümle cümle. Yani Millet Partisinin kapan
ması hâdisesini. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Zabıt 
var elimde. 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Devamla) — 
Lütfen müzakereyi takip buyursa idiniz. 

RElS — Rica ederim, Heyeti Unıumiyeye hi-
tabedin. 

NUSRET' KÎRfŞCÎOOLU (Devamla) -

Okuyorum, (Cumhuriyetçi Millet Partisini ku
ranlar çok eskiden yani, Demokrat Partinin 
mâkul muhalefet tarzım muvazaa olarak vasıf
landırarak «Millet Partisi» şeklinde birleştir
dikleri günden beri) kimse Cumhuriyetçi MÜlet 
Partisim kuranlar, Osman Bölükbaşı. 

Bunun Millet Partisi hakkında verilen ka
rarla ne alâkası var? Ben Millet Partisinin ka
panma sebepleri üzerinde burada bir münaka
şa yapmadım. Bunu yapmam. Mahkeme karar
larını burada münakaşa etmek benim âdetim 
değildir. O âdeti kendilerinde arasınlar. 

Muhterem arkadaşlarını, «Diktasını kurduk
tan sonra» şeklinde söylediğim söze itiraz bu
yurdular. Ben bir fiilî vakıayı burada tesbit 
etmek için söyledim. Cumhuriyetçi Millet Par
tisi kurulduğu zamau bence kıymetli insanlar 
bu parti safında yer almıştı. Bunlara hepsi 
gölgele kaldı. Cumhuriyetçi Millet Partisi de
yince Osman Bölükbaşı, Bölükbaşı deyince 
Cumhuriyetçi Millet Partisi akla gelir oldu. 
Kendisinden çok daha kıymetli olduğunu kabul 
ettiğim bâzı arkadaşlanmızın hakikaten o par
ti içinde Osman Bölükbaşı'ya nazaran geri de
recede birakılmasmın üzüntüsü beni bu şekilde 
ifadeye sevk etmiştir. 

RElS — Hikmet Bayur daha evvel sataşıl
dığından bahsettiği için sözü ona veriyorum. 
Ondan sonra söz sizindir, Bölükbaşı. 

Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Bir açıkla-

maya fırsat verdiği için Bölükbaşı'nın bu sa
taşmasına memnun oldum. Arkadaşlar bu mem
lekette iktidarın bir defa olsun seçimle değiş
mesi mücadelesinin temeli üzerinde durduk, 
çalıştık. Çünki1 şimdiye kadar, asırlardan beri 
seçimle iktidanıt değiştiği vâki değildir. Bu 
mücadeleyi yaparken bir an geldi ki Demok
rat Partimn hareketlerinde bîr gevşeklik gö
ründü. Bunu hiçbir kimse inkâr edemez. Yani 
inönü ile görüşüldükten sonra bir muvazaa 
.şekli göründü. Yine o partinin içinde bulunup 
ondan ayrılanlardan bıı iddia bize intikal etti. 
Rahmetli Mareşal ve Kenan önerle yeni bir 
parti kurmaya karar verdik. Esas düşünce ne 
idi; eğer Demokrat Parti yumuşayacaksa, mü
cadelesini tam yapmayacaksa onun yerini ala
caktık esas böyle bir parti kurulsundu, esas ga
ye bu idi. Kenan öner'in, Mareşal'm hepimizin 
samimî amacı budur. 
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HAŞAN KANGAL (Tokad) — Kenan öner 
büyük, adamdı, karıştırma. (Soldan, ona bir şey 
demedi ki, sesleri gürültüler.) 

HİKMET BAYUR (Devanda) — Demokrat 
Parti madem ki. mücadeleyi yumuşatmıştır, ha-
anr bulunalım diye biz bu işe giriştik. Ama on
dan sonra bir zaman geldi ki, Demokrat Parti 
iktidara geçti, yani mücadelesi müsmir oldu. 
1952 den.itibaren de ekonomik hamlelere başla
dı. Bundan sonra ona böyle muhalefet etmek 
doğru değildi. Bu, bir. 

İkincisi: Biz Millet Partisinde neden dura
madık! Bunu da izah etmek lâzımdır. Partililer 
müsternirren geri gitmek fikrine düştüler. Ata
türk inkılâplarını baltalamak ve geriye gitmek, 
eskileri yükseltmek ve yeniyi küçük düşürmek... 
Bunu önlemek için şehir, şehir dolaştım. Ama 
bu çalışmalarım para etmedi. Programda bulu
nan bir şey. fena tefsir edildi. Türk gelenekleri
ne bağlılığı istiyerek geriye avdet etmek istedi
ler. Biz de dedik ki, bu istikamette çalışmayın 
biz bu esası kabul ederken bugünkü yaşıyan ge
leneklere, Cumhuriyetin kurduğu esaslara bağlı 
olalım. Osmanlı imparatorluğunun 300 yıl süren 
çöküntü devrinin âdetlerine ve geleneklerine 
bağlı olamayıi... Bunun üzerine kavga çıktı. Biz 
de ayrıldik. Şimdi burada birdüziye demokrasi
den bahsediyorlar. Acaba kendileri demokrasi 
ile ilgili midirler ! 

1953 te yapılap son kongrede 6 - 7 defa baş
kanlık oya konuldu. Vasfi Raşit Seviğ her de
fasında kazandı! O zaman seçim nisabı dolmadı, 
yeniden seçim yakacağız, diye dîye tam yedi 
defa seçim yapıldı ve yedinci defasında Hazım 
Bozca seçilmiş ilân edildi. Bu namuslu secim 
diyenlerin verdikleri utanılacak bir örnektir. 

Dahast var: Pamukoğlu söz istedi. Artık 
kimseye soz' verilmiyecektir, dediler. Güzel. Fa
kat Başkan H. Bozca dedi ki: Bölükbaşı güzel 
sesleriyle bize partinin durumunu anlatsın ve ev
velki karara rağmen kendisine söz verildi. Bu 
mu demokrasi! Hakikati bilesiniz diye anlatıyo
rum/Geriliklerle mücadele ederek oradan çık
tım. Ondan sonra Demokrat Partiye ben şahsen 
müracaat etmedim. Fakat ekonomik hareketleri
ni beğenmeye başladım. Bana Demokrat Parti 
müracaat etti. Ben bağımsız olarak listeye gir
dim ve daima haklı tenkid yapacağımı da bil
dirdim. O zaman Başbakanın bana söylediğini 
ifade edeyim: «Ben de namuslu muhalefete has

retim; çok memnun olurum bunu yaparsanız.» 
Dedi. (Sağdan, devamlı gürültüler) Ben de bu
nu yapacağım daima. Mesele budur, bunun içiu 
konuştum. 

RElS — Buyurun, Osman Bey. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben şuna, buna sataşmak içiu 
bir şey söylemedim. Sadece bir ahlâki prensibi 
tebarüz ettirmek istedim. (Sağdan, bravo sesle
ri, alkışlar.) (Soldan, gürültüler.) 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yahu 

milletvekilisiniz. Hepinizde mâncu bir hâkimlik 
vasfı vardır. Dinleyin, Bonra ne sÖylİ3*ecekseniz 
söyleyin. Biraz evvel kürsüdeki beyin hikâyele
rini, masallarını ne güzel dinliyordunuz. Bir de 
karşıdaki adamın ne söyliyeceğini dinleyiniz. 
(Soldan, gürültüler.) 

RElS — Müsaade buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Hodri 

meydan. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hodri 

meydan, fikir için söylenmişti. A Sadettin, se
ninle hodri meydan yapmak ne haddimize? 

RElS — Osman Bey, rica ediyorum, karşı
lıklı konuşmayın, söylenenleri sem'i itibara al
mayın, sözünüze devam edin. Ben onlara ihtar 
ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yani 
size yardım için yapıştırıyorum. (Gülüşmeler) 

RElS — Ben de sana yardım ediyorum. (Gü-
1 üşümeler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, buraya çıkan zâtın ne kadar 
müşkül mevkide olduğunu hepiniz gördünüz. 
Yıllar boyunca teşkilâtına tamimler yazmıştır, 
yıllar boyunca makaleler yazmıştır. D. P. ikti
darla muvazaa halindedir, demiştir. Bu zat üç 
yaşında bir çocuk mu idi ki, Demokrat Parti
den ayrılan Ali ile Veli'nin kulağına muvazaa 
vardır, demesi, üzerine inanıp da kaleme sarıl
mış olspn. (öyle demedi, sesleri.) 

Müsaade buyurun, muvazaa sözü onlardan 
bize intikal etti, diyor. Yani onların şahadeti 
ile ben bu yola girdim diyor. Bunun ifade etti
ği zaafı hatırlatıyorum. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Siz de bunun 
içinde idiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — içinde 
idik, içinde idik Hikmet Bey. Allah kimseyi si-
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ân mevkünize düşürmesin. (Sağdan bravo ses
leri) {Soldan gürültüler) 

Muvazaa sözünü bu kürsüye getirip de bizi 
müşkül mevkie sokacağını zanneden arkadaşa 
ŞODÜ ifade etmek isterim : Eğer bu mevzu haki
katen hâlâ haysiyetlerinizde bir ceriha gibi kanı
yorsa evvelâ içinizde bulunan zatla hesabınızı 
görün, yaranızı o sarsın, dedim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) O bizim içimizde değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Liste
nizde ihtiram mevkü verdiniz. Yakınlık olmasa 
listeye girer mi insanî Rica ederim, Adnan Bey,-
liberal bir adam komünist partisinin listesine gi
rer mi! (Soldan gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Halk Partisiyle iştirak yapar mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Muh-
terem Başvekili işitemedim. Beni bu kıymetli 
sözlerinden mahrum etmesinler. 

BEİS — Ben Bana söyliyeyim :.Halk Partisi 
ile teşriki mesai eder mi, dedi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Osman 
Bölükbaşı, kimse ile teşriki mesai etmemiştir. 
Onu Adnan Menderes çok iyi bilir ama, sırası 
geldi bîr şey söyledi. (Gülüşmeler) 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Etmiyeceğinizi 
de söyliyebibT misiniz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) _ Biz bu
raya istikbal hakkında noter, senedi imzalamaya 
gelmedik. (Gülüşmeler) 

Müsaade buyurursanız yıllarca, millî şefim di
ye öpüp elini eskittiğiniz ismet Inomı ve sız bu 
lâfları şö^raîriiz de pn* de başkaları için istik
bali garanti altına almak istersiniz. Şartlar de
ğişir, belki bizde değişiriz. (Sağdan alkışlar, 
brayc «wlenj 

Sonca, muhterem Hikmet Bayur, burada bir
takım sözler söyledi, Mület Partisi kongresinde 
seçim şöyle oldu, böyle oldu dedi. Burada bir 
paninın kongresinin münakaşası mı vardı? Eğer 
parti kongreleri konuşuluyorsa, mademki, Riya
set müsaade etti... 

REİS — öyle bir müsaade yok. Hâdiseyi 
İzah sadedinde bir iki kelime söyledi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade elerseniz ben de o kadar izah edeceğim. 

Rica ederim, kürsüden yaka paça delegelerin 
hangi kongrelerde indirildiğini, hangi kongrele

rin tertiplerle idare ©düdiğini, kongreden bir gün 
evvel kimlerin iskat edildiğini hatırlarsınız. 
(Sağdan bravo sesleri) (Soldan gürültüler) 

Hikmet Bayur belki elli bin kere söylemiştir: 
Demokrat Parti sahte haysiyet divanı kuran par
tidir, diye. Eğer haysiyetle o kadar alâkalı ol
sa idi, kendi bünyesinde demokrasiyi tatbik et
miyen ve sahte haysiyet divanı kurmakla ithahı 
ettiği bir partinin listesine girmek gibi Allahuı 
kimseye nasibetmesini istemediğim bir küçüklü
ğü irtikâbetmezdi. (Sağdan bravo sesleri, alkış
lar) 

Halk Partisi ile iş birliği!.. İnönü burada. Be
nim ona yüz yüze söylediğim sözleri belki kimse 
gıyabında söylememiştir. Kendisini nasü tenkid 
ettiğimi, kendi rızamı, hakkında neler söylediği
mi İnönü büir. Bir gün demiştir ki, herkesi ik
na ettim, bu Bölükbaşı'yi ikna edemedim. O de
recede kanaatimin adamıyım. Ben filânın kahve
sini içmekle, filânın yemeğini yemekle kanaati 
tebahhur edecek adamlardan değilim. (Bravo 
sesleri, sağdan alkışlar) 

Sonra bir noktaya gelelim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Yani menfisin, 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 

kanaatim tebahhur etmez; kanaatim sabittir di
yorum, menderes. Yani senin gibi (Sol elini çe
virerek) Böyle dönmez diyorum. (Sağdan bra
vo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Benim kanaatimin nasıl döndüğü iradei 
milliyece sabittir.-

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Men
deres sıkıştı mı irtica üe itham ettirip kapattır
maya muvaffak olduğu partinin din esasına da
yandığını söyler. Fakat her nedense akü üe, 
mantık ile ispat edemediği şeyler oldu mu «ez-
manm tebeddülü ile ahkâmın tegayyürii inkâr 
olunamaz.» diyen Mecellenin kaidesine sığınır. 
Ama ne değişmiş, ne olmuş.. Onu izah etmez. 

RFÎİS — Osman Bey, Kirişçioğlu'na cevap 
vermek üzere söz aldınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, Reis Bey, Başvekil de söz atmasın. 

Demokrasi varsa Başvekille farkımız yok. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Olmasa böyle konuşabilir miydin? 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyur, müsaade buyur, Adnau Menderes. 
Adnan Menderes müsaade buyur. Adnan Men
deres ! 1946 da Cebeci meydanında' hapisaneden 
çıktığım zaman söylediğim sözü içinizde hatır-
hyanlar var. Aynen şu sözü söyledim : «Arka
daşlar! Dün sabah Sorgun Hapisanesinden çık
tım, şimdi size hitabediyorum, iftiranın değil 
hapisanesine, mezarına girsek gani yenıiycccğiz. 
Çünkü dâvamızın Kâbesj oları büyük Türk mil-
letintn kalbine girdik.» Bu sözü, söyliyen seıun 
himayende söylemiyordu. Keudi imanına daya
narak, ve her şeyi göze alarak söylüyordu. «Al
kışa kulağım açıp, milletin feryadına' kulağını 
kapıyan sağır zihniyet sana hitabediyorum.» di
ye bağırdığını günlerde beni himaye edecek hiç
bir kuvvetin yoktu, Menderes. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Sen mi beni himaye ettin? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Yok, 
ettim demiyorum. Müsavata razı mısın (Gülüş
meler.) (Soldan, gürültüler.) Yani demokrasi 
olmasa söyliyenıezsin, dedi de demokrasi yok 
dediğin günlerde neler söylediğimizi hatırlattık. 
(Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Çok rica ederim arkadaşlar, şu Meclisin kür
süsü filân partinin lideri o yere lâyık değildir, 
daha lâyıkı vardır, diye bir münakaşanın ele 
alınacağı bir yer midir? 

Elendim, Bölükbaşı'dan daha kudretliler var 
imiş de onlar lider olmamış? Hani siz sıkıştınız 
mı h-adei millîye diyorsunuz? Bizim partinin de 
iradei mitlîyesi böyle tecelli etmiştir. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeler) (Soldan, ne 
mânâsız sözler sesleri)' 

Efendim, Cemil Bengü Bey hâlâ hızını ala
mamış, sataşma ile meşgul. 

REİS — Sataşan yok. Devanı edin, lütfen. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sene

lerden beri Adnan Menderes sizin genel başka
nınızdır. Onun genel başkan olması sizin içiniz
de adam olmadığına mı delâlet eder? (Sağdan, 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Şu mülâhaza, bu 
mülâhaza; filân zatın falan vazifede buhınıııa-
sııu daha tabiî, daha mâkûl gösterebilir, madem
ki millî irade, millî irade diyorsunuz, partilerin 
millî iradesine karışmayın. Eğer karışmak ni
yetinde iseniz, Anayasaya muhalif çok kanun çı
kardınız. b\v kanun daha çıkarın, muhalefet li

derlerini siz tâybı edin. (Sağdan, bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

RElS — Osman Turan. (Yok sesleri) 
Mehmet Hazer. (Yok sesleri) 
Abdurrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDURRAHMAN FAHRİ AÖAOÖLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar; ben, asıl mevzua 
gelmeden bir iki noktayı tavzih etmek istiyo
rum. 

Arkadaşımız Abdullah Aytemiz, Emekli Ka
nununun 39 neu maddesinin Temyiz hâkimleri
ne teşmili. Teşkilâtı Esasiye 'Kanonunun 47 ııei 
maddesine muhaliftir, dediler. 

Arkadaşlar, evvelâ 47 nci maddeyi okuya
yım, madde 47. vekillerin vazife ve mesuliyet
leri mahsus kanunla tâyin edilir. «Arkadaşlar 
görüyorsunuz ki; 39 nen maddenin 47 nci mad
de ile bir alâkası yoktur. Ben alâkalı madde
ye geçeceğim». Madde 56: «Hâkimlerin evsafı, 
hukuku, rnzaifl, maaş ve muhassasatları ve su
reti nasp ve azilleri kanunu mahsus iîe tâyin 
olunur.» 

BEİS — Çok gürültü oluyor, beyk-r... 
A. FAHRİ AĞAOĞLU (Devamla) — Bu 

maddenin sarahati karşısında 39 neu madde ve 
hattâ doğrudan doğruya hâkimlerin âzli için bir 
kamın dahi yapılsa Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na muhalif düşmez. 

Diğer bir cümle arkadaşlar : «39 neu mad
denin mevcudiyeti Temyiz Mahkemenle tesir 
edilebilecek gibi bir vehme yol açar» dediler. 
Mütaakıben Osman Bölükbaşıda «Ben hâkimlere 
tesir edecek siyasi bir kuvveti haiz değilim» 
ve bundan Demokrat Parti iktidarı hâkimlere 
tesir edecek kudrete maliktir, gibi bir mâna çı
karmak istedi. 

Arkadaşlar, ben de uzun müddet hâkimlik 
yaptım. O tarihte Hükümet hâkimleri azledebi
lir veya bir yerden bir yere nakledebilirdi. Ama 
hâkimler yine müstakildi. 

Yine o zamanlar Hükümet iskân Kanunu 
hükümlerine göre her hangi bir vatandaşı ço-
Uığuyla çocuğuyla bir yerden bir yere sürebilirdi. 
Kanunen hâkimler de bu akıbete mânız kalabi
lirlerdi. Yani jHükümet isterse hâkimi azleder 
ve sonra da sürebilirdi. Fakat bunlann hiçbiri
si de hâkimlerin istiklâline tesir etmemiştir. 

Daha eski zamana gideceğim. Sultan Hâmit 
kanunu esasiyle aldığı salâhiyetle her hangi bir 
vatandaşı, her hamri bir yere sürebilirdi. Fiza-
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n'a sürebilirdi; Taife sürebilirdi; Sudan'a sü
rebilirdi. Hâkimler de bundan müstesna değil
di. Ama buna rağmen hâkimler müstakildi. Ve 
müstakil olduklarına dair de birtakım vakıalar 
geçmiştir. Burada uzatmamak için bal^tmiye-
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar; ne yapıyoruz? 39 neu 
maddeyi müdafaa edecek değilim. Bununla ne 
oluyor? Hâkim, memur emekliye sevk ediliyor. 
Meselâ hâkimi ele alalım; maaşını alacak, da
ha mühimi hâkim, avukat olabilir, arkadaşlar. 
Hâkim, hâkimliğe muhtaç oldukça müstakil de
ğildir. Dâva buradadır, arkadaşlar. 

Siyasi kuvvetin hangi dâvada ve ne şekilde 
müdahale ettiğine misal göstersinler. Büyük 
Millet Meclisi bunun hesabını sormaktan aciz 
değildir. Ceza Kanunumuzda bunun müeyyide
si vardır. Hâkime tesir eden suç işlemiş olur. Vc 
cezasını görür. 

Muhterem arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 4 ncü maddesine göre, «Milletin ye
gâne ve hakiki mümessili Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. Büyük Millet Meclisi, kanunla 
mahkemeler teşkil eder; mahkemeler ilga eder; 
yeniden kurabilir. Bütün hu kanunları da Hü
kümet tatbik eder.» 

Nitekim Halk Partisi zamanında mahkeme
ler ilga edildi; yeniden-kuruldu. Temyiz Mah
kemesi iki defa ilga edildi; kuruldu. Kimse şu 
dâva dolayısiyle şu şekilde mahkemeye tesir 
edildi diyemez ve böyle bir şey olmamıştır; ar
kadaşlar. 

Şimdi asıl mevzuuma geçiyorum ; 
Muhterem arkadaşlar; 
Partimizin iktidara geldiği günden bugü

ne kadaj "Devlet varidatı üç misline çıkmıştır. 
Sonun sebebi hakikaten iktisadi bir kalkınma 
mıdır, yoksa muhaliflerimizin devamh ve ıs
rarlı tenkidleri doğru ve haklı mıdır? 

Yapacağımız kısa ve basit bâzı mukayese
lerle cevap kendiliğinden çıkacaktır. 1938 se
nesinde tedavüldeki paramızın miktarı 229 
küsur milyon lira iken 1949 senesinde bir mil
yar liraya yaklaşmıştır. Beş misle yaklaşan bn 
artış nispetini eşya fiyatlarında da aynen gör
mek mümkündür. Filhakika, gıda maddeleri 
dâhil bütün maddelerin ortaJama fiyatı 1938 
senesinde 21 iken 1946 da 92, 1949 da 108 ol-
muştur. 

Bu devredeki maaş ve ücretlerde ise vazi

yet cidden fecidir. Meselâ en yüksek maaş tu 
tan 1938 de 433 lira iken 1946 da 531 liradır 
Asgari maaş derecesi ise 43 liradan ancak 
71 liraya çıkarılabilmiştir. Eşya fiyatlarındaki 
beş misle yakın olan artış nispetine mukabil 
maaşlarda ve ücretlerdeki artış nispeti sade^ 
yüzde otuz civarında kalmıştır. 

Partimizin kurulmasından sonradır ki, me
murları düşünmek . lüzumunu hissetmişler ve 
1947 senesinde bir ayarlama yapmışlardır. Bu
na göre cn yüksek maaş tutarı 631 liraya ve en 
az maaş tutan da 108 liraya çıkarılmıştır. 14 
Mayıs inkılâbına kadar devanı eden durum bu
dur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Görülüyor ki, burada da fiyat artışlannın 

beş mislinden fazla olmasına mukabil maaşlar
daki zam miktan bir misli dahi değildir. Üc
retlerde, emekli ve yetim aylıklarında ise vazi
yet daha fenadır, daha fecidir. O günlerin 
fecaatini ve çektikleri ıstırapları maaş ve üc
ret sahiplerinin unutacakîannı zannetmiyorum. 

Bir de zamanımıza bakalım : 
Halen tedavüldeki para miktarı iki buçuk 

milyar lira etrafındadır. 1949 senesine nazaran 
iki mislinden az fazlasına yükselmiştir. Devlet 
varidatı üç misline, eşya fiyattan ise vasati bir 
buçuk misline yükselmiştir. 

Çeşitli intibak, kadro, ödenek, tazminat, iaşe 
bedeli, zamlar ve ikramiyelere ait kabul ettiği
miz kanunlarla ve Gelir Vergisi Kanununun tat
biki ile maaş ve ücretlerin, emekli ve yetim aylık
larının eşya fiyatlarındaki artış nispetinden bir 
misli kadar fazla bir zam görmesi temin edil
miştir. Bunun kâfi olduğunu iddia etmiyoruz. 
Ancak, düne nazaran, bu, ne büyük bir muvaf
fakiyettir? İnsaf ile üzerinde durmak ve düşün
mek lâzımgelir. Memleketimizde Birinci Cihan 
Harbinden beri eşya fiyatları karşısında bozul
muş olan maaş ve ücret muvazenesmi iktisadi si
yasetindeki muvaffakiyeti ile ancak, partimizin 
düzcltcbile«eğini cesaretle iddia edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Umumiyetle 1938 den 1950 senesine kadar 

zirai istihsalimizde hiçbir ilerleme yoktur, geri 
lerne vardır. Birçok seneler açhk tehlikesi geçi
rilmiş vc hattâ bazı seneler Şark vilâyetlerimiz
de vc dağlık bölgelerde yüzlerce vatandaş açlık
tan ölmüştür. Buııuıı sebebi basittir, açıktır. O 
zamanki iktidar müstahsili himaye edeceğine 
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müstahsili ezen bir siyaset takibetmiştir. Sebep 
budur. O seneler içinde ceza evlerinin çiftçilerle 
nasü dolup taştığım, türlü sebep ve bahanelerle 
çiftçilerin nasıl ezildiğini unutmak mümkün mü
dür? 

.1951 senesinden itibaren ise her sahada istih
salimiz süratle artmaya başlamıştır. Bu artış 
yüzde yüze yakın ve daha fazladır. Bir senelik 
istihsal fazlasının değeri sabit fiyat «sasına ve 
1946 fiyatlarına göre" beş milyar liradan fazladır. 
Bunun yanında dış tediye açığımız ne olabilir! 

Muhterem arkadaşlar : 
Kısa bir zamanda elde edilen bu muvaffakiyetin 

sebebini, partimizin takibettiği isabetli siyaset
ten başka yerde aramak hatadır. Çiftçiyi hima
ye eden fiyat ve kredi politikaları memleketin 
kavuştuğu huzur, emniyet ve itimat gibi sebep
lerdir ki, istihsalimiz ve hattâ nüfusumuz sür
atle artmış bulunmaktadır. İstihsalin artmasın
da en mühim âmil fiyat politikasıdır. Bundan 
yedi sene evvel Hükümet, muhaliflerimizin vc 
sözde iktisatçıların arzularına uymak gafletini 
göstermiş ve meselâ buğday fiyatım yirmi ku
ruş civarında tâyin etmiş olsaydı, ne istihsal ar
tar, ne tedavül ve ne de istildâk artardı, ve bu 
memlekette hiçbir şey de yapüamazdı. Zahirî bir 
ucuzluğa mukabil yakın mazimizde gördüğümüz 
darlık, iflâs, harabiyet ve perişanlık halleri de
vam ederdi. 

Muhterem Menderes'in ve arkadaşlarının yal
nız bu hizmetlerinin manası, ehemmiyeti ve fay

dalan her geçen gün daha iyi takdir edilecek de
recede büyüktür. 

Muhterem arkadaşlar : 
Memleketimizin şartlarına asla uymıyan bü-

gdeıie, nazari tahakkuk ve tatbiki kabil olmıyan 
birtakım plân ve program teraneleriyle, parti
mizin azimli icraatını baltalamasına mütemadi
yen tenkid eden muhaliflerimiz, istihsalimizdeki 
bariz ilerlemeyi, memleketin düne nazaran bu
gün içinde bulunduğu refah seviyesini, iştira ve 
istihlâk gücünü ve memleketin çehresini değiş
tiren muazzam inşaatı acaba görmüyorlar mı? 

Millî iktisat meselelerinde münasebetler, ne
ticeler ve kanunlar hâdiselere göre değişir ve yi
ne de katî olmaz. Muhtelif memleketlerin iktisadi 
hâdiseleri ve şartlan elbette birbirine benzemez. 
İktisaden kuruluş halinde olan bir memleketin 
hâdiseleri ve şartlan ise tamamen hususiyet arz 
eder. O halde nasü olur da istikrara kavuşmuş 
olan Garp memleketlerinin iktisadi hâdiselerinin 
ve bunlara müessir olan içtimai ye tabiî âmillerin 
ve şartlann senelerce müşahede ve tetkikinden 
sonra bulunan münasebet ve neticelere göre 
memleketimizin iktisadi hayatına istikamet ve
rilmesini istiyebilirler? 

REİS — Efendim, evvelce vermiş olduğunuz 
l.arara göre öğleden sonraki mesai müddeti dol-
nuştur. Akşam saat 21,00 de toplanmak üzere 
Celseyi kapatıyorum. Söz yine Abdurrahman 
Fahri Ağaoğlu'nundur. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 21,00 

REİS - Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Ömer Mar t (Kayseri), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Tekirdağ mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REİS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nunun heyeti umumiyesi üzerinde müzakereye 

devam ediyoruz. Söz Konya Mebusu Fahri Ağa
oğlu'nundur. 

A. FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) ~ Muhterem 
arkadaşlar, akşamki konuşmamda bir senelik 
istihsal fazlasına taallûk eden sözlerimin yan
lış anlaşıldığım anladım. Onun için o kısmı 
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tekrar edeceğini. Ve bültende ona taallûk etlen 
rakamları da okuyacağım ; 1951 den itibaren 
her sabada istihsalimiz süratle artmaya baş
lamışta'. Bu artış yüzde yüze yakın ve daha 
fazla bir artıştır. Bir senelik istihsal fazlası
nın değeri sabit fiyat esasına ve 1948 fiyatla
rına göre beş milyar liradan fazladır demiş
tim. Şimdi de bütün rakamları okuyacağım. 
1949 senesi yurt içi gelirleri 8 milyar 993 mil
yon liradır. 1950 de 10 milyar 420 milyon li
radır. 1951 de 12 milyar 12 milyon liradır, 
1952 de 13 milyar 49 milyon liradır. 1953 to 
14 milyar 495 milyon liradır; 1954 te 13 milyar 
171 milyon liradır. 1Ö55 te 14 milyar 378 mil
yon liradır. Bunun beş senelik tutan, 1950 se
nesi ni saymıyonun, 1951, İ952,1953,1954,1955 
olmak üzere beş senelik tutan 22 milyar li
radır. Bu 22 milyar lira eâri fiyatlara göre 
değil, 1948 in sabit fiyatlartna göredir. Buna 
1956 için tahminen 5 milyar İlâve edersek 27 
milyar lira eder. İşte diyorum ki, bu miktar 
karşısında dış tediye açığımızın kıymeti bir 
hiçtir. 

Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum: 
Muhterem arkadaşlar : Bir memleketin is

tihsali kısa bir zamanda yüzde yüz kadar art
mış olursa ve bununla mütenasip ve mütena
zır olarak memleket baştan başa bir k a l k ı n 

ma ve inşa hanesi içinde bulunursa bu fe
na inidir1? Muhaliflerimizden sormak İstiyo
rum. 

Evvelce müstahsil keudi yiyecek ve tohum
luk .gibi- zaruri İhtiyacından artan cüzi bir 
miktarı pazarlara götürürken istihsalin bir 
misli artmış n im ası sebebiyle pazararlara gö
türülen-miktar 4 - 5 misli artmıştır. Böyle bir 
rnkişaî karşısında tedavül ihtiyacını karşılamak 
için para miktarının artınlmasında milB eko
nomi bakımından büyük faydalar bulunduğu
na bilmiyen yoktur. 

Muhaliflerimizden tekrar sormak istiyorum : 
istihsaldeki tezayüdüu tabiî ve hayırlı bir 

neticesi olarak, tedavüldeki, iştira ve istihlâk 
gücündeki büyük artış bir memleket için nasıl 
fena olabilir? İstihsalin artmasında, iktidar 
partisinin isabeti aşikâr olan siyasetinde ken
disine yardım etmek icabetmez mi? 

Bir parti veya 3 parti halinde olsun, var
lıkları mahdut bir zümreye dayanmaktan ileri 

gidenüyen muhaiiıierimiz, partimizin mu valfa-
kiyetli ve en ziyade öğülmcye lâyik olan mad
di ve mânevi icraatını baltalamasına inkâr ve 
tenkidettikçe, mâlûııı ve muayyen mevzularda 
halkın arzusunun daima zıttuıa fikir birliği 
yaptıkça, millet nazarında düşmekte oldukla
rının bilmem farkında oluyorlar mı? 

Bugün bâzı maddelerde istihsal veya it
hal düne nazaran çok fazla olduğu halde bir dar
lık hissedilmektedir. Bu da ihtiyacın ve tat
min imkânlanmn çok artmış olmasındadır. Sa
dece bu hal nasıl bir ilerleme ve yükselme 
içmde olduğumuzun açık bir delilidir. Bundan 
hep beraber memnun olmalıyız. 

Buğdayın 115 kuruşa, şekerin 5 liraya, bir 
teneke gazın 60 liraya ve bîr top kaput -bezinin 
80 liraya satıldığı ve memleketin açlıktan ve 
yokluktan kıvrandığı günlerle bugün nasıl bir 
olabilir? Bu fiyatların bugünkü seviye ile mik
tarım düşünelim. Dehşet içinde kalmamak müm
kün değildir. Bir de şimdiki hakiki fiyatlara 
bakalım. Sevinmemek mümkün değildir. 

Kendisine o günleri yaşatan, idaresizlik yü
zünden bir tarafta buğdaylar çürütülürken, di
ğer tarafta açlıktan ölüm vakalarında sadece 
seyirci olduğu görülen, birçok masum vatan-
daşlan kurşuna dizdiren hapseden ve süren ay-
nea vicdanlara da tasallut eden ve bugün de 
fikirlerinde ve tasavvurlarında bdr değişiklik 
olmadığını ara sıra sözleriyle ve yazılariyle gös
teren bir partiye ve o parti ile fikir birliği ya
pan diğer partilere, bu milletin geçen faciaları 
unutarak hiçbir zaman itimat etmesine imkân 
var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar; bir memlekette istih
sal ve tedavül ihtiyacı düşünülmeden tedavül
deki para miktan tesbit edilirse, o memlekette 
istihsal azalır. Zahiri bir ucuzluk ve bolluk için
de o memleket hakiki bir yokluğa ve iflâsa doğ
ru gider. Memleketimizde birçok seneler bunun 
acı misallerini gördük, iktisadi siyaseti böyle 
olan her yerde olduğu gîbi bizde de 1939 sene
sinden sonra Hükümet, artan masraflarını kar-
şılıyabilmek için, millî gelirin kısırlaşmış olma
sından dolayı, tedavüldeki para miktarını 5 
misline yakın artırmış, fakat ne çare ki para
mızın kıymeti de bu nispette düşmüştür. 

Demek ki bu artmada fayda değil zarar var
dır. İktisadi kalkınma içinde olan memleketler
de ise istihsal artar, ihtiyaçlar artar, i ş t i r a ve 
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istihlâk gücü artar, hayat seviyesi süratle yük
selir, hu sebeple dc eşyanın ve emeğin kıymeti 
de yükselir. 6 seneden beri paramızın eşyaya 
nazaran kıymetindeki farkın seyri bu bakım
dan tamamen normaldir. Burada normal olmı
yan ve üzerinde durulmak icabeden yalnız bir 
mesele vardır ki o da paramızın ecnebi paralara 
nazaran değeridir. Bunda büyük kalkınma ham
lemizin ve artan ihtiyaçlarımızın gerektirdiği 
büyük ölçüdeki ithalât zaruretinin bir âmil ol
duğu söylenmektedir. Kısmen bu doğrudur. Fa
kat asıl mühim âmil ithalâtta, ihracatta, seya
hatte, dış nakliyatta, büyük Ölçüde suiistimal
lere müsaidolan kambiyo müracaat sistemidir. 
Bizde bu sistemin kabul edildiği 1930 senesin
den beri bir muvaffakiyet elde edilememiştir. 
26 senelik bîr tatbikat ile ve dış tediye muva
zenesinin lehimizde olduğu senelerde dahi iyi 
netice vermemiş olan ve Türlü suiistimallere yol 
açtığı söylenen bir sisteme artık nihayet ver
mek zamanı gelmiştir. Para ve kıymetli evrak 
her tedbire rağmen kaçar, kıymetini itimattan 
aldığı için de, her türlü tedbir itimadı zedeler. 
Bilhassa kıymeti düşürme ihtimali dâhilinde ve 
hariçte itimadı büsbütün ref'eder. Nitekim 
afädan on sene geçmiş olmasına rağmen yedi 
Eylül kararlarının zararlarım hâlâ çekmekte
yiz. Kambiyo murakabe sistemi aynen devam 
ettikçe bu zararların da devanı edeceğini zan
nediyorum. Kambiyo mürekabe sistemnıde ve 
buna bağh olan dış ticaret rejiminde tam bir 
inkılâp yapmak lâzım ve zaruri olduğu kanaa
tindeyim. Hükümetin nazarı dikkatini celbet-
raek isterim. Bu münasebetle mühim bir mese
leye de kısaca temas edeceğim. 

Hukuki mevzuatımız, sayılan binleri geçen 
çok kanşık bir manzume halindedir. Bu halde 
vatandaşlann veya âmme hizmeti görenlerin 
vazife ve salâhiyetlerini hakkiyle bilmelerine 
imkân yoktur. Bu yüzden lüzumsuz birçok ih
tilâflar çıkmakta ve kaza mercilerinin işleri de 
artmaktadır. Hem işler uzamakta hem de ada
let rencide olmaktadır. Böyle bir sistemde de
mokratik bir idarenin iyi bir şekilde, kurula
bileceği de şüphelidir. Bilâkis demokrasinin düş-
manlanndan olan bürokrasi kuvvetlenmektedir. 

Vaktiyle bir başvekilimizin söylediği gibi, 
Devlet teşkilâtı a dan z ye kadar bozuk olma
makla beraber çok defa Devlet dairelerindeki 
muamelelerden halkın v»ı haklarındaki muame

lelerden de memurlann memnun olmadıklar} 
bir hakikattir. Dâva ve şikâyet mercileri, sa-
yılamıyacak kadar çok dâva ve şikâyetlerle kar
şılaşmaktadırlar. Bu işlerde tahminen 150 sene
den beri devam eden ıslahat ve inküâplara rağ
men muvaffak olamadık. Bunun birinci ve mü
him sebebi; bir milleti, millet yapan unsurlar
dan bâzılarım terk veya ihmal ederek çok fena 
bir taklit yolunu tutmuş olmalandır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Partimize aidolmıyan bu hatalar muvacehe
sinde programımız bütün işlerimizde bizi mu
vaffakiyete götürecek bir mükemmeliyeti haiz
dir. 14 Mayıs seçimlerinden evvel partimiz adı
na bürokrasi ile mücadele edileceği de vait ve 
ilân edilmiştir. Hukuki mevzuatı tek metin ha-. 
üne getirmeye çalışmak beyhudedir. Hem mak
sadı temin etmez, hem dc yem bir kuraluştan 
daha güçtür. Birkaç sene içinde mevzuat yine 
karmakarışık bir hal alır. Biz yeni bir kuruluşa 
muhtacız. Hayatın seyrini ve ihtiyaçlan vaktin
de .takibedememek ve çok karışık mevzuat man
zumesine sehebolmak, hukuku eşkâl ve mera
sime tâbi tutmak suretiyle birçok haklan şekle 
feda etmek gibi büyük mahzıtrlan olan mektup 
hukuk sisteminde yeni bir kuruluşta muvaffa
kiyetin imkânsız olduğu söylenebilir. Gayri 
mektup hukukta bu mahzurlar yoktur. 

Eski Romada basit bâzı kanunlardan sonra 
meşhur Roma hukuku gayrimektup hukuk ha
linde inkişaf etmiş olduğu gibi islâm hukuku da 
aslında gayri mektuptur. Asırlardan beri ve ha
len de ingiltere de gayrimektup hukuk cari ol
maktadır. En ileri milletlere nazaran dahi ingi
liz demokrasisi, adliyesi, idaresi, maliyesi ve ta
lim ve terbiyesi her halde daha mükemmeldir. 

Bütün hukuki münasebetlerde adalet, insaf, 
itimat, doğruluk, vazifeye bağlılık, kolaylık, iyi
lik, biin'iyet ve hürriyete riayet ve ademi teca
vüz gibi kıymetleri her yerde ve her zaman ca
ri olacak sağlam esaslara istinadettirilmek, hu
kukta ve cezada kuvvetli müeyyideler kabul et
mek şartiyle,' devletin kuruluşundan başka içti
mai, iktisadi, siyasi ve dinî münasebetlere ve 
hürriyetlere, seçim esaslanna adliyeye, maliyeye 
ve idareye ve mülki teşkilâta kâfi derecede yer 
verilmiş ve icra ve kaza mercilerince riayet ve 
tatbik edilmesi mecburi olan bir esas teşkilât 
kanunu yapabiliriz, Ru takdirde ceza ve vergi 
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kanunları gibi basit birkaç kanun ve senelik büt
çelerle ve sair hususlarda gayri mektup hukuk sis
temi için de memleketi daha iyi ve daha mükem
mel bir şekilde idare etmek mümkündür. 

Ancak bu Bure t l ed ir ki, memurlar ve hâkim
ler daha i y i yetişirler. Hükümetin çalışması da 
daha verimli olur, Vatandaşlar da hak ve vazi
felerini daha iyi bilirler. Ve yine bu suretledir 
ki vaktiyle bizden-çok geri olan ve ıslahata da 
çok sonra başlamış buluuan, fakat milliyet un
surlarında muhafazakâr kalarak ve İngiltere'yi 
numune alarak, kısa bir zmanda medeniyet âle
mi seviyesine yükselmiş olan, Japonya'dan bel
ki daha kısa bir müddet içinde ve hakiki mâna
siyle muasır medeniyet seviyesine yükselmenin 
daha iyi ve daha emin yolunu da bulmuş olu
ruz. Temenni ederim ki, iktisadi kalknıma ve 
memleketin imarından sonra bu en büyük şeref 
de partimize nasibolsnn. 

Muhterem arkadaşlar : 
Muhaliflerimizin türlü şekillerde fena gös

termek için sarf ettikleri gayretlere rağmen ik-
tidarımızm altı senelik muvaffakiyet derecesi 
bâzı hallerde yirmi - otuz seneye bâzı hallerde 
de birkaç asra sığmıyacak kadar büyüktür. Ka
bul etmek lâzımgelir ki, bu muvaffakiyetler ko
lay olmamıştır. Nasıl ki, din ve vicdan hürriye
ti mevzuunda yapılan hizmetler vc elde edilen 
muvaffakiyetler de kolay olmamıştır. Bütün bu 
muvaffakiyetlerde, çoğu muhalefetten gelen ne 
derece çetin güçlüklerle mücadele ettiğimiz ma
lûmdur. 

Mazide memleketi baştanbaşa harap ye ba
kımsız bırakan, en mukaddes hak ve hürriyetle
re dahi tasallut eden bir zihniyeti unutmadığın
da ve bizimle beraber olduğunda şüphem olnn-
nnrmHletin büyük ekseriyetinin bugün de aynı 
zihniyetle mücadele içinde olduğumuzu gördü
ğüne eminim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Daha Trîr sene evvel orta mekteplerde din 

derslerinin kabul edileceğinin ilân edilmesi üze
rine, her taraftan halk teşekkür ve tasvip tel
grafları gönderirken üç muhalif partinin birbir
leriyle görüşüp konuşmadan nasıl aynı zihniye
ti temsil ettikleri ibretle ve basiretle üzerinde 
durulup düşünülecek hâdiselerdendir. 

Bütün güçlüklere rağmen azmi kınlmıyan, 
gece ve gündüz demeden ve yılmadan milletin 

emniyeti, huzuru, refah ve sawlfcti için çalışan 
Muhterem Başvekilimize ve kıymetli mesai ar
kadaşlarına teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; 
1907 senesi bütçesinin millet ve memleket 

için hayırlı ve Hükümetimiz için de başarılı ol
masını Allah'tan niyaz ederek ve hepinizi de 
hürmetle »elâmlıyarak sözlerime son veriyorum. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Çok sevgili 

arkadaşlarım; bütçenin teknik tarafları üzerinde 
uzun uzun konuşmalar yapıldı. Muvafakatin ve 
muhalefetin fikirleri bittabi matbuat vasıtasiyle 
efkârı umumiyeye ilân edilecek vc edilmektedir. 
Yalnız bendenizin dikkatimi çeken bir husus var; 
o da şudur: 

Muvafakat hatipleri, diyelim ki, şahısları adı
na konuşuyor. Hükümet erkânından bir arkadaş 
çıkıyor memlekette yapılan muazzam işlerden, 
muvaffakiyetlerden bahsederken, pek haklı ola
rak, sol taraftan alkışlanıyor, fakat sağ taraftan 
hiçbir ses çıkmıyor. Onları mazur görürüm, çün
kü çekemiyorlar ve inanamıyorlar. Muhalefetten 
bir arkadaş çıkıyor, memleketin battğını, iflâs 
ettiğini ilân ediyor; bu defa bakıyorsunuz sağ 
taraftan alkış tufanı yükseliyor. Bu arkadaşlara 
memleketin bu feci akıbetlere sürüklendiğini söy
ledikleri zaman, eğer hakikaten inanıyorlarsa, 
alkış tutmak değil sükût, durmaları, elem duy
maları lâzınıgelirdi. (Sağdan, ağlamak lâzım ses
leri) Bu memleket kimin?.. Hepimizin arkadaş
lar.. Peşin olarak şunu ifade edeyim ki, muhale
fet saflarında bulunan arkadaşların hiçbirisinin 
memleketseverliğinden, vatanperverliğinden asla 
benim şüphem olmadığı gibi, hiçbir arkadaşımın 
da şüphesi olmadığını müsaade ederlerse kendi
lerini temsilen arz etmek isterim. Bununla bera
ber şunu da ilâve edeyim ki, insanın ef'alini ni
yetleriyle muvazi olarak yürütmesi icabeder. 

Sevgili arkadaşlarım, 1950 den sonra Türk 
milletinin iradesini temsil eden Demokrat Parti 
ihtidan mümkün mertebe bu memlekete hizmet 
ederken, bilhassa muhalefetin lideri sayılan Halk 
Partisi, Demokrat Partinin bu hizmetlerini kös-
tcklemiştir ve onun daima muvaffakiyetlerini her 
bakımdan zedelemeye ve muvaffakiyetsizliğe sü
rüklemeye çalışmışlardır. Kimin bu"memleket 1 
Demokratların mı? Hayır hepimizin kı ınemle-
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ket?.. Eğer bu gemi karaya oturursa hep beraber, 
kurtulursa hep beraber olacağız. Nedir bu ih
tiras?... 

Muhterem arkadaşlar, bu misalleri çoğaltabi
liriz. Netice şudur ki, memleket kalkınmaları hiç
bir zaman kolay olmamıştır. Kalkınmasını tamam
lamış, bizden 100 - 150 sene ileride olan memle
ketler" bugün eğer kendilerine yeter durumda bu
lunuyorlarsa mutlaka başka memleketlerden yar
dım temin etmişlerdir. Ve mümkün mertebe on-
ladan istikrazda bulunmuşlardır. Pek tabiî ola
rak biz de ecnebi kapitale ihtiyaç göstermekteyiz. 
Kendi kendimize asırların ihmaline uğramış 
olan şu memleketi imar etmek hususundaki çır
pınmalarımızın hiç olmazsa muhalefet tarafın
dan °/c 1 olsun tasvibe mazhar olmasını gönül 
ne kadar arzu ederdi. Maateessüf bütün bu 
yapılan işler içerisinde hiçbirinin tasvibe maz
har olmadığını görmek hakikaten bize çok acı 
gelmektedir. Biz ecnebi sermayeye muhtacız, 
dedik. Hemen muhalefet erkânı; «Hayır, ec
nebi sermaye bu memlekete zararlıdır.» dedi. 
Hattâ 1950 seçimlerinde o kadar ileriye gittiler 
ki; «Demokrat Parti memleketi satıyor.» dedi
ler. 1954 seçimlerinde halka hitabeden Cumhu
riyet Halk Partililer şöyle demişti : «Vatandaş
lar, eğer günün birinde sizin bahçeleriniz, em
lâkiniz bir ecnebiye satılırsa bunu müstabat 
görmemelisiniz.» 

Ne oldu netice? Pek tabiî olarak millet hük
münü verdi; eski hükmünü daha müeyyit bir 
şekilde ifade etti; evet, muhalefet yarı yarıya 
indi. 

Biz memlekette bu kalkınmayı yaparken el
bette ki, zaman zaman sıkıntılara katlanmaya, 
icabeder.se kayışlarımızı sıkmaya mecburuz ar
kadaşlar. Evet biz ocnebi sermayeyi bu memle
kete istediğimiz kadar alamıyorsak bunda, be
nim kanaatime göre muhalefetin çok büyük 
rolü vardır. Çünkü Türkiye'ye sermaye yatır
mak istiyen her hangi bir sermayedar evvelâ 
Türkiye'de bir kapital emniyeti hissetmek mec
buriyetindedir. Fakat geçmiş iktidarın ecnebi 
sermayeye karşı göstermiş olduğu soğukluk ve 
halen de ecnebi sermayenin bu memlekete gir
mesine karşı göstermiş olduğu muhalefet mem
lekete tatmin edilecek bir sermayenin girmesine 
mâni olmaktadır. Sebebi şu : Halk Partisinin 
Varlık Vergisi. İstanbul Defterdarlığının ifade 
ettiği Varlık Vergisi faciası. 

Bu memlekette sermaye yatırmak istiyen bir 
ecnebi - Allah göstermesin diyeceğim, eğer Halk 
Partisi iktidara gelirse - benim orada yatırdı
ğım sermaye vc bunun akıbeti ne olur, diye dü 
şünmeye mecburdur, arkadaşlar. 

Şimdi bütün bunlar ele alınıp tahlil edildik
ten sonra, eğer bu memlekete ecnebi sermaye
yi istediğimiz kadar celbedemiyorsak bunun ve
bali muhalefetin yaptığı haksız, mesnetsiz isnat 
ve iftiralardır. Sonra, Bevgili arkadaşlarım, şüp
hesiz ki, muhalefet, demokrasi icaplarının ya
hut da demokrasinin cn mühim bir uzvu ve rük
nü olmak lâzımgelir. Muhalefetin yapması ica
beden bir kısım vazife ve vecibeler vardır. Bu 
vazife ve vecibeler eğer hissî bir istikamete sevk 
edilirse ve hissî sebeplerle yerine getirilmezse 
elbette ki, bunun reaksiyonu kendilerini de iyi 
bir mevkide bırakmaz. Kendileri dc bundan 
müteessir olurlar. Eğer iktidarı bir cismi ca
mitten ibaret sanıyorlarsa aldanıyorlar. Zsman 
zaman 1954 seçimlerine kadar her tarafta iste
diği gibi toplantılar yapılıyordu. Bu toplu
luklar esnasında haysiyet ve şerefler ihlâl edi
liyordu. Buna muvazi olarak matbuatımız da 
maalesef haysiyet ve şerefleri paymal ediyor
du. Burada hassaten Cihad Baban'ı zikredebi
lirim. Bir gazeteci arkadaşı aleyhindeki yazısını 
okudum. Bu yazının ifade etmiş olduğu mâna
nın bir kadınlı, kızlı mecliate söylenmesine im
kân yoktur. Bunu 50 bin kişi belki bu gazete
de okumuştur. 

Arkadaşlar, muvafık ve muvafık demiyorum, 
muvafakat muhalefet bütün matbuatımızın bu 
mevzuda almış oldulu istikamet üe vatandaş 
haysiyetini korumak için bizi bu Matbuat Ka
nununu çîksrmaya sevk etmiş buhmııyor. Her
kes bu kürsüde istediği gibi konuşuyor. Yarın 
herhangi bir hakarete mâruz kalacağım korku
su yoktur. Muhalefetin de korkusu yoktur. Bu
rada objektif olarak herkesin konuşmalarından 
istediğim alır, istediğini almaz. Çünkü elli, yüz 
bin tirajb bir gazete müdafaadan âciz bir ve 
tandasın haysiyetsizliğinden Artık bahsedemez. 

NADİR NADİ (istanbul) — İspat hakkı. 
AHMET OÜRKAN (Devamla) — İşte bu

nun içindir-ki matbuat hakkında çıkarılma 
olan bu kanun çok yerinde ve isabetli bir ka
nundur. 

Sonra muhalefetin kendine göre vazifeleri 
vardır. Muhalefet m ü h i m mevzularda top lanı r 
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re DU mevzular hakkında kendisinin takibe-
deceği hattı hareketi ve istikameti bir karar
la ilân eder. 

Meselâ; muhalefet, bizim lâiklik mevzuun
daki anlayışımızı taavibedip etmediklerini asla 
ilân etmiş değildir. (Sağdan, programımız var 
sesleri) Evet programlarınız var. Ama tefsire 
muhtaç. 

Biz laikliği; daha evvelki arkadaşlarımızın 
da ifade ettikleri gibi; devletin dine ve dinin 
de devlete taarruz ve tahakküm etmemesi mâ
nasına alıyoruz. Yani devlet dine tahakküm 
etmez, din dc devletin alacağı kararlara mü
dahale etmez. Devlet kanunlarını çıkarırken 
zamanın icaplarına uyar ve ona göre hareket 
eder. 

Biliyorsunuz bu prensip, Fransada Fransız 
ihtilâlinden doğmuş bir prensiptir. Fakat bu
nun aslı Şarktan Garbe gitmiş bir prensiptir. 
Bunun ash İslâm dininin kendi nefsinde mün
demiç olan bir prensiptir. Çünkü, İslâm dini 
derki, skin dininiz sizin, bizim dinimiz bizim. 
Sonra siz misal mi istiyorsunuz? Yavuz Sultan 
Selim bir gün karar veriyor. Diyor ki, ne ka
dar tebaam varsa hepei Müslüman olmak mec
buriyetindedir. Buna Şeyhülislâm Zembüli Ali 
Efendi hayır, diyor. Bu emir İslâm ahkâmına 
aykırıdır, Müslümanlıkta dine, kanaate işkence 
yoktur diyor ve fetva vermiyor. O zaman Hıris
tiyanlar içinde bir tek Müslüman bulmaya im
kân yoktur. 

Haçlı »elerleri geldi, Kudüsü işgal etti. Ve 
50 seneye yakın Kudüs'te kaldı. Haçb seferleri 
oraya geldikleri zaman Garbh askerlerin üze
rinde iç çamaşın yoktu. Çünkü bunlar iç ça-
•naşırım giymesini dahi bilmezlerdi. Garplılar, 
Arap lisanında olan kitaplan almışlar, kendi 
diÜerineiercüme etmişler. 

REÎS — Ahmet Beyefendi, bcyanlannızm 
bütçe ile münasebetini riyaset tesis edememekte
dir. Sadet dâhilinde konuşmanızı rica ederim. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Bütçenin 
heyeti umumiyesinde Diyanet, Maarif, işleri de 
vardır. Binaenaleyh konuşmalarım tamamen 
bütçe ile alâkalıdır. Eğer bunu muhterem Heye
tiniz* alâkalı görmüyorsa pekâlâ »özümü keseyim. 

REİS — Devam buyuran. Yalnız kısa konuş
manızı rica ederim. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlar, benim mâruzâtım şudur: Lâiklik 

mevzuunu sanki din nehyeder gibi bilerek dine 
karşı antipatisi olanların dine karşı sempatisini 
celbetmek için bir iki kelime söylememe müsaa
de ediniz. 

Şimdi, 17 nci asırda Fransız ihtilâlini hazırlt-
yan Ansiklopedistler bunu, (Sağdan, 18 nci 
asırda, sesleri) (17 nci asırda hazırlanmış; 18 
nci asırda neşredilmiştir.) eserlerinde kabul et
mişlerdir ki; bütün bu fikirleri Şarktan aldık-
lannı açıkça beyan etmişlerdir. O halde hakiki 
Müslümanlıkla lâiklik çatışmaz bilâkis uyuşur. 
Bunu Fransa'da büyük ihtilâl bize göstermekte
dir, Zira o ihtilâlin prensipleri Hıristiyanları 
haçlılar seferinden vazgeçirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti ik
tidara gelir gelmez mekteplerde din derslerini 
kabul etti. Bu hususta Halk Partisinin hiçbir 
karan yoktur. (Sağdan, gürültüler) Sevgili ar
kadaşlar, ben hiçbir kimseyi katiyen ta'netmek 
niyetinde değilim. Yanlış fakat samimî fikirle
ri kendi kanaatime göre tashihe çalışıyorum. 
Yoksa hiçbir kimseyi kendi vicdani kanaatlerin
den, inancından dolayı muaheze etmek aklım
dan bile geçmez sevgili arkadaşlarım. Şimdi bi
zim, din mevzuunda, mânevi sahada almış oldu
ğumuz bütün tedbirlerde daima sakit kalmış
lardır. Sebebi nedir? Çıksınlar, desinler ki, or
ta mekteplerde din derslerinin okunmasını par
ti olarak istemiyoruz. Ses yok, söyliyemezler. 
(Sağdan, bize ne, sesleri) Bize ne olur mu. Bir 
partinin fikrini, Türk Milleti ve kendi parti 
mensuplarının bilmesi lâzım. (Sağdan, gürültü
ler) Sevgili arkadaşlarım, galiba nasıra basıyo-
mz. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Allah Allah... 
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Onun için 

rahat durmuyorlar. Şimdi mesele şu, gerek on-
lann cephesinden .bakalım, gerek bizim cepne-
mizden bakalım, hangi cepheden bakarsak baka
lım, bizim üzerinde titrediğimiz şu vatanın ima-
n, kalkınması yolunda alınmış olan tedbirleri, 
kendilerinden istirham ediyoruz, hepsini topye
kûn inkâr etmesinler. Hiç olmazsa şu fabrika 
kuruldu ne iyi. Fakat bunun .kuruluşunda şu 
kusur vardır, rantabl değildir, kendi kendini 
idare etmez. (Sağdan, biz de bunlan söylüyo
ruz, sesleri.) Bunlan konuşalım, bunlan dinle
yelim. Fakat böyle yapmıyorlar, buraya geliyor
lar, bütün yapılan iğleri külliyen inkâr ediyor-
lar. Sevgili arkadaşlarım, benim istirhamım şıı-
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dur: Muhalefette bulunan arkadaşlanmız biraz 
insafa olurlarsa tahmin ediyorum ki, memlekete 
daha fazla hizmet etmiş olacaklardır. (Sağdan, 
bizim senin tavsiyene ihtiyacımız yok, sesleri.) 

Hepinizi hürmeti? selâmlanın. (Soldan, al
kışlar) 

REİS — Nuri Ocakeıoğhı. 
NURİ OCAKCIOÖLU (Malatya) — Muhte 

rem arkadaşlar, bütçenin heyeti umumiyesindc 
Mabye Vekili izahatım verdi, muhalefet müta
lâalarını bildirdi, mensubu bulunduğum C. II. P. 
si de tenkidlerini yaptı. Tabiî bunlar üzerinde 
durmıyacağtm, sizi de fazla yonnıyacağım, yal
nız bâzı temennilerde bulunacağım. (Soldan, sağ 
olun, sesleri) 

Bâzı memleket meseleleri vardır ki, bunları 
bir partiye mal etmek doğru değildir. 

Şimdi Teşkilâtı Esasiye Kanununun ikinci 
maddesinde der ki: «Türkiye Devleti Cumhuri
yetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve inkı
lâpçıdır.» 

75 nci madde ise: «Hiçbir kimse mensubol-
duğu felsefe, içtihat, din ve mezhebinden dolayı 
muaheze edilemez. Asayiş vc umumi muaşeret 
âdabına vc kanunlar hükümlerine aykırı bulun
mamak üzere her türlü dinî ayinlerin yapılması 
serbesttir.» Demektedir. 

Partiler prqgramlanoda da buna benzer aşa
ğı - yukarı bâzı farklarla tarifler vardır. Bu ol
duktan sonra ilân keyfiyetine benim aklım er
miyor. 

Bir de şunları okuyacağım: 
«3 Mart 1340 gün ve 430 sayılı Kanunun dör

düncü maddesi; 
Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassıs

tan yetiştirmek üzere darülfünunda bir İlahiyat 
Fakültesi tesis ve imamet ve, hitabet gibi hide-
matı diniyeniıı ifası vazifesiyle mükellef memur-
lann yetişmesi için de nyn mektepler kuşat 
edecektir. 

3 Mart 1340 gün ve 429 sayılı Kanunun be
şinci maddesinde, cami ve mescitlerin idaresini 
bnajm - hatip, vaiz, müezzin, kayyım ve sair 
müstahdemin tâyin ve âzli ile vazifeli ve dördün
cü madde teşkilâtı hakkında nizamname yap
mak vc altıncı maddeye göre müftülerin mercii 
olmak üzere birinci madde de dinî mübini islâ-
mın bundan maada itikadat ve ibadata dair bü
tün ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı 

dnîyenin idaresi için Cumhuriyetin makamnda 
bir Diyanet işleri Reisliği makamı tesis edilmiş
tir» demektedir. 

Eskiden çıkan bu kanunlarda dini baltala
mak yok. Şimdi şahsiyata girmek veyahut şu 

t veya bu tesirle içimden kabul ettiğim her han-
I gi bir meseleyi başka şekilde ifade etmek ade

tim değildir. Yalnız bir iki misal söylememe mü
saadelerinizi rica edeceğim, inkılâp ve lâikliğin 
kabul edildiği devirlerde bunlan yanlış anlıya-
rak bir gayretkeşlikle din aleyhinde açık ye sa
rih olarak bulunan ve hattâ içtimai hayat kai
delerine aykın fikirlerle müsamahakâr bulu-
nanlann 1951 den sonra gazetede din lehinde 
yazılarını gördüm. Hayret ettim. Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 13 ncü maddesinde milletvekil
leri seçildikten sonra bütün milletin vekilidir 
der. Kötü söylememesi tavsiye edilirken diğer 
bir kısım halk aleyhinde söyliyenîerin kendi 
hareketlerini mazur görmemek lâzımdır. 1951 
seçimlerinde bir yerde buluııuyonım. D. P. ye 
mensup birisi çıktı, dinsizler, imansızlar ve sai
re, diye savuruyor, halk içinde dolaşıyorum, do
laşırken birisi dedi ki : «Bu sözler fazla oluyor» 
«Sen galiba Cumhuriyet Halk Partilisin» dedim. 
«Hayır Halk Partili değilim. Ben Demokrat Par
tiliyim ama benim kardeşim Halk Partisinden» 
dedi. «Halk Partisine sövünce bana da sövmek 
demektir» dedi. 

Bazan güzel fikirler beyan ediliyor. Hepimiz 
bu memleketin evlâdıyız, bu memleketin kalkın
masını arzu etmiyen bir kimse bulunamaz. Hiç 
mi bir şey yapılmadı mı T Bir gün bu yapılan iş
lerden bahsedilmedi, deniyor. 

Muhterem inönü'nün istanbul İl Kongresin
de söylediği nutku okumayanlar, o nutku okur
larsa, orada bâzı mütalâalar dermeyanı ile köp
rüler, barajlar ve fabrikalardan memnun olma
maya imkân yoktur, dediler. Bunu okumıyan al
sın okusun. 

Burada Kıbrıs meselesi vc Orta - Doğu hak
kında Sayın Başvekil izahatta' bulunurlarken 
Muhterem inönü kendisini iki defa alkışladı. 
Ve hattâ bir gazete, katî biliyorum ama, diğer 
bir gazete daha katî söyliyemiyeceğim, bunu yine 
tenkid ettiler. Demek ki iyi görülmezse en iyi 
yapılan bir iş bile tenkidediliyor. Muhterem ar
kadaşlarım, hakikati saklamamak lâzımdır. Fab
rikalar, barajlar, köprüler yapüıyor. Bunu gö
rüyoruz, inkâra mahal yok v<j inkâr etmiyonız. 
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Ama arkadaşlarımız, bunun noksan olduğunu gö
rüyorsanız ne yapmak lâzımgeldiğini gösterin di
yorlar. Son kanunlar çıkmadan şöyle konuşulu
yor, böyle konuşuluyor denildi. Deminki arz et
miş olduğum misaller gösteriyor kî millet, iyi ko
nuşan hakkında da, kötü konuşan hakkında da 
hükmünü veriyor. Bunda şüphe ve tereddüde 
mahal yok. Bugün, trende ve her hangi bir va
sıtada giderken memurlar şikâyet ediyorlar : Al
dığımız maaşla geçinemiyoruz, diyorlar. Trende 
biletlere bakanlar, mütemadiyen şikâyetçidirler. 
Meselâ Ankara'dan Kayseri'ye varıncaya kadar 
üç lira alıyor. Bir yemek trenle 7 lira en aşağı-
sidir. Peynir ekmek alsın, trende yesin denirse 
.vine bu üç lira ancak kâfi gelir, belki de gelmez. 

Sonra bu zavallılar lojman meselesinden şi
kâyet ettiler. Lojmanda oturmaya hakkı olan
lar değil de yüksek memurlar oturuyormuş. 

Bîz bu memleketin evlâdıyız. Meselâ canı bu
lamıyoruz. Geçen gün bir'çocuk bizim evin cu-
mını kırmış. Gelmiş yalvarmış; ben bu camın 
yenisini alıp getireyim demiş. Parasını biz vere
lim dedik, fakat cam bulamadık. 

Sonra; ilâç bulunmuyor. En lüzumlu şeyler
den biri olan mürekkep de, kalem ve kâğıt da 
bulunmuyor. Geçen gün görlüm; halk kâğıt al
mak için dizilmişler. 

Geçenlerde sordum da bilmünasebe arz ettim; 
kahve içmiyebiliriz: Ama kâğıt, kalem çok lâzım. 
Bizini çocuk baba bana para ver, birisi bana kâ
ğıt kalem bulacak. Bâzı şeyler yok denince, in
san hakikaten inanamıyor, çünkü ben defter me
selesini kendim takibetmediğim için bilmiyorum, 
fakat çocuk gelip de defter bulamadım deyince 
iş meydana çıkıyor. 

Muhterem-arkaiaşlanm,.fabrika yaptırmanıza 
müteşekkiriz; baraj yaptırmanıza müteşekkiriz. 
Ben de sızlanıyorum, bizim kasabaya bir fabri
ka yaptırılsın diye.. (Gülüşmeler) Yaptırın mü
teşekkir kalalım. Malatya'ya şeker fabrikası ya
pıldı, buna teşekkür etmemeye imkân var mı? 
(Alkışlar) Ama fabrikanın pancar ihtiyacı 30 bin 
dönüm yerden temin ediliyormuş, 60 bin dönü
me ihtiyacı varmış. Bunu temin etmek lâzımdır. 
Yol yoktur, nakil masrafları kâfi gelmiyor. Kilo
da çapa masrafı 2 kuruş, 2 kuruş da nakliyat, ge
riye 6- kuruş kalıyor. Bu, diğer masraflara kâfi 
gelmiyor, diyorlar. Hakikaten hesabedildiği tak
dirde bunun kâfi gelmemesi lâzımdır. 

Memleketin ihtiyacı karşısında ne yapmalı
yız? Bu hususu hemen arz edeyim. Geçenlerde 
söyledim. Sayın Başvekil muhalefet liderlerini 
davet etain. Yanlış anlaşdmaaın, Başvekil muha
lefet liderlerini davet etsin diyorum. Çünkü mu
halefet tarafından vâki davet karşılık görmedi. 
Ama bu seferde millete bizden akü almak için 
çağırdılar derler. Çünkü herkesin dili ona da 
döner, denilecek. Bunu bilmiyecek kadar da de
ğilim. Nitekim Tayfur Sökmen arkadaşımız da 
yazdı. Başaramadılar bizi çağırdüar, denir diye 
düşünmek doğru değildir. O zaman böyle diye
cek olurlarsa onlarla ben mücadele ederim. 
Memleket meselesinde başka türlü düşünmek 
doğru değil. 

Bu lâyiklik meselesi çok ele ahnıyor. Haki
katen dinimizin aşikâr emirleri lâyıklıktır. Ve 
zaten eksik olsun noksan olsun, Halk Partisi de 
buna taraftardı ki, din derslerim ilk mekteple
re koydu. İlahiyat Fakültesini o zaman açtı 
ama sonradan tekemmül ettirmek lâzım'. Din de
nince yalnız namaz kılmak ve oruç tutmak me
selesi akla. gelmez. Dinin fenne, terakkiye ait 
hükümlerini de öğretmek lâzımdır. Bunları Di
yanet İşleri bütçesinde daha etraflı kir surette 
arz edeceğim. Yalnız burada birkaç misal gös
termek istiyorum. Bir ayette : tBeytülmaldân 
taayyüş etme, günde bir zırh yapmakla maişeti
ni temin et. Davut Aleyhisselâm'a demiri-mum 
gibi yumuşatmak kudretini verdim» diyor. İla
hiyat Fakültesindeki, İmam - Hatip okulların
daki talebelerin evvelâ ellerinde okuyacak ki
tapları yok. Bu meselelerden hiç haberleri yok. 
Bunları öğrenmeyince de dinden haberleri yok 
demektir. O zaman geriliğe gidiliyor, gerilik 
fikri basıl oluyor. 

Ben birkaç vilâyeti gezdim, oraların bâzı 
imamları ile görüştüm. Hiçbîr şey bilmiyorlar. 
Ondan sonra da «ben yüz lira maaşla idare ede
miyorum.» diyor, «Elimde olsa ben seni hiç imam 
yapmam; çünkü dinen senin imam olman caiz 
değildir.» dedim. 

Adam bulmak lâzımdır. 40 bin köye imam 
verilse. Bunun bir faydası yoktur. 

Çünkü o zaman hepimiz de o imamlara bo
yun eyraek mecburiyetinde kr.lınz ki, gerilik 
denen şey o zaman hâsıl olur. 

Hükümet dine karışırsa; halk aynı dine sa
lık olsa bile hükümlerine riayet etmediğini san
dığı bâzı kimselere tazyik yapacaktır; tazyik 
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yapılmakta hem din hükümlerine aykırı hareket 
etmiş olacak, hem de muayyen kimselerin, 
Hükümet olmak vasfını taşıyacak vazifesini bita
raflıkla yapması, vasfıyle kabili telif olmaz; 

Din Öğrenmek istemeyene zorla din öğretil
mez, öğrenmek istiyene de öğretmek için Hükü
met çalışmalıdır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu
nu âmirdir. 75'nci madde; demin arz ettim. 
Türklerin hukuku âmmesi faslında ve din hür
riyeti dc dâhildir. Orada çeşitli hürriyeti okur
ken, söz hürriyeti, fikir hürriyeti, diye bahse
derken, din hürriyetine taallûk eden kısımlar
dan bahsetmek bu kanuna muhalif olmaz. 70 nci 
maddede vicdan hürriyetinden bahsediliyor. 
Bundan daha geniş şekilde Diyanet işleri büt
çesinde bahsedeceğim, imam, hatip ve müezzin
lere Maarif Vekâleti bakmaz. Bunları Diyanet 
işleri Reisi tâyin -eder. Fakat, Maarif Vekâleti 
idaresindeki imam - hatip okulu mezunları ca
miye gidip imamlık vc müezzinlik yapmıyorlar. 
Memur oluyorlar. Çünkü, lise mezunu vasfını 
haiz oluyorlar. Memur olmak varken giderde ca
miye imam olur mu? Kadro koyarak tâyin lâ
zım, yoksa cahiller yanlış namaz kıldırır. (Gü
lüşmeler) Bunlardan fayda yerine tunumiyetle 
memlekete zarar hâsıl olur. Yani inkılâpla, lâik
liğin dipe aleyhtar olmadığını şu suretle arz edi- , 
yorum. Elbette ben de Cumhuriyet Halk Parti
sine mensubum. Parti programında bu vardır. 
Te.şkUâtı Esasiye Kanunu da meydandadır. Şim
di bâzı memurlara fazla mesaj ücreti veriliyor. 
Açık söyliyeyim, hangi mebus kuvvetli gelirse 
tuttuğu kanun çıkıyor. Agâh Erozan arkadaşım 
polisler hakkında bir kanun getiıdi ve İlk defa 
o kabul edildi. Bunu hepimiz de istiyorduk, is
temediğimizden lâfını ediyor, değüiz. Bu polise 
emreden mahkeme başkâtibi niçin bunu almasın! 
Gece yarısına kadar cürmü meşhut için nöbet 
bekler, öbür taraftan kaza mal müdürü diyecek 
ki, sayım işleri için gece yarısına kadar meşgul 
oluyorum. O da istiyor. Onun için Personel Ka
nununu çıkarmak bütün memurların kıdemini 
tetkikle esaslı bir şekle sokmak lâzımdır. Zanne
diyorum ki, Personel Kanunu 1957 senesinde çı
kabilir. 1957 senesinde de cıkmıyacak. Beş ikra
miye- veriliyor, bu ikramiye maaştan sayılmıyor. 
Hesapedilirse bir buçuk aylık maaş alıyorlar, 
demektir. Tatmin için Personel Kanununun da 
bir an evvel çıkarılması lâzımdır. 

Bir de Âmme idaresi Enstitüsü vardır. Bu

nunla meşgul olanı hemen hemen görmedim. Me
selâ, Türkiye'nin idari teşkilâtı hakkında tetki-
kat yapacak, raporunu verecektir, öyle köyler 
vardır ki, biri bir kazaya, diğeri ötekine yakın
dır. O, bir kazaya üç saat olduğu halde 12 saat
lik kazaya bağlı bulunmaktadır. Üç saat olan 
köy de beriki kazaya bağlıdır. 

Devairde iş çıkarmak ve bir de kadro mese
lesi vardır, Daha kaç memur alınması lâzımdır 
ki, bu işler görülebilsin, Bu tetkikatı da Âmme 
İdaresi Enstitüsünde okuyanlar yapıyor. Iran,. 
Afganistan vc sair dış memleketlerden geüyor-
larauş, 25 kadar talebesi varmış. Bunun bütün 
masrafları da Birleşmiş' Milletler Teşkilâtından 
ödeniyormuş. Bu hakikaten iyi bir şey. Bunu te
kemmül ettirmek ve bundan istifade etmek lâ-
zundır. Bir idare teşekkül ediyor. Gidip bakıyo
ruz, bir odanın mefruşatı ile bir mektep yapılır. 
Bunlar hep masrafa boğuluyor. Daha kullanıla
cak mefruşat atılıyor, yenisi almıyor. 

Millî Korunma Kanununun, komisyonda da 
mütalâalarımı serd etmiştim, bir de sözlü soru 
dolayısiyle bu mevzuda konuştum, ilk defa âni 
bir tesiri görüldü ve bu tesir geçtikten sonra her 
şey saklandı. Köylü malına fiyat koymamak lâ
zımdır. Çünkü, köylü malını köyünde satmaz. 
Malmı köyde beş liraya satmaz, kasabada 4. lira
ya satar. Hattâ bunun şöyle bir misaline de 
rastladım. Bir köye giderken karşımdan hayva
nı odun yüklü birisi geldi. Odunu kaça sataca
ğını sordum, bir fiyat söyledi. Peki odunu bu
rada yık, parasını ben sana vereyim, hayvana 
da şu adamı bindir, dedim. Kabul etmedi ve 
hayır, ben odunu kasabaya götüreceğim dedi. O 
böyle alışmış. Bir de nark kondu dendi. Yağ 
bulunmaz, mercimek 50 kuruştan iki liraya çıktı. 
Bu yağsızlıktan ve' yokluktan değil, Millî Korun
ma Kanunu olduğu için kasabaya götürüp mah
sulü serbest satmaya korkuyor, fiyatı serbest bı
rakmak lâzımdır. Benim naçizane kanaatim bu
dur. (Doğru doğru sesleri) 

Muhterem iktisat vc Ticaret Vekili mal bu
lunmuyor, ithal edüemiyor. Fiyat yükseldiğin
den bu oluyor. Biraz da bu husus mâni oluyor. 
Buyurdular. 

Şimdi Millî Korunma çıkarıldı da ne yaptı. 
Tabiî soruma cevaben büyük muhtekirlere yük
sek bir mahkûmiyet verilmedi. Büyük muhtekir
ler yakalanmadı. Başvekil, Vekiller kapıyı arka-
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sına kadar a^mak 'azimdir. Kendimi t a n ı t m a k 

için söylemiyorum. Ben müddeiumumi iken ka
pıyı hiç kapatraazdım, ne olur ne olmaz, mübaşir, 
odacı içeri girenleri sokmaz diye.. Kapıyı arka
sına kadar açmak lazımdır. Icabederse muhalefet
ten bir milletvekiline seh de şu kadar bağlıyor
sun, derdin nedir diye davet edip sorulursa her
halde kötü bir hareket olmaz. Bilâkis daha iyi ha
reket olur. 

Bir gün bü- köylü ile konuşurken bizi kimse 
birşey bilmez der ama, biz hepsini biliriz dedi. 
Bugün köylü ile irtibatı bırakmamak lâzımdır. 
Asıl mesele de burada geçen gün Hürriyet gözete-
sbıdc ikinci sayfada Deyli Telgraf gazetesinden 
naklen şöyle yazıyor: İngiliz gençliği tereddi 
ediyor. Bu tereddiye de iki misal gösteriyor. 
Birisi metroda saçını taramış. Bakınız ne kadar 
dikkat ediyorlar. Bâzan ben dc tarıyorum, bina
da. Demek ki, iyi bir şey değildir. {Gülüşmeler) 
İkincisi; otobüste bankınotla bir gene tırnağının 
arasını tem izliyormuş 

Bir de bize gelelini: lzmirde trene bindim. 
Talebeler de doldular. öyle çığlık kopardılar ki, 
sağır kulağım sakat oldu. (Gülüşmeler) Anka
ra'da bâzı fakültenin önünde otobüse-biniyorlar, 
hepimiz de görüyoruz. Hepimizin hususi otomobili 
yok ya. Otobüsle gidip geliyoruz. Ya Gazi Eğiti
me ya Tıp Fakültesine yahut da diğer fakültelere 
giden talebeler hep bir ağızdan gürültü ediyor
lar. Geçen gün otobüse binmek için sıradayım; 
birisi durmadan üeri itiyor. Buyurun önce «iz 
binin, sonra biz binelim dedim, ilk mekteplerden 
başlıyarak yukarıya doğru gençlerimizi daha iyi 
yetiştirmeliyiz. Hayata* atılınca çalışmasını doğ-
rnluiu bilsin. 

Bugün Zaferde okudum. Gazeteye kabahat 
bulmuyorum. Buna güre Malatya'da 2 bin kişi 
Bemolcrat Partiye geçmiş. Demokrat Partide 
bu ınemleketin partisi, geçsin. Ama bu haber ya
lan. Şunun için yalan: Bilhassa bir köyü misal 
olarak arz edeyim; bu Çörmü köyüdür. Tıp Fa
kültesinden geliyordum, birisine «Selâm verdim» 
Aleyküm selâm dedi. Nerelisin diye sordum. 
«Darendeliyim» dedi. Neresindensiniz?.. «Çörmü 
köyünden.» Beni tanıyormusun dedim. Hayır 
dedi. ismimi söylersem bilimisin dedim. Ben 
Nuri Ocakcıoğlu'yum. Sen iyi adamsın ama 
Halk Partilisin dedi. (Gülmeler) eliyle işaret 
ederek bizim köyde dört tane C. Halk partili 
var dedi. Şimdi bu köyde Halk Partili yok ki, 

126 tane Demokrat Partiye geçsin, (Alkışlar, 
gülmeler) Ama bunun sırrı vardır, hikmeti var
dır. Şimdi üç adam vardır, Birasına göre C. Halk 
Partili olur, sırasına göre Demokrat Partili olur. 
Her iki parti teşkilâtı da bunlara sarılır. Bunlar 
Hükümete boş görünmek, menfaat temini için 
bir havadis veriyorlar, bu havadis neşredüiyor. 
Meselenin bütün esası budur. Şimdi bunlar bu 
partiye geçiyorlar, şu partiye geçiyorlar, sanki 
partido kimse kalmadı, hepsi Demokrat Parti
li veya C. H. P. li oldu denen havadislere 
hangi tarafın liderleri olursa, olsun, inanma
maları, işi incebVyerek hakikati öğrenmesi lâ
zımdır, çünkü bu memleketin zararına oluyor, 
Şimdi bir köyden misal getireceğim, fakat faz
la uzattım galiba. (Devam, devam sesleri) 

REÎS — Nuri Bey yazılı konuşmadığınıza 
göre konuşma müddetiniz dakika ile mukayyet 
değildir, istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. 

NURİ OCAKCIOÛLU (Devamla) — Efen-
dim, Reis Bey yazıb değil konuşmanız diyorlar 
ama, yine de sizleri fazla rahatsız etmiyeyim. 

Şimdi bir köyde 350 si 0. Halk Partili, 50 si 
Demokrat Partin. Muhtar da C. Halk Partili. C. 
H. P. namzedi dini siyasetten ayırdık diyor. 

Demokrat Parti namzedi gidiyor, camileri 
yıktüar, minareleri yıktılar, şöyle yaptılar böy
le yaptılar diyor. Muhtar diyor ki, yahu bu söy
lenenler doğru de'ğiî, ama kim inanır. (Gülüş
meler) O köyde 350 demokrat oluyor, 50 si C. 
Halk Partili. (Gülüşmeler) 

O köye vardım, hepsi dediler ki, kandırdılar, 
reyimizi verdik, ama pişman olduk dediler. (Gü
lüşmeler) 

Şimdi bunlar mütehavvil şeyler. îfüi esasını, 
köylünün niçin partiye girdiğini, neden o parti
ye rey verdiğini bilmek lâzımdır. 

Ben Konya'da iken dâva nakledildi, Aralan 
Köy muhakemesi bize geldi. Biz o zaman daha 
işe başlamadan muhtelif yazüar neşredildi. 65 
mevkuf var. Bunların evraklarını akşamdan eve 
götürdüm, sabaha kadar okudum. 

Ertesi günü geldi, içimizde bulunan bâzı ar
kadaşlar çok iyi bilirler ki, kendilerine yani D. 
P. li avukatlara iltifat değil, hattâ hürmet ettik. 
Suçluların T. C. K. 146 ncı maddeye görek aevk 
edildiğinden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 200 ncü maddesine göre mevkuf en durul
maları yapılmak iktiza eder. Derhal 65 kişinin 
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tahliyesine karar verdik, arkadaşımız çok endişe 
duydu, belki bundan bir zarar gelir diye. Halbuki 
adalet meselesinde şahsi zarar mevzuubahsola-
maz. Hâkim hükmünü verirken maaşı düşünme
mesi lazımdır, ama ne yapsın evde çoluk çocuk 
ekmek ister. 

Temyiz Mahkemesi azaları için 25 sene 
müddeti doldurunca tekaüde Hükümet lüzum 
göstermiş, Yüksek Meclis de kabul etti. Kabul 
edilen kanuna göre bir şey denilemez, ama zaten 
nihayet 1 5 - 2 0 sene hizmet edecek ki, Temyiz 
Mahkemesine âza olabilsin. Ben işittiklerimi söy
lüyorum. Sabahleyin işine giderken hâkim karısı
na eğer tekaüt olduğuma dair bir şey işitirsen hiç 
üzülme diyor, böyle idman yaparak gidiyor. Bu 
doğru değildir. Muhterem Adliye Vekilinin daha 
gördüğü lüzum varsa bu lüzumu tamamlasın, on
dan sonra bu kanunun ilgası için bir kanun getir
sin. (Sağdan, alkışlar) 

REİS - Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Mehterem arka

daşlar, Fransız edebiyatçılarından La Bruyere'in 
bir sözü ile konuşmama başlamak istiyorum. Bu 
zat, "Karakterler" isimli kitabının başında der ki: 
"Her şey söylenmiştir ve insanların mevcut oldu
ğu ve düşündükleri 6 bin şu kadar seneden beri 
yeryüzünde yeni hiçbir şey yoktur." Galiba doğ
ru... Türkiye'de millî iradenin hâkimiyetinin te
min edildiği, bu iradeye müstenit Hükümetin, 
memleket ve millet hayrına bütün ceht ve gayre
tini sarf ettiği 6 sene, şu kadar aydan beri bu kub
benin altında muhalefetin söylediği sözlerde yeni 
hiçbir nida hiçbir ses bulunmadı arkadaşlanm. 
Bütün konuşmalar daima bir inkâr, bir red esası
na dayanmaktadır Her şeyi inkâr, Türkiye'de ku
rulmuş demokrasi rejimini, hürriyet rejimini 
inkâr... 

H A S A N KANGAL (Tokat) - Var mı demok
rasi? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Arz edece
ğim. Sosyal ve iktisadi kalkınmayı inkâr, Demok
rat Partinin samimiyetini ve memleket n e f ine ça
lışmak azmini inkâr.. Hulâsa her ne yapılmışsa, 
her ne gayret sarf edilmişse hepsini inkâr etmeyi 
şiar edinmiştir. Hatta benim, şahsan insaflı ve sa
mimi tanıdığım Ekrem Alican gibi tetkikli, kül
türlü arkadaşım da kendini bu pisikoza kaptırmış 
bulunuyor. Bunu elemle müşahede ettik. 

Görünüşte bizdeki muhalefet çevresi geniş
lemiştir arkadaşlanm. Halk Partisinin, öteden be
ri alıştığımız muhalefeti vardı. İnkân sembolize 
eden bu partidir. Bölükbaşı burada yok, Cumhu
riyetçi Millet Partisi de sonradan öyle oldu. Fakat 
bizim içimizden, Demokrat Partinin havasını te
neffüs ettikten sonra ve onun reyleriyle mebus se
çildikten sonra bu reyleri haksız bir iktisap şek
linde yepyeni bir partiye mal eden arkadaşlanmı-
zın da bu inkâr politikasına katıldıklannı görmek
le müteessiriz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) - Benden Server 
Somuncuoğlu'na selâm söyle. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Selâmınızı 
zatâliniz kendiniz söyleyebilirsiniz. 

REİS - Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt
fen. Devam buyurun, efendim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Efendim 
ben burada şahsi kanaatimi arz ediyorum. Ben 
şahsan bir parti değiştirmek lüzumunu hissetsem 
mebusluktan istifa eder, öyle değiştiririm. Bu bir 
tampereman meselesidir, tabiat meselesidir. 

Efendim; muhalefet partileri tenkidde bu
lundular. Tenkid hiç şüphesiz bir haktır. Bu sabah 
Hürriyet Partisine mensup bir arkadaş, İsmail 
Hakkı Akyüz'ün çok yerinde belirttiği gibi tenkid 
sanatın gıdasını teşkil eder. İktidarın da bu gıda
dan istifade etmesi lâzımgelir. Ancak çok yerinde 
olarak ifade ettikleri gibi bu tenkid gıdası bir süt 
gibi saf olarak sunulmalıdır. Bunun içine taham-
mür fermanlan kasdı mahsusla katılacak olursa, 
bu saf olması lâzımgelen gıda ekşir, bozulur ve 
bir gıda olmaktan çıkar. 

İşte muhterem arkadaşlanmızın, her üç par
tiye mensubolan muhterem arkadaşlanmızın ten-
kidlerinin hüsnükabule mazhar olmamalarının se
bebi içlerine bu tahammür fermanlarının katılmış 
olmasıdır. Bu tenkid gıdasının, safiyetini maale
sef iptidadan beri kaybetmiş olmasıdır. \'oksa bu 
tenkidler içinde müşahedeler eksik değildir. Yal
nız şunu söylemek lâzımgelir ki, bu müşahedeler 
esasen muhalefetin inhisarında olmayan müşahe
delerdir. Bizim Bütçe Encümeninin müzakerele
rini takibetmiş olan arkadaşlarımız, encümende 
kendi kendimizi ne şekilde tenkid ettiğimizi, han
gi hususlarda işin iyi gitmediğini ne kadar açık 
bir surette belirttiğimizi görmüşlerdir. 
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NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Malûmatı oradan topluyorlar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Orası itiraflar 
jdasıdır. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Demek ki., 
latıâliniz encümeni Meclis dun telâkki ediyor
sunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) - Orada it ita t 
ettiklerinizi burada soyliyemiyorsunuz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla - İtiraf 
leğil. müşahede. Burada da söyliyece-
ğiz. Hattâ Bölükbaşı için de nihayet De
mokrat bir azanın bir sözünü işhadetmek lü
zumu hâsıl olduğunu gördük. Mesele su ar
kadaşlar : Memlekette bâzı işler noksandır, 
aksaktır. Şu veya bu müşahedeler yapılabilir. 
Fakat bu tenkidleri yapmakta iki yol var
dır : Birincisi, murad haricinde heme noksan
lık görülürse bundan Hükümet mesuldür, Hü
kümetin hareketüıin neticesidir. Bu, muha
lefetin tenkididir. Noksanlık noksanlıktır, ak
saklık aksaklıktır. Fakat bunlar Hükümet ta
rafından istenilen, iltizam edilen ve onun se-
bebolduğu şeyler değildir. Bunların devamı
na Hükümet muhalefet kadar dahi razı olmaz. 
Aksaklığın devam etmeraesindeki Hükümet 
menfaati muhalefetin menfaatinden daha fazla
dır. Bu aksaklıkları bertaraf etmek için Hükü
metin bizim kadar çalıştığına eminiz. Ve kendi
sine noksanlarını bildirdiğimiz zaman iyi netice
ler elde ettik Tenkid inkâr yoluna saptığı za
mandır ki, zayıflar ve muhalefet bu suretle ken
di menfaatini de ihlâl etmiş olur. 

Bir noktada Ekrem Alican arkadaşımızın 
tenkidlerine temas edeceğim. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Başaramaz
sın,.. 

BEHZAT BtLGlN (Devamla) — Ben Ekrem 
AHcan'ın bilgisini takdir ederim, iktisat bilgisi... 

HAöAN KANGAL (Tokad) — Ona da aklın 
ermez... 

REÎS — Müsaade edin Hasan Bey... 
BEHZAT BİLGİN (Devanda) — Hattâ bir 

bakıma şu sıralarda ne aradığına şaşıyorum. 
Çünkü bu partiye girmeden önce bizim kendi 
parti grupumuz içinde, partimiz mensubu ola
rak... 

REÎS— Lütfen efendim, siz devam buyu
ru n. 

HASAN KANGAL (Tokad; — Muhtereıı-
Reis Bey, Ekrem Alican'a hitabederken bize sa
taşmasın. 

REÎS — Sataşmadı, efendim. 
BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Yine ten-

kidlerde bulunduğunu hatırlatıyorum. Gurupu-
uıuzda serbest tenkid yapüdığını bilir. Çünkü 
Ekrem Alican arkadaşımız bizim mebusumuz 
olarak da tcnkidlerini yapmıştır. Tenkid etmek 
için hiçbir arkadaşın bizim partimizin dışuıa çe
kilmesine ihtiyaç yoktur. Ama ne yapacağını 
kendi daha iyi bilir. Yeni partisi içinde bulun
ması, ne bizim için ne de memleket için zararlı
dır. Cevap... Başaramazsınız dedilerdi de onun 
üzerine Ekrem Aliean arkadaşımıza sempatimi 
belirtmiş olmak için bunları ifade ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşını bütçede parti
zan görüşle söze başladı. Ve bütçenin denkliği
nin hakiki Lir denklik olmadığını ifade ettiler. 

Biz bunu Hürriyet Partisinin bir resmî sloga
nı olarak Bütçe Encümeninde de Feridun Er-
giu'in ağzından dinlemiş bulunuyorduk, zaten. 

Şimdi, bütçe denk değilmiş, fakat denktir 
diyormuşuz. Böyle bir samimiyetsizliğe Demok
rat Parti iktidarının, neden mecbur olacağını 
bize izah etselerdi; buna bir zerre ihtimal ver
mek mümkün olurdu. Fakat Bütçe Encümeni 
Muhterem Reisinin bu sabah çok veciz olarak 
izab ettiği gibi bütçenin zaten denk olmak mec
buriyeti yok. Bütçe denkliği bir emri ilâhi de
ğildir. Denk olmasa da olur. Birçok bütçeleri
miz zaten denk değildi. Hattâ bu seneki bütçe
miz de, Ekrem Alican'm dediği gibi üç yüz mil
yon, dört yüz milyon liralık bir açık olduğunu 
farzediniz. Bu açığı Hükümet aynı hizmetleri ifa 
etmek üzere bir istikrazla karşılıyamaz mı idi? 
Dört milyarlık bir bütçe içinde 200 - 300 milyon 
liralık bir istikrazdan iktidar âciz midir î Ha
yır, 300 - 400 milyon lira bu memleketteki' ta
sarruftan kolayca toplanabilecek bir meblâğ
dır. Hattâ Hükümet iştira gücünü bu suretle, 
Alican'ın istediği gibi azaltmış da olurdu. Ama 
yapmadı. 

Bir kere yapmaya' ihtiyacı yoktu, bütçe denk 
olduğu için. Diğer taraftan başka bir sebeple 
de yine bu yola gitmezdi. Çünkü Hükümet bu 
kaynağı kendine tahsis etmemektedir. Bu kay
nağı hususi teşebbüsün ve devlet iktisadi teşek
küllerinin ihtiyacına tahsis etmiştir. Bu tasarruf 
kaynağını devlet, hususi ve devlet iktisadi te-
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sikkelerinin elinden alırsa o zaman bütün me-
nabi, eski iktidar zamanında olduğu gibi devlet 
inhisan oluna girmiş olur. 

Bir bütçeyi denk getirmek imkânı varkeft 
ve Hükümet kemali samimiyetle bütçeyi denk
tir mülâhazasiyle getirdiği zaman neden bütçe 
denk olmasın! Böyle bir hilede ne menfaat ola
bilir? Kaldı ki, encümenimizin mazbata muhar
riri rakamlar üzerinde izahat verdi. Tekrar et
meme lüzum yoktur. Bütçedeki denklik ve büt
çedeki tahminlerin ne kadar hakikate yakın, ne 
kadar en ileri memleketler için dahi şayanı tak
dir nispetlerde varidatın tahakkuk ettiğini ra
kamlarla açıkça görmüş bulunduk. Binaenaleyh 
bu tenkid yerinde değildir, Alican bunda sami
mî değildir. 

İkincisi, enflâsyon ve fiyat tereffüleri mese
lesi; 

Şimdi Alican pekâlâ bilir ki, bu bulunduğu
muz senelerde, bütün dünya memleketlerinde, 
Amerika'da, ingiltere'de bir enflâsyon temayü
lü mevcuttur. Biz bu temayülün Türkiye'de de 
mevcudolduğunu kabul ederiz. Bendeniz şahsan 
konuşuyorum. Yani Amerika ve İngiltere'de ol
duğu gibi ve aynı sebepler î I e a 6 İ y l e . . . Fakat bu, 
Hükümetin arzusu ile değildir. Ve bu temayül, 
bankınot basmak temayülü hiç değildir. Brtisadi 
şartların ilcaatı Ue enflâsyonist bir, bir tema
yül mevcuttur. Fiyatların tereffüünde, diğer 
memleketlerde olduğu gibi, burada da mevcut
tur. 

Şimdi arkadaşım veya arkadaşlarımız derler 
ki-; bunun sebebi Hükümettir. Fiyatlar yükseldi
ği zaman Hükümet mesuldür. Bunun böyle ol
madığım bilirler. Neden Türkiye'de hadis olan 
mühim bir vakayı gözden uzak tutuyorlar? Aca
ba Türkiye'nin 1954 senesinden beri ağır bir 
kuraklık şartı içinde bulunduğunu arkadaşları
mız bilmiyorlar mı? Bu kuraklığın Türkiye'ye 
neye mal olduğunu hesabedecek durumda değil
ler midir? 1953 mahsulü, rekor bir mahsul ol
muştur. Ondan sonraki mahsûl kaybımız dört 
beş milyon ton civarındadır. Hububat ihracatın
daki kaybımızı da hesabedecek olursak senede 
bir buçuk milyon ton civarındadır. Bunun tu
tan 300 milyon lira eder. Hiç kimsenin öuliye-
miyeceği sebeplerle bir anda 300 milyon liralık 
bir dolar imkânı kaybolursa o memlekette şart-
lann eski durumda bulunduğuna hükmetmek 

mümkün olar mu? Bunun cevabını vermeleri 
lâzungelir. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Al cevabım. 
BEHZAT - BiLGİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşım; biz burada mübarezeye, pehlivanlığa 
çıkmadık. Ben arkadaşımın konuşmalanm ke
mali zevkle dinlemiştim, cevaplsnnı da dikkat
le diuliyeceğim. Burada yaptığımız fikir mü
cadelesidir. 

Muhterem arkadaşlanm, .diğer bir tenkid de 
Meclisin tasarrufa riayetsizlik gösterdiği, bunun 
akislerinin personel masraflarında tezahür etti
ği tenkididir. Personel meselesinin muhtacı 
ıslah olduğunda hepimiz mutabıkız. Hükümet 
de mutabık ki, zaten bunun için bir kanun sevk-
etmiş bulunuyor. Personel masraflannda belki 
ufak tefek tasarruflar mümkün olabilir. Türki
ye personel rejiminin her halde yalnız ücret ba
kımından değil, bilhassa organizasyon bakımın
dan muhtacı ıslah olduğu muhakkaktır. Ama 
personel rejimindeki masrafların da artışının 
mucip sebeplerini Ekrem Alican bilmiyor mu? 

Şimdi bilfarz öğretmen sayısı 1950 de 34 822 
iken 1956 da 4 4 965 oluyor. 10 bin artmıştır. Bu
nun dışında 30 liralık maaşla çalışan öğretmen
lerin 1949 a kadar olan bu ücretlerinin bugün 
barem seviyesine yükselmiş olduğunu Ekrem Ali
can bilmektedirler. Eski rejim karşısında bunlar 
maaş bakımından hemen, hemen gayrimevcut 
öğretmenler telâkki edilebilir. Onlann yekûnu
nu da katarsanız 25 küsur bin, bir tezayût yalnız 
şu ilk öğretmenler mevzuunda vâki olmuş bu
lunmaktadır. 

Şimdi öğretmenler böyle olunca tabiî perso
nel masrafları artacaktır. Ekrem Alican öğret
menler artmasın diyemez. O da bizler gibi öğ
retmenlerin artmasını ister. İlk okul öğretmen
leri böyle, orta okul öğretmenleri böyle, Use Öğ
retmenleri böyledir. 

Ekrem Alican, hastanelerin artmasını iste
miyor mu! Bugün artan hastanelerin adedleri-
ni saymıyorum. Bunlar taten gerekçede uzun 
uzadıya vardır. 

Sağlık merkezlerindeki, hastanelerdeki inki
şaf tabiî doktor artışını zaruri kılar. Ekrem 
Alican şahıs olarak, Hürriyet Partisini kay
detmiyorum, doktorlar artmasın diyemez. 

Tapu kadastro komisyonlannı artırıyoruz, 
Tabiî ona göre personer de artıyor. Millî mÜ« 
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dafaanın personelini azaiiacak nuyız? Bunts 
kimse istemez. Mühendisler böyle, doktorlar 
böyle, ziraatçiler böyle. Bunlar zaruri rakam
lardır ki, bunlar üzerinde esasen bir tasarruf 
ameliyesi akla gelmez. Tabii aded itibariyle. 
Ama belki bir tasarruf yapılabilir; zecri bir 
hareketle tensikat yapılır. Meşrutiyet devrin
de olduğu gibi bir tensikat yapılabilir. Bunu 
mu istiyorlar! Biz bunu istemiyoruz. İstemi
yoruz, çünkü; bu bütçe meselesini bu şekilde 
halledip şu veya bu tasarruf için içtimai bir fe
lâkete taraftar değiliz. Bu memurlar çalışıyor
lar. Hususi sektörde daha iyi imkân bulup ora
da çalışmak istedikleri zaman kendiliklerinden 
ayrılıyorlar. Biz bununla iftihar ediyoruz. Ve 
diyoruz ki, evvelâ memleketin iktisadi arma
türü tamamlanacak ve yeni iş sahalariyle ken
diliğinden mesele hallolacak. Yoksa bütçede 
zecri bir tasarrufu bir memur tensikatı ile hal
ledip 10 binlerce vatandaşın sefaletini bu mem
lekete reva görmüyoruz. Mesele bu. Bunun 
ötesinde arz ettiğim gibi idarede reorganizasyon 
ihtiyacı bariz. Personel Kanunu var. Bunun 
üzerinde ciddî bir organizasyon, ciddî tetkike 
müstenit bir reorganizasyon lâzım, salâhiyet
leri ayarhyacak, mesuliyetleri tâyin ve tesbit 
edecek, merkeziliği tahdit ile mahalli idarelere 
salâhiyetler ve imkânlar tevcih edecek ıslahat.. 
Zaruri ve yapdacak şeyler bunlar. 

Ondan sonra arkadaşımız yatınmlann gecik
mesi mevzuuna'temas ettiler. Buna da memnun 
olalım arkadaşlar. Yatmm mevzuunda Halk 
Partisi ilk önce yatınmlan bir istihza şeklinde 
ifade etmekte idi. Bizim yatnımlar, seçim ya-
tırimlan îdi. kâğıt üzerinde yatmmlardı, pro
paganda fabrikalan, seçim fabrikaları idi. Halk 
Partisi çok şükür bugün fabrikalaıin çoktan 
-tahakkuk safhasına girdiğini görmüştür. Dün 
istihza eden Halk Partililer bugün, neden geç 
kaldı diyorlar! 

Hürriyet Partisi ki, bizimle beraber bu ya-
tınm işine başlamışlardı, onîann da tenkid et
mesine ne diyelim! Alican gecikmeden bahset
ti. Olabilir. Bu kadar mühim işlerin hepsinin 
saati saatine ortaya çıkmasını kendisi hiç tasav
vur ediyor mu! Bu işler Amerika'da bile bu 
şekilde çıkamıyor. Bu milyarlık işlerin ihepei-
m* tasarlıyalım ve 1956 senesinin 25 Aralığında 
falan tesisin bitmesi lâzımdır ve bitecektir. Bu 
olur mu! Pek tabiî gecikmeler olmuştur, neden 

olmuştur? Deminki misalimi kendisine hatırla
tacağım. Son üç sene içinde alettevali 300 mil
yon ihracat gelirini kaybetmiş olursanız bu gi
bi gecikmelerin pek fazla uzamamış olmasına 
hayret etmek lâzımgelir. işler gecikebilir. Za
ruri sebeplerle sekiz, on ay gecikme olabilir. 
Ama birer, birer tamamlanıyor. Fakat biz bu 
işlerin hiç yapılmadığı devirleri de biliyoruz. 
Alican sen de biliyorsun. Demokrat Partiden 
Hürriyet Partisine geçilince bunlar unutuldu 
mu? 

YUSUF AZİZOÛLU (Diyarbakır) - Ne fay
dası var maziden bahsetmenin? 

BEHZAT GlLGlN (Devamla) — Neden ne 
faydası var- Bütün bunların söylenmesi icab-
eder. Osman Bölükbaşı muayyen bir maksatla 
söyledi: iktidar çok müsait şartlarla işe başladı. 
Altın istoku, döviz istoku, bilmem çok müsait 
.şartlar içinde işe başladık, Amerikan yardımı 
ve saire değil mi? 

Ya sizin zamanınızda altın istoku yok mu 
idi? 

OSMAN ALİŞÎROĞLU (Kırşehir) — Biz 
biriktirdik, siz harcadınız. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Güzel, bu 
sözünüze cevap vereceğim. Döviz de biriktirdi
niz değil mi? 

RElS — Behzat Bey çok rica ederim, sualli 
cvaplı konuşmayınız. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bir defa 
biriktirdiğiniz 214 ton altının 100 tonunu ve dö
vizlerin 1947 - 1950 seneleri arasında rahat ra
hat sarf ettiniz ve bunun karşılığından memle
kete bir tek fabrika çarkı ithal etmediniz. (Sol
dan, bravo sesleri), Memlekette bir tek baraj 
yapmadınız, bilmiyorum memlekette'kaç kilo
metrelik yol yaptınız, bunu öğrenmek isterim. 

Ne kadar döviz vardı, ne yaptınız? Bütün 
bunlart'istihlâk maddeleri için harcadınız. Evet 
kısmen harcamak lâzımdır. Harb yılları içinde 
istoklar tükenmiştir, elbette bu mahrumiyet de
vam edemez. Ama memleketin istihlâk ihtiyacı 
karşüamrken memleketin yannını düşünmek, 
yatınmlan temin etmek icabeder, sizin aklmıza 
gelmiyen noktalar bunlardır. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) - Kâğıt fab
rikalarını siz yaptınız, Karabük fabrikasını siz 
yaptınız, demiryollaruıı siz yaptınız. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet, arz 
edeceğim. Demiryollaruıı ben hiçbir zaman in-
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kâr etmedim, Halk Partisi zamanında hiçbir 
sey yapılmamıştır, iddiasında bulunmadım. 

Atatürk devrinde, demiryolları yapıldı, Ka
rabük fabrikaları yapıldı, iftihar ederiz bunlarla, 
bizim bahsettiğimiz devir, bu devir değildir, 
inönü devridir, 1938 den 1950 ye kadar geçen 
zaman içinde memleket iktisadiyatına tek bir 
değer ilâve edilmemiştir, tek bir çivi çakılma
mıştır. (Sağdan, harb yıllarında ne yapılır, ses-
icri) 

Bunlar mazeret midir? 
Şimdi Ekrem Alican'ın siyasi tcnkidlerinc 

geçiyorum : Evvelâ iktisadi kalkınma, sonra hür
riyet deniyormaş. Bunu ve buna zeyil olan na-
herç fıkrayı Ekrem Alican'ın bulmadığına ben 
eminim, üslûp onun değil, karakter onun değil. 
Hiçbir zaman kendisini böyle mütecaviz görme
dik. Nasılsa oraya girmiş. Bu nasılsa, giriş arka
daşımızı müstahak olmadığı bir geri almaya se-
beboldu. Bir sözün geri alınması şerefli bir şey 
değildir. Bunu. tavzih etmek isterim. Söz iki 
türlü geri alınır; bir defa mânası nedir? Bunun 
mânası nahak yere sarf edilmiş, doğru olmadığı 
kabul ve itiraf edilen bir hükümden rüeu etmek, 
nahak yere bir iftiradan bir isnattan rücıı et
mektir. Daha amiyane tâbiri var; onu söyle-
miyeceğim, iki türlü konuşma vardır. Yazılı ve 
irticalen.. Konuşurken bir insan arzu etmediği, 
düşünmediği bir sözü tanı kelimen bulamadığı 
için sehven; sarf eder, sonra bundan rücn eder. 
bu şerefli bir şeydh-. Tavzih eder. Halbuki ha
zırlanmış, yazılmış, tekrar okunmuş bir yazının 
içinde bir kelime veya cümlenin geri alınmasını 
kabul etmenin şeref verici bir vaziyet olmadığı
nı zannederim. Kendisini bu vaziyete düşürdük
leri için hakikaten müteessir oldum... 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Üzül
meyin.. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Yakışmı
yor, Mustafa Ekinci.. 

KEİS Behzat Beyefendi, mütemadiyen 
şahıslara hitabederek konuşuyorsunuz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Hitabedi-
yoriar, ben de hitabediyorum. 

Soura' dediler ki; «Maddi refahın ası! yara
tıcısı hürriyet ve demokrasidir.» evet, zaten Tür
kiye'de maddi refah bunun delili değil mi? Hür
riyet ve demokrasinin bu memlekette mevcudol-
duğunun bir delili de budur Çünkü, bu memle

kette hürriyet ve demokrasi nıevcudolmadiği 
müddetçe o maddi refahtan mecburen mahrum 
kaldık. Hürriyet ve demokrasi (Ekrem Alican in 
sözü gibi), bir maddi refah temin etti ve bunu 
ancak hürriyet ve demokrasi rejimi temin 
eder ve etmiştir. Şimdi arkadaşlarım buraya gel
mişken kısaca temas edeceğim, şu hürriyetsizlik 
iddiasından esasen partilerinin isminin bir se
bebi de bu, yani memlekette hürriyet yok da 
bunlar temin edecekler... Hürriyet nerede yok? 
Niçin yok? Köyde mi yok? 

NURÎ SERTOÖLU (Siııob) — Sizin elinizi 
sıkan vatandaşı jandarma dipçikle ayırdı mı* 
Bizim ayırdı. 

BEHZAT BÎLĞIN (Devamla) — Misal zik
rediniz, o zaman Dahiliye Vekilinden sorarız 
(Sağdan, gürültüler, gülüşmeler), Yalnız siz 
değil biz de köyleri dolaşıyoruz. Köylerimizde 
vatandaşlarımız, istedikleri partinin, istedikleri 
teşekkülün âzasdırlar. Şehirlerimizde de öyle
dir, her yerde öyledir. Vatandaşın bir huzursuz
luğa yoktur. 

Vatandaş istediği fikrin müdafüdir, Huzur
suzluk, vatandaşlara temsil etmek iddiasında 
olanların şahsî huzursuzluğudur. Onlar istiyor
lar ki serbestçe hakaret etsinler, sövsünler, ha-
hakikatleri tahrif etsinler. Onların istedikleri 
hürriyet bu. 

Sonra, toplantı hürriyetinden bahsettiler. 
Kanunun ilk tatbikatında belki aşırı tatbik şe-
küleri olmuştur. Fakat Vekil Bey teminat ver
dikten sonra... (Sağdan, hangi teminat sesleri). 

Efendim; Dahilîye Vekili; mebus takibedil-
nıez dedi. Bunun bir mânası vardır. 

OSMAN ALtŞlROĞLU (Kırşehir) — Da 
biliye Veküi koridorda Reisi kovaladı. 

BEHZAT BlLĞÎN (Devamla) — Ben şahsi
yet ile uğraşmam Beyefendi. Siz istediğiniz za
man kürsüye gelir, konuşursunuz. 

RElS — Rica ederim; siz sözünüze devam 
buyurun. 

BEHZAT BlLĞÎN (Devamla) — Toplantı 
i hürriyeti, basın hürriyeti. Neden basın hürriyeti 
.1 yok? 
i Nadir Nadi makale yazmaz, başkaları yazar, 

ben yazarım.. (Sağdan, ne kadar para alıyorsun, 
sesleri) Bunu söyliyen arkadaş kimdi, bilmiyo
rum. Bu süflî iddiayı kemali nefretle kendisi
ne iade ederim. Bunu kendi gazete çevrelerinde 
arayabilirler. Nadir Nadi makale yazmaz, çün-
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kii hürriyet yoktur, deniyor. Ben yazarım, fa
kat Ulus da yazar. Hüseyin Cahit için hürriyet 
var. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
{Manisa) — Hem de neler yazıyor. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — izmir'de 
Sabah Postası'nda Orhan Rahmi'de yazar, onun 
için de hürriyet vardır. Binaenaleyh arkadaşı
mız effetsiıüer, bu, hürriyetsizlikten gelmiyor. 
Biz Nadir Nadi arkadaşımızın çok kıymetli 
mekalelerindeh mahrum kaldık, bütün okuyu
cuları da mahrum kaldı. Fakat bu sadece bir 
nümayiş, bir boykotajdır. 

NADlR NADI (istanbul) — Boykotaj değil. 
BEHZAT BILĞIN (Devamla) — Ben şahsi 

mütalâalarımı arz ediyorum. Hakikaten vatan
daşlar mahrum kaldılar. Ancak arkadaşımız is
terse bu mahrumiyetten onları kurtarabilir. 
Bundan dolayı hiçbir zaman hiçbir ukubete 
uğramaz. 

ClHAD BABAN (izmir) — Yapma Behzat 
Bey.. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Siz de bu 
kanunla hapse girdiniz galiba.. 

ClHAD BABAN (İzmir) — Uç beş değil, 
tam otuz defa... 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Hapis ce
zası bir"suç işliyenlere verilir.., 

RElS — Rica ederim Behzat Beyefendi, ar
kadaşlarla karşılıklı konuşmayın. (Soldan gürül
tüler) 

BEHZAT BlLGÎN) (Devamla) — Suç işlemi
m i bir .vatanda* İçin ceza mevzuubahis olamaz.. 

ClHAD BABAN (izmir) — Büe bile böyle 
kotouawööün. Behzat Bey Allah aşkına.. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Ben bildi-
gjfifi inandığımı söylüyorum, kanaatimi söylüyo-
rantr Delillerini ortaya koyuyorum, işte Ulus 
diyorum, işte diğer muhalif gazeteler diyorum, 
işte Falih Rıfkı diyorum. Ben şunu iddia ediyo
rum ki, kanaatler makale halinde yazılabilir. 
Esasen hiçbir makale yazmaksızın dahi bir gaze
te fikrini beyan etmek mevkiindedir. Ve buna 
hiçbir kanun mâni olamaz. 

ClHAD BABAN (izmir) — Yapma Behzat 
Bey, Basın Kanunu ne olduî.. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) _ Ben şah
san Basın Kanununun çıkmasından memnun olan 
bîr arkadaşınız değilim. Çütmamış obuasını (Sağ
dan niçin müdafaa ettin sesleri) 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak.) — 
Sebebini izah et. 

BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — O zaman
ki müdafaalarımı zabıt ceridesinden alır okur* 
sunuz ve sebebini öğrenirsiniz. Ne şekilde kabili 
•tatbik bir hak getirdik, ve ıslah ettik, öğrenirsi
niz. Bir kanun, komisyonları boykot etmekle, 
protesto etmekle düzelmez. Meclis azasının vazi
fesi kanun üzerinde imali fikir etmektir. Aleyhin
de iseler aleyhte olan; lehinde iseler lehinde olan 
görüşlerini bildirmelidirler. 

NADÎR NADÎ (istanbul) — O kanunu yan
gından mal kaçırır gibi çıkardınız. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bu kanun 
çıktığı zaman zatiâliniz burada olsaydınız, kanu
nun müzakeresinde hazır bulunurdunuz. 

Şimdi arkadaşlarım; bakınız bu zihniyete. Me
bus arkadaşımız aynı zamanda gazetecidir. Ken
disini yakından alâkadar eden bir meseledir. 
Gazeteci olmasa mebus olarak alâkadardır. Ka
nunun hangi tarihde görüşüleceği malûmdur. 
Hangi komisyonda görüşüleceği malûmdur. 
Komisyona gelmek lüzumunu hissetmemiştir, 
isterse gelir; isterse gelmez, buna bir diyeceğim 
yok. Fakat ondan sonra kalkıp der ki, yangın
dan mal kaçırır gibi kanun çıkarıldı. Hususi 
davetiye ile mi, beyefendiyi celberecektikt Bir
az insaf lâzım. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Meclisi 
iki ayda bir ziyaret eden kimsenin bunu söy
lemeye hakkı olmamalıdır. 

NÜVİT "iETKİN (Malatya) — tç Tüzükte 
bir değişiklik kâfi, bunun için. 

BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — Sonra Ek
rem Alican ziraî kredilerin... (Hep*bütün bu 
tenkidlerde-maalesef,biz..Hürriyet Partisini ve 
sözcüsünü; Halk Partisinin peyki haline gelmiş 
görüyoruz. Halk Partisi ne demişse bu arka
daşlarımız onları tekrarlamaktadırlar) 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Peyk 
olacak adamjar yoktur burada. Kendine gel. 
Benzetme. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Biz 
şahsiyet sahibi insanlarız. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Zaten ben 
burada arkadaşların şahıslarından bahsetme
dim. Ben burada bir partinin peyk olmasından 
bahsettim. Bunu ister kabul ederler, ister et
mezler. Peyk olduktan sonra olmamak insanın 
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elinde, değildir. Bu karşılıklı cazibe meselesi. 
Kuvvetli bir cazibesi olan zayıf cazibeliyi ken
dine çeker, ister istemez bu cazibenin tesiri al
tında kalmışlardır, ve onun dışına çıkmamışlar
dır. 

SABAHATTİN ÇIRACIOĞLU (Bursa) — O 
senin hüsnü kuruntun, hüsnü kuruntun. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bir delil 
daha: Zirai kredi hakkında arkadaşımız bizim
le beraber idi vc müdafaasını yaparlardı. Şim
di bu kredinin istihlâk kredisi olduğunu iddia 
ettiler. Bu iddianın yapılacağı cn gayrimüsait 
an bu an idi. Bile bile mevzubahsetmedikleri 
büyük kuraklıktan snnra arkadaşımız çıkıyor, 
diyor ki: Çifttçiye ödediğiniz paralar yerine 
sarf edilmemiştir. Bunlar bir istihlâk kredisi 
halini almıştır. Şunu bilmek lâzım arkadaşlar; 
zirai itibar mahiyeti itibariyle şahsi bir kredi
dir. Bu yüzde 60 tarlaya, sarf edilirse, yüzde 40 
da şahsi ihtiyaca sarf edilir. Bunun dışına çık
manın imkânı yoktur. Zirai kredinin yüzde 100 
tarlaya sarfını temin etmiş ne bir memleket 
vardır, nc de bunu temin etmeğe lüzum görmüş
lerdir. Şahsi bir itibardır, ama bir memleket 
bir su baskını, bir kuraklığa, felâkete mâruz 
kalırsa o zirai kredi evleviyetle istihlâk mahi
yetini alır. Alması da bir sosyal vacibedir. Ama 
gaycV tabiî Cumhuriyet Halk Partisi öyle dedik
ten sonra Hürriyet Partisi için akan sular du
rur. 

Şimdi; gelirlerin tevziinde arkadaş muvaze
nesizlikten bahsetti. Muhakkak ki, ve arkada
şımız bilir ki, bu muvazeneyi temin etmek için 
Demokrat Parti büyük gayret sarf etmiş ve 
Gelir Vergisi tadilini arkadaşımız ile Demokrat 
Parti iktidarı birden teklif etmişlerdir. Yani 
kendisi Demokrat Partinin fikriyle beraber ol
muştur. Muamele Vergisini kaldıran kanun lâ
yihası üzerinde kendileriyle birlikte çalıştık. 
Bütün gelirlerin adaletli tevzii hususunda De
mokrat Parti her zaman gerekli tedbîrlerini al
mıştır, imkân nispetinde daima almış olacağını 
da arkadaşımız pekâlâ bilirler ve takdir eder
ler. 

Kiminin milyon kazandığından ve kiminin 
de az kazandığından bahsettiler. Af buyursun
lar, kendilerine yakıştıramam, demagojik bir 
söz, kolay sarf edilecek bir sözdür? Bu söz na
sıl sarf edilir? Burada enflâsyondan şikâyet et
tiler bütün muhalefet partileri, öbür taraftan 

da Halk Partisi mebuslarında Sırrı Atalay ar
kadaşımız buraya çıktı, ne dedi; buğdayın fi
yatı 30 kuruştur, elli kuruş verilmesi lâzımdır, 
dediler. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) - Sebebini 
söyledi. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet. Ama 
bir insan hem enfilâsyondan bahseder, hem de 
buğdayın 50 kuruşa çıkarılmasını isterse bu, olsa 
oLsa demagoji olur. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Düştüğünüz 
enfilâsyonun fasit dairesinden dolayı bunu bu 
şekilde söyledi. 
- BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Şimdi tevil 

ediyorlar. Bu, Sırrı Atalay'm değil Halk Par
tisinin dem ago j isidir. Kasım Gülek Adana'daki 
konuşmasında ne diyor? Pamuk için aldığınız pa
ra çok azdır. Çünkü pamuğun bedeli dolar 280 
kuruş hesabiyle size ödeniyor. Bunu debiokaj 
kuru üzerinden ödeseler o zaman 560 kuruştan 
gidecek ve elinize bir misli fazla para geçecek. 
İşte bu demagojidir. Bunun altında müstetir olan 
mâna biz iktidara gelirfcek size debiokaj kuru 
üzerinden ödiyeceğiz demektir, öbür taraftan 
pamuk çiftçisine gidecek, 300 mü alıyorsun bu az 
sana 600 kuruş vereceğim diyecektir. Debiokaj 

j kuru ile, yani ikinci bir devalüasyona gidecekler. 
Pamuk mahsulünü debiokaj kuru ile satacak, tü
tünü debiokaj kuru ile satacaklar, yani iki misli 
bir fiyatla... Bu Türk lirasının kıymetini yarıya' 
düşürmek ve ikinci bir devalüasyon yapmaktır. 
Bunu istiyorlarsa açıkça söylesinler, neden söy-
miyorlar? Bunu samimî olarak söylesinler. Öte
kisi hem samimiyetin aksi ve hem de demogojinin 
ta kendisidir. (Soldan, bravo sesleri) 

ClHAD BABAN (izmir) — Debiokaj d ö v i z i 

ı bu maksatla mı Behzat Bey? 
BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Onu Kasım 

Gülek Beye sormak lâzımgelir. Fakat Kasım Gü
lek istiyor ki, pamuk müstahsillerine pamuğun 

l bedelini öderken debiokaj kurunu nazarı itibara 
alarak, iki misli ödensin. Pamuk ihracettikleri 
zaman gelecek olan doları da 280 den 560 üzerin
den ihracatçıya tediye etmiş olsun. Tütün için 
ve üzüm için de bu yapılsın. 

, ClHAD BABAN (izmir) — Gidiş o gidiş. 
BEHZAT BlLGÎN (Devamla) - Ekrem Ali-

ean bir tenkid daha yaptı. Bu tenkid üzerinde 
biraz duracağım, 30 kuruş fiyatla 9 bin ton şc-
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ker ihracettik. Bunu tenkidettiler. Bendeniz şah
san çok müteessirim ki, 9 bin ton yerine 60,90 bin 
ton şeker ihraç edemedik. İnşallah gelecek seneler 
bu imkân bulunur. 

CÎHAD BABAN (İzmir) — Çok kârlı hir is 

olur. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Zatı âliniz 

İktisadi meselelerle pek o kadar meşgul değilsiniz. 
CİHAD BABAN (izmir) — iddiam yok ama 

sizin kadar anlarım. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Biz profe

sör değiliz. Bu yüksek iddialar bâzı kimselerin 
inhisanndadır! 

Bu yeni bir iddia değildir. Hububat ihracel-
tiğimiz zaman şunu dinledik. Bir buçuk milyon 
ton hububat ihracedilirken sevinmek lâzımgelir-^ 
ken Halk Partisi ne diyordu? «Müstahsıldan 30 
kuruşa alıp 20 kuruşa satıyorlar; bu -yüzden' 
100 milyon lira Toprak Mahsulleri zarar edi
yor. Feci âkibet.. Şimdi şeker için söylenenler 
bu edebiyatin devamıdır. Neden feci âkibet. Şe
ker ihracetmişsiniz elinize 3,5 milyon dolar dö
viz geçmiş. Fakat bunun dâhilde 10 milyon lira
lık bir rüsubu oluyor. Ama sorarım arkadaşıma; 
Türkiye'nin döviz bakımından bu kadar sıkışık 
bir durumda olduğu bir zamanda.. (Sağdan, ne
den sıkışık bir durumda sesleri ve gürültüler) 

RElS —- Müsaade buyurun, müdahale etme
yin, efendim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Bunu söy
ledik arkadaşlar... Türkiye'nin döviz bakımın
dan bu kadar sıkışık bir zamanda 10 milyon li
ralık bir rüsuba karşı 3,5 milyonluk dolara sahib 
olması iyi bir şey midir; kötü bir şey midir?.. 

Arkadaşımız söylesin. Ben iyi bir şey ol
duğuna kaaniim. Hattâ on bin ton yerine 100 
bin ton ihraç edilse ve 100 milyon rüsubu kalsa 
iyi bir şey olurdu. Bu rüsup iki üç sene devam 
eder, onu-millî ekonomi masseder, temessül eder. 
Fakat dolara ihtiyacımız var. Başka memleket
ler bunu başka türlü mü yapıyorlar; başka tür
lü mü ihracediyorlar? Belçika'sı, Holânda'sı, 
Küba'sı, onlar da ihraçta prim verirler. Bırakın 
şekeri, diğer ihrarettikleri maddelere bile prim 
verdiklerini arkadaşlarımız bilmiyorlar mı? 
Amerika'nın buğday ihracettiğini bilmiyorlar 
mı? Amerika'nın utilize edilmiyen ve bizim de 
istifade ettiğimiz on milyonlarca ton buğday 
nereden geliyor? Devlet sarmalıyor, ihraç fiya

tından tamamen yüksek bir fiyatla müstahsilin 
elinden Devlet satmalmaktadır. Bunların zara
rını Devlet üzerine almakta. Türkiye zengin bir 
memleket değildir. Amerika gibi zengin bir dev
let bile buğdayı koruma lüzumunu hissetmiş ve 
buğdayı primlendirmiştir. Arkadaşlar, bizde de 
gelecek yıllarda inşallah yine bu ihracat yapı
lacak. Bu iş için sulama tesislerimiz ve siloları
mız hazırlanmaktadır. Buğdaya, şekere ihracat 
primi vermek iktisadi bir hata mıdır? Yoksa ik
tisadi bir basiret midir? Bunu arkadaşım bilir, 
fakat temas etmedi, belki daha sonra itiraf ede
ceğini göreceğiz. 

Şimdi arkadaşlarım, bizdeki iktisadi kalkınma
ya nihayet Kalk Partisinin dc iştirak ettiğini, ve 
bu zarureti kabul ettiğini hep beraber gördük. Baş
ka türlü yapmıya imkân yok, çünkü eserler 
meydanda. Fakat bu kalkınmaya itiraz da oldu. 
Arkadaşlar her nedense kalkınma denince bu
nun bahsini yalnız şeker fabrikası, çimento fab
rikası olduğunu farz ettirmek isterler ve onun 
üzerinde dururlar. Fakat çok iyi bilirler ki, Tür
kiye'nin kalkınmasında en mühim merhale ka
rayolları ve sulama işleri olmuştur. Fakat kara
yollarından bahsetmezler. Bu memleketin sathı 
ne şekilde değişti, vatanımız ne şekilde yol şe-
bekeleriylo bütünlüğe kavuştu, ne şekilde yol 
emniyetine erişti, bunları söylemek istemiyorlar. 

Şimdi burada elimde, arkadaşım Muammer 
Beyin lûtuflariyla aldığım Beynelmilel Yol Fe
derasyonunun çıkardığı bir mecmua var. Bu, 
yolculukta yeni rekor serisi, yol inşaatında bü
tün memleketlerde 9 senede, her sene bir evvel
kinden ileri bir rekor teşkil ettiğini tesbit eden 
beynelmilel bir mecmuadır. Burada, Almanya'
nın 570 milyon dolarla başta olduğu tesbit edili
yor. Rakamları aynen buradan .alayım: Bu ara-
da Türkiye'nin mevkiinden de bahsediliyor. 

Şimdi, bakınız arkadaşlar; Finlandiya'nın 
bu yol inşaatına tahsis ettiği para 46 milyon 
dolardır. Bunlar 1956 senesine aittir. 

Fransa'nın tahsis ettiği para 470 milyon do
lardır. 

ingiltere'nin tahsis ettiği para 278 milyon 
dolardır. 

Yunanistan'ın tahsis ettiği para, ki burası 
j için daha ileridir dediler, daha fazla gelişme 

vardır dediler, bunların tahsis ettikleri para 
12,5 milyon dolardır. 
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İtalya'nın tahsis ettiği para 209 milyon do
lardır. 

İsveç'in tahsis ettiği para 200 milyon dolar
dır. 

Türkiye'nin tahsis ettiği para 119 milyon 
dolardır. 

Bu mecmua, 100 milyon dolardan fazla tah
sisat ayıran, temin etmiş olan memleketlerin 
listesini yaparken Türkiye'nin Almanya'dan 
sonra beşinci mevkide bulunduğunu gösteriyor. 
Okuduğum rakamlar bunları ifade edecek ma
hiyettedir. 

Türkiye'nin 1956 senesindeki yol faaliyeti, 
bu seneki faaliyet geçen senekinin % 50 fazla
sıdır. Bundan, muhalefetin, bizim gibi bir ifti
har payı çıkarması lâzım mı, değil mi? Bunu 
söylemesi icabeder mi, etmez mi T Bir bütçe mü
zakeresinde bunları ifade etmeleri daha hayırlı 
bir şey değil midir? Elbette evet. 

Şimdi sulama işleri, barajlar, silolar üzerin
de durmıyacağım. Bunlar hepsi ayn ayrı üze
rinde durulacak meseleler. Ben yalnız şu nok
ta üzerinde duracağım. Arkadaşımız, tediye mu
vazenesinden bahsetti. Muvazeneden bu şekilde 
bahsetmek gayet kolaydır. İhracatımız, ithalâtı
mız şu kadar diye bahsetmek pek kolay bir şey. 
Fakat hesabetmek lâzımgelir. ihracatımız bu 
miktarda görüldüğü halde bu rakam her şeyi 
izah eder mi? İthalâtımız bu kadar mı olacak? 
istihsal ve istihlâkleri'Ekrem Alican neden he
saba katmıyor? Elinde istihlâk istatistikleri 
yar. Bir memleketin refaha kavuşup kavuş
madığını gösterecek en büyük mü§'ire, en mü
kemmel delil istihlâkteki artıştır. Eğer bir 
memleketin istihlâki artıyorsa hayat seviyesi 
yükseliyor demektir. Eğer istihlâki geriliyorsa 
• nüfusu da arttığı halde - hayat seviyesi dü
şüyor demektir. Arkadaşımız bu istatistiklerle 
alâkadar değiller. Ama biz biliyoruz. Şeker 
istihlâki 120 bin tondan 280 bin tona çıkmıştır. 
160 bin ton bir artış, önümüzdeki senelerde ne 
olacağını hesaba katmıyor. 160 bin ton bir ar
tış var Ekrem Alican... 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — 120 bin ton-
"dan kaç tona çıktı dediniz? 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) - 280 bin 
tona. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Yanlış. 
BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Ben yu

varlak hesap söylüyorum. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Yuvarlak 
değil, yine yanlış. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bakınız 
arkadaşlar, işte bir zihniyet, ben bütçe rakam
larını tahlil konuşması yapmıyorum (sağdan 
ooo sesleri), arkadaşların konuşmalarında na
zara almadıkları noktalar üzerinde duruyo
rum. Belki 280 bin değil de 270 bindir, veya 
250 bindir. Bunun ehemmiyeti yok. Ehemmiyeti 
olan büyük artış hâdisesi. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) - Nasıl ol
maz, muhakeme yürütüyorsun. 280 değil, 245 
bindir. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — A efendim 
yürüteceğim muhakemeyi dinlesene. Peki 245 
bin olsun, kabul edelim. Yâni 245 bin ton olur
sa benim söylediklerimin bir kıymeti olmı-
yacak mı? (Sağdan olacak olacak, sen devam 
et, sesleri). Madem ki, bunu istihlâk ediyoruz, 
ihtiyacımız var demek. Şeker fabrikalarımız ol
masa ve bu 125 bin ton şeker, ithâl edilse 30 
kuruş fiyatla da oksa 37 buçuk veya 40 milyon 
lira eder. İşte şekerden temin edilmiş olan 
bir nevi gayrimer'i ihracat. Bunu takdir etme
leri lâzımgelir. 

ikincisi; mensucat. Vereceğim rakam yu
varlak rakam olacaktır. Çünkü balans üzerine 
konuşmuyorum. 2 00 000 metre olan mensucat 
istihsali şimdi, ben 545 milyon metre yazmı
şım, yanlışsa Ekrem Alican tashih ederler, 345 
milyon metre bir artış. Vatandaşların bu is
tihlâki de bir ihtiyaç kargılığıdır. Bu da 600 
milyon liralık bir ithâlden bizi kurtarmıştır. 

Yanı 600 milyon liralık gayrimer'i ihracat 
bedeli. 

Çimento : Çimento istihsalini ben 388 bin 
ton olarak aldım. 960 bine çıktığını kaydettim. 
Hattâ yuvarlak rakam olarak diyelim ki, 400 
bin tondan 900 bin tona çıkmış olsun. 70 bin 
tonunu kendilerine hibe etmiş oluyoruz. Yi
ne 500 bin tonluk bir artış demektir. Bu da 50 
milyon lirabk bir döviz tasarrufudur. Yine 
bu da bu miktar bir gayrimer'i ihracata teka
bül eder. 

Çelik ve çelik hadde mamulâta geçelim. 
Bunlann istihlâk ve istihsal artışlarında hâsıl 
olan rakamlan bulalım. Çelikte 100 milyon 
lira, hadde mamullerde 50 milyon lira, keres
tede de 120 milyon liralık bir artış hesabe-
diliı. 
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Bunlan topladığımız zaman arkadaşlar 1950 
âen bu yana Türkiye'nin istihlâk haemmdaki 
genişlemeden dolayı, Türkiye'nin, kendi ima
lât ve mahsullerinin temin ettiği genişleme 
dolayısiyle, bir milyara yakın bir ithalât kül
fetinden kurtulduğunu, bil milyara yakın gay-
rimer'i ihraç imkânına kavuştuğunu görürüz. 
Bunu arkadaşlar bilirler. İşte bütçeyi tenkid 
ederken bu bilgilerini gizledikleri için sami
miyetten ayrılmış olmak mevkiinde kalıyorlar. 

Şimdi diğer bir noktaya geçiyorum. Bu, dar
lık meselesi, darlık pisikozudür. Bu nazik bir 
bir meseledir, bir memlekette darlık olur, bâzı 
maddeler bulunnuyabilir. Bu bütün memleket
lerin başından geçmiş bir derttir. 

ingiltere'de harb içinde ve harbden sonra bir
çok ihtiyaç maddeleri, hakiki ihtiyacı karşıh-
yamıyacak miktarlar üzerinden halka dağıtıldı. 
Hiçbir muhalif mebus çıkıp da, bize bir tek şeker 
veriyorsunuz bununla çayımızı dahi içmeye im
kân yoktur, dememiştir. 

Kendi İngiliz kumaşlannı dışarıya çıkarıp 
döviz teminine çalışmışlar fakat halklan, ken
dilerine senede bir kat kumaş verildiğinden do
layı şikâyet etmemişlerdir. Siyasi partiler de 
şikâyet etmemişlerdir. O kadar etmediler ki, bi
rinin başladığını öbürü devam ettirmektedir. 
Oradaki muhalefet böyle hareket ettiği zaman 
sebebi nedir acaba? Sebebi gayet basit. Bu fiyat 
mevzuu, bu ihtiyaçlann temini mevzuu hakika
ten bir haftalıktan kurtulma devrindeki kimse
nin nekahat devrini andırır. Bir kimseye sen 
hastasın, iyi olmıyacaksın derseniz; o kimsenin 
iyi olması çok güçleşir arkadaşlar. Muhtelif ve 
muvafık elbirliği ile aslında geçici olan bu hâdi
se için bu darlık geçicidir derlerse, bu hakikati 
söylerseniz, o esasen geçici olan darlık daha da 
çabuk geçer. Bunu Fethi Çelikbaş bilir, hem 
de o kadar iyi bilir ki. Meselâ 1954'de Cum
huriyet Halk Partisi «şeker yok» diye söyleme
ye başlamıştı. O zamanın işletmeler Vekili olan 
Fethi Çelikbaş bunu tasvip ediyor mu idi? Her 
halde etmezdi. Haklı olarak bugün dahi tasvib-
etmemesi lâzımgelir. Arkadaşlar söylenen her şey 
doğm olmaz ve ulu orta her şeyi bu şekilde tek
rar etmek yine doğru olmaz. (Sağdan, peki söy
lemeyiz, sesleri) Söylemekten memnu değilsiniz 
fakat eğer bu memleketin iyiliği üzerinde has-
sasiseniz bu gibi şeyleri söylemek mecburiyetin

de değilsiniz (Sağdan söylemeyiz sesleri) Sizin 
söylemekten meneden yok, zaten her yanlış şe
yi söylüyorsunuz. 

ŞERAFETTlN AYHAN (Sinob) - 1946 da 
nerde idin Beyefendi? 

BEHZAT BİLGİN (Devanda) — Şimdi ar
kadaşlar, darlık var; bâzı maddelerde var. Fa
kat hepiniz biliyorsunuz ki ve hepiniz gibi mu
halefet de biliyor ki bu darlık daimî değildir 
ve geçici periyodik bir darlıktır. Yani vakit va
kit o madde gelir; darlık kalkar. Sonra azalır 
vc tekrar gelir. Ne gibi? Şimdi Çelikbaş dedi ki 
kurşun kalemi yok. Yalan değildir. Hakikaten yok
tur. Ticaret Vekili burada ben de şikâyetçiyim. 
Hakikaten yoktur. Ama bunu bir alarm şeklin
de tekrara ihtiyaç var mıdır? Bu bir. İki; bu 
darlık ne zamandan beri başlamıştır ve ne zama
na kadar devam edecektir? O da başka mesele, 

Pek tabiîdir ki, dövizleri bu derece hesapla 
tenlin etmek mecburiyetinde bulundukça itha
lâtta zaman zaman darlıklar olmuş ve olacaktır. 
Arkadaşlar, biz bunlan muhalefetteki arkadaş
lara anlatamıyoruz. Onlann vazife telâkkileri
nin hakikaten başka olduğunu görmekteyiz. 
Ben şunu söyliyeyim; İngiltere herbe girdi ve 
bekasını temin edip edemiyeceği bir mesele ola
cak hale düştüğü bir ânda Çörçil İngiliz Parlâ
mentosunda şöyle diyor ; «Size göz yaşından 
ve ıstıraptan başka bir şey vadetmiyorum.» Bu 
bir memlekette, bir mücadele anında bâzı sı
kıntı ve ıstıraplara katlanmak mecburiyetinde 
olduğunun ifadesidir. Ama bu mecburiyeti ka
bul etmiyen insana bizim söyliyecek başka sö
zümüz- olmaz arkadaşlar. Biz memleket dâva-
lannda hiçbir zaman gizli olmadık. Bize seç
menlerin söylediklerini biz de tedbirle mükel
lef olanlara söyledik. Hiçbir zaman gizli olma
dık. Fakat burada konuşulduğu şekilde, sizin 
konuşmak istediğiniz şekilde değildir. Misal 
vereceğim. Nüvit Yetkin Beyefendi konuşması 
esnasında dediler ki : Fınnların önünde halk 
kuyruk olup bir ekmek temin etmeye mecbur 
edilirse artık o halktan nasıl fedakârlık bek
lenir? 

NÜVİT YETKEN (Malatya) — Yanm ya
malak söylüyorsunuz. 

REÎS — Müsaade buyurun. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bendeniz 

hatırladığım nispette konuşuyorum. Buna ya-
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km bir şekilde söylediler. Zabıtlardan arzu 
ederseniz karşılaştırırız. Şimdi «Söylemedim» 
demeleri.... 

NüVİT YETKİN (Malatya) — Böyle bir şey 
söylemedim, beyefendi. «Tahrif etmeyin.» dedim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Tahrif mev
zu ubahis değildir. Hatırımda kalan bir şeyi 
naklediyorum. Nihayet bu kelimelerde bir te-
favüt olabilir. Fakat mâna itibariyle dedikleri 
şudur : 

«Fırın- önünde kuyruk olup ekmek bekli
ydi vatandaşlardan daha fazla fedakârlık bek
lenemez.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Resmi ilânda da 
fedakârlık etmeyin. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet resmî 
ilânda da. (Soldan, cevap vermeyin sesleri) 
Esasen cevap vermeye değmez. Sırrı Atalay'a 
kim cevap verir! 

RElS — Sırrı Bey, sükûneti bozmaya devam 
ettiğiniz için birinci ihtarı veriyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bu dola
yısiyle millete hitaptır. Bu hitabın nasıl yapıl
makta olduğunu, nasıl tesirler yapmakta bu
lunduğunu ve darlık dedikleri şeyi nasıl kamçı
ladığını delilleriyle görmekteyiz. A n k a r a ' d a 
çay kayboluyor ama depolarda bulunuyor, işte 
Accolpolrement bu. istanbul'dan gelen bir ar
kadaşım söylüyor, bakkal evine altı kilo şeker 
göndermiş, neden? Şeker k a l m a d ı , evlere be
şer, altışar kilo şeker toplamaya başlamışlar, 
başlasınlar. Şimdi istihsal bol. Beş, altı kilo
nun zararım görmüyoruz. Fakat tamayüle dik
kat ediniz, temayül budur. Fedakârlıktan ka
çınmaya matuf her hususta bir nevi istifçilikle 
bu memlekette darlığa yol açmaktadır. Vaziyet 
böyle olunca.. (Gürültüler) 

RElS — Hatibin sözü duyulmuyor, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. 

BEHZAT BlLĞÎN (Devamla) — Fethi Çe
likbaş'm bu sabah bir konuşmasının alârminist 
bir konuşma addedîşimin sebebi anlaşılıyor. Bu 
kadar nazik hususlar hakkında telâş verici şekil
de konuşmak vatan severlikle kabili telif bir ha
reket değildir. (Sağdan : Şiddetli gürültüler) 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Bu mîlle
ti ıstıraba sokmadan kalkınma yapma cihetini hiç 
düşündünüz mü? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bendeniz 
: mâruzâtımı bitirmiş oluyorum. Memlekette mu-
I ayyen, müşahede edüecek hâdiseler vardır. Bu 
I müşahedeleri hepimiz yaptık. Biz de Bütçe Ko-
j misyonunda bunu yapmış bulunuyoruz. Her ko

nuşmada meselâ darlık mevzuunu ısrarla ele alı
yorlar. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Darlık yok 
mu? 

BEHZAT BlLĞÎN (Devamla) — Biz yok 
j demiyoruz. Çünkü bu mevcudolduğu zaman bu 
J her vatandaşın teker teker hissettiği keyfiyetler

dir. Yalnız bunu mütemadiyen tekrarlamakta, 
bir kısım kimseleri telâşa sevk etmekte muhale
fet için ve ne de memleket için bir fayda vardır. 
Dün bunu anlamış olanlardan Hürriyet Partili 
arkadaşlarımızın bugün bunu unutmamış olmala
rı gerekirdi. Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Soldan : Alkışlar) 

REÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Ekrem Alican. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADİNA EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Muh
terem arkadaşlarım; Demokrat Pareiye mensuba-
larak konuşan mebus arkadaşlarımız nedense de
vamlı olarak muhalefetten şikâyetçi oldular. Ha
kikaten bu memlekette, bilhassa 1946 yılından 
sonraki tarihlerde, muhalefetin kaderi daima 
böyle olmuştur. Bu, bugünkü bir mesele değil
dir. 1956 dan evvel de, bugün ekseriyet sıralarını 
işgal eden arkadaşlarımızın mensubolduğu par
ti, muhalefette iken, o zamanın iktidar partisine 
kendisini bir türlü beğendirememiştî. Demokrat 
Partili mebus arkadaşlarımız âdeta-tarihin teker
rür etmekte olduğunu ispat edici bir istikamette 
konuşmaktadırlar. Bunun gayet müşahhas, hat
tâ konuşmaların mealinde dahi mutabakat ola
cak derecede bir iki numunesini Yüksek Heyeti
nize arz etmek isterim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen mu
halefet adına konuşamazsın. Seni Demokrat 
Parti getirdi. Çekil de öyle gel hakalım. 

RElS — Müsaade buyurun. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Behzat Bil

gin arkadaşıma, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
adına yaptığım konuşmaya bu kürsüden verdiği 
cevaba cevap veriyorum. O zaman neden Ekrem 
Alican muhalefet adına konuşamaz ona cevap 
vermeye lüzum yoktur diye Behzat Bilgin arka
daşımıza bu ikazı yapmadınız? 
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Şimdi ben ona cevap verirken mi akimiz ba
cınıza geldi? 

BEİS — Ekrem Bey, Sadettin Beye ihtarda 
bulundum. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Eğer bu 
müdahaleniz Ekrem Alican in konuşmasındaki 
insicamı bozmak için bir taktikse bunda muvaf
fak olamazsınız. Şimdiye kadar çok uğraştınız, 
fakat muvaffak olamadınız. 

Şimdi numuneyi vereyim. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 1947 bütçesi müzakere edili
yor, o zamanın bir iktidar mebusu - adını siiyle-
miyeyim - Cumhuriyet Halk Partili bir mebus, 
şöyle konuşuyor : «Arkadaşlar, dikkatinize çarp
mıştır, Demokrat Parti adına bıı kürsüde oku
nan nutuk, baştan başa karamsar, her şeyi ka
ranlık göstermek üzere kayıtsız, şartsız kötü 
görmek ve göstermek zihniyetinin tam bir ifa
desi değil midir?.. Ciddi bir muhalif partiye 
hele daha dün bizden ayrılmış olan bu arkadaş
lara yaraşır bir nutuk mudur?.. Bana öyle geli
yor ki, bu nutuk Demokrat Parti Liderinin vc 
arkadaşlarının iki aydır, köy, köy, kasaba, kasa
ba, şehir, şehir yaptıkları, propaganda gezisi sı
rasında yaptıkları, karamsar propagandaların 
tam bir muhassalasıdıı\> 

"NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 
Nasıl bir sözün cevabj acaba? 

EKREM ÄLtCAN (Devamla) — Muhalefe
tin kaderinden bahsettim. Muhalefetin kaderi 
daima böyle olmuştur. Bugün, Demokrat Parti 
iktidarı muhalefette bulunduğu zaman yaptığı 
Meclis içi mücadele ile iftihar etmektedir. İşte 
iftihar ettikleri mesai hakkında dünün iktidar 
partisi şu okudum şekilde hükmünü "vermiş bu
lunmaktadır. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Ekrem 
Bey aym mı? Vicdanına dehalet ederek soruyo
rum. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Ben de 
muhterem arkadaşlarımın vicdanına hitabederek 
istirham ediyorum, dün Demokrat Parti muha
lefetinin Türldye Büyük Millet Meclisinde yap
tığı tenkidlerle, bizim şu iki sene içinde yaptı
ğımız tenkidleri lütfen karşılaştırsınlar. Hürri
yet Partisi lehindeki büyük farkı, ama vicdan
larında muhasebesini yapmak kaydiyie, göremez-
lcrsc, o zaman gelsinler, bizi itham etsinler. 
Tenkidlerimizi yapmak için aylarca mcşgıd ol
duğumuzdan-da bahsedenler oldu. Beyefendiler, 

bu Mecliste, bir bütçeyi tenkid etmek için aylar
ca çalışmak kabahat midir?- (Soldan, kabahat de
ğil, sesleri) Bu; tek tek, Türkiye'nin iktisadi po
litikasının her safhasını gözden geçiren bir ten-
kiddir. Bizim tenkidlerimiz buna göre hazırlan
mıştır. Ve bu tenkid bir muhalif partinin yap
ması icabedenin ta kendisidir. Politikanızın tas-
vibettiğimiz kısımlarını neden görmemezlikten 
geliyorsunuz? Behzat Bilgin arkadaşıma da söy
lüyorum. Politikanızın tasvibettiğimiz kısımları 
da var. Fakat, tasviplerimiz kâfi değilmiş. Bu
nun bir kıstası yoktur. Vaktiyle müstakil grup 
da muhalefet, diye adlandırılmakta idi. Bizi de 
arkadaşlarımız onun istikametinde çalışır gör
mek arzusunda iseler boşuna ümide kapılmış ol
maktadırlar. Biz; iktidar peyki halinde, muha
lefet çalışmaları da olsun, diye muhalefet yapan 
insanlar değiliz. (Sağdan, bravovsesleri) 

O halde arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
mücerret konuşmasınlar. Behzat Bilgin arkada-
şinı kalktı" bâzı noktalara temas etti. Fikirle
rine tabiî olarak hürmet ederim, ve cevaplarım 
da vereceğim. Bunun gibi tenkid ettiğimiz hu
suslarda, Alican böyle dedi, ama- böyle değil, 
deyin, karşılıklı konuşalım. Ama muhalefetin, 
topyekûn bütün sözlerini karamsar bir istika
mette göstermek doğru olamaz. Bunun için ne
den çift kıstas kullanıyorsunuz. Neye iktidar 
için başka kıstas, muhalefet için başka kıstas 
kullanmaya kalkıyorsunuz? 

Sebati Ataman bana cevap Verdi, hakikatle 
alâkası olmıyan birtakım rakamlarla ifadeleri
mi cerh etmeye çalıştı. Bendeniz kalktım 
cevap verdim, işte rakamlar dedim. Ar
kasından arkadaşımız yine çıktı, benim 
denk bütçe hakkındaki rakamlarım doğ
ru dur, dedi. Şimdi bunnu için bir ehlivu
kuf mu seçeceğiz. O halde iktidar için Yüksek 
Meclisin kabul ettiği kıstasları muhalefetin ten
kidleri için de kabul etmek en doğru yola var
mak imkânını sağlıyacaktır. 

Muhalefetin kaderi daima böyle olmuştur, 
dedim. 

Bakınız Sayın Reisicumhurumuzun 1946 -
1950 yıllan arasındaki muhalefet liderliği za
manında, muhalefetin vazifesine ait, bir De
mokrat Parti kongresinde söylediği sözler; 

«Biz son alman mali ve iktisadi tedbirlerin 
nasıl netice vereceğini biliyoruz, ama bîr suali 
mukadder olabilir, mademki gidişin nereye va-
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raeağmı biliyorsunuz, yol göstergenize denebi
lir, tekerlek kırıldıktan sonra yolu göstermek 
para etmez ki, araba bize ait değil, onu işin me
sulleri düşünsün.» O zanıamn sayın muhalefet 
lideri dahi muhalefetin vazifesi hakkında şu 
ifadeyi kullanıyordu. Biz bugün bu ifadeyi dahi 
kullanmıyoruz. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Senin kul
lanmaya hakkın yok. Hangi partiden seçildi
ğinizi bilirler orada, oturuyorsunuz. Hepinizin 
istifa etmesi lâzım. -

REİS — Size ihtar veriyorum. Susunuz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bizim görü
şümüz muhalefet partisi Meclis Grupu olarak 
bizim görüşümüz budur. Bizim görüşümüze göre; 
muhalefet, bulduğu, gördüğü, noksanlıkları gös
terir ve yine muhalefet aklının erdiği nispette 
iktidara yapıcı fikirler telkin eder. Biz tenkid-
lerimizi bu istikamette yaptık; bundan böyle 
de bu yolda yapmak kararındayız..:: 

Geçen soneki tenkidlerimizde hep bildiğiniz 
gibi 2,5 milyarlık bir devlet bütçesi teklif ettik. 
Bu seneki tenkidlerimiz de aynı görüşün mah
sulüdür. Sayın Mustafa Zeren arkadaşımdan 
bilhassa rica ediyorum, bütçe tenkidimizi oku
sunlar. Burada gecenin geç saatlerinde saatler
ce okunmuş, bütün hüviyetiyle kavranması im
kânı belki hâsıl olamamıştır, ama tenkidlerimiz 
tamamen bu istikamette olmuştur. 

Arkadaşım biraz evvel dedi ki; falan, fa-
lau istihsal rakamlarında artışlar var, niye bun
ları söylemedi. (Soldan, istihsal değil, istihlâk, 
sesleri) İstihsalden de bahsetti, çimento, şeker 
istihsalinden bahsetti, mensucat istihsalinden 
bahsetti. Umumi istihsal mevzuundaki tenkid-
lerimdc umumi olarak istihsallerimizin istikanıe-
tiııi ifade ettim. Umumi indekslerimiz, istihsal
lerimizin muntazaman artmakta olduğunu gös
termektedir. Ama istihsal kollarımızla, sınai is
tihsal kollarımızda muhtelif sınai istihsal şube
lerinde, bâzı hastalıklar mevcuttur. Bunları ıs
lah etmemiz gerekir, diyoruz, Bir muhalefet 
bundan başka ne yapacaktır? Behzat Beyefen
di, zatı âliniz bilmuhalif, hattâ iktidar mebusu 
olarak ne yaparsınız, ne yapmanız icabeder? 
Bu kadarını söyleıniyceeksek bu kürsüye neden 
çıkıyoruz? 

BEHZAT BİLGİN (izmir) — Bu artışın 
memlekete ne getirdiğini söylemediniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bu kadar 
teferruata gidersek, sabahtan akşama kadar 
Yüksek Heyetinize mâruzâtta bulunmak icabe
der. O zaman da; «Ekrem Alican işi uzattı.» 
dersiniz. Kaldı ki, Sayın Celâl Bayar'ın 1946 yi-
lındaki bir pasajını Yüksek Heyetinize biraz ev
vel arz etmiş bulundum. «Muhalefetin vazifesi 
noksanları göstermektir. Tekeri kırılan arabanın 
mesulü kimse düzeltmek vazifesi de ona aittir. 
Biz mesuliyeti aldığımız andan itibaren düzel
tiriz.» demişlerdi. 

Biz de, ıslah edilmesi lâzım gelen hususları 
belirttik. Şu, şu tedbirlerin alınması lâzımdır, 
dedik. 

Şimdi bir noktaya daha temas etmek iste
rini; dikkat buyurmuşsanız Behzat Bilgin Bey 
arkadaşımızın fikirleri sabit değildir. Bu mev
zuda bendenizin yaptığını tonkidleri beğenmi
yor,, ama bir taraftan bir kaçamak kapı bıraka
rak sözlerini; mamafih, ben Basm Kanununun 
çıkmasına taraftar değildim, ben reorganizasyo-
nuu lüzumuna kaaniim, gibi ifadelerle bitiri
yor. E . . . Alican ne dedi? Alican'ın da dedik
leri budur. Eğer «mamafih» lerden sonraki, söz
leriniz, mevzular hakkındaki samimî kanaatle
riniz ise Alican'ın kanaatine iştirak etmektesi
niz demektir Beyefendi... Bendenizin tçtıkklle-
rim üzerindeki bütün mütalâalarınızı dinledim. 
Tenkidde karamsar olduğumu, gayrisamimi bu
lunduğumu soyuyorsunuz. Ondan sonra... Ondan 
sonra benim kanaatimi sorarsınız, ben dc perso
nel kadrolarında reorganizasyona taraftarım, 
böyle bir ihtiyaç bu memleket için zaruridir, 
diyorsunuz. 

BEHZAT BİLGİN (izmir) — Siz israftan 
bahsettiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla)- — Bütçe denk 
midir, değil midir, meselesi münakaşa edildi. 
Ama Türk bütçeleri denk mi olmalıdır, denk ol
mamalı mıdır, meselesi başka bir meseledir. Ar 
kadaşım onu münakaşa etti, burada. Benim -e.: 
kidlerimi lütfen okuyun. Maliye Vekili 8 . XII . 
1956 tarihinde Anadolu Ajansı vasıtasiyle bu 
bütçeyi Türk Milletine 4 ncü denk bütçe olarak 
ilân ediyor. 1957 bütçesi dördüncü denk bütç»1 

olamaz, zira 1954, 1955 vc 1956 bütçeleri denk 
bütçeler değildirler. Biz bu fikri müdafaa ediyo
ruz. Zatı âliniz istikameti değiştiriyor: başka 
istikamete gidiyor, bütçelerimiz denk mi, olma
lıdır, açık mı olmalıdır? Diyorsunuz. 
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Bütçe Encümeni Reisimiz de bugünkü kısa 

konuşmasında aynı mütalâayı beyan ettiler, biz 

denk bütçeciyiz, dediler. Bizde biliyoruz. D. P. 

Programının 73 üncü maddesinde, denk bütçe ta

sarruf ve samimiyet prensibleri mevcut. Ama bu

na rağmen Demokrat Parti iktidarı olarak bugüne 

kadar denk bütçeyi tahakkuk ettiremediniz. Denk 

bütçecisiniz o başka mesele. Behzat Bilgin arka

daşım da bu hususu dikkatlerinden kaçırmış olsa

lar gerek. 350 milyon lira açığımız olsa kıyamet 

mi kopar dediler. Bir taraftan bütçenin denkliği 

iddia olunur, diğer taraftan 350 milyon açık olur

sa kıyamet mi kopar denir. Ben de onun hayreti 

içindeyim, saklamayın ve sualinizi Hükümete so

run. Açık yok derseniz, benim inadım inat derse

niz; bunun altından kalkılmaz. Sizlere rakam ve

riyorum. Hükümetin verdiği rakamlara göre 1956 

da varidat tahminleri 3 milyar 324 milyon lira; 

tahsil olunabilecek miktar ise 2 milyar 970 mil

yon liradır. Şu halde 350 milyon liralık bir açık 

vardır. Tahsilatı sarf etmezseniz, güdümlü bütçe 

haline gitmiş olursunuz. Gayet tabiî ki sarf et

mezseniz varidat fazlası bile sağlanabilir ve böy

lece; 3 milyar 324 milyon liralık bütçe, denk ola

rak tahakkuk etmiş olmaz. 

BEHZAT BİLGİN ( İ z m i r ) - H a n g i yıl bütçe

sinden bahsediyorsunuz? 

EKREM ALİCAN (Devamla) - Kaldı ki, 

1954, 1955 bütçelerinin neticeleri alınmıştır. Bu 

bütçelerin de açıkları meydana çıkmıştır. 1954'ün 

171 milyon lira: 1955'in 195 milyon lira. Denk 

değildir bu bütçeler. Bütün münakaşamız bundan 

ibarettir. Bu münakaşayı başka istikametlere sevk 

etmek, münakaşa usullerine aykırı hareket etmek

tir. Bu istikamette münakaşaya devam edecek 

olursanız, lütfen bir daha kürsüye gelin, bu ra

kamlar üzerinde münakaşamıza devam edelim. 

Açığı istikrazla karşılıyamaz mı idik; açığı 

kapıyamaz mı idik? Gibi sözlere gelince: Olabi

lirdi. O şekle sokarsınız; açık yaparsınız; o bütçe 

hakkındaki mütalâamızı beyan ederiz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) - 1957 bütçesi. 

EKREM ALİCAN (Devamla) - İstikrazla 

350 milyon kapatılmıştır, derdiniz. Bugün fılhal 

karşımızda bir denk bütçe vardır. Onun hakkında 

mütalâa beyan ediyoruz. Fiyat tenezzülleri, teref-

fülleri bütün dünyada mevcut, Türkiye'de de bu 

tenezzül vardır, buyuruyor bu arkadaşımız. Hürri

yet Partisi Meclis Grubu bunun mesulü olarak 

Hükümeti görmekte imiş. Hürriyet Partisinin mü

talâasını beyan ettik. 1953 yılına kadar fiyat teref-

fülerimiz dünya memleketlerine nazaran hakika

ten şayanı iftihar bir istikamet takibetmiştir. Ama 

1954 yılından sonra dünyadakinin tam aksine fi

yatlarımız süratle yükselmiştir. 1956 yılında biz

zat Yüksek Grubumuz ve Yüksek Heyetiniz; 

hâdiseye el koymuş ve fiyat tereffülerinin arz et

tiği durum karşısında Millî Korunma Kanununda 

tadilat yapmak ieabeder, demiş ve Millî Korunma 

Kanununu çıkarmıştır. Ama Millî Korunma Ka

nununa rağmen 1956 yılında fiyat tereffüleri di

ğer yıllardaki lere nazaran daha süratli bir şekilde 

ve daha yüksek bir nispette yükselmiştir. Hürriyet 

Partisi Meclis Grubunun ifade ettiği hakikatler 

bunlardır. Bu hakikatlere itirazları varsa, bunlan 

ifade ederler. Yalnız Bilgin arkadaşım diyor ki: 

'Alican bir noktayı gözden kaçırıyor, kaçırı

yor değil de kasden görmemezlikten geliyor. 

Memlekette kuraklık olmuştur." 

Orada dahi hâdiseyi görmemezlikten gelme

dik. Zirai istihsali, dış ticaret işlerini tetkik eder

k e n d i y o r u z ki, dış t i c a r e t i m i z d e k i g e r i l e m e l e r 

1956 yılında kötü bir mahsulün idrâk edilmesi ile 

büsbütün belirli bir hale gelmiştir. Yani, arkadaşı

mın dediği gibi, kuraklığın dış ticaretimizde oy

nadığı menfi tesire de işaret etmekteyiz. 

Konuşmamızda bunun dışında ne yapmamız 

lâzım gelirdi? Bundan, dolayı diyoruz ki, dış tica

retimiz gerilemektedir. 

Bu duruma yüksek dikkatinizi çekmek iste

riz. Gerekli tedbirleri almak istikametinde yürü-

melidir. Muhalefet olarak başka ne diyeceğiz. 

Kaldı ki, arkadaşım 300 milyonluk hububat ihra

cat imkânlarımız, kuraklık dolayısiyle elimizden 

alınmıştır, buyurdular. Bilmiyorum ihracat ve it

halât rakamlarını tetkik ettiler mi? Bu rakam en 

çok iki yüz milyon liradır. (280 milyon lira sesle

ri) 1956 yılında da 84 milyon lira kadar hububat 

ihracatımız mevcuttur. En fazla ihraç yaptığımız 

1953 yılında 280 milyon liralık ihracatımız olsa, 

fark 200 milyon liradır. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) - 78 milyon liradır. 
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EE3İEM ALlCAN (Devamla) — Gülez ar- j 
kadaşım iyice tetkik etmiş olacak ki, 78 mil
yon lira olduğunu söylüyorlar. Bu iki rakam 
arasındaki, fark 200 milyondur. 854 milyon li
ra 1956 yılının ihracat tutarıdır. Bu vakama 
bu 200 milyon lirayı da ilâve etsek 1 054 000 000 
lirayı bulur. Bizde 1953 te ihrneatımız zannede
rim 1 100 000 000 lirayı geçmiştir. Yani en ge
niş mânasiyle hububat ihracatı yapmış olduğu
muzu kabul etsek bile, ihracatımızda b i r geri
leme vardır. Demek istediğimiz hiç olmazsa ge
riye doğru gidilmesin. Yatırımlar elbette neti
celerini derhal veremezler. Fakat zirai yatırım
larımız gerileme gösterdi. Diğer taraftan suıai 
yatırımlar da dış ticaret üzerinde bir netice 
vermedi. Elbette bunlar, üzerlerine dikkatin çe
kilmesi gerekli noktalardır. Bizde bunun üzerin
de duruyoruz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Pamuk ihra- I 
çatı memleket dahilindeki istihlâk dolayısiyle 
durursa bunu da hesaba katmak lâzım gelmez 
mit 

EKREM ALlCAN (Devamla) - - Bunun te
ferruatına girersek.. (Soldan; gülüşmeler. İh
racatın bünyesine bakmak lâzım, sesleri) İhra
catın bünyesine bakıyoruz. Ihracaatm bünyesi
ne ait malûmat da elimdedir, şimdrt Arz ede
ceğim ama gecenin hu saatinde fazli teferrua
ta girmek istemiyorum. Hattâ ithalâtın dahi 
bünyesine bakmak icabeder. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; ithalâtımız ya
t ı r ı m l a r istikametinde sevk edilmektedir. Böy
le değildir efendim. (Soldan; sen söyledin, ses
leri) Hayır bilâkis aksini söylüyorum. Rakam 
verdim. îthalâtımızdaki yatırımlar rakamların
da da temezzüller meydana gelmiştir. Bilhassa 
1956 yılında bu böyle olmuştur. Diğer yılları 
da tetkik edecek olursak gerilemeler görülmek
tedir. Bu üzerinde dikkatle durulması icabeden 
noktalardandır. Arkadaşlarımız bütün bunlann 
üzerinde teferruatı ile durmak mecburiyetinde
dirler. Biz durduk ve Hürriyet Partisi olarak 
sizlere bildiriyoruz. Gayrikabili ret ve inkâr 
rakamlann ifadesine göre, 1953 yılından itiba
ren bir gerileme vardır. 

Bilgin arkadaşım tasarruf fikirlerimize de 
itiraz ettiler. Tasarruf mevzuunda itirazlarının 
sonunda, ama «organizasyonun ciddî bir tet
kik mevzun yapılmasına taraftanm buyurdu

lar. Demin arz ettiğim gibi meseleyi kabul edi
yorlar demektir. 

Biz, bugün, kadrolarda, hizmet/artışlarından 
doğacak fârklann elbette olacağım kabul edi-
yonız. Bunu inkâr etmeye imkân var mı? Hat
tâ olmak mecburiyetindedir, öğretmen kadro
larımız kâfi midir, teknisiyen kadrolarımız kâ
fi midir, doktor kadrolarımız kâfi midir? Ha
yır. Tamameu mutabıkız. Bunlar hattâ çok ar
tırılmalıdır. Ama bendenizin üzerinde durdu
ğum nokta işe vuzuh verilmesidir. Meclis mura
kabesini bu hususta temin edelim diyorum, 1950 
yılında personel masrafları, 656 milyon lira iken 
1956 yılında 1 milyar 600 milyon liraya çıkmış. 
Bu belki haklı belki haksız. Ben Meclisin bir 
mebusu olarak bunun nasıl murakabesini yapa
cağım? Bu murakabeyi temin edecek ek cetvel
lerin bulunması lâzımdır. Dün, bu çeşit cet
veller, Demokrat, Partinin tenkidleri neticesin
de, bütçe gerekçelerine kısım kısım girmeye 
başlamıştı. Bu cümleden olarak 1949 bütçesine 
19 aded ek cetvel ilâve edilmişti. Vebunlar Dev
let idaresine ait çeşitli malûmatı güzel raporlar 
halinde bildiriyordu. Bu cetvellerden birisi Dev
let kadrolarının miktarlarını ve bu kadrolan fi
ilen işgal edenlerin miktarını gösteriyordu. Hü
kümet bu malûmatı tafsilâtlı tablolar haünde 
bizlere versin diyoruz. İki seneden beri Hükü
metten talebimiz budur. Bunlar verilmiyor. 
Bunları alacak olursak, hizmet kadrolarındaki 
artış nerelerdedir, lüzumsuz kadro tekasüflerin 
den dolayı, tasamif fikrinin aksine olarak ih
daslar nerelerdedir? Bunları tesbit etmek im
kânına sahiboluruz. Dâva bu. öyle tahmin ede
rim ki, fikrimize sizler de iştirak edersiniz. Mec
lis murakabesi böyle yapılır. Karanlıkta göz 
kırpma kabilinden murakabe olmaz. Birtakım 
dairelere gider bakarım, memurlan vazifeleri 
başlarından aşmış, işlerine yetişemiyorlar. Bir
takım dairelerde de memurlar, çorap örer, re
sim yapar, roman okurlar. Şu halde bu kadro 
dağıtışlarında bir bozuk taraf mevcuttur. 

üzerinde durduğumuz reorganizasyon mese
lesi bu. Zor iş. Bunun için tenkid ediyoruz. Zor 
iş; senelerden beri, gerek Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında, gerekse Demokrat 
Parti iktidarı zamanında geciktirilmiş bir mese
le. Bu mesele düşünülmemiş, halline gidilmemiş, 
bir kenarda umacı gibi tutulmuş. Güç iş ama 
personel masraflanmızda bütçenin yansını geçe-
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tek bir rakama baliğ olmuş ve mütemadiyen art
maktadır. Bu «ene bu artış 150 milyon. Bir deLı 
bu işe sahip çıkalım, el atalım, çare bulalım. Bu 
bir karamsar muhalefet görüşü müdür, yoksa 
yapıcı bir muhalefet görüşü müdür? Bunu artık 
sizlerin takdirlerinize arz ediyorum. 

yatırımlarımızın gecikilmesinden bahsedildi, 
elbette gecikme olacaktır buyurdular. Evet el
bette gecikme olacaktır. Ama benim aldığım mi
salleri, böyle mazur görülebilecek cinsten kabul 
etmeye elbet imkân yoktur. 1954 yılının Ocak 
ayında, o zamanın mesul vekili 200 milyon lira
ya 20 çimento fabrikası kuracağım diyor. Bun
ları 200 milyon liraya çıkaracağım, bunun 40 
milyon lirası, yani % 20 si peşin, gerisi fabrika
lar işletmeye açıldıktan sonra beş sene içerisin
de taksitle ödenecek, yani geriye kalan 160 mil
yon lirası. Hulâsa, o zamanın mesul vekilinin 
ifadesine göre 40 milyon liralık dövizi temin et
tiğimiz takdirde, 'Jö tane çimento fabrikası iki 
yılda kurulabilecektir. 

Aradan 3 sene geçiyor, '20 tane değil, 10, ]5, 
16 tanesi knrulabilseydi eh günü gününe yetişe
medi denilebilirdi. Ama bize bildirilen iki yıl 
müddetten bir yd fazlası geçtiği halde, bir teki 
dahi kurulamamıştır. 

Demek ki, bunların hiçbir hesabı yapılmamış
tır, iki sene sonra teslim etmek kaydü şartiyle 
ve kırk müyon lira ödendiği takdirde, ecnebi fir
malar teslim edecekler, iki sene değil, üç sene 
geçtiği halde, bunlardan bir teki dahi yapılmı
yor. Bu takdirde biz, programsızsınız demekte 
haklı değil miyiz? 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) Bir 
noktada haklı değilsiniz. Çünkü bunlar bir ano
nim ortaklıktır; bu anonim ortaklıklar kurulama
dıkları için fabrikalar yapılamamaktadır. Biz bir 
fabrika için anonim ortaklığı kuramadık dolmadı. 

EKREM ALİCAN (Devamla) - Çok değer
li Sadettin Bey, biz işin teferruatı üzerinde deği
liz. Bendeniz resmî beyanlardan bahsediyorum. 
Biz yirmi fabrika ihale edildi, iki ihaleyi üzerle
rine almış olan firmalar iki sene sonra fabrikala
rı teslim edecekler, bunun için elli milyon lira 
sermayeli Çimento Sanayii Türk Anonim Şirke
tini kurdum, bu şirket bu iş için lâzım olan kırk 
milyon lirayı temin edecek, diyen resmî beyanla 
huzurunuza seriyoruz. Bu çeşit resmî beyanların, 
vaktiyle muhterem Demokrat Parti sözcüleri ta-

, rafından ifade edildiği gibi, ciddiyetle kabili telif 
olmadıklarında şüphe yoktur. Bu programsızlığın 
açık delilidir. Demek ki; beyan yapıldığı zaman 
teferruatı üzerinde anlaşma yapılmamıştır. Kaldı 
ki; 1956 bütçe gerekçesi, ki, bu gerekçe bir Aralık 
1955 tarihinde. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
takdim edilmiştir, «Fabrikalardan 2 tanesi ikmal 
edilmiş, işletmeye açılmak üzeredir» Diyor. Ara
dan 1,5 yıl geçtiği halde hu .fabrikalar işletmeye 
açılmıyor. Bunlar iktidarın, Behzat Beyefendinin 
dediği gibi, birtakım zaruri sebeplerden doğma, 
elde olmıyan esbabı mücbireden meydana gelme 
gecikmeleri değil, plansızlık ve hesapsızlıklardır. 
Bu işin organize edilememiş olmasından doğma 
birtakım, aksaklıklardır. Bu noktaya tenuis ettim, 
diğer hususları da ayrıca izah ederiz.. 

HALİS TOD EMİR (Gümüşanc) — O zaman 
bizimle berabersiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Ne var 
onda.. 

Şimdi af buyurun bir noktaya temas edece
ğim. Ataman arkadaşım buraya çıktı,..bakın de
di, Alican gayrisamimî, 1955 bütçesinde ne söy
ledi. Bilgin arkadaşıma reşekür ederim. Oda 
alisini ifade etti. «Alioan bizim gruptunuz içeri
sinde iken de bu tenkidleri yapmıştır,» dedi. De
mek ki bu iki arkadaş birbirlerini tekzibetmiş-
lerdir. 

HALİL İMBE (Balıkesir) — Tekzip değil, 
hakkınızdaki kanaatleri ayrı ayrı. Maksatları tek
zip değildir. 

REÎS — Devanı edin Alican Bey. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Rejim mev

zuunda bir türlü anlaşamıyoruz. 
HALlLİMRE (Devamla) — Anlaşabilseydik 

ayrılmazdık zaten. 
EKREM ALlCAN • (Devamla) - Bizzat ba

şımızdan geçti. Adım adım polis peşimizde idi. 
Bir nahiyeye geliyoruz, hele Trabzon vilâyetinin 
bir nahiyesinde,.nahiye müdürü üç defa telefon 
başında bulunan vali muavininden emir aldı. 
Uç defa geldi. Baktı, fakat nedense toplantıyı 
dağıtmaktan vazgeçti. Tekrar geldi, zabit tuttu.-
Biz, tuttuğun şu zaptı getir, beraberce imza ede
lim, dedik. Propaganda yapmadığınız anlaşdı-
yor; dedi ve zaptı yırttı. Beş dakika sonra tek
rar geldi. Jandarmalara emir verdi, halkı da
ğıttı. Biz de Allaha ısmarladık, dedik, aynldık. 

Geçen gün de Yüksek Huzurunuzda okudum. 
Vatandaşların ihtiyaçlarını tesbit etmek maksa-

3268 

TBMM KUTUPHANESI



rîiyle toplantılar yapılırken, zabıt tutuluyor, de
dim. Dahiliye Vekili, böyle şey yoktur, dedi. 
Bunları inkâr edeceğimize buna sebebolan mev
zuatı vc, tatbikatı ortadan kaldırmak en hayırlı 
yol olsa gerektir. Hükümet tatbikatı düzeltsin, 
bunu Yüksek Heyetinizden de istiyoruz. Bu 
memleketin mebusları olarak vazifelerimizi yap
mamıza mâni olan ve toplantı hürriyetini orta
dan kaldıran bu kanunlarda, mutlaka ıslahat, 
yapmak zaruridir. 

Darlık mevzuuna temas edelim, rejim mevzu
una bakanlık bütçeleri görüşülürken uzun boylu 
temas edilecektir. Arkadaşım, darlık mevzuunda 
İngiltere ile mukayese yaptı. Piyasa, normal ola
rak ve müstenür bir şekilde beslenmez ise, bes
lenmek imkânları mevcut değil ise, istihlâk mad
delerinin tevzii imkânlarını Hükümet derpiş et
meye mecburdur. Bugün piyasaya kalem geldi, 
fierier, herkes bir kuyruğun peşinde. Açıkgözler 
kalemi alır, açıkgöz olmtyaular alamaz. Alanlar 
ya ist ok eder, yahut karaborsaya sürer. Tevzi 
düzeni külliyen ortadan kalktığı için, vatandaş
lar bu çeşit hareketlen' tevessüi etmektedirler. 
Ya buna göz yumacaksınız, yahut vesika usulü
ne gideceksiniz. Ama 1950 den evvel, ikinci < Li
lian Harbindeki vesika usulünü çok tenkid ettik, 
nnıan bu usule gitmiyelim, diyorsunuz. O halde 
ihtiyaç maddelerinin açıkgözlerin elini- geçip, 
ihtiyaç sahiplerini açıkta bırakmamanın çaresini 
aramalıyız. Bugün ya kahveyi hiç getirmiyelim, 
yahut aylarca evinde kahve içmiyeıı bir kısım 
vatandaşlar varken, her gün evinde kahvesi ek
sik olmıyanları bilelim. Mesule; ihtiyaç madde
lerini istihlâk maddelerini, eğer serbesl ekonomi
nin icapları içerisinde tevzi edemiyoı-sak. tah-

ditli ekonominin icaplarına uygun olarak vatan
daşlar anısında müsavi nispetlerde taksim etme 
imkânlarını bulmaktadır. İşte müşkülât burada 

' dır. Bu hakikaten sahipsiz kalmış bir iştir. Bun
dan şikâyet ediyoruz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Piyasada bu
lunmuyor, hiç bulunmıyacak edebiyatının taraf
tarı mısısnız? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Biz hiçbir 
şeyin edebiyatına taraftar değiliz. Kalkınmanın 
bile edebiyatına taraftar değiliz. (Sağdan, bravo 
sesleri) Edebiyatla iş olmaz, işleri plânlı, prog
ramlı yapmalıyız, iddialarımızın sebebi budur. 
Muhalif olarak noksanlara işaret edtr ve bun
ları huzurunuz^ getiririz. Burada da hep bera
ber düşünelim. Muhalefetten gelen her fikri 
Yüksek Heyetinim, mutlaka kötü telâkki ederse, 
demokratik idarelerin muhaseınatı ortadan kal
dırılmış olur. Konuşmamın başında da arz etti
ğim «ibi. meseleleri bir taraflı olarak mütalâa 
etmediğiniz takdirde, muhalefetin tenkidleri dc 
nizama girer: ıktidann icraatı da nizama girer. 
Aksi halde i lk konuşmamızda da ar/ ettiğimiz 
gibi demokratik idare adı altında, bir hercü-
merrçtir, gider ve bu horcümerçten millet olarak 
e l b e t t e zarar görürüz. Bizim ıstırabımız budur, 
arkadaşlarım. Bunu vekâlet bütçelerine geldiği-

ı ıııiz zaman daha teferruatlı olarak arz edeceğiz. 

Hecenin bu saatinde sizi fazlaca rahatsız et
tim, özür dilerim. Yalnız kabahatli Behzat Bil
din arkadaşımızdır. 

REİS - B u g ü n saa t 10 d a t o p l a n m a k üzen-
i İnikada son veriyorum, 4 3 8 

438 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtimâ: 3, Cild: 17, Kırk Üçüncü İnikat, 22.11.1957, 432-
522. ss. 
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I ı%7 mail yılı Muvazenei Vmumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(İ/574) 

REİS — 1957 yılı bütçesinin heyeti unıumi-
yesi üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz Nüvit Yetkinindir. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA NÜVÎT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, 
bütçenin tümü üzerindeki müzakerenin başın
dan itibaren şahıslan adına söz alıp bu kür
süden bütçe tenkidlerini bir tarafa bırakarak 
tamamen ayrı mevzulara temas ile Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarda iken yaptığı icraat 
ve muhalefette iken yaptığı beyanlara taallûk 
eden bâzı isnat ve iddialarda bulunan arka
daşlarıma vc aynı zamanda Bütçe Komisyonu 
adına konuşan arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk 
Partisi adına cevap vermek üzere söz almış bu
lunuyorum, 

Sözlerime başlamadan evvel bir ciheti te
barüz ettirmekte fayda umuyorum. Devlet rad
yosu bu sabahki haber bülteninde, bugün saat 
lfy5 ta Maliye Vekili, yapılan bütün tenkid-
lere cevap vereceğini ve bunun Devlet radyo
su üe yayınlıyacağını ilân etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuun iki 

cephesi vardır. Birisi; Büyük Millet Meclisinin 
mesaisine taalûk etmesi itibariyle mühimdir. 
Böyle bir beyanda bulunabilmek Hükümetin, 

Büyük Millet Meclisinin mesaisini kendi arzu

suna göre tanzim edebilmek arzu ve temayülü
nü gösterir. 

Büyük Millet Meclisinin kendi mesaisini 

tâyin hususundaki mutlak ve şaşmaz hakkı olan 

tasarruflara müdahale ve onu dilediği istika

mete çevirebileceği gibi bir zihniyete kapılmış 

olmanın delilidir. Burada müzakerelerin idaresi 

Yüksek Meclis Riyasetine aid olduğuna göre 

saat tam 10,30 da Maliye Vekiline, Hükümete 

söz verileceğim nereden bilmektedir ve icra 
bunu nasıl ilân edebilmektedir? 

Bunun bir başka cephesi daha var. Dün bu
rada konuşan iktidar partisi arkadaşlarım, za
man zaman, muhalefette bulunan mebusların 
Devlet Reisliği ve Devlet hizmetleri görmüş 
olan kimselerin dünkü, bugünkü veya her han
gi bir günkü beyanlarını burada ele alarak 
okudular ve onları kendi iddialanuı ispat sa
dedinde mesnet ittihaz ettiler. Ayrıca, bir Hü
kümet mensubu olan Dahiliye Vekili, Millet 
Partisi Genel Başkanı ile yaptığı münakaşada 
bir siyaset adamının beyanlarının vc sözlerinin 
kendisini her zaman ilzam edeceğini, kendisi 
için bir taahhüt mahiyetini alacağını, ahlâki, 
mânevi birtakım vazifeler tahmil edeceğini bo
yan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 den beri rad
yonun iktidar tarafından kullanılması şekli, 
iktidarla muhalefet arasında münakaşa konu
sudur, Zaman Zaman Bütçe Encümeninde tar
tışmalara yol atmıştır. Bu tartışmalar netice
sinde 1953 - 1954 senesinde bugünkü Hüküme
tin Başvekili Adnan Menderes, radyonun ta
rafsız kullanılacağını, radyoda Meclis muza-
keresinden her hangi bir iktidar sözcüsünün 
beyanı verilmesi halinde muhalefet mensupla
rının konuşmasının, «Hüvesi hüvesine» veril
mesini beyan etmişlerdi.. Bundan evvelki büt
çe müzakereleri başlar başlama* bu münakaşa 
mevzuu olduğu zaman Sayın Başvekil buraya 
geldi, çok değişik şekilde izah etti. Bereket 
versin ki, resmî zabıtlarda münderiçtir, 1955 
bütçesinin müzakeresi sırasında Sayın Başve
kilin izahı orada geçmiştir. Bu beyanları zabıt. 
Iardan aynen arz edeceğim arkadaşlar. 

Biz o münakaşalarımızda rejimin çeşitli ko
nularına temas ederken radyoya da temas ede
rek... (Konuşmayı aynen zabıttan okuyorum.) 

Dedik ki : «Bizim radyo hususundaki şikâ
yetimiz şudur : Bütçenin Meclise takdimi dola-
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yısiyle dün Maliye Vekilinin nutkunu radyo 
verdi, izmir'de Sayın Menederes'in söylediği nu
tuktan malûmu ihsanınız tam eşit bir muamele 
tatbik edileceğine dair bir nutuk vermişti). Bir 
partinin lehinde ve icraatını metheder şekilde 
istikbale mıtzaf prensipler ve kararlar ifade edil
di. Bu nutuk karşısında muhalefetin görüşünün 
ne olduğu radyo ile verilmedi. Maliye Vekilinin 
nutku biter bitmez radyo kapandı. Böyle tek ta
raflı hükümle hâkim mevkiinde olan umumi ef
kâr karar veremez. İddiaya karşı müdafaanın 
dinlenmesi lâzımdır. Biz bunun tarafsızlığı ihlâl 
etmemesi lâzımdır diyoruz.» 

Yine o zamanki zabıttan devam ediyorum : 
«BAŞVEKİL ADNAN MENDERES. (De

vamla) — Radyo mevzuu; size söz veriyorum, 
Maliye Vekilinin de sözleri radyoda söylenmiyc-
cek, ne sizin ne bizim radyoda sözlerimiz geçme
sin.» 

Muhterem arkadaşlar; işte bir beyan ki, po
litikaya atılmış bir şahsın her hangi bir tarihte 
her hangi bir şart içinde söylediği sözün burada 
mesnet ittihaz edilmesi karşısında Sayın Namık Ge-
dik'in ifade ettiği şekilde bu sözün ahlâki ve 
mânevi taahhüdü altında kalacağı düsturu mu
vacehesinde hüküm vermek hususunu takdirle
rinize arz ederim. Aziz arkadaşlarım, bugün 
içinde bulunduğumuz, çeşitli cepheleriyle ispata 
çalıştığımız iktisadi zorluklan bir tarafa bıraka
rak bu zorluklar içinde kıvranan vatandaşla alay 
eder gibi böyle bir taktikle başka istikametlere 
tevcih île yapılan isnatların hepsine birden kısa
ca cevap vermek istiyorum : 

Müphem ve muğlâk iddialarla o devirler, nazar
dan düşürülmek ve çamur sıçratılmak istenmek
tedir. Biz, bu iddialar ispat edilmedikçe, delille
ri ortaya koymadıkça, mesulleri gösterilmedik
çe bunlara birer iftiradan başka değer vermiye-
ceğimizi ifade ederiz. Bu kürsüde C. H. Par
tisi Grupu adına mütaaddit defalar 1950 den 
evvelki devrin her hangi bir hâdisenin, her han
gi bir vakıanın, vukuu iddia edilen her han
gi bir suçun, hiçbir zaman aşımı ve af mevzuu-
balüs olmaksızın, burada muhasebesinin yapıl
masını ve aidolduğu mercüere tevdi edilerek 
müsebbiplerinin meydana çıkarılmasını istedik. 
Müphem iddialarla ortaya dökülmek istenen o 
devrin hâdiseleri içerisinde bir mesuliyet varsa, 
mesuliyette methâldar olanların, hattâ başka 
mesul olanların bir çoğu bugün sizin saflarmız-

dadır, bütün bunlara rağmen, geçmişteki yapı
lan bütün işlerin hesabını vermeye bugün de ha
zır olduğumuzu tekrar ederiz. Ve bunu yapma
nın eğer böyle bir iddia varsa onun mesullerini 
ortaya çıkarmanın da iktidar için bir vazife ol
duğunu burada tekrar hatırlatırız. (Sağdan, 
alkışlar). 

Ayrıca iktidara mensup arkadaşlara şunu da 
hatırlatmak isterim, bugün iktidardasınız, eğer 
millete yapılmış bir fenalık varsa, hâdise var
sa, bu fenalıkları, bu hâdiseleri mesulleriyle be
raber ortaya çıkarmak, iktidarda olmanız itiba
riyle sizlere düşen bir mecburiyettir. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Kanun 
teklifi getirin, o vakit görüşürüz. 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Abidiu Be

yefendi, hangi kanunu emrettiniz, ne kanunu ge
tirelim? Kanunlan siz kendi-tasarladığınız şe
kilde tedvin etmektesiniz. 

Aziz arkadaşlar, Abidiu Beyefendi arkada
şımız kanun getirin diyorlar. Af Kanununun 
kalkmasını, zaman aşımı kanununun kalkması
nı ihtiva eden kanunu mu? (Soldan, gürültü
ler) 

Yüksek Meclis bir gece içerisinde rejimin 
bütün basın cephesini, toplantılar cephesini tah-
ribedecek kanunlar kabul ediyor. Bunun için 
ekseriyet grupunun zorluk çekeceğini 'zannet
miyoruz. Nihayet iki maddelik bir kanun kâfi 
gelebilir. 

Aziz arkadaşlarım; dün burada Dahiliye 
Vekili konuşmasının bir yerinde muhalefet ha
tiplerinden birinin bir mevzua temas etmiş ol
masını ele alarak; «Bugün hayati bâzı meselele
rimizin beynelmilel mercilerde müzakere edil
diği bir devrede bu şekilde konuşulmasını va-
tanperverane telâkki etmiyoruz.» dedi. Ben bu 
fikir üzerinde durmıyacagim. Fakat bâzı hatip 
arkadaşlarım Şarkta yapılan hareketleri, tah
kiki resmî mercilerde olan bâzı hâdiseleri ele 
alarak bâzı muğlak lâflar konuştular, vatandaş
ların büyük bir kısmını rencide eden, vatan bü
tünlüğünü, millî birliği zedeliyecek olan böyle 
mevzularda da bu arkadaşların aynı vatanper-
veriik duygulariyle biraz ihtiyatkâr bir dil kul-
lanmalannı istirham ederim. 

Aziz arkadaşlarım; Halk Partisi devrinde 
yapılan seçimlere telmihler yapıldı. Dikkat bu-
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yürün ki, seçimlerden bahseden bu arkadaşımız j 
Halk Partisi iktidan zamanında çıkardmış bir j 
Seçim Kanunu ile ve Halk Partisi tarafından 
dürüst olarak yapüan bir seçimle Meclise gel
miş arkadaşımızdır. (1946 dan bahset sesleri) 

Beyefendiler, isterseniz 1923 ten de bahse
delim. Sayın Faik Ahmed Barutçu'nun bu kür
süde söylediği gibi 1946 ya kadar olan devre bir 
partinin değil bütün milletindir. 1946 dan son
rası için partiler kendi icraatlannın hesabım 
verirler. 1950 de iktidarın çıkarmış olduğu bir 
kanunla buraya gelmiş bir arkadaşımızın Halk 
Partisi iktidarı zamanındaki seçim müesseseleri
ne dil uzatmıya hakkı olmaması iktiza eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm; mahkemele
re ve adaletin istiklâline hürmetsizlikten bahse
dildi. 

Dikkat buyurun, bugünkü iktidar devrinde 
Adalet Vekilinin hâkimlere tecziye tehditleriy
le tamimler gönderdiği bu kürsüden ispat edil
miştir. 

SELAMİ DİNÇER (Kocaeli) — Yalan. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Beyefendi, 

tamimi burada okudum. Zatıâliniz «yalan» de
yince hâdise yalan olmaz Sekimi Bey. 

Bir şeyi daha bu sefer Dahiliye Vekili tek-
zibetti; «Her hangi bir konferansa poKs gön
derilmemiştir.» dedi. O. hâdisenin bir şahidi 
olarak: huzurunuzdayım. Yc o hâdisenin yalnız 
muhalefetten bir, iki milletvekili değil, iktidar 
milletvekillerinden de şahidi var. Alman pro
fesörlerinden Freydinay Mülkiyede hukuk mev
zuu üzerinde bir ilmî konferans veriyordu. Ha
tırlıyorum,, iktidar mületvekillerinden ilhan 
Sıpahieğİu ve yanında fhatrniyamadığım birkaç 
Demokrat milletvekili arkadaşı da vardı, Os
man Alışırogîu da orada idi, Turgut Göle de 
vardı. Oradan bir arkadaşımın ifade ettiği gi
bi Hamid Şevket de varmış, ben hatırlıyamıyo-
rum. Şimdi beyler; konferansın tam ortasında 
Profesör Freydinav Doğu-Almanya'da hukuk 
prensiplerinin ne suretle zedelendiğini izah edi
yor. Bu arada ilmî konferansların dahi polis 
tehdit ve takibi altında bulunduğunu ifade 
ediyor. Tam o sırada kapı şiddetle açıldı, içe
riye resmî kıyafetle polis görevli iki jandar
ma girdi. Konferans salonunda bunu gören
ler dondular kaldılar. Geldiler arka sıralardan 
birine oturdular. Silâhlan var mıydı, yok müy
dü, bilmiyorum. (Soldan, gürültüler) 

Hulâsa, arkadaşlarım Seçim Kanunu, ada
let istiklâli, hâkim teminatı ve üniversite muh
tariyeti, bütün bunlara verilecek tek bir ce
vap var. Bugünkü halimizi her türlü tarafgi-
rane mülâhazalardan tecerrüdederek mütalâa 
edelim. 1950 yılından bu yana bütün bu sa
halarda ileri mi gittik, geri mi gittikî Bunun 
için eski iktidarla yeni iktidarın mukayese
sini yapmak kâfidir. Biz bugün diyoruz ki, 
iktidarın rejimi tekemmül ettirmesinden vaz
geçtik, 1950 yi bize versin kâfidir arkadaşlar. 
Çünkü vatandaş, bugün hakikaten rejim bah
sinde de iktisadi bahislerde olduğu gibi 1950 
yi aramaktadır. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Bir sene 
sonra görürsün. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; şimdi iktisadi mevzulara dair yap
tığımız tenkidlere Bütçe Komisyonu adma ko-
nuşau arkadaşlarımla şahısları adma konuşan
lara, bu arada Behzat Bilgin Beye cevaplanan 
ara edeceğim. 

Sebati Ataman buradald konuşmasında 
millî gelir mevzuuna temas ettiler. Bendeniz 
günlerden beri verilen rakamlarla gına getir
miş bir halde olduğunuzu tahmin ediyorum. 
Ekrem Alican, Bölükbaşı ve diğer muhalif ve 
iktidar partilerine mensup arkadaşlar birçok ra
kamlar okudular. Ben sadece hâdiseler üzerinde 
durarak bâzı neticeler istihsaline çalışacağını. 
Millî gelir artışını izah ederken şöyle dediler -. 
«1950 - 1953 arasındaki millî gelir ve iktisadi 
kalkınma sahalarındaki inkişafı görmüyor mu
sunuz? 1953 ilo mukayesesine gelince, 1953 den 
sonra bir inme olmuştur, tabii bâzı zikzaklar 
olabilir». 1950 ile 1953 arasında milli gelirimiz
de ve kalkınmamızda bir inkişafın bulunmuş 
olduğunu inkâr eden ve edecek hiçbir (kimse 
yoktur arkadaşlanm. Muhalefet esasen bu kal-
kınmalan kötü göstermek, karamsar olmak gay
reti içinde değildir. Dün burada konuşan De
mokrat Partiye mensubolan Nusret Kirişçioğlu 
ve Behzat Bilgin arkadaşlarımızı, vaktiyle bi
zim söylemiş olduğumuz sözlerimizle işhad-
edeceğira. Dün konuşan arkadaşım; evvelce Ce
mal Eyüboğlu'nun 1951 bütçe tenkidimde, Ca-
hid Zamanğü'in 1953 bütçesinde söyledikleri 
sözlerden bâzdannı okudular, «işte, dediler, 
bizzat C. H. Partisinin, memleketin inkişafını, 
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kalkınmasını teyidedeu sözieti. Demek ki, o zaman 
bunları söylemişler.» 

Ben kendi siyasi hayatımı hatırlıyorum. 
TJç defa bu kürsüye bütçe tenkidi için çıktım. 
O zamanlar neler söylediğimi burada her.za
man ispat etmeye amadeyim. Biz Türkiye'nin 
gelişmeye muhtaç bir memleket olduğunu ifade 
ettik. Biz Türkiye'nin gelişme seyri içinde bu
lunduğunu ifade ettik. Biz Türkiye'de bu ge
lişme sebepleriyle ve bu gelişmenin istilzam et
tirdiği fedakârlıkların olabileceğini belirttik. 
Sebati Ataman arkadaşımızla ayrıldığımız nok
ta şudur : «1953 ten sonra bâzı inmeler olabilir, 
zikzaklar olabilir» diyorlar. Muhterem Sebati 
Beyefendi, bu zikzaklar bir tehlikenin alarmı
dırlar. Bu sebeple bu inişler ve zikzaklar üzerin
de durulmalıdır ve sebepleri tahlil edilmelidir. 
Daha ileri bir tehlikeye doğru gidiş alâmetleri 
gösteriyorsa bu üzerinde durulmaya muhtaç bir 
mahiyet arz ediyor demektir. Yoksa her devre
yi, her dakikayı mutlaka iyi göstermek gayret
leri içinde bu zikzakları kamufle etmek salim 
bir yol değildir. Bu yol hakikatlerin hayale ve 
demegojiye partizan propagandaya kurban edil
mesi olur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, muhterem 
Komisyon Başkanı Halil Imre Beyefendi konuş
malarının bir yerinde «Bütçe tahminleri, dedi
ler, muhalefetçe bir zan gibi almıyor. Meselâ 
2 + 4 + 5 = 11 muhalefet onbiri alıyor halbu
ki bu bir neticei hesabiyedir. Onu terkibeden ra
kamların neticesidir.» 

1955 te ne tahmin olunmuş, buna mukabil nc 
tahakkuk etmiş 1956 yılı bütçesi tatbikatı ne ol
muş bunlar bu yıl bütçesinin tahmininde mües
sir olmuştur. Bunda kendileriyle beraberim, el
bette ki-bu bir bütçe tekniğidir, Bu tekniğin ica
bı olarak, gayet tabiî, bir sene cvelki tahakku-
kat ve, inkişaflar hesaba katılır. Ama, dün Ek
rem Alican vc diğer hatip arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri gibi, 1953 senesinden sonra tahmin 
edilen varidat hiçbir sene tahakkuk etmemiştir. 
Her sene 120, 150 milyon (rakamın ehemmiyeti 
yok, 50 milyon veya 500 milyon olabilir) ama 
muhakkak bir açık vâki oluyor. Şimdi 1956 se
nesini bitiriyoruz. Şimdiye kadarki gelir ne
ticeleri bize gösteriyor ki, geçen sene başında 
tahmin ettiğimiz rakamlar en az 300 milyon lira 
az olarak tahsil olunabilecektir. Bu bize başka 
bir fikri ilham etmez mi? Adedî rakamları bir 

araya getirerek kabarık bütçeler yapmaktansa 
daha ihtiyatkâr, daha müstakar bir politika ta-
kibetraek fikrini ilham etmez mi? Bunların büt
çede tahakkuk etmesinin bir bakımdan üzüntü 
ile karşıladığımız tarafı var, Bütçenin tahakkuk 
etmesi, kabarık rakamların tahakkuk etmesi pa
ra değerinin düşmesi ile tahakkuk ederse; ha
yat pahalılanaeak, ıstıraplar artacak, enflâsyon 
şiddetlenecek demektir. Enflâsyonun şiddetlen
mesi, para değerinin biraz daha düşmesi, eşya 
fiyatlarının biraz daha artması suretiyle tahak
kuk edecek bütçe denkliği ve gelir tahsilatı key
fiyetini hükümetin ve muhterem arkadaşlarımın 
iltizam edeceğini zannetmiyorum. Basiretli bir 
politika takibedüir ve. fiyatlar sabit tutulabilir
se, tahmin edildiği gibi; geçen seneden bir mil
yar daha yüksek bir bütçenin tahakkukuna ih
timal olmamak lâzımdır. 

Şimdi Behzat Bilgin'iıı tarizlerine cevap ve
receğim. Behzat Bilgin; «Altt seneden beri, di
yor, muhalefeti dinliyoruz; muhalefetin bütün 
tenkidleriniri, bütün beyanlarının bir kere içeri
sine alınması mümkündür-; inkâr; sadece inkâr; 
rejimdeki inkişafı inkâr; iktisadi gelişmeyi in
kâr ; her eseri inkâr.» 

SAG DAN BİR SES - 600 bin lirayı inkâr. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sonra ken

di kendînî tekzibetti. «Kalkınmanın zaruretini 
muhalefet partilerimiz gelip burada kabul etti
ler» dedi. Demek ki, hep inkâr eden yok. 

Rejimdeki inkişafı inkâr diyor.. Rejimin is
tikameti hakkındaki görüşlerimiz çok ayrı ol
makla beraber programımızda ve 1950 de ilân 
edilen seçim beyannamemiz ve nihayet program
larınızda taahhüdedilmiş olandan 180 derece 
aksi istikametteki gelişmeyi inkâr eden yok, 
bilâkis her gün ifade etmekteyiz. İktisadi kal
kınmadan olan endîşelerimize ise bizzat kendisi 
de iştirak ediyor. Bunu kendisi bu kürsüden ifa
de ettiler. Birtakım aksaklıklar olduğunu biliyor 
vc sizin burada söylediğinizi aynen tâbiri geç
mektedir - aynen biz Hükümet mensuplarına her 
gün söylüyoruz. Demek ki, bizim burada söyle
diklerimizi Behzat Bey arkadaşımız kabul edi
yorlar. Aramızdaki fark §u, bizim burada Yük
sek Heyetiniz önünde ifade ettiklerimizi Behzat 
Bey arkadaşımız Bütçe Komisyonu âzası ve büt
çeyi kelime kelime, satır satır incelemiş bir şahıs 
olmasından dolayı burada aksaklıkları ifade et-
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mek mecburiyetinde iken, bunlan sizlerden sak
lıyor. 

Bütçe, burada altı gün zarfında bütün vekâ
let bütçeleriyle geceli gündüzlü devam eden bir 
mesai üe inceleniyor. Bu sebeple bütçeyi bütün 
hurda teferruatiyle hassasiyetle tetkik etmeye 
imkân yoktur. Halbuki Aralık ayından bağlıya
rak Bütçe Komisyonu her vekâlet bütçesinin, 
her faslının, her maddesinin üzerinde ariz ve 
amik durmaktadır. 

Şimdi orada vazifelendirdiğiniz arkadaşın 
orada yaptığı çalışmalardan sonra edindiği ka
naati gördüğü, ekonomik hataları buraya, hu
zurunuza gelip bildirmesi lâzım değil mi? Bun
lan Hükümete söyliyeceğine karar ve muraka
be organı olan size söylemesi lâzım değil mi? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Bütçe Encümenine gelmediniz. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Nusret Bey
efendi, ndçin anlaşamıyoruz?. Burada kısa za
manda konuşuluyor diye tenkid etmek isteme
dim. Arzım şudur : 

Bütçe Komisyouunda bu rakamlar kalem ka
lem tetkik edilmektedir. Bendeniz de aranızda
yım, arzum hilâfına başka encümene seçilmiş 
bîr azayım. 

MURAD ALI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Tüzüğü çiğniyorsunuz. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Murad Ali 
Bey, şimdiye kadar tüzüğü hep siz çiğnediniz. 

Rızam hilâfına seçilmiş bulunuyorum. Saat 
l<k30 a yaklaştı mı yoksa? («On ikiye kadar 
konuş» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu 
REÎS — Geceye kadar. 
NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Bütçe Ko

misyonu ariz ve amik rakamlar üzerinde dur
maktadır. Bunu ifade etmek İstiyorum. Şimdi 
Bütçe Komisyonunun bu kadar ariz ve amik 
yaptığı tetkikata muttali olmuş bir arkadaşım 
burada ifade ediyor W, dertleri biliyor. Bu dert
lere çare bulunması hususunda bir karar itti
hazı hususunda Yüksek Meclisi tenvir etmiyor. 
Behzat Bilgin arkadaşım, diğer birçok arkadaş
lar meyanında konuşan îsmail Hakkı Akyüz ar
kadaşımın konuşmalarından bahsile partimize 
karşı yapmış olduğu tarizlerden bahsettiler. Ve 
o sözlerden teselli bulmaya çabştılar. îsmail 
Hakkı Akyüz arkadaşımızın, muhalefete men-

subolmasına rağmen mensubolduğu muhalefet 
partisinin sözcüsünü bile müşkül duruma düşür-
düğünü beyan bana düşmez. Mesnetsiz isnatla, 
rmdan ve Halk Partisi husumetinden anlaşıp, 
yor ki, ayrılmış olduğu parti ile mânevi rabıtası 
devam ediyor. Eski partisinden niçin ayrıldığı^ 
ve eski partisine ne zaman döneceğini de ifade 
etmiş olsaydı merakımız zail olacaktı. 

Yine Behzat Bey : «Muhalefetin doğru b«. 
yanlan, doğru müşahedeleri eksik değildir. p a . 
kat iıu onların inhisarında da değildir» dedil e p 

Bizim inhisar iddiamız yok, fakat aslında doğru 
müşahede, doğru mütalâa nereden gelmiş bulu. 
nursa bulunsun ona hürmet etmek ve memleket 
menfaatine kabul etmek lâzımdır. 

HÂŞÎM TATLIOĞLU (Yozgad) — Akyü z ' u 

niçîn ayıplıyorsun öyleyse? 
NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Hayır, ayıp. 

lamıyorum. Yalnız bizim partiye vâki tecavüz, 
îerini cevaplandırmak istiyorum. 

Şimdd Behzat Bilgin arkadaşımızla bir nok
tada birleşiyoruz : İktisadi hayatımızda aksak
lıklar mevcuttur, bunda mutabıkız. Fakat bun
dan sonra ayrılıyoruz. Kendileri diyorlar ki 
«aksaklığın husulünde Hükümetin dahlı, 
yoktur.» Biz ise bunda sadece Hükümetin ted
birsizliğinin müessir olduğunu söylüyoruz. 195Q 
1951, 1952, bilhassa 1953 yılından itibaren, y a n | 
liberasyon sisteminin doğurduğu tehlikeleri ön. 
lerne tedbirlerinin alınmasından itibaren enflâs
yonu günden güne teşdideden politika Hükürae-
tin icraatıdır. Bugün vukubulduğunu kendisini^ 
de kabul ve ikrar ettiği aksaklıklara sebebini 
biz Hükümetin bu basiretsiz politikasında bu. 
luyoruz. Şimdi «Halk Partisi, diyor Behzat BU-
gin arkadaşım, - Behzat Bilgin arkadaşımdan 
rica ederim, sözlerinde yanlış anlamış veya nak
letmiş olduğum hususlar olursa lütfen tashih 
buyursunlar bunu memnuniyetle kabul ederim 
•«Halk Partisi, seçimler sırasında bizim fabrj. 
kalanınızın seçim fabrikalan olduğunu söylçdi.» 
Şimdi burada, Ekrem Alican arkadaşımızın da 
ifade ettiklerini tekrar etmek istemiyorum. 20 
çimento fabrikasının bir gecede ihale edildigj 
müjdelenmiştir. Sıtkı Yırcalı arkadaşımız ^ 
rafından ve ondan sonra bugüne kadar tahak-
kuk eden miktann iki fabrikanın tevsihı<len 

ibaret olduğu açıklandı. 20 sini aynı zamanda 
ve iki yılda bitmek üzere ihale etmiş olan ikti. 
dann bunu tahakkuk ettiremiyeceği yani' bit 
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iki sene zarfında tahakkuku kabil olmadığını 
kestiren muhalefet bunun sadece 20 sinin birden 
ihale edilmesinin propaganda maksatlarına ve 
seçimde rey almak emeline dayandığını ifade 
ederse haksızlık mı olur? Nitekim hâdiseler bu
gün bu iddiaları teyidetmiş bulunmaktadır. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) ~- Bunlan şe
ker fabrikası için söylediniz Nüvit Bey... 

NÜVİT YETKÎN (Devamla) — Biz bir şey 
daba söylemişiz: «Altmlan istihlâk maddeleri
ne harcadılar» demişiz. Muhterem -arkadaşlanm, 
altınlarımızın dış borçlarımız sebebiyle merhun 
olduğu Hükümetçe kabul edilmiştir. Altınları
mızın harcanması veya merhun bulunması hu
susunda görüşlerimizi arz etmek isterim. «Ak 
akça kara gün içindir.» 

İcabında Hükümet ihtiyaç hissederse Batar 

bilir bile Maliye Vekili bana açıklarlar mı, mer
hun bulunması ile satılmış olmasının arasında 
ne fark vardır? (Sağdan; bravo, sesleri) Niçin 
merhun tutmak suretiyle milyonlarca dolar her 
sene bu merhun altınlar için faiz vermektedir. 
2,5 milyon dolar tutmaktadır bu. Bunun sebe
bi nedir? Nitekim imkânlanmız elverirse bu 
imkânı elde ettiğimiz gün gene altın almak im
kânı da vardır. Binaenaleyh niçin merhun tut
mak suretiyle bu döviz sıkıntımıza rağmen se
nede 2,5 milyon dolar her sene faiz vermeye 
mecbur oluyoruz. Bir propaganda uğnma bu is
raf yazık değilmi? 

Behzat Bilgin'in bir sözüne daha cevap ve
receğim: «Halk Partisi demagoji maksadiyle 
buğdayın 30 kuruştan değil 50 kuruştan alın
masını istiyor. Bir taraftan enflâsyondan şikâ
yet eden bu parti diğer taraftan buğdayın 50 
kuruştan köylüden satmalınmasını nasıl istiye-
bilir?», diyor. Aynı şeyi Kasım Gülek'in pamuk 
için de söylediğini ifade ettiler. Behzat Beyin 
bunu gayet iyi bildiğinde şüphe yoktur; fakat 
mazur görsünler, kendileri bize aynı şeyi söy
lemişlerdir, demagoji gayreti, bakınız kendisini 
nereye götürüyor? Buğdayın 30 kuruşa satılma
sı keyfiyeti dün için fiyatlan müstakar tutrask 
bakımından bir gayretti, fakat bugün kamçılan
mış enflâsyon, kanıçdanmjş hayat pahalılığı yü
zünden her madde yükselmekte devam ediyor ve 
hükümet aynı yükselme temposuna bizzat kendi
si iştirak ederek, hattâ teşvik ve müdahale ede
rek şekere, nakliye ücretlerine, vergilere zara ya

pıyor. Şimdi bütün fiyatlar yükselirken muay
yen bir seviyede tutulmak istenen bir malın müs-
tahsüı buna razı olur mu?.. İşte buğday müstah
silinin, tütün müstahsilinin ve pamuk müstahsi
linin ıstırabı budur. 

Behzat Bilgin arkadaşıma yeni bir misal daha 
vereyim; pancar müstahsilinin ıstırabı da bulur. 
Durmadan yükselen eşya fiyatlanhın indeksi kar
şısında ve vu durum muvacehesinde elbette ma
liyetler yükselmekte ve müstahsil elbette ıstırap 
içinde kalmaktadır. 

Behzat Bilgin, «Bir noktanın daha birkaç ke
lime ile üzerinden atlıyabilirim» zanniylc; 127 
kuruşa mal ettiğimiz şekerin, 30 kuruşa ihrace-
dümesini niye tenkîdediyorlar, dövize ihtiyacımız 
vardır, hükümet iyi hareket etmiştir. Hiç satma 
saydık daha mı iyi olurdu. Hiç olmazsa 30 kuru
şa satar bir miktar döviz temin ederiz.» Mealin
de beyanda bulundular. Bu bîr mülâhazadır, bir 
mütalâadır ki, doğru tarafı olabilir. Ama Beh
zat Beyin üzerinde durmak istemediği bir nokta 
var, kendisinin çok iyi bir iktisatçı olarak bu 
noktayı tahlil edeceğine eminim. Biz şekeri niçin 
37 kuruşa satıyoruz? Niçin bize olan maliyeti ile, 
yani 127 kuruşa satamıyoruz? Çünkü dünya fi
yatlan 127 kuruşa almaya elvermez, onun için 
ancak 37 kuruş raddesinde satabiliyoruz. O hal
de şimdi ikinci bir suali mukadder, «niçin biz 

j 37 kuruşa mal edemiyoruz?» Başka memleketler-
i den bizim gümrüklerimize kadar getiriliyor ve 

biz 127 kuruşa mal ediyoruz. Bu bizde fiyatla
rın alabüdiğine yükselmiş olmasından ve enflâs
yonun istihsal maliyetlerine yaptığı tesirin acı 
bir neticesidir. Bu sebeplelir ki, 127 kuruşa mal 
ediyoruz, dış piyasaya mütevazin olması için za
rarı sineye çekerek 39 kuruşa satıyoruz. Efen
dim, ben Cumhuriyet Halk Partisinin çok mu
vaffak bîr iktisadi politika takibettiğinin müda
fii değilim Hem de Behzat Beyefendi biz şimdi 
1950 de değil, 1957 senesindeyiz. C. Halk Par
tisi, muvazenen ve müstakar bîr iktisadi politika
nın hadimi olmuştur. İkincisi biz, dünyada emsa
li görülmemiş, iktisadi refahın kalkınmanın ta
hakkuk ettirildiğini iddia edenlerden davacıyız. 
Dâvamız bu, 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Yalan mı? 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) _ Murad Âli 
Bey, bir gün siz bana bir şey söylemiştiniz, Alla-

l ha havale etmiyeyim sizi, müsaade buyurun. Gö-
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rolûyor ki arkadaşlar, hükümetin enflâsyonca 
politikası yüzünden maliyetlerin yüksek olduğu 
keyfiyeti açık hakikattir. Bu yükseklik yüzünden 
her gün prim veriyorsunuz, ve her ihracat mad
desine yavaş yavaş primi teşmile çalışıyorsunuz. 
Bu çalışma tarzı iktisadi bir araz olduğunu ifa
de eder. Üzerinde durulması ve tedbir alınması 
lâzımgelen nokta budur. 

Sonra arkadaşlarım, Behzat Beyefendi bir şey 
söyledi, periyodik darlıklar dîye bir tâbirde bu
lundu. Affedersiniz, zaman zaman gelen darlık
ların da mevsimler gibi periyodik olabileceğine 
kaani değilim. Onun için bundan ne kasdettik-
lerini anlıyamadım, yani periyodik olarak bu
sene gelir, iki sene gelir sonra geçer mi demek 
istiyorlar? 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli; - Geçici, de
mek istiyorlar. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Belızat Be
yin dünkü konuşmasının beni söz almaya mecbur 
eden sebeplerinden biri de şudur: Benim bir ko
nuşmamı Yüksek Huzurunuzda ifade ettiğim 
mânadan çok başka bir mânada burada ifade et
tiler. 

Şimdi, Behzat Beyefendinin bahsettikleri 
cümle şudur: "Furunlar önünde nöbet bekliyen 
halktan fedakârlık bekliyemeyiz." dediğimi ifade 
buyurdular. Bunun ifade ettiği mâna başkadır. Be
nim söylediğim cümle şudur arkadaşlar; yukarda 
iktisadi sıkıntılarımızın bir kalkınma uğruna oldu
ğu takdirde katlanılması lâzımgelen şeyler oldu
ğunu izah ettikten sonra, "Türk milletinin âtideki 
refah ve saadeti için fedakârlıklara katlanmaya 
amade olduğunu, lâkin bunun programlı, metotlu, 
ciddî bir çalışmanın mahsulü olduğuna inanması 
lâzım geldiğini" ifade ettik. Yine tekrar edeyim: 
Halkımızın fedakârlığı kabul edeceğinden emi
niz. Bir şartla. Halk ağır sıkıntılara katlanmak 
için muayyen hedefe, plân, dâhilinde emniyetle 
yüründüğüne emin olmak ister. Yoksa Hükümetin 
kusurları yüzünden çıkan zorluklan bir kalkınma
nın zarureti olarak halkın kabul etmesi mümkün 
değildir. Bir baraj küşadı için tonlarca benzin sarf 
edip şarkkâri törenler Hükümetin, ekmek için fı
rınlar önünde kuyruk teşkil eden vatandaştan fe
dakârlık beklemeye hakkı yoktur. (Sağdan, alkış
lar) 

SIRRI ATALAY (Kars) - Dün akşam söz 

istemiştim, rica ediyorum, lâyık olduğu Cevabı 
vereceğim. 

REİS — Zatı âlinizin söz aldığınız tesbit 
edilmiş ve sıraya alınmıştır, sıranız geldiğinde 
söz vereceğim. 

Şimdi söz Maliye Vekilinindir efendim, buyu
run. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Radyo çalışı
yor mu? 

REİS — Sabahleyin radyonun Maliye Veki
linin nutkunu vereceğini ilân ettiğini biliyorsu
nuz. Şimdi çalıştığına emin olabilirsiniz. 

Maliye Vekili; buyurunuz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 
Muhalefet partileri sözcülerinin 1957 bütçe

leri vesilesiyle yaptıkları tenkidleri dinlediniz. 
Bu tenkidlere, iktisadi ve içtimai memleket dâ
valarından bütçe gerekçelerine kadar, her şeyin 
ne kadar insafsızca mevzu ittihaz edilmiş oldu
ğunu da gördünüz. Hakikatte bu mevzu tek idi. 
Ve iktidarımıza]. 

Siyasi partilerin spor veya eğlence klüpleri 
olmadığı muhakkaktır. Elbette ki tenkidlerine 
siyasi maksat da karıştıracaklardı. Fakat ikti
darımız zamanında meydana getirilmiş bulunan 
en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün eser
leri toptan ret yoluna sapmak ve bu suretle 
tenkidde bulunmak, tamamen menfi haletiruhi-
yeli mariz bir inkâr politikasından başka bir 
şey değildir. 

Bu yolda yapdmış tenkidler ne derece ağır 
kelimeler seçilerek ifade edilirse edilsin Türk 
miUetinin gözleri önünde duran, Demokrat Par
tinin âbideleşen eserlerini asla gölgeleyemiye-
ceklerdir. 

Bütçe Komisyonu Mazbata Muharriri arka
daşım ve-diğer arkadaşlarım yapılan bu haksız 
tenkidlere çok haklı cevaplar verdiler. Birçok 
mevzuları yüksek huzurunuzda izah ettiler. Büt
çe dolayısiyle yaptağıra konuşma da bütün bu 
tenkidlerin cevabını ihtiva ediyor. Temas ettik
leri malî ve iktisadi her mevzuun, gerekçede 
olduğu gibi, bu konuşmada da mahiyetleri, ha
kiki veçheleri üe yer almıştı. Bu vaziyet de 
huzurunuza tekrar çıkıp kıymetli vekitlerinizi 
elbette ki tekrar işgal etmek istemezdim. 

Fakat arkadaşlar, konuşmamı bitirirken, ina-
i nan bir milletin büyük bir kalkınma hamlesine 
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nasıl bir şevk ve heyecanla katıldığım ve bu
nun gönüüerimize nasıl haz ve huzur verdiğini 
arz etmiştim, Milletin bu inanışını, ona hücum 
edenlere, onu za'fa uğratmak istiyenlere karşı 
müdafaa ve muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu inanç ve şevkin, medlul ve mahiyetleri 
keyiflere göre değiştirilmiş rakamlarla, illeti iç 
politika ihtirasları' olan mantık ve itidallerle 
gölgelendirilmesine, en büyük mikyasta olsa 
dahi, tereddütlere mâruz bırakılmasına, takdir 
buyurursunuz ki müsaade edemeyiz. 

Böylece muhalefet partilerinin tenkidleri 
üzerine eğilmek ve bunların ihtiva ettiği haksız, 
maksada matuf, gayrisamimî, vatan menfaati 
endişelerinden uzak zamlı iddiaları yüksek hu
zurunuza ve efkârı umumiyeye hakiki renk ve 
hatları ile oldukları gibi arz etmek zaruretiyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Diyorlar ki ; 
Bütçe gerekçesi ciddiyet, resmiyet ve taraf

sızlıktan mahrum bîr propaganda vesikasıdır. 
Bütçe gerekçesinde gayriciddî ne buldular? 

Alıp tahlil ettiğimiz hangi mevzuu ciddiyetle 
kabili telif bulmadılar? Verilen iktisadi ve malî 
malûmat mı? En mühim dâvalarımız üzerindeki 
izahatımız mı? Gerekçede yer alan rakamlar mı 
gayri ciddîdir? Söylesinler bizi ikaz etsinler. Çı
karılabilecek bir bahis veya mevzu göstersinler 
derhal çıkaralım. Bu gerekçede ciddiyetle kabili 
telif olmıyan tek bir bahis yoktur. Ama neden 
böyle konuşuyorlar. Gayriciddî diyorlar. Gayet 
basit arkadaşlar: Çünkü gerekçede iktidarımız 
zamanında yapılan ve yapılmakta olan işlerin 
toptan hesabını vermektedir. Bu hesap mukni-
dir, gönüllere ferahlık verecek derecede güzel 
hakikatleri ihtiva etmektedir. Memleketin her 
sahada mükemmel ilerleyişinin aynasıdır. De
mokrat Parti iktidarının parlak bir bilânçostı-
dur. İşte buna, memleket sevgilerine rağmen, sa
dece particilik zihniyetiyle bir türlü tahammül 
edemiyenler gerekçeye bir vasıf, menfi bir va
sıf bulmaya çalışıyorlar. Bir değil hattâ birkaç 
vasıf bulmaya çalışıyorlar. Gayriciddiîik, gay-
riresmilik ve tarafsızlıktan mahrumiyet... Arka
daşlar; hakikatte gayri ciddî olan, Meclis kür
süsünden umumi efkâra intikal ettirilmesi hiç 
de hoş olmıyacak derecede gayriresmî olan ve 
hakikaten acınacak derecede tarafgirane bir 
mahiyet taşıyan, bizim gerekçemiz değil, bu bu

luşlar ve bu buluşlara illet teşkil eden zihniyet
tir. 

Sözcüler diyor İri : 
Denk dediğimiz bütçeler denk değümiş. He

sabı katiler bunların denk olmadığını ifade edi-
yormuş. Denk kelimesi eğer ilmî bir terim ola
rak nazara alınırsa bunlara denk deneraezmiş. 

Arkadaşlar, bir bütçe lâyihası hazırlandığı 
zaman şayet, gelirleriyle giderleri yekdiğerine 
müsavi ise bu lâyihaya denk bütçe lâyihası de
nir. Eğer teşriî Meclisten bütçenin varidat ye
kûnu ile tahsisat yekûnu birbirine müsavi ola
rak çıkmış ise buna da denk bütçe denir. 

Bu kadar basit bir şeye ne ilmin cübbesini 
giydirmeye imkân vardır, ne de bu bol cübbeyi 
sırta geçirmekle bu basit mevzuu, ilim haline 
getirmek mümkündür. 

Çapraşık yoldan gitmeye lüzum yok. Diyebi
lirler ki, ( bütçeleriuiz denktir ama masrafları
nız çok, varidatınız az tahakkuk ettiği için ne
ticede hesabı katiler açıkla kapanmaktadır.) Bu 
da bir tenkid mevzuudur. Ve bunun da cevabı 
vardır.... 

Muhalefet partisi sözcüsünün yaptığı gibi 
Demokrat Partinin bütün bütçelerinin hesapla
rını gözden geçirelim. 

Evvelâ 1951, 1952, 1953 bütçelerirniı açık 
bütçe olduğu vc buna rağmen açıkların derpiş 
edilen miktarlardan çok daha az tahakkuk etti
ği cümlenin malûmudur, Esasen bu bütçeleri 
Hürriyet Partisi sözcüsü de takdir ediyor. Diğer 
muhalefet partilerinin, 900 milyon liralık açık 
iddialarının mizahi mahiyeti meydâna çıktıktan 
sonra, bu mevzuda artık her hangi bir sözleri 
kalmamış olsa gerektir. 1951, 1952, 1953 bütçe
lerine bir sözleri olmadığına göre, mesele 1954 
bütçesiyle başlar : 

Bu bütçe hesabı katileri, 173 milyon lira bir 
açık gösterir. Bu açığın neden ileri geldiğini bü
tün muhalefet unutmuşa benziyor. O halde biz 
hatırlatalım; 

Bütçe Meclise geldikten ve müzakereler hay
li ilerîîyerek rakamlar tebellür ettikten sonra 
memurlara, emeklüere, işçilere tahsisat ve ikra
miye verilmesi bîr kanunla kabul buyruldu. Bu
nun portresi 153 milyon lira idi. Ve karşılığı 
yoktu. Hükümetiniz, malî bünyemizin salâbeti-
ne ve bütçelerimizin samimiyet ve sağlamlığına 
emin olduğu için karşılıksız olmasına rağmen bu 
tahsisatın ödenmesini üzerine aldı. 
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Evvelâ şunu sorayım: Kanununda karşılık
sız olduğu açıkça yazılmış bulunan bu tahsisat 
için muhterem muhalefet mensupları kırmızı rey 
mi vermiştir; beyaz rey mi? Eğer beyaz rey ver-
dilersc lütfen 1954 açığının 153 milyon lirasını 
buna saysınlar. Vc geriye kalan 20 milyonun he
sabım bizden sorsunlar... 

Arkadaşlar hakikatte, mulûmunuzdur ki, Irak 
petrollerinden hisse olarak 1954 bütçesinin vari
datı arasında 75 müyon lira vardı. Vc açık, 
arz ettiğim ikramiyelerle birlikte 228 müyon 
lira olabilirdi. Halbuki 173 milyon lira oldu. 

Şu rakam ve hesaplar, tahminlerimizin doğ
ruluğuna ve malî bünyemizin salâbetine mi, yok
sa aksine mi delâlet eder. Biraz insaf buyurarak 
biraz samimî ve objektif olarak kendileri söyle
sinler. 

Gelelim 1955 bütçesine: 
Bu bütçe, Yüksek Meclisten 151 milyon lira 

açıkla çıkmıştı. Bu açığın iç istikrazla kapanması 
mümkündü. Böyle yapmadık. Hazine imkânları, 
Merkez Bankası bankınotları değü, evet Hazine 
imkânları - bilfiil sarf edilen bütçe s fazlamızın 
emanet paralar plasman bonoları teminat akça-
lerı - müsaidolduğu için piyasanın istikraz im
kânlarını, kalkınma gayretleri içerisinde bulu
nan teşekküllere bıraktık. Sadece Emekli Sandı
ğına, 1946 - 1950 yıllan içerisinde alınmış olan 
emekli aidatından mevcut borcumuzu konsolide 
ederek 52 milyon liralık bir miktarı gelir kay
dettik. Bütün bu hesapların neticesinde, Musul 
petrollerinden yine tahsil edemediğimiz 100 mil
yon lira ile birlikte, hesabı katimizin 199 milyon 
lira açıkla kapanması iktiza ederdi. Öyle olmadı, 
160 milyon açıkla kapandı. Yani, tabiî olarak hu
sulü lâzımgelen açıktan fiilî açığımız 39 milyon 
lira noksan olmuştur. 

Bu teknik, normal ve hattâ basit rakam ve 
muamelelerin politika sahasına neden intikal etti
ğine hayret etmemek mümkün değildir. 

1956 bütçesinde vukubulacağmı tahmin ettik
leri 300 - 350 milyon liralık açıklara gelince, bil
miyorum gelecek sene için bü açıklara ihtiyaçları 
olmıyacak mı? Ben olacağını tahmin ederek şim
diden tenkidlerini israf etmemelerinin temiuen 
katî hesaplar çıktıktan sonra konuşmak üzere bir 
müddet beklemelerini telkin ve tavsiye etmek is-
tiyorum. 

Yoksa kendilerine, «Biz bu tarz tcnkidlerinızo 
alışığız. Her sene açıklarımızı 900 miylon liraya 
kadar çıkarmanız mfıtadmızdır» divebilirdim. 

Yine diyorlar ki : 
«Bütçeleriniz samimî değildir. Vakıa, yaptı

ğınız münakalelerin düşük olan nispetleri sami
miyeti gösteriyor ama siz gayrisamimiliği eski 
iktidardan daha mazbut formüllere bağlamışsınız. 
Onlar masrafı az gösterir sonra ek ödeneklerle ve 
fevkalâde tahsisatla noksanı telâfi ederlerdi. Ve 
bu mekanizma ile teşriî meclisin murakabesini 
azaltırlardı. 'Siz tamamen aksini yapıyorsunuz. 
Münakale ve munzam tahsisat taleplerini asgari 
hadde indirmek için tahsisat taleplerini çok tutu
yorsunuz. Varidatı kabartıyorsunuz. Ve böylece 
meclis murakabesini azaltıyorsunuz...» 

Arkadaşlar, 
Böyle bir iddianın vâridolabilmesi için, man

tıkin zanıri kıldığı iki hâdisenin vukuu şarttır. 
Bunlardan birisi, bütçeye konulan tahsisatın mü
him miktarlarda ve anormal hadlerde iptal edil
mesi yani sarf olunmaması, diğeri de varidatın 
tahakkuk ve tahsil edilememesi... 

Eğer bu maddi neticeler doğraamışsa, iddia, 
gayrivârittir. Sunidir, hayalîdir, velhasıl gayri-
ciddî bir şeydir. 

Bakalım, eski, çok eski tarihlerden başlıya-
rak, bütçelere konulan tahsisattan ne miktarı 
iptal edilegelmiştir. Ve Demokrat Parti bütçele
rindeki tahsisattan ne miktarı iptal olunmakta
dır, işte nispetler : 

Cumhuriyetin kuruluşuna takaddüm edon yıl
larla onu takibeden yıllarda iptal nispetleri : 

1921 de % 29 
1922 de % 20 
1923 te % 24 
1924 te % 28 
1925 te % 25 
1926 da % 23 

ikinci Dünya Harbine takaddüm eden ve bu 
harbi takibeden yıllarda : 

1935 te % 6,15 
1936 da - % 7,73 
1937 de % 6,25 
1938 de % 5,98 
1944 te %. 6,05 
1945 te % 6,64 
1946 da 7,43 
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Muhalefet partisi sözcüsünün malî bakımdan 
salâbet ve sağlam bünyesini takdir ettiği : 

1951 de % 5,68 
1952 de % 5,64 
1953 te % 4,58 

Ve nihayet sözcünün samimiyetsizlikle itham 
ettiği bütçelerde : 

1954 te % 4,68 
1955 te c/o 4,53 tür. 

Şimdi kendilerine söyliyeceğim bir tek söz 
var : 

Beyefendiler, rica ederim, bu kadar tetkiksiz 
konulmayınız. Şimdi de yine muhalefet partisi 
sözcüsünün şayanı hayret buluş ve iddiasının 
icabatmdan olan varidatın tahakkuk ve tahsil 
edüememesi mevzuuna geçiyorum, 

1951 ilâ 1955 arasında geçen beş yıllık devre 
zarfında bütçelerimizde yer alan varidat tahmi
ni yekûnen 9 milyar 933 milyon lira, buna mu
kabil yapılan tahsilat 9 711 milyon liradır. Ara
daki fark 222 milyon liradır. Hata nispeti an
cak ve ancak, yüzde 2,2 dir. 

Fakat, Musul petrollerinden beklediğimiz 
hisse için bu yıl bütçelerinde yer alan tahminler 
nazara alınırsa bu fark da kalmaz. 

Hani arkadaşlar, varidatı şişirmiştik.... 
Bu bahiste, bütçe mevzuunda, samimiyeti

mizin diğer bir "delilini daha vereceğim : Halk 
Partisi iktidarı, Hesabı katî kanunlarını, büt
çe yılının hitamından ancak beş altı sene son
ra Yüksek Meclise getirebilirdi. 

Şimdi, biz, Hesabı katî kanunlarını, aldığı
mız ve muvaffak olduğumuz tedbirler saye
sinde Yüksek Heyetinize, her bütçe yılının 
mahsup devresinin hitamından bir kaç ay son
ra takdim suretiyle samimiyetimizi ortaya koy
muş bulunuyoruz. 

Bütçelerdeki personel masraflarının çoklu
ğunu da bellibaşlı tenkid konularından birisi 
yaptılar. Personel masrafı hakikaten çoktur. 
Kadrolar lüzumundan fazla mıdır? Daha ras
yonel çalışma ile ciddî tasarruflar yapmak müm
kün müdür? Muhalefet partisi sözcüsünün 
böyle bir iddiası varsa, fazlalığın, fuzuli kad
roların hangi hizmet gruplarından hangi ser
vislerde olduğunu açıkça ortaya koyması, ne
relerde, hangi tedbirler sayesinde hakikaten 
tasarruflar temin etmek mümkün olduğunu 
ifade etmesi lâzımdı. 

O böyle yapacak yerde personel masrafları
nı bütçenin yalnız cari masraflar yekûnu ile 
kıyas etmek suretiyle tamamen hatalı ve ha
talı olduğundan daha çok fazla kasti birıneti-
ceye varmak, zihinleri bulandırmak yolunu ter
cih etmiştir. 

Kendisine sormak lâzımdır. Biz bütçeden 
yaptığımız yatırımları niçin ve nasıl yapıyo
ruz? Bu yatırımları, vatandaşlara daha fazla ve 
duba faydalı Devlet hizmetleri temin etmek 
için yapmıyor muyuz? Meydana getirilen ye
ni hastaneler, mektepler, liseler, ortaokul
lar, teknik öğretim okulları, üniversiteler, sağ
lık merkezleri, dispanserler, doğum ve çocuk 
bakım evleri, sanatoryumlar, zirai tesisler, su
luma tesisleri, barajlar, yollar, kanallar, köp
rüler, demiryolları, limanlar, hava meydanları 
kendi kendine mi yapılmakta, teçhiz edilmekte 
ve hizmete girmektedir? 

Kendi kendine mi işlemektedirler? Bütün 
bu tesislerin ve hizmet müesseselerinin yetiş
miş ve kâfi miktarda personel olmaksızın ça
lışmasına imkân olmadığını sözcü bilmiyor mu? 

O takdirde niçin, personel masraflarını büt
çelerin yalnız cari masrafları ile kıyaslamak 
yoluna gider de, gittikçe daha fazla miktar
larda ve nispetlerde yükselen yatırım tahsisat
larını da içine alan umumi bütçe yekûnları ile 
kıyaslamak istemez? 

Bunun sebebi gayet basittir. Zira böyle bir 
mukayese onun iddialarının tamamen aksini 
verecektir. Ama o mutlaka ve tek taraflı ola
rak Hükümeti tenkid etmek, her ne pahasına 
olursa olsun Hükümeti kabahatli, kusurlu gös
termek için. hakikatlere ve vakıalara tamamen 
aykırı bir yola sapmak mecburiyetini hisset
mektedir. Biz onu doğru yola götürmeye çalı
şalım. Hakikatlerin ışığı altına çekelim ve sa
kat maksadını ortaya koyalım. 

Nitekim, 1950 senesinde, personel masraf-
lannın. umumi bütçe yekûnuna nispeti % 45,32 
olduğu halde, 1957 bütçesinde, memur ve hiz
metliler ücretlerine 5 maaş yani % 46,7 nispe
tinde yapılan ilâvelere rağmen personel mas
raflarının umumi bütçe yekûnuna nispeti % 
39,9 a düşmüştür. 1950 bütçesinde bu tahsisat 
olmadığı için, 1957 yekûnundan indirilirse, bu 
nispetin % 30,4 ten ibaret kaldığı görülür. 
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Şimdi soruyorum. Muhalefet partisi sözcü
sü ne istiyor, memur ve ücretlilere verilen 5 
maaş nispetindeki ödenekleri mi fazla buluyor? 
Maksadı bu ise açık konuşsun, yoksa hizmete 
açtığınız tesislere, vatandaşlara urz ettiğimiz 
kütle halindeki sağlık, maarif, adalet, ziraat, 
münakale, sulama hizmetlerinden, yeni kazalar, 
tam teşkilâtlı nahiyeler kurmak suretiyle devlet 
hizmetlerini köylü vatandaşların ayağına götür
memizden mi endişe duymaktadır? 

Sözcü bu hizmetlerin süratle geliştirilip, ge
nişletilmesini istemiyor mu? istemiyorsa hangi
lerini beyenmiyor, istemiyor onu açıkça konuş
sun. 

Yoksa muhalefet partisi sözcüsü bu hizmet
lerin kâfi miktarda personelsiz, kendi basma yü
rütülebileceğini mi zannediyor? 

Eğer böyle bir zehaba kapılarak bütçeleri
mizi ve bütçelere konan tahsisatları tenkide kal
kışıyorsa onu öğrenelim. 

Kendisi bütçe gerekçesinde bu bahiste veri
len izahatı okumamış ve nutkumuzu diıılcme-
mişse bellibaşîı devlet hizmetlerinde ve hizmet 
tesislerinde 1950 senesinden bu tarafa iktidarı
mız tarafından tahakkuk ettirilen artışları bir 
kere daha tekrar edelim. 

Nitekim, sağlık hizmetlerine ayrılan tahsi
sat 1950 senesinde GO milyon liradan 1957 büt
çesinde 164 milyon liraya yükseltilmiştir. Sağ
lık merkezleri sayısı 16 dan 280 e, (hastane sa
yısı 39 dan 121 e, doğum ve çocuk bakıra evi 
adedi 16 dan 26 ya, verem hastane ve paviyon 
lan sayısı 7 den 89 a yükselmiştir. 

Memleketteki bütün sağlık tesislerindeki ya
tak sayısı da 1950 senesinde 11 484 ten ibaret 
iken 1956 senesi Eylül ayında 33 714 e yüksel
miştir. İnşaları devam eden hastaneler de ik
mal edilince 44 binin üstüne çıkmış olacaktır. 
Bütün bunlar doktora, hemşire, hastabakıcı, tek
nik personel ve müstahdem istemez mi? 

Maarif hizmetlerine ayrılan tahsisat da 1957 
bütçesinde, 1950 senesine nazaran 390 milyon li
ra fazlası ile 587 milyon liradır. Memleketteki ilk 
okul sayısı 1950 senesinde 12 511'den ibaretti, 
1956 senesinde 19 122'ye, orta okul sayısı j 
1950'de 343'ten 1956'da 536'ya, lise sayısı j 
59'dan 90'a yükseltilmiştir. Teknik öğretim ensti- ı 
tü ve okullarının sayısı da 1950 senesinde ceman I 
207'den 1956' senesinde 292'ye yükselmiştir. 

Keza üniversiteler ve yüksek okullar için 
bütçelerden aynlan tahsisat yekûnu 1950 sene
sinde 25 milyon liradan 1957 senesinde 72 mil
yon liraya çıkarılmıştır. Bütün bu müesseseler, 
geniş öğretim kadrolanna, keza lüzumlu perso
nel ve müstahdeme ihtiyaç göstermez mi? 

Devam ediyorum. Karayolları, su ve elek
trifikasyon işleri, limanlar, demiryolları, enerji, 
zirâat, münakalât ve diğer nafıa hizmetleri gi
bi iktisadi kalkınma hizmetlerine 1957 bütçele
rinden aynlan tahsisat ise 1 318 504 982 liraya 
yükseltilmiştir. 

Bu rakam, bütün 1950 bütçelerinin tamamı
na yakın bir seviyeyi temsil etmektedir. 

1951 bütçelerinden itibaren her sene bütçe
lerimizden gittikçe artan miktarlardaki muaz
zam tahsisatlar sayesinde meydana getirilen 
eserler, yollar, barajlar, sulama tesisleri, köp
rüler, limanlar ve benzeri tesisler ise meydan
dadır. 

Bütün bu tesislerin inşaları, ikmalleri ve iş
letmelerinin topraksız çiftçi vatandaşlara mil
yonlarca hektarlık arazi tevziatının ise 10 bin
lerce personele ihtiyaç arz ettiğini izaha elbet
te lüzum dahi yoktur. 

Birkaç misal vereyim. Ezcümle hâkim ve 
adalet personel sayısı 1950 de 8 282 iken 1957 
senesinde c/c 47,34 nispetinde bir artışla 12 203 e 
çıkmıştır. 

Maarif personeli 1950 de 32 330 dan % 101,2 
nispetinde bir.artışla 65 048 e yükselmiştir. 

Sağlık kadrolan 1950 senesinde 7 912 den 
bugün 13 İ1Û e yükselmiştir. Bu misalleri bütün 
devlet hizmetleri itibariyle tekrar ettirmek 
mümkündür. 

Muhalefet partisi sözcüsü ya bütün bu ya
tırımları meydana getirilen vatandaşlanmızın 
hizmetine arz edilen eserleri bilmemezlikteiı ge
liyor, veya bunların personelsiz, elemansız inşa 
edileceklerini, yapılacaklarını ve yürütülecekleri
ni zannediyor, 

Kendisine soruyorum, bu hizmetlerden han
gileri için yeniden ihdas edilen kadroların aley
hindedir. Hangisinin kaldırılmasını istemekte
dir. Veya kaldınlabileceğini zannediyor. Böyle 
umumi konuşacak yerde sarih konuşsun madde 
madde kalem kalem ortaya koysun da tetkik 
edelim. Yoksa, umumi cümleler ve ağır itham
larla zihinleri karıştırmakta hususi maksat güt
meye kalkışmasın. 
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Diğer taraftan personel masraflan mevzu
unda partimiz muhalefette iken ileri sürülmüş 
bulunan mütalâalarımızı aynen okumak ve bu
günkü tatbikatla tezat halinde bulunduğunu 
söylemek suretiyle muhalefet sözcüsü bizi mu
halefette başka, iktidarda başka konuşur ola
rak göstermek istemiştir. Halbuki arkadaşlar, 
bizim muhalefette bulunduğumuz zamandaki 
âmme hizmeti anlayışı vüsati ve tatbikatı ile bi
raz önce arz ettiğim veçhile bugünkü anlayış ve 
tatbikat arasında çok büyük farklar mevcuttur. 

Buna mukabil eski iktidar zamanındaki âm
me hizmetleri ile. iktidarımız zamanındaki âm
me hizmetleri asla aynı şekilde yürütülmemek-
tedir. 

1950 ye takaddüm eden zamandaki şartlar 
ve âmme hizmetlerinin yürütülüş şekline göre 
söylenmiş bulunan o sözler o zamana tamamiyle 
uygun olarak söylenmişlerdir. Vc bugün de o 
sözlerin altına inanarak imza atılabilir. 

Muhalefetin bütçeye mütaallik tenkidlerini 
ikmal için şimdi dc varidat ve tahsilat hususun
daki iddialarının ne derecelere kadar ciddî ol
duğunu'Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Sözcü «Maliye Vekili 1957 bütçesi hakkında 
yaptığı beyanatta, bütçedeki artışı izah ederken 
yeni vergilerden bahse lüzum görmemiştir» di
yor. 

Hemen arz edeyim ki, her şeyi millet huzu
runda açıkça ifade ve münakaşa etmeyi kendisi
ne şiar edinmîş olan Hükümetiniz böyle bir giz
lemeyi asla aklından geçirmemiştir. Ve geçirmi-
yecektir. Nitekim eğer sözcü görmeyi isteseydi, 
bu beyanatımda aynen «büyük kalkınma gay
retlerimizin ve milli savunma hizmetlerine ayır
dığımız muazzam tahsisatın ve demokratik 
rejimimizin inkişafı ile müterafik olarak artan 
âmme hizmetlerinin bir kısmının karşılığını sağ
lamak maksadiyle, vatandaşı hiçbir suretle sık-
mıyaeak şekilde seçilen cn uygun yeni kaynak
lardan elde edilecek yeni varidat da 1957 bütçe
sinde derpiş edilmiştir» demiş olduğumu görür
dü. Ama görmek istemeyince, kasıtlı olunca in
san elbette göremez. 

Muhalefet partisi sözcüsü : Hükümetçe ta
sarlanan vergiler kamuıiyet iktisabetmeden bir 
emrivaki halinde umumi bütçede yer alması
nın Anayasamıza ve Muhasebci Umumiye Kanu
numuza aykırı olduğuna şüphe yoktur, diyor. 

Sözcünün. Hükümetin bu hareketini Anaya
sa ve Muhasebei Umumiye Kanununa nasd ay
kırı mütalâa ettiğini anlamanın mümkün olma
dığı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Hükümet, bütçe tasarısı henüz bir teklif 

mahiyetinde iken, aynı devre içinde bir Vergi 
Kanunu tasarısını da huzurunuza getirirse, bu
nun Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu
na aykırılığı nasıl söylenebilir? Elbetteki vari
dat tahminleri arasında yer alan bu kalemler, 
bunlara ait tasanlann Yüksek Heyetinizce ka
bulü - yani kanunlaşması - halinde bütçemizde 
yer alarak tatbik edilmeye başlanacaktır. 

Anayasamız; «Vergiler ancak bir kanun ile 
tarh ve cibayet olunabilir» diyor. (Madde 85) 

Muhasebei Umumiye Kanunumuzda da (Ka
nuna nıüstenidolraadıkça hiçbir vergi ve resim, 
tarh ve tevzi ve tahsil edilemez) hükmü yer al
mıştır. (Madde 39) 

Binaenaleyh yeni bir varidatın gelir tahmin
leri arasında yer alması, bu varidata ait tasan 
henüz kanunlaşmadan - yani karnıma müste-
nidolmadah - bîr vergi tarh ve tahsil edilmesini 
ifade etmiyeceğine göre, aykırılık acaba nere
dedir? 

Sözcü, tenkidleri arasında: (1957 bütçesinin 
1956 ya nazaran gelirlerde meydana geldiği id
dia olunan 637 milyon liralık artışın 562 mil
yon lirası yeni vergilerle eski vergilere yapılan 
zamlardan doğmaktadır. Demek ki, 1956 bütçe
sinde mevcut varidat membalarından yeni yıl
da tahmin edilen mecmu inkişaf miktan 75 mil
yon liradan ibarettir.) diyor vc 562 milyon li
ranın müfredatı olarak da: 

Gelir Vergisinden 80 milyon lira, 
Verasetten 30 milyon lira 
Hususi otomobilden 7 milyon lira, 
Damga Resminden 65 milyon lira, 
Hazine hissesinden 380 milyon lira, 
Gösteriyor. 
Her şeyden evvel şunu söyliyeyim ki; biraz 

sonra ifade edeceğim gibi 1957 yılı için Dev
let varidatında derpiş edilen inkişaf miktan 
- yeni vergi ve zamlar hariç - 75 milyon lira de
ğil en az 526 milyon liradır. 

Bu hususu izahtan önce muhalefet partisi 
sözcüsüne hatırlatayım ki, mevzuu müzakere 
olan 1957 bütçe tasarısındaki varidat tahmin-
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leri, bütçe komisyonundan geçen şekli île 1056 
tatminlerinden 637 milyon lira değil 682 mil-
yon lira fazladır. Bütçe üzerinde tenkid yapa
cak bir kimsenin, Hükümet tasamt üzerinde 
yapılmış değişiklikleri her mebus gibi, müzake
relerden ünce kendisine de tevzi edilmiş oldu
ğuna şüphe bulunmıyan Bütçe Encümeni maz
batasından tetkik ve tesbit ederek sözlerini bu
na istinadettirmesi lâzımgelirdi. 

Şimdi sözcünün 637 milyon liralık varidat 
artışının 562 milyon lirasını yeni vergilerin teş
kil ettiği iddiasına geliyorum. Hemen söyliye
yim ki, bu rakam da, en basit bir tetkik mah
sulü olmaktan dahi uzaktır. Sözü bu yekûnun 
müfredatı arasında 80 milyon liralık Gelir Ver
gisi zammından bahsetmektedir. Halbuki, ge
çenlerde, tatbikini 1958 senesine talik buyurdu
ğunuz Kanını, 1957 yılında tatbik edilmiş ol
saydı dahi, bunun 1957 bütçesine net b a s ı l a ola
rak sirayeti ancak 35 milyon lira civarında ola
caktı. Bu rakamı, kanun tasarısının müzakere
leri sırasında defatle tekrar ettik, aynı mev
zuda kendisinin de bir kanun teklifi meveud-
olan muhalefet partisi sözcüsünün bu rakamı 
bümemesine imkân yoktur. 

Kaldı ki, 'biraz önce de temas ettiğim gibi, 
bu kanunun tatbikinin 1958 yılma talik edilme
si kabul buyurulduğu için, Bütçe Komisyonu 
bu 35 milyon lirayı dahi Gelir Vergisi tahminin
den tenzil etmiştir. 

O halde, sözcünün zamlardan mütevellit va
ridat meyanına ithal ettiği 80 milyon liranın ve 
bunun üzerine bina ettiği tenkidlerinin aslı've 
esası mevcut değildir. 

Bununla beraber böyle çürük temellere isti-
nadeden Sözcü, ayrıca (yeni vergileri hariç tu
tarsanız 1957 varidat bütçesinin 1956 yılına na
zaran anısı ancak 75 milyon liradır. Gelir Ver
gisinin geçen seneki tahminine nazaran bu se
ne 1 9 0 milyon lira bir fazlalık gösterdiği nazarı 
itibare alınırsa, Gelir Vergisi haricinde kalan 
50 küsur varidat kaleminin 35 milyon liralık 
bir tenezzüle uğradığı kendiliğinden meydana 
çıkar) diyor. 

Bu mesnetsiz iddiayı cevaplamak için evve
lâ 1957 bütçesinin 1956 ya nazaran arz ettiği 
fazlalıktan başlıyacağrm. Her şeyden evvel şu
nu ifade edeyim ki, bu artış, Sözcünün hesap 
ameliyesine esas tuttuğu usulle dahi 75 milyon 

lira değil, 200 milyonun fevkmdedir. Kaldı ki 
bu usul tamamen tek taraflı bir usuldür. Söz-
eünün işine hangi usul uygun gelirse -onu ala
rak mukayese yapmaktadır. Mühadefet Partisi 
Sözcüsü bütec açıklan mevzuunda konuştuğu 
zaman henüz sona ermemiş 1956 yılının tahmin
lerini bir tarafa bırakarak fiilî tahsilat üzerin
den yürümekte ve fakat 1956 bütçesini 1957 yılı 
ile mukayese ederken bu defa tahsilatı değil 
tahminleri nazarı itibara almaktadır. Çünkü 
böyle ayrı ayrı ölçüler kullanmak onun işine 
gelmektedir. Bunun ciddiyetle ne derecelere ka
dar kabilitelif olduğunu Sözcünün kendisine 
bırakıyorum. 

Muhalefet Partisi Sözcüsü, 1956 tahsilatının 
3 milyar lira civarında olacağını iddia ettiğine 
göre, bunu 1957 bütçesiyle mukayese ederken 
hiç olmazsa yeni bütçenin fazlalığını bu rakam 
üzerine istinadettirmesi gerekirdi ki, bu takdir
de geçen selıcyc nazaran fazlalık bir milyarın 
fevkinde olurdu. Kendi usulü ile, bundan yeni 
vergiler hâsılası olan 480 milyon lirayı tenzil 
ettiğinde 526 milyou liralık normal bir artışnı 
bütçede derpiş edilmiş olduğunu görürdü. Bu
rada, 1957 bütçesindeki artışın bir kısım vergi 
indirim ve ıslahlarına rağmen sağlanmış oldu
ğunu da bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Bi
lindiği gibi 1957 bütçesinde Esnaf Vergisi ar
tık yer almamaktadır. Çünkü bu vergi ilga edil
miş ve bu suretle Hazine buradan 30 milyon li
ra gelir kaybına uğramıştır. 

Diğer taraftan yine geçen sene kabul buyu-
rulan 6802 sayılı Kanunla saııayiimize çok za
rarlı tesirler icra eden Muamele Vergisi ilga 
edilmiştir. Onun yerini, 1957 bütçe yılı başın
dan itibaren, İstihsal Vergisi alacaktır. İmalât 
Muamele Vergisi 1957 yılına gelinceye kadar 
her yıl ortalama 50 milyon civarında bir artış 
göstermekte idi. Eğer Muamele Vergisi 1957 de 
de tatbik edilse idi. Bunun bütçedeki tahmini
nin cn az 355 - 360 milyon lira civarında olması 
gerekirdi. Halbuki 1957 de bu kanun yerine tat
bik edilecek olan (dâhilde alınan İstihsal Ver
gisi) tahmini, 325 milyon liradır. Böylece sana
yie gelişme imkânı sağlıyan yeni kanun dolayı
siyle normal varidattan 30 - 3ü milyon lira ci
varında bir geür kaybı hâsıl olmuştur. 

işte 1957 bütçesinin 1956 ya nazaran gös
terdiği yüksek seviye bu indirimlere rağmen el-

3282 

TBMM KUTUPHANESI



de edilmiştir. Bu faktörlerin göz önünden uzu't 
tutulması suretiyle yapılan bir tenkide objek
tif ve tarafsız bir görüş demeye elbette ki, iıu 
kân yoktur. 

Arz ettiğim bu yanlış noktalardan ve gayri-
eiddî görüşlerden hareket eden muhalefet par
tisi sözcüsünün (1957 bütçesinin geçmiş yıllar
daki artış temposunu devam ettiremediği) yo
lundaki iddiasına, bu izahlarım en kesin bir ce
vap teşkil etmektedir. 

Diğer, taraftan sözcü sözlerinin mütaaddit 
kısımlarında varidat tahminlerinin samimî ola
rak yapılmadığına ve bu suretle bunlann yük
sek seviyelerde bağlandığına işaret etti. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gelir bütçesinin çeşitli varidat kalemlerin

den terekkübettiği malûmdur. Bunların her bi
rinin tahminine esas tutulan ayn ayrı esas ve 
usuller mevcuttur. Huzurunuzdaki gelir bütçe
sinin bu esas ve usullere tam bir riayet halinde 
tesbit olunduğu Bütçe Encümenimizce de müşa
hede olunmuş ve hattâ Hükümet tekliflerine 
bâzı ilâveler dahi yapılmıştır. 

Gelir tahminlerimizin ne derece samimî ola
rak yapıldığını anlamak irin varidat bütçemize 
bir göz atmak kâfidir. Burada geçen seneyj na 
zaran tahmini artan gelir kalemleri yanında 
azalau kalemler de vardır. Buna misal olmak 
üzere geçen seneki bütçede 2-JO milyon lira ola
rak tahmin edilmiş olan Gümrük Vergisinin 
1957 bütçesinde 70 milyon lira noksaniyle 220 
milyon liraya ve 72 milyon Ura tahmini olan Ta
pu Harçlarının da 50 milyon liraya indirilmiş 
olduğunu zikretmek mümkündür. Samimiyetsiz
lik dedikleri bu mudur? 

Muhalefet partisi sözcüsü, geçen seneki büt
çe müzakerelerinde bize 2,5 milyon liralık bir 
bütçe tavsiye ettiklerini ifade ederek (Geçen bir 
yıllık zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu 
meydana çıkannıştır.) diyor. 

Sözcü bunu söylerken her halde sözleri ara
sında 1956 gelir tahsilatının 3 milyar lirayı bu
lacağını bizzat ifade etmiş olduğunu unutmuş 
olacak. Ben de kendisine hatırlatayım ki; 3956 
yılı için tavsiye ettikleri 2,5 milyar liralık va
ridat, mali yılın daha onuncu ayı sonunda tah
sil edilmiştir. 

Binaenaleyh, geçen bir yıllık zaman kimin 
haklı kimin haksız olduğunu hakikaten ortaya 
çıkarmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Şimdi muhalefet partisi adma konuşan söz. 

cünün, şeker ve çimento sanayiimiz, barajlar» 
mız, ve hidro elektrik santrallerimiz, hububat 
muhafaza tesislerimiz hakkında temas ettiği hu 
susata cevap vermek isterim. Bunlar, hâdise 
ve rakam zikredilmek suretiyle tenkidlerde bu
lunulduğu hissi vermek için tertibolunuıuş mi. 
sailer olduğu cihetle, ben de burada, mütenazır 
bir sıra dâhilinde hâdise ve rakam vererek, ken
disinin ne kadar azîm hatalara düştüğünü hu-
surunuzda tesbit edeceğim. 

Evvelâ şeker sanayiinden başlıyorum: 
Şimdi muhterem arkadaşlanm, müsaadeniz

le, yatırımlar mevzuundaki tenkidleri cevaplan
dıracağım. 

Evvelâ şeker sanayii ile ilgili alarak muhale
fet partisi sözcüsünün temas ettiği mevzular 
hakkında mâruzâtta bulunacağım. Kendisi şeker 
fabrikalanmızm randımanlarının çok altında ça
lıştığını, ve üç büyük fabrikaya muadil bir ka
pasitenin muattal bir vaziyette kalmış olduğuna 
söylemiştir. 

Hemen şunu ilâve edeyim ki, sözcü bu söz
leri kendisinin şeker sanayii hakkında tenkidler
de bulunabilmek için asgari bir malûmata dahi 
s a !ı i bol m ad ığın ı göst ermekt ed ir. 

Elde ettiği rakamları gelişigüzel ve kendine 
göre tefsirlere tâbi tutarak birtakım neticelere 
varması ve bunlan tenkidleri ne esas tutması 
Millet Meclisi huzurunda hakikatlerin muhale
fet adma nasıl tahrif edilebileceğinin bir misali 
olarak ibret verici bir mahiyet taşımaktadır. 

Pancar, şeker sanayiine ait faaliyetlerin tah
lilinde şu birkaç noktanın esas tutulması, Avru
pa'da 150 senelik bir mazisi olan ve memleketi
mizde iklim şartları itibariyle birçok hususiyet
ler arz eden bu sanayi için kati ve değişmez kai
deleri teşkil etmektedir. 

1. Pancar bir kültür nebatıdır ve zirai mü
navebenin en lüzumlu ve faydalı unsurlarından 
biridir. Memleketimizin birçok sahalarında oldu
ğu gibi monokültür sahalarda pancarın yerleşti
rilmesi ve dörtlü münavebe tesisi suretiyle poli-
kültüre gidilmesi uzun, kesif ve devamlı bir me
saiye ihtiyaç gösterir. Çiftçiyi gerekli zirai va
sıtalarla teçhiz etmek, bu kültür nebatının ye
tiştirilme hususiyetlerine çiftçiyi alıştırmak, 
gübre ve sulama işlerini Öğretmek ve buna ait 
malzenft vo vasıtaları temin etmek, bilhassa meın-
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koketimizde hiç de kolay olmıyan uzun ve derin 
mesaiyi icabettirir. Bu sebepledir ki, yeni kuru
lan şeker fabrikaları sahalarında, fabrikaların 
optimal kapasiteleri Ölçüsünde pancar temin 
edinceye kadar her fabrika sahasının zirai şart
larına göre az çok uzunca bir zaman geçer, bu 
devrede kurulan fabrikanın istihsali de bizzarure 
mevcut kapasitenin altındadır. Nitekim iktida
rımızdan önce kurulan dört fabrikanın mecmu 
kapasitesi 118 50ü ton olduğu halde, bu fabri
kaların istihsali 1948 senesine kadar bu mikta
rın altında kalmış ve hiçbir zaman 80 - 90 bin 
tonu geçmemiştir. 

2. Bir şeker fabrikasının yıllık optimal faa
liyet devresi, 80 - 90 gündür. Bu her memleke
tin hususiyetine göre değişir. Avrupa'da 80 - 90 
gün âzamidir. Fevkalâde müsait yıllar müstes
na olarak bu müddet geçilebilir. Türkiye'de pan
car ekilen sahaların fabrikalara mesafesi iklim 
şartları ve sair sebepler dolayısiyle, hesaplarda 
optimal işleme devresi biraz daha forse olarak 
100 gün almaktadır. 100 günden fazlası artık 
zorlamadır. Ve fabrikaları yıpratıcı telâkki- edi
lir. 

Muhalefet partisinin sözcüsünü tenvir için 
bu 100 günlük devrenin hangi sebebe istinadetti-
ğini vaktinizi alma behasına izah etmeyi faydalı 
buluyoruz. 

Pancar iki devreli bir nebattır. Birinci sene
de köküne şekerini toplar, ikinci senede tohuma 
kalkar vc tohumunu verir. Birinci senede pan
carın şeker hammaddesi olarak sokümünde dik
kat edilecek nokta, ihtiva ettiği şeker servetinin 
en yüksek Olduğu bir zaman zarfında topraktan 
çûcarılmasıdır. Yjtni nebatın ikinci yıl devresi
ni geçmek üzere olduğu ve şekerini kaybetmeye 
Jkasladıgı zamandan evvel sökülmesi lâzımdır, 
Yıllaı-dan beri fabrikalarımızda pancarların Ha
zirandan itibaren lâboratuvarlarda tahliline baş
lanır ve şeker muhtevası âzamiye yaklaştığı ta
rihten itibaren söküm tesbit edilir ve 100 günlük 
müddet içinde işlenmeye çalışılır. Söküm tarihi 
aşağı rakımlı mıntakalarda Temmuz sonuna 
doğru, yüksek rakımlı mıntakalarda da Eylül 
başı veya haftasıdır. Fabrikalarda işlenen pan-
carların gün gün şeker muhteva nispetleri 
tetkik edilecek olursa, bu hakikat kolayca göze 
çarpar. Şu halde şeker farbrikalarmm optimal 
kapasiteleri tesbit edilirken Türkiye için istih
sal miktarlarını 100 günlük çabama devresine 

göre hesaplamak şarttır. Bu müddetten fazla ça
lışmakta doğrudan doğruya çiftçi ile ilgüi di
ğer mühim sebepler de vardır. Çiftçi âzami Ka-

I sim ayında pancar tarlasının, mütaakıp yıl için 
j yıl ekimi için serbest kalmasını ister. Sökümü 
! uzatmak, kış aylarının yağmur, kar ve çamu-
i ru içinde şiftçiye eza verir. Bâzan don yüzün-
î den pancarları topraktan buldozerlerle bile sok-
! meye lüzum hâsıl olmuştur. Çiftçinin pancar

ları kantar mahallerine taşımaları da kış ay
lan içinde o nispette ıstıraplı olur. Diğer ta
raftan pancarlann fabrikalar süolarında çü
rümesini, fire vermesini ve şeker muhtevasın
dan kaybetmesini de nazan itibara alacak olur
sak, 100 günden fazla çalışmalarda karşılanacak 
riksler ve bilhassa zararlar milyonlara varır. 

Muhalefet partisi sözcüsü bu noktaları na
zan itibara alsaydı her halde dinlediğimiz ten-
kidlerini yapmıyacaktı. 

Fabrikalanmızın kuruluş mukavelelerinde bu 
esaslara müstendiolarak tasrih elilen optimal ka
pasiteleri sizlere okuyorum : 

Eski fabrikalar 

Senede 
işliyeeeği 
pancar ton 

Şeker 
istihsali 

ton 

Alpullu 180 000 27 000 
Eskişehir 250 000 37 500 
Turhal 250 000 37 500 
Uşak 110 000 16 500 

790 000 118 500 

Yeni fabrikalar 

Adapazarı 180 000 23 500 
Amasya 180 000 27 000 
Konya 180 000 27 000 
Kütahya 80 000 12 000 
Susurluk 180 000 27 000 
Burdur 180 000 27 000 
Kayseri 180 000 27 000 
Erzurum 120 000 18 000 
Erzincan 120 000 18 ooo 
Elâzığ 120 000 İS 000 
Malatya 120 000 18 000 

Yekun 1 640 000 242 500 

Umumi yekûn : 2 430 000 361 000 
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Memleketimiz iklim şartlarına göre her yıl 
ekilen sahalardan alınan pancar miktarları, 
âzami ve asgari arasında büyük temevvüçler gös
terme istidadmdadır. Şeker fabrikalarımızın 30 
seneden beri çalışmaları bunun bariz misallerini 
gösterir. 

önüme pancar verimi geçmiş senelerdeki va
satilere göre 2 600 kilo ile 1 300 kilo arasmda 
temevvücetm iştir. Hattâ Alpullu fabrikası sa
halarında asgari 500 kilo ile âzami 2 400 kilo 
arasında bir temevvüç vardır. Binaenaleyh 
ekimlerden alman neticeleri yıldan yıla kıyas 
ederken verime müessir faktörleri de nazarı iti
bara almak elzemdir, 

Sözcü tenkidlerinde bu ciheti tamamen dik
kate almıyarak neticelere varmıştır. Eğer bü 
hususlarda daha müdellel, daha katî kanaatlere 
varmak arzu ediyorsa, Şeker Şirketaindeki ra
kamları arz ettiğimiz esasların ışığı altında bir 
daha tetkik etmesini kendisine tavsiye edeceğiz. 

Muhalefet partisi sözcüsünün şeker fabrika
îan çalışmalarına ait tenkidlerinde zikrettiği 

neticeleri bu esaslar dâhilinde cevaplandırmakta
yız. 

1. 1956 yılında tecrübe kampanyası yapmış 
olan erzurum, Erzincan, Elâzığ ve Malatya fabri
kaîan hariçolmak üzere diğer 11 fabrika arasında 
normal kampanya yapanlar eski fabrikalanmızın 
dördü ile yeni fabrikalarımızdan Adapazarı, 
Amasya, Konya ve Kütahya fabrikalarıdır. 

Kayseri, Burdur ve Susurluk fabrikaları 
ikinci kampanya yüîart olmasına rağmen % 6q 
nispetinde normal şartlara ulaşabilmişlerdir. 
Bu itibarla 1956 yılının neticelerini tenkid 
ederken henüz ikinci kampanyalarını yapan 
bu fabrikaların evvelce hîç pancar ekmemiş 
olan ziraat sahaları olduğunu ve olgunluğa 
ulaşmanın daha birkaç devirlik tecrübenin ge
çirilmesine bağlı bulunduğunu kabul etmek in
safını göstermek lâzımdar. 

1956 yılında açılan dört yeni fabrika ile 
Kayseri, Susurluk ve Burdur fabrikaları hariç 
tutulduğu takdirde, diğerleri : 

Senelik şeker İşlenen Alınan 
kapasitesi pancar şeker 

Ton Ton Ton 

Eski dört fabrika 118 500 787 598 123 103 
Adapazan, Amasya, Konya, \ 
•a-"*, v J v -ı i i 89 500 636 750 99 382 Kütahya fabnkalan J 

208 000 1 424 348 222 485 
Aynı 8 fabrika 1955 yılında, 
Eski dört fabrika İ23 596 
Yeni dört fabrika 98 895 

317 491 

Netice almışlardır ve bu mukayese gösteri
yor ki, fabrikalann çalışmaları her iki ydda da 
optimal kapasiteleri dâhilinde olmuştur. Bu 
arada sözcünün geçen yıl, istihsalini tenkid et
tiği Eskişehir fabrikası 1955 te 26 650 ton şe
ker istihsal etmiş iken, 1956 da 41 655 ton şe
ker istihsal etmiştir. 

Üçüncü kampanyalannı 1957 de yapacak 
olan Burdur, Sürürlük çe Kayseri fabrikalarına 
gelince bu yıl alman ekim taahhütlerinin tam 
kapasiteye yakın bir kampanya imkânını vere
cek hadlere vardırıldığını arz edebiliriz. 

2. Muhalefet partisi sözcüsü, asgari bîr he
sapla pancar işleme kapasitelerini 2 200 000 ton 
olarak gösterdiği fabrikaların son iki yddaki ça-
lışmalnnda, 500 000" ton pancarlık bir istihsal 
kapasitesinin muattal kaldığını iddia etmektedir. 
Bu iddiaya varmak için 1956 yılında deneme 
kampanyalarını yapan dört yeni fabrika ile ikin
ci yıl kampanyalannı yapan üç yeni fabrikanın 
neticelerini de nazarı itibara almaktadır ki, böy
le bir nokai nazar külliyen yanlıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalandır dememek yanlıştır. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Revamla) — Hürriyet Partisi Sözcüsü. 

3. Eski dört şeker fabrikasının 1951 de is
tihsal ettiği 186 000 ton şekeri, bu fabrikaların 
maskelerine esas almaktadır. Hiçbir zaman 
f e bilhassa memleketimizdeki iklim şartla rina gö
re âzami istihsaller mukayeselere esas tutulamaz, 
Bunu aşağıdaki misalle ispat edeceğiz. 

1945 te 521 000 dönüm ekilmiş 89 800 ton 
şeker alınmış, 1949 da 512 000 dönüm ekilmiş. 
135 000 ton şeker alınmış, 1950 de 309 000 dö
nüm ekilmiş, 137 000 ton şeker alınmıştır. 1951 
de 507 000 dönüm ekilmiş, 186 000 ton şeker 
alınmıştır. Görülüyor ki, her dört sene için ekim 
sahaları birbirine çok yakın, âdeta müsavi oldu
ğu halde neticeler arasında muazzam farklar 
vardır. Yani 1945 te dönüme 1060 kilo pancar 
alındığı halde, 1951 do 2 686 kilo alınmıştır ki, 
bu da, memleketimizin iklim hususiyetlerine gö
re âzami ve asgari arasında ne gibi tefavütlerin 
husule gelebileceğini açıkça göstermektedir. 

Şu halde sözcünün 1951 de dört fabrikanın 
186 000 ton istihsalini esas tutarak 1956 da fa
aliyette bulunan 11 yeni şeker fabrikasının istih
salini yalnız 90 000 ton olarak göstermesi ve bu
nu da % 48 nispetinde tezayüt olduğunu ifade 
etmesi, tamamen yanlış bir görüşe müstenittir. 
Ye bu şekildeki ifade ancak demogojik bir ifade 
olabilir. 

Bunun neticesi olarak eski dört fabrikanın 
muhtelif senelerdeki istihsal miktarlarına göre 
halen düşük kapasitede çalışmakta oldukları iddi
ası da tamamen gayrivârittir. Yukarda verdi
ğimiz rakamlar tam optimal kapasiteleri ile ça
lıştıklarını göstermektedir. 

Sözcünün âzami ve normal istihsalleri ve op
timal kapasiteleri birbirine karıştırarak, yeni ku
rulan fabrikaların normal istihsale ulaşıcı bir is
tikamete teveccüh etmediklerini iddia etmesi de 
tamamen yanlıştır. Eski dört fabrikanın kaç se
nede normal istihsale vardıkları rakamlardan 
tetkik edilirse, Adapazarı, Amasya, Kütahya ve 
Konya fabrikalarının ikinci ve üçüncü yılların
da normal kapasitelerine ulaşmış olmaları büyük 
"i* muvaffakiyettir. 

4. Yeni şeker fabrikaları tetkiklere ve hazır-
k°*n bir programa göre kurulmuşlardır. Ziraat 
sahalarında esaslı etüdler yapılmış, ekim ve s o 
k u m zamanlan, neşvünema şartlan, sulama, güb
re verme şartları tecrübe edilmiş, toprak etüdleri 

yapümış, münavebe haritaları hazırlanmıştır. 
Bundan maada çiftçileri pancar ekimi için cihaz-
landırma istikametinde büyük gayretler sarf edil
miştir. Eğer muhalefet partisi sözcüsü bunun 
delillerini görmek istiyorsa, şeker müessesesindc-
ki dosya ve plânlan tetkik buyursun. 

Memleketin şeker istihlâki 1949 da 120 000 
ton iken 1956 da 245 164 tona yükselmiştir. Ya
ni adedi artma nispeti 7 sene içinde % 100 dür. 
Artışın bu nispette devam etnıiyerek önümüzde
ki yıllarda % 50 nispetinde olacağını kabul et
sek bile önümüzdeki birkaç yıl içinde istihlâkin 
300 000 tonu aşacağını katiyetle derpiş etmek 
ieabeder, 15 şeker fabrikamızın yukarda izah edi
len optimal istihsal kapasitesi 361 bin ton şeker 
olmakla beraber, yukarda an edilen âzami ve as
gari istilısaller arasında memleketimiz iklim 
şartlarının hususiyetleri dolayısiyle hâsıl olacak 
farklar nazarı itibara alındığı takdirde, ayin 
fabrikaların istihsal kapasiteleri 240 bin ton şe
kere düşebileceği gibi 500 ton şekere de yüksele
bilir. Şu halde şeker fabrikalarının kurulmasın
da çok derin hesaplara müstenit vç önümüzdeki 
yıllarda şeker istihlâkimizin artacağına göre ya
pılan plânlar dâhilinde hareket edildiği açıkça 
belirmektedir. 

Bütün gayretlere rağmen, eski dört şeker fab
rikasında 100 000 tonluk istihsâlin ancak 1948 
senesinde açılabildiği nazarı itibara alınırsa, 
memleket ihtiyacını emniyetle karşılama bakı
mından şeker fabrikalan kurulmasındaki plân
latmanın isabeti takdir buyurulur. Bu da pancar 
ziraati yapan çiftçi ailesi adedinin son 7 senede 
100 000 den 200 000 e çıkarılmasına saik olmuş
tur vc bu aded daha da yükselmektedir. Yedi se
ne evvel çiftçiye pancar bedelleri olarak ödenen 
53 milyon yerine, 1956 da 180 milyon lira öden
miştir. 1957 de bu miktarın 220 müyon liraya 
çıkacağı hesaplanmaktadır. 

Hulâsa verdiğim bu izahattan anlaşılacağı gi-
! bi, sözcünün 15 şeker fabrikasının istüisal ede-
j ceği şekerin 10 şeker fabrikası üe istihsali müııı-
j küıı olacağı hakkındaki hesaplan tamamen hayali, 

indi ve demagojiktir. Böyle bir mütalâaya isti-
nadettirilen 150 milyonluk bir malî imkânın is
raf edildiği iddiası da aynı şekilde hayalî ve de-

j magojiktir. 
I 5. Memleketimizden bu sene ihracedilen şe-
j kerler, istihlâk fazlası olan ve geçen yıl kauı-
1 panyalanndan devredilen miktarlardır. Bu her 
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memlekette olan bir hâdisedir. Kampanyalar ha
zırlanırken mütaakıp yıl iklinı şartlarının teza
hürlerine göre istihsalin ne olacağı hakkında 
ancak geçmiş yılların vasatileri ile hüküm veri
lebilir. Bu hükümde, şeker istihsali istihlakten 
fazla olabilir diye ekimler kısır tutulursa. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — istişare 
yolu açıldı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hükümet birdir, müşterek mesuliyet al
tında bulunuyoruz. Arkadaşıma lâzımgelen yerde 
yardım edebilirim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — İşte felâket o zaman doğabilir. 
Böyle hatalı bir tatbikatın çiftçiye iras edeceği 
zararlardan başka bir de iklim şartlannın elveriş
siz geçmesi neticesinde istihsalin düşerek memle
ket ihtiyacına kâfi gelmemesi halinde döviz sarfı 
ile hariçten şeker mi ithal edelim? Eğer bâzı yıl
larda istihlâk fazlasını, bir miktar zararla ih-
racediyorsak bu, pancar ekiliş sahasını muhafaza 
maksadına dayanmaktadır. 

Şayet, ihracatı yapalım, fakat zarar etmiyc-
linı demek istiyorlarsa bu ancak ve ancak şeker 
maliyetinde cn mühim unsuru teşkil eden pancar 
fiyatlarının düşürülmesi ile mümkündür. Muha
lefet partisi sözcüsü bunu mu arzu etmektedir. 
Eğer muksatlan bu ise bunu açıkça bildirmeleri 
lâzımdır. 

Sözcü bu izalılanmızdan istifade edip hiç ol
mazsa gelecek yıl tenkidlcrinde aynı hatalara 
düşnıiyeceğini ümidederim. 

Muhterem arkadaşlar : 
Sözcü konuşmalarının başında, bâzı sanayide 

istihsal vasatilerinin düştüğünü, hattâ 1930 sene
sinden beri en düşük seviyelere indiğini iddia ve 
Sivas Çimento Fabrikasının yıllık istihsalinin : 

1953 te 178 bin ton 
1954 te 155 bin ton 
1955 te 149 bin ton olduğunu kaydettik

ten sonra bir tek Sivas Çimento Fabrikasının mu
ayyen bir devredeki istihsal rakamlarını bütün 
çimento fabrikalarına hattâ umumi olarak diğer 
sanayi kollanna da teşmil etmek suretiyle sınai 
tesislerin kapasitelerinin % 75 i ile çalıştığını 
iddia etmekte ve iktidanmız zamanında sınai is
tihsalin, artmak şöyle dursun, bilâkis azaldığı 
yolunda bir intiba vermeye çalışmaktadır. 

Muhtelif yıllara ait çimento istihsal rakam
ları bir kül halinde tetkik edildiği ve diğer 

memleketlere ait vasatilerle de mukayeseleri ya
pıldığı takdirde, hakikatlere tamamen aykırı 
düşen bu iddianın hiçbir mesnede dayanmadığı 
açıkça görülür. 

Şimdi rakamların tetkikine, bizzat Muhale
fet Partisi Sözcüsünün misal aldığı 1955 sene
sinden başhyalım. 

1955 senesinde memleketteki çimento fabri
kalarının yıllık istihsal kapasitesi 1 010 000 
tondur. 

1955 senesindeki fiili istihsal miktarı da 
819 307 tondur, istihsal miktarının kapasiteye 
nispeti c/c 81,5 dur. Çimento fabrikalarının ay
rı ayrı durumu da şöyledir : 

İstihsal Fiilî 
Fabrika ismi kapasitesi istihsali Nispet 

Danca 200 000 183 500 % 91,75 
izmir 150 000 155 445 % 103,6 
Zeytinburnn 220 000 180 086 % 81.8 
Kartal 240 000 151 100 % 63,— 
Sivas 200 000 149 177 c/c 75,— 

Buna mukabil, 1956 senesinde yıl içindeki 
vasati kapasite 1 120 000 ton, fiilî istihsal ise 
970 039 tondur. Fiilî İstihsalin kapasiteye nis
peti 1955 te ?e 81,5 olmasına mukabil 1956 ân 
86,3 tür. 

Sözcünün mukayesesine esas aldığı Sivas 
fabrikasının 1956 senesindeki istihsali de 
187 000 ton olduğuna göre, istihsalin kapasite
ye nispeti % 93.5 tur. O halde, Sivas fabrikası
nın 1955 senesi istihsalindeki düşüklük o sene
ye mahsus arızi bir haldir. Bu arızi düşük ra
kamı alarak, bütün çimento sanayiine teşmil et
mek elbette ki hususu maksada matuftur. 195fi 
senesinde diğer fabrikaların kapasitelerine na
zaran fiilî istihsalleri de şöyledir : 

Darre a % 93 
İzmir Sı 98 
Zeytinburnn % 87 
Kartal % 62 

Sivas (bir kere daha tekrar edelim) % 93,5 
tur. 

Hususi teşebbüse ait Kartal fabrikasının ye
nilenmekte olan eski fırınlarından birisi halen ça
lışmadığı için umumi istihsal vasateleri de düşük 
görülmektedir. 

Hakikat halde, fabrikalarımızın 1956 sene-
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jmdeki fiilî istihsalleri kapasitelerinin % 90 
nının fevkındedir. 

Buna mukabil, eski iktidar zamanında 1935 
senesi istihsalinin o zamanki istihsal kapasitesi
ne nazaran % 50 nispetinde kaldığını 1945 se
nesinde de °/c 75 olduğunu kaydedelim. 

Dünyanın diğer memleketlerinde ise, çimen
to fabrikalarının, yıllık fiilî istihsallerinin, ka
pasitelerine nispetinin umumiyetle % 80 - 85 
arasında tahavvül ettiğini, arızi olarak % 
90 - 98 e çıktığını, founa mukabil, % 70 - 75 e 
kadar düştüğünü de görmekteyiz. 

Ezcümle Almanya'mda, 1950 - 1955 seneleri 
arasındaki istihsalin kapasiteye nispeti, bâzı 
senelerde % 77 de kaldığı halde bâzı senelerde 
% 96 - 98* e kadar yükselmiştir. Bu nispetler 
1950 - 1955 senelerinde : 

Avusturya'da 
Holânda'da 
Fransa'da 
İtalya'da 
PortekizMe 
İngiltere'de 

değişmiştir. 

% 81 ile % 97 arasında 
% 70 i % 97 » 
% 86 > % 98 » 
% 73 » % 91 » 
% 63 > % 82 > 
% 85 » % 96 > 

Bu rakamlar her memlekette çimento istih
salinin, kapasiteye nispetinin seneden seneye 
büyük tahavvüller gösterdiğini, açıkça ortaya 
koymaktadır. Nitekim Yunanistan'da 1952 se
nesi istihsali, kapasitenin % 108 ine k.tdar yük
seldiği halde 1953 senesinde % 78 dir. 1955 te 
de % 95 ör. 

Halü keyfiyet böyle olduğu halde, muhalefet 
partisi sözcüsü yalnız Sivas çimento fabrikasının 
münhasıran 1955 senesindeki istihsalinin bir mik
tar azalmasını ele almakta, bütün çimento sanayi
inde istihsalin düştüğünü iddia etmekte ve bu su
retle güya muvaffakiyetsizliğini ispata çalışmak
tadır. 

Bu vesile ile şunu da kaydedelim ki, 1950 se
nesinden bu tarafa memlekette çimento fabrikala
rının sayısının ve istihsal kapasitelerinin pek ziya
de artması dolayısiyle fabrikaların yeni olmasına 
genç ve yeni yetişen elemanların idaresine tevdi 
edilmiş bulunmasına rağmen istihsalimizin kapa
siteye nispeti, diğer memleketlerin vasatileri sevi
yesindedir. 

Nitekim memleketimizde istihsal vasatileri ; 

1953 senesinde % 92 
1954 » % 85 
1955 » % 81,5 
1956 » % 86,3 tür. 

Sözcü bütün bunları bilmiyebilir, fakat bir 
tek Sivas Çimento Fabrikasının bir tek yıla ait 
en düşük istihsal rakamını alarak, bunu bütün 
çimento sanayiine hattâ bütün memleket sana
yiine teşmil etmeye kalktığı vakit, halk ef
kârını aldatmaya çalışan bir bühtaneı mevki
ine düşer. 

Sözcünün, büyük bir faaliyet seyrinin mu
ayyen bir noktasındaki ufak bir rakam düşük
lüğünü ele alarak bütün çalışmaları kapkara 
bir tabloya bürümek vc Hükümete hücum et
mek istemesine misallerden birini de, 1955 se
nesi ile 1956 senesi çimento ithalâtı arasında 
yaptığı mukayese ve bundan istihracetmeye 
çalıştığı netice teşkil etmektedir. 

Sözcü, diyor ki, (1955 senesinde 810 bin ton 
çimento ithal edildi. Dahilî istihsalle birlikte 
1 630 000-ton çimento sarf edildi. Nüfus başı
na vasati istihlâk 68 kilo idi. 1956 senesinde 
ise 292 bin ton çimento ithal edildi. .970 bin ton 
da memleket dâhilinde istihsal edildi. Yekûn 
1 262 000 tondur. Nüfus başına vasati istihlâk 
ise 52 kilodur, Binaenaleyh halkın çimento sar
fiyatı azalmıştır. Bu da Hükümetin ithalâtı tah-
didetmesinden mütevellittir. Hükümet birçok 
maddeler gibi çimento ithalâtını da tahdidet-
mek suretiyle halkı sıkıntıya duçar otmîştir.) 

Bu tenkid de, muhalefetin küçük hcdefli al
datma gayretlerinin numunelerinden birini teş
kil etmektedir. 

Zira sözcü, bu memlekette Demokrat Parti 
iktidarından Önce çimento istihsal, ithalât ve 
sarfiyatının ne olduğunu bilmemezlikten geli
yor. Nereye doğru gittiğimizi de nazara almı
yor. Demokrat Parti Hükümetinin nasıl çalıştı
ğını, memlekette ne büyük eserleri birbiri peşi-

j sıra nasıl ortaya koyduğumuzu unutuyor. On-
I dan sonra da ufak bir rakam farkını ele alarak 

bize hücuma kalkıyor. Bunu yaparken dc eğer 
halkımız hakikaten çimento sıkıntısı çekmiş ise 
bunun sebeplerini de araştırmaktan, hakikatle
ri olduğu gibi ertaya koymaktan bililtizam ka
çınıyor. O halde biz anlatalım. 
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Çok eski yıllara gitmeye lüzum görmeden., 
iktidarımızdan önceki yıllarda çimento istihsa
linin en yüksek seviyesini bulduğu 1949 sene
sinde : 

Dahilî çimento istihsali 375 bin ton 
İthalât 26 bin ton 

Yekûn 401 bin ton 

Nüfus başına düşen vasati çimento istihlâki 
ise ancak 20 kilodur. Buna mukabil 1956 sene
sinde ; 

Dahilî çimento istihsali 970 bin ton 
İthalât 292 bin ton 

Yekûn l 262 bin ton 

Nüfus başına vasati yıllık istihlâk da 52 kilo
dur. 

Demek ki, 6,5 sene içinde piyasaya çimento 
arzını senevi 401 bin tondan 1 262 000 tona yük
selterek üç misline çıkarmışız. Bunun da büyük 
bir kısmını memleket'dâhilinde istihsal eder 
hale gelmişiz. Bizim bu muvaffakiyetimizi bir 
muvaffakiyetsizlik, tahdit ve halka sıkıntı ver
mek şeklinde tavsif etmektedir. Bütün sebep dc 
1955 senesinde 810 bin ton ithalât yerine 1956 
senesinde 292 bin ton çimento ithal etmiş olma
mızdır. Muhalefet partisi sözcüsü biliyor mu ki, 
1955 senesinde çimento ithalâtı için, 52 milyon 
lira döviz harcanmıştır. Bu miktar döviz 7 - 8 
çimento fabrikasının makinelerinin bedeline mü
savidir. 

Buna mukabil, 1951 senesinden bu tarafa, 
memlekette kurduğumuz yeni çimento fabrika
larından elde edilen istihsal sayesinde yalnız 
1956 senesindeki döviz tasarrufumuz 40 milyon 
lirayı bulmaktadır. 1952 senesinden butarafa te
min edilen fazla istihsaller sayesinde umumi ye
kûn olarak döviz tasarrufumuz ise .105 milyon 
liradır. Sözcü bütün bunları nazara almıyor, bu
na mukabil 1955 senesinde ithalât sayesinde nü
fus başına çimento sarfiyatı 68 kilo iken 1956 
senesinde az ithalât yapıldığı için 52 kiloya düş
müştür. Bunu niye yaptınız diye bizi itham yo
luna gidiyor. 

Biz bu seviyelere 1950 seinesimie nüfus başı
na 20 kilo çimento istihlâkinden geldik, inşala
rı ikmal edilmek üzere bulunan fabrikalar saye
sinde ise nüfus başına vasati istihlâki 100 kilo-
ıııın fevkine çıkaracağız. Hem de harice mühim 

miktarda döviz ödiyerek ithalât yapmak paha-
sına değü. tamamen Türk toprağını ve Türk iş. 
çisinin emeğini kıymetlendirmek suretiyle dahilî 
istihsalimiz sayesinde olacaktır. 

Biz bu neticelerle ve bu uğurdaki gayretleri-
mizle iftihar ediyoruz. Muhalefet partisi sözcüsü 
de garip bir mantıkla bizi itham etmeye kalkı
yor. 

Sözcünün, çimento sanayii mevzuundaki it
hamlarından birini de Hükümetin çimento fab
rikası inşaat programını tahakkuk ettiremediği 
yolundaki iddiasıdır. 

Bu iddiası da, muhalefetin şimdiye kad-'ir 
ki iddia ve tenkidlerinin tam aksini teşkil et
mektedir. Zira şimdiye kadar muhalefet, (bu 
kadar çimento fabrikasına ne lüzum vardıı ? 
Yılda 2,5 - 3 milyon ton çimento istihsal edip 
de ne yapacaksınız? Bu senede asgari 4 mil
yar liralık inşaat demektir. Ne millî gelirimiz, 
ne takatimiz buna müsait değildir. Hükümet 
memleketin parasını fuzuli yere harcıyor) diye 
iddia ediyordu. Bugün de yeni bir muhalif ne
den vadedileıı çimento fabrikaîan hâlâ inşa edil
medi, işletmeye açılmadı diye bizi tenkide kal
kışıyor. 

Tenkidinde de 15 şehrin ismini sayarak, (es
ki İşletmeler Vekili buralarda yapılacak fabri
kaların ihalelerinin yapıldığım beyan etmişti, 
halbuki bunların 6 smdan vazgeçildiği anlaşıl
maktadır. Ancak Hükümet bunu bir sır g i b i 

saklıyor) iddiasında bulunuyor. 

Evvelâ, koskoca çimento fabrikalarını kim
seden gizlemeyi icabetiren hiçbir sebep yoktur. 
İnşalarına başlananlar da, ikmal edilenler de. ik
mal edilmek üzere olanlar da meydandadır. Ne
relerde çimento fabrikası yapıldığı, nerelerde 
yapılmadığı, iktidarımız zamanında kaç çimen
to fabrikası ele alındığı, hangilerinin hangi 
tarihlerde ikmal edildiği, herkes tarafından bi
linmektedir. Hükümetin bilcümle neşriyatın
da da, bütçe gerekçesinde de isimleri ile Ve yer
leri ile birer birer izah edilmiştir. Çimento fab
rikaları inşaatı, bugüne kadar çimento istih
salinde kat'edilen merhaleler, işletmeye açmak 
üzere bulunduğumuz yeni fabrikalar iktidanmı 
zın her sahada olduğu gibi bu sahada da kısa 
zamanda tahakkuk ettirdiği neticeler, her han
gi bir tenkid mevzu olmak şöyle dursun, bilâkis 
her iktidarın, bütün bir iktidar denesinde, tek 
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başına muvaffakiyet timsali olarak ortaya koyabi
leceği azamet ve vüsattedir. 

HASAN KANGAL (Tokad) — (Kürsüye 
doğru yürüyerek) Müsaade buyurun, Hürriyet 
Partisi olarak bize de radyoda konuşmak imkâ
nını verin... (Soldan, şiddetli ve devamlı gürül
tüler) 

RElS — Müsaade buyurun Hasan Bey, süz 
sırası geldiği zaman kürsüden konuşursunuz 
Ortaya atılıp müzakerenin selâmetini ihlâl et
meyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Reis Bey, rica ederim, dışarı çikarsanıza, 
İçtüzüğü tatbik etseniz ya. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — O halde, neden dün bu kadar çi
mento fabrikasına ne lüzum vardı, bunlar ya
pılamaz, israftır diye yer yer dolaşarak nutuk 
söyliyenler bugün, Hükümet çimento fabrika
ları programını tahakkuk ettiremedi, bir tek 
çimento fabrikasının dahi bacasını tüttüreme-
di şeklinde en ağır tenkidde bulunmak cesare
tini gösteriyor. 

Mantık ve muhakeme gayet basit. Bu, mu
halefet sözcülerinin daima başvurdukları garip 
bir hiledir. Yapılan, tahakkuk ettirilen eser
ler, memleketin dört tarafına dağılmış muaz
zam âbideler halinde meydanda duruyor. Her 
eserin kudret vc haşmetini o mahalün halkı göz
leri ile görüyor. Ve Demokrat Parti iktidarına 
bir kere daha inanıyor ve bağlanıyor. Bu du
rum karşısında muhalefet için bir tek çare ka
lıyor -t o da.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Radyo
da konuşmak... 

REİS - Osman Bey, ihtar ediyorum, oturdu
ğu yerden hatibin sözünü kesenler hakkında İçtü
züğü tatbik edeceğim. Devam buyurun efendim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Muhtelif beyanlar, ve yazılar ara
sında, kelime oyunlarına dayanan farklar bula
rak muazzam eserleri gölgelendirmeye çalışmak, 
memleketin umumi efkârında şüpheler, tered
dütler yaratmaya gayret etmektir. 

Muhalefet partisi sözcüsü de bugün aynı yol
dan yürüyerek bâzı şehir ve kasaba isimlerini 
zikretmek, 15 fabrika mıdır, 18 fabrika mıdır, 
20 fabrika mıdır münakaşasını ihdas etmek su

retiyle bütün mevzuu gölgelendirmeye, ipham 
ve zulmete boğmaya, halk efkârını şüphe ve te
reddüde sevk etmeye çalışıyor. 

Gerek 1955, gerek 1956 ve gerek 1957 gerek
çelerinde yazılanlarla, muhtelif vesilelerle yapı
lan beyanlar gayet sarih ve meydandadır. Hü
kümet daima alman tedbirler sayesinde, 1950 
senesinde 395 bin tondan ibaret olan çimento 
istihsalinin 2,5 milyon tonun fevkine çıkarıla
cağını, memleketteki çimento fabrikalarının yıl
lık istihsal kapasitelerini 2 680 000 tona yük
selteceğini beyan etmiş bulunmaktadır. 1955 
gerekçesinde yazılan da budur. 1956 gerekçe
sinde yazılan da budur. Her ikisinde de, prog
ramlaştırman ve inşalarına girişilen fabrikalar 
ikmal edildiği vakit, çimento istihsalinin 2,5 
milyon tona yükselmek suretiyle 1950 senesine 
nazaran 6 mislini tecavüz edeceği yazılmıştır. 

Durum bu kadar açık ve sarih iken, bâzı şehir 
ve kasabaların isimlerini zikretmek suretiyle bu
ralarda çimento fabrikası yapılacaktı. Niçin ya
pılmadı gibi bir sualle zihinleri karıştırmaya ça
lışmak ise bu mevzudaki hüsnüniyetsizliğin mah
sulüdür. 

Evvelâ şunu ortaya koymak lâzımdır ki, çi
mento sanayii millî ekonomi bakımından büyük 
ehemmiyeti haiz bir sanayi şubesi olduğu, hiçbir 
memleket devamlı surette hariçten çimento ithalâtı 
ile iktisadi kalkınmasını sağlıyamıyacağı halde, 
mahallî ekonomi bakımından meselâ şeker, mensu
cat sanayii gibi bir sanayi şubesi de değildir. Zi
ra, iptidai maddesi için hiçbir müstahsıla hiçbir 
para ödemediği gibi kullandığı işçi sayısı da ga
yet mahduttur. Buna mukabil, iptidai maddeleri
nin hepsinin bir arada ve fabrika sahası içinde 
bulunması ve istihsal maliyeti üe nakliyat imkân
larının, büyük inşaat ve istihlâk merkezlerine ya
kınlığının göz önünde tutulması lâzımdır. 

Bu sebepledir ki, evvelce yapüan etüdlere na
zaran durumu müsait gibi görünen bâzı yerlerde 
filhakika çimento fabrikası inşasına karar veril
miş ise de, etüdler derinleştirüdikçe, karşdaşüan 
güçlük dolayısiyle o yerlerden vazgeçmek icabet-
miştir. Bu takdirde de yabancı firmalara ihale
leri yapılan fabrikaların başka yerlerde kurul
ması yoluna gidilmiştir. 

Bu kadar tabiî ve memleket bayırına olan iş
lerin bir ipham havasına sokulmak istenmesi ve 
hükümete hücum vesilesi yapılması ancak tek 
vazifesini her şeyi vatandaşlara karanlık, kötü 
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vc Iıikîi göstermek zanneden bir muhalefetin 
cesaret edeceği harekettir. 

Şimdi bu umumi izahattan soma, durumu bü
kere daha olduğu gibi bütün teferruatı ile açıklı-
yalım, ondan sonra hüküm vermek kolay olacak
tır. 

iktidan devir aldığımız tarihte bu memle
ketteki dört çimento fabrikasının yıllık istihsal 
kapasitesi 398 000 tondan ibaretti. Hükümetiniz, 
bu memleketin iktisadi kalkınmasını temin için 
girişilecek geniş sermaye yatırımlannın büyük 
mikyasta çimento sarfiyatını icabettireceğini göz 
önünde tutarak yeni fabrikalar inşasını teşvik 
veya mevcut fabrikalara yeni üniteler ilâvesi su
retiyle istihsal kudretlerini artırmaya karar ver
di. Bu sebeple, daha 1950 senesi sonundan itiba
ren, Marshall yardımı karşılık paralar fonundan, 
çimento fabrikaları için mühim meblâğlar ayırdı. 
Bilâhara beynelmilel bankadan Hazine kefaleti 
ile temin edilen kredilerden ayrılan hisselerle 
birlikte çimento fabrikaları için hususi müteşeb
bislere verilen paralar 20 449 400 liraya baliğ ol
muştur. Bu paralar sayesindedir ki, Danca Fab
rikası yeniden kuruhnuştur. Zeytinbumu, Kartal 
fabrikalarının kapasiteleri iki misline çıkanlmış- • 
tır. İzmir Fabrikası teeis edilmiştir. 

Şimdi sözcü hususi müteşebbisin yaptığı fab
rikalarla Hükümet öğünemez diyor. Bu iddia doğ- j 
m olamaz. | 

Zira, partimizin programı ve iktidarımızın | 
çalışmaları, hususi tebebüsün teşviki ve ge- İ 
fiştirilmesi prensibine dayanır. Niçin aynı hu- i 
susi teşebbüs 1932 senesinden 1552 senesine ka- j 
dav geçen 20 sene zarfında bir tek çimento ! 
fabrikası dahi kurmadı da, iktidarımız zama
nında, ve çok kısa bir müddet için de ceman 
670 bin ton istihsal kapasiteli 6 yem üniteyi 
bir hamlede istihsale vaz'etmek cesaret ve im
kânını buldu. Sözcü bunun sebeplerini araştır-
saydı, elbette ki, hususi teşebbüsün yaptıkla- j 
rından Hükümete ne oluyor iddiasında bulu- j 
namazdı. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra, j 
1950 senesinden bu tarafa inşalarıikmal edilerek j 
işletmeye açılan yeni fabrikalar veya her biri, i 
birer fabrika vüsatinde olan yeni ünitelerle, ! 
inşaları devam eden ve yakın bir gelecekte iş- ! 
letmeye açılacak olan fabrikaları bir kere daha • 
tadadedelim. 

Sivas Çimento Fabrikasının 100 000 tonluk 
ikinci ünitesi 1952 yılında 

150 000 tonluk İzmir Çimento Fabrikası 
1953 yılında, 

Zeytinburnu Çimento Fabrikası 100 000 ton
luk ikinci ünitesi 1954 yılında, 

Kartal Çimento Fabrikasının 120 000 ton
luk ikinci ünitesi 1954 ydında, 

200 000 tonluk Danca Fabrikasının birinci 
ve ikinci üniteleri 1954 yılında, 

100 000 tonluk Danca Fabrikasının üçüncü 
ünitesi 1956 yılında, 

120 OOO tonluk Ankara Fabrikasının iki üni
tesi 1956 yılında olmak üzere ceman 890 bin 
tonluk istihsal kapasitesi (9) yeni fabrika ve
ya ünite 1956 senesi sonuna kadar işletmeye 
açdmış bulunmaktadır. Bu sayededir ki, mem
leketteki çimento istihsal kapasitesi halen, 
1 230 000 tona yükselmiştir. 1950 senesindeki 
istihsal kapasitesinin ise, sonradan iptal edi
len 55 000 tonluk üç ufak fırınla birlikte 
ceman 398 bin tondan «ibaret olduğunu biraz 
önc6 söylemiştim, demekki, halen 1950 seviye
sinin üç mislini tecavüz etmiş bulunuyoruz. 

Geriye kalan fabrikalara gelince : Her bi
ri 150 şer bin tonluk Eskişehir ve Adana fab
rikalarının inşa ve montajları ikmal edilmiş
tir. Her ikisi de önümüzdeki Mart ayı içinde 
işletmeye açılacaktır. Bu suretle bu inşaat mev
simi başında memleketin çimento istihsal kapa
sitesi 1 530 000 ton olacak, 1950 seviyesinin 4 
mielini bulacaktır. 

İnşa ve montajlan hızla devam eden Afyon, 
Çorum, Balıkesir, Elâzığ fabrikaları bu sene 
sonuna kadar ikmal edilmiş olacaklardır. Pı-
narhısar ve Gazianteb fabrikaları da sene so
nuna kadar veya önümüzdeki kış aylannda 
ikmal edileceklerdir. 

Temel inşaatlarında bâzı güçlüklerle kar
şılaşılan ve bu yüzden geciken Söke ve Bar
tın fabrikaları ile, Konya ve Niğde fabrikala
rım da 1958 senesinin muhtelif aylannda iş-
letmeyo açılacağı ümidedilmektedir. 

Programa dâhil olup da henüz etüdleri ik
mal edilmiş bulunan iki fabrikanın da inşa-
lanna, bu etüdler tamamlanır tamamlanmaz 
girişilecektir. 

Bu fabrikalar sayesinde, çimento istihsali
mizin 1957 senesi içinde 1,5 milyon tona, 1958 
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senesinde 2 milyon tona, program tamamlan
dığı vaMt de 2,5 milyon tona yaklaşacağını 
Ümidetmekteyü. 

Muhalefet Partisi Sözcüsü insaflı davrana
rak, inşalarına haşlanan fabrikaların ikmalin
de bir miktar gecikmeler olduğunu ileri sü
rebilirdi. Fakat Hükümeti bir muvaffakiyetsiz-
liğe uğramış, programını tahakkuk ettirereme-
miş gibi göstermeye asla hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Muhalefet partisi sözcüsü konuşmasında, hu

bubat depolama ve temizleme tesislerinin tesa
düfe terk edilmiş teşebbüsler olduğunu ve gerek
çemizde hububat muhafaza tesisleri hakkında 
verdiğimiz rakamlar arasında birtakım tennktıs-
lar buhınduğuuu, Umumi Murakabe Heyetinin 
raporunu da yer yer işhadedeıek ileri sürdü. 

Hemen şunu söyliyelim ki, Umumi Muraka
be Heybetinin raporunda sözcünün bahsettiği şe
kilde bir malûmat mevcut değildir. Bilâkis ra
porun 22 nci sayfasında (yıl içinde muhafaza 
vasıtalarına aidolan inşaat ve tesisat işlerinin 
bir program dâhilinde yürütüldüğü) kaydedil
mektedir. 

Filhakika, muhterem arkadaşlarım, Hükiinıe 
tiniz bu mevzuda ele aldığı yatırım programı
nın tatbikine itina ile devam eylemektedir. Ba
kamlar olarak şimdi vereceğim izahat sırasında 
bu hususta da sözcünün ne derecelerde yanıldı
ğı da anlaşılacaktır. Bakınız bu iddia neye da
yanıyor. 

Kendisi 1956 gerekçesini açmış, hububat 
muhafaza tesislerine ait programdan bahsedilir
ken kapasitenin 1 milyon 100 bin tonu ve progra
mın tatbikinden sonra bu miktarın 2 milyon 200 
bin tonu bulacağının kaydedildiğini sormuş. Son
ra 1957 gerekçesini açmış bu rakamların orada sı-
rasiyle 1 milyon 59 bin ton ve 1 milyon 819 bin 
ton olarak zikredildiğini müşahede etmiş ve he
men şu neticeye varmış: 

Gerekçelerde tenakuslar var... 
Arkadaşlar; 

Bu şüphesiz ki, ağır bir itham ve takdir eder
siniz ki, böyle bir ithamda bulunabilmek için 
sadece iki rakamı karşılaştırmak kâfi gelmez. 
Böyle bir neticeye varmak istenirse bunun üze
rinde çok dikkatli olmak lâzımgelir. 

Bakınız hâdisenin aslı nedir: 
Bütçe gerekçesinde, daima gerekçenin hazır-

landığı tarihlerdeki durum ve rakamlara yer ve
rilmektedir. 

Bütçe ve gerekçede samimiyetin ilk icabı 
da budur. 1956 gerekçesinin hazırlandığı sırada 
mevcut hububat tesislerinin umumi kapasitesi 
1 milyon 100 bin ton idi. Bu kapasitenin bir 
kısmının çelik ve ahşap ambarlara, bakiyesinin 
de yeni kurulan beton silolara aidolduğıt da ge
rekçede tasrih edilmişti. 

Bunlardan çelik ambarların bir kısmı sabit 
tesisat mahiyetinde olmayıp bunların yerleri vt< 
ciheti tahsisleri ihtiyaç ve zaruretlere göre ayar
lanmaktadır. Zaman, zaman vukubulan bu deği
şiklikler dolayısiyle Ofisin hububat muhafaza 
tesislerinin muayyen bir tarihteki kapasitesinin 
değişebileceği tabiidir. 

1957 gerekçesinin tanzimi sırasında 1956 nuı 
Ekim sonuna ait rakamlar esas alınmıştır. O an
daki fiilî kapasite 1 milyon 59 bin ton olduğu 
için, vaziyet büyük bir samimiyet ile aynen 'bu 
şekilde gerekçeye alınmıştı. Hemen ilâve ede
yim ki, vaziyet şimdi tekrar değişmiş bulunmak
tadır. Çünkü bu arada yeni tesisler hizmete gir
miş ve binnetiee tesislerin kapasitesi de artmış
tır. 

Filhakika Aralık ayı sonundaki vaziyete gö
re Toprak Mahsulleri Ofisinin mevcut hububat 
muhafaza tesislerinin fiilî kapasitesi 1 milyon 
155 bin ton olup bu miktar 1956 gerekçesinde 
zikredilen miktardan 55 bin ton fazladır. 

İnşası derpiş olunan tesislerin kapasitesi ara
sındaki farkagelince: 

Ofis bidayette köy siloları programını ele 
almıştı. Bu program aynen tahakkuk ettirildiği 
takdirde mevcut tesisleri ile birlikte hububat 
muhafaza kapasitesi 2 milyon 200 bin tona yük
selecekti. Bu itibarla 1956 gerekçesinde bu ra
kam zikredilmişti. 

Bilâhara programda bâzı teknik zaruretler 
dolayısiyle tadilât yapılmasına lüzum görülmüş 
ve köy silolarının inşasından şimdilik sarfına
zar edilmiş olduğundan umumi kapasite mik
tan da ona göre değişmiş ve bu itibarla da yeni 
gerekçede 1 milyon 819 bin ton olarak gösteril
miştir. 

Muhalefet Partisi Sözcüsünün diğer bîr te
nakus misali olarak zikrettiği fark işte bundan 
ibarettir. 

Sözcü konuşmasında siloların inşasında ge
cikmeler olduğundan ve bunların birçoğunun 
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»umanında hizmete girmediğinden bahsetti. Ha- I 
tibin bahsettiği silolardan Haydarpaşa silosu ik-
mal edilmiş ve hizmete girmiştir. 

Zamanında bitirilmediğini iddia ettiği 10 bin 
tonluk Havza çelik silosunun durumu da ay
nıdır. Bu silo da ikmal edilmiş ve 30 Eylül 1956 
tarihinde işletmeye açılmıştır. Keza Ofisin ken
di imkânlariyle yapmakta olduğu Trabzon silo
sunun inşaatı da tamamlanmış olup montajına 
başlanmak üzeredir. 

Zemininin hususiyeti dolayısiyle Frankı sis
temi adı verilen ve dünyada nâdir olarak tat
bik edilen bir usul ile inşasına zaruret hâsıl olan 
İzmir silosunun da % 70 i ikmal edilmiş olup 
Mayısta montajına başlanacaktır. 

Mersin'deki 10 bin tonluk çelik silo bu li
manda 100 bin tonluk büyük beton silonun in
şasına başlanması üzerine buradan Aksaray'a 
nakledilmiştir. 

Sözcü bu mevzudaki konuşmasında bir de 
yem değirmenleri hikâyesi anlattı. İfadesine gö
re 7 aded yem değirmeni ithal edilmiş, fakat ne 
suretle işletileceği hakkında bir karara varıla
madığından halen ambalajları dahi açılmadan 
âtıl bir vaziyette bekletiliyormuş. 

Hemen arz edeyim ki hatibin bu sözleri de 
hakikat ve hâdiselere uymamaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Balık Kurumu, 
.Ziraat Bar/kası, Tiftik Yapağı Şirketi ve Zirai 
Donatım Kurumunun iştirakiyle 23.XI.1956 ta
rihinde bir (Yem Sanayii) Şirketi kurulmuş 
bulunmaktadır. 

Dört değirmenin kurulması işi bu şirket ta
rafından bizzat ele alınmıştır. Bakiye üç değir
menin inşaatı da daha evvelce müt.aa'hhitlert> 
ihale edilmiştir. 

Bu mevzudaki sözlerime nihayet verme
den evvel bir nokta üzerinde tekrar durmak isti
yorum : 

Sözcü umumi Murakabe Genel Kurulunun 
Ofis hesaplarını tetkik heyetine dâhil bulun
maktadır. Ancak heyetin toplantılarından yalnız 
ilkine katılmıştır. Eğer toplantılara muntazaman 
devam etmiş olsaydı tenakuzlardan bahseden 
Muhalefet Partisi Sözcüsünün bizzat kendisini 
tenakuzlara düşmekten korumuş olacağı mu
hakkaktı. Mamafih bu vaziyete düşmesinin se
bebi sadece bundan ibaret değildir. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin vaziyeti hakkında Umumi 

Murakabe Heyetince hazırlanan raporun yalnız 
bir kısmını gözden geçirmekle iktifa etmeyip 
Ofisçe verilen izahat ve cevaplara da bir göz at
mış bulunsaydı, yine hâdise hakkında daha et
raflı malûmat sahibi olacak ve burada bu şekil
de konuşmıyacaktı. Muhalefet Partisi Sözcüsü 
her türlü kayıttan azade tenkidlerinden bir kıs
mını da barajlarımıza tevcih etti. 

Ona göre, Seyhan barajı müstesna olmak üze
re bütün barajların inşaatında gecikmeler olmuş, 
maliyetleri artmıştır. Biraz sonra arz edeceğim iza
hat bu iddianın ne kadar yersiz ve mesnetsiz oldu
ğunu gösterecektir. Ancak, bu vesüe ile evvelâ şu
nu kaydetmek isterim ki, şimdiye kadar hiçbir 
teknik usul, bir projenin ilk tasavvur ve hesabo-
lunduğu şeküde intacını teminat altına^ alabil
miş değildir. Her nafıa hizmeti az veya çok ta
biat şartlarına bağlı olarak tahakkuk ettirilir ve 
ayrıca, projelerin tatbikatındaki inkişaf seyri, 
yeni ilâve tesislere ve tevsilere de lüzum göste
rebilir. Mühim olan, bu gayrîmelhuz inkişafların 
asgari seviyede kalması, imkânların en verimli 
şekilde kullanılmasıdır. Aksini iddia etmek, me-
suliyetsiz bir muhalefet sözcüsü için kolay, fa
kat idare ve icra için yapmak ve eser yaratmak 
zordur. Bu bakımdan biz zor olanı başarmanın 
itminanı içindeyiz. 

Şimdi iddiaların mesnetten ne kadar mahrum 
bulunduğunu arz etmek isterim. 

Sarıyar Barajı ve hidro - elektrik tesisleri 
mütaaddit mukavelelerle muhtelif mütaahhitlere 
ihale edilmekle beraber esas tesislerin mukavelesi 
1952 yüı Şubat ayında imzalanmıştır. Gayrinıel-
huz hiçbir hâdise araya girmemiş olsaydı, muka
vele şartlarına göre, Sarıyar tesislerinin 1955 se
nesi sonbaharında ikmali beklenebilirdi. Ancak, 
su çevirme tüneli açılırken arazinin tahmin edil-
miyen bir şekilde çürük çıkması, hattâ bu arada 
bir de çöküntü vukubulması yüzünden tünelin 
ikmali ve baraj inşaatına başlama tarihi altı ay 
kadar geciktiği gibi baraj temel hafriyatında zu
hur eden arazi vaziyeti dolayısiyle de evvelce tah
min edilenden fazla hafriyat yapılmak zorunda 
kalınmış ve binnetice zaman kaybedilmiştir, 

Bütün bu önceden tahmini gayrikabil sebep
lere rağmen inşaata büyük bir hız verilerek kay
bedilen zaman kısmen telâfi edilmiş ve 1956 yı
lının Kasım ayında birinci ünite, Aralık ayında 
ikinci ünite işletmeye açılmak suretiyle Sarıyar 
tesisleri gibi memlekete kazandırılmış olmasın-
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dan haklı bir ifthar duyulabilecek bir eser, bü
yüklüğüne nispetle dünya ölçüsünde normal olan 
bir müddet zarfında, yani 4,5 senede ikmal edil
miştir. 

Maliyet meselesine gelince; Amerikalı müte
hassıslar tarafından 1951 senesinde yapılan ke
şifte tesislerin 132 milyon liraya İnşa edileceği 
hesaplanmıştı. Ancak bu ilk miktara, istimlâk, 
nakliye, Gümrük Resimleri, yollar, köprüler ve 
iskele gibi masraf unsurları dâhil bulumnamak-
ta ve üstelik inşaat masrafları toprak baraj ya
pılacağına göre hesaplanmış bulunmakta idi. 
Büâhara projenin, Amerikan mütehassıslann 
tavsiyesine uyularak beton baraja tahvil edilme
si ve bilcümle masraf unsurlarının keşfe ithal 
edilmesi neticesinde keşif bedeli 218 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Fiüî maliyet ise 270 milyon lira olarak teza
hür eylemiştir ki, aradaki fark metraj artışları, 
işçilik eskalâsyonlan gibi teknik sebeplerle mun
zam işlerden mütevellittir. 

Ancak şurasını bilhassa tebarüz ettirmek 
lâzımgelir ki, 270 milyon lira, Sanyar projesi na
mı ile adlandırılan tesisler mecmuasının tamamı
na şâmil bir meblâğdır. Projede Sanyar tesislerin
den maada, enerji nakil şebekesi, trafo merkezleri 
ve Ankara şehri yeraltı kabloları dâhil bulunmak
tadır. Bu müteferrik tesislerin bedelleri çıkarıldığı 
takdirde Sanyar tesislerinin maliyeti 210 milyon 
liraya inmektedir. Diğer taraftan bu meblâğa dâhil 
bulunan ve kıymeti 20 milyon lira tutan inşaat ve 
makina ve vasıtaları ise memlekete kazandırılan 
ayn kıymetler şeklinde mütalâa edilmek gerekir. 

Nitekim bu makine ve vasıtalar başka inşaat 
işlerinde kullanılmak üzere Sanyar maliyetinden 
düşülerek faaliyete geçen başka şantiyelere devre
dilmektedir. 

Sanyar, tatbik edilmekte olan elektrifikasyon 
programının sadece bir ünitesidir. Hakikatte elek
triklendirme programı, memleket sathına şâmil 
çok mütenevvi tesisleri ihtiva etmekte ve bunlar 
kamilen zamanında tamamlanmış bulunmaktadır. 

Muhalefet sözcüsünün haberdar görünmedi
ği bu tesislerden bâzı misaller vermek isterim. 

Çatalağzı Termik Santrali ikinci kısmının, 
mukavele gereğince 1956 Martında ikmali icabe-
diyordu, filhakika bu tarihte ikmal edilmiştir. 

Tunçbüek Tennik Santralinin, mukavele mu
cibince 1956 Nisanında bitirilmesi gerekiyordu, 
bu tarihte bitirilmiştir. 

Çatalağzı • Karabük - Kırıkkale - Ankara ara
sındaki hava hattı, mukavelesinde derpiş olunan 
müddet içinde 1956 Nisanında isletmeye açıl
mıştır. 

Karabük - Kırıkkale - Ankara trafo istasyon
ları keza mukavele tarihlerinde bitirilmiştir. 

Rasgele seçilmiş ve kıymetli vakitlerinizi al
mamak için uzatılmamış olan bu misallerin ifa
de ettiği yegâne mâna hakikatin, bizim sözleri
mizde ve yaptıklarımızda mündemiç bulunduğu
dur. 

Seyhan Barajı hakkında ileri sürülen iddia
lar da esas ve mesnetten külliyen mahrum ve ha-
kikata aykırı bulunmaktadır. Bu barajın 1952 
senesinde yapılan keşfi, istimlâk masrafları ha
riç olmak üzere 100 milyon liradır, inşaat sıra
sında sadece 5 milyon liralık bir artma olmuş
tur. Bu da Adana, Mersin, Tarsus şehirlerinin 
enerjiden tamamen faydalanabilmesi için mev
cut şebekelerde de ıslahat yapılmasından ileri 
gelmiştir, iddia edildiği gibi % 40 civarında bir 
artma asla vukubulmamış, mütebaki 35 milyon 
lira istimlâk lıedeli olarak Ödenmiştir. Buna mu
kabil inşaat tatbikatında dış finansmandan 4 
milyon 900 bin dolarlık bir tasarruf yapdmış-
tıi". Görülüyor ki, muhalefet sözcüsünün iddiası 
hilâfına olarak bu devâsâ tesis» tahmin edilen 
zamandan önce ikmal edilmiş ve % 40 pahalı de
ğil, bilâkis 5 milyon dolar daha ucuza mal ol
muştur. 

Bu hakikat karşısında muhalefet partisi söz
cüsü tarafından ileri sürülen iddiaların ciddi
yet ve samimiyet derecesinin takdirini Yüksek 
Heyetinize bırakıyorum. 

Demirköprü, Kemer, Hirfanlı barajları ise 
29 - 30 Nisan 1954 tarihlerinde mukaveleye 
bağlanmış ve iş programlarında bn işlerin 1958 
senesi sonunda bitirileceği derpiş edilmiştir. 

Hemen arz edeyim ki, halen bu inşaatın ta
mamı iş programlarına mutabık olarak yürütül
mekte olup bahis konusu tesisler zamanında vc 
hattâ kısmen tesbit. edilen tarihlerden önce işlet
meye açüacaktır. 

Bu tesislerin maliyetlerine gelince, inşaat ve 
tesisat işlerinin kısmı küllisini içine alan ana 
mukavelelerdeki tahminî bedellerin yekûnu 316 
milyon liradır, (rerî kalan kısım istimlâk bedel-
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leri, müşavir, mühendislik hizmetleri, idare ve 
kontrol masrafları, yollar, idare tarafından sa-
tınalınması gereken ekipman, iş kanunlarının 
yüklediği vecibeler dolayısiyle ödenmesi icab-
eden bedellerle, temel şartlarının icabı ilâve sar
fiyata taallûk etmekte ve dünyanın her yerinde 
yapılması mûtat masraflardan ibaret bulunmak
tadır. 

Görülüyor ki, muhalefet sözcüsü bütün mali
yet unsurlarını ihtiva etmiyen rakamları muka
yese için kullanmak suretiyle zihinlerde teşev
vüş yaratmak gayesini gütmekte ve fakat haki
katler daima ve her yerde olduğu gibi olanca be
lagat! ile tetkiksiz ve maksatlı iddiaları tekzibey-
lemektedir. 

Hazer gölü hidro - elektrik tesislerine gelince, 
inşaat işlerinin birinci kısmı 1951, ikinci kısmı 
1955 senesi başında ihale edildiğine göre, bunla
rın 1953 senesinde ikmali esasen bahis mevzuu 
olamazdı. Elektrik ve makina tesisleri tamamen 
ikmal edilmiş olan bu inşaatta, tünel hafriyatın
da arazi şartlarından mütevellit su sızıntıları ve 
göçmelerle karşılaşılmış ve büyük bir gayretle 
çalışılarak bu sıkıntılar bertaraf edilmiştir. Ha
len 4442 metrelik tünelden sadece 190 metrelhk 
bir kısım kalmıştır ki, önümüzdeki Mayıs ayma 
kadar bu da bitirilecektir. 

Bu suretle 1956 Eylülünde bitirilmesi icabe-
den tesis 1957.Mayısına kalmıştır. 

Şimdi Muhalefet Partisi sözcüsünden sorarım: 
Toprak şartlan önceden derpiş edilemiyecek şe
kilde gayrimüsait çıktı diye başlanmış olan bir 
tesisten vaz mı geçmeliydik? Bizim vazife ve hiz
met anlayışımız her güçlüğe ve engele rağmen 
başarmak olduğundan işimize devam etmeyi ve 
memlekete faydalı bir tesis kazandırmayı tercih 
ettik. 

İller Bankasının yaptırmakta olduğu orta 
çaptaki hidro.- elektrik santralleri münasebetiyle 
üeri sürülen iddialar da, tarih hatalan ile mali
yet bedeli mefhûmunun bilinmemesinden müte
vellit zaıflarla malûl bulunmaktadır. 

Jeolojik bünye itibariyle çok genç ve haşin 
bir mıntakada kurulan Tortum hidro - elektrik 
santrali 1952 Temmuzunda ihale edilmiştir. An
cak arazi şartları mumam emniyet tedbirleri alın
masını icabettirmiş, iklimin hususiyetleri, mah
dut aylarda çalışdmasına imkân vermiş ve aynea 
diğer teknik mahzurlar sebebiyle inşaatın ikmali 

bir yıl kadar gecikmiştir. Şu kadarını söyliyeyim 
ki, bütün bu aleyhte şartlara rağmen yapılmakta 
olan tesis, Türkiye'de henüz emsali mevcut bu-
iunnnyan-bir mühendislik eseri olarak bu yıl so
nunda hizmete girecektir. 

Botan - Siird santraline gelince, sözcünün söy
lediği gecikme varittir. Ancak bunun mesuliyeti 
iktidarımıza değil, 1950 seçimine takaddüm eden 
tarihlerde Botan çayının seylâbi hareketlerini 
hiç nazarı itibara almıyarak kifayetsiz bir proje 
hazırlıyanlara ve onu tatbik mevkiine koyanlara 
racidir. Biz tatbik kabiliyeti olmıyan bir proje
yi değiştirmek ve tamamen yeni ve mevkiin şart-
lanna uy^uıı bir eser meydana getirmek suretiyle 
aklın, mantığın ve tekniğin icaplarına uymu^ 
bulunmaktayız: Halen tamamlanmış olan bu te
sis yakında tecrübe işletmesine geçecek ve Siird'
in kalkınmasında mühim bir rol oynıyacaktır. 

Ceyhan - Maraş hidro - elektrik santrali de 
Botan gibi yine 1950 seçiminden önce ve mahal
line uygun olmıyan bü* projeye istinaden inşa 
edilmeye başlanmış ve ancak iktidanmız zama
nında noksanların ikmali imkân dâhiline girerek 
daha geniş bir sahanın istifadesini sağlamak 
üzere yeni bir proje hazırlanmış ve t&tbika ko
nulmuştur. 

Konya - Göksu, Eğridir, Kovada ve Sızır 
hidro - elektrik santrallerine gelince, bidayette 
hazırlanan projelerin mahdut bir sahaya taallûk 
etmesi sonradan muhitin süratle inkişafı dolayı
siyle bu santrallerden üretilecek enerjiden daha 
geniş vatandaş kütlelerinin istifade etmesi uygun 
görülmüş ve projeler tevsi edilmiştir. Tamamen 
daha iyi ve daha çok hizmet gayesini güden bu ta
dilât sonunda ikmali geciken bu tesisler bu yıl hiz
mete girecek ve bu sayede yüzlerce belediye vc 
köy İşığa kavuşacaktır. 

Van — P.endimahi Hidro - Elektrik Santra
linden İller Bankasının haberdar olmadığı yo
lundaki iddiaya gelince, bu santral 14 .XII . 
1954 ve 20.VIII. 1955 tarihlerinde adı geçen 
banka tarafından iki defa ihaleye çıkanlmış ve 
fakat talibolan firmalann fahiş bedeller teklif 
etmeleri veya kifayetsiz bulunmaları sebebiyle 
mukavele akdi cihetine gidilmemiştir. Bu hâdi
se, iktidanmızın Devlet idaresinde ne kadar ti
tizlik ve ciddiyetle hareket ettiğini, işleri te
sadüflere bırakmadığını, ve paranın mahalline 
masruf olmasını istediğinin bir delilidir. 
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Bu arada muhalefet partisi sözcüsünün yünlü 
mensucat istihsal rakamlarına da cevap vermek 
isterim. Kendisi yünlü mensucat istihsalinde azal
ma olduğunu iddia etmiştir. 

Rakamları işte okuyorum. Bunlarda artma 
mı yoksa azalma mı olduğunun takdirini kendi
sine bırakıyorum : 

Yünlü istihsal rakamları : 

Hususi Devlet Yekûn 
Sene sektörü sektörü milyon metre 

1949 7.6 5.1 12.7 
1950 4.6 4.4 9.-
1951 4.2 4.2 8.4 
1952 1 0.5 4.1 14.6 
1953 13.- 4.4 17.4 
1954 12.8 4.1 16.9 
1955 14.7 4.5 19.2 
1956 15.- 4.1 19.1 

Muhterem arkadaşlar; 
Muhalefet sözcülerinin ve hattâ muhalefete 

mensup bâzı mehafilin üzerinde ısrarla durduk
lar ı bir mevzu, bir türlü anlaşılamadığından do
layı hakikaten bedbaht bir mevzu, millî gelir 
hesaplandır. 

Bu hesaplar istediği kadar müspet, istediği 
kadar ferah verici olsun, muhalefet t a r a f ı n d a n 

ele alınır, mahiyetine ve bünyesine girmeye lü
zum görülmeden mücerret ve sathi, görünüşle
riyle ve hakiki mânalarının tamamen zıttı mâ
nalarla ifadelendirilerek ortaya atılır ve sonra 
da çeşitli ahkâm istimbat olunur. Hattâ okadar 
ki; araianndr, yüzde 15 cıvannda fark bulunma
s ı n ı n İmkân •dâhilinde ılmasına rağmen ilk mu
vakkat rakamlarla katî rakamlar kıyaslanır ve 
üân olunur ki; millî gelir Demokrat Partinin 
aleyhinedir. 

Arkadaşlar, gerekçede izah etmiştik, iki gün 
evvel yaptığım konuşmada da anlattım. Nâçar 
bîr daha tekrarlıyacağım: 

Bizde millî gelir hesapları çok yenidir. An
cak ciddî çalışmalara iktidarımız zamanında 
başlanmıştır. Metot bakımından daha da yeni 
bir tarih, 1954 traihini taşır. Ru tarihten itiba
ren eski yıllara ait hesaplar da revizyona tâbi 
tutulmuştur. 

Rakamlar katîleşitfceye kadar evvelâ birinci 
muvakkat rakam haline gelir, Sonra ikinci mu
vakkat rakam olur. Sonra da katî rakam olur. 

i Muhtelif sektörlere ait istihsal rakamlan pey-
ı derpey elde edildiği için birinci muvakkat ra

kamlar en noksan rakamlardır. Sonra malûmat 
geldikçe rakamlar büyür. 

Binaenaleyh, bitaraf bir kimse birinci mu-
j vakkat rakamlarla katî rakamları mukayese et

mez. Çünkü varacağı netice doğru değildir, 
bitaraf değildir. O halde yapılacak iş ya mu
vakkat rakamları muvakkat rakamlarla muka
yese etmek veya bir miktar tezyide tâbıHuta-
rak katî rakamlarla karşılaştırmaktır. 

Ancak bu yolladır ki nispeten doğm objek
tif neticelere varmak mümkün olur. 

1949 ve 1955 rakamlarını bu doğru ve tabu 
metotla mukayese etmiş ve hu mukayeselerin uc-
ticelerini gerek bütçe gerekçesinde, gerek büt
çe vesilesiyle yapmış olduğum konuşmada arz 
etmiştim. Bu netice asgari yüzde bir artış ifade 
ediyordu. 

Şimdi muhalefet sözcüleri diyorlar ki, 1953 
yılından beri millî gelirimiz düşmüştür. İkti
sadi inkişafımız duraklamıştır. Rakamlar bunu 
göstermektedir. Tabiî tahmin buyurursunuz. 

Mukayese ettikleri rakamlardan 1953 rakamı 
katî rakamdır. 1955 rakamı ise birinci muvak
kat rakamdır. 

Ayrıca cümlenizin malûmudur ki, 1953 yılı 
hububat bakımından, hava şartlarının müsait 
gittiği iyi bir mahsul yılıdır, 1955 yılı ise böyle 
değildir. Bizim gibi gayrisâfi millî hâsılasının 
% 48 ni zirai gelir teşkil eden bir memlekette 
bu millî hâsılanın mahsul vaziyetine göre t 
nıevvüçler arz etmesi gayet tabiîdir. Fakat bu 

I hususu nazara almak için de biraz insaf lâzım-
I dır. Ondan dolayı nazara alamazlar. 

j Arkadaşlar, 
; Bereketli bir mahsul yılı olan 1953 millî ge

lir rakamı, cari fiyatlara göre değil, 1948 fjyat-
Iariyle, 14.566,7 milyon lira 1955 birineî mu
vakkat rakamı ise 14.349,9 milyon liradır. Ara
daki fark 116,3 milyondur. Bu farkın nispeti de 
binde sekizdir. 

Halbuki muvakkat rakamlarla katî rakam
lar arasındaki farklar % 15 e kadar çıkabilmek
tedir. Binenaleyh 1955 millî gelirinin, rakam-

ı lann katîleşmesi sonunda 16,5 milyara kadar 
I çıkması dahi mümkündür. 

i Bu vaziyette millî gelirdeki düşüş iddiala-
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rınm samimiyet derecesi üzerinde elbette ki te-
vakkaf gerekir. 

Muhalefet partisi sözcüsü, millî gelirin sınıf
lar arasındaki dağılışına da temas ederek zi
rai geliri köylü nüfusu ile, diğer sektörlerden 
niütehassıl gelirler toplamım da şehirler süfıı-
suna bölmek suretiyle bâzı neticeler çıkardılar. 

Arkadaşlar, 
Milli gelirin, cemiyetin muhtelif tabakalara 

ve fertleri arasındaki dağılışı meselesi, hesabı 
pek büyük müşkülât arz eden, teknik bir me
seledir. Memleketimizde bu hesaplar henüz ya
pılamamıştır. Hal böyle iken zirai gelir yekû
nunu, köylü nüfusa bölmek, köylümüzün zira-
atten başka bir faaliyeti ve geliri olmadığını 
kabul etmek demektir. Aynı ameliye, diğer ta
raftan zirai karekter taşıyan sjehir ve kasaba
larımızda oturan halkımızın zirai gelirini de, 
köylüye maletmek demektir. Halbuki, arkadaş
lar, köylümüz, zirai faaliyeti dışında el ve ev 
sanatlarında, madencilikte, inşaat sanayiinde, 
çeşitli hizmetlerde, daha diğer faaliyet sektör
lerinde de çalışmaktadır. Böylece, bir ferdin, 
bir ailenin çeşitli kaynaklardan geliri alabilir. 
Böyle bir hesap yapabilmek için, fertlerin, aile
lerin, muhtelif iktisadi faaliyet sektörlerinden 
elde ettikleri gelirleri bilmek lâzımgelir. Bun
lar hakkında malûmat sahibi olmadan, sözcü
nün yaptığı gibi hesap yapmak, insanı sadece 
yanlış neticelere götürür. 

Muhterem arkadaşlar: 
Takdim ettiğimiz bütçe gerekçesinde emis

yon durumundan bahsederken takibettiğimiz 
para politikasiyle, para hacmini, istihsal sektör
lerindeki inkişafa uygun bir şekilde geliştir
diğimizi ve bu politika ile istihsaldeki inkişafı 
öniememek gayesini göz önünde bulundurduğu
muzu belirtmiştik. 

Emisyon miktarındaki v â k i tahavvülleriu 
memleketin iş vc istihsal hacmma muvazi bir 
seyir takibettiğini ifade ettikten sonra da, gay
risâfi millî hâsılanın 1049 senesindeki miktarı 
ile. 1955 senesini mukayese etmiş ve bu hâsılanın 
9 küsur milyardan 23 milyar 643 milyona v â s ı l 

olmak suretiyle % 157,7 nispetinde bir artiş 
gösterdiği üzerinde durarak müddca vc nıüşaha-
demizin toptan delilini vermiştik. 

Münakaşaya mütahammil olmıyan bu sarih 
vaziyet karşısında, başkaca delil gösterilmesine, 

1 mucip s e b e p araştırılmasına vc mezkûr hacmi 
İ terkibeden unsurların müfredatı üzerinde tevak

kuf etmeye mahal görmedik. Mevzuun teferrua
tına girerek esasen hacimli olan bir vesikayı da
ha da ağırlaştırmak istemedik. 

Muhalefet partisi namına konuşan sözcünün 
bu mevzuu ele alarak ve para muvazenesizliğin
den tutarak bütçe muvazenesizliğine kadar gö
türdüğü sözleri ve gerekçede tasrih edilen müc
mel izahatta noksanlıklar bulunduğu hakkın
daki iddiası üzerine şimdi mevzuu tazlasiyle taf
sil etmek, müfredat ve tefemin ta ve mukayese
lere girerek tekrar açıklamak mecburiyetini 

. hissetmiş bulunuyorum. Takdir buyurursunuz 
ki. tedavül meseleleri herkesin bildiği gibi pek 
hassas ve itibar ile pek yakından ilgili mevzu
lardır. Bu «ahada gelişi güzel yapılacak tenkid-
lcrin, sarf ulunacak yersiz sözlerin, yanlış haber
lerin, objektif olmıyan tasnif v<: ifadelerin para 
değeri üzerinde içeride ve dışarıda tahripkâr 
tesirlerini önlemek vatanperver olan herkesin 
başta gelen vazifesidir. Bu vazife, i ş başında bu
lunanların olduğu kadar, muvafık muhalif ve 
bitaraf bütün vatan evlâtlarının b i r memleket 
borcud u r . 

Bir millî muhalefet partisi adma konudan 
sözcüde bu hassasiyetten ve bu duygudan en 
ufak bir emare göremediğimi burada üzüntü ile 
ifade etmeye mecburum. Aksine olmak bu mu
halif mebus, siyasi emeller lehine, para gibi na
zik bir mevzuda, pisikolojik bir darbe yaparını 
ümidiyle hakikata son derece aykırı ve o dere-

j cede tahripkâı olarak ne söylemek mümkünse 
hepsini, millî menfaatleri müdafaa ve siyanete 
mahsus olun bu kürsüden sıralayıp dökmekten 
çekinmemiştir. 

Muhalefet partisi sözcüsü, millî tedavül mü-
esaesemiz olan Merkez Bankasının malî vc ikti
sadi hayatımızda çok mühim rolü bulunun b i r 
müessese olmaktan çıkıp para deposu veya am
barı haline geldiğim ifade etmeye cesaret etmiş
tir. Merkez Bankaları dünyanın lıer yerinde ka
nundan aldıkları salâhiyetlere dayanarak para 
ihraçeden müesseselerdir. Sözcü bu mühim vazi
feyi para m a t b a a c ı l ı ğ ı veya depoculuğu şekline 
dökmek suretiyle demek istemiştir ki, bu mües
sesede, kanunla tesbit olunan salâhiyetlerden 
istifade edilerek veya bu kanunlar ve bunlann 
tesbit ettiği esaslar, nispetler ve mevzular bir 
kenara bırakılarak, her talep ve müracaata gelişi 

3297 

TBMM KUTUPHANESI



güzel cevap verme şeklinde bir yol tutmuştur. 
Merkez Bankası, Hükümetçe, Devletin malî 
ihtiyaçlarını emisyon tarikiyle karşılamaktan 
başka bir fonksiyonu olmıyan bir otomat haline 
getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bir muhalefet partisi adına konuşan bu za
tın ileri sürdüğü bu haller nasıl cereyan edebi
lir. Merkez Bankasınca gelişigüzel bir kredi po
litikası takibine cevaz verecek kanuni değişik
ler mi yapılmıştır? Yoksa işlerin yürütülmesin
de kanunlardan inhiraf eden yollar mı tutulmuş
tur. 1715 sayıh Merkez Bankası Kanununun 
1930 yılından beri mer'i olduğu hepinizce ma
lûmdur. Bu kanunda iktidarımız zamanında bâ
zı tadiller yapılmıştır. Fakat bu tadiller haugi 
mevzulardadır? Sözcüye hatırlatayım ki; bu ta
dillerle yapılan iş, Hazineye muhtelif namlar a l 
tında verilen avansların tevhidine ve bunların 
masraf bütçelerinin küçük bir nispeti ilo tahdid-
edilmesine matuftur. Acaba bu Sözcü, yapılan 
tevhit ve tahdidin hatalı mı olduğuna kaani-
dir? Şayet bu kanaatte ise uzun yıllar boyunca 
ve iktidarımız zamanına gelinceye kadar kısa 
vadeli avans, 9 ay vadeli bono, demiryolu ve 
Tekel bonoları vc daha nice, nice n a m l a r l a m i k 

tarı milyarlara varan çeşitli ve geniş yetkile
rin ipkasını mı arzu etmektedir. 

İktidarımız maliyesinin emisyon kayna
ğından bu yolda kolaylıklar sağlamaya ihtiyacı 
yoktur. Bu çeşitlere ve bu limitlere ihtiyacı yok
tur. Malî membalan geliştirilmiş, tahsilat ve 
sarfiyatı tanzim edilmiş, Hazine muamelelerin
de icabeden seyyaliyetler temin olunmuş mem
leketlerde olduğu gibi bizim de Hazinedarlık 
vazifesi icabı ve bu icap ölçüsünde hudutlandı-
rılmış avansa ihtiyacımız vardır. İşlerimiz, büt
çemizin ebadını esas olarak alan kanunumuz 
dairesinde pekâlâ yürütülmektedir. Getirdiği
miz ikinci tadil kanunu da Toprak Mahsulleri 
Ofisinin Merkez Bankasına olan borçlarına ta
allûk etmiştir. Mezkur Ofisin muhtelif yıllara 
ait alım - satım fiyat farklarına tekabül eden 
borcunun bu gibi muamelelerde en salim şekil 
olan konsolidasyon muamelesine tâbi tutulması 
derpiş edilmiştir. Bu kanunu da 27.V. 1955 ta

rihinde takdirlerle kabul buyurduğunuzu hatır
latmak isterim. Bu kanunun birinci tatbik yı
lında 28,5 milyon lira, ikinci tatbik yüinda da 
33 milyon lira olmak üzere yalnız iki yıl içinde 
61,5 milyon liralık Toprak Ofisi borcunun Mer
kez Bankasına ödenmesi temin edilmiş bulun
maktadır. Geri kalan borcun da konsolidasyon 
muamelelerinde en kısa süre olan on seneden 
önce bu bankaya ödeneceğini huzurunuzda bü
yük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Bu kanunlar meyanında Merkez Bankasınca 
kabul edilecek senet vâdelerinin 90 günden 120 
güne çıkarılması, sanayi ve ımıadin erbabına, 
küçük esnaf ve sanatkârlara, bir kelime ile malî 
sektörle asla ilgisi olmıyan hususata matuf fay
dalı suhuletlerden başka bir tadil getirmedik. 

Görülüyor ki, bu sahada yaptıklarımız Ha
zine avansının tevhit ve tahdidine. Merkez Ban
kasına Hazine boııolariyle yapıhutş bir borcun 
itfasına, bir kelime ile Türk parasının sıhhat ve 
selâmetine ve Türk ekonomisinin sağlamlaşma
sına matuf olarak yapılmıştır. 

Şu halde sözcünün Merkez Bankasını Hazine 
ihtiyaçları ile bütçe açıklarını gidermeye me
mur bir otomat veya gelişigüzel para çekilen 
bir depo menzilesinde göstermek istemesi sebep
lerini acaba tatbikatta mı aramak icabedecek 
tir? Böyle bir iddianın da hakikatle bir alâkası 
bulunmadığını rakamlar ve mukayeseler göste
recektir. 

Şimdi sözlerimi müsaadenizle bu amelî saha
ya intikal ettireyim: 

Merkez Bankamızın 1931 senesinde kuruldu
ğunu biraz önce arz etmiştim. 

Kuruluşu takiben 1932 yüından 1950 senesi
ne ve 1950 senesinden de bugüne kadar cereyan 
eden emisyon faaliyetini burada gözden geçire
lim; 

Merkez Bankasının açtığı kredileri, Hazine 
ve Devlet ihtiyaçları ve bir de ticari ve zirai 
ihtiyaçlar için verilen krediler şeklinde ikiye 
ayıralım. Bu millî tedavül müessesemizin teşek-

j külünü takibeden ilk beş senelik devrede kredi 
kaynaklarının c/c 65 nin Hazine ve Devlet ihti
yaçlarına taallûk ettiğini tesbit ettikten sonra 
bu nispetin 1950 senesine kadar takibettiği sey
ri birer birer arz ediyorum. 
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Yani, Merkez bankasının açtığı krediler ye-
kurumdan 

1937 senesinde 62,3 
1938 » % 75,5 
1939 > % 91,6 
1940 » % 94,5 
1941 » % 92,4 
1942 s % 88,4 
1943 > % 88,-
1914 74,9 
1943 » % 71,8 
1946 » 69,1 
1947 % 57,9 
1948 » % 60,2 
1949 % 63,6 
1950 > 60,4 

Hazîne ve Devlet ihtiyaçları için açılmıştır. 
Arz ettiğim bu on dört yılın vasatisi, yani 

Merkez Bankası kredileri mecmuundan Hazine 
ve Devlet ihtiyaeatına matuf olarak istimal 
edilen kısmın nispeti vasati olarak % 75 tir. 

İktidarımız zamanında ise bu nispet yalnız 
% 39,5 tan ibarettir. 

Görülüyor ki Hükümetimiz Merkez Bankası 
kredilerinin Devlet ihtiyaçlarına akış temposu
nu iktidara gelir gelmez, bütün tedbirlere mü
racaat etmek suretiyle durdurmuş ve iktisadi 
faaliyetleri geliştirme ve malî idlerimizi tanzim 
hususunda sarf ettiği büyük, gayretlerle bu nis
peti % 50 civarında bir azaltma yoluna gitmiş 
ve bunda da tamamen muvaffak olmuştur.. Bu 
vaziyet ve bu sarahat karşısında muhalefet par
tisi sözcüsünü tetkiksiz, mukayesesiz ve insaf
sız sözlerinin nasıl karşılanması icaibettiğini Bü
yük Meclise ve memleketin hakşinas efkârı umu-
miyesine terk ve tevdi etmeyi uygun görüyo
rum. 

Bankanın .kuruluşundan ve iş başına geldiği
miz tarihten başlıyarak verdiğim bu nispetler, 
ileri sürülen iddiaların' maliyemize ve Merkez 
Bankamıza ve daha fenası bütün vatandaşların 
alâkadar olduğu millî paramıza tevcih edilmiş 
bühtan, iftira ve suikastlcrden ibaret olduğunu 
ortaya koymaya kâfi geldiği halde müsaade 
ederseniz bu mevzuu bu kadarla da bırakmıya-
cağım. 

Hazinenin para deposu sözleri altında şuur
suzluk, sorumsuzluk, kanunlara karşı lâubalilik 
isnatları altında bulundurulmak istenilen mali

yemize ve Merkez Bankamıza tevcih olunan bu 
ağır sözlerin vahameti karşısında göstermeye 
mecbur kaldığım bu infial ve aksülamelin tekrar 
mazur görülmesini rica ederek, açılan kredilerin 
mahiyetleri hakkında izahat vereceğim : 

iktidara geldiğimiz' zaman Merkez Bankası 
kredileri yekûnunu 879,7 milyon lirada bulmuş
tuk. Bunun 98,4 milyon lirası Hazine avansı ile 
bonolarına, 553,2 milyon lirası Toprak Ofisi bo
noları hariç, Hazine kefaletini haiz bonolara ta
allûk ediyordu. Bunların yekûnu 651,6 milyon 
lira tutmakta ve böylece 879,7 milyon liradan 
ibaret olan Merkez Bankası kredileri yekûnu
nun % 74 üne tekabül etmekte idi. Buna mu
kabil, bütün ticari vc zirai ihtiyaçlarına açılan 
krediler ise yalnız % 26 nispetinde 228 milyon 
liradan ibaret idi. 

İktidarımız, elden gelen bütün gayreti göste
rerek geliştirmeye çalıştığı millî ekonominin ih
tiyaçlarına muvazi olarak, bütün cihaz ve im
kânları faaliyete getirirken, Merkez Bankası 
kaynaklarını da bu faaliyete gereği gibi ve ge
reği kadar iştirak ettirmek üzere artırmayı ön 
plânda tutmuş ve yedi seneye yakın bir müddet 
içinde bu banka kredilerini de artırarak 1950 
senesindeki 879 milyonluk miktara 2 milyar 736 
milyonluk bir ilâve yapmıştır. 

1950 ydmda mevcut kredilere inzimam eden 
on imkânlar, hangi maksat vc mevzulara tevec
cüh etmiştir? Bu ilâveler sözcünün, dediği gibi 
lir Hazine deposuna konularak oradan Hazine 
ihtiyaçlarına mı savf olunmuştur? Yoksa malî 
imkânların kifayetsizliğini gidermeye mi tahsis 
edilmiştir? Yüksek müsaadenizle bu tahsis ma
hallerini de birer birer arz edeyim. 

Açılan yeni kredilerin 444 milyon lirası ka
nunla kabul buyurduğunuz hâd dâhilinde olmak 
üzere ve bütçelerimizin devamlı ve seri inkişafı
nın bir neticesi olarak hazinedarlık cazifelerimi-
zin tedvirine, 37,9 milyon lirası gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girme salâhiyeti veren kanunla
rın icabı olarak çıkarılan ve mütaakıp yıl büt
çelerine konulacak tahsisatlarla itfa edilecek 
olan Hazine bonolarına, 434,8 milyon lirası da 
yine kanuni yetkilere müsteniden kefalet ettiği
miz bonolara taallûk etmiştir. 

Buna mukabil, 1 milyar 895 milyon lirası 
harici ve d a h i l î ticaretimize ve ziraat sahasına 
tahsis olunmuştur. 

Görülüyor İri, iktidarımız zamanında Merkez 
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Bankası kredilerine inzimam eden 2 milyar 730 
müyon liranın yalnız % 30,7 sine tekabül eden 
841 milyon lirası bütçelerimizin inkişafına mu
vazi olarak genişi iyen Hazine muamelelerine ve 
süratle gelişmekte olan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kefaletlerine ve % 69,3 nispetine teka
bül eden 2 milyar liraya yakın kısmı ise yurdu
muzun zirai ve ticari ihtiyaçlarına tahsis olun
muştur. 

Şimdi muhalefet partisi sözcüsünün, muha
lefetçe yaratılmak istenilen psikozun mihverini 
teşkil eden bir tâbirine, enflâsyonun ortasında 
bulunduğumuz hakkındaki beyanına gelmek is
terim. Bu nüfuz nazar sahibi hatibe göre, bu 
teşhisinin mesnedi tedavül hacmına müessir kre
dilerin, yani Merkez Bankası kaynaklarının ik
tisadı sahalardan ziyade, malî ihtiyaçlara initaf 
etmiş olmasındadır. Bahsi geçen kredilerin tah
sis mahalleri ve tevzi şekil ve nispetleri hakkın
da verdiğim izahat ve sayıp döktüğüm rakamlar
la bu iddianın butlanını ortaya koymuş bulunu
yorum. Bu noktayı bir diğer cihetten cerhe ma
tuf mülâhazalarımı söylemeden evvel, sözcünün 
rakam mukayeselerinde de en iptidai esaslara 
riayet edilmiş olduğunu esefle açıklamaya mec
burum. Ezcümle bu sözcü, 1955 ve 1956 yılları
na ait emisyon durumunu mukayese ederken bi
rincisinde Aralık ayı sonunu, ikincisinde ise 
Aralık ayı başını almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Aralık ayım aldıktan soura birinde başı

na birinde sonunu ele almakta ne mahzur var
dır diye bir sual hatıra gelebilir. Hemen söy
liyeyim ki, aradaki fark tam 45 milyon lira
dır. Yâni emisyon rakamı bir miktar daha 
yüksek gösterilmek için ve bililtizam Aralık 
ayının başı alınmış buulnmaktadır. Buna mu
vazi olarak emisyondaki artış sebepleri gös
terilirken de, ticari ve zira? senetler seviyesi
nin nispeten düşük olduğu ve bilmukabele 
Hazine muamelâtının binnisbe kesif bulunduğu 
Aralık başı. vaziyeti alınmış bulunmaktadır. 

Muarızımız, mukayesesinde arz ettiğim ba
sit kaideye riayet etmiş olsaydı bilhassa müs
tahsil kredilerin, yani ticari ve zirai kredile
rin 202 milyon lira gibi mühim bir artış kay
detmiş olduğunu nazarlarınızdan gizleyeni iye -
cekti. Diğev kalemlerde ve ezcümle tekel bo
noları gibi kalemlerde kredilerin mevzuu ile 

karşıbğı mal miktarını açıklamış olsaydı, bun
ların da emisyoner krediler olduğunu yük
sek huzurunuzda ifade etmeye imkân bulamaz
dı. Etibank ın Hazine kefaletli bonalarında kay
dedilen tevakkufa mukabil tekel bonolarının 
artırılmış olduğunu ve böylece tekel adına 
Merkez Bankasından temin olunan imkânların 
Etibauka tahsis olunduğu gibi bir imada bulun
maya cesaret edemezdi. 

Tekel İdaremizin bonolarında kaydolunan 
85 milyon liralık artışın mühim kısmı itiba
riyle sadece tütün stoklarındaki artışa te
kabül ettiğini ve bu tütünlerin de 15 gün ka
dar evvel serbest dolar mukabilinde satılmış 
bulunduğunu burada memnuniyetle açıklamak 
isterim. 

ileri sürülen iddialarda hakikata en ufak 
bir hürmet hissi gösterilmiş olsaydı, Hazine 
avanslarında bir yıldan diğerine görülen ar-
tısın evvel be evvel mevzuun bütçe ile olan 
ittisalinde aramansı yani bütçe rakamlarımı
zın yıldan yıla gelişmesinde aramansı lâzım-
gelirdi. 

Malî mevzulara vâkıf olması icabeden bu 
zatın Hazine muameleleri ve Merkez Bankası 
münasebetleri üzerinde pek basit bilgilerden 
ileri gidememiş olduğunu da burada teessür-
lo kaydetmeğe mecburum. 

Filhakika, yaptığı tenkidlerin mihverlerin
den birini teşkil eden Hazine muamelelerimi
zi, tahsilat ve tediyatın icrası ve mevsimler 
arasındaki gelir ve gider adenütevafukunun. 
Merkez Bankası kolaylıklariyla giderilmesi şek 
ünde bir mekanizmaya istinad ve inhisar et
tirdiğini üzüntü ile görmüş bulunuyoruz. 

Bu basit mekanizma Muhalefet Partisi Söz
cüsü bir arkadaşının zihninde o derece kök-
lenmiş bulunmaktadır ki, cari bütçe muham-
raenatı tahakkuk ettiği takdirde malî yılın 
son günü mezkûr avansın tamamen kapatıl
ması ve yevmin cedit rızkın cedit fehvasiyle 
yeni avanslara başlanılması icabettiğini ta
hayyül etmektedir. Hazine muamelelerinin maa
lesef bu kadar basit olmıyan cereyan şekil
leri hakkında encümenlerde ve bütçelerimizin 
umumi müzakeresi sırasında yüksek huzuru
nuzda geniş izahlar yaptığımı hatırlamakta
yım. Bu izahlarımın ileride zuhur edeeek fır
satlardan istifade ederek tekrar edilmesinde. 
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bilhassa bu muarızlarımız bakımından büyük 
faydalar olduğu mütalâasındayıüı. 

Şimdilik şu kadarını söyliyeyim ki, Hazine
nin faaliyetini, sözcünün formülü şekünde an
lamaya, ne kanuni ne de maddi imkân mevcut 
değildir. Her malî yılın ilk gününde İcrası ica
beden tediyeler vardır. Yine bu ilk ay içinde 
vâdesi gelen taahhütler ve yerine getirümesi 
icabeden vecibeler mevcuttur. 

Bilfarz bizim Hazinemizin, Martın daha bi
rinci gününden maaş, ikramiye ve üç aylıklar 
namiyle 140 milyon lira civarında tediye veci
besi vardır. 

Keza yine Mart ayında ödenmesi icabeden 
istikraz taksitleri, bono bedelleri ve istihkak
lar da vardır. Bütçe ile kabul buyurduğunuz 
yardımların da mühim bir kısmının bu ay için
de icrası gerekmektedir. Sadece bu saydıkları
mın takribi yekûnu 260 milyon lirayı aşmakta
dır. Bunların Mart başında ve vâdelerinde icra 
ve ifası için, Hazinenin karşılıklarım vaktinde 
temin ve yurdun uzak, yakın bütün yerlerine 
tevzi etmiş olması lâzımdır. 

Bu vaziyet karşısında sözcüye, malî yıl sonun-
de hesabın kat'ı ile avansların tasfiyesinin ne su
retle kabil olacağını sormak isterim. 

Muhalefet partisinin, bu mahir sözcüsü, sırf 
muhalefet gayretiyle, millî paranın iç Ye dış 
değerini tenzile matuf beyanatında mûtat enf
lâsyon kelimesini de (bu cereyanın tam orta-
srndayız) demek suretiyle istimal etmiş bulun
maktadır. Bu cereyanın önünde mi, ardında 
mı, ortasında mıyız t Müsaadenizle bunu da 
sarahatle kendisine anlatalım : 

Bi ra2 evvel, iktidarımızın memleket ekono
misini geliştirmeye matuf gayretlerinde, mevcut 
bütün imkân ve cihazları faaliyete getirirken 
Merkez Bankası kredilerini de artırmayı ön 
plânda tutmuş olduğunu arz etmiştim. Bu kre
dilerdeki artış neticesinde emisyon miktarında 
meydana gelen inkişaf, işin icabettirdiği fren
lerden mahrum bir gidişin işareti değil, bilâkis 
şuurlu bir politikanın tecellilerinden biridir. Bu 
müspet politikanın kısa zamanda verdiği seme
reler hepimizin malûmudur. Bir taraftan gay
risâfi millî hâsılada yüzde yüz elliyi mütecaviz 
bir artış sağlanırken, emisyon hacmi da bitta
bi bu gelişmeye muvazi bir inkişaf seyri takibi? 
decekti. Bu muvazilik ve ahenk acaba temin 
edilebilmiş midir? 

Bu noktayı araştırmak üzere bâzı mukaye
seler yapmak isterim. Bunlardan birincisi, emis
yon miktarları ile gayrisâfi millî hâsıla rakam
ları arasındaki nispetlerin mukayesesidir. Bi
lindiği üzere, bu nispetler tedavüldeki para 
miktarının ekonominin hakiki ihtiyacına inti
bak edip etmediği hususunda müş'ir vazifesi 
görmektedir. Bütçe Komisyonumuzun raporun
da da temas olunduğu gibi beynelmilel tediye
ler Bankasının 1956 raporunda bu mevzuda neş
rolunan bir etüde göre, tedavüldeki para mik
tarının, cari fiyatlarla gayrisâfi millî hâsılaya 
nispeti 1955 senesi nihayetinde isveç'te % 11, 
Norveç'te % 12, Holânda'da % 14, İtalya'da 
% 15, Fransa'da % 18, İsviçre ve Belçika'da 
% 23 tür. Bizde ise Merkez Bankasının 2 Şubat 
1957 tarihli haftalık vaziyetine nazaran % 9,81 
dir. 

Burada iki noktayı unutmamak lâzımdır. 
Evvelâ bu mukayesemize esas teşkil eden mem
leketlerin hemen (hemen hepsinde kaydi para, 
Türkiye'ye nazaran çok daha münkeşiftir. Ya
ni para hacminin daha büyük bir kısmını teşkil 
etmektedir. Saniyen mukayesemizde Türkiye'
ye ait nispetin hesaplanmasında kullanmak zo
runda olduğumuz sayrisâfi millî hâsıla rakamı, 
1955 senesine aittir. Şayet bugün 1956 rakamf-
na ait hesaplar ikmal edilmiş olsa da mukaye
semizi, 1956 yıh gayrisâfi millî hâsıla rakamı ile 
yapmış olsaydık, % 9,6 dan da aşağı bir nispet 
elde edileceği şüphesizdi, 

iktisaden kalkınmakta olan bir memlekette, 
deflasyoncu bir politikanın, kalkınma faaliyetleri 
üzerindeki menfi tesirlerini izah etmeye lüzum 
görmüyorum. Bunun ıstıraplarını geçmişte yur
dumuz pek acı bir şekilde hissetmiş ve neticele
rini pek pahalı bir şekilde ödemiştir. 

Benim şimdi arz etmek istediğim husus, bu 
mevzuda ne kadar Ölçülü kaldığımızı belirtmek 
ve muhalefet partisi sözcüsünün tedavül 
hacmında, bir seneden diğerine kaydo
lunan artışı ve Hazine avanslarının seyrini 
bahane ederek, enflâsyonun tam ortasında oldu
ğumuzu söylemesinin yersizliğini ortaya koy
maktır. 

Emisyon miktarının, 1938 - 1944 devresinde 
194 milyondan 973,5 milyona yükseldiği hatır
lardadır. 

Bu 6 senelik devrede emisyon 5 misline çıkar 
ken fiyatlar da baş döndürücü bir süratle tereffü 
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etmiş ve toptan eşya fiyatları indeksi, İ93ö se-
fieay 100 itibariyle, 1943 senesi nihayetinde, yani 
5 senede 590,1 e çıkarak paramızın değeri altıda 
bire sukut etmiştir. 

iktidarımız zamanına tesadüf eden yine 6 se
nelik 1950 • 1956 devresinde ise, fiyat müş'iri, 
1956 senesinin 11 aylık vasatisine nazaran % 17 
nispetinde bir yükselme kaydetmiştir. V'sııi 
1938 - 1944 devresine nazaran takriben onda bir
den az nispette bir fiyat tereffüü kaybolunmuştur. 

Görülüyor ki, 1938 - 1944 devresinde fiyat 
artışı emisyon artışını pek yakından takibetmiş
tir. İstihsalde tam bir durgunluk ve hattâ geri
lemeler meveudolduğu bir devrede emisyon yo
liyle piyasaya çıkardan bu munzam iştira güeleri 
istihsale mâtüf olmadığından ve münhasıran malî 
kifayetsizliklerin karşılanması ve bütçe açıkları
nın kapatılmasını istihdaf ettiğinden, fiyatlar 
üzerinde pek büyük bir tazyik icra ederek, 5 sene 
içinde fiyatların baş döndürücü bir süratle yük
selmesine müncer olmuştur. 

İşte enflâsyon budur, muhterem arkadaşla
rım. 

Buna mukabü, muhtelif istihsal branşlarının 
lüzumlu vasıtalarla teçhizinde yol ve enerji dâ
valarının halli mevzularında ve diğer müsmir 
mevzularda muazzam nispetlerde yatırımlar ya-
püdığı ve millî gelirde de % 150 yi mütecaviz 
artışlar sağlandığı bir devrede ise fiyatlarda 
kaydolunan artış, emisyondaki artışın üçte birin
de ve hattâ bn nispetin de dûnunda kalmıştır. 

Memleketimizde enflâsyon olduğuna dair mu
haliflerimiz tarafından tekrar tekrar ileri sürü
len iddiaların- mesnedini, bütün diğer memleket
lerde olduğu gibi yurdumuzda da 1948 den İni 
yana görülen fiyat artışları teşkil etmektedir. 
Bn mevzuda birkaç memleket ile yapılacak bir 
mukayesenin de. çok faydalı olacağı kanaatin-
deyim. 

Bütçe Eucümenindeki izahatım sırasında da 
arz ettiğim veçhile, 1948 - 1956 devresinde, dün
yanın iktisadi ve siyasi şartlarındaki gayrimüsait 
durumlara rağmen, memlekethnizdeki fiyat hare
ketleri diğer birçok memleketlere nazaran daha 
mutedil bir seyir takibetmiştir. Pühakika bu dev
re zarfında Türkiyede toptan eşya fiyatları in
dekslerinde müşahede edilen yükselme, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Batı Almanya dışında ka
lan memleketlerden çok daha mutedil bir seyir 
takibeylemiştîr. 

Nitekim, 1948 e nazaran Avusturya ve Yuna
nistan da geçinme indeksi % 100, toptan eşya 
fiyatları keza % 100 ve % 150 nispetinde, Bre
zilyada Israilde gerek toptan eşya gerek geçin
me indeksleri % 200 artış kaydetmiş, buna mu
kabil İngiltere, Fransa ve Holândada toptan 
eşya fiyatlarındaki artış % 40 - 50, geçinme in-
deksleriııdeki artış ise % 40 - 70 civarında ol-
muştur. 

Memleketimizde ise aynı devre zarfında ve 
1956 ya kadar toptan eşya fiyatlarındaki artış 
% 27 ve geçinme indeksindeki artış % 38 den 
ibaret olmuştur. 

1956 senesi 11 aylık vasatisine nazaran ise 
bu nispetler yüzde 47 ve 52,4 tür. 

Bu vaziyet, Türkiye fiyat hareketlerinin müs
takar ekonomilerdekine muvazi bir seyir taki-
betmiş olduğunu açıkça göstermektedir. 

Burada bir noktayı daha ehemmiyetle kay
detmek isterim. Bu fiyat artışında, memleketi
mizde, gelir seviyesinde ve istihlâkte vâki bü
yük gelişmeler aslî âmili teşkil etmiş, ânzi it
halât zorluklannm, ithalât bünyemizde meyda
na gelen değişikliklerin, son üç senedir gayri
müsait hava şartları yüzünden zirai rekoltede 
görülen düşüklüklerin ve bilhassa tahribkâr 
propagandalann mühim tesirleri olmuştur. 

Bu işlerin mütalâasında yurdumuzda cere
yan eden büyük iktisadi faaliyetleri tecridede-
rek tedavül ve fiyatlara matuf tenkidlerde bu
lunmak, kendilerini propaganda gayretine kap
tıran kimselerin yapabileceği işlerdir. 

Pek uzun sürmüş olan bu bahse oihayet ver
meden evvel muhalefet partisi sözcüsünün zi
rai kredi konusunda ileri sürdüğü iddialara da 
cevap vermek isterim. 

Sözcünün zirai kredideki inkişafın son se
nelerde durakladığını, 1955 ve 1956 yılları ara
sında ancak 130 milyon liralık bir artış kay
dettiğini, bu kredilerin halen muayyen şahıs
lar üzerinde donmuş birer istihlâk kredisi ha
line inkılâbettiğini iddia etmektedir. Zürra ba
şına isabet eden gelir miktannm azaldığını ve 
2ürraın birtakım, sıkıntılara mâruz kaldığını 
ifade eylemektedir. 

İktidara geldiğimiz günden beri zirai poli
tikaya ve zirai kredi mevzulanna verdiğimiz 
ehemmiyet Yüksek Meclisin ve bütün Türk mil
letinin malûmudur. 
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Zivaal Bankamızın, umumi zirai kredi tevzi-
atı her yıl şayanı memnuniyet bir tempo ile 
artmaktadır. 

1954 yılı nihayetinde 1 milyar 497 milyon 
liraya baliğ olan bu krediler yekûnu, 1955 te 
1 milyar 554 milyona ve 1956 senesinde de yüz
de 21 nispetinde bir artışla 1 milyar 883 mil
yon liraya yükselmiştir. Binaenaleyh bu son se
ne zarfındaki artış, sözcünün iddia ettiği gibi 
130 milyon liradan ibaret değil, 200 milyon faz-
lasiyle tam 329 milyon liradır. Temin olunan 
artışlar, 1949 yılından bu yana, yani 7 yıl için
de 1 milyar 547 milyon lira gibi muazzam bir 
miktara baliğ olmuştur. 

Bankanın zirai kredi tevziatı yanında mah
sullerin sürüm ve satışlanyle ilgili ve zirai is
tihsalin mütemmim safhalarına mütasllik teşeb
büsleri finanse etmek gayesiyle açtığı ve 1957 
yılında açacağı diğer kredileri de nazara ala
cak olursak bu yekûn 2 milyar 653 milyon lira
ya yükselir ki, bu da Başvekilin iki sene evvel 
zirai kredilerin vasıl olacağını tebşir ettiği 3 
milyarlık seviyeye pek yakındır. 

Muhalefet milletvekilinin zirai kredilerin 
muayyen şahıslar üzerinde donduğu ve bir ne
vi istihlâk kredisi mahiyetine inkılâbettiği şek
lindeki iddialarına gelince: Ziraat Bankasının 
verdiği bu krediler, büyük kısmı itibariyle, bir 
senelik devrelere mahsus işletme kredileri olup 
bunların vâdelerinde tahsil olunduğu bir vakıa
dır ve istihlâk kredisi denilen kredi nev'i ile bir 
gûna alâkası yoktur. 

Muhalefet partisi sözcüsünün, çiftçi vatan
daşlarımızın gelirlerinde bir azalma meydana 
geldiği ve bu vatandaşlarımızın tohumluk, ye
dek parça ve sair ihtiyaçlarının temininde sı
kıntılara mâruz kaldığı yolundaki sözlerine 
gelince, yurdumuzda üç yıldır hüküm süren ku
raklığa rağmen, eküiş sahasının diğer yıllara 
nazaran daha fazla olmasını, çiftçilerimizin 
muhtaç bulunduğu tohum, gübre, akar yakıt 
ve kredi ihtiyacını karşılamakta müşkülât çek-
mediklerine pek sarih bir delil teşkil etmektedir. 

Nitekim 1946 -1950 seneleri arasında ves.ati 8 
milyon 874 bin hektar olan ekiliş sahalara, ik
tidarımız zamanında muntazam ve devamlı bir 
artış kaydederek, 1956 yılında 14 milyon 153 
bin hektara varmış bulunmaktadır. 

Gelirinde bir azalma olduğu, tohumluk, ye
dek parça ve saire ihtiyaçlarını karşılayamadı

ğı iddia olunan çiftçimizin, alnının teri ile şu ve
ciz cevap, müstahsil topraklarımıza bir o kadarı
nın daha katıldığını gösteren şu rakam da muha
liflerimize bir şey öğretmiyorsa üzülmemek elden 
gelmez. 

Muhterem arkadaşlar, 

Buraya kadar verdiğim izahatla muhalefet 
sözcülerinin temas ettikleri noktalara münferiden 
veya toplu bahisler halinde cevap vermiş bulunu
yorum. 

Kıymetli vakitlerinizi aldığım için özür dile

rim. 

Ne yapayım ki Yüksek Meclisinizden ziyade 
gerekçeyi okumasına veya mâruzâtının dinlemesi
ne imkân olmıyan bir kısım vatandaşları şüphe ve 
tereddüde sevk etmek üzere, onları muhatap tutan, 
gayrisamimî ve gayriciddî tenkidlerin Türk ve 
hattâ yabancı umumi efkârı muvacehesinde ce
vapsız bırakamazdık. Şimdi bakınız muhalefet 
partisi sözcüsü bu asıl ve esastan âri, muallâkta 
kalmış tenkidlerine dayanarak ne demişti: «Türk 
milletinin şu altı yıl içerisinde yatırımlar için asga
ri 12 milyon liralık bir imkân ayırdığını kolayca 
tesbit ederiz. Milletimizin büyük sıkıntılar pahası
na sağladığı cidden azametli imkânlarla ancak bir
takım mevziî neticeler alınmasının bir sebebi ol
ması lâzımgeleceği en basit mantıkla işleyen de
mokrasilerin bile kabul etmeleri gereken bir haki
kattir. Bu sebeple memleket ekonomisini, ilmin, 
tekniğin icabettirdiği esaslardan mahrum, memle
ket idare eden zihniyette bulmak lâzımdır.» 

Hakikaten arkadaşlar, memleket bakımından 
zararlı, insana cidden üzüntü veren bir zihniyet 
mevcuttur. Fakat bu zihniyet muhalefetin zihni
yeti midir, yoksa Demokrat Partinin zihniyeti mi
dir? Bu husustaki kararı büyük Türk Milleti ver
miştir. Elbette ki yine verecektir. 

Bizler memleket ve millet hizmetinde en 
doğru yolda, azim ve imanla ilerlemekteyiz, yü
rüdüğümüz yolda ne derecelere kadar haklı oldu
ğumuzu, istikbal, şimdiye kadar gösterdiği gibi 
yine de gösterecektir. Yeter ki muhaliflerimiz bu
nu görmesini bilsinler. 

Muhalefet sözcüleri beyefendiler, 

Tasvirlerimiz ne kadar İstırap verici olursa 
olsun, bir millet hayatına göre çok kısa olan 
yedi senelik Demokrat Parti iktidarı devresin-

3303 

TBMM KUTUPHANESI



de, her karış vatan toprağı âbideleşen eser
lerle dolmuştur. 

Bu eserler her yerde ve her zaman sizleri ta-
kibedecek ve karşınıza dikilecektir. (Soldan şid
detli alkışlar, bravo sesleri). 

REİS - Tensip buyurursanız bugün saat 15 

yerine 16 da toplanalım. Bu hususu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Saat 16 da toplanılmak üzere celseye son ve
riyorum. 

İKİNCİ CELSE 

Açılma saat : 16,00 

REİS - Reisvekilî Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri) , Ömer Mar t (Kayseri) 

REİS —- Yoklama yapacağız, efendim. 
(Diyarbakır seçim bölgesine kadar yoklama 

yapüdı) 
BEİS — Ekseriyetimiz var. celseyi acıyo

rum. 
Kifayet takrirleri gelmiştir. Yalnız sabahki 

celsede son olarak Maliye Vekilinin kouşması 
itibariyle Dahilî Nizamnamenin 86 nci maddesi
nin son fıkrasına göre son söz milletveküinin-
dir. Bu itibarla sırada bulunan arkadaşları 
okuyorum efendim : 

Ömer Bilen, Sudi Mıhçıoğlu; Sabri Erdu-
man, "Hilmi Dura, Kemal Yörükoğlu. Kemal Bi-
beroğiu, Gemal Kıpçak.. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - - Grup 
adına söz almıştım. Kanunlar Müdürüne yazdır
dım. 

FBTfiLİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben de söz 
almıştım. 

REİS — Grup adına söz alanlar tercihan 
söz hakkına sahiptir. Yalnız şu anda, kifayet 
takrirleri gelir gelmez Riyasetin vazifesi bun
ları Heyeti Uraumiyeye arz etmektir. Kifayet 
kabul edilmediği takdirde tercihan grup adına 
söz almış arkadaşlara söz verilecektir. 

FETHİ ÇELEKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS —- Müsaade buyurun efendim. Usul 
hakkında size de söz vereceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Takri
rin aleyhinde konuşacağım. 

RElS — Peki efendim. 
Fethi Beyefendi; siz usul hakkında söz isti

yorsunuz. Dahilî Nizamnamenin 99 neu madde
sinin A, B, ve C fıkralarından hangisine müste
niden söz istiyorsunuz? (Gülüşmeler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — (A) fık
rasına müsteniden söz istiyorum. 

REİS — (A) fıkrası müzakereye mahal ol
madığına dairdir. (Gülüşmeler, alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar; bütçe müzakereleri Meclisin ve 
onun vasıtasiyle Türk milletinin hükümeti isti
zaha tâbi kılması demektir. Mebuslar, Dahili Ni
zamname ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu hüküm 
lerine göre hükümeti, yani istizaha tâbi olan icra 
organını murakabe edecektir. Murakabe edilen 
hükümet Türk milletine radyo vasıtasiyle kendi 
görüşüne göre hesap veriyor. Fakat Türk mil
leti adma onun mümessillerinin sesi hükümet ic
raatım murakabe ederlerken millete duyurulmu
yor. Çünkü radyo Maliye Vekili konuştuktan 
sonra sökülüp götürülüyor. (Soldan, bu konuş
manın usulle ne alâkası var. sesleri, gürültüler.) 

RElS — Fethi Bey; zatıâliııizin beyanını 
Heyeti Umumiye dinlemiş bulunuyor. Siz bura
da usul hakkında müzakereye mahal olmadığı
nı iddia edeceksiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ .< Devamla) — Onu id
dia ediyorum. 

RElS — Onun radyo ile ne alâkası var? 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Var clVıı-
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dim; ara ediyorum. Bir taraftan murakabeye 
tâbi olan icra Heyeti, Hükümet radyo ile kendi 
görüşünü ve icraatını Türk Milletine duyuru-
yor. Diğer tavafta milletin icrayı, murakabe va
zifesiyle buraya gönderdiği mümessillerinin se
sini işitemiyor. İşte bu sebeple Riyaset Divanı 
için bu şekildeki tutumu ile esasen müzakereyi 
kesmiş vaziyettedir. Radyoda konuşan, sesini 
duyuran Maliye Vekili kimdir? Murakabeye tâ
bi bir Heyetin âzası Murakıplerin ne dediğini 
millet radyoda işitemiyor. (Soldan; usulle alâ
kası yok, sesleri, gürültüler.) Sebati Ataman 
Bey, eğer sizi seçip buraya gönderen seçmen
leriniz size murakabeye tâbi olması lâzım gelen 
Hükümeti murakabe etmeyin, demişse; siz Seba
ti Ataman Bey olarak buraya çıkınız ve bunu 
ifade ediniz. Biz diyoruz ki, Riyaset Divanı esa
sen bu tarzı müzakere ile millet huzurunda rad
yosu başında Meclis müzakeresini takibedenler-
le aramızdaki müzakereyi kesmiştir. Müzakere
nin zabıtlara geçmesiyle iş bitmiyor arkadaşlar. 
Vatandaşlar teker, teker şahıslarımız üzerinde 
iradesini izhar ettiğine göre, şu veya bu parti
nin iş tutumunu bilmek ister. Maliye Vekili ken'-
di görüşüne göre cevaplarını söyledi. Biz Hür
riyet Partisi olarak seçim bölgelerimize meselâ 
Sakarya'ya, Zonguldak'a gidersek oralardaki 
seçmen vatandaşlarımız diyecekler ki, efendim 
Hürriyet Partisinin tenkidlerine Maliye Vekili 
cevap verdi. Siz niçin cevap vermediniz? Bizler 
o zaman ne diyeceğiz? Sebati Ataman Beyden 
ve Hükümetten soruyoruz. Sebati Ataman Bey, 
sizin kendisine tevdi ettiğiniz murakıplık vazi
fesini yapmış olsaydı, elbette ki, bizim de sesi
mizi radyodan duyabilirdiniz, diyeceğiz. Çünkü, 
Riyaset Divanı kendiliğinden yapmıyor. Vazi
fesi olduğu halde yapmıyor. Bunu tesbit etmek 
lâzımdır. 

REİS — Fethi Beyefendi, Riyaset Divanının 
hangi maddeye göre vazifesini yapmadığını be
yan buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arz ^de
yim : Nizamnamenin zabıtlarla alâkalı 2 nci ben
dini de okuyunuz. Nizamname, «Tam metin ha
linde zabıt tutulur ve zabıt gazeteleriyle ilân 
edilir.» bir de «Hulâsa olarak zabıt tutulur.» di
yor. Şimdi Reise sormakta haklıyız: Hüküme
tin konuşmasını .Nizamnamenin hangi maddesi
ne göre radyo ile yayınlamak imkânını bulu
yorsanız bize de bu imkânı veriniz. 

Arkadaşlar; 511 p?.rti veya bu partiye mensup 
vatandaşlar da vergi veriyor, rey veriyor, ica
bında bu memleketin şerefini müdafaa, için ka
nını da veriyor. Bu vatandaşların işlerin mura
kabesinde muhalif partiler sözcülerinin de ne 
dediğini öğrenmekte hakkı yok mudur? Elbette 
vardır ve eğer sizler de hakkı vardır kanaatin
de iseniz bunu karara bağlarsınız. Muhalif par
tiler sözcüleri de Maliye Vekilinden sonra rad
yoda görüşlerini söylesinler ve radyoda Maliye 
Vekilini dinliydiler muhalifleri de dinlesinler. 
Muhalif sözcülerine radyo ile seslerini duyur
mak imkânını vermezseniz müzakereler esasen 
inkitaa uğramış demektir. Zira vatandaş Hükü
meti murakabe edeceklerin sesini duyamıyor. 
Bu bakımdan istirham ediyoruz, vicdanlarınıza 
iltica ediyoruz, vatandaşların seçip gönderdiği 
mebusların bu murakabe vazifesini temin ede
cek bir karara varınız (Soldan, gürültüler.) 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Sizi seçip 
göndermedi. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) - Muhte
rem Zcren arkadaşımın bir sözünü cevaplandır
mak lüzumu hâsıl oldu. Müzakere ile alâkalı. 
«Sizi seçip göndermedi.» diyor. Şu hâdiseler 
muvacehesinde siz mi seçilmekten uzaklaştınız, 
yoksa biz mi seçilip gönderilmedik? 

REİS — Efendim söz Riyaset Divanı adma 
Fikri Apaydın'ındır. 

RİYASET DÎVANI ADINA FİKRÎ APAY 
DÎN (Kayseri) — Muhterem arkadaşlanm; Fet
hi Çelikbaş arkadaşımız, his ve mantığa da
yanarak bâzı tekliflerde bulunmaktadır. His ve 
mantığa dayanan sebepler ve taayyün eden mak-
satlann usul ve nizam ile alâkası yoktur. Mec
lis müzakereleri Dahilî Nizamnamenin ihtiva et
tiği hükümler dairesinde cereyan eder. Siyasi 
parti grupları Hükümet içinde Hükümet gibi 
bir teşekkül olarak asla telâkki edilemez. Nite
kim Demokrat Parti Grupunun sözcüsü dahi 
nutkunu dernıeyan ederken, Grupu adına müta
lâalar beyan ederken; bu beyanat radyo ile neş-
redilmemektedir. Bu itibarla muhalefet parti 
gruplarının da, sanki hükümet içerisinde hükü
met imiş gibi telâkki edilmelerine ne mesağ var
dır, ne de usulde ve nizamda bunun yeri vardır, 
makbul bir talep değildir. Bu asla kabule şayan 
olmayıp reye konulması dahi caiz değildir. 

Bu itibarla Riyasetin müzakereler hakkında 
yapmış olduğu tatbikat, Dahilî Nizamname hü-
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kümlerine tamamen uyguurhrr. (Soldan, alkış
lar) 

BEİS — Fikri Bey, Kiyaset adına rru, şahsı-
nız adına mı konuştunuz. 

FÎKRI APAYDIN (Devamla) — Şahsım 
adına konuştum. (Sağdan, «hayır Riyaset adı
na konuştunuz» sesleri) Yanlış söylendi, şahsım 
adına konuştum. Fakat suallerinize- amadeyim, 

RElS — Ben kendisini Riyaset adına davet 
ettim ama, şimdi kendisine Riyaset adına mı 
beyan buyuruyorsunuz, yoksa şahsınız adına mı 
diye sorduğumda «Şahsım aduuı konuştum» de
diler. Şayet Riyaset adına konuşmuş olsalardı. 
Dahilî Nizamname gereğinee kendisinden sual 
sorulabilirdi. Yine Dahilî Nizamname gereğince 
bir milletvekili diğer bir milletvekilinden sual 
soramaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 
adına söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun, muhterem arka
daşlar, usul hakkında söz istiyen arkadaşların 
listesi Önümde. Kendilerine Dahilî Nizamname 
gereğince söz verilecektir, müsterih olabilirler. 
Sırasiyle söz istiyen arkadaşlar : Osman Bölük
başı, Mehmet Hazer ve Sabri Dilek'tir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ben da-
ha evvel söz istemiştim, Reis Bey. 

REİS — Sebati Beyefendi, müsaade buyu
run, zatıâlinize sataşma vâkıdır. (Sataşma, Da
hilî Nizamname madde 95, usul hakkındaki ko
nuşmalar madde 89.) Her şeye tercihan usul 
hakkındaki müzakere halledilmedikçe size söz 
veremeyeceğim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Usul 
üzerinde konuşulurken sataşma olmuştur. 

REÎS — Osman Bölükbaşı, usul hakkında 
göz, tet*d£üX Fethi Çelikbaş arkadaşımıza söy-
fedim, müzakereye mahal olmadığından mı, yok
sa Nizamnameye ademifiayetten bahsedeceksi
niz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müza
kereye mahal bulunduğuna ve Riyasetin karar
larında tenakuz bulunduğuna dair. 

REİS — Bu beyanınız üzerinde size usul 
hakkında söz vermeye imkân yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nasıl 
olur, Reis Bey. 

REÎS — Muhterem arkadaşlar; Riyaset 
Yüksek Heyetten her hangi bir arkadaşın söz 

talebine karşı hürmetkardır, usul ve nizamna
meye göre söz vermekten şeref duyar. Ama «fi. 
kûnetin muhafazasını da rica ederim. 

Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Nizamname

nin tatbik tarzına riayet edilmemektedir. 
REÎS — Nizamnameye ademiriayet, fıkra 

iki, buyurun. (Gülüşmeler, bravo sesleri) 
MEHMET HAZER (KanO — Muhterem ar-

kadaşlar; bizim tahsil gördüğümüz devirlerde 
ezbercilik yasak edümiş bulunmakta idi. Şimdi 
tedris sisteminde de ezbercili t mevcut değüdir. 
Reis ilk şart olarak söylene« k şeyin hangi fık
raya, hangi maddeye göre söy eneceğini sormak
tadır. (Sağdan, alkışlan, soldın, gülüşmeler) 

Bu kadar müşkülpesent bi Reis, bizim fikir 
ve kanaatlerimizi, soracağıma şeyleri, teklifleri 
ifadelerimizi kıymetlendirecek şekilde ifade et
memize imkân verecek yerde bunu yapmamak
tadır. 

Hükümet, dün buraya koy luğu aletlerle se
sini iki defa umumi efkâra duyurmuştur, bura
sı Meclistir, burada teşriî vazif s yapılır, idari ve 
icrai vazife görülmez. Hükün et radyo ile her 
gün ve her vesile ile kendisiıi dinletmektedir 
arkadaşlar. 

Eğer burada teşriî vazife görülmüyorsa ve 
buna karar verirseniz bunun m inakaşasıru yap
mak mümkündür. Usul bakımı ıdan, esas bakı
mından, mantık bakımından ka ar yanlıştır. Siz 
nasıl milletin mümessili iseniz, >cn de öyle. Biz 
de radyodan millete hitabedebil netiyiz. 

Bir arkadaşım, «yahu radyo lan. MaHye Ve
kili sizlere neler dedi, siz nere leşiniz?» dedi. 
Konuşturmuyorlar, birader dedin. 

REİS — Müsaade buyurun, ıu radyo mese
lesi iki Birleşim evvel Dahilî Nizamnamemiz 
gereğince halledilmiştir. 

MEHMET HAZER (Devamlı) - Asla hal
ledilmemiştir. 

RElS — Arkadaşlarımızın kmuşması için 
Riyaset şu anda onlara söz verecektir, arka
daşlarımız konuşacaklardır. Ancak, kifayeti 
reye arz ettikten sonra kifayet kabul edilmezse 
konuşma devam edecektir. 

Lütfen Mehmet Bey kürsüyü terk ediniz. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş

lar bir şeyi hatırlatayım : Reis Bey, hangi 
madde, haneri fıkra diye soracak mı sormıya-
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cak mı? Sorarsa salâhiyetini tecavüz etmiş 
olur... 

REÎS — Mehmet Bey lütfen kürsüyü terk 
ediniz. 

Muhterem arkadaşlar, bir şeyin bilinmesi 
veya bilinmemesi mutlak surette hafızaya da
yanır. Şimdi müsaade ederseniz arkadaşımız
dan soruyorum ve Yüksek Heyetinizden istir
ham ediyorum : Muhtelif arkadaşlarımız sık 
sık usul hakkında söz istiyor. Teşkilâtı Esa 
siye Kanunumuzun 21 nci maddesi (Türkiye 
Büyük Mület Meclisi kendi Dahilî Nizamna
mesine göre çalışır) kaydını ihtiva etmekte
dir. Dahilî Nizamnamemizde madde 89 dan baş
ka usul hakkında tek madde yoktur. Bu mad
de de tadadidir. Müzakereye mahal olmadığı, 
Nizamnameye ademiriayet ve takdim ve tehir 
hakkındaki usulü müzakerelerdir. Bunların dı
şında usul müzakeresi yoktur, iler arkadaş 
usul hakkında söz istiyor, söz aldıktan sonra 
da esas hakkında konuşuyor. Riyaset, buna 
asla müsamaha edemez. 

Yine usul meselesi raevzuubahsolduğuna gö
re Riyaset, evvelâ bu hususu halletmedikçe 
müzakereye devam edemez. Dahüî Nizamna
menin 89 neu maddesinin ikinci fıkrasına 
göre usul müzakeresi başladığı andan itiba
ren lehte ve aleyhte ikişer mebusa söz veril-
mek zaruridir. Bu bakımdan Fethi Bey arka
daşımızın aleyhte, Mehmet Beyin aleyhte. Fah
ri Ağaoğlu'nun lehte söz hakkı vardır. Şimdi 
söz sırası Sabri Beydedir. Lehte mi konuşa
caksınız' Sabri Bey? (Lehte konuşacak lehte, 
sesleri) 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Lehte konu
şacağım. 

REİS — Sırrı Atalay Bey; Dahilî 'Nizamna
meye ne kadar riayetkar olduğumu görüyorsu
nuz. Sabri Beye sordum; lehte veya aleyhte mi 
konuşacaksınız diye. Eğer aleyhte söz isteseydi 
vermiyecektim. Çünkü aleyhte iki arkadaş ko
nuşta. 

Buyurun, Sabri Bey. 
SABRI DİLEK (Trabzon) — Efendim: bâ

zı muhterem arkadaşlarımız iki defadır ki bu
rada Hükümet beyanlarının radyo ile neşredil
miş olmasından mütevellit, bendenizce fuzuli bir 
h;fva yaratmış bulunmaktadırlar. (Sağdan, ne
den fuzuli sesleri) Şimdi bu (fuzuli) teşhisini 

niçin koydum, onu kısaca arz edeyim. Bana söz 
atan arkadaşım da zannediyorum beni haklı 
bulacaklardır. 

Hükümet beyanlarının radyo ile neşredilmiş 
bulunması Meclis Riyaset Divanının vazifesi 
cümlesinden bir iş değildir. Bir gazete muhterem 
muhalefet partileri sözcülerinin; Ahmet veya 
Mehmet Beyin beyanlarının tam metin 'halinde 
neşreder. Fakat Hükümet Sözcüsünün veya Hü
kümet erkânından birinin, meselâ Maliye Veki
linin beyanları gayet kısa ve hulâsa halinde 
neşredilirse, gazetelere tahakküm ederek, «niçin 
bizim Maliye Vekilimizin beyanını tam metin 
halinde vermediniz?» diye bir muahazede bulun
ması Meclis Riyaset Divanının hakları ve vazi
fesi cümlesinden midir? 

Muhterem arkadaşlarım... (Gürültüler) Lüt
fen müsaade buyurunuz efendim. Şimdi radyo 
idaresi ve radyonun bağlı bulunduğu teşekkül 
Türk Devletinin bir cüz'ü olduğu gibi; Büyük 
Millet Meclisi de Türk Devletinin bir cüz'ü ol
duğuna göre iki şeyi birbirine karıştırıyorsu
nuz. Eğer radyo idaresi Maliye Vekili Hasan. 
Polatkan'ın nutku ile çok alâkadar oldu ve 
Türk vatandaşlarının tenevvürü bakımından 
bunun yayınlanmasını mütalâa etti ise ve bu 
sebeple Meclis Riyaset Divanına bir müracaatte 
bulundu ise demek ki. Riyaset Divanmın kararı 
bu müsaadeyi vermek şeklinde tecelli etmiştir. 
(Sağdan, gürültülpr) Fakat arkadaşlarım.. (Gü
rültüler) Sizi ikna etmek istiyorum. 

REİS — Kâfidir, mesele tavazzuh etmiştir. 
Sabri Bey. 

SABKl DİLEK (Devamla) — Efendim, eğer 
radyo idaresi, muhalefet sözcülerinin beyanları
nı Türk Milletine duyurmak lüzumunu hisset-
mernişse ve bu şekilde bir müracaat yapmamışsa 
yahut radyo idaresi çok mahmul ve mahdut sa
atlerini muhalefet partisi konuşmalarının esa
sen memleketi pek fazla alâkadar etmediğini 
düşünerek buna lüzum hissetmemişse bunu bir 
münakaşa mevzuu olarak buraya getirmeye ma
hal olmadığını ve bu hususta Riyaset Divanının 
tasarrufunun İçtüzükle tâyin edilmiş bulundu
ğunu düşünmenizi istirham ederim. 

REİS — Buyurun Sebati Ataman... (Sağdan 
«nasıi olur?» sesleri) Kendisine taarruz vâki 
olduğu için söz veriyorum. ('Kifayet var, sesleri) 
Onu da şimdi halledeceğim. 
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SEBATI ATAMAN (Zoffgutdak) — Fethi 
Çelikbaş her halde hafızasına tari olan halel 
dolayısiyle olacak, burada n« .söyriyeceğini, söy
lediğinin farkında olmaksızın bendenize sataş
mayı çıkar yol olarak buldu. Ve burada huzu
runuzda dedi ki, «eğer bendeniz murakabe va
zifemi yapmış olsaymışım radyo ile kendilerinin 
de fikirleri ve sözleri bütün Türk Milleti tara
fından dinlettirmiş.» 

Yani Yüksek Heyetinizin içinde bir bende
niz murakabe vazifesini yapmamışım. Eğer mu
rakabe vazifemi yapaymışım o zaman kendile
rinin biserübün beyanatı radyodan millete ya-
yınlanacakmış. Bula bula söylenecek şey olarak 
bunu buldular. Ve «Sebati Ataman seni niçin 
seçtiler? Murakabe yapmak için seçtiler> diyor. 
Şimdi bendeniz bu mütalâanın, bu sözün man
tıksızlığını, bu sözün boşluğunu, bu sözün bey-
hudeliğini ortaya çıkarmak için her hangi bir 
cümle, tek bir kelime söylemeye ihtiyaç hisset
miyorum. Ancak ben de Fethi Çelikbaş'ın mil
let tarafından şimdiki Fethi Çelikbaş olarak se
çilmediği hakikatim burada ifade ediyorum. 
(Sağdan, gürültüler) Türk Milleti Fethi Çelik
baş'i Demokrat Parti saflarında murakabe va
zifesini ifa etmek üzere seçti. Fethi Çelikbaş 
bu maksatla kendisini seçen seçmenlerine, iha
net etti! (Soldan, alkışlar, sağdan, gürültüler) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Sebati Ataman Bey, ben Fethi Çeîikbaş'ın De
mokrat Parti listesinde seçilmem ve bilâhara ayrıl
mam suretiyle seçimlere ihanet ettiğimi söyledi
ler. (Soldan «doğru doğru» sesleri) 

Bu noktada iki ayrı keyfiyeti Amme vicdanı 
huzurunda tesbit etmek imkânını-bana bahşettik
leri îçân .kendilerine müteşekkirim. 

BD*1Ä, Fethi Çelikbaş malûm olan şerait içe-
riainde hükümeti parti içerisinde murakabe vazi
fesini yaymaya teşebbüs edince partisinden alâ
kası kesilmiştir. Bu bir. 

2. Eğer orada Türk milletine karşı Demok
rat Parti saflarında seçilen arkadaşlarıma, bir 
ihanet mevzuubahs ise bunun mikyasını pro
gramla icraata bakarak mukayese etmek ve ne
ticeye varmak lâzımgelir arkadaşlar. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Efendim, Ömer Büen burada mı' 
(Yok sesleri) 

Sıtkı Koraltan, buyurun. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Reis bey, 
ben söz almışımı. 

REİS — Beyefendi, kifayet takrirleri mev-
cut bulunduğunu ifade etmiştim. Bu itibarla 
celseye başlamadan evvel üç kifayet takriri gel
diğine göre son sözü mebusa vererek kifayeti 
okuyacağız. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — 89 neu mad
denin B fıkrasına göre usul hakkında söz isti
yorum. 

RElS — Gruplar tercihan söz hakkına sa
hiptir, yanlız kifayet gelmemiş, olsa idi. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Kifayet 
gelmeden evvel söz almıştım. Sabahtan aldım. 

REİS — Beyefendiler, muhterem arkadaşlar, 
kendileri grup adına daha evvelce söz aldıklarını 
beyan etmektedirler. Eğer zati âlinize Ekrem 
Alican Bey, söz verecek olursam, kifayeti müza
kere şu anda işlemeye başladığı iein, usulsüz 
olur. O takdirde diğe partilerin gruplarına söz 
vermem lâzımgelir. (Sağdan, hayır sesleri) Mü
saade buyurun, bu takdirde şu kifayet takririni 
Riyasete göndermiş olan arkadaşlar diyemezler 
mi, Reis Bey takririmizi neden heyete arz etmi
yorsunuz? «Takririmize neden itibar edilmiyor?» 
suallerine cevap vermek mümkün olmaz. «İtibar 
galip şayiadır, nâdire değildir.» (Soldan, bravo 
sesleri) 

MUHİT TUMERKAN (Sinob) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Mesele halledildi. 
MUHİT TUMERKAN (Devamla) — Söz ve

receksiniz, efendim. 
REİS — Sıtkı Koraltan Bey. Buyurun*. 
SITKI KORALTAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk Milletini; atomik bir hızla ilerliyen 

Garp medeniyeti karşısında; içtimai sefalet ve 
siyasi izmihlal tehlikesinden kurtararak medeni 
hayatın zirvelerine ulaştırmak yolunu tutmuş 
bir partinin; demokrat iktidarın girdiği kalkın
ma hamlesini; ya büsbütün durdurmak, yahut 
hızını azaltmak gayelerinden birine matuf ola
rak muhalefete mensup bâzı arkadaşlar tarafın
dan zaman zaman ileri sürülen itirazlara karşı, 
bütçe heyeti umumiyesinin müzakeresi vesile
siyle söz almış bulunuyorum. 

Bu arkadaşların ileri sürdüğü ve hararetle 
müdafaasını yaptıkları dâvanın mahiyeti nedir? 
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üiz diyoruz ki, asırların mağduru olmuş bir 
cemiyetin hizmetine girdiğimiz 14 Mayıs 1950 
tarihinde onu iktisaden düşük bir seviyede bul
duk. 

İktisat mevzuunu ele alarak işe başlamak ve 
istihsalin her kolunda randımanı çoğaltarak, ih
tiyaçların hudutsuz bir tenevvürü demek olan 
medeni hayat seviyesine bir an önce ulaşmak lâ
zımdır. Bu dâvanın tahakkukuna gönül veren 
iktidarımızın mebdei hareketi budur. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Bu noktadan harekete başlıyan demokrat ik

tidara tevcih edilen itirazlar; 
Ya, mesele mahiyetini çarpık" bir rüyet zavi

yesinden mütalâa etmenin, yahut gizli kalmış 
muzmerleri, kalkıp değiştirerek ifade etmenin 
bir neticesi olarak düşünülebilir. 

Lisanda, üslûpta ayrılık olsa bile muhalefete 
mensup bu muhterem arkadaşların itirazlarına 
temel teşkil ile yatırım ve plân mevzuunda bir
leştikleri görülür. 

Altı yıldan beri bizim yaptıklarımız Türk 
Milletinin kahir ekseriyeti tarafından o kadar 
benimsenmiş ve büyük halk kütlelerinin ruhuna 
o derece nüfuz etmiştir ki, dört yıl tecrübeden 
sonra 1954 seçimleriyle Türk Milletinin tekrar 
iş başına getirdiği Demokrat Parti ve onun ikti
darları, yine bu büyük milletin göz bebeği ve 
gönüller neşesi olarak dimdik ayakta durmak
tadır. 

Çünkü, Türk Milleti idealist bir millettir. O; 
Demokrat Parti program ve tüzüklerinde kendi 
idealizminin gerçekten akislerini bulmuştur. Türk 
Milleti aynı zamanda realist bir millettir. O: ku
lisler arasından söylenene değil, gözüyle gördü
ğüne inanır. 

Muhterem arkadaşlar s 
Türk Milleti her şeyin başında hakşinas ve 

kadirbilir bir millettir. 0 : uzun süren tarihinin 
engin menkıbelerini yaratırken daima bu ruha 
bağlı kalmış, hakRİnas ve kadirbilir olmayı dün
ya milletlerine O öğretmiştir. 

İşte muhterem arkadaşlar : Türk Milleti 4 
yıldan beri yapılanları gözüyle gördüğü vc de
mokrat iktidarın ideallerinde kendi ideallerinin 
iştirak noktasını bulduğu içindir ki, onu tekrar 
ezici bir çoğunlukla seçti ve onu kendi idealle
rinin tahakkuku yolunda hizmeti şerefe lâyık 
gördü. 

Şimdi arkadaşlar : 
Muhalefetin dört yılda söylediği, yazdığı, 

konuştuğu her şeyi Türk Milleti göre göre 1954 
te reyini belli etti. 

Demokrat Parti lehine tecelli eden bu rey 
üstünlüğü ne demekti? 

Bu rey çoğunluğu, Türk Milletinin demok
rat iktidara söz götürmez bir sevgi tezahürü idi. 
2 Mayıs 1954 neticeleri : Yaptıklarım gördüm, 
yapacaklarına inandım, onun için sana reyimle 
beraber gönlümü verdim demekti. Dahası var. 
Ey demokratlar; dört yıl geceli gündüzlü, açık 
kapalı, kürsüde, meydanda, sofra başında, kit
leler arasında senin aleyhine söylenenleri işittim, 
konuşulanları dinledim, yazılanları okudum. 
Güldüm; geçtim. Onun için sana reyimi verdim 
demekti. 

Ve en son Türk milleti muhalefete dönerek: 
Geçmişte yaptıklarını gördüm, bundan sonra 

ne yapacağını keşfettim, çekil aradan dedi. 
Muhterem arkadaşlanm. Muhalefet 1954 ün 

ihtanndan hiçbir şey anlamamış görünüyor. 
Halbuki arkadaşlar; bu ihtar bir daire müdü
rünün memuruna karşı değil tarihe hâkim, ta
rihler kendisinin mevlüt ilhamı bir milletin İh
tan idi. 

Muhterem arkadaşlar : 
Dört yıl 1954 seçimiyle sona erdi ve netice 

bu oldu. Şimdi üç yıldan beri; konuşulanlar, 
söylenenler, yazılanlar; lâfız, hece, huruf, mak
sat ve mâna yönlerinden bir evvelkisiyle ayni
yat ifade ettiğine göre 1958 in kendilerine heler 
hazırladığını istihracetmek bizim için mümkün, 
ama onlar gerçeği görmek meylinde değil. Bun
lar basar ve basiret meselesidir deyip geçelim. 

Evet muhterem arkadaşlar : Kalkınma ham
lelerimize itiraz nedendir. Onun konuşuyoruz. 

Buna cevap vermeden her millî dâvanın baş
langıç ve devamında kendisinden ilham aldığı
mız Büyük Ata'nın bir sözünü hep beraber ha
tırlayalım. Yurt gezisi nutuklarından birinde : 
Arkadaşlar; şimdi kazandığımız zafer; askerî 
bir zaferdir. Bunu iktisadi zaferlerle ikmal et
meliyiz. Milletçe hedefimiz bu olmalıdır, de
mişti. 

O gün, bugün bir iktisadi hamle lüzumunda 
karar küdık. Fakat buna nasıl ve nereden baş
lanacaktı 1 Yıllar bu dâvaya nasıl ve nereden 
başlanacağı muammasının hüsranı içinde geçti. 
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Belirtmek lâzımdır ki, 1950 yılma kadar lü
zumu hissedilip de yapılmıyan veya yapılamı-
yan hamleler; Türk milletine bir şey kazandır
mamış, fakat pek çok şeyler kaybettirmiştir. 

Hele 1939 - 1945 arasında dünya milletleri
nin ölüm yarışına çıkarak sabanı elden bırak
tıkları gün; Türk milletinin geleceği için müs
tesna bir fırsatlar silsilesi doğmuş bulunuyordu. 

O gün; süngülerin gerisinde duran sabam 
ele almasını bilmeliydik. 

O gün millî çapta bir ekonomi anlayışına va
rarak bütün membalarımızı istihsal savaşına tev
cih etmek dirayetini göstermeliydik. 

Harb içinde ve harbden sonra bol istihsal ve 
rasyonel endüstri yolu ile Türk vatanının iuşa-
sına yeter imkânları hazırlamalı idik. 

Ve o günün Türk milletine neler sağlıyaca-
ğını hesaba katmalı ve mevhum bir harbe hazır-
bk mucip sebepleriyle duçar olduğumuz millî 
ataletin Türk milletine getireceği iktisadi za 
ıflan 8ezebilmeliydik. Hulâsa; ferdayı keşl'ede-
bilmeli, hali o istikamette değerlendirebilmeliy-
dik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu gidişle harbin bütün cephelerde devanı 

ettiği 1950 yılına kadar ve soğuk harbin ve 
Üçüncü Cihan Savaşma hazırlık devresinin mâ
na ve şümulü içinde mübalâğadan sakınarak biz 
dünyanın en az dördüncü hububat memleketi 
olabilirdik. Ziraî mahsullerin öbür kollarında 
da bulunmaz fırsatlar bizi bekliyordu. Hududu 
bekliyen ordu ve cephe gerisindeki vatandaş; 
toprağımızdan çıkan nanıazize hasret- kaldı. Şe
hirler virane, köyler, toprak yığını, vatandaş 
türlü hastalıkların pençesinde kıvranıyordu, 

İşte muhterem arkadaşlar : 
Demokrat iktidar; bu şartlar içinde mukad

des vatan vazifesini üzerine aldı. Manzara cid
den elimdi. Fakat işe nereden başlanacaktı ? 

Binbir dâvanın; bir anda halli lâzımgelen ih
tiyaçlar yığını içinden öyle bir mevzuun ele alın
ması lâzımdı ki, diğer meselelerin halli; evvelki 
tedbirin neticesi olsun, fasılasız harblerin ve 
türlü musibetlerin pençesinde kıvarauarak 14 
Mayısta ilk defa iradesine kavuşan Türk mille
tinin artık tahammülü kesilmiş, bekriyecek za
manı kalmamıştı. Artık uyuşuklukla geçen de
virler içinden silkinerek çıkmanın; biraz haya

ta, biraz neşeye kavuşma hasretinin ateşleri 
içinde bağrı yanıyordu. 

Muhterem arkadaşlar; 
14 Mayıs inkılâbını doğuran bu hazin şart

lar içinde Hükümet bir program çizdi. Parti 
sinin anayasası gibi ona sadık kaldı. Bugüne 
kadar aynı istikamette yürüdü ve gittikçe hızı
nı alan bir çığ gibi mesut hedefine ilerledi. 

Muhterem arkadaşlar; 
24 milyon olduk. Nüfusumuzun yüzde sek 

senini ziraatçi sınıf teşkil ediyor. O halde mil
lî iktisadımızın faik vasfını teşkil eden zürraı-
tıı kalkındırmak suretiyle bu hedefe varmAk 
için çalıştık. 

Zirai istihsali çoğaltmak, baş dâva olmak ve 
diğerleri bu ana dâvanın mesut neticesine bağ
lanmak üzere sınai istihsali ve bunu mümkün 
kılacak ve verimlerini artırarak kalitesini ge
liştirecek tesisler vücuda getinneye başladık. 

İşte onun içindir ki, muhterem arkadaşlar; 
Türk Milletinin ulaştığı bu netice dünle kıyas 
imkânı olmıyan seviyeler kaydetmiştir. 

Fakat muhterem arkadaşlar; şimdi mu
halefet bu irtifalara başını uzatarak feryat edi
yor; durunuz, diyor. Biz kulağımızı vatandaş 
nabzına veriyoruz: Yürüyünüz şahikaları tutu
nuz, diyor. 

Muhterem arkadaşlar: Bu iki sesten hangi
sine ayak uydurmak lâzımdı. Biz emanetini ta
şıdığımız mukaddes varlığın gösterdiği istika
mete yöneldik. Türk Milletini sadettik. İkin
ci hedefimiz iktisattır. İleri emri gerçekleşme 
yoluna girerek Ata'nin ruhu da huzura daldı. 

Muhterem arkadaşlar; iktidar kalkınmayı 
temin etmek ve sulh âleminin müeyyidesi olan 
Türk ordusunu kendi imkânları ile ayakta tu
tabilmek politikasının şaşmaz tatbikçisi olarak 
mesaisine devam etmiş ve bu sayede, millî gelir 
8 milyardan 20 milyara vasıl olmuştur. 

6 yıl içinde millî gelirin iki seviye arasında 
arz ettiği nispet; Demokrat iktidarın vatani fa
aliyetlerinin bir şahidi âdiü olarak ufkumuzu 
tenvir ederken muhalefetin huzursuzluğu, ni
çin? Türk Milletinin özlediği kurtuluş ışığına 
eriştiğinden midir, yoksa siyasi kaderlerinin 
bir neticesi mi? Ben muhalefete şimdiden söy
liyeyim, kaderiniz bu tempo ile yıllar yıh de 
vam edecektir. Ekiliş sahası 8 milyondan 14 
milyon hektara, istihsali 9 milyondan 16 mil-
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yon tonun üstüne yükselmiş, randıman 314 ki
lodan 1 295 kilo seviyesine çıkmış. 

Az zamvanda istihsalin bütün şubelerinde 
görülen bu artışlar; Türk Vatanının yüzünü 
güldüren bellibaşlı sebeplerden birini teşkil et
mesine rağmen muhalefete mensup arkadaşlar, 
türlü nazariyelerin zırhına bürünerek ve ilmî 
partizan kaprislerin bir atlama taşı menzilesine 
indirerek bize, durunuz, diyorlar. Biz, durmak 
gerilemektir, Türk, cihana önde gelmiş, önde gi
decektir, diyoruz. Onlar ateşe devam ediyorlar. 

Sanayi vc madencilik sahasına konulan ya
tırımlar; sınayi istihsal yekûnunun 1950 ye na
zaran kat. kat üstüne çıktığını haber veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Rakamlara girmeden arz ettiğim şu toplu is

tihsal hareketleri, hem millî ihtiyaçlar kadro
suna geniş bir nefes aldırmış, hem memlekete 
adedi yüzleri aşan iş yeri kazandırmış, hem de 
daha çok işsiz vatandaş kütlesi iş hayatına ka 
vuşmuş olduğunun söz götürmez delillerini ve
riyor. Bunun yanıbaşmda Türk Vatanının in
şasını üzerine alan teknik elemanlar, kendi iş 
grupları arasında üstün vasıflarını geliştirmiş 
olduğu bir vakıadır. Fakat insaf bilmiyen mu
arızlarımız bu neden böyle oldu, diyorlar. 

(Neden) sualinin cevahı yukarda ama... biz
de muhalefetin müteradifi beğenmemek olagel
miştir. Galiba da öyle gidecektir. 

Kendi zamanlarında su işlerine uzun bir dev-
re içinde 140 milyonluk yatırım yapılmış, 63 
bin hektar arazi sulanmış, 30 bin hektar kuru
tulmuş, 107 bin hektar baskından kurtarılmış
tı. Devlet Su İşleri teşkilâtımız 1 milyar 282 
milyon liralık bir taahhüde girişmiş ve mühim 
bir kısmı ikmal edijmiş olduğuna göre. tesisle
rin ikmalinde 3 milyon dönüm sulanacak, bir 
milyon 600 bin dönüm taşkından kurtardacak, 
9 230 dönüm kuratulacaktı. Şimdi bu yatırım 
politikasının hangisinden içtinap, basiretli bir 
hükümetin yapacağı işti? O, kaynağını millî ih
tiyaçta bulduğu bir hızla bu yatırımları bile 
yeter gormiyerek geleceğin programını hazır
larken, muarızlarımız, yalnız kendi rüyet zavi
yelerinde akislerini gördüğüm türlü vehimlere 
gönüllerini kaptırarak hızını almış bir yürüyü
şün temposunu değiştirmek istiyorlar. 

Soruyorum arkadaşlar : Toprak susuz, ba
taklıklar sıtma diynn olarak kalsa mıydı? Va

tandaş bağrı Tanrının en büyük nimetinden 
j mahrum kalsa mı daha iyi olurdu? İstenilen ne 

idi? Zamanın azlığı dolayısiyle tadat ve teşri
hine vakit bulamadığım barajlar, elektrik tesis
leri, maden aramaları, şeker, çimento, mensu
cat, azot, asit sülfirik, beton ve çelik hangarlar, 
iskele, rıhtım, barınak, kara, hava. deniz yolla
rındaki astronomik rakamların kaydettiği bu 
mesut neticeler, hummalı kalkınma faaliyetleri
nin musikisini fısıldarken, bir baştan bir başa 
mamureler diyarı olmak yolunu tutmuş memle
ketin evlâtlarının velev muhalefette olsun böy
le mi konuşması icabederdi? Şu mukaddes va
tanın dününü bilerek bu gününü göremiyeıı, 
bir millet kurtuluşunun armonilerine kulakları
nı tıkıyan, böylece beş hissini iptal ettikten son
ra basiretini siyasi ihtirasını toz ve dumanlan 
içinde örtüliyen bîr muhalefetle bilmem nasıl 
bağdaşmak? 

Onlara desek ki : Türk milletinin hizmetin-
desiniz, Türk aka ak karaya kara demesini se
ver. Onlar, hâdiselere renk vermesini bilenler
deniz, derler. 

Yine onlara desek ki, bu millet kadir bilir, iyi
nin, kötünün farikidir. Bu millet derunidir. 
Görür, işitir, anlar, susar, vakti hacette konu
şur. 

Onlar, millet, gözlerimizin füsunkâr tesirİH-
den kurtulamaz. Geleceğin tâyini, sihirli beyan
larımızla yaratacağımız politik atmosfer içinde 
mündemiçtir, derler. Ve bu inanışa bağlanarak 
kitleleri arkalarından sürüklemeye çalışırlar. 

Hayır arkadaşlar: muhalefet yıkıcı edayi 
terk ederek yapıcı bir tenkid havası içinde vazife 
ifasına başlamadıkça, milletin, üzerinde iııfak et
tiği hakikatleri inkârda devam ettikçe, Demok
rat iktidarların kısa zamanda vâsıl olduğu bü
yük muvaffakiyetin hakkını vermekte mümaik 
davrandıkça tefernıatı esas «dbi mütalâa ile ten-
kidleriyle millet hissi selimini yaralamakta gele
ceğinin çıkannı gördükçe ve milyarlara baliğ 
olmuş bir yatırım politikasının vatandaş ruhun
da bahar havası yaratan mesut akislerini gölge
lemeye gayret ettikçe önümüzdeki seçimlerin 
kendileri için bir hüaranıelîm olacağını bir hâ
tıra olarak tarihe tevdi etmek isteriz. 

(Soldan alkışlar) 
REİS — Efendim, üç kifayet takriri var. 
MUHİT TUMERKAN (Sinob) _ Usul hak

kında söz istiyorum. CSoldan, gürültüler) 
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REÎS — Müsaade buyurun efendim. Beş da
kika evvel bu mevzuda... 

MUHİT TUMERKAN (Sinob) - Bu yeni 
mevzu. 

REİS — Hangi yeni mevzu? 
MUHİT TUMERKAN -(Sinob) — Efendim, 

şimdi konuşan arkadaşımıza usulsüz olarak 
söz verilmiş olması hususunda. Bu, Nizamname
ye aykırıdır; bunu izah edeceğim. 

REÎS — Beyefendi, yalnız Sıtkı Koraltan 
Beyin konuşmasına mı taallûk ediyor? 

MUHİT TUMERKAN (Sinob) - Evet. 
REİS — Buyurun. (Soldan, gürültüler) Mü

saade buyurun, efendim, 
MüHÎT TUMERKAN (Sinob) - Aziz ar

kadaşlarım, Sayın Başkan tatbik ettiği bütün 
hareketlerde Nizamname maddeleri sıralamak 
suretiyle menşe göstermektedir. (Soldan, «fena 
mı?» sesleri) İyi, iyi fakat bir kere Nizamna
menin lâfzından ziyade ruhuna mutavaat et
meleri gerekir. Nizamnamede sarih olarak grup 
sözcülerinin mebuslara takdiraen ve sıraya tâ
bi olmadan konuşabileceklerine dair hüküm ol
duğu gibi bir kifayet takriri geldiği zaman bu 
kaide bozulur, diye hiçbir hüküm bulunmama
sına rağmen Riyaset, grup sözcülerine söz ver
memiş, kendi kanaatlerine göre, «şimdi grup 
sözcüsüne söz verirsem, ondan sonra milletve
killerine de söz vermek lâzımgelir.» demiştir. 
Esasen Nizamnamenin ruhu, milletvekillerinin 
konuşmalarını yasak etmek değil, konuşmala
rım, tanzim etmektir. («Dört gündür konuşuyor
sunuz» sesleri) Tüzüğün sarih hükmü, grup 
sözcüleri milletvekillerinden evvel söz hakkına 
malik olurlar, kifayeti müzakere takriri gelse de, 
gelmese de. Riyaset Makamı, kifayet geldiği tak
dirde bu hüküm bozulur, Nizamnamenin bu hük
mü yürümez, diye bir Nizamname maddesini ez
bere okurlarsa inanacağıma emin olsunlar. O 
halde arkadaşımız konuşmasını yapmıştır. Grup 
sözcüleri söz alırlar, Grup sözcüleri bir mi, iki 
mi, üç mü... (Soldan, ğürütüler) Tüzük böyle
dir, tahammüle mecburuz arkadaşlar. Grup 
sözcüsü nihayet bir bütçede muayyen bir gru
pu temsil etmek suretiyle yaptığı müdafaa, ve
ya İktidar Grupunun ve encümenin yaptığı gi
bi, bir grupu temsil etmek suretiyle yaptığı 
konuşma ve yine birçok milletvekillerinden-mü-
rekkebolan grup adma 30 - 40 kişi için burada 

beyanlarını ifade etmek üzere, Dahilî Nizam
name gereğince evleviyetle söz alabilirler. Bu 
hakkın verilmiş olmasının ruhu da buradadır 
esasen. Riyaset Makamı, Tüzükte grup söz
cülerine söz verilmiyeccktir keyfiyetine geldik
ten sonra, arkadaşlara takdimen söz verilme
mesine dair bir hüküm göstermedikçe, grup 
adma söz istiyenlere ve grup sözcülerine söz ve
receklerdir. 

NEC ATÎ CELİM (Aydın) — Grupunuz ko
nuşmadı mı? Konuşmadıysa haklısınız. j 

RElS — Müsaade buyurun, efendim. Hati
bin sözünü kesmeyin. 

MUHİT TUMERKAN (Devamla) — Hükü
metin söylediklerine cevaplarımız vardır, biz 
bu konuşmalarımızın radyo ile naklini istemi
yoruz. Yalnız söz verilsin. Muhafelet grupla
rının sözlerinin Hükümet grupunun söyledik
lerini nakzettiğini zannedenlere karşı bu zäu
nt tashih için grupların konuşması lâzımdır. 
Tüzük mucibince hakkıdır. Bunu siz arzu et
seniz' de etmeseniz de, mademki Tüzüğe göre 
hareket etmeye mecburuz, kabule de mecbur
sunuz. Riyaset Makamından Tüzüğü tamamiyle 
tatbik etmesini rica ediyorum. (Soldan, grup
lar konuştu sesleri, gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun. Usule ve Ni
zamnameye riayetkar olarak vazifemizi ifa et
tiğimize kaaniiz. Osman Bölükbaşı arkadaşımız 
ikinci defa aleyhte söz istiyorlar, buyurun 
efendini. (Soldan, neyin aleyhinde sesleri, gü
rültüler) 

Usûl hakkında, aleyhte iki kişiye söz ver
meye mecburuz, kendileri Nizamnameye âdemi-
riayet hakkında konuşmak istiyorlar. 

CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Milletvekilleri gibi Riyaset ma
kamında bulunanlar da Nizamname ile mu-
kayettirler, Riyaset Makamı bir ihdas değil, bir 
tatbik makamıdır; (Sağdan, bravo sesleri) mil
letvekillerinin söz istemeleri üzerine kendi
lerinden fıkraların dâhi hesabını soran Muhte
rem Reisimizin şu Nizamnameye muhalif ola
rak yaptığı harekete cevaz verdiğine inandığı 
maddeyi de Meclis huzurunda izah etmesi lâ
zımdır. Meselenin esasına girmiyeceğim. Mali
ye Vekilinin konuşması radyo ile millete du
yurulmuştur. Buna mukabil bizim sesimi? du-

3312 

TBMM KUTUPHANESI



yuralmaraış, elbette kendine güvenemeyen peh
livan -minderden böyle kaçar. (Sağdan : Bra
vo sesleri, alkışlar) 

RElS — Müsaade buyurun; usûl hakkında 
arkadaşlarımızın vâki olan beyanları Nizam
nameye uygun değildir. (Sağdan «madde gös
ter» sesleri) Nizamnamede hakikaten 85 nci 
maddenin " ncü fıkrasında (Hükümet reisleri 
ve grup sözcüleri sıraya tâbi değildir) kaydı 
vardır. Yalnız kifayet müessesesi işlemedik
çe;*. («Sağdan madde göster» sesleri) (Gürül
tüler) 

Müsaade buyurun^ Dahilî Nizamnamenin 
103 ncü maddedeki kifayet bahsinde lehte, 
aleyhte, ve hakkında ikişer kişi konuşmadıkça 
kifayet takriri uya konmaz, kaydı vardır. Riya
setin elinde liste vardır vc bunu Riyaset daima 
göz Önünde tutamaktadır. Şurada, gruplar ha
riç, bütçe müzakeresinin başından şu ana kadar 
14 arkadaş konuşmuştur. Bu itibarla 103 ncü 
maddenin koyduğu altı kişilik kayıt çoktan geç
miştir. Bu bakımdan arkadaşımız son söz neden 
miiretvekilinindir kaydını ileri sürüyorlar. Grup
lara söz verilmediğinden bahsediyorlar. Maliye 
Vekilinden sonra söz milletvekilinindir. Kendin-
den şunu rica ediyorum; 84 ncü maddenin 46 
sayılı notu vardır. Buna dair 2 . V . 1951 tarih 
ve 39 neu Birleşimdeki müzakereleri okuyacak 
olurlarsa Riyasete hak vereceklerdir. Daima ve 
daima son söz milletvekilinindir, efendim. (Sol
dan, bravo sesleri, reye reye sesleri) (Sağdan, 
gürültüler) 

Takrirleri okuyoruz, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1957 bütçe lâyihasının heyeti umumiyesi üze

rindeki müzakereler kâfidir. Maddelere geçilme
si için karar alınmasını arz ve teklif öderim. 

Burdur 
Mehmet özbey 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin umumi müzakereleri kâfidir. Mad

delere geçilmesinin oya arzmı rica ederim. 
Eskişehir 

Muhtar Başkurt 

B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Üç günden beri devam eden bütçe heyeti 

umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifayetini 

Yüksek Meclisin tasvibine arz buyurmanızı tek
lif ederim. 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

REİS — Efendim, her üç kifayet takriri 
okunmuş bulunuyor. Dahüî Nizamnamenin 104 
ncü maddesine göre bir arkadaşa söz vermek 
mümkündür. Söz istiyen 4 - 5 arkadaş vardır, 
tik sözü talebeden, Osman Bölükbaşı'dır. Buyu
run, Beyefendi. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Efendim, ben 
daha evvel söz almıştım. Söz sırası benim olmak 
lâzımgelir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Buyu
run, Ekrem Beyefendi, söz sıramı sîze veriyo
rum. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; evvelâ usul hatası mevcuttur. Yük
sek Riyasetin almış olduğu kararlarda bu hata 
görülmektedir. 

RElS — Ancak ve ancak kifayetin aleyhinde 
konuşabilirsiniz, Ekrem Beyefendi. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Kifayet 
aleyhinde konuşuyorum. Niçin kifayet- kabul 
edilmemek lâzımdır, bunu arz edeceğim. 

Bü kifayet takriri, hattâ reye dahi konula
maz. Sabahleyin Maliye Vekili konuşurken o sı
rada Riyaset Makamını işgal eden Muhterem 
Fikri Apaydın Beyefendiyi işhad ederim, gru-
pum adına söz almıştım. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Evet. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Şu halde, 

Riyaset şu andaki tatbikatını «kifayet takriri 
gelmeden evvel söz alınmış olaydı, grup adına 
söz verilmesi mümkün olurdu» şeklinde izah et
miş bulunduğuma göre bendenizin söz hakkımın 
mahfuz olması icabeder. Bu itibarla söz hakkım 
mevcuttur, hakkı takaddümüm vardır. Söz hak
kım elimden alınmıştır. Heyeti Umumiyenizden 
rica ediyorum, usule aykırı olan şu tatbikat kar
şısında kifayet takririni kabul etmemek şartiyle 
söz hakkımın ihlâl edilmemesini sağlayınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben de 
aynı durumdayım. (Gülüşmeler). 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Meselenin 
kifayet takriri hakkındaki esasına gelince; Ma
liye Vekili konuşmasına sahalı saat 11 de baş
ladı, saat 14 de kadar tam üç saat konuştu. 
Bu konuşmaları sırasında muhalefet partileri -
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ne çok ağır ithamlarda bulundu muhalefetin yaptığı 
tenkidleri tahrif etti, vakıaları tahrif etti ve rakamla
rı tahrif etti. Buna mukabil muhalefetin bütün bu 
rakamlara, bütün bu vakıalara vereceği bol bol ce
vaplan mevcuttur. Eğer muhalefete meselenin ta
vazzuh etmesi için söz vermezseniz, bu, iktidar par
tisinin meydandan kaçmasından başka bir mâna ifa
de etmez. (Soldan; gürültüler, sağdan; alkışlar) 
Muhterem arkadaşlar; bu bir za'fın ifadesi olur. 
(Soldan; gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; millet huzurunda bir 
münazaraya tutuşmuş vaziyetteyiz. Bu münazara
nın ahkâmını yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; kifayet takririnin kabul edilmesi 
bir za'fın ifadesi olacaktır. (Sağdan; şiddetli alkış
lar) 

REİS - Efendim, bütçe müzakereleri henüz 
bitmediğine göre daha çok konuşma imkânı bulabi

leceklerdir. Bu bakımdan Riyaset kifayet müesse
sesini işletmek mecburiyetindedir. (Sağdan; gürül
tüler) Müsaade buyurunuz, okunan kifayet takrirle
rini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan; gürültüler) 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okuyoruz; efendim. 

1957 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

M A D D E 1. - Devlet Bütçesine giren 
dairelerin 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 733 077 184) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1273 595 675) lira tahsisat 
verilmiştir. , . 4 3 9 

1957 Malî Yılı Muvazenei Umumiye K a n u n u 4 4 0 

< ( No. Kabul tarihi 
0937 28 . II. 1957 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 733 377 184) lira ve yatırım masrafları için de. bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 273 295 675) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere» (4 006 672 859) 
lira tahmin edilmişti]-. 

MADDE 3. — a) 1957 Bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak 
malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açıla
cak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinde açılacak 
hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet Bütçesinin 
( A / l ) ve (A/2) eetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle 
tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında 
toplanan Türk liralarından Millî Müdafaa hizmetleri için Birleşik Amerika Hü
kümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanu
nu gereğince kaydolunan tahsisat miktavınca sözü geçen vekâlet Bütçesinin 
( A / l ) ve (A/2) eetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarma
lar yapmaya; 

439 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 3, Cilt: 17, Kırk dördüncü İnikat, 23.11.1957, 
525 - 568. ss. 

440 T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, Devre: X, İçtima: 3, Cilt: 39, 1 Kasım 1957, 432 - 713. ss.; 
Resmî Gazete ile ilânı: 1.III.1957, Sayı: 9548. 
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c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar hesabında toplanan Türk liraların
dan umumi bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberas
yonlar miktannea hususi kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya 
yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa Ve
kâleti Bütçesinin ( A / l ) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplerine aktarmaya; 

İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (200) mil

yon lirayı geçemez. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 1957 Bütçe yılı için
de kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir y ı l süreli Ha
zine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri 
paraları alarak. karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Haz if 
ue bonoları (250) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşıuk gösterilmek suretiyle elde 
edilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun süreli Devlet tahvilleri 
satmalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki 
katılma paylarını ödemeye ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklık
lara i'Hskin katılma senetlerinr sattnabraya Maliyp Vekili mezundur. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . VI . 1.939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 neu 
maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü ge
çen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadro
lar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bağh (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyin 
muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretiyle 
istihdamlarına devam olunabilir. 

1953 Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarmda vâki ücret de
ğişiklikleri dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış 
olanlara aradaki farkın ödenmesine 1957 Bütçe yılında da devam olunur. 

Yukarıki iki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkında da tatbik olunur. 
3656 saydı Kanunun 9 neu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 

için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçesiyle Türkiye: Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — 26. V. 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 29 neu maddesi gereğince : 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli ; 

b) Kanımla bağlanmış, vatanı hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gös

teren (O) cetveli; 
c) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 nci (İhtiyat tahsisatı) faslından aktarma 

yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; 
Bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1957 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları 
hakkındaki 6 . VI I . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren 11 . VI .1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğ-
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rencüerden 1957 yılı içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M).işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 9. — 11 . VI . 1932 tarihli Te 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci mad
deleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve mik
tarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli 
kuruluş kanunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1957 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 12. — 7 . VI . 1939 tarihli vc 3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti 
Kanununun 36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti voliyle alı
nacak hayvanların 1957 Bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve 

38 nci maddesi gereğince alınacak-motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir . 

MADDE 14. — (ieçen yıl borçlan f'asıllarmdaki tahsisat üstümle çıkan vc 
1956 yılı Bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili okluk
ları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenil'. 

1928 - 1955 Bütçe yıllarına aıdolup da Muhasebei Umumiye. Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları- yıl lan Bütçele
rinde bulunan borçlar 1957 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 nci 
kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçlan fasıllarına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 15. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ö d e m n e s L gerektiği İnilde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1957 Bütçe yılında para ile ö d e 
nir. 

MADDE 16. — Mülhak Bütçeli idarelerle umumi Bütçe dışındaki daire vc 
müesseselerin, umumi Bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki ya
tılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplanııa okutacakları öğrenciler 
için Bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli, miktarları, bağlı (B) işa
retli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü masraflan üe tahsisatına har
canmak üzere, bağlı (A/1) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl 
ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADE 17. — 1957 Bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi mem
leketlerden getirtilecek i thalâ t Umumi Tarifesüıin (27.10) numarasına giren 
(Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri 
ve Hazineye, mülhak Bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere a i t her tür
lü vergi. Hazine hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden vc 
dâhilde Belediye İstihlâk Resminden muaftır. 

M A D D E 18. — Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma ile temin edilen (10) milyon isterlinlik krediden ödenmek üzere 
Umumi Bütçeye dâhil dairelerce "yapılan malzeme siparişine nıütaallik sözleşme
lerde. Hükümete aidiyeti .kabul edilen Taahhüt Vergileri tutarını, bir taraftan bağ-
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Ii (B) işaretli cetvelde açılacak husûsi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler 
bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı k in açılan hususi fasıllara tahsi
sat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika'
dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden, yapılmış ve yapı
lacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muay
yen maksatlara tahsis edilmek üzere 1957 malî yılı içinde temin edilecek yardım
ların Türk lirası karşılıklariyle. malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftarı Büt
çeye varidat, diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat kaydetmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

MADDE 20. — a) 3 1 . V I I I . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ncü maddesinin her yıl Ziraat Vekâleti Bütçesine konulacak tahsisat miktarı
na ait hükmü; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 20 . V . 1955 
tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1. nci maddesinin (c) fıkrası hükmü; 

e) Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkındaki 5652 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkındaki 3 . X I I . 1956 tarihli ve 6854 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (A) fıkrası hükmü; 

1957 Bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde ilgili tertiplerine 
konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. 

d) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki 13 . V . 1953 tarihli ve 6086 sayılı 
Kanunun 30 neu maddesinin teşkil olunan fona her "yıl yapılacak tediyeye ait 
hükmü 1957 Bütçe yılında tatbik olunmaz. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1957 tarihinden itibaren mer'idir. 
MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 

28 Şubat 1957 
A / l - CETVELİ 

Daireler L i İ M 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayı Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İstatist ik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Adliye Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Milletlerarası ikt isadi İş Birliği Teşkilâtı 

23 428 
1 685 
4 654 
5 056 
1 766 

14 782 
4 247 
6 128 

23 232 
32 548 
16 059 

363 
482 
857 
422 
182 
506 
103 
029 
635 
534 
091 
375 
100 
623 
204 
285 
941 
690 

105 942 
874 518 

39 384 
82 306 

102 447 
26 247 

l 226 
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Maliye Vekaleti 273 890 845 
Deviet Borçlan 321. 527 052 
Maarif Vekâleti 439 986 098 
Nafıa Vekâleti 10 047 956 
İk t i sa t ve Ticaret Vekâleti 9 016 094 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 173 099 914 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 21 225 727 
Ziraat Vekâleti 101 856 778 
Münakalât Vekâleti 3 885 134 
Çalışma Vekâleti 3 973 194 
İşletmeler Vekâleti 9 200 970 

YEKÛN 2 733 377 184 

A / 2 - CETVELİ 

Daireler L ıra 

Büyük Millet Meclisi 1 361 000 
Riyaseti Cumhur 45 000 
Divanı Muhasebat Reisliği 25 000 
Başvekâlet 39 000 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 5 800 350 
İs tat is t ik Umum Müdürlüğü 120 000 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 307 001 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 20 000 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 2 987 741 
Adliye Vekâleti 31 500 
Millî Müdafaa Vekâleti 60 521 500 
Emniyet Umum Müdürlüğü 1 445 001 
Jandarma Umum Kumandanlığı 6 524 000 
Hariciye Vekâleti 1 000 000 
Maliye Vekâleti 853 171 953 
Maarif Vekâleti 67 545 386 
Nafıa Vekâleti 232 686 007 
İkt isat ve Ticaret Vekâleti 811 250 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 3 041 596 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 359 500 
Ziraat Vekâleti 35 269 890 
Münakalât Vekâleti 182 000 
İşletmeler Vekâleti 1 000 

YEKÛN 1 273 295 675 

» 

441 T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, a.g.e., 432 - 437. ss. 
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XI. BÖLÜM 

14 MAYIS 1954 - 1 KASIM 1957 
TARİHLERİ ARASINDA 

TÜRKİYE'NİN EĞİTİM, KÜLTÜR, 
FİKİR VE TOPLUM HAYATI VE 

BU DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN 
GÜNDEMİNDE YER ALAN 

ÖNEMLİ OLAYLAR 
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D E M O K R A T PARTİ D Ö N E M İ V E BU D Ö N E M D E 
T Ü R K İ Y E ' N İ N G E Ç İ R D İ Ğ İ T O P L U M S A L D E Ğ İ Ş İ K L İ K L E R 

Türkiye, II. Dünya Savaşı'nin hemen arkasından, siyasî, toplumsal ve ekonomik 
olmak üzere bir dizi değişiklikler geçirmiştir. 

Akademisyen Bayram Kaçmazoğlu'na göre; 

^Bu değişiklikler, öncelikle dış konjonktüre bağlı olarak gerçekleşmeye başla
mış, II. Dünya Savaşı sırasında, iç toplumsal yapıda meydana gelen bazı değişmeler 
de dış konjonktürün bu etkisini artırmıştır. 

II. Dünya Savaşı somasında Türkiye'nin yaşamaya başladığı bu değişmelerin so
nuçlarını iki başlık altında toplamak mümkündür: (a) Batı ve özellikle ABD'yle yakın
laşma çabalan, (b) buna bağlı olarak, çok partili, Batı düzeni doğrultusunda Türki
ye'nin siyasal, toplumsal ve ekonomik olarak yeniden yapılanması. Dolayısıyla Türki
ye 1945 - 1950 döneminde, dış politikadan ekonomiye, toplumsal yapıdan demokrasi 
anlayışına kadar tüm kurumsal yapısını Anglo-Sakson Batıcılığı ve Amerikan benzeri 
toplum tipine doğru dönüştürmeye çalışmıştır. 1950'de iktidara gelen DP, bu hazırlık 
yıllarını, 1950 - 1960 döneminde iyi kullanmış ve Türkiye'yi 'Küçük Amerika' yap
mak için çalışmıştır. Bu bağlamda, 14 Mayıs 1950 genel seçimleri ile iktidara gelen ve 
27 Mayıs 1960 askerî darbesi ile iktidardan uzaklaştırılan DP yönetiminin, ülkeyi ida
resi sırasındaki uygulamalan ve bu uygulamalann toplumsal alanda yarattığı tartışma
lar, Türkiye'nin gündemini oluşturmuştur. 

1950 - 1960 dönemi, Türkiye'nin çok partili bir sistemle yönetildiği ilk dönem
dir ve bu dönemin kendine özgü tartışma başlıkları ve bu başlıkların daha önceki dö
nemlerle farklılıkları bulunmaktadır. 

1950'li yıllarda öne çıkan tartışma başlıkları; ilericilik - gericilik, laiklik, din, 
kültür değişmeleri, milliyetçilik ve sol karşıtlığı, demokrasi, liberalizm ve devletçi
lik olmuştur. Doğaldır ki, Türkiye, on yıl boyunca, sadece, bu konuları tartışmamış
tır... Daha sonraki dönemlerde hızını kaybetmiş, ancak, 1950 - 1960 döneminin yo
ğun şekilde tartıştığı başka konular da olmuştur... Bu konuların başlıcaları da, köy ve 
dil sosyolojisi alanında yapılan tartışmalardır. Başka bir deyişle, Demokrat Parti dö
neminde kültür, eğitim, Türk düşüncesi, dil, sanat ve edebiyat konuları da yoğun şe
kilde tartışılmıştır. 

Bu dönemin başat tartışma başlıklarını; laiklik, Batılılaşma, dinî özgürlükler, li
beralizm, devletçilik, sol karşıtlığı ve milliyetçilik oluşturmakta, bu konuları kültür 
değişmeleri ve demokrasi izlemektedir... Demokrat Parti döneminde, Türkiye'de sa
dece din - laiklik, demokrasi, kültür değişmeleri - Batılılaşma, sol karşıtlığı, milliyet
çilik, devletçilik ve liberalizm konulan tartışılmamış; dönemin toplumsal yapısı ge
reği daha pek çok konu gündemi işgal etmiştir. 
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1 - Bu tartışma başlıkları, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa bu dönemde gün
demin baş maddelerini oluşturmuşlardır. 

2 - Demokrat Parti döneminin önemli tartışma konularından bir kısmı, örneğin dil 
ve köy sosyoloj isiyle ilgili tartışmalar, daha sonraki dönemlerde önemini yitirirken -
gündemden düşerken... 1990'lar da dahil olmak üzere, tüm dönemlerin en önemli 
toplumsal tartışma başlıkları olma özelliklerini sürdürmüşlerdir. Başka bir ifadeyle, 
bu tartışmalar, Türkiye'nin siyasal - toplumsal yapısında süreklilik kazanmışlardır. 

3 - ... tartışma başlıkları, 1945Terde başlayan dış gelişmelerin ve Amerika'nın 
dünya egemenliğini ele geçirip demokrasi savunuculuğunu üstlenmesiyle ülkemizde 
uygulanan Amerikan yanlısı politikaların bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bir anlamda, Türkiye'nin 1945 öncesi politikaları kısmen tasfiye edilirken, Türkiye 
dış politikada, Amerika'nın yanında yeni roller üstlenmiş ve üstlendiği roller gereği 
iç politikada da yeni dönüşümler başlatmıştır. Bir başka ifadeyle, Türkiye, dış kon-
jonktürel gelişmelere bağlı olarak, 1945'ten itibaren geçirmeye başladığı dönüşümle
rin ürününü, 1950 - 1960 döneminde toplamaya yönelmiştir. 

4 - 1950 - 1960 döneminde; devletin ekonomik rolü, dış ekonomik ilişkileri, kal
kınma stratejisi, din - devlet ilişkileri, kültür değişmeleri ve Batılılaşma, solun tasfi
yesi ve sol karşıtlığı, dış politika gibi konularda iktidar (DP) ile muhalefetin (CHP) 
temel eğilimleri arasında farklılık değil, süreklilik ve devamlılık mevcuttur. Başka bir 
anlatımla, DP'nin on yıl boyunca uygulamaya koyduğu temel politikaların hazırlayı
cısı ve 1945 - 1950 dönemindeki uygulayıcısı CHP iktidarıdır. Yani, CHP, 1945 yılı
na kadar uyguladığı temel politikalarını tasfiye ederek, liberalizm, dinî popülizm, sol 
karşıtlığı ve en önemlisi de dış politikada Amerikan yanlılığı gibi konularda, en uy
gun geçiş ortamını oluşturarak, bir anlamda Demokrat Parti iktidarının temel rotasını 
çizmiştir.^ 4 4 2 

Dinî Yapılanmada Meydana Gelen Değişmeler 
^Türkiye'nin demokrasiye geçme karan ve bu alanda atılan adımlar, en fazla dinî 

özgürlükleri kısıtlaması gelenekçi kısımlara yaramış ve 1950'li yıllar boyunca, yoğun bir 
şekilde tartışılan din devlet ilişkileri, laiklik ve ibadet özgürlüğü gibi konulann gündem
deki yerini alması 1945'in sonlannda başlamıştır. Bu tartışmalarla birlikte, din eğitimi
nin okullara konulması, dini konulara hoşgörü ile yaklaşılması, dine ilginin artması, ca
milere gidenlerin çoğalması beraberinde yeni tartışmalara neden olmuştur. Bu bağlamda 
laiklikten taviz verildiği, dini konulardaki ihtiyaçlan karşılayacak düzeyde bilgili ve ye
tenekli kişilerin olmadığı, dini alandaki boşluğun fanatik ve cahiller tarafından doldurul
duğunu öne süren savlara rastlanmaktadır. Bu tartışmalar sonucunda, Türkiye'de 1948 -
1960 tarihleri arasında, çağdaş eğitim almış din adamlan yetiştirmek üzere dini eğitim 
veren çeşitli okullar açılmıştır. 

442 H. Bayram Kaçmazoğlu: Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Tartışmaları. İstanbul, 1988, 
9 - 12. ss. 
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1946'dan sonra kurulan çok partili sistemde dini alanlarda verilen tavizlerin çok 
kısa sürede oya dönüşebileceği keşfedilmiş ve pratikte partiler geleneksel islâmî çev
relere karşı bazı ödünler vermeye başlamışlardır. 1946 yılında, CHP din politikasını 
yumuşatmaya ve hükümet okullarda dini eğitime olanak sağlanmasına yönelik çaba
lar içerisine girmiştir. Prof. Şerif Mardin'in deyimi ile, 1920'lerin laik jakobenizmi 
CHP içerisinde zamanla tersine dönmüş ve 1946'dan itibaren CHP'nin önde gelen 
bazı yöneticileri Cumhuriyetin laikleşme siyasetinin yarattığı boşluktan rahatsızlık 
duymaya başlamışlardır. 

1946 yılında CHP Meclis Grubu, din tedrisatı sorununu incelemek üzere bir ko
misyon kurmuş ve bu komisyonun çalışmaları, sonunda, 'Muasır milletlerde dahi ol
duğu gibi ilk okul öğrencilerine ihtiyari olarak din dersleri verilmesinin laikliğe mü-
nafı olmadığı' kanaatine varılmıştır. Komisyon raporunda tesbit edilen esaslar yürür
lüğe konmuş ve Millî Eğitim Bakanlığının 1 Şubat 1949 tarihli ve 70-5426 sayılı özel 
genelgesi ile ihtiyari din dersleri rejiminin esasları tesbit edilmiştir. (Bülent Daver: 
Türkiye Cumhuriyetinde Laiklik. Ankara, 1955, 135 - 136. ss.). 

1946 seçim sürecinde, DP'nin kamouyunda başarı göstermesi sonucu CHP, laik
lik karşısında daha liberal bir tutum takınmış ve dini konularda halka yönelik bazı ta
viz girişimlerinde bulunmuştur. Bu anlamda, CHP'nin parti olarak dini istismar et
mesi DP'den önce başlamıştır. CHP 1947'de din adamlarından yararlanma yolunu 
tutmuş ve bazı insanlar, camilerde DP'yi yeren CHP'yi öven konuşmalar yapmaya, 
öğütler vermeye başlamışlardır (Mahmut Goloğlu: Demokrasiye Geçiş: 1946 - 1950. 
İstanbul, 1982, 164. s.). 

1947 yılında toplanan CHP Kurultayında laiklik sorunu en çok tartışılan konu ol
muştur. Partinin gelenekçi cephesi açık olarak laikliği reddetmemiş, uygulanmasını 
sert ve gerçek laikliğe aykırı bularak yumuşatmak istemiştir. Bu gruba göre, din sos
yal bir kuvvettir ve bu kuvvete önem veren milletler daima güçlü ve payidar olmuş
lardır. Halbuki, toplumumuz dinin gelişmesine kayıtsız kalmaktadır. Bu noktada: (a) 
Din manevî bir gıdadır. Bunun için toplum hayatında dine önem vermek gerekir, (b) 
Laiklik ülkemizde yanlış anlaşılmış ve uygulanmıştır. Laiklik bizde, gençliğin din
den bihaber, mâneviyatsız gelişmesini yaratmıştır. Memlekette irtica yoktur. Laikli
ğe gerçek anlamım vermek için, gençliğe manevî gıda verilmelidir. Bu tür politika
larla, hem islâmî bir blok kurulabilecek ve hem de bir din olarak ortaya çıkan komü
nizm önlenecektir, (c) Diyanet İşleri ya bağımsız bir teşkilât olmalı ya da kendisine 
maddî ve manevî olanaklar tanınmalıdır, (d) Yeni neslin dini - manevî gıdadan yarar
lanması için, özel din derslerine imkân vermek, okullara din dersleri koymak, üniver
sitede bilimsel dini eğitim yapmak zorunludur. 7. CHP Kurultayı, gelenekçi cephe
nin bu tür tekliflerinin Parti Programına konulması isteğini reddederek sona ermiştir 
(Tarık Zafer Tunaya: İslamcılık Akımı. İstanbul, 1991, 182 - 185. ss.) 

Yine, CHP'nin iktidarda olduğu 1945 - 1950 döneminde, ilk defa 1948 yılında 
Hacca gideceklere döviz müsaadesi verilmiştir. 1 Şubat 1949'da ilkokul programla
rına isteğe bağlı din dersleri konulmuştur. 1949 yılı başında, İmam Hatip kursları 
açılmış ve daha sonra bu kurslar İmam-Hatip okulları haline getirilmiştir. Ankara 
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Üniversitesi Senatosu, 7 Ocak 1949'da İlahiyat Fakültesinin açılmasına karar vermiş; 
Mart 1950'de çıkarılan bir Kararname ile 1925 tarihli Tekke, Zaviye ve Türbelerin 
Kapatılmasına Dair Kanun çerçevesinde kapatılan 19 türbe açılmıştır (Tarık Zafer 
Tunaya: İslamcılık Akımı. İstanbul, 1991, 188 - 204. ss.; Şaban Sitembölükbaşı: Tür
kiye'de İslâmın Yeniden İnkişafı (1950 - 1960). Ankara, 1945, 23. s.). Ayrıca, 
1949'da medrese kökenli bir profesör olan Şemseddin Günaltay'ın Başbakanlığa ge
tirilmesi de CHP'nin din karşısındaki tavizkâr tutumunu ve seçmene yönelik bir jes
tini gösterir. 

Kısacası, 1945 - 1950 döneminde din - devlet - toplum ilişkilerindeki sınırlama
ların gevşetildiği ve dini siyasal partiler tarafından geleneksel kitlelerle iletişim kur
ma aracı olarak kullanıldığı görülmektedir.» 4 4 3 

Din ve Laiklik Tar t ı şmalar ı 
( < 1950 - 1960 döneminde de Türk aydınlarının en yoğun şekilde tartıştığı konu, 

din - devlet ilişkileri ve laikliktir. Akla gelebilecek her kesim bu tartışmaların içeri
sinde yer almış ve konuyu kendi bakış açısına göre yorumlamıştır. 1950'li yıllarda 
laiklik ve din - devlet ilişkilerinin bu kadar yoğun şekilde gündemi işgal etmesinin 
nedeni, dinin geleneksel kitlelerin ideolojisi olması ve bu ideolojinin demokratik olu
şumlara bağlı olarak yeniden kendini ifade etme olanağına kavuşmasıdır. 

1950 - 1960 döneminde dinin - İslâmiyetin yoğun bir gelişme ve gündemi belirle
me dönemine girdiği, Türk toplumunun aydın ve halkı ile neredeyse sadece bu konu ile 
uğraştığı görülmektedir. Bir diğer ifade ile, din tartışmaları, dönemin başat konularından 
biri olmuş ve her platformda tartışılmıştır. Bu oluşumu şu şekilde belirlemek yerinde 
olur: (a) Halk arasında dine gösterilen ilgi artmış; (b) Din toplumda ve siyasî alanda ye
niden söz sahibi olmuş, toplumdaki dini gruplar daha önce tecrit edildikleri eğitim, hu
kuk, ekonomi ve siyaset alanlarında çok daha etkin hale gelmeye başlamış; (c) Dini ha
yat, kendi içinde tekrar kendini yenileme sürecine girmiş, yeniden kurumlaşmış ve din 
için sanki yeniden bir doğuş dönemi gerçekleşmiştir. 

1950 - 1960 (1946 - 1960) döneminde İslâmiyetin yoğun şekilde tartışılmaya 
açılması ve siyasete olan etkisine karşın, dinin sosyolojik olarak araştırmalara konu 
olmadığı görülmektedir. 

1950 - 1960 döneminde dinin canlanmasında en etkili rolü, dini - ideolojik içe
rikli yayınları konu edinen dergi ve gazeteler gerçekleştirmiştir. Arkasından eğitim 
kurumları, siyasî partilerin seçim yatırımları, çeşitli dernekler ve özellikle 1950'lerin 
gündemdeki tarikatları gelmektedir. 

443 H. Bayram Kaçmazoğlu: a.g.e., 29 - 32. ss. 
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Bu dönemde, dini konuların tartışılması, sadece dönemin dini içerikli dergilerin
de değil, düşün hayatının en düzeyli dergilerinde de yoğun şekilde yapılmış; dini ko
nular tüm yayın organları tarafından yeniden ele alınıp yorumlanmıştır. 

1950 öncesinde, dini özgürlüklerle ilgili CHP hükümetleri tarafından başlatılan 
girişimler, 14 Mayıs 1950'den soma yoğunlaştırılarak sürdürülmüştür. 

1950 seçim zaferinden sonra Demokratlar, din eğitimine karşı daha liberal bir ta
vır benimsemişlerdir. 

1950'li yıllarda DP iktidarının dini konularda yaptığı icraatları şöyle sıralayabi
liriz: 14 Haziran 1950 tarihinde verilen bir kanun teklifi ile Türk Ceza Kanunu'nun 
526. maddesinin son cümlesi ile Arapça ezan yasağı kaldırıldı. Ancak, Arapça ezan 
mecburî kılınmamış, sadece onun üzerindeki mevcut yasak kaldırılarak, tercih din 
adamlarına bırakılmıştır. 7 Temmuz 1950 tarihinden itibaren Ramazan ayında sabah 
ve akşam, her biri on dakika olmak üzere günde iki defa, diğer aylarda ise haftada bir 
defa Cuma sabahları olmak üzere radyodan dini yayın yapılmasına izin verilmiştir 
(Şaban Sitembölükbaşı: Türkiye'de İslâmın Yeniden İnkişafı: (1950 - 1960). Anka
ra, 1995, 60. s.). 4 Kasım 1950 tarihinde din dersleri ilkokul programlarına dahil edil
miş ve 1951 - 1952 ders yılında İmam-Hatip okulları açılmıştır. 13 Ağustos 1956 ta
rihinde din eğitimi orta okul programlarına konulmuş ve 19 Kasım 1959 tarihinde İs
tanbul'da bir Yüksek İslâm Enstitüsü açılmıştır (Şaban Sitembölükbaşı: a.g.e., 61 . s.) 

DP döneminde, iktidar tarafından, laiklik karşıtı hareketlere bazı tavizler verile
rek bu çevrelerin hem oylarından yararlanılmış ve hem de kontrol altına alınmaları 
sağlanmıştır. Diğer yandan, DP döneminde irticai hareketlere yönelik bir dizi önlem 
de alınmıştır. Bunlar; Anıt-Kabir'in tamamlanması, Ticarilerin mahkûm edilmesi, 
Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun çıkarılması, 163. maddenin genişletilmesi, 'aşırı ' 
dinci gazetelerin ve partilerin kapatılması, bazı İslamcı yazarların tutuklanması, 
Menderes' in irtica ve yobazlığa izin vermeyeceklerini, Bayar'ın Atatürk yolu ve in
kılâplardan ayrılanlara karşı mücadele edeceklerini açıklamaları gibi... ) >

4 4 4 

Laiklik, İrtica ve Dinde Reform Tartışmaları 
( < 1950 - 1960 döneminde laiklik tartışmalarının gündeme geliş nedenlerinin ba

şında, DP'nin iktidara gelerek bazı geleneksel çevrelerin taleplerini karşılaması gel
mektedir. Böylece, laiklik, 1950'li yılların en hararetli tartışma alanını oluşturmuş 
ve konu çok farklı bakış açıları ile ele alınmıştır. Laiklik, modernist ve batıcı kesim
ler tarafından, din ve devlet işlerinin ayrılması, ancak dinin devletin kontrolünde 
kalması olarak algılanırken; İslamcı kesimler, Cumhuriyet dönemindeki laiklik uy-

444 a.g.e., 69 - 76. ss. 
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gulamalarını şiddetle eleştirmişlerdir. Bu kesime göre, laik bir sistemde devlet, dini 
alanı kontrol altına alamaz. 1950'li yılların laiklik tartışmalarının bir tarafını, Cum
huriyetin laiklik anlayışını savunan ve bunun devamını isteyenler, diğer tarafını da, 
Cumhuriyetin laiklik anlayışını yoğun şekilde eleştiren, devletin din üzerindeki bas
kı ve kontrolünün azaltılmasını veya kaldırılmasını savunan kesimler oluşturmuştur. 
Cumhuriyetin laiklik anlayışını eleştirenler; din üzerindeki devlet kontrolünün ta
mamen kalkmasını istemeyen, ancak Cumhuriyetin laiklik politikalarını da redde
denlerle, devletin dine, dinin de devlete karışmasını istemeyen ve Batılı anlamda 
gerçek laikliği savunanlar diye ikiye ayrılabilir. 

Laiklik, aydınların ideolojisi olurken, din de islamcı hareketler çerçevesinde hal
kın, daha doğrusu kitlelerin ideolojisi olmuştur. 

DP dönemindeki teorik laiklik tartışmalarında, islamcı ve Kemalist çevreler, fi
kirlerini kanıtlama ve rakiplerine karşı kendi tezlerinin farklılığım göstermek için 
Batıya dayanmakta ve Batı düşüncesi ile siyasî tarihinden örnekler aktarmaktadırlar. 
Böylece Batı, değişik tipteki laiklik modelleriyle, islamcı ve laik kesimlerin ilham ve 
referans kaynağıdır. 

Bu dönemde, Ali Fuat Başgil 'in 'Din ve Laiklik', Bülent Daver'in 'Türkiye 
Cumhuriyetinde Laiklik', Çetin Özerk'in 'Türkiye'de Laiklik' ve bir grup Kemalist 
'Laiklik' adlı çalışması, laiklikle ilgili en önemli eserleri oluşturmaktadır. Bu üç eser 
ile bir grup yazarın kaleme aldıkları eserin içerisinde yer alan makalelerin çoğunun 
yazarı da hukukçudur. Diğer hukukçuların yüzlerce makalesini de işin içine katınca, 
1950 - 1960 döneminde laikliği ele alan meslek dallarının başında hukuk gelmekte
dir. Bunun temel nedeni, hukukçuların laikliği ceza hukuku, pozitif hukuk ve insan 
hakları, yani inanç, ibadet ve temel özgürlükler ile kamu hukuku açısından ele alma
larından kaynaklanmaktadır. 1950'li yıllarda, hukukçular, laiklik ilkesine, tarihsel ve 
mevcut uygulamalar çerçevesinde devletin, toplumun, hukukun, öğretimin laikleş
mesi ve din hürriyetlerinin sınırları açısından bakmışlardır. 

Laiklik savunucularına göre, laiklik, din ile devlet işlerinin kesin bir şekilde ay
rılması ve insanların vicdanları ile başbaşa bırakılmasıdır. Laiklik, dinsizlik ve din 
düşmanlığı değildir. Laiklik, dinimizi yücelten, onun gerçek değerini veren bir ku
rumdur. Laik düzende herkes, Allah'la münasebetlerinde kendi vicdanı ile başbaşa-
dır. Bu nedenle, laik bir devlette vatandaş, sağlanan vicdan ve inanç hürriyeti saye
sinde dini kanaatlerinin öz veya şeklinden dolayı hiç bir kuvvetin müdahale ve mu-
hazesine mâruz bırakılamaz. Laiklik, dini kanaatlerin kötü maksatlara alet edilmesi
ni önlemek amacıyla ortaya atılan toplumsal bir hayat ilkesidir. Laiklik, devletin gör
mekle mükellef olduğu siyasal, kültürel, idari, askeri işlere dinin karışmamasıdır... 
Laiklik, tarafsız bir kavramdır ve laiklikte esas, dine karşı negatif bir tavır takınmak 
değil, hukuki bakımdan dini tarafsızlaştırmak, yani dinin elinden siyasi - hukuki gü
cü almaktır. 
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Başta hukukçular olmak üzere bazı sosyal bilimciler, 1950 - 1960 döneminde, la
ikliğin ülkemizde resmi tariflerini tekrarlamak ve devrimlerle laiklik arasında direkt 
bağlantılar kurmakla kalmamışlar, 1950'lerin sonlarına doğru ortaya çıkan din ve la
iklik sorununu Türk toplumunun bir numaralı sorunu olarak görmüşler ve bunun so
rumluluğunun DP'nin önde gelen yöneticilerine yüklemişlerdir. 

Cumhuriyetin laiklik ilkesi, 1950 - 1960 döneminde, Türkiye'nin bir numaralı 
tartışma konusu olmuştur. Laiklik tartışmalarının Türkiye'nin bir numaralı tartışma 
konusu haline gelmesindeki temel etken, 1945'te dünya konjonktüründe meydana 
gelen değişmelerin Türkiye'nin dış dengelerini ve bu dengelerin iç politikayı da ya
kından etkilemesidir. 

1950 - 1960 döneminde, laikliğin görünürdeki savuncusu CHP, tavizcisi de 
DP'dir. Oysa bu görüntü yanıltıcı ve aldatıcıdır. Gerçekte, laiklikten taviz politikala
rı CHP iktidarının son yıllarında başlamış ve 1950 - 1960 döneminde de, CHP eline 
fırsat geçtikçe, dinsel taviz politikasını sürdürmüştür. CHP'nin laikliği savunuyor gi
bi algılanmasının nedeni, partinin tavizkâr politikalarını kamuoyundan gizleyebilme-
si ve basının büyük bir kesimi ile aydınların CHP yanlısı olmasında aranmalıdır... 
Oysa DP de en az CHP kadar laik ve Batıcıdır ve her iki parti de laiklikten taviz ko
nusunda, oy kapma yarışı dışında, geleneksel kesimler lehine samimi değildir. 

1950 - 1960 döneminin temel konularından biri laiklikle yakından bağlantılı olan 
irtica tartışmalarıdır. İrtica tartışmalarında Türkiye iki taraflı cepheye ayrılmıştır. Bu 
cephelerden birincisine göre, inkılâplar her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. 
Çünkü, inkılâplar Atatürk'ün emanetidir. Ona uzanan elleri kırmak, dilleri etkisiz ha
le getirmek ulusal bir görevdir. İnkılâplara karşı gelmek irtica ve vatan düşmanlığı
dır. Her hükümetin en önemli görevi, inkılâpları korumak ve irticayı ezmektir. İkin
ci cephe ise, ortalama olarak, şunları savunmaktadır: Demokrasi ile birlikte inkılâpla
rın kuvvete dayanarak korunması sona ermiştir. Bundan sonra inkılâplar serbestçe 
tartışılacak ve geleceğe millet karar verecektir. Milletin istemediği inkılâplar kalka
cak, bazıları değiştirilerek ıslah edilecektir (Bekir Berk: 'Millete Mal Olmayan Bir 
İnkılâp'. Türk Düşüncesi, 57. Sayı (6/7), Haziran-Temmuz 1957), 26 - 38. ss.). 

Türkiye'de halk, tarih boyunca meydana gelen yeniliklerin kendini savunmak 
için sarıldığı şeyleri alıp götürdüğünü görünce, yenilikleri hep kuşku ile karşılamış
tır. Bu nedenle, büyük halk kitleleri, doğru ya da yanlış, Batı 'dan gelen yenilikleri, 
kökü dışarıda kabul edip karşı durmuştur. 

1950İerde belirgin şekilde ortaya çıkan dinsel canlanma hareketleri, beraberin
de laiklik ve irtica tartışmalarım da gündeme taşımıştır. 
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1950 - 1960 döneminde, laiklik ve irtica içerikli üst yapı tartışmaları iki cephe
nin yayın organlannda, dönem boyunca sürmüştür. Laik kesimin temsilcileri, irtica, 
gericilik, mürteciliğin tanımlarını yapmış ve hangi ortamlarda ortaya çıktığını, ülke
yi nerelere sürükleyebileceğini; islamcı kesimin temsilcileri de, ülkede irtica bulun
madığını, bu tür söylentilerin 'devrim yobazlan'nın iftirası olduğunu kanıtlamaya ça
lışmışlardır. 

1950'li yıllarda İslâmiyetin mevcut uygulamalarını çağın koşullarına göre yeni
den yorumlama ve bazı düzenlemeler yapma yönünde bir dizi tartışma yapılmış ve 
bu tartışmalarda birbirine zıt iki temel görüş ortaya çıkmıştır: Dinde reform gerekli
dir ve dinde reforma asla gerek yoktur. Birinci görüşü batıcı, liberal, milliyetçi ve 
muhafazakar, ikinci görüşü islamcı çevreler savunmuşlardır. Dinde reform tartışma
larının odak noktası ise, Kur 'an ' ın Türkçeye çevrilip çevrilemeyeceği, Türkçe ibadet 
yapılıp yapılamayacağıdır. 

DP'nin iktidara gelmesiyle Türkçe ibadet kanun zorunluluğu olmaktan çıkarıl
mış ve uygulamada, Türkçe ezan ve ibadet gibi ulusalcılığa yönelik dinsel gösterge
ler terkedilmiştir. Böyle bir değişim, 1950'lerin üst yapı kurumlarına yönelik olarak 
gerçekleştirilen tartışmalar içerisinde yeni kapılar aralamış ve islamcı çevreler ibadet 
dilinin Arapçaya dönüşünü sevinçle karşılarken, başta batıcı ve laik kesim olmak 
üzere modernist - milliyetçiler, dinde reform tartışmaları kapsamında, ibadet dilinin 
Türkçeleştirilmesi ve Kur 'an ' ın Türkçeye çevrilerek herkesin ibadetini ulusal dilde 
yapmasını savunmuşlardır. 

İslamcı çevrelerin dinde reform karşıtı görüşlerini en iyi şekilde özetleyen Ali 
Fuat Başgil 'e göre, reform tabiri İslâmiyete yaraşır bir tabir değildir. Bu tabir, protes-
tan kilisesinin katolik kilisesinden ayrıldığını ifade eder. îslâmiyette reformdan bah
sedenler bu dinin esas bünyesini bilmeyenlere aittir. Reform, bozulan bir şeyin aslı
na irca edilmesi demektir. 14 asırdan beri İslâmiyetin ne itikatında, ne de ameliyatın
da deforme olmuş bir cihet yoktur ki reform olsun (Ali Fuat Başgil: 'Müslümanlıkta 
Reform Lâzım Mıdır?' İslâm Mecmuası, II. C , 22. Sayı, Kasım - Aralık 1958, 27 -
29. ss.; Türk Düşüncesi, 52. Sayı (1), Ocak 1958, 48 - 52. ss.). } >

M S 

Demokrat Parti Döneminde Dinî Hayatın Bâzı Göstergeleri 

Prof. Dr. Mustafa Kara, Demokrat Parti döneminde dini hayatla ilgili olarak ya
pılan bâzı değişiklikleri şöyle ifade eder : 

^14 Mayıs 1950'de iktidara gelen DP bir çok konuda olduğu gibi dini hayatla il
gili bâzı değişiklik ve atılımlara da öncülük etmiştir. 

445 a.g.e., 103 - 141. ss. 
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İlk faaliyet olarak dini hayatın temel sembollerinden olan ezanın 1932 yılından be
ri devam eden Türkçe okunmasına son vererek büyük bir sempati toplamıştır. 

Türkiye'deki değişimin temel müesseselerinden biri olan İmam Hatip Okulları
nın, bunların yüksek kısmı olan Yüksek İslâm Enstitülerinin açılması, radyodan oku
nan Kur 'ân ' ı Kerîm ve dini-ahlâki konuşmalar bu dönemin kaydedilmesi gereken fa
aliyetleridir. 

1 - İmam - Hatip Okulları (1951) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1959) açıl
dı. 

2 - Radyodan (TRT) Dini - Ahlâki konuşmalar başladı. 

3 - Öğretmen okullarının 9 ve 10. sınıflarına mecburî, Orta okulların 1 ve 2. sı
nıflarına seçmeli Din Dersleri konuldu. 

Radyoda Kur'ân okunması, dini - millî konularda konuşma yapılması da çok tar
tışılmıştır. Fakat halkın büyük bir coşku ile radyosu olan komşularının evine gidip 
derin bir vecd içinde Kur'ân dinlediğinin şahitlerinden biri de bu satırların yazarıdır. 
Bu günkü 'medya' imkânlarına göre kayda değer görülmeyen 'Radyoda dini konuş
ma ' o yıllara göre fevkalâde önemlidir. Çünkü bir radyo vardır, bütün Türkiye'ye hi
tap etmektedir. ) )

4 4 6 

Biz bu bölümde, 1950 - 1960 döneminde Türk aydınlarının ve kamu oyunun en 
çok tartıştığı konular olan, din - devlet münasebetleri, laiklik, irtica, dini hayat, dini 
yapılanma ve din eğitimi konularının, T.B.M.M. bünyesindeki tartışmalarına da yer 
vermek istiyoruz. Bu gerekçe ve düşünce ile, 1955, 1956 ve 1957 Malî Yılı Bütçe 
Kanunlarının, T.B.M.M.'de görüşülmesinde, 'Diyanet İşleri Reisliği'nin bütçelerinin 
müzakerelerine sırasiyle yer veriyoruz : 

DİYANET İŞLERİNİN, 1955 YILI BÜTÇESİNİN MECLİS MÜZAKERESİ 

w Diyanet İşleri Bütçesinin müzakeresine geçi
yoruz. 

Süz Ömer Bilen'in. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Bu sone Diya

net; bütçesinin müzakeresinde >&/. almaklığımm 
yegâne sebebi Bütçe Komisyonu Diyanet büt
çesini müzakere ederken mebus arkadaşlardan 
bâzıları bu sene imim • hatip kadrolarına kıs
men olsun ihtiyacı karşılamak üzere 1000 kad
ronun ilâvesini istemişler ise de ancak ekseriyeti 
tarafından bu teklif kabul edilmemiştir. Kabule 
taraftar olmıyan mebuslar sebep olarak ima
met ve hitabet vazifelerini ifa edecek kimsele
rin halen mevcut olmadığından bahsetmişlerdir. 
Haddizatında bu iddia isabetli değildir. 

Çünkü memleketimizin birçok yerlerinde ha
fız mektepleri açılmış faaliyet halindedir. Bu
ralardan yetişen hafızlar imamet, hitabet vazi
felerini mümkün mertebe ifa edebilirler, tîcrçi 
yalnız hafızıkuran olmak bu mühim vazifeleri 
lâyikıyle ifası için kâfi değilse de kifayetli ele
manlar yelişinceyc kadar zarureti islâmiyedeu 
sayılan kutsi vazifelerin ihmal ve tehirine hak
kımı/, yoktur ve olamaz. Binaenaleyh bu husus-
taki boşlukları şimdiki imkânlarımızla doldur
mak suretiyle müslüman vatandaşlarımızın mü
him ve mübrem mânevi ihtiyaçlarını temin ve 
tekvin etmek icabeder. Çünkü zaruretler karşı
sında memnu elan fiiller bile mubah olur diye 
bir kaide! umumiye vardır. Meşru irade ile mil-

446 Mustafa Kara: "Cumhuriyet Döneminde Dini Hayatın Bazı Göstergeleri". Yeni Türkiye, 4, 
23 - 24 (IV), Eylül - Aralık 1998, 2637. s. 
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leti temsil eden mebusların en başta gelen vazi
felerinden birisi de vatandaşların maddi sabada 
olduğu gibi mânevi yolda da haklarının temi
nat altına alınması lâzımdır. Arkadaşlar tari
hin seyri dikkatle takibedilirse şu neticeye 
vâsıl olunur ki mânevi duygulardan mahrum 
milletler maddi sahada ne kadar yükselmiş ol
salar bile devamlı olarak millî huzuru temin 
edememişlerdir. Hâdiseler hu dâvanın açık şa
hitleridir, işte bunun içindir ki biz millet mü
messilleri din ve maneviyat mevzuunda sudan 
bahaneler ile, calî'sözler ile vakit geçirmiyelim. 
Böyle hareketler millî bünyemizde telâfisi güç 
boşluklar ile kalmaz. Belki tedavisi imkânsız 
marazi içtimainin zuhuruna da sebep olabilir. 

Uzun müddettir bu mevzuda gösterilen ihmal 
ve terahinin millî ve alüâki seviyemizde vücuda 
getirdiği ârazıfaside nakabili inkârdır. Hükü
metimizin dört beş seneden beri maddi sahada 
göstermiş olduğu faaliyet hariçte, dâhilde erbabı 
insaf tarafından takdir ve stayişle yâd edilmek
tedir. Manevi sahada ise düne nispetle bir 
faaliyet levhası göze çarpmakta ise de bu konu
daki ihtiyacın azamet ve şümulüne uygun he
nüz bir karar alınmış değildir. Eski iktidarın 
devrinde Diyanet bütçesi şu idi. Biz bunu şu 
kadara yükselttik diye teselli edici sözler ile 
imranevkat edemeyiz ve doğru olamaz. Çünkü 
demokrat devlet ve milletler mazinin noksanla
rını unuturlar halden örnek alarak istikbale 
ümitli olarak yönelirler. Beşeriyet âleminde fa
zilet numunesi olan Hazreti Muhammedin gös
termiş olduğu ruhi hidayet ve tariki selâmet de 
ancak budur. Selâm hakka tâbi olanlar üzerine 
olsun. 

Arkadaşlar : 
Bir milletin hakiki refah ve saadetini temin 

için maddiyat ve maneviyatın yekdiğerine mu
vazi olarak yürümesi zaruridir. Bu hususta 
Garp âleminin gösterdikleri parlak mesai şaya
nı ibrettir. Bilhassa insani sahada bütün beşe
riyete yardım elini uzatan Amerika'nın din 
mevzuunda da göstermiş olduğu terakki ve faa
liyet ayrıca zikre şayandır. Şöyle ki: 1946 ihsa-
iyatıııa nazaran kiliseye bağlı 23 milyondan 
fazla katolik 77 milyondan fazla protestanın 
var iken gün geçtikçe küiseye bağlılık artmak
ta ve 1935 te protestanlara ait kilise adedi 199 
bin, kiliseye bağlı âza adedi 55 milyon iken 
1945 te kilise sayısı 253 büı âza miktarı da 13 

j milyon artmıştır. Şu hale nazaran on senede 54 
j bin kilise yapılmıştır. 5 Ocak 1947 tarihli Tay-
j mis gazetesinin yazdığına göre 1947 senesinde 

yeni yapılacak Protestan kiliseleri için 550 mil
yon dolar tahsisat ayrılmıştır. Bu hesaplar açık
ça gösteriyor ki; medeniyet şahikasına yükse
len bu millet dinî sahada da bütün milletlere 
örnek olmaktadır. Bu izahlardan şu neticeye 
varmış oluyoruz : Hiçbir din manii terakki de
ğildir. Bilhassa önü sonu ilme dayanan, ekme-
liedyan olan islâmiyet her zaman sâliklerini zir-
vei kemale eriştiren bir dinî kavit ve tariki 
raünirdir ve hilafını iddia ise dalâli mübindir. 
Şu ciheti de istidraden ve iftiharla arz edeyim : 
1950 den bu yana Ankara Belediyesi hududu dâ
hilinde hamiyetli, dindar müslümanların teşeb-

I busier! ve yardımları, bizzat belediyenin de bu 
hususta gösterdiği maddi, mânevi muavenetiy-
le 15 aded cami inşa edilmiştir. Bunlardan bir
çokları ikmal edilmiş, birkaç tanesi de derdesti 
ikmaldir. Bu hususta hükümetimizin de gös
termiş olduğu kolaylık şayanı şükrandır. 

Büyük Milletimizin dinî ve ahlâki sahada da 
her millete örnek olacak bir yaradılışı da oldu
ğu için tefahür etmek hakkımızdır. Hulâsa ola
rak mâruzâtım, mületimizin hakiki mümessüi 
olan sizler bilhassa kiyaset ve liyakatiyle, azim 
ve imanı ile şayanı tebcil olan Muhterem Başka
nımız Adnan Menderes'ten ve mesai arkadaşla
rımdan, din vc ahlâk mevzuuna da lâyık oldu-

j ğu ehemmiyeti -vereceklerini ümideder, maddi 
. mânevi sahalarda hayırlı muvaffakiyetlerini ve-
! liyudtevfik olan Hazreti Allah'tan niyaz ederim, 

istidraden şunu da arz edeyim : 
Büyük, kadirşinas ve âlicenap Hazreti Pey

gamberimiz şöyle buyurmuşlardır: Re'sül hik-
metü mehafetullah. Dün, Başbakanımız bu ha-

I disi buyurdu; fakat bunun mânasını söylemedi, 
! mânası : İlmin, irfanın başı Allah korkusudur. 

Allah korkusu da bu mevzudan gelir. Fakat 
ben burada başka bir hadisin mealini söyliye-
c'eğim. Hakşinas ve âlicenap olan Peygamberi
miz, büyük milletimizi şu kıymetli hadisleriyle 
takdir buyurmuştur. Hadisi şerifin Türkçe me
ali ; Eğer iman ve İslâm Süreyya Yıldızına 
asılmış olsa idi bile Türk Milleti elbette iman 
ve Islâmiyeti oradan da indirirler idi, sözleriyle 
milletimizin fıtri kabiliyetini övmüştür. 

Milletimiz namına, lehülhamdü velminne, 
deriz. (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 
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REİS Burhaaettin Onat, buyurun. 
BURHANETTİN ONT (Antalya) — Vazgeç

tim. 
REÎS — Nuri Ocakeıoğlu, buyurun. 
NURÎ UCAKCIOOLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, bütçeye konan para azdır. 
Bütçeye fazla tahsisat koymak da kâfi değil
dir. Adam yetiştirmek lâzımdır. Adam yetiştir
mek deyince de yalnız dinin ibadete ait kısım
larını bilen adam demek değildir. Asıl üzerinde 
durulacak mesele lâikliğin ve inkılâbın dinimi
zin hükümlerine aykırı olmadığım.bilâkis ı\y-
gun olduğunu, dinin medeniyet ve terakkiyi 
emrettiğini görmektedir. Sayın Başbakan ilk 
Hükümet programında lâikliği din aleyhtarlığı 
mânasına gelmediğini cesaretle söylediler. Fakat 
sunu kabul etmek lâzımdır ki, biz bunu soyliye-
miyoruz. Söylersek acaba gerilik mi denir, di
yoruz. Ben epeyce okuyan bir adamını. Fakat 
bir insan her şeyi okumaya imkân bulamaz. 
Muhterem Diyanet İşleri Reisi hem medrese 
mezunu, hem de hukuk mezunudur ve hâkimlik, 
müddeiumumilik yapmıştır. Bugün de bu ma
kama gelmiştir. Kendisinin çok iyi anladığı 
gibi lâikliğin ve inkılâbın din aleyhtarlığı olma
dığını cesaretle söylemesini bizim gibi çekinme-
mesini bilhassa kendisinden istirham edeceğim. 

Bu memleketin kısmı küllisi müslümaııdır. 
Lâiklik Anayasanın ikinci maddesiııdedir. 75 
nci maddesi de bunu izah eder mahiyettedir. 
Diyanet işlerinin vazifesi 129 numaralı Kanunla 
tarif edilmiş. 430 numaralı Kanunda da ilahiyat 
Fakültesinin, imam, hatip mekteplerinin açıla
cağı zikredilmiştir. 

Bütün memurları terfih etmek, maaşlarını 
artırmak lâzımdır. Çünkü onlar çok perişan 
durumdadır, mütekaitlerin, harb malûllerinin 
maaşlarının da mutlaka artırılması lâzımdır. 
Odacıların, ücret alan diğer müstahdeminin de 
ücretleri artmalıdır Bugün 50 lira, 70 lira alan 
hir Kuran öğretmeni elbette nüsha yazarak 
geçinecektir, bunu açıkça söylemek, saklama
mak lazımdır. Onun için her tarafta tarama 
yapmak suretiyle, vilâyette, kazada feııle mütera-
fik olarak hakiki din bilgisiyle kendini yetiştiren
ler var. Böyle dinden anbyanlar kimlerdir? 
Bunlar aranmalıdır, bunların içerisinde para
sız da kursta çalışan olur, onun için kursları 
ıımumileştimıek lâzımdır. Gerçi bir kurs tah

sisatı vardır. Ama bunların ne yaptığı, nered-' 
açıldığı belli değildir. Atatürk diyor ki : «Bir 
dinin tabiî olması için, akla, fenne, ilme ve 
mantığa tetabuk etmesi lâzımdır. Hangi şey ki, 
akla, mantığa menafii âmmeye muvafıktır, bi
zim dinimize de muvafıktır, inkılâp muasır 
medeniyet seviyesine yükselmek olmasına göre 
ilim içinde ise tahsil et, beşikten mezara kadar 
ilim iste, bir kavmin lisanını Öğrenen onun şer
rinden emin olur, hakikat müslüman olmıya-
nm ağzından da çıksa kabul et, düşmana karşı 
harb malzemesi hazırla, insanlık çalışmakla 
olur. Gibi bilgiye, yani fenne yer veren hüküm
ler, inkılâp değü midirî Seni yalanlarlar, be. 
nim. amelim bana, sizinkiler size aittir, deyiniz. 
Dinde ikrah yoktur, ben senin ibadet ettiğine 
ibadet etmem, sen de benim ibadet ettiğime 
etme, gibi hükümler lâyıklığa misaldir. Yetiş
tirilecek adamlar bunlan az çok anlamadıkça 
müfit, olamazlar. Kabul etmek lâzımdır ki. 
köylü iktidarınızı seviyor, fakat bir gün canı 
sıkıldı mı, sevdiği partiyi devirebilir. Bu müm
kündür. Buna çok ehemmiyet vermek lâzımdır. 

Yukarda arz ettiğim gibi dinbilgisi feııle 
beraber öğretilmezse, yalnız ibadet etmek lâ
zımdır, zannedilir ve bu telkin edilir. Din te
rakkiyi emreder, geriliği din değil, bilgisizlik 
verir. Ben iki lise mezunu tanıdım, ikisi de na
maz kılıyor, ikisi de dindar. Birisi dinimizin 
fenne uygun olduğunu kabul ediyor, diğeri ise 
radyo dinlemenin, sinemaya gitmenin haranı 
olduğunu söylüyor. Dinimizde böyle bir şey 
yoktur. Zannediyor musunuz ki, lise mezunları, 
liseye devam edenler arasında, yüksek tahsile 
devam edenler arasında geri fikirli olmıyanlar 
yokturf Fenne vâkıf olmıyanlann tesiri altın
dadır. 

Ben trenlerde gidip gelirken, İlahiyat Fa
kültesinden bâzı gençlerle karşılaştım. Gördüm 
ki, dinimizin fenne uygun olduğunu esaslı izah 
edemiyorlar. 

Bilhassa bu noktada çok iyi hazırlanmış 
olan Diyanet işleri Reisinden büyük hizmetler 
bekliyoruz. Fakat Diyanet İşlerimiz bu bütçe 
üe bu kadro ile daha ileri hizmet yapamaz, bu 
isi genişletmek lâzımdır. Geçenlerde arz etti
ğim gibi, hiç lâzım olmıyan bir işe birçok tah-
Bİsat verirken memleketin asıl temelini teşkil 
eden bu mevzuda tahsisatı kıskanmak doğru 
olmaz. Bizim dinimizde cebir yok, demiştim. 
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Burada bu sözlerimi dinüyen gazetecilerden bi
risi yanlış anlamış ve benim namaz kılmak iste-
miyen bir kimseyi namaz kılmaya zorlarsanız 
o abdestsiz namaz kılar, şeklindeki ifademi 
yeni istanbul Gazetesine ben abdestsiz namaz 
tolârmışım suretinde yazmış. (Gülüşmeler). 

Bir an evvel ne yapacaksak yaplaım, bu 
dini maddi zorluklardan kurtaralım. Yüzer yü-
jgr Kabul edilmekle neticeye varmamız imkân
sızdır. Kırk bin köyün ihtiyacı bu suretle kar
şılanamaz, ilerleme olmaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Aradaşlar, 

hen şikâyetçi olarak konuşacağım. Bu kadar 
inkılâplarımızdan sonra, Cumhuriyetin göster
diği kuvvetten sonra, yıkılan yüzlerce yıldan 
heri çöken bir imparatorluktan zinde bir mil
let ve devlet çıkardıktan sonra bu inkılâpla
rımızın aDeyhinde konuşulması çok acı bir şey
dir. (Gürültüler) Bunu teşmil etmiyorum. Bir
çok müftülerimiz, vaizlerimiz vardır. İnkılâp
larımızdan takdirle bahsediyorlar, fakat bir
çokları da vardır ki, tamamen düşmanca telkin
lerde bulunuyorlar. 

Asıl acı olanı şudur : Diyanet işleri Başkan-
lîği böyle inkılâplarımızın aleyhinde bulunan
lara karşı bir şey yapmıyor. Yapsa da çok su
dan yapıyor. Bir tanesinin, iki tanesinin yer 
değiştirilmesi bir şey ifade etmez. Diyanet iş
leri demelidir ki, resmen beyanatta bulunmalı
dır ki, millet bu gibi telkinlere inanmasın; 
bunlar dinimizde yoktur; bu gibi telkinlerde 
bulunanlar dinimize fenalık ediyorlar, milleti
mize fenalık ediyorlar, demelidir ve onları tu
tup vazifesinden uzaklaştırmayıdır. Bunu yap
maktan çekiniyor, işte Diyanet İşleri Reisliği
nin büyük kusuru buradadır. İyi müftü var, 
&na müftü var; iyi vaiz var, fena vaiz var. 
Halka fena telkinde bultunan hiçbir vaizin ale
ni tevbihle karşılandığını görmedim. Telkin
leri millette fena yer etmiştir. 

Arkadaşlar, bu gibiler hakkında bende uzun 
bir liste var. Fakat on dakika içinde okuma
nla maddeten imkân yok. Bu müftüler, bu va
izler- mütemadiyen medeniyet aleyhinde hulu-
nuyorlar, millet arasında ikilik yaratmak isti
yorlar ve halkı da kışkırtıyorlar. (Nerede ses
len). Biz isteriz ki, Diyanet işleri Reisliği mem-

lekette İbuisina ların. Fârabî'lerin zuhurunu 
mümkün kılmış olan havayı yeniden yaratsın. 
Maalesef bugünkü Diyanet İşleri Riyaseti 300-
400 yıl içinde Osmanlı Devletinin yıkılmasına 
âmil olan geri kafalılığı temsil edermiş gibi. 
Osmanlı Meşihatının devamı imiş gibi hareket 
ediyor. (Gürültüler, kapak sesleri, öyle şey 
olmaz sesleri). Osmanlı Devlleti bu yüzden yıkıl
mıştır. Örnek vereceğim. 

Modern ekonomi kredi üzerine, borçlanma 
ve faiz üzerine kurulmuştur, istanbul'da müf
tüler vaazlarında, faiz haramdır, diye bağırıp 
çağırıp duruyorlar. 

Matbaa küfürdür, bit'attir diye 300 yıl im
paratorluğa, islâmiyete matbaayı sokrnıyan şey
hülislâmların, fetva eminlerinin, faiz haramdır, 
diyen müftülerden, Türklüğe ve Müslümanlığa 
fenalık etmek bakımından hiçbir farkı yoktur. 

İçimizde hanımlar vardır. Şayet bu giyim
lerimizle başlarına bir başörtüsü alarak camiye 
gitmek isteseler, bu, müslümanlığa yakışmaz, 
küfürdür, diyerek içeri almazlar. (Gürültüler, 
kaç defa camiye gittin seslJeri, milletin dini ile 
alay etme sesleri, kapak gürültüleri). Bu gaze
telerde görülmüştür. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Bir Sultan

ahmet imamı çıktı, Kuran dersi verdiği bir 
çocuğu baştan çıkardı, onu Diyanet işleri ale
tten tevbih etti mi? (Gürültüler, sıra kapakları 
vurmalar). Adam, ben şeriata mugayir bir şey 
yapmadım, dedi. Diyanet İşleri, bu yaptığın 
şeriat değildir, demedi, gazetelerde beyanat 
vermedi. 

Arkadaşlar, vaizler ve müftüler var, isim 
ve yer de verebilirim, ey gafiller, der, oruç tut
mak için niyet edersiniz, sokağa çıktığınız za
man çıplak kollu bir kadına rastlarsanız, oru
cunuz bozulur, siz de kâfir olursunuz, diye va
zetmektedir. (Gürültüler). Bu. devletten para 
alınarak yapılan bir şeydir. (Şiddetli gürültü
ler). Bir Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkardık. 
Bu kanunu» maksadı nedir? Bundan maksat 
m e m l e k e t çocuklarının bir kalıptan çıkmasına 
ve aynı şeye inanmasıdır. Şimdi gizli medre
seler vardır. Orada ilkokuldan, ortaokuldan 
mezun olmamış çocuklar okur. Oradan çıkan-
lar vaiz olur, müftü olur, bunlara 15-20 lira
lık maaş verilir. tîkraektebe gideceği yerde 
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medreseye gidiyor. İlkokuldan çıkarsa bir şey 
olmaz. Bu medreseden çıktı mı Diyanet İşleri 
taarfmdan 15-20 liralık asli aylıkla derhal tâ
yin edilmektedir. Birkaç yüz yıldan beri yal
nız din tedrisatı gören ve başka hiçbir şey öğ-
renmiyen bilgisiz din adamları yetiştiren bu mü
esseseler yeniden ihya edilmiş. Şurada, burada 
medreseler kuruluyor, güya gizlidir.. 

İBRAHİM KlRAZOÖLU (Kayseri) — Sen 
hâlâ eski gözlükle görüyorsun. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
Hasan Hayati Ülkün. (Yok sesleri) 
Mehmet Mahmutoğlu. 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar; 14 Haziran 1935 tarihli 
ve 2800 sayılı Diyanet işleri Reisliğinin Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki Kanun, inkılâp 
çağının eseri olmakla beraber memleketin din 
işlerini tanzimden uzak kalmış ve din müesse
sesi kemale ulaşmamıştır. Zaman olmuş lâyık dev
let idaresi din işlerini tanzim ve tedvin etmiş, 
zaman olmuş iktidarda olan siyasi partiler si
yasi organın emri altında bulunan Diyanet taleri 
Müessesesi kanalı ile siyasi propagandı yapm».] 
lar ve din adamları başka gayrlere vas-.ti olarak 
kullanılmışlardır. 

Lâiklik dediğimiz prensip, memleketimizde, 
din düşmanlığı şeklinde mütalâa edilmiş ve 
uzun müddet din işlerinde, lâik görüşe uygun 
düzen verilmesine tevessül edilmemiştir. Büyük 
Atatürk din müessesesinin dejenere olduğunu 
görerek büyük inkılâbın tahakkuku sırasında 
bu müesseseyi zamanın tekâmülüne terketmeyi 
derpiş eylemiş ve zamanı gelince onu da lâik 
görüşe uygun bir müessese haline getirilmesini 
gözden uzak tutmamıştır. Inkılâblann Türk 
milletine mal edilmesi içtimai, iktisadi ve idari 
sahalardaki ıslahatın yapılması ile modern ve 
muasır bir duruma giren memleketimizde artık 
bundan böyle olsun din işlerinin yeniden ele 
alınması zamanı geldiğine kaani bulunuyorum. 

inkılâpların Türk Milletinin sinesinde yer
leşmiş olmasına ve Türk Mületinin terakki ve 
inkılâbı benimsemiş büyük bir millet bulunma
sına göre ona mürteci demek ve vatandaşları irtica 
üe itham etmek ve siyasi partiler ve cemiyetleri 
bu zaviyeden mütalâa ederek kapatmak modern 
Türk Cemiyetinin ve medeni Türkiye'nin ter-
vicedeceği işler değildir. 

Biz, öyle bir cemiyet ve Devletiz ki, bun
dan böyle yurdumuzda vatandaşları, dinleriyle 
mezhepleriyle, vicdan ve kanaatleriyle itham 
etmeye tevessül etmemek durumundayız. İnsan 
.haklan ve ana hürriyetlerini Dünya Beyanna
mesinde derpiş edilen din ve vicdan hürriyetle
rini tam ve kâmü mânasında memlekette tatbik 
etmeye mecburuz. Din işlerine verilecek şekli 
tâyin, ümin ve ihtisasın işi olup bu hususta siya
si partiler bir araya gelmeli ve din işlerinin si
yasi faaliyetlerde istismar edilmemesine birlik
te karar verilmeli ve prensip kararı alarak müş
tereken ilân edilmelidir. Bundan böyle olsun bir
birlerini irtica ile ithamdan fariğ olmalıdır. Ke
za irticaın ne olduğu Anayasada tarif edilmeli 
ve ceza mevzuatında da buna mütenazır olarak 
tadilât icra edilmelidir. Biz, lâyik Demokrat 
Hükümetinden ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden böyle bir teşebbüsün taci l edilmesini bek
lemekteyiz. 

Diyanet İşleri Reisliğinin ve bütün din işle
rinde çalışanların siyasi organ olan Hükümetin 
emri ve direktifi altında bulunmasını lâyik Dev
let görüşüne aykırı buluyoruz ve tenkid ediyoruz. 
Lâyik olduğunu kabul ettiğimiz Demokrat Par
ti iktidarı tek parti devrinin eseri olan bu kanu
nu değiştirmeli ve din işlerine lâyik görüşe uy
gun yeni ve modern bir veçhe vermelidir. 

Memleketimizin modern bilgüerle mücehhez 
hocaya, müezzine, imama, müftüye ve din âlimle
rine olan ihtiyacı büyüktür. Din adamlarının 
yetiştirilmesi lâyik Devlet görüşüne uygun bîr 
şekilde halledilmeye muhtaçtır. 

Bu bakımdandır ki, Diyanet işleri Reisliği 
bütçesindeki müzakerelerin de bu görüşe uygun 
olarak cereyan etmesini temenni ederken şu ha
kikati da ilâveten arz etmek isterim ki, kutsiye
tine inandığımız mukaddes dinimizi lâyiklik pren
sibine ve bu anlayışa aykırı olarak şahsi menfa
at ve gayeleri uğruna istismar eden ve buna yel
tenen yobazların kafalarını ve benimsediğimiz 
ve buna sureti katîyede inandığımız Büyük Ata
türk'ün büyük inkılâbına bu kötü maksatla el 
uzatanların elini beraberce kırmak siyasi parti
lerin müşterek davasıdır, işte o zaman müstak
bel nesillere emanet edilen ve halen nöbetini tut
makta olduğumuz Cumhuriyet armağanına kar
şı kutsi vazifelerimizi yaparken diğer taraftan 
da Atatürk'ün ruhu şad olur. 
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MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar; heyecanımı af buyurun, şimdiye 
kadar şahsi konuşmak adetim olmadığı halde 
Sayın Hikmek Bayur'un maksatlı konuşması 
karşısında bilmecburiyc, bir iki kelime ile ce
vap vermek lüzumunu duydum. Bundan dolayı 
yüksek heyetinizden özür dilerim, 

Sayın Hikmet Bayur hangi sebeple olduğu
nu pek iyi anlıyamadığım, bir tesirin altında 
konuştular. Zannediyorum ki, lâyikliğin nc ol
duğunu iyice anlıyamamışlar, körükörünc ısrar 
ediyorlar. (Bravo sesleri) 

REİS — Mehmet Bey, kelimeleri tartarak 
söyleyin. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ama 
maksatlı konuştular. 

MÜMTAZ TARHAN (Ankara) — Iııkilâp 
tarihi profesörü idi. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Kendileri 
bu memlekette Maarif Vekilliği yaptılar. O za
man ellerinde.... 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — 27 sene di
ni imha ettiler. Niçin o zaman gençleri yetiş
tirmedi. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ellerin
de bir Tevhidi Tedrisat Kanunu vardı. Bu ka
nunla imam ve hatip okulu açmak yetkisini haiz 
idiler. Neden açmadılar?. Soruyorum kendileri
ne cevap versinler. 

Muhterem arkadaşlar; Diyanet işleri Reisli
ği ile aramızda teşehüt miktarı bir ahbaplık 
vardır. Seçim bölgemizden vâki mütaaddit müra
caatlar karşısında gerek yalnız gerek bâzı arkadaş
larla birlikte birkaç defa gittik, geldik, imam iste
dik, yok. Hatip istedik, yok. Müezzin istedik, yok. 
Bu yokların muhassalasııu aldık, baktık gene 
yok çıktı. Onun için huzuru âlinize bu sebepten 
çıktım.. Arkadaşlar; malûmdur. Dinler cemi
yetlerin mânevi dayanağıdır, islâmiyetin yayı
lırında bayrak olmuş bir ırkın ahfadı olarak di
nimizin millî ahlâkımız üzerindeki büyük tesiri 
nıkâr edilemez. Hal böyle iken hakikatlar ve 
elimizdeki rakamlar göstpriyor ki, mânevi kay
nağımız olan Diyanet işlerine lâyıkı veçhile el 
uzatamıyoruz, arkadaşlar. 

Demokrat Parti iktidarının 1950 yılma na
zaran hademei hayrat kadrosunun 2997 aded 
ilâve yapmış olması ve buna 1955 yılı bütçesin
de de 250 daha katması şükranla kaydedilecek 
bir keyfiyettir. Görüyorsunuz ki, arkadaşlar bu 

mevzuda uzun yılların ihmalinin yükünü gene 
biz taşıyoruz. Bütçe Komisyonu 1955 yılında 
250 hademei hayrat kadrosu ilâve etmiştir, de
dik. 

Fakat bugün yeni taleplerde esasen iki bini 
aşmaktadır. Bu sayı, sene sonuna kadar belki 
4 000 i bulacaktır. Binaenaleyh, yeni verilen 
2.50 aded kadro ile bu 5 000 adedi nasıl telif 
edeceğiz, anlamıyorum. Zannederim, bunun yeri 
dc burasıdır, arkadaşlar. 

Diğer taraftan, yukardan beri verdiğimiz 
rakamlara köy imamları dâhil değildir. Köy 
imamları, Köy Kanununa göre köy bütçesinden 
para alırlar. Fakat öyle köylerimiz vardır ki, 
bunların bütçeleri, diğer işleri yapmaya taham
mülü yok ki, imam maaşını ödesin. Kaldı ki, 
birçok idare âmirlerimiz de bölgelerinde iş yap
mak, icraat göstermek karan ile bütçeler üze
rinde titiz davranıyorlar, kendi zaviyelerinden 
haklı olarak bunları bütçelerden çıkarmak isti
yorlar. Gönlüm arzu ediyor ki; köy imamları 
Diyanet ilerine bağlı olsun. 

Ben insafsız değilim arkadalar, malî imkân
larımıza bakıyorum da dilim varmıyor, söyliye-
miyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hademei hayrat kad
rolarına bakıyorum da bu günkü hayat şartları 

! karşısında bu kadroları ıslah etmek lâzımgeli-
yor. 

Diyanet işleri Reisliğinde bu seneki ilâvei 
kadrosu ile birlikte 7 750 aded hademei hayrat 
kadrosu vardır. 

Bunları ücretlere göre ayırmaya tâbi tutar
sak : 

100 Liralık ücretli kadrolar 733 
125 Liralık ücretli kadrolar 96 

; 150 Liralık ücretli kadrolar 41 
Yekûn 870 dir. 

I Yani 100 - 150 lira ücretli kadroları 870 kad
ro, 60 - 75- liralık ücretten geriye kalan 6 830 
kadro vardır. Artık bunların geçim seviyelerini 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

REİS — İki dakikanız kaldı efendim. 
MEHMET ÜNALDT (Devamla) — Diyanet 

işlerinde ıslahı icabeden bir husus daha vardır. 
O da hocalarımızın medresede feyiz ve icazet 
alırlarken bu icazetlerin 1332 yılına kadar alı
nan - icazetler yüksek tahsilli mevki ihraz edi
yor - 1332 yılından sonraküer Diyanet işleri 
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Reisliği bir heyet muvacehesinde imtihan veren
leri orta derecede 15 liralık bir kadro veriyor-
Ben şunu istiyorum, bu heyet mademki imtihan 
hakkını haizdir, imtihan ettiği kimseye kadro 
verirken imtihandaki muvaffakiyetine göre 15 -
20 - 30 liralık kadro versin. Bu tâyin hakkını 
tanıyalım. 

Sayın arkadalar, bu hususta Yüksek Riyase
te bir de takrir sunuyorum. 90 - 100 imzalıdır. 
Bunun kabulünü saygı ile arz ediyorum. 

Hürmotlerimle, 
REİS — Muzaffer Ali Mühto. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHT O (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlamadan 
evvel Hikmet Bayur üstadımıza birkaç kelime 
ile cevap vermek mecburiyetini hissediyorum. 

Üstadım inkılâp hocalığı yapmıştır, onun için 
inkılâplara fazla bağlıdır, bu hususta çok hassas
tır, çok ileri gitmiştir. Şunu kendilerine bat ırlat
mak isterim ki, bu Mecliste bulunan arkadaşlarda 
en az kendileri kadar inkılâpçıdır ve hepsi de 
en az kendileri kadar inkılâplara bağlı insan
lardır. (Bravo sesleri). 

Şimdi burada üstadımızdan takdir hislerini 
izhar etmelerini beklerdim. Bu Mecliste ne in
kılâp yobazlığı ne mürteci yobazlığı hiçbir su
retle iltifata şayan olamaz. (Böyle bir şey söy
lemedi, nereden çıkarıyorsun? Sesleri). 

Yani bu Mecliste bu türlü beyanlar iltifat 
görmez. Ne o şekilde ifrat, ne bu şekilde ifrat, 
iltifat görmez. Muhterem Hikmet. Bayur'tın Di
yanet işleri Reisliğinin biraz da müspet işlerin
den ve hizmetlerinden bahsetmesini isterdim. 
Her şeyi olduğu gibi kabul edip takdir etmek 
icabeder. Diyanet işlerinin mühim vazifeleri 
vardır ve bu vazifeler ifa edilmiştir. Diyanet 
işleri bütçesi 1954 e nazaran üç milyon küsur 
liralık bir fazlalık göstermektedir. Milyonluk 
bütçede bu kadar fark çok azsa da şüphesiz yine 
takdire şayandır. 

260 aded bir kadro yeniden konmuştur. Bu
nu da teşekkürle arz ederim. Arkadaşlarımın 
yeni bir teklifi vardır, imza koymak bana na
sip olmadı, onun da kabulünü rica ederim. 

Sabık iktidar arkadaşlar; köylü ile şehirli 
arasında bir takım farklı muameleler yapmakta 
idi. Bunlar köylüyü bir üvey evlât mertebesine 
indirmişti. Eski iktidar zamanında köyde mek
tepler angarya ile köylüye yaptırılırdı, şehir
linin ise mektep ve suyu hükümet tarafından 

yaptırılırdı. (Sağdan mevzua gel sesleri.; Mev 
zua geleceğim, mevzu ile ilgilidir. Netice ola
rak bu fark bugün kalkınıştır. Hükümetimiz 
bu farkı kaldırmıştır. Artık köylünün de şehir
linin de yolunu, mektebini Hükümet yaptırıyor. 
Köylüye de şehirliye de elinden geldiği kadar 
yardım yapıyor. 

Arkadaşlarım, ben 1950 de mebus olup ge
lirken, beni teşyi eden bir köylü bana şöyle 
dedi: Muzaffer bey, mebus oldunuz tebrik ede
rim, Allah millte hayırlı etsin, sizden büyük 
mali yardım hemen beklemiyoruz. Siz, bizim 
bezimizi kumaş, çarıklarımızı kundura yapa
mazsınız. Fakat bizi mânevi sahada ferahlığa 
kavuşturmalısınız, onu beklerim dedi. Onu ma
zur göıiin. 

Bugün çarıklı köylü kalmamıştır. Hüküme
tin köylüye gösterdiği yakın alâka ve yardım
dan dolayı köylü bugün kundura, hiç değilse 
lâstik giymektedir. 

Yalnız köylümüz bir yardandan bugün için 
tanı. mânasiyle istifade edememektedir. Çünkü 
gönlümüzün istediği gibi bütün köylerimize, 
40 bin .köye imam tâyin etmek malî kudreti
mizin üstündedir. Fakat hiç değilse nüfusu ka
labalık köylerimize, pazar kurulan kasaba mer
kezi köylerimize birer imam verilmesi yolumda 
çığır açmak gerekmektedir. 

Demin bir sözüm üzerine sayın Halk Par-
tiü arkadaşlarım sadede gel dediler. Müsaade-
nizlo bir az daha izahat vereyim, sadede geli
yorum. 

1950 de hükümetimiz iktidara geldikten son
ra artık, dine yapılan müdahaleler oratdan 
kalktı. Şimdi herkes, Allah'a çok şükür ezanı 
Muhammediyi duyuyur. Hiçbir takibe tâbi kal
mıyor. Dini ile Allahiyle başbaşa kalıyor. Rad
yolarda Kur'anı Kerim okunuyor. Mevlidi şe
rifler okunuyor. Hac kapıları açılmıştır, Bun
lardan dolayı hükümetimize müteşekkiriz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken hükümetimize, Diyanet İşleri Reisliği büt
çesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür 
eder ve bu yardımların, sizlerin takdirlerinizle 
ve reylerinizle daha fazla yükselmesini temenni 
ederim. (Soldan: Alkışlar) 

HÜSEYİN ÇİMEN (Burdur) - Çok muh
terem arkadaşlarım; benden evvel konuşan ar
kadaşlar benim söylemek istediğim bâzı husus-
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lan belirttikleri için vaktinizi almamak gayre
tiyle sözlerimi kısa kesmek istiyorum. 

Diyanet işleri 1955 yılı bütçe lâyihasını tet
kik ettiğimiz zaman görürüz ki, Hükümetin 
teklifinde, fasıl 202 bölüm 120 de Bütçe Encü
meni bir indirme yapmıştır. 

Arkadaşlar; bu milletin diğer ulvi işleri gibi 
ulvi gayeleri kadar mânavi bir dayanağa da 
ihtiyacı vardır. Türkiye'mizde vilâyet ve kaza
lara imam ve hatip kadrosu verildiğine göre 
nahiye ve büyük köylerimize imam ve hatip ve
rilmesi yerinde olacaktır. Köylere verilemez 
deniyor. Bugün köylü muhtarın parasını ver
mekten âcizdir. Ama buna çare düşüneceğiz. 
Bütün Devlet dairelerinde ataag alan memur
ların emeklilik hakkı üe nasıl müstakbel durum
ları emniyete alınıyorsa hayrat hademesinin de 
aynı şekilde emniyete alınması yerinde olacak
tır ve olması lâzımdır, arkadaşlar. 

Bütün nahiye ve büyük köylerimize birer 
imam ve müezzin kadrosunun verilmesi bir usul 
ve kanun olarak kabul edilmesi lâzımgelir ki 
bunun yanı başında köy camilerinin yıkılmak
tan kurtulması için her camie 3 - 5 yüz lira 
yardım yapılması ve hayırseverler tarafından 
cami yapma teşebbüslerinin desteklenmesi ye
rinde olacaktır. Bu fasıldaki tahsisatı arttır
mak lâzımdır. Hükümetiniz tarafından hazır
lanmakta olan Barem Kanununda hayrat hade
mesine önem verilmesini rica ederim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. (Ağlama, sesleri). 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — İçiniz

de ağlamak istiyen arkadaş varsa halinize be
raber ağlıyalım. 

Arkadaşlar; Anayasamız, dinde lâyikiz. der. 
Bunu.Halk Partisi başka türlü anlamıştır, De
mokrat Parti başka türlü anlamıştır. Lâyik 
demek, o memleket dâhilinde mevcut olan bütün 
dinleri müsavi tutmak, din işine devleti, dev
let işine dini karıştırmamak, demektir. İşte bu
nu Demokrat Parti çok güzel anlamış, % 98 i 
Müslüman olan Türk Milletine kendi dininde 
hürriyet ve serbestiyet vermiştir. Demokrat 
Parti bunu yapmış ise hata mı etmiştir? Bir 
Diyanet işleri Riyaseti, bu müessesenin kendi-
Rine bahşettiği vazifeyi lâyikı veçhile yapmış ol
duğunu görüyoruz, imamların, hatiplerin yap
mış olduğu kusurlara ehemmiyet vermiyormus. 

Acaba papaslar, hahamlar ve sakeler hata yap
mıyorlar mı! O kadar serbestiyet vardır ki vak
tiyle kapanmış olan masonluk localarını bile 
hükümet açmıştır. Artık bırakalım da herkes 
kendi yolunda yürüsün. Biz Masonlara karışı
yor muyuz ki o Masonlar bizim dinimize karışı
yor? (Alkışlar). 

Arkadaşlar; halkımızın % 98 i köylüdür. 
Allaha bilâkaydüşart itaat ederler. İbadetleri
ni yaparlar. Namazlarını kılarlar. Başvekili
miz, dini serbest bıraktık, herkes dininde ser
best olarak hareket eder, diye halka birçok yer
lerde söyledi. Onun için Başvekilimiz bugün 
memleket ve milletin en sevdiği adamdır. (Al
kışlar). Ben Başveküden rica ediyorum; bu iş
lere ehemmiyet versin, imam - hatiplerle bu 
memleketi bezendirsin. imam - hatip mektep
leri açılmış, harıl harıl çalışmaktadır, imam -
hatip mektebinden tahsilini ikmal ederek bun
lar mezun olarak çıkmaktadır. Geçenlerde bu 
talebelerden birisi Adana'da konuştu. Bu ko
nuşmasını herkes çok beğendi. Eski şeyhülis
lâmlar dahi böyle konuşmazlardı. Din, bir mem
leket için lâzımdır. Ben arkadaşlarımdan rica 
ediyorum; dine karşı ehemmiyet verelim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. (Vazgeçti ses
leri). 

MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Arka
daşlar vazgeç diyorlar, ben de vazgeçiyorum. 
Yalnız kısaca bir temennide bulunacağım : 

Muhterem arkadaşlar; adedleri 8 000 e yak
laşan hademei hayratın, din adamlarımızın malî 
durumları çok perişandır. • Mevcut hükümlere 
göre bunların aldıkları ücret 50 lira ile 130 lira 
arasındadır. Bu kadar cüzi bir para ile evlâdü 
ayal sahibi bir imamın- geçinmesi muhaldir. 
Bugün bâzı iktisadi teşekküllerde ve sair mü
esseselerde bekâr daktilo bayanlara 300 • 400 
lira maaş verilirken böyle, çoluk çocuk besle
mek durumunda olan bir imama 50 lira vermek 
doğru değildir arkadaşlar. 

Bu itibarla hükümetten rica ediyorum, bun
lar için, bunların hiç olmazsa asgari geçinmele
rini sağlıyacak bir barem hazırlasın ve bunu, 
önümüzdeki sene bunların kısmen malî durum
larını düzeltecek bir şekilde Meclis huzuruna 
getirsinler. Bu mevzuda bu Meclisten müzahe
ret göreceklerinden emin olsunlar. Ricam ve 
mâruzâtım budur. 
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REÎS — Sadettin Karacabey (Vazgeçti ses
leri) 

Servet Sezgin 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) - Muhte

rem arkadaşlar, islâm dini ile lâyiklik arasın
daki münasebetin artık aydınlanması zamanı 
gelmiştir. Teokratik devlet, faaliyetlerinde dini 
esaslardan ilham alan devlet demektir. 

Halbuki lâyisizm, dinî esaslardan devletin 
ilham almaması demektir. Fakat, hiçbir zaman, 
lâyiklik ve lâyisizm din düşmanlığı demek de
ğildir. Din üzerinde bütün insanların tarih bo-
unca hassas, davranmaları ve cemiyetlerin, bil
hassa devletlerin bununla meşgul olmalarının 
en mühim sebebi; dinin ahlâk üzerinde büyük 
bir kaynak olmasındandır. Ahlâk ise, içtimai 
nizamı muhafaza eden kaidelerin yekûnu oldu
ğuna, devletin esas vazifesi içtimai nizamı mu
hafaza etmek lüzum ve zarureti bulunduğuna 
göre, mahkemelerin, polislerin, jandarmaların 
her türlü zabıta kuvvetlerinin yanında bu mâ
nevi kuvvetin devlete yaptığı yardım inkâr 
edilebilir mi? Devlet fonksiyonu bizatihi içti
mai nizamı muhafaza eden ahlâkın kaynağı 
olan dini bu sebeple himaye etmek zorundadır. 
Beşeriyete ebediyet vadeden din, öte taraftan 
ahlâk kaidelerine muhalefet edenlerin bundan 
mahrum kalacaklarını fertlere telkin eder. 

İlim mücerret vc sadece, muhterem hocama 
arz edeyim ki, ahlâkın tesisine elbette kâfi de
ğildir. Hattâ Russo Emil'ini yazıncaya kadar 
ben diyor, mücerret ilmin insanlarda ahlâk te
sisine kâfi geleceğine kaani idim. Şimdi şuna 
inanıyorum ki, yalnız ilim kâfi değildir. Ayrı
ca ahlâkın teessüsü için din lâzım ve zaruridir 

Bugün beşeriyetin içinde bulunduğu mânevi 
ıstırabın en büyük sebepleri, her halde bu mâ
nevi cephemizin noksanlığmdandır. İlimle di
nin atbaşı beraber yürümesini mümkün kılmak 
icabeder. 

Bugün atom beşeriyetin saadeti için neden 
kullanılmasın! Bütün teknik imkânlar cemiye
tin, insanlığın refahına neden hasredilmesin ? 
İlmin maddi ihtiyaçları karşılaması sırasında 
bunun mânevi kuvvetten ahlâkın kaynağı olan 
dinden istifadesi zaruridir. Bu sebeple lâyi
sizm ayrı şey, inkılâpçılık ayrı şey, din ayrı şey
dir, Bizi Viyana kapılarına kadar götüren kuv
vetin yanında, göğüslerimizde dolu olan imanın 
büyük rolünü kimse inkâr edemez. (Alkışlar) 

Muhterem hocam Fârabiden, İbnisinadan bah
settiler, haklıdırlar. Islâmiyete hayranlıklarını 
belirten (Ernest Renan) der ki, esefle şunu kay
dedeyim ki, hiçbir müslüman camisi değil, mes
cidinin karşısında müslüman olmadığıma e s e f 

duymıyaymı. 
Yine, 19 neu asrın büyük feylesofa, psikolo

jinin banisi, Volter; ey papaslar, oy kiliselerde 
buhur koklamaktan vazgeçin, islâmiyeti Kuran
daki hakikatlan ve ilmi tetkik edin. Ben size gö
re dinsizim a m a , kendime bir din intihabetmek 
lâzımgelirse bu takdirde islâmiyeti tercih eder
dim, demiş. 

Hakikaten muhterem arkadaşlarım; bu takdir
lere rağmen ve buna karşılık birçok münevver
lerimiz islâmiyetin şartlarını bile bilmedikleri 
muhakkaktır. Bir Hukuk m e z u n u arkadaşımıza 
sorunuz ne hazreti peygamberin doğumunu, n e 
de babasının ismini bilmez, bu bir hakikattir. 

Bir gün camide birisi Arapça kamet getir
miş. (Kaamet sesleri) Evet kamet getirmiş, Arap
ça ezan okuyorsun diye, kamet ile ezan arasında
ki farkı bilmeksizin, mahkemeye sevk etmişler. 
(Kaamet sesleri) 

Evet sizin dediğiniz gibi olsun. B t w e ezanla 
kamet arasındaki farkı bilmiyorlar. 

Şimdi, Medeni Kanuna göre her veli çocuğu
na dinî terbiye vermekle mükelleftir. Fakat din 
bilgisini nasıl verecek? Şu halde bizim, din bilgi
lerini verecek insanlara ihtiyacımız vardır. 

REİS — 2 dakikanı* kaldı. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — 150 sene

den beri din sahasında Garp metodlariyle, mo
dern metodlarla hareket etmemenin neticesi ola
rak islâmi kültürde geriledik. B u , modern metod 
ve Garp metodleriyle hareket etmememizden ile
ri gelmiştir. Bunun için Ezher'e gitmeye lüzum 
yoktur. Bugün Ezher iskolâstik ilmî hüviyette 
bir medresedir. Bizde öyle değil, istanbul Üni
versitesinde, bilhassa Edebiyat Fakültesinde is
lâmi tetkiklerde büyük inkişaflar kaydedilmiştir, 
ilk Kuran tefsiri ortaya çıkarılmıştır, Mısır'da^ 
bundan hayranlıkla bahsedilmektedir. Bu Kuran 
tefsirini, bir Türk genci ortaya atmıştır. Kahire 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörü bu 
eser için bakın ne diyor? 

REÎS — Vaktiniz tamam olmuştur efendim. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Yani de

mek istiyorum ki, Ezher'e gitmeye lüzum yok
tur. 
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REÎS — Rica ederim, zamanınız bitmiştir. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Peki efen

dim, biraz sonra tekrar söz alacağım. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar; hakikaten ilk defa vazgeçtiğim halle 
şimdi gene söz almak niyetinde değildim ama 
deruni bir ıstırarla çıktım, konuşacağım. Diya
net işleri bahsinde bütün Meclisin gösterdiği alâ
ka ve hassasiyet beni çok mütehassis etti arkadaş
lar. Bunun bir sebebi dc var; seçim ınmtukalan-
mizda gezdiğimiz zaman halk köyde olsun şehir
de olsun bizden su istiyor, yol istiyor, mekte-p is
tiyor, fakat her şeyin başında, buıüarm hepsinin 
üstünde dinle olan alâkamızı istiyor. Bin sene bir 
din devleti olarak yaşamış olan bu millet millî 
seciyesiyle dini akideleri âdeta meczetmiştir, bir
birinden ayrılmaz hale getirmiştir, Türk ahla
ta. Bunun için bizini dt: Meclis olarak, dinle ya
kından alâkadar obuamız lâzımdır. Vazifemizdir. 
Sonra arkadaşlar, dünya ahlâkı bir uçuruma doğ
ru süratle yaklaşmaktadır. Bu iş yalnız bizim ta
rafımızdan değil, bütün dünya milletleri tarafın
dan, dünya mütefekkirleri tarafından halledil
meli ve çare aranmalıdır. Her zaman bilvesile 
arz ettiğim gibi, bir Garb'lı mütefekkir, bir din 
âlimi; aynı zamanda bir sosyoloji âlimi, insanlığı 
bugün içine düştüğü delûk'iten kurtarmak için, 
insanların dinlerine sahip ol malan, dört elle sa
rılmaları lâzımdır, Diyor. Meşhur tarihçi Toyem-
bi diyor ki : Musevilik çok eski bir dindir, ondan 
sonra hıristiyanlık, daha sonra daha modern, da
ha pratik Müslümanlık vardır. 

Arkadaşlar, bütün dünyada ahlâktaki tered
di hakikaten korkunç bir safhaya intikal etmiş
tir. Cinayetler çoğalıyor, yalancılıklar, dolandırı
cılıklar, cürümler çoğalıyor. Her kesin başına, bir 
polis dikemezsiniz, fakat her kesin içine bir iman, 
bir Allah korkusu koyabilirsiniz. Bunun için de 
dine birinci derecede ehemmiyet vermek lâzım
dır. Gayet iyi hatırlıyorum arkadaşlar, 1051 büt
çesini yaparken yine din mevzuu üzerinde konu
şurken arz etmiştim, bugün dünyayı tehdicleden 
büyük tehlikelerden birisi komünizmdir. Vc o za
man demiştim ki, eğer komünizm bir yıldırıman 
bunun paratoneri müslümanlıktır, bir veba, bir 
taun ise, bunun seromu, bunun aşısı Müslüman
lıktır; bir zehir ise. hımun panzehiri Müslüman
lıktır. Müslümanlık demokrasinin tâ kendisidir 
arkadaşlar. Tâ kendisidir. Bidayeti zuhurundan 

: beri emir ile kölenin, yanyana namaz kıldığı tek 
• dinî akidedir. Bunun için Müslümanlığı birinci 
ı derecede elde tutmamız icabetmektedir. 
I Buna karşı ne vaziyetteyiz arkadaşlar- Bir 

arkadaşını acı acı şikâyet etti. Fena misaller ver-
! di. Belki doğru. Belki bir vaiz, belki birçok vaiz 
j şurada, burada hakıkata uymıyan vaizler de bulu-
ı nabilir. Fakat bunun mesulü biz miyiz arkadaş

lar? 27 sene dine taaliûk eden her sözü, her ke
limeyi ağza almayı bir cürüm telâkki eden bir 
devir yaşadık, işte o devir böyle muzzam, geçil
mesi zor bir uçurum açtı. (Soldan : Alkışlar.) 

Bugün gerek kendi telâkkilerimize uyarak, 
gerek bizi seçen halkın verdiği ilhama uyarak, 
ilk günden itibaren din işini ehemmiyetle ele 
aldık. Fakat yaptığımız iş nedir?. Bir uçuru
mu doldurmak veyahut üstüne köprü kurmak 
için ne yapmak lazımsa onu yapıyoruz. Asıl 
tedbirleri alamıyoruz. Yaptığımız işler palyatif 
tedbirlerdir. 

REİS — Burhanettin Bey, iki dakikanız kal
dı. 

BÜRHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ha
ber verin, hemen inerim efendim. Arkadaşlar, 
imam - hatip mektepleri açtık. İtiraf ediyorum, 
ben bunun âtisini karanlık görüyorum. Bu yav
rucaklar mezun olacaklar. Ortaokul derecesin
de bir tahsil gördükten sonra, mezun olduktan 
sonra biz onlara ne verebileceğiz?. Geçen gün 
İstanbul'a gittim. Eylülde istanbul'da Bizan-
toloji Kongresi toplanacaktı, istanbul'daki Bi
zans eserlerini tetkik edecekti. Gidelim görelim 
dediler. Bu hususta faslı, maddesi geldiği zaman 
mâruzâtta bulunacağım. Bu eserleri gezerken 
eski bir Bizans kilisesinden camiye çevrilen bir 
yere gittik. Burada tesadüf etiğim raanza/a yü
reğimi cayır, cayır yaktı. Arkadaşlar perişan 
bir avludan içeri girdik. Siyah tekkeli çocuk
lar dolaşıyordu. Sundurmada bir ocak yanıyor, 
üstünde bir tencere kaynıyordu. Nedir burası 
dedik. Kuran kursu, dediler. Perişan bir cami.. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet devri saltanattan 
bu eamii aldığı zaman bu cami bu halde değil
di, daha güzel ve daha bakımlı idi elbette. 

Bir tarafta yataklar yığılmış, bir köşede kir
li, nıülevves bir karyola çocuklar bu caminin 
içinde yatıyorlar. 

REİS — Tamam efendim. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Pe

ki... (Gülüşmeler) 
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REÎS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisarj — 

Muhterem arkadaşlar; az evvel heyecanlanan 
arkadaşlar gibi o heyecanın tesiri ile söz almış
tım. Birçok ehil olan hatip arkadaşlarım söy-
liyeceklerimin çoğunu söylediler. Benim ricam 
birkaç nokta üzerinde olacaktır. Bunlardan bi
risi, dinimizin tesbit ettiği vasıflan haiz imam
lar yetiştirilmesidir ki; bugünkü şartlar altın
da yetiştirilecek imamların az maaş yüzünden 
vazife basma gitmiyeeeklerini duydum ve mü
teessir oldum. Avrupa şehirlerini dolaşmış ve 
k i l i s e l e r i gezmiş olanlar, ne kadar temiz olduk
larını görmüşlerdir. «Ennezafetü minel iman» 
dendiği gibi camilerin de onlar gibi temiz ol
ması lâzımgeldiği halde bilhassa köy camileri
mizin hallerini görerek üzülüyoruz. Onun için 
paramızın az olmasına rağmen bilhassa yeni ya
pılacak veya tamir edilecek camilere Vakıflar büt-
'•esi geldiği zaman yardım faslına biraz daha ilâ
ve etmemiz lâzımdır. Diyanet İşleri de iyi kali
tede imamlar yetşitirilmesini teinin etsin. 

Arkadaşlar, bu iyi kalitede imam, sözü ben
denizin ruhunda, hafızasında acı hâtıralar can
landırmaktadır. 15)45 senesinde, daha parti haya
tı filân yok; bakınız müslümanlar ne gibi hâdi
selerle karşj karşıya bırakılmışlardır Aradan bir
az zaman geçtiği için mahal de tâyin edebilirim. 
Hâdise Afyon'un Sipsin köyünde cereyan etmiş
tir. İmam Cuma günü hutbeye çıkıyor. Orada 
köylü iki taraf. Bir kısmı muhtar taraftan, di
ğer kısmı da muhtar aleyhtarı. Muhtar, imama 
o kadar tesir etmiştir ki, imam, hutbesinde dahi 
muhtar tarafım iltizam etmektedir. Bu imam 
Diyanet İşlerinin vaktiyle bastırıp camilere da
ğıttığı matbu hutbeleri dahi tağyir etmektedir. 
Ben mağdur tarafın vekili olduğum için onu da 
okumuştum. İmâm kürsüde bir Ayeti Kerime 
okuyor vc onun arkasından âyetin tercümesini 
yapıyor ve fakat birtakım ilâvelerle. Diyor ki; 
birbirinizle iyi geçinin. Hakikaten böyle bir ayet 
vardır. Fakat şu ilâveleri yapıyor, iyi geçinenler 
gül bahçesindeki güllere benzer. Çünkü cami
nin sağ tarafındaki halk muhtarın tarafını tu
tan, sol tarafmdakiler ise aleyhinde bulunanlar
dır. Binaenaleyh sol tarafındakiler, yani iyi ge-
<;inmiyenler de pıtrak tarlasındaki dikenlere ben
zerler, ki sizin gibi diyor. (Gülüşmeler.) 

Şimdi arkadaşlar, kısa söyliyeyim dedim, ta
kat uzadı. Sol tarafta bulunan halk kımıldamaya 

başladı. Diğer taraftan da imam, muhtar tarafı
na, nasıl iyi-söyledim mi, şeklinde imalı nazarlar 
atıyor, devam ediyor. Muhtar tarafını methettik
ten sonra : Kötü geçinenler de meşe odununu 
benzerler. Meşe odunundan ise pelit çıkar, sizin 
gibi... diye sol tarafı gösteriyor. (Gülüşmeler.) 
Af buyurunuz arkadaşlar, bu hâdise belki haddi
zatında gülünçtür. Fakat fecaat arz ediyor. Bir 
defa bu iş bununla da kalmıyor. Birisi, dedikle
ri adam kalkıyor, hoca bunu sana muhtar mı öğ
retti'? Diyor. Hoea; otur, habis, hınzır, diye ba
ğırıyor. Halk dayanamıyor, kalkıyor, hocayı cami 
dışına çıkarıyor. Hâdise budur. Mahkemeye inti
kal etmiş ve suçlular cezalarını görmüşlerdir, 
imam yakalanıp camiden atılırken de cebinden 
bir rakı şişesi düşmüştür, iddiası da vardır. Bel
ki de yalandır, diye mahkemeye seid ettirmedim. 
(Gülüşmeler.) (Ne şişesi, ne şişesif sesleri.) 

Rakı şişesi... Şimdi arkadaşlar gülüşülen şu 
hâdisede büyük bir facia vardır. Cemaatten her 
veçhile efdal, kâmil olması lâzımgelen şu imama 
bakınız. Bize bu faciaları yaratanlar imam yetiş
tirmesine mâni olanlardır. Hepimiz gayet iyi bi
liyoruz ki, en yüksek ahlâk kaidelerini din vaz'e-
der. Fakat biz bu ahlâki ve dinî kaideleri çocuk
larımıza bilgi olarak öğretemedik. Biz şimdi şun 
dau bundan, hırsızlıktan şikâyet ediyoruz. Hır
sızlık dince haramdır. Bunun haram olduğunu bi
len bir insan hırsızlık yapabilir mi? 

Binaenaleyh bugün bunun vebalinin, günahı
nın kimde olduğunu sizler çok daha iyi biliyorsu
nuz. (Bravo sesleri, gülüşmeler, muhtar tarafın
da, muhtar tarafında, sesleri.) 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar; ben ne söyledim ki bu kadar galeyan ol
du, anlıyamadım. Bir söz vardır, doğru söyliyen 
kırk köyden kovulur. (Gürültüler) 

IBRAHIM KIRAZOÖLÜ (Kayseri) — Doğ
ruyu söyliyen bu Meclisten kovulmaz.. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Affedersi
niz, benim burada söylediğim şuraya varır, bir 
vaiz inkilâplar aleyhinde bulunur, faiz haram-

: dır gibi telkinlerde bulunursa, Diyanet İşleri 
bunu işinden çıkarmalıdır. Bu yapılmıyor. (Mah
keme var sesleri) Ben bunu söylediğim vakit lâ-

j yîkliği kanştırdüar, masonluğu kanştırdüar. Lâ-
yikliği herkes kadar ben de bilirim, din ve Dev-

i îetin birbirine müdahale etmemesidir. 
j Masonluğa gelince, asıl kırk köyden kovulma 
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ioini burada söy Uy ecelim. Birkaç defa yazı yaz
dım, Atatürk yüzlerce yıl içinde mason locaları
nı kapatan tek adam olduğu halde birçok ma
son düşmanı kimseler onun aleyhinde bulunu
yorlar dedim. 

Bâzı arkadaşlardan duydum, masonların An
kara 'daki locasında benim ismimde bu yoldaki 
yazımla birlikte mason düşmanları levhasına ge
çirilmiş ne bileyim, geri fikirliler de benîm aley
himde, diğerleri de, masonlar da. 

Lâikliğin mânasını ben de âlem kadar bili
rim. Ben doğru yolda olduğumu zannediyorum. 
Dinin safiyeti bozulmamalıdır. Dini siyasete ka
rıştırmamak, safiyetini bozmamak lâzımdır, ve 
böyle olmasında isabet görürüm. Ben böyle olma
s ın ı istiyorum. Bunları söyleyince de, kâfir ve ma
son oluyorum, öbür yandan da masonlar da be
ni düşman telâkki ediyorlar ve aleyhimde loca
larına yafta asıyorlar, düşmanları saydıklarına 
mahsus bir levha olduğunu da bu vesile ile öğ
rendim. Yani iki taraf da bana düşman. Ben 
bundan çekinmiyen bir adamım. Ne kadar düş
manım olursa okun doğru yoldan ayrılmam, 
aynim ıyacağun. 

Bir arkadaş, adını hâtırlıyamadım, arka sı
ralardan söyledi, îmam Hatip okulları kapan
mış, niçin Maarif Vekili iken açmamışım, dedi. 
Benim Maarif Vekilliğim 6 küsur ay sürmüş
tür. O vakit bir ilahiyat Fakültesi vardı, ben 
çekilirken de vardı. O fakültede en değerli ho-
ealar, Şerefeddin Yaltkaya ve ismail Hakkı iz
mirli gibi zatlar tedrisatta bulunuyordu. Bugün 
onların yerini tutacak ulema kalmamıştır. Din 
aleyhdarı olduğumu nereden çıkarıyorsunuz bil
mem. 

Masonluk için de böyledir. Ben bu memleke
te, bu millete hayırlı olan her şey için mücadele 
edeceğim. Din, din olarak ve vicdan meselesi ola
rak en kudsal şeydir. Ama şuraya buraya karış
tırdık mı zarar verir. Bu yapümasın diyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, söz istiyen altı arkadaş 

vardır, buna rağmen kifayet takriri de vardır, 
kara, sizindir. (Kâfi sesleri) 

Sayın Başkanlığa 
M ü z a k e r e ; e r i n kifayetini arz ve t e k l i f ede

rim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet üzbev 

RElS — Takririn aleyhinde Servet Sezgin 
konuşacaklardır. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, bu mevzuun yıllardan beri bi
zim için bir ıstırap kaynağı olduğunu hepini 
bilirsiniz. Mütemadiyen irticadan bahsedilir
ken buna mukabil hakikaten kıymetli din 
adamlarına olan lüzum ve zaruretten bahsedil
memesi, islâm dininin lüzum ve zaruretinin ile
ri sürülmemesi.. (Böyfie bir şey yok sesleri, gü
rültüler). Bu vaziyet karşısında mevzuun ay-
dmlatüması için on dakikalık zamanın... 

RElS — Rica ederim, sözünüzü ikmal için 
söz vermedim, takrir hakkında konuşunuz. 

SERVET SEZGİN (Devamla) - Efendim, 
mevzu aydmlanmamıştır. Bu mevzuun aydın
lanması için söz almış altı arkadaş kalmıştır. 
Onlar konuştuktan sonra kifayeti müzakerenin 
kabulünü rica ederim. 

RElS — Kifayet takririni reye koyuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... KabuB edilmiştir. 

Buyurun Ahmet Salih Korur. 
BAŞVEKÂLET MÜSTEŞARI AHMET SA

LİH KORUR — Efendim; kısaca sayın mebus
ların üzerinde durdukları birkaç mevzu hak
kında idarenin cevaplarını arz edeceğim. Di
yanet İşleri bütçesinin tanziminde her sene ve 
her zaman Meclisin hassasiyeti gözönünde bu
lundurulmaktadır. Bu cümleden olmak üzere 
şunu arz edeyim ki; 1951 yılı bütçesinin tan
ziminde Sayın Başvekrl her sene kademeli bir 
şekilde bu bütçenin tahsisatını ve kadrosunu 
artırmak suretiyle gayeye ulaşacağız diye vait 
buyurmuşlardı. 1950 senesinde 5 478 000 Iirtı 
olan Diyanet işleri bütçesi, 1955 bütçesinde ise 
14 902 000 lira olmuştur, bu vait ve progra
mın neticesi olaraktan yine 1950 senesinde 4 508 
olan Diyanet İşleri hademei hayrat kadrosu, 
huzurunuza 3 247 hadeınei hayrat kadrosu ilâ
vesiyle 7 750 olarak gelmiştir. Ayrıca bu sene 
bin hademei hayrat kadroya alınmış buluna
caktır. Bunun 200 tanesi (L) cetvelinden çıka
rılmıştır. Bunlara da yeniden tâyinler yapıla
caktır. 

Diyanet isleri Reisliği bütçesindeki tahsisa
tın artırılmış olması bizi müşkülâttan kurtar
mıyor. Şimdi birçok milletvekillerinin yüksek 
huzurunuzda belirttikleri, mevcut olan elemanla
rın şikâyet konusu olan vasıfları üstünde liya
katli eleman bulmakta hakikaten müşkülât içe-
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rısmdeyız. Imam - hatip okulları ve ilahiyat 
fakültesi henüz mezunlarını vermiş değillerdir, 
imam - katip okullarının lise kısmından mezun 
alabilmemiz için daha dört senelik müddete 
ihtiyacımız vardır, açılalı üç sene olmuştur, 
mezunlarını almaya başladıktan sonra yüksek 
Mecliste evsafı belirtildiği şekilde imam - hatip 
ve diğer hademei hayratı tâyin edebileceğiz. 
Şimdi.ki halde elimizde ne kadar tahsisat olursa 
olsun arzumuza uygun imam - hatip bulmak 
hemen hemen imkânsızdır. Biraz evvel sayın 
Mehmet Ünal'ın işaret ettikleri 1332 senesine 
kadar icazetli olup da yüksek tahsilli sayılma
ları ve bu tarihten sonrakilerin sayılmamaları 
tevhidi tedrisat kanunu hükümleri icabıdır. 
Halen de imtihan neticesinde imamlık ve hatip
lik yaptırdığımız elemanlar mevcuttur. Yeni 
kadroları da bu suretle imtihanla alınacak ele
manlara tahsis etmek mecburiyetinde kalıyo
ruz. 

Bunların ne dereceye'kadar yüksek Mecliste 
mevzuubahs olan vasıflara uygun olduğu yük
sek takdirlerinizden hiçbir zaman uzak kalma
mıştır vc kalamaz da, Bizim sıkıntımız paradan 
değildir; eleman bulmak keyfiyetindendir. 

Sayın Hikmet Bayur imam ve hatiplerin 
hutbelerde ve vaızlarda saded harici çıkarark 
konuşmalar yaptıklarını ve bu konuşmalarında 
dinin esaslarına ve bâzı ahvalde inkılâba mu
gayir olduğunu kürsüden beyan buyurdular. 
Şimdiye kadar bize böyle bir şikâyetleri vâki 
olmadı. Bu hususta bize ne zaman bir şikâyet 
gelmişse derhal haklarında takibata geçmişiz-
dir. Tahkikat neticesinde suçu sabit olduğu 
takdirde vazifesinden uzaklaştı cmışızdır. 

Sultanahmet Camisi imamından behsettiler. 
Bu mesele Diyanet iğleri Riyasetine akseder 
etmez kendisi derhal vazifesinden affedilmiş-
tir. Bize bu hususta isim tasrih etsinler, mahal 
göstersinler. Tesbit ettiğimiz takdirde hakların
da şiddetli ceza vermekte katiyyen tereddüt et
meyiz. (Bravo sesleri) 

Kuran kursları durumuna gelince bunda 
tatbikatta iki vaziyet vardır. 

Birisi fahrî Kuran kurslarıdır. Diğeri de 
maaşlı hocalar taralından idare dilmektedir. 
Diyanet işleri Reisliğinin murakabesi altında
dır. 

Fahri olan kurslarda hakikaten hoşa gitıui-
yecek bâzı vaziyetler tesbit ettik. O kursları 
derhal kaldırdık. Bugün istanbul Vilâyetinde 
böyle kurslara tesadüf etmek imkânı yoktur. 
Kur'ân kurslarının bu fena vaziyetini açıklıyan 

sayın milletvekillerine, Diyanet işleri Reisliği
nin murakabesi ve Evkafın yardımı ile yürüyen 
Nurosmaniye Camiindeki kur'ân kurslannı zi
yaret etmelerini rica edeceğim. 

Dinimizin emrettiği vasıflan haiz imam ve 
hatiplerin yetiştirilmesi hepimizin arzu ettiği 
bir şey olmakla beraber idarenin de hassasiyetle 
üzerinde durduğu esaslı bir mevzudur. Ama 
biraz evvel arz ettiğim gibi hiçbir membaa ve 
kaynağa şu anda malik değiliz. Açılmış olan 
imam - Hatip mektepleri mezunlarını verme
dikçe hiçbir kaynaktan alıp imam - hatip diye-
rekteıı tam salahiyetli ve, arzu edilen vasıftadır 
diyerek tâyin etmemize imkân yoktur. Kadro 
birkaç misli üstüne çıkanldığı zaman yüksek 
meclisinizin üzerinde durduğu şikâyet mevzuu-
nun birkaç misli daha fazla olacağını açıklamak 
isterim. (Alkışlar) 

REİS — Fahri Ağaoğlu. (Kifayet kabul edil
di sesleri). 

Son söz mebusun olduğu için bir kişiye söz 
veriyorum. 

FAHRİ AĞAOG-LU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, ben asıl mevzua geçmeden evvel 
bir üri yanlış noktayı tashih etmek isterim. 

Ahmet Salih arkadaşımızın izahlarmnı te
şekkürle karşılarım. Yanlış olan noktalar şun
lardır: imam Hahip mektepleri bu sene mezun 
vereceeklerdir. Hattâ onun için kadrolar da 
alınmıştır ve mezunlara 15 lira maaşla iş veri
lecektir, ikinci devre ki, 3 - 4 sene sonra me
zun verecektir ve bunlar da müftü ve vaiz ola
caklardır. 

ikinci nokta; hademei hayrat kadrolarının 
artırılması Meclisin bugünnkü şikâyetlerini ar
tıracaktır dediler. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye'de asgari 60 000 
cami ve mescit vardır. Bunların bir kısmı kad
roludur, diğer bir kısmı da ücretlerini halktan 
almaktadır. Demek İd, hademei hayrat kadro
ları imkân nispetinde artırıldığında ortada de
ğişecek hiçbir vaziyet yoktur. Ücretini halktan 
alan veya fahrî olarak çalışanlardan imtihanda 
muvaffak olanlar kadroya alınacaktır. 

Şimdi asıl mevzuumuza geçiyorum: Seriye 
ve Evkaf ve Erkânı Harbiye Umumiye vekâ
letlerinin ilgasına dair 429 sayılı bir Kanunla 
Diyanet işleri Reisliği kurulmutur. Bu kanunun 
birinci maddesine göre Diyanet Heri Reisliğine 
şu vazifeler verilmiştir: 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde mua
melâtı nâsa dair olan ahkâmın teşri ve infazı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil 
ettiği Hükümete ait olup dini mübini islâmm 
bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün 
ahkâm ve mesalihin tedviri ve müessesatı dini-
yenin idaresi için Cumhuriyetin makarrmda bir 
(Diyanet işleri Reisliği) makamı tesis edil
miştir. 

Bu madde ile Diyanet işleri Reisliğine mü
him vazifeler verilmiştir. Fakat teşkilâtı bu va
zifeleri yapmaya kâfi değildir. Meselâ : Hac da 
bir ibadettir. Diyanet işleri hacca ait bütün 
ahkâm ve mesalihi de tedvir ile mükellef oldu
ğu halde bu vazifesini yapamamaktadır. Çünkü 
teşkilâtı yoktur; hacca ait birçok mesalih var
dır ki, üzerinde durulmak ve yapılmak icabeder. 

Fakat Diyanet İşleri bugünkü teşkilâtiyle 
bunu yapamamaktadır ve yapmasına da imkân 
yoktur. Bundan başka müessesatı diniyenin ida
resi de Diyanet işleri Reisliğine mevdudur. 
Türkiye'de belki 60 bin cami ve mescit mev
cuttur. Bunların tamamının kadrosu Diyanet 
işlerinde olur olmaz o ayrı mesele ama hepsi
nin idaresi Diyanet İşlerine aittir. Kanun sa
rihtir. 

Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
dâhilinde bilcümle cevarai ve mesaoidi şerifenin 
idaresine imam, hatip, vaiz, müezzin ve kay-
yumların ve sair müstahdeminin tâyin ve azille
rine Divanet işleri Reisi memurdur. 

Bütün bu vazifeleri yapmak için Diyanet 
işleri Reisliği teşkilâtı kâfi midir, değfl inidir? 
Asd üzerinde durulacak mühim bir mesele bu
dur. Mukayese için Diyanet işleri merkez me
murlarının maaşını arz edeyim: 280 bin 100 lira 
olduğu elimizdeki bütçede yazılıdır. Mukayese
ye esas olarak Tapu ve Kadastro U. Müdürlü
ğünü ele alalım: Merkez memurları maaşı 
2 924 000 liradır. Tapu Kadastro Umum Mü
dürlüğünün vazifeleri çok mühimdir, bu tahsi
sat çok değildir. Fakat Diyanet işleri Kuruluş 
Kanununa göre kendisine verilmiş olan vazife
ler Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü vazifele
rinden daha mı azdır? 

Yalnız şunu da ilâve etmek isterim; beş sene 
evvel Salih Bey arkadaşımızın söylediği gibi, 
Diyanet İşleri bütçesi 4 - 5 milyon lira idi. Bu
gün 14,5 milyon lira veriyoruz. Bilhassa hade-
mei hayratta artış vardır. 8 800 000 liraya çık
mıştır. Bir takrir var kabul bnyurulursa 10 mil
yonu da geçecektir. Hükümetimizin 4 - 5 sene 
zarfında müşahede ettiğimiz hareketini Yüksek 
Meclisin gösterdiği semahati takdirle anarım. 
Ancak bu daireye verilen vazifeyi yapabilecek 

bir teşkilât kanunu yapıldıkça bu iş tam yürü
mez. Diyebilirler ki, memur bulunmaz. Arkadaş
lar, marifet iltifata tâbidir. Bir zamanlar İ lahi 

yat Fakültesi vardı, sonra kapandı. Niçin ka
pandı? Oradan çıkanlara vazife verilmediği 
için. Eğer diğer mekteplerden, fakültelerden 
çıkanlar gibi onlara da vazife verilmiş olsaydı, 
talebesi olur ve kapanmazdı. Diyanet işleri 
/îiyasetinin kadrosunu ele alalım, nesi var, 
müşavere heyeti var, vilâyetlerde ve kazalarda 
15, 20, 25 lira maaşlı müftülükler ve 15 - 20 
liralık vaizler. Bu paraya İlahiyat Fakültesi 
mezunları gelir mi, elbette gelmez. Ama 80, 90. 
100 liraya çıkarsa gelirler, hukuk mektebi me
zunları, avukatlar, hattâ Dil Tarih Fakültesi 
mezunu birçok gençler var gelirler. En iyi mi
sal, radyodaki konuşmalardır. Yani memleket
te menşei ne olursa olsun, türlü yüksek tahsil 
veya hususi tahsil sahibi olanlar, kadro müsait 
olduğu takdirde* vazife alırlar, kadro müsait 
olmazsa elbette kimse bulunmaz, önümüzdeki 
sene Diyanet işleri Reisliği teşkilât kanu
nu lâyihasının getirilmesini temenni ederim. 

RElS — Encümen namına Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; Diyanet işleri bütçesinin müzakeresi 
dolayısiyle din mevzuu üzerinde birçok arka
daşlarım temenni, mahiyetinde beyanatta bulun
dular, mevzuun derinliğine kadar giderek arka-
demik konuşmalar yaptılar ve bunlara karşılık 
bâzı arkadaşlar tarafından da cevaplar verildi. 
Hükümet namına da Başvekâlet müsteşarı tara
fından muktazi izahat verildi. Şimdi bu bütçe
nin tetkikini yapmış komisyon namına da na
çiz arkadaşınız vazifelendirilmiş bulunuyorum. 

Bendeniz kısa ve fakat mühim gördüğüm 
bir iki nokta üzerinde malumat arz edeceğim. 

Bunlardan birincisi: 
Sayın arkadaşımız-Hikmet Bayur Beyefendi, 

imam, Hatip mekteplerinde okunan derslerin 
takviyesinden bahsettiler. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Gizli med
reseler, dedim. 

REFET AKSOY (Devamla) — Arkadaşlar, 
bugün imam - Hatip mektepleri Tevhidi Tedri-
Bat Kanunu mucibince tedrisat programını Maa
rif Vekâleti tanzim etmektedir. Bu mekteplerin 
idaresi de doğrudan doğruya Maarif Vekâleti
ne ait bulunmaktadır. Yani Diyanet işlerinin 
bu mekteplerle alâkası yoktur. Bu mekteplerde 
yapılan tedrisatta Maarif Vekâleti memleketin 
medarı iftiharı olan inkılâplar üzerinde çok 
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hassas davranmakla beraber, beri taraftan müs
pet ilimler tahsil ettirmekte ve talebelerin tam 
manasiyle yetişmesi hususunda ayrıca dikkat 
sarf etmektedir. Eğer biz İmam - Hatip mek
teplerinden çıkan mezunlar ile bütün mabetle
rimizin hademei hayratını bunlarla doldurabil-
sek hiçbir vicdan, hiçbir kafa dinin cühela elinde 
kaldığına dair şüphe altında bulunamaz. Çok te
menni edelim, İmam - Hatip mekteplerine gençle
rimiz rağbet göstersinler. Buradan çıkan mezunlar 
mabetlerimizde tavzif edilmiş olsunlar. Bu hu
susta arkadaşlarımızın müsterih olmaları lâ
zımdır. 

ikinci mühim meseleye gelince : Köylere 
imam verilmesi meselesi her sene Diyanet işleri 
bütçesi müzakere edilirken bahis mevzuu olan 
bir husustur. 

Arkadalar, hatırlarsınız evvelki konuşmala
rımda arz etmiştim, bizde mabet Devletin işi 
değildir. Dinî tarihimizde, Osmanlı Hükümetinin 
kurulduğundan bu yana, ondan evvel Selçuk 
Devletinde, islâm devletlerinde hiçbir zaman 
mabetler devletin resmiyeti içerisinde yer al
mış değildir. 

O zamanlar mabetler ikiye ayrılmıştır. Biri
si selâtin camileri öbürleri, hayır sahiplerinin 
vakıf tesisi suretiyle yaptırdıkları mabetler. 
Bunlar tesis edilen vakıflarla idare olunurdu. 
Hangi padişah tarafından selâtin camisi yapıl
mışsa, onun tenviratı, tanzifatı, tefrişatı, imam, 
hatip ve .müezzinlcriyle beraber bütün masraf
ları camiler için tahsis edilen vakfiyelerle idare 
ediliyordu. Bu, Osmanlı devrinde böyle olmuş
tu, Meşrutiyette böyle olmuştu ve Cumhuriyette 
böyle olmuştur. Bizim devrimizdedir ki cami
ler kaza, vilâyet, nahiye merkezindeki camile
rin imam ve hatipleri Muvazenei Umumiyeye 
alınmıştır. 

Şimdi, Sayın Ağaoğlu'nun dediği gibi adedi 
altmış bini mütecaviz camilerin imam ve hatip
lerinin ücretlerini de Muvazenei Umumiyey'j 
dâhil ettiğimiz takdirde bunun teşmil edeceği 
malî portenin azametini takdirinize arz ederim. 
Bâzıları diyorlar ki; efendim bizim camiler için 
talebettiğimiz, imamların ehillerinin bulunmı-
yacağına dair bir iddia vardır. Doğrudur. De
minden beri tenkidi mahiyette konuşan arka
daşlara karşı reaksiyonlar şu mahiyettedir. 
c27 senede bu membaı kuruttunuz» Bakınız 
kendi kendimize mevzuun müşküllüğünü ifade 
ediyoruz. Hakikaten ehil imam bulmak müş
küldür. Bulunduğunu farz edelim arkadaşlar, şim

di; falan köyün imamını kadroya alacağız. Falan 
köyün imamı ehil çıkmazsa ve binneticc bunlar 
Muvazenei Umumiyeye mal olacaktır. Biz ehil 
imam bulamadığımız için ancak vilâyet, kaza ve 
nahiyeler camileri için tâyin yapıyoruz. Eğer 
malî vaziyet müsait ise ve Meclis kabul ederse 
bütün köylerin imamları buraya alınacaktır. Me
sele o zaman tetkik ve münakaşa edilebilir, şim
dilik asla buna imkân yoktur. 

Arkadaşlar; radyolardaki mevizalar meselesi
ne gelince : Radyolarda yapılan mevizalar haki
katen büyük alâka görmektedir, efkârı umumi-
yede büyük takdire mazhar olmaktadır. Yapı
lan bu yayınlar tabedilip halka dağıtılmaktadır, 
halk bundan istifade etmektedir. Esasen kabul 
buyurduğunuz bir. tahsisatla dinî neşriyatta bu
lunmak üzere Diyanet işleri Reisliğinde ayrıca 
bir büro teşkil edilmiştir. Mütemadiyen dinî 
mevzular üzerinde neşriyat yapıyor. Şimdiye 
kadar yapılanların listesi elimdedir. Arzu eden 
arkadaşların istifadesine arz edebilirim. Binaen
aleyh radyoda takdirle karşılanan neşriyat hal
kımıza broşür halinde intikal ettirilmektedir. 

BAŞVEKALET MÜSTEŞARI AHMET SA-
LÎH KORUR — Affedersiniz, benim konuşmam-
daki zorluk takdirinizden uzak değildir. Onun 
için kısa konuşmak ve münhasıran suallere ce
vap vermek zorundayım. Unuttuğum noktalar 
olursa bunlar telâşımdan ve durumumun husu
siyetinden doğmaktadır. 

imam-Hatip mektepleri iki kısımdır, maksut 
olan lise kısmıdır. Bu mekteplerde ilk mektep 
mezunu üç sene okuduktan sonra, ilk kısım me
zununu, yedi sene okuduktan sonra ise lise me
zununu veriyor. Bu lise mezunları da ilahiyat 
Fakültesine de girebiliyorlar. Yüksek Meclisin 
asıl istediği vasıftaki elemanları biz lise me
zunlarından bulabileceğimizden dolayı asıl işa
ret etmek istediğim bu idi. 

Esasen bir teşkilât kanunu hazırlanmış bu
lunmaktadır. Teşkilât kanununu yakında Yük
sek Mecilse sunacağız. 

Bütün bunları bu kanunda nazarı itibara 
aldık. Bununla beraber Diyanet işleri Reisli
ğine mevdu olan hademei hayratın murakabe 
ve kontrolü sadece mazbut vakıflardan Diya
net İşlerine devredilmiş bulunan camilere ait
tir. Köylerdeki imamlar Diyanet İşlerinin mu
rakabesine dolayısiyle tâbidir. Onlara müftü
ler «buyurultu» verirler. Yani köyde imamlık 
yapabilir diye bir mezuniyet vesikası verirler. 
Bu suretle vazifeyi bidayette kontrol etmiş 
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olurlar, biımazariye. Sonra da köylerdeki va
ziyetlerini kontrol ederler ve fakat müftüleri
miz, ki asd vilâyetlerde dinî müessesat ye dinî 
mesail hakkında rol oynıyacaklardır, bu müf
tüler imam - hartip mekteplerinin lise kısmından 
mezun olanlardır. Oradan mezun olanlar müftü 
olacaklardır. Aksi takdirde birçok müftüler 
hep şikâyet mevzuu olan şahıslar gibi olacak

tır. Bugün beş misli tahsisat lûtfetscniz biz, 
kadroları arzu ettiğiniz şekilde doldurmak im
kânını bulamıyacağız. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Faaülara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

» 446 

DİYANET İŞLERİNİN, 1956 YILI BÜTÇESİNİN MECLİS MÜZAKERESİ 
«REİS — Diyanet işleri Reisliği bütçesinin 

müzakeresine başlıyoruz. Söz alanlar : Ömer Bi
len, Nuri Ocakcıoğlu, Hüseyin Çimen, Sinan Te-
kelioğlu, Hulusi Bozbeyoğln. 

Söz Ömer Bilen'in. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, Demokrat Parti iktidara geceli 6 sente 
oluyor, maddi sahada hayati unsurların hepsini 
eline almıştır, hakkiyle vazife görmüştür, bunu 
böylece kabul etmek bir vecibedir, fakat mânevi 
sahada, diyanet sahasında lâzımgelen dikkat ve 
itinayı göstermemiştir. Diyanet işleri bütçesinde 
her sene bir fazlalık görülüyor, fakat Diyanet 
işlerinin ehemmiyeti ve şümulü itibariyle bu 
bence hiçbir şey değildir. Çünkü maddi ve mâne
vi sahada ileri olursa o zaman o millet refah ve 
saadet bulur. Bir tarafı terakki eder bir tarafı 
da olduğu gibi terk edilirse bir şey olmaz, ica
bında biz demokratlar şunu yaptık, bunu yaptık, 
Halk Partisi bunu yaptı diyerekten bir de ara
mızda münakaşaya girişmeye lüzum yoktur. Evet 
onlar yapmadüar, biz yaptık, ama, lâyikı veçhile 
diyanet meselelerini, mânevi meseleleri hakikaten 
lüzumlu derecelere yükseltmedik mi, yükseltmek 
mi istemedik onu bilmem. Çünkü her tarafta 
köprü istiyorlar, yol istiyorlar, çeşme istiyorlar, 
hepsini istiyorlar. Bunları yapıyoruz, iyidir, va
tanseverliktir. Ama, (hükmülvatan mineliman.) 
Memleketin mânevi sahada ilerlemesi ieabeder. 
Maddi bakımdan ilerlesek, gökleröte tayeran et
sek, yine lâyık olduğu ehemmiyeti bulmaz. Onun 
için 3 milyar küsur milyon liralık bütçe içerisin
den Diyanet işleri için hiç olmazsa 40 milyon li
ra ayrılmalıydı. Senelerce ihmal edilmiş olan 
bütçe bununla tamamlanamaz. Böyle her sene ve
rilecek birer milyon lira ile bu sahadaki gerilik 
giderilemez. Yurdun her tarafından geliyorsu
nuz; imam, hatip kadrosu istiyorsunuz, Güzel. 

Sonra icabında bunun daha mütekâmil olmasını 
istiyorsunuz, istiyorsunuz ama, bunların hiçbirisi 
yerme getirilmiyor, veya getirilemiyor. Bu hu
susa biraz ehemmiyet vermek lâzımdır. 

Sonra arkadaşlarımız, hepimiz vilâyetleri 
dolaşıp geliyor ve hükümetten çeşme, yol, köp
rü istiyoruz. îyi ama, o bir tarafta, mânevi sa
hada bizden imam, hatip, müezzin, hafız mualli
mi istiyorlar. Halbuki bu elemanların ücretleri 
o kadar az ki, bu para ile bunları elde tutmak 

veya yenilerini yetiştirmek mümkün değil. Bun
lara bu bütçe ile de bir şey yapılamadı. Bütçe 
Encümeninde o kadar rica edildiği halde 70 lira 
ile çalışan bu insanların kadroları 170 liraya bi
le çıkarılamadı. Biz zannediyoruz ki Bütçe 
Encümeni bu fakir diyanet bütçesinden kısıntı 
yaparak bütçeyi tanzim etmek istiyor ki, bu 
olamaz. Adalete uymıyan bir taksim, kimseyi 
ve bizleri memnun edemez. Onun için bu husu
sa biraz ehemmiyet göstermemiz lâzımdır. 

Evet, bütün dünyanın her yerinde salah yo
lu mânevi terakkide aranmıştır. Bizim dinimiz 
ekmel - i edyandır. Dinimize karşı bağlılık gös
termezsek birçok tehlikelerle karşı karşıya ka
lırız. Bugün kızıl tehlike her tarafı sarmıştır. 
Durmadan tehdidediyor. Bunu önlemek için 
mutlaka dinimize ehemmiyet vermek lâzımdır. 
Din kadar önde mânevi bir kuvvet yoktur. Biz 
neden bunu ihmal ediyoruz ve niçin ihmal ede
lim 1 Bunu biz ihmal edecek olursak, Allah gös
termesin bir akıntı başlarsa o vakit bunun önü
ne geçilmek çok zordur. Milleti mânevi sahalar
da takviye .etmek lâzımdır. Allah korkusu olmı
yan bir millette hiçbir şey olmaz. O milletten 
hiçbir şey beklenmez, beklenmiyor da. Bütçe 
şöyle imiş, böyle imiş, bunlar.bu ulvi meselede 
asla mevzubahs edilmemelidir. Memleket mese
lesi mevzuubahistir. Re'sül hikmetü muhafetul-
lah, yani her işin başı Allah korkusudur. Allah 

446 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 1, Cilt: 5, 21.11.1955, Kırk beşinci İnikat, 
424 - 443. ss. 
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korkusu olmıyan bir memleketten hayır gelmez. 
Bu da ne ile olur t Birisi diyor ki, «imamlar ne 
i§ görür?» Bu ne demektir? Kolay mı şafakta 
kalkıp «Allâhü Ekber» demek? Kolay mı? 

Evet, vaktiyle koy ağasının birisi uşağına : 
«Sen bîr namaz kıl, ben sana beş kuruş vereyim» 
demiş. Adam hemen namaza durmuş. «Ağası ; 
Yok öyle olmaz, önce abdest alacaksın» deyince 
uşak : «Yok o olmaz, ona sulu namaz derler, 
500 kuruşa bile kılınmaz» demiş. Abdest alma
dan, oruç tutmadan müslümanlık olsa onu her
kes yapar. Onların kadrini bilelim, her sabah 
bizi salâte, felaha davet ve teşvik eden fakirle
rin hakkını yemiydim. 

Hepiniz bu dâvayı iyi bilirsiniz. Buraya ilk 
geldiğiniz zamanlarda, iman diyoruz, din diyo
ruz, hademei hayrata yardım diyoruz. Ondan 
sonra zaman geçiyor, unutuyor Ye ara sıra on
lara yükleniyoruz. Bugün nasıl oluyor, bir pal
to tutan adama 100 üra verdiğimiz halde beş 
vakit e2an okuyan, beş vakit namaz kıldıran ve 
kendilerine teslim ettiğimiz camilerin temizli^: 
ui yapan kimselere niçin 100 lira vermek iste
miyoruz, niçin esirgiyoruz. Hepimiz müslümaıu/ 
ve bununla iftihar ederiz ve müslüman olarak 
kalacağız. Müslüman olarak kalmak için de su
reti kafiyede müslümanlığm icaplarını yerine 
getirmemiz vazifemizdir. Camilerimizde va'ze-
den, müftülüklerde çalışan, diyanet işleri teş-
küâtmda hizmet gören, hafız ve muallimler ve 
bütün hademei hayrat açtır. Bunlann kamını 
doyurmak lâzımdır. Biz dinimize ne kadar kıy
met verirsek o kadar şeref buluruz. Asırlarca 
Türk milleti efendi olarak yaşamıştır. Hattâ 
cenabı Peygamber şöyle buyurur, «Eğer iyma-
nü islâm denilen nesne aüreyya yüdızında asılı 
olsaydı, onu Türkler indirirdi.» Evet biz indir
dik. 

Biz dinimizi lâyıkı ile, istenilen şekilde ifa 
etmezsek Hazreti Peygamberimizin ruhu sızlar, 
kalbi sızlar. Bu hususta itina göstermezsek, bu 
millete mensup kimseler dinimize ait ahkâmı ka-
vaidi bilmezlerse vebali ağır olur, yanlış yola 
diderler. Onun için bu hususta hassasiyet gös
termek lâzımdır. Hazreti Peygamberimiz Medi
ne'den Mekke'ye giderlerken gittiği yollarda 
cami yaptırdı, mescit yaptırdı ve asırlarca ya
pılan harbler, darblar buralardan sevk ve idare 
olundu. Cami ve mescitlere iyi bakalım. Islâmi-
yetin selâmeti bunlara bağlıdır. 

Diğer hususlarda da imar lâzımdır, fakat 
mânevi sahadaki imar ihmal görürse iyi bir mâ
na ifade etmez. Evlâtlarımızı Allah korkusu ile 
yetiştirelim, bu ihmal edilemez. 

Maarif bütçesinde, diğer bütçelerden alınıp 
buraya verilebilir. Diyanet işleri bütçesi bugün 
diğer bütçelere nazaran üçüncü yahut dördün
cü olarak hiç mertebesindedir. Bunu böyle ka
bul etmek lâzımdır. (Yaşa hoca. sesleri, gü
rültüler) 

Allah hepimizi muvaffak etsin, biraz vicda
nımızda bir hareket başlasın. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
ÖMER BÎLEN (Devamla) — Bu bütçe her 

şeye müsaittir de, Diyanet işlerine mi müsait 
değildir? Biraz insaf edin. (Bravo hoca, sesle
ri, gülüşmeler) 

REIS — Muri Ocakcıoğlu. (Yok, sesleri) 
Hüseyin Çimen. 
HüSEYÎN ÇİMEN (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Meclisin yaz tatilüıden istifade ede
rek gittiğimiz seçim bölgemiz olan köylerimiz
den edindiğimiz intihalara göre din hakkında 
edindiğimiz malûmatları bu kürsüden hepinize 
kısaca arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 yılı Diyanet iş
leri bütçesi konuşmamda tamire muhtaç binler
ce camilerimize gerekli yardım yapılmasını bu 
kürsüden rica etmiştim. 

Demokrat iktidarımızın istenilen bu tahsisa
tı verdiğinden dolayı yüksek huzurlarınızda te
fekkür etmeyi bir borç bilir, aşağıdaki temenni
lerimizin kabulünü rica ederim. 

Bir milletin değer ulvi işleri kadar mânevi 
bir dayanağa da ihtiyacı vardır. Bu sebeple : 

1. Şehir ve kasabalarımıza olduğu gibi köy
lerimize de iman kadrosunun verilmesi lâzım
dır. Çünkü köylerimiz şehir ve kasabalara na
zaran yardıma daha çok muhtaçtır. 

2. Hademei hayarata verilen 75 lira-çok ar
dır. Bunun 100 üraya cıkanlmasını Yüksek 
Meclisimizden rica ederim. 

3. Millet hizmeti gören bütün memurlan-
raız gibi hayrat hademesinin de emeklilik hak
kının tanınması çok âdilâne olur. kanaatinde
yim. 

4. imam - Hatip okulundaki talebelerin 
han ve otel köşelerinden kurtarılması için ya
tılı olarak gerekli tedbirlerin alınmasını hassa
ten rica ederim. 

5. Şehir ve kasabalara olduğu gibi köy ca
milerimize imamlar için birer cübbe yaptınlma-
sına zaruret vardır. 

Aziz arkadaşlar; hepimizce malûm olan şu 
acıklı tarafım bahsetmeden gecemiyeceğin? • 
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1950 yılından evvel yani Halk Partisi ikti
darı zamanında köylerimiz camilerine korku
dan kimse giremezdi. Köy korucusu ekinden 
bahçeden topladığı keçi, koyun, sığır gibi hay
vanları getirir, camiye kapatır, sonra sahibi ge
lir, ücretini verir, hayvanları camiden alır gö
türürdü. Igte bunları hep gördük. Allah bir da
ha o günleri göstermesin! 

Yıllardan beri ihmal edilen mübarek diui-
ııüzi ele alan demokrat hükümetimize yüksek 
huzurlarınızda tekrar teşekkür ederken yukar
da arz ettiğim dileklerimin kabulünü Yüksek 
Meclisten rica ederim. Takdir sizindir. 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - Muhte

rem arkadaşlar; Ömer Bilen arkadaşımız Halk 
Partisi zamanında mebus olmadığı için Demok
rat Parti zamanında din hakkında neler ya
pılmış olduğunu bilmezler. Müsaade ederseniz 
bu husustan bir nebze bahsedeceğim. 

Arkadaşlar; o zamanlar bu kürsüde hiçbir 
kimse Allah kelimesini ağzına alamazdı. Hattâ 
bir kongrede bendeniz dinden bahsettim, beni 
taşlamaya kalktılar. Adana'ya gittiğim zaman; 
«öyle bir namussuz papucu büyük mebus seç
tik ki, bizi rezil etti» dendiğini işittim. 

Tamamiyle ortadan kaldırılmak istenen bu 
mukaddes dini yine Demokrat Parti ayağa kal
dırdı. Allah Demokrat Partiden razı olsun (Sol
dan, âmin sesleri) 

Bakınız arkadaşlar, ben bu kürsüye çıkıyo
rum, din hakkında konuşuyorum. Her yerde 
camiler, ibadethaneler açık. Herkes istediği gi
bi konuşabilir, ibadet yapabilir. Her yerde cami
ler yapılıyor. Çukurova'ya girdiniz mi, her yer
de camileri eflâke ser çekmiş olarak görürsü
nüz. Lâyik bir devlet kendi idaresi dâhilinde 
bulunan insanlardan her hangi birinin dinine 
tecavüz etmez. Lâyiklik demek; bütün dinlere 
aynı kuvvet ve salâhiyeti vermek demektir. Na
sıl ki, hıristiyanlar, museviîer ibadethanelerine 
lâyik oldukları yeri veriyorlarsa müslümanlar 
da veriyorlar. 

Diyanet işlerinin bütçesi 17,5 milyon değil
dir. Evkaf İdaresinin, imam - hatip mektepleri 
dolayısiyle, Maarif Vekâletinin bütçesinden da
ha birtakım paralar verilmektedir. înşaallalı 
daha da yüksek olacaktır. Halk Partisi vaktiy
le dine ait mesaili tedvir etmiş olan Evkaf 1da-
retinin altından girmiş, üstünden çıkmıştır. Ev-

kaf İdaresine hükümet yardım etmezse bu ida
re, memurlarına maaş dahi veremiyecek bir ha
le gelmişti. Onun için Demokrat Partiye teşek
kür etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok
tur. Her gün biraz daha ilerlemektedir, Yeni
şehir'de bir cami yapıldı, bir daha yapılıyor. 
Bu, bu milletin düıine hürmetten başka bir mâ
na ifade etmez, ona lâyık olduğu ehemmiyeti 
Yermekten başka bir şeyi ifade etmez. 

Arkadaşlar, ben Demokrat Partiden bir şey 
daha istiyeceğira; imam ve hatiplerin maaşları 
çok azdır, minareye çıkarlarken ayaklarının 
titrediğini ben evden duyuyorum. Çünkü, insan 
75 lira ile minarenin merdivenlerini çıkamaz. 
Onun için çok rica ediyorum, bunlara hiç ol
mazsa orta mektep mezunlarına verdiğimiz pa
rayı verelim, terfih edelim. Bunu yapmak şimdi 
mümkün olmazsa hiç değilse 100 lira verelim. 
Zaten 100 lira da bir para değildir, ama elle
rine biraz daha fazla para geçer, bu suretle 
onlar da nafakalarını temin ederler. 

Din demek irtica demek değildir. Onu bu 
suretle düşünenler onun üzerine toz serpmişler
dir Din ne kadar terakki ederse, millet de o ka
dar terakki eder. Hattâ İlahiyat Fakültesi, 
İmam - Hatip okullarında yetişen gençler halkı
mızı cahil bocaların, hiçbir şey mümiyen hoca
ların ellerinden kurtarıyorlar. Bu suretle onla
rın hizmetleri çok büyük olacaktır. Bu İmam -
Hatip okullarına lâyik oldukları ehemmiyeti ve
relim. Bu suretle halkımızı cahil hocaların elin
den kurtaralım. Mâruzâtım bu kadardır. 

REİS — Hulusi Bozbeyoğlu. 
HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar, yaşıma başıma bakıp ta din 
aleyhinde konuşacağımı zannetmeyiniz. Ben de 
bir müslüman çocuğu olarak din lehinde konu
şacağım. 

Yüksek malûmunuzdur ki, bizim dinimiz İs
lâm dinidir, ve bu din dinlerin en sonu ve en 
mükemmelidir. Bütün insanlığa ait ve bütün 
asırlara ait umumi ve fıtrî bir dindir. Bizim 
dinimiz bir necat ve felah yoludur. Bir saadet 
vc selâmet kaynağıdır. Bu itibarla bundan, bu 
velveleyi dini Muhammediden kimse müstağni 
kalamaz. Ve hiçbir islâm bu ilâhi ilim ve irfan 
güneşinden kendisini uzak tutamaz. 

Arkadaşlar, diyorlar ki, din lâyikliğe aykı
rıdır. Arkadaşlar, böyle bir şey yoktur. Lâyiklik 
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dinsizlik demek değildir, inkılâp dini yıkmamış 
dini ilâ etmiştir. tnkdâp hurafata düşmandır. 
Keza medeniyet dediğimiz ve objektif tezahür
lerine şahit olduğumuz bugünkü seviyei içtima-
iyemiz de, dine düşman ve ona zıt değildir. Din, 
Allah ile kısan arasında bir vasıtai telakidir. 
Ve bütün vicdani kanaatler muhteremdir. Ve 
dini islâm muvacehesinde taarruz ve müdahale
den masundur. 

Sonra arkadaşlar din ve hususiyle bizim di
nimiz manii terakki değildir. Bu din sayesinde 
yer yüzü hakiki bir medeniyete kavuşmuştur. 
Nezih bir insaniyet ve çok mesut inkılâplara sali
ne olmuştur. Dinimiz yer yüzüne adalet, müsa
vat ve kardeşlik getirmiştir. Bugün, şurada bu
rada inikat eden paktlarm anlaşma ve birleş
melerin savunduğu dâvalar dinimizin dâvaları
dır. Bu dâvaları bundan 14 asır önce, yer yü
züne dinimiz getirmiştir. Türk'ü muzaffer kı
lan Şarkta, Garpta ve dünyanın curasında, bu
rasında hâkim ve muvaffak kılan esbap araşm
amda islâm dininin de, büyük hissesi vardır. Bu 
millet, uzun tarihi boyunca bu dinin ışığı al
tında, hareket etti ve misli görülmemiş itilâ
lara mazhar oldu. Arkadaşlar, uzağa gitmeye 
lüzum yok, yakın tarihimiz buna misaller ve
rebilir. Biz bir millî mücadele yaptık bütün ci
hanı' husumete karşı koyduk. Bütün dünya işte 
bu zaferin hayranı ve takdirkârıdır. Acaba bu 
mücadeledeki, muvaffakiyetimizde erbabı dinin 
köy köy dolaşarak bütün viedanı beşeriyeti 1er-
zedan hicabeden kıyınetnüma felâket muvacehe
sinde bütün dilâveranı memleketi dm ve millet' 
ve bu güzel vatanı müdafaa için cepheye koş
turmasının büyük tesiri yok mudur? Bu millet 
Allahü Ekber sesinin minarelerinde dinlenmesi 
için neler yapmamıştır. Reisicumhurumuz Celâl 
Bayar o elîm günlerde, Galip Hoca kılığına gi
rerek millî menfaatler emrinde milletin bu his
sini elinde tutarak, ouu yer yer harekete geti
ren bir Türk büyüğü değil midir? Keza Ata
türk, bu devleti kurarken ve bunca felâketler-
lerden bu milleti tahlis ederken dine hiç iltifat 
etmemiş midir? İşte arkadaşlar çok büyük ve 
millet ve insan olarak kendisinden müstağni 
kalamıyacağımız uhrevi ve dünyevi bir mevzu 
karşısındayız. Bunu bu kürsüye getiren herkese 
mürteci damgasını basmaya hakkımız yoktur. 
Artık bu meselenin bu kürsüde bütün vuzuhu ile 
halli zamanı gelmiştir. Ben ki, yaşı ve kültürü 

itibariyle, tamamen Cumhuriyetin malıyım. Bit 
itibarla bu hakikati bendeniz ifadeye çalıştık
tan sonra içimizde dini tedrisat görmüş ve bu 
dinin tarihimiz boyunca mesut neticelerini biz 
zat müşahede etmiş olan arkadaşların bu hu
susu bütün vuzuhiyle ortaya atmaları lâzımgel-
diğine kaaniim. 

Biliyorsunuz geçenlerde Sayın Menderes bir 
konuşmasında dini ele almış, Konyalılara orta
okullarda din dersi okutacağız, demiş bu er geç 
tahakkuk edecek olan hakikati tebşir etmiş. 
Bunu iyi görmiyen bâzı muhalefet çevreleri 
Menderes'in bu konuşmasını ele aldı. Yazık ki, 
bir kısım matbuat da ona iştirak etti. Ama bü
tün bir millet, bu nutuktan son derece müte
hassis oldu. Mutena'im oldu. Ne zaman din 
mevzuubahis olursa, sanki dinsizliğin ifadesi 
imiş gibi Büyük Atatürk ileri sürülüyor, onun 
mânevi şahsında gençlik tahrik ediliyor. 

Arkadaşlar, bu doğru değildir. Atatürk asla 
dişiz bir adam değildi. Hiçbir zaman din ve di
yanet aleyhine söz söylememiştir. Bahusus Ata-
türü, bence inanmış ve dindar bir adamdır. 
Eğer inaumasaydı. Eğer Allah'a belbağlayıp, 
böyle, hududu, tahammülü aşan çetin bir müca
deleye girmeseydi, bu milleti kurtaramazdı. Bu 
milletin kurtuluşuna onun meftun olduğu cen
gâverlik hassası kadar Atatürk'ün rehberliği ve 
onun inandığı Allah ve hakikat dâvası da âmil 
olmuştur. Atatürk'ün inkdâplan, onun bu mem
lekete getirdiği yenilikler, dinin de dâvalarıdır. 
Ve dine aykırı değildir. Dinin empoze ettiği 
prensipler şöyle bir gözden geçirilirse, onun bu 
yeniliklerinin hiçbir zaman dine zıt olmadığı 
görülür. Arkadaşlar, Atatürk din değil hurafat 
düşmanıdır. O müspet ilim taraftandır. Ve ruh
lara dayanan Allah ve hakikat aşkının en müte-
cellit misalidir. Hurafeyi ilga etmiştir. 

Türk milletine lâyık olduğu medeni seviye
ye ulaşmasını teinin etmiştir. Tarikatları kal
dırmıştır. Meskenete nihayet vermiştir. Dini is
tismar edilmekten kurtarmıştır. Ve onu sâf ve 
nezih hüviyeti ile ayakta tutmuştur. İşte bize 
düşen vazife de arkadaşlar, onu bu hüviyeti içe
risinde gelişmesini temindir. Allah sesi, bu se
malarda daima duyulmalıdır. Bu dünyaya Onun 
sesini duyarak geldik. Ve duyarak gideceğiz. 
Bu unutulmamalıdır. 

Bugün birçok köylerimizde biliyorsunuz 
mektep yoktur, Köy ««kenesinin ve socuklarmıu 
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vebali kara bir gölge gibi ahrete kadar bu mil
letin kaderine el koymuş, eski idareleri elbette 
takıbedeeektir. Düşünelim ki, mektebi olmıyan 
köyde, dine ve müspet ilme aşina bir imam da 
yoksa, o yeri ne büyük bir zulmet kaplamıştır. 
O yer sekenesi ne derece azîm bir vahşet içeri
sindedir. Eğer Türkiye'de bugün böyle köyler 
yoksa, o, milletimizin yüksek fıtratmdandır. Ve 
tamamen istisnai bir hâdisedir. Bugün Hıristiyan 
dünyasında papazsız ve kilisesiz köy yoktur. 
Kutsiyetine inandığımız İsa kitabı gelişsin de 
bütün kâinatın efendisi ve Allah'ın sevgili Mu
hammedi nin neşrine memur edildiği din, arzula
nan musaffa bir inkişafa mazhar kılınmasın. Bu 
doğru değildir. Başbakanı takdir ediyorum. En 
hayati ve en içtimai bir dâvamıza el koymuştur. 
Allah sâyini meşkûr etsin. înşaallah muvaffak 
olacaktır. Milletin arzusu da budur. înanmıyan-
lar anket açıp millete sorsunlar. Onlar için son 
hüsran yıllan da yaklaşıyor. Biz millet irade
siyle işbaşına gelmiş bir iktidarız. Onun müs
pet ve hayati temayülâtmı devletleştirmek zo
runda olan bir Meclisiz. Vazifemizi yapalım. Ve 
75 Ura gibi cüzi bir ücretle bir imam istihdam 
edilmez. Bunu da bilelim. 

Ve artık, yurdun ücra köşelerine medeniyet 
ve müspet ilme aşina toleranslı din adamlannı 
salalım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Heybeli Ada'da bir Ortodoks kilisesi vardır, 
bir de papaz mektebi vardır. Bu mektep dünya
nın her tarafına ve bütün Ortodoks âleme pa
paz gönderir. Bunu hiçbir zaman irtica ve lâik
liğe aykın görmezler. Bizde imam - hatip okul
ları ve İlahiyat Fakültesi açılırsa hemen irtica
dan ve lâikliğe aykınlıktan bahsedilir ki, bu 
doğru değildir. Kuranın ihtiva ettiği ulvi esas
ları iyice tetkik edecek âlimler yetiştirmek zo
rundayız. Bu itibarla dini tetkik edecek olan 
müesseselerin ıslahı ve bu gayeye doğru olan 
hareketleri teşvik etmek lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

R E İ S — Osman Turan. 
OSMAN TURAN (Trabzon) - Muhterem 

arkadaşlar, memleketimiz yanm asırdan beri 
gittikçe şiddetini artıran bir mânevi buhran 
içindedir. Bu bahranın mevcudiyetini hissetmi-
yen yoktur. Hifsetmiyenler varsa bunlara sa-
d«c« tarihî ve sosyolojik T a k a l a r » dayanarak 

medeniyeti değiştirici hâdiselerin cemiyetlerin 
yaşıyageldikleri mânevi nizamı da sarsması lâ-
zımgeldiği hakikatim hatırlatmak lâzımdır. He
pimiz de bu hususta bir şeyler hissetmekteyiz. 
Bu mevzuda şu 10 dakika içinde ciddî bir şey 
söylemeye imkân yoktur. Kısaca arz edeyim. 

Mânevi meselelerimizi üç grupa ayırmak 
mümkündür. Birincisi ilim: Medeniyet yolunda 
yaptığımız inkılâplann asıl hedefi ve temelinin 
ilim olması icabet inektedir. Bu esasa doğru at
tığımız adımlar bugün de tatmin edici ilerle
meler kaydetmedi. Karşılaştığımız maddi ve 
mânevi birçok sıkmtılann menşeini maneviyat 
buhranında aramak, ilim, kültür ve mefkure ba-
kımından kifayetsiz durumumuzla alâkalı gör
mek ieabeder. Bu buhranları üçe ayınrken ikin
cisinin talim ve terbiyeye, maarif siyasetimize 
aidolduğunu belirtmek iktiza eder. Bir memle
ketin millî temellerine dayanan, gençliğin mef
kure aşkını veremiyen bir talim ve terbiye, o 
memleketin münevverinin kalitesini yükselte-
mez. 

Üçüncü meselemiz de, din meselesidir. Bili
yorsunuz 30 seneden beri inkılâplarımız dinden 
gelen taassuba karşı bir reaksiyon mahiyetim 
almıştır. Bunda haklı idik. Fakat Türk münev
veri tarihte olduğu gibi, bugün de böyle bir re
aksiyon yaparken cemiyetin temellerini sarsa
cak bir istikamete yönelmiştir. Yani bir ihti
yacı karşılarken, öteki ihtiyacı tamamiyle ih
mal etmişizdir. Tarihte hiçbir kavim dinsiz kal
mamıştır. En küçük topluluktan en mütekâ
mil cemiyetlere kadar insanlann din müessese
sine bağlı olduklannı biliyoruz. 

19 neu asırda din müessesesinin yalnız ehem-
mivetine değil, lüzumuna kail olmıyan felsefi 
fikirler meydana çıktı. Bunlar iki gruptur. Bi
risi Pozitivistler yani ilmî felsefe mensupları
dır. Bunlar dinin lüzumunu inkâr ettiler. Fa
kat medeniyetin bu derece inkişaf göstermiş 
olmasına rağmen ilim ile din arasında ciddî bir 
ihtilâf mevzuu kalmamış, din ile ilim arasında
ki mücadele ilmin gelişmesiyle bilâkis sona 
ermiş, her ikisi de birbirinden aynlan sahalan 
içinde kalmanın lüzumu meydana çıkmıştır. 
Yalnız ilme dayanmıyan marksîstler, dinin lü
zumsuzluğuna innndıklan için, mücadele etmek
te ve fakat bu mücadele tamamiyle gayriinsa-
ni ve gayriilmî bir mahiyet almış bulunmakta
dır. Yani bu, insan haklanlıa, insan vicdanına 
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hürmet edecek bir yolda değildir. Memleketi
mizde yapılan inkılâplar dolayısiyle sarsılan di
nî nizam yeniden ele alınmak mecburiyetinde
dir. Fühakika bir cemiyet maddi bakımdan bü
tün hamleleri yaparken mânevi bakımdan da bir 
nizam kurulmazsa, yani bir muvazene tesis edil
mezse. Q cemiyetin aksak tarafı olmak lâzımdır. 
Dinin ilmen lüzumu sabit olmasına rağmen bu
gün din aleyhtarı birtakım temayüller, sadece 
inkılâpların akıbetinden korkma endişesiyle ha
rekete gelmektedir. Biz bu iki unsur arasında, 
inkılâpla din mevzuu üzerinde bir ahenk kur
mak ve bunların çatışmalarını önlemek mecbu
riyetindeyiz. Filhakika memleketimizde lâiklik, 
Garp'teki şekli ile, birçok sahalarda olduğu gibi, 
taklit esasına dayanarak şekle bağlanmakta
dır. Meselâ Fransa'yı misal olarak almışızdır. 
Fransa'da lâiklik devletin din ile bütün müna
sebetlerini kesmiş olması şeklindedir. Bu, Fran
sa'nın cemiyet bünyesine göre doğrudur. Çün
kü Fransa, devletin yanında muazzam bir küse 
teşkilâtına maliktir. Bizde de böyle bir teşkilât 
mevcuttu; yalnız orta çağdan kalan, orta çağın 
en ileri felsefesine dayanan bu teoloji zamanla 
inhitat etmiş ve hurafelerle meşbu bir hale gel
mişti, ki bu, terakkimize mâni idi. 

REİS — Bir dakikanız kalmıştır, efendim. 
OSMAN TURAN (Devamla) — Zaten endi

şem bu olduğu için konuşamadım. (Soldan, 
«Grup adma konuş», sesleri) Grup adına ko
nuşmak hakkını bana verdiğinizden dolayı çok 
teşekkür ederim. Tarihte medeniyetlerin inki
şafında, ilim ve felsefenin tekâmülünde, içtimai 
nizamın kuruluşunda din, ne kadar büyük bir 
rol oynarsa, beşeriyetin son tekâmülü neticesi 
meydana çıkan vicdan hürriyeti yani lâiklik o 
kadar mukaddes, o kadar mütekâmil bir safha
dır. Bu iki unsuru yekdiğeriyle ahenkleştire-
cek bir yolu bulmak mecburiyetindeyiz. Garp'te 
lâyiklik müessesesini vücuda getiren âmillere 
kısaca bir atfı nazar edersek; orta çağda din 
müessesesi, Avrupa'da maddenin ye hayatın ta
mamiyle aleyhine çevrilmiş ve hayatı inkâr eden 
bir istikamet almıştı. Bu durumda Garp'te me
deniyet inhitata uğramıştı. Dinlerin, cemiyetle
rin tekâmülü bakımından haiz oldukları ehem
miyet yanında menfi rolleri de olmuştur. İslâm 
din ve medeniyetinin Avrupa'ya tesiri neticesin
de yeni bir din ve fikir hareketi başgöstermiş-
tir. Bıı bilhassa İslâm Filozofu «tbnirrüşt» ün 

tesiriyle başlamıştır. Yeni yeni fikir hareketle
ri, mezhep mücadeleleri doğmuş, bunun netice
sinde mücadeleleri önlemek için Garp'te din ile 
vicdan hürriyetini ayırmak mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. Bizde din ve mezhep mücadelesi ol
mamıştır. Tarihte birkaç, mezhep mücadelesi 
eşklinde görülen hareketler hakikatte siyasi ma
hiyeti haizdir. 

Bizdeki lâyiklik hareketleri iki sebepten ile
ri gelmiştir : Birisi Garp medeniyetine girmek 
için dinî taassuptan gelen mânileri, engelleri or
tadan kaldırmak, ikincisi; vicdan hürriyetinin 
kutsi ve insani mahiyeti dolayısiyle onu tesis 
etmek. 

Şimdi; dinin lüzum ve ehemmiyetini kabul 
ettikten sonra veya kabul etmiş olsa bile cemi-
yetin bu insani ve demokratik hakları icabı 
milletimizin ıstıraplarına mânavi sahada dikkat 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Memleketimizin bünyesine baktığımız zaman 
bu memleket otuz seneden beri din kültürün
den mahrum kalmış, din müesseseleri tamamiy
le mahalle imamlarının elinde hurafelerle meş
bu bir hale gelmiştir. Bu şekilde münevveri 
tatmin etmiyen din anlayışı münevverle halk 
arasında bir uçunun yaratmıştır. Sağlam, mu
vazeneli bir cemiyet olabilmek için böyle bir 
durum tehlike arz eder. Bu tehlikeyi önlemek 
için çareler düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Zaman zaman ileri sürülen cihet şudur : 
Türkiye'de lâyiklik hiçbir zaman din aleyhta
rı bir tatbikat göstermemiştir. Hakikat tama
miyle aksidir. Vakaa Türkiye'de camilere hiç. 
bir tecavüz olmamıştır, ibadet tamamiyle ser
best bırakılmıştır, fakat din ve vicdan hürriy-
ti bundan ibaret değildir. Bunun dışında din 
tedirisatı müesseselerinin kurulması lâzımdır. 
Bizim eski müesseselerimiz zamanın medeniyeti
ne ayak uyduramadığı için ilga edildi, yerine 
ilahiyat Fakültesini, imam - Hatip mekteplerini 
kurduk. Bu fakülte diğer üniversite şubeleriyle 
mütenasip bir seviyede idi. O da kapanmıştır, 
kapatılmıştır. 30 sene yeni nesil dinî tedrisat
tan malınım kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar-, dünyada yalnız, af 
buyurunuz tekrar ediyorum mazur görsünler, 
yalnız Sovyet Rusya'da din tedrisatı yapılma
mıştır, bir de Türkiye'de. Bu mukayeseden do
layı af finizi rica ederim, hakikat budur. Yapı
lamamıştır din t^driaatı 
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Bir fark daha var arkadaşlar, derler ki : 
«Din yasak edilmemiştir. Vaziyet şudur : Eski 
müesseseleri kapattık, elbette kapatacaktık. 
Yenilerini açamadıksa. Evlâdını ana, baba 
okutsun.» Ana, baba fizik kimyayı nasıl okuta-
mazsa din derslerini de okutamaz. Hocaya, ima
ma gönderdiğimiz zaman da, hepimiz şahidiz, 
imamlar hapse atılmışlardır. Tatbikat böyledir, 
belki de zaruri olduğu için böyledir. Ben, bu
gün üzerinde durmamız lâzımgelen bir mesele
yi arz etmek istiyorum. 

Münevver arkadaşlarımla konuşurken onla
ra şunu söylerim : Din tedrisatı yalnız akide 
ve terbiye meselesi değil, aynı zamanda ahlâk 
ve kültür meselesidir. Münevverler, tarihin bü
tün sayfalarım dolduran, bugün cemiyetin esa
sını ve mânevi hamurunu teşkil eden bin mües
sesesi hakkında ana fikirlere sahip değüse hu 
münevverin hakiki Türk münevveri olamıyaca-
ğını ısrarla söyliyebüirim ve bu, doğrudur. 
(Bravo sesleri) Ben münevver olarak, Hiristi-
yanlığm ana hatlarını bitmezsem kendimi mü
nevver saymam. İslâmlığın esaslarını bugünkü 
münevvere soracak olursanız, alacağınız cevap 
sizi müteessir edecektir ve durum budur. 

Şimdi bunun yanında ne olmuştur* Zaman
la İlahiyat Fakültesi açılmıştır. İlahiyat Fakül
tesi Avrupa'da ciddiyetle karşılanmış ve alâka 
görmüştür, Din üzerinde yeni bir kalkınma var
dır, zanniyle orada, birçok ve çeşitli maksatlar
la makaleler yazılmıştır. Bunlardan birisi şu
dur : Amerika'da 1955 senesinde bir profesör 
şöyle diyor. «Türkiye'de münevverler dine kar
şı ya lâkayıttırlar, yahutta din inkılâplara mu
gayir görülmektedir. Binaenaleyh din tamamiy
le hurafelerle malûl bir durumdadır ve bu din 
ancak halk kitlesi arasında kuvvetlidir.» Böyle 
diyor ve Hiristiyanlığı yaymak için misyonerle
re birtakım tavsiyelerde bulunuyor. Ben bura
da dindar veya dinsiz bir insan olarak değil, 
bir münevvere terettübeden bir vazifeyi yap
mak maksadiyle konuşuyorum. 

Arkadaşlar, ben misyonerlere kızmıyorum. 
Çünkü onlar bir sevap işlediklerine kaanidir-
lcr ve dinsiz bir kitleyi dine davet ederek onla
rı ıslah etmeyi düşünüyorlar. Fakat arkadaş
lar Türkiye Hıristiyan olursa; gerçi 20 nci asır
da toptan din değiştirmek bahis mevzuu ola
maz ama, böyle bir şey tasavvur edecek olur
sak bu, Türk milletinin inhilâli olur. Binaen

aleyh bizim için din manevi temellerimizden bi
ridir. Lâyikliği şekli mânadan kurtarmak, onun 
hakiki mânasını temin etmek lâzımdır. Lâyik
lik hakiki mânasında vicdan hürriyetini temin 
etmektir. Bugün Türk milletinin % 95 veya 
99 u dindardır. Ama isterse % 99,5 dindar olsun. 
Geriye kalan o küçük kitlenin vicdani hürriye
tine hürmet etmesini bilmezsek kendimizi lâyik 
telâkki edemeyiz. 

Arkadaşlarım, memleketimizdeki buhranlar
dan birisi de bu iki tazyik arasında kalışımızın 
neticesidir. Tazyiklerden birisi de inkılâp endişe-
mizdir. Hakikaten gayemiz Garb medeniyetine 
girmektir. Bunun nasıl olduğu ve nasıl olması lâ
zımgeldiği uzun bir meseledir. Bu maksatla sa
mimî Türk münevveri hakikaten endişe ediyor. 
Onun gördüğü din ise hurafelerle malûl dindir. 
Yalnız İslâm dini değil, hiçbir din medeniyet 
için geriletiri bir âmil değildir. Her din cemiye
tin bünyesine göre tekâmül eder. 

O halde din müesseselerimiz eksiktir. Bu mü
esseseleri kurmak için başta Yüksek ilahiyat Fa
kültesi ve mektepleri'gelir. Size samimiyetle ve 
üzülerek arz edeyim ki; İlahiyat Fakültesi arka
daşlarım beni mazur görsünler, (ideal talebele
ri müstesna) bu müessesenin yüksek din âlimi de-

! ğil, din adamları, hattâ pratik din elemanları ye
tiştirme kabiliyeti olmadığını arz etmeyi vicdani 
vazife bilirim. İlk işimiz bunu ıshah olmalı. Üni
versiteyi bırakalım, fakat âcil olarak bu müesse
seyi ıslah edelim ve ondan sonra mütekâmil din 
adamı yetiştirelim. Dinî ihtiyaçları tam.mânasiy
le karşıhyacak müesseseleri kuralım. 

ikincisi; lâyikliği nasıl tatbik edelim? Şeklî 
taklitten kurtaralım. Biz Türk milleti olarak 
taklide mütemayiliz. Kendi kusurlarımızı bile
lim. Taklit bizi ıslah medeniyetine girerken na
sıl buhrana sürüklediyse bugün aynı sebeple da
ha büyük bir buhran içindeyiz. Fransız lâiklik 
sistemini almışız. Resmî mekteplerde din tedri
satı yapmıyalım; ne yapalım* Şeklî bakımdan 
elo aldığımız takdirde Diyanet işleri ayrılsın 
Devletten. Tevhidi Tedrisat Kanununu ilga ede
lim, eski medreseler artık köye gitsin. Bunu is
tiyor musunuz? (Hayır, sesleri) Bizim yıktığı
mız bu müesseseler hakikaten medeniyetin bu
günkü inkişafiyle mütenasip gidemezdi. Onu 
yıkmak mecburiyetinde idik. Fakat yenilerini 
kurmak, ilmin ve bugünkü felsefenin seviyesiy-
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le mütenasip bir İslâm ilahiyatı kurmak için 
yeni mektepler açmak mecburiyetindeyiz. O hal-
de şekü bakımından da tam lâik değiliz ve ola-
mayız re Diyanet teşkilâtımızı bugün için dı
şarı atamayız. Fransa'yı taklit etmek istiyen ar
kadaşlarımız bunu da düşünmek mecburiyetin-
dedüer. Lâyik olmıyan İngiltere vicdan hürri
yeti bakımından Fransa'dan geri midir? O hal
de din derslerini, ailelerin vicdanlarına hürmet 
etmek suretiyle, mekteplere koyduğumuz za
man bu mesele halledilmiş olacaktır. Bâzıları 
şikâyet ediyor, «ük mektepte dersler şu kadar 
saattir, bu kâfidir, ortada ne okutacağız ?> Bâ
zıları «orada feraiz mi, kitabü nikâh mı okuta
cağız?» gibi garip sualler sormaktadır. Arkadaş
lar inkılâbımız dinin hukukunu bertaraf etmiş
tir. Kanunlarımız, mevzuatımız İslâm Hukuku
nun bir daha ihyasına imkân bırakmamaktadır. 
Din, ruhtur, akidedir, terbiyedir, kültürdür. "Ve 
mektepte okutacağımız dersler de bunlardır. 
(«Nerede okutacak, hoca?» sesleri) Arkadaşı
mızın bu sözü haklıdır, Öyle hocayı nerede bula
cağız!.Ben de bu endişeyi duyanlara iştirak 
ediyorum. Mekteplere din dersi sokarken, bu 
dersleri okutacak liyakatli insanları bulmak ha
kikaten zor olacaktır. Ama gayrimümkün de 
değildir. Süratle İlahiyat Fakültesini, imam ve 
hatip mekteplerinin seviyelerim yükseltmek su
retiyle, oradan yetiştireceğimiz talebelerle bu 
ihtiyacı karşdıyaeağız. Aksi takdirde millet mâ
nevi bir buhran içinde kıvranacaktır. Mânevi 
buhranı önlemek hususunda din, büyük bir un
sur teşkil etmektedir. Cemiyetimiz bizden eski 
şeriatın tatbikini istemiyor, Allah'a şükredelim. 
Bizim bu mevzuda yapacaklarımız sadece islâ
miyetin ruhunu, ahlâkını kurmaktır, bu da bizim 
işin büyük bir kazanç olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha işa
ret edeceğim, inkılâplarla millî unsurları nasü 
mezcedıp yeni medeniyete girmemiz lâzımgelece-
Jö hususunu-Türk münevverleri ile çok defa mü
nakaşa ederiz. Münevverlerin bir kısmma bunu 
«aklamıyoruz. Onlar mutlak mânada mülî, dinî 
«»anilerimizi- bütün mânevi kıymetleri ihmal 
ederek Garp dünyasına süratle gidilebüeceğine 
inanmaktadırlar.. Bu temayülleri yanlıştır. Hiç
bir cemiyet, iptidai bir kabile dahi olsa, kendi 
bünyesine, mânevi nizamına uygun olarak bir 
iktibas yapamazsa yeni bir medeniyete ulaşa
maz,- bunu tarih bize göstermiştir, aksi takdirde 

.cemiyet inhilâle mâruz kalır. Bir Alman tarihçisi 
,diyor ki, "Türkler yalnız müslümanlıktan değil, 
.kendi şerefli mazilerinden bile kaçınmaktadır
lar." 

Meşhur ingiliz tarih felsefecisi Toyenbee 
(Medeniyet tehlikededir) adiyle bir kitap nes-
retmiştir. Ona göre «insanlık eğer bu materyalist 
istikamette giderse Avrupa medeniyeti ve beşeri
yet tehlikededir. O halde bugünün şartlarına 
uygun olarak eski mânevi kıymetleri iade etmek, 
yeni mânevi kıymetler maıızurriesine gitmek mec
buriyetindeyiz» diyor ve üâve ediyor «Bunu 
yapmadığımız takdirde bugünkü mânevi buhran 
ve materyalist cereyanlar Avrupa medeniyeti ve 
beşeriyet için atom silâhlarından daha tehlikeli 
olur, en tehlikeli şey fenalığın beşerin vicdanın
da ve kafasında yer almasıdır.» 

Bizim hakkımızda şunu söylüyor : «Bu ba
kımdan islâm medeniyetine bir göz gezdirdiğimiz 
zaman iki cereyan görmüş oluruz, bunlardan bi
risi, Suudi Arabistan ve Sinusîler olup bunlar 
islâmiyeti ve kendüerini korumak için Avrupa 
fikirlerinden kaçarak kabuğuna kıvrılmaktadır. 
Bu medeniyet tarihinde bir fosilleşmedir, yani 
bu gibi cemiyetler yaşama hakkını muhafaza ede
mezler, ölüme mahkûmdurlar.» 

Ona göre islâmiyet için ikinci misal Türkiye'
dir. Türkiye, Garp medeniyetine süratle girmek 
için kabuğundan çıkmıştır. Filhakika Tanzimat-
ta ve Meşrutiyette Avrupa medeniyetine sentez 
halinde girmek yolunda idik; fakat Cumhuriyet
ten sonra Avrupa medeniyetine girerken bu çe
kingenlik terkedilmiş. Mustafa Kemal ıstırapları
mızı ve süratli adımlar atmak mecburiyetinde ol
duğumuzu hissetmiştir. Bunda haklı idi. Ondan 
sonrasını rahmetli yaşasa idi halledecekti. (Din 
Atatürk'ün prensiplerine, zihniyetine aykırıdır) 
derler. Bâzı solcu unsurlar bundan istifade et
mek temayüîündedir. Bu katiyen yanlıştır arka
daşlar, çünkü Mustafa Kemal bu memleketi kur
taran bir yol tutmuştur. Cemiyetin mânevi bün
yesini toptan inkâr edecek bir yol tutamazdı. 
Mustafa Kemal bunu sezerek Kuranı Türkçeleş
tirmeye, ezam Türkçeleştirmeye çalışmış, dini 
millîleştirme lüzumunu duymuş ve modern bir 
islâmiyet kurmak istemiştir. Hakikaten o mânevi 
kıymetlerimiz manzumesinde husule gelen sarsın
tıyı sezerek yeni bir tarihî görüşle millî ve mâ
nevi kıymetlerimize yeni bir hamle vermeye ça-
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lıamıştır. O halde Mustafa Kemal'in inkılâpları
nı bu şekilde yanlış anlamaya hakkımız yoktur. 
Samimî isek bu hatayı düzeltelim, ve aksi ve 
gayriilmî temayülde olanlara karşı kendi fi
kirlerimizi müdafaa etmesini bilelim. Toyenbev 
bu misali verirken; «Türk cemiyeti kabuğun
dan çıkmış, süratle Garp medeniyetini taklide 
yönelmiştir» diyor. 

Arkadaşlar; tarihte hiçbir medeniyet taklit 
esasına göre kurulmamıştır. Eğer bir cemiyet 
taklit esasına göre bir medeniyet manzumesine 
girmek isterse, evvelâ o cemiyette bir aşağılık 
psikolojisi hâsıl olur. insanların, hakikaten ya
ratıcı olmıyan ve verimsiz bir cemiyet haline 
sokar, tesirine kapıldığı medeniyetin müspet 
olması lâzımgelirken menfi tesirleri altında in-
hilâle sürükler. Tarihte yem medeniyetlerin ku
rulmasında ve meydana çıkmasında veya cemi
yetlerin inkırazındaki vetire tamamiyle bu yol
da olmuştur. Toyenbee'nin dediği de, Türkler 
de bu istikamette yürümektedir, bu medeniyet 
bakımından verimli bir yol değildir. Toyenbee, 
samimî ve cihanşümul bir şöhrete sahip bir Hı
ristiyan, büyük bir mütefekkirdir. Ama beşeri
yeti düşündüğü için, islâmiyetin beşeriyet na
sıl bir unsur katacaktır, diye endişelerini mey
dana korken Türkiye hakkında bu hükmü ver
mektedir. Bunu zikretmekten maksadım memle
ketimizde hamdolsun fikri temeller vardır. Fa
kat Garp'ten fikir naklettiğimiz takdirde mu
kallitlik yapmamaklığımız onun ilmî esaslarına 
nüfuz etmemiz lâzımdır. Türk münevveri biraz 
fazlaca mukallittir, Şimdi, size bir mukayese 
yapmak imkânını vereceğim. Türkler, Arab ve 
Acemlerden farklı olarak eski kültürlerini bı
rakıp islâm medeniyetine girmişlerdir. Diğer
leri ise islâmiyete eski kültürlerini nakletmiş-
lerdir. Bu sebeple tarihimizin azametine muva
zi bir kültür kuramamışındır. Bugün de hemen 
aynı hataları işliyerek kısır bir yola yönelmiş 
bulunuyoruz. Bunu düzeltmek Türk münevveri 
ve Türk mütefekkirinin vazifesidir. Avrupa 
medeniyetine, tabiî bir tekâmül neticesinde de
ğil, münevverin şuur ve zorlaması ile giriyoruz. 
Bu keyfiyetin mânevi bir buhran yaratması ne 
kadar tabiî ise onu ahenkli ve faydalı bir mec
raya sokmak da vazifemizdir. Sarsıntıdan kork
mamak, fakat ilmin gösterdiği yolda, lâyiklikle 
dinî müesseseleri telif etmek, bu hususta süratli 

: tedbirlere başvurmak lazımdır, arkadaşlar. (Su. 
I rekli alkışlar) 

REÎS — Zeki Başağa. 
ZEKİ BAŞAÖA (Gümüşane) - - Muhterem 

j arkadaşlanm, din bahsine vukufu olan Osman 
Turan arkadaşımızdan sonra bendeniz de poli-

! tik bakımdan, Demokrat Partinin din anlayışı 
J hakkında, muhalefetin veya Demokrat Partiye 
i din anlayışından dolayı hücum eden bir züm-
! renin ne maksat ve gaye etrafında bize hücum 
j ettiklerine dair kısaca mâruzâtta bulunmak isti 
i yorum. 

Evvelâ bizim Demokrat Parti olarak, progra-
I mımızda lâyikliğin din aleyhtan şeklindeki anla-
j yışını reddettiğimize dair vatandaş kitlesi kar-
I şısında bir angajmanımız vardır. Bu sebepledir 
I ki, muhalefet yılları içinde, bu şekildeki progra-
! ma sahibolan partimize vatandaş rey vermiştir. 

Şu hale nazaran bizim dini ihmal etmemiz şöyle 
dursun aksine dine el uzatmaklığımız biraz da 

j programımızın icaplarından oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi devrinde dinî müesseselerin ne hale gel-

j diğini hepimiz biliyoruz. Hattâ o kadar biliyo-
j ruz ki, 3 liraya imam ve müezzinlerin çalıştı -
J rıldığı zamanlarda dahi din müesseselerinin or-
1 tadan kalkmamış olmasının üzerinde ciddiyetle 
i ve ehemmiyetle durmak lâzımdır. Uzun bir ma-
j ziye sahibolarak bu kadar lâkaydi karşısında 
; dahi vatandaşı, din mevzulanndan veya dinden 
j ayırmanın imkânı olmadığına göre ve Devletin 
I lâkaydisi karşısında hakiki din adamları yerine 
I dini kendi şahsi menfaatlerine alet eden birta-
I kim zümrenin ortaya çıkmış olması bir memle-
I letin istikbali bakımından endişe edilecek bir 
j haldir. Bu bakımdandır ki, Demokrat Partinin 
i dine ve dinî müesseselere karşı ilgi göstermesi 

memleketimizin istikbalini garanti etmek bakı
mından çok faydalı bir hattı harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; hepimiz seçim bölgele 
rimizde dolaştığımız zaman, din mevzuunda 
vatandaşla konuştuğumuz zaman mazinin onlar 
üzerinde ne büyük yıkıcı ve tahribedici mânevi 
bir çöküntü husule getirdiğini daima müşahede 

I ettik. Bu bakımdan biz milliyetçiliğimizin yanın
da gayet samimî bir din anlayışının da bu raem 

: lekette yeniden filizlenmesini ve filizlenmiş olan-
j ların da kuvvetlenmesini temin için Devlet, 
i rîükümft w Meclis olarak çalışmak mecburi>>>-
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tindeyiz Biz dini kendi haline bıraktığımız tak-
foffa yarın bu memleketin basma belâ olabile
cek ne idiğü belirsiz birtakım kimselerin ortaya 
çıkmasını asla önliyemeyiz. Bu bakımdandır ki, 
Hükümetin din mevzuunda küçük bir beyanda 
bulunması karşısında gösterilen reaksiyona dik
katinizi çekmek isterim. Niçin bu memlekette 
din aleyhtarlarının dindarlar üzerinde bu ka
dar ağır bir baskısı görülmektedir? Beri tarafta 
dindar olanlar gayet asîl bir şekilde sabırla 
ve tevekkülle beklerken din aleyhdan olanlar 
neşriyatlariyle ve propagandalariyle her türlü 
hareketleriyle dindarlar üzerinde bu kadar ağır 
bir baskı yapmalarının elbette ki bir sebebi ol
mak lâzımdır. Şimdiye kadar daha ziyade solcu 
cereyanların ve başka dinlerin memleketimizde
ki gizli neşriyatları, İslâm dinini biraz daha ge
riletmeyi hedef tuttuğu için, bu gizli faaliyet
lerin ağır baskısını din ve vicdanlarımız üzerin
de hissetmiş bulunuyoruz. Fakat biz, sözlerime 
başlarken arz ettiğim veçhile, iktidara geldiği
miz zaman din mevzuunda vatandaşla bir an
gajman yaptık, «dinî meselelerimizi hiçbir za
man ihmal etmiyeceğiz.» dedik. Bu yüzden mek
teplerimizde din dersleri mevzuunu, din adam
ları yetiştirmek mevzuunu elbette ki ele alma
mız lâzımdır. Bunlar, bizim meselelerimizin önün
de gelmektedirler. Din adamlarını bir an evvel 
yetiştirmek mecburiyetinde olduğumuzu tekrar 
etmek isterim. Çünkü her tarafa yayılmış dini, 
bizim anladığımız mânada anlamamış bir kısım 
insanların yayınlarına devam etmekte oldukla
rım unutmamak lâzımdır. Biz, Halk Partisi za
manında işlenmiş günahların affedilmesini on
ların hesabma niyaz ederken, artık bu münaka
şaların bir tarafa bırakdmasını da temenni ede
riz. Bundan sonra, bu ciddî meselemizi ehem
miyetle ele almamız zamanı çoktan gelmiştir. 
Ne gariptir ki Halk Partisi bugün Mecliste din 
bahisleri konuşulurken dahi aramızda bulunma
maktadır. Her halde hu da Cenabı Hakkın ira
desinin yeni bir tecellisinden başka bir şey ol
masa gerektir. (Alkışlar). 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTÎN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlanm, yeni bütçeden bu sene 250 
imam ve hatip ve müezzin kadrosunun ilâve 
edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Gerçi bu 
kâfi değildir, iktidarımız ve hükümetimizin- ya

kın alâkasiyle bu kadrolar her sene .artmakta
dır, bundan memnun olmamak mümkün değil
dir. Gelecek seneler de bu miktanu yine artırıl
masını temenni ediyorum, hakikaten ihtiyaca 
kâfi gelmemektedir. 

Bir de arkadaşlar hepinizin pek iyi bildiği 
bir hususu belirtmek isterim. Bu imam ve hatip 
kadrolan daha ziyade belediyesi bulunan şehir
lerimize verilmektedir. Halbuki iktidarımızın 
yaptığı yepyeni yollar, okullar yanında yepyeni 
köyler meydana gelirken bunların yanında şi
rin rainareleriyle camiler de yükselmektedir. 
Bu camilerin imamlarının paralan o köy halkı 
tarafından kendi nafakalanndan kesilerek, ve
rilmektedir. Onun için bu sene bütçesi için değil 
gelecek seneler bütçesinde köylü vatandaşların 
gösterdikleri bu himmetin bir mukabili olmak 
üzere bilhassa az haneli köylerden başlamak su
retiyle, bu hususun köylerimize de teşmilinin 
muhakkak lâzım olduğuna kaaniim arkadaşlar. 
Demin de ifade ettiğim gibi, Evkaf Umum Mü
dürlüğü bütçesinde gördüm, hükümetimiz köy 
camileri için mümkün olduğu kadar yardım 
yapmak üzere tahsisat koymuştur. Hükümetin 
bu yardımına, hayır sever vatandaşlar, köy ve
ya mahalle halkı da katılmak suretiyle camiler 
yapılmaktadır. Bu suretle yapılan köy camile
rinin hizmet görebilmek üzere daimî olan imam, 
hatip masrafını karşılamak için de bir program
la önümüzdeki seneler bu ihtiyacı karşılarlarsa, 
köylü vatandaşlarımıza göstermiş olduğumuz 
büyük yardımlara bir yenisini daha ilâve etmiş 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, imamlarımız için ge
çen senelerde bütçeye bir cübbe tahsisatı konur
du. Bu sene bu tahsisat verilmemiştir. Bu sene 
için bir teklifte bulunacak değilim, ancak bir
çok dairelerde hizmetliler için elbise tahsisatı 
verilmektedir, bu imamlar için de gelecek sene 
bütçesinde bu tahsisatın konmasını bilhassa rica 
ederim. 

Arkadaşlanm, bir üzüntüm daha var. Sene
lerdir Ankara'ya gelir giderdim, şimdi de için
de'oturmaktayım. Yenişehir'in mutena bir ye
rinde cami için tahsis edilmiş ve dört tarafı da 
çevrili bir arsa bulunmaktadır. 

Memleketimizin kırk elli haneli köylerinde 
halkın ve hükümetin yardımı ile camiler yapı
lırken, Ankara'nın Yeni Mahalle ve Maltepe 
semtlerinden yine hayır severlerin ve hüküme-
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tin yardımiyle camiler inşa edilirken bu arsa 
uzun zamandır beklemektedir. Yenişehir'de, bu 
semtte oturan hayırseverlerimizin ve hüküme
tin yardımları ile merkezi hükümetimize lâyık 
bir camiin artık yapılmasının lüzumla olduğuna 
kaaniim. 

Arkadaşlar, son bir temennim daha var, ben
den evvel konuşan hatip arkadaşlarım gayet be
liğ ifadelerle bu ciheti belirttiler. Ortaokullar
da din dersi okutulması lüzumu. Milletçe mut
lak surette benimsenmiş olan, ilkokulların dör
düncü ve beşinci sınıflarında okutulmakta olan 
din dersleri kâfi değildir. Ortaokullarda da 
mutlak surette din derslerinin okutulmasının 
lüzumlu olduğuna ve hattâ bu hususta çok geç 
kaldığına işaret etmek isterim, arkadaşlarım. 

KEİS — Şemsi Ağaoğlu. 
ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu güzel mevzuda ben de bir iki 
kelime konuşmaktan kendimi alamadım, gayet 
kısa olarak bir iki dakikanızı işgal edeceğim. 

Şunu katiyetle kabul etmek ve herkesin bil
mesi lâzımdır ki, Türk milletinin % 93 i dinine 
gayet bağlı müslüman kimselerden müteşekkil
dir, işte bu sebepledir ki, Demokrat Parti Hü
kümetinin muazzam kalkınma hamleleri ara
sında yamış olduğu büyük eserler kadar her 
gün artan minareler ve din âbideleri bu müslü
man milletin kalbini fethetmektedir. Tarih bo
yunca Türk milletinin kazanmış olduğu birçok 
kahramanlıklar, yaratmış olduğu mucizelerin 
başlıca âmillerinden biri bu raületin dinine çok 
bağlı oluşu ve mânevi kuvvetinin sağlam bulu
nuşudur. Bunu bütün dünya bilmektedir. De
mokrat Parti Hükümetinin bugünkü büyük 
muvaffakiyetlerini doğuran âmillerden birinin de 
maneviyata büyük kıymet verişi olduğu muhak
kaktır. Demokrat Parti Hükümetinin bu yolda
ki müspet çalışmalarını takdirle karşılarım. 
Ancak arz ettiğim sebeplerden dolayıdır ki, bu 
yolda çalışanlara vermiş olduğumuz mânevi kıy. 
met kadar maddi yardımlarınız da elbette ki, 
esirgemiyeceksiniz. Bugün şükranla karşıladı
ğımız Hükümet teklifi asgari geçim seviyesini 
100 lira olarak kabul etmiştir. Fakat 7 000 kü
sur kayyım, imam ve hatibin 75 lira alışı elbette 
ki, hepimizin nazarı dikkatini çekmiştir. Bu 
kayyımlardan yani caminin temizliği ile uğra
şanlardan başka hatip Ye imamlar da vardır. 
Yine aynı bütçede bekçilere 125 lira ücret var

dır. Her halde onlar da bekçiler kadar yorucu 
bir işle uğraşmaktadırlar. Yalnız Bütçe Komis
yonu ile yaptığımız temasta, bunların yabuz bu 
işle bağlı kalmadıklarını başka işlerle d-; uğ
raştıklarını ifade ederek, bize onlar için 70 lira 
koyulduğunu söylediler. Biz bunu bu şekilde 
Kabul etmiyoruz. Çünkü müezzin saba
hın erken saatinde kalkıp minareye çık
makta; günün beş muayyen zamanında cami 
ile ve işleriyle alâkadar olmaktadır. Bu arada 
ufak tefek boşluklar varsa da, görmüş oldukları 
kıymetli mesailerinden dolayı bunu da hoş gör
mek lâzımdır. Bunun için benim temennim, 75 
liralık kayyım, imam ve hatiplerin ücretlerini; 
kayyımların 100 e, imam hatip ve müezzinlerin 
ücretlerinin hiç olmazsa 150 liraya iblâğ edil
mesini Hükümetten temenni ederim. Bu husus
ta bir de takrir vardır, bunun da kabulünü arz 
ve rica ederim (Bravo sesleri; alkışlar). 

REÎS — Encümen adına Refet Aksoy. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REFET AK

SOY (Ordu) — Aziz arkadaşlar; Diyanet îşlteri 
Bütçesi münasebetiyle konuşan muhterem arka
daşlarımız, bütçe konuşmalarından istifade ede
rek birçok mevzulara temas ettiler. Bunlar 
içinde Bütçe Encümenini alâkadar eden husus
lar hakkında kısa izahatta bulunmak üzere 
huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

İlk sözü alan din adamımız Muhterem Ömer 
Bilen arkadaşımız hem medih, hem zem şek
linde bir konuşma yaptılar. «Demokrat Parti 
iktidarı kalkınma hususunda şu, şu, şu işleri 
japmakta devam ederken, mânevi sahada lâyı-
kı iie bir kalkınma yapmamıştır.» sözü üe bir 
tenkidde bulundular. 

Arkadaşlar; biz iktidara geldiğimiz 1950 
yılında, eski İktidar zamanında hazırlanmış bir 
bütçeyi tatbik mevkiinde kaldık. Biz malî fa
aliyete 1951 yılında tanzim ettiğimiz bütçe ile 
haşlamış bulunuyoruz. Binaenaleyh 1961 yı
lından 1956 yılma kadar cemiyetimizin mânevi 
âlemden beklediği hizmetlerin karşdığını her 
sene mütezayit bir surette bütçeye koymuş bü
kmüyoruz. Bunu rakamlarla huzurunuzda arz 
edecek olursam aradaki nispetin ne kadar mu
azzam olduğu tezahür eder. 

Hademei hayrat, yani imam, hatip ve müez
zin adedi; 1950 de 4 403 idi. 1951 de, ilk yap
tığımız bütçede bu rakam 4 807 ye, 1952 de 
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8 579 l 9 5 3 yılında 6 750 ye, 1954 yılında 
7 500 e, 1955 yılında 7 750 ye, bu 1956 yılında 
da huzurunuzda bulunan bütçeye 250 kadro 
ilâvesiyle, 8 000 e baliğ olmuştur. Şimdi Diya
net İşleri Riyasetinin Bütçesinin umumi yekû
nu İT 8 6 0 6 6 1 li r a <lır. Bundan yalnız 10 977 410 
Ürasi hademei hayrat namı altındaki imam, ha
tip, müezzin ve kayyımlara münhasırdır. Geri 
kalan kısım memurların, kırtasiyenin, diğer ih-
tiyaçüarın karşılığı olaraktan konmuştur. Ge
çen seneki bütçe 15 225 497 lira iken bu sene 
17 860 661 liraya yükselmiştir. Aradaki fark 
geçen seneden 2 261 460 liradan ibarettir. Bu 
hal gösteriyor ki, Demokrat Parti iktidarı, hal
kın mânevi ihtiyacına tekabül eden hususatta 
hiçbir zaman geride kalmamış, hocamın tabiriy
le, alâkaderül - imkân malî takati nispetinde 
her sene mütezayit bir gayretle fedakârlıkta 
bulunmuştur. Bunun yanmasında Evkaf İda
resinin de her sene bütçemizde, manzurunuz 
elan cami tamiratı, inşaatı ve saire olarak tah
sisatı da vardır. Nitekim bu sene bütçeye köy 
ve diğer camilerin inşa ve tamiri için ayrıca 
5 müyon lira tahsisat koymuştur. Hocam di
yor ki: «Bütçe Komisyonu her şeye çare bulta-
yor da neden Diyanet İşlerinin Bütçesinin tez
yidi hususunda, daha açık ifade edeyim, hade
mei hayrat ücretlerinin artırılmasına çare bul
muyor?:» Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu, temin 
ettiği çarelerin heyeti umumiycsini memleke
tin gelir 'kaynaklarını ele alıp, o imkânla ölçer, 
temin edebildiğini kor. Onun haricinde bir im
kân bulmaya asla kudreti yoktur. İmkân hari
cinde kudret temin etmek, vatandaşın vergi 
mükellefiyetini artırmakla mümkün olur ki, bu 
da bizim politikamızın dışında bir iştir. 

Şimdi, bu meyanda bâzı arkadaşlar buyur
dular ki, hademei hayratı yalnız şehir ve kasa
balardaki camilere tahsis etmiyelim, köylere 
ie verelim. Arkadaşlar, takdir buyurursunuz 
K ibadet ferdîdir. İbadet yapılan mabetleri 
yapmak, ibadet yapan insanların sâlik bulun
dukları dinlerin teşkil ettiği cemaatlere taal
lûk eden bir iştir. Osmanlı İmparatorluğunun 
kurulduğu tarihten tâ bizim devrimize kadar, 
aşağı-yukarı, vaziyet bu şekilde idare edilmiş-

Devlet tarafından bu işler yapılmamıştır, 
anların hepsi hayır sahibi insanlar tarafından 
a^pümıştır. Bunların idamesine ait akaar da 
irambaşlannda inşa ettirilmiştir. Tahsisleri şu-

hut muvacehesinde temin ve temhir edilmiş ve 
o suretle devam edegelmiştir. Fakat Cumhu
riyet devrinde bszı esbap tahtında Evkaf İda
resi bir istihale geçirdiğinden birçok mabetler 
hizmetlerini göremez bir hale gelmiştir. Biz, ik
tidarımız zamanında bunu ele almış bulunuyo
ruz. Şimdi bunu köylere kadar teşmil etmek 
elbette ki, köylü ve şehirli diye bir fark gözet
mememizin tabiî bir neticesi ise de bugünkü 
bütçe takati karşısında bunu tamamen tatbik 
etmenin imkânsızlığını da takdir buyurursunuz. 
Beride bütçe imkânlarımızın müsaadesi nispe
tinde bu tariki de iltizam edip bu gayeye de 
erişeceğimiz gayet tabiîdir. 

Şimdi halkın Diyanet işlerinden beklediği 
yegâne şey, ibadetini kendisine yaptıracak, na
mazını kıldıracak ve ona bazan vâm nasihatte 
bulunacak din adanılan teminidir. Bugün bi
zim takibettifümiz politika da budur. Sonra yi
ne halk, içinde ibadetini yapacağı mabetler is
temektedir. Bizim de bugün takibetmek yolı-
na girdiğimiz politika budur. Bunun haricinde 
kalan dinî telâkkiler meselesi, lâviklik mesele
si ve okullarda dinî bilgiler verilmesi meselesi 
Divanet İsleri Büteesivle nlükalt olmıvan mev
zulardır. Bıınlan Maarif Vekâleti bütçesinden 
gem's bir şekilde konuşmak înıkâm mevcuttur. 
Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Mehmet Ünaldı, buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar; evvelâ keyfiyet mi, kemiyet mi; 
bunun üzerinde durmak lâzımdır. Demin Osman 
Turan arkadaşımızın güzel bir konuşmasını din
ledik ve tasvibettik. Şimdi, geçen sene 7 500 
olan hademei hayrat kadrosu, bu sene 250 ılâ-
vesivle, 8 bin olmuştur. Fakat geçen sene bu 
kürsüde, bunların miktarlannı arz etmiştim. 
Bu 8 000 üzerinden yüz lira alanlar ancak 733 
kişi; 125 lira alanlar 96 kişi, 150 lira alanlar 
41 kişiden ibarettir. 

Binaenaleyh 8 000 adedinin büyük bir mik-
tan yüz Hradan aşağı miktarda maaş almakta
dırlar. Binaenaleyh burada arzu edilen şey, bun-
lann biraz daha tatmin edilmeleri suretiyle key
fiyetlerini takviye etmektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu maaşlar 
üzerinde biraz kaydırma yapmak lüzumu var
dır. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reylerinize 
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arze- diyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
P. Lira 

201 Maaslar 4 433 966 
BEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202- Ücretler 11.791 125 

TAHSİN UYGUR (Çankırı) — Efendim, bu 
fasılda hademei hayrat mevzuu vardır. Bütçe 
Komisyonunda bu mevzu konuşulurken D cet
vellerinde bulunup da 75 liradan 100 liraya çı
karılan hademeler hakkında böyle bir karar ve
rildi. Fakat hademei hayrat mevzuunda Bütçe 
Encümeninde az bir farkla hademei hayrat üc
reti 100 liraya çıkarılmadı. Halbuki D cetve
linde; bugünkü realiteye istinaden ücreti 75 li
radan 100 Liraya çıkarılan hademelerin gördük
leri hizmet muhteremdir ama, hademei hayra
tın hizmet değeri de ondan geri değildir, bu
nun'üzerinde durmak lâzımdır. Bendeniz hade
mei hayratın ücretinin 100 liraya çıkarılmama
sına itiraz ettiğim için bütçe raporunda ihtirazi 
kaydımı koydum. 

Haber aldığıma göre"" muhterem arkadaşlar
dan bir kısmı 75 lira ücretli hademei hayrat 
ücretinin 100 liraya çıkarılmasını teklif etmiş
ler. Kendilerini tebrik ederim. Lâyiklik zihni
yetini en mantıki, en doğru ve en hakiki mâ-
nasiyle ele alan hükümetimiz bütçe mefhumu 
içinde kaldıkça, din müesseselerinde çalışan bü
tün vatandaşları da lâakal maddi bakımdan, 
hademelerin ücretlerinin üstünde görmek azim 
ve kararındadır. Buna yakînen muttaliim. He
yeti celilenizin bu hususta vereceği karan sami
miyetle alkışlamak - isterim. (Alkışlar) 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, bendenizin mâruzâtım gayet kısa 
olacaktır. Bütçe Komisyonu, meşkûr mesaisine 
başlamadan evvel şöyle bir prensip karan al
maştı : 100 liradan aşağı ücret alan hademele
rin maaşlarının 100 liraya çıkarılması... Böyle 
bir karar aldı ve bu karar üzerinden işe başla
dı. Ne zaman ki, Diyanet İşleri Bütçesi geldi 
ve oradaki hademei hayrat ele alındı, - nihayet 
elbette hayrat hademesi olduğu için değil - bir 
tasarruf zihniyeti ile olacak, ittihaz eylediği bir 
prensip kararını yine kendisi ihlâl etti. 

Şimdi bir kısım arkadaşlarımız §u kanaat

tedirler : tmamlann şurada, burada başka iş
leri vardır. 

Arkadaşlar, din adamlannın, imamlann ay
rı, ayn işleri yoktur. Bunlar maalesef bugün 
sefalet içindedirler. Bunlar, insanların son gün
lerinde, en son nefeslerin kesildiği günde, gele
cekler, bizlere resmî beyaz elbiselerimizi giydi
recekler, yıkıyacaklar ve nihayet son yerimize 
kadar teşyi edeceklerdir. 

Bütçe Komisyonunun bu tasarruf kararını 
aldığı zamanda hükümet reisimiz Konya'da 
hayrat hademesi maaşlarını artıracağını ifade 
etmişlerdir. Çok rica ederim, hükümet artırma 
taraftarı olduğunu lütfen ifade buyursun ve 
burada konuşan arkadaşlarımız da artırma tek
liflerine muhalefet etmesinler. 

Her sene bu mevzu ortaya gelir, konuşulur, 
teklifler kabul edilir, ama, Bütçe Komisyonu 
bunları reddeder. Sizlerden çok rica ederim, 
bu sefer belki yine tekliflerimizi komisyon red
dedecektir, fakat böyle olursa Heyeti Umumi
ye olarak komisyon teklifini biz reddedelim ve 
bunu sağlama bağlıyalım. (Alkışlar) 

REİS — Takrirler var, 

Yüksek Reisliğe 
Seriye ve Erkânı Harbiyei Umumiye vekâlet

lerinin İlgasına dair olan 429 numaralı Kanun
la tesis edilni'ş olan Diyanet İşleri makamına pek 
mühim vazifeler verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilindeki 
bilcümle cevami ve mesacit şenfenin idaresi, 
imam, hatip, müezzin ve kayyımların ve sair 
müstahdeminin tâyin ve azilleri gibi vazifeler de 
bu meyandadır. 

Malûm olduğu üzere hademei hayrat namı 
verilen bu gibi müstahdeminin ücretleri, yakın 
zamanlara kadar vakıflann geliri üe karşdan-
makta idi. Fakat sabık iktidar zamanında, Hı
ristiyan ve Musevi vatandaşların vakıflarına ve 
sair dinî müesseselerine asla müdahale edilme
miş ve dokunulmamış olduğu halde İslâm Ev
kafından mülhak olanları dahi türlü sebeplerle 
zaptedilmiş ve birçok vakıf akaarlar yok paha
sına satılmıştır. Denebilir ki, bunlann satış be
delleri bugünkü yıllık gelirlerinin onda birin
den daha azdır. Bunun tabiî ve zaruri bir neti
cesi olarak da cami ve mescitlerden pek çoklan-
nın hayrat hademesi ücretleri verileme* bir buv 
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h-gelmiş ve türlü sebep Tejbahanelerlc kadro dışı 
bırakılmıştır. 

Kadro harici bırakılmasına imkân olmıyan 
ve hakiki ihtiyacm onda birinden çok aşağı sa
yıda kalan hayrat hademesi ücretleri de, meslek 
şeref ve haysiyetini rencide edecek bir dereceye 
indirilmiş ve vakıfların gelirleri bunu dahi öde
meye kâfi olmadığındaa 6 - 7 sene kadar evvel 
hu kadrolar bir enkaz halinde Diyanet İşleri 
Bütçesine alınmıştır. 

14 Mayıs 1950 inkılâbından bugüne kadar 
her sene kadroların ve ücretlerin tezyidine gay
ret edilmiş ise de uzun senelerin açığım bu ka
dar kısa bir zaman zarfında telâfiye imkân ol
madığı da şüphesizdir. 

Diğer taraftan vaktiyle devlet namına yok 
pahasına satılmış olan vakıf akaarların bugün 
mevcudiyetini farz ettiğimiz takdirde, bunların 
satış bedellerinin en az on mislinden fazla olan 
bugünkü gelirleri yüz milyon liradan az değil
dir. 

Ancak mühim bir halk hizmeti olarak dev
letin vazifesi meyanrna alınmış olan bu hizmetin 
tedricî bir şekilde lâyık olduğu kemiyet ve key
fiyet seviyesine çıkanlması icabetmektedir. 

Arz olunan.sebeplerden dolayı 1956 yılı Büt
çesinin. Diyanet İşleri Reisliği kısmında; Fa-
8Ü 202 - Madde 13 te, hayrat hademesi ücretine 
aidolan 10 912 554 liranın şimdilik 21 760 000 
liraya çıkarılmasını ve bütçeye bağlı (S) cetve
lindeki kadroların da 400 aded 200 liralık ve 
8 OOO aded 150 liralık kadrolar halinde değiş
tirilmesini Büyük Meclisin kabul ve tasvibine 
arz ve teklif olunur. 

Çoruh Konya Tokad 
Y. Gümüşel F. Ağaoğlu A. Gürkan 

Edirne istanbul Afyon K. 
H. Maksndoğlu F. N. Çamlıbel S. Koraltan 

Mardin Bingöl Edirne 
R. K. Timuroğlu N. Aras C. Köprülü 
Samsun Ağrı Bingöl 
A. Eker H. öztürk S. Göker 

Muş Maraş İsparta 
Ş. Ağaoğlu A. Aytemiz T. Tola 

Maraş Samsun Çankırı 
A. Kâdoğlu H. üzer K. Çığman 

Hatay Zonguldak Tokad 
C. Ramazanoğlu N. Diken O. Hacıbaloğlu 
Zonguldak Samsun Çoruh 
H. Hüâici A. KTeleşöğlu H. Çeltikçioğlu 

Uda Urfa Amasya 
A. özbay F. Ayalp 1. Olgaç 

Edirne Yozgad Tokad 
M. Enginün H.Tathoğlu H. Bozbeyoğlu 

Ankara Ankara Antalya 
Ö. Bilen D. Binerbay E. Karan 

Konya Bolu Ordu 
R. Gökmenoğlu 1. Gülez M. Yazıcı 
Hakkâri Samsun Gümüşane 

Ü. Seven E. Anıt Z. Başağa 
Erzincan Yozgad Gümüşane 
V. Varol A. Ünlüspy S. ö. San 

Sivas Giresun Bilecik 
H. Yüksel A. îzmen I. S. Çakıroğlu 
İsparta Kayseri Muş 

S. Bügiç K. Gündeş G. Emre 
Muş Sivas Sivas 

Ş. Çağlayan H. Çitil A. Doğruyol 
Van Sivas Diyarbakır 

H. Kartal B. örnekol F. Anğ 
Diyarbakır Van Sivas 

M. H. Ünal K. Yörükoğlu M. Turhan 
Erzurum Erzurum Erzurum 

R. Topcuoğlu Z. Çavuşoğlu S. Erduman 
Rize Urfa Ordu 

A. Morgu C. öncel B. Baykal 
Gümüşane Tunceli Ordu 

H. Tokdemir B. T. Okaygün F. Erim 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Diyanet işleri kadrosunda çalışan (75) li-

ra ücretli 7 130 hayrat hademesi ücretinin 100 
liraya iblâğından mütevellit husule gelen 
(3 030 250) liranın ve yeniden 100 lira ücretli 
(250) aded hayrat hademesi kadrosunun (S) 
işaretli cetvele ithali suretiyle bunun da karşı
lığı olarak ayrıca (415) bin liranın bütçenin 
202/13 ncü faslına ilâvesini ve bu suretle husule 
gelen tezayüdün Emekli Sandığına ödenecek 
prim karşılığı olarak da 209 neu fasla 189--488 
liranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Maraş Bolu Bolu 
M. özsoy S. Çonkar S. Baysal 

Ankara Tokad Urfa 
ö. Bilen A. Gürkan H. Oral 

Urfa Çorum Maraş 
C. öncel K. Terzioğlu R. öksüz 
Kayseri Konya Ankara 

K. Gündeş H. Âydıner R. Eren 
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Çarıkın Izmir istanbul 
I. Aydın H. ökeren S. Gögen 

Izmir Afyon Afyon 
N. Incekara S. Koraltan H. Tiryakioğlu 

Bolu Konya Urfa 
A. BTatı R. Gökmcnoğlu M. Hatiboğlu 
M araş tçel Seyhan 

A. Bozdağ H. Sinanoğlu Z. Akdağ 
Çorum Giresun 

A. R. Küıçkale (Okunamadı) H. Bozbağ 
Seyhan Seyhan Seyhan 

M. Ünaldı A. Kınık N. I. Tolon 
Seyhan Kayseri Uşak 

E. Batumlu I. Kirazoğlu H. Yılmaz 
Uşak Burdur istanbul 

Y. Aysal M. özbey N. Ateş 
Ankara Trabzon Bilecik 

F. Zincirkıran M. R. Tarakçıoğlu T. Oran 
Ordu Gazianteb Sivas 

B. Baykal A. Atik E. Erdinç 
Sivas Sivas Sivas 

A. Doğruyol H. Yüksel H. Çitil 
Tokad Ordu Amasya 

H. Bozbcyoğlu F. Erim M. Zeren 
Amasya Amasya Mardin 

H. Koray K. Eren B. Erdem 
Kayseri 

0. N. Deniz 

REÎS — Takrirleri reylerinize arz edeceğim. 
AHMET GURKAN (Tokad) — Takrirler 

aleyhinde söz istiyorum. 
REÎS — Üzerinde konuşuldu, oylama esna-

Binda söz veremem. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Encümen 

namına söz istiyorum. 
RElS — Encümen namına buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Bendeniz sadece Ahmet 
Gürkan arkadaşımın, Bütçe Encümeninin ver
diği bir prensip kararına rağmen sıra Diyanet 
işleri bütçesinin tetkikine geldiği zaman bu 
prensip kararının dışına çıktığı ve asgari ücret 
seviyesini gene 75 lira olarak ipka ettiği yolun
daki mütalâası olmuştur. Bunu cevaplandırmak 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Bütçe Encümeniniz filhakika 
bütçelerin tetkikine başlarken (D) cetveline bağ
lı kadro tutarlarının bu sene asgari yüz liradan 
başlamasını prensip olarak kabul etmiş ve bu 

karan sadece (D) cetveli için vermiştir. Buna 
dikkatinizi çekerim. Bahis konusu hademei hay
rat kadrosu (D) cetveli içinde değildir, (S) 
cetvelindedir. Bunun için Bütçe Encümeninin 
kararı sadece (D) cetveline aitti. Bu noktayı bir 
kere arz ettikten sonra encümeniniz niçin (E) 
cetvelindeki 75 lira olan kadroları 100 liraya çı
karmadı, bunu arz edeyim, Elbette ki takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

Yüksek Heyetinizin kahir temayülünün han
gi istikamette olduğunu anlıyorum. Fakat En
cümen olarak vardığımız neticenin esbabı mu-
cibesini elbette takdir edersiniz, bunu Yüksek 
Heyetinize arz etmekle mükellefim. 

Encümeninizin bu husustaki karanna âmil 
olan saik şudur : Bir taraftan (D) cetveline dâ
hil müstahdemlerin asgari ücretlerini yüze çı
kardık, fakat (S) cetvelini 75 te ipka ettik. Çün
kü, hu (S) cetveline tâbi olan, imam, hatip mü
ezzin v.s. insanların gelirlerinin sadece bu ay
lıklarından ibaret olmayıp, bunların bulunduk-
lan yerlerde odacılık, bakkallık, tellâllık v.s. 
gibi birtakım çalışma sahalarından da elde et
tikleri gelirleri olduğu mülâhazasiyle, encüme
niniz bunları gelirleri sadece devlet aylıkların
dan ibaret olan ve bütün mesailerini devlete 
vakfetmiş olan memurlardan ayn olarak, ancak 
namaz vaktinde camiye gelmek mükellefiyetinde 
olan ve sair zamanında dışarda iş tutmak imkâ
nına sahip insanlar telâkki etmiştir. Onun için 
bunu eskisi gibi 75 lira olarak ipka ettik. Sene
lerden beri bu mevzudaki hassasiyetinize uya
rak her sene aylıklarında artırma yapmaktayız. 
(Gürültüler) 

Biz ısrar etmiyoruz. Tezat vardır, şeklindeki 
bir mütalâaya cevap arz ediyorum. (Reye, reye 
sesleri) 

REÎS — Buyurun, Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlar; Allah'a çok şü
kür hepimiz kelimenin lügat ve ıstılah mâna
siyle müslümanız. (Elhamdülillah, sesleri) Bir 
cemiyet hayatında, cemiyet hayatının maddi 
müeyyidelerinden evvel mânevi müeyyidelerin 
lüzumuna kaniiz. Mânevi müeyyideleri de haki
katen din adamlan temin ve takviye eder. Bina
enaleyh cemiyetimizin mânevi müeyyideler sa
hasında kuvvetlenmesini temin edecek hakiki 
din adamlannın Iâzımgelen refahının teminini Hü-
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kümet olarak biz de arzu ediyoruz. Yüksek Riya
sete takdim edilen iki takrir var. Birisi 250 aded 
kadronun (S) cetveline ithaliyle, 415 bin liranın 
202/13 ncü fasla konulması, diğeri ise 400 aded 
200 ve 8 000 aded 150 liralık kadro verilmek su
retiyle bir terfi sağlanmasını istihdaf etmekte
dir. 

Bu iki takriri Bütçe Encümeninde karşılaştı
rarak takrir sahipleri ile birlikte müzakere ede
lim. Hem din adamlarının vaziyetini, hem de büt
çe zaruretlerini nazarı dikkate alalım, bir neti
ceye varalım, huzurunuza gelelim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Hükümete, 
huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. (Bravo, 
sesleri) Ancak şunu ifade edeceğim ki, evvelki 
takrir biraz fazlaca. Yani bu sene biz tasarruf 
zihniyetiyle bütçe tanzimine başlamış bulunuyo
ruz. Birincisi biraz fazlaca ama, ikinci takriri 
kabul etmesini de komisyondan rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMİNA MAZHAR 
ŞENER (Giresun) — Birinci takriri geri alma
ları şartiyle, ikincisini kabul ederiz. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Ben ken
di imzamı geri alırım, fakat diğer imzalara ka
rışmam. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MAZHAR ŞE
NER (Giresun) — Maliye Vekilinin ifade ettiği 
gibi biz komisyon namına ikinci takrire iltihak 
ediyoruz. Yani 75 liralıkların 100 liraya iblâğı
na muvafakat ediyoruz. 

REÎS — Komisyonun iltihak ettiği takriri 
tekrar okutuyorum. 

Efendim, takrirler arasında tedahül var, ri
ca ederim, sükunetle dinliyelim, Hükümetin ve 
komisyonun iştirak ettiği takriri tekrar okutu
yoruz. 

(Maraş Mebusu Mazhar özsoy ve 50 arka
daşının takriri tekrar okundu.) 

REİS — Komisyon adma, Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, istical 

buyurmayınız. Encümen de 75 lira aylığın 100 li

raya çıkarılmasına iştirak etti. Encümenin res
mî sözcüsü burada bunu ifade etti. Bu mesele 
mahlûldür. Yalnız takrir 250 aded kadrodan 
bahsediyor. (Gürültüler) Niçin acele ediyorsu
nuz, anlatacak!arımı sonuna kadar dinleyiniz, 
Mazhar Bey. Leb demeden leblebiyi anlıyacak 
kadar zeki olduğunuzu bilirim. Esasen 1956 yılı 
bütçesinde 250 aded kadro kabul edilmiştir. Ay
rıca takrirde 250 aded kadrodan bahsetmeye lü
zum yoktur. 

REÎS — Okuduğumuz takrir 75 lira olan 
hayrat hademesi ücretinin 100 liraya iblâğını.. 

MALÎYE VFKİLÎ NEDİM ÖKMEN (Ma
raş) — Söz istiyorum, 

RElS — Buyurun. 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarımın temayülleri 
taayyün etti. Mazhar özsoy ve arkadaşlarının 
takririne encümen de iştirak etmiş bulunmak
tadır. Hükümet olarak bendeniz de bu takririn 
kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar, bravo ses
leri) 

REİS — Bu fasla 100 liralık 250 kadronun 
ilâvesi hakkındaki takriri reyinize arz ediyo
rum; nazan dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, (ittifakla, itti
fakla sesleri) 

ikinci; Abdurrahman Fahri Ağaoğlu ve ar
kadaşlarının takrirlerini reyinize &n ediyorum; 
kabul edenler. Etmiyenler... Nazan dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

202 nci faslı dikkate alman takirle birlikte 
Encümene veriyoruz. 

Mecit Bumin ve Muzaffer Kuşakçıoğlu ar
kadaşlarımızın icra Heyetinden temenni mahi
yetindeki takrirlerini; Iç Tüzüğün sarahati ge
reğince, mebusun icra Heyetine karşı temenni 
mahiyetinde takrir veremiyeceği hükmüne isti
naden, reylerinize arz etmiyorum. Fasıllara de
vam ediyoruz: 4 4 7 

447 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 10, Kırk üçüncü İnikat, 24.11.1956, 602 -
617. ss. 
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D İ Y A N E T İŞLERİNİN, 1957 YILI BÜTÇESİNİN M E C L İ S M Ü Z A K E R E S İ 

( < BElS — Diyanet İşleri Reisliği bütçesinin 

görüşmelerine başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Cumhuriyet Millet Partisi grupu adına Meh

met Mahmudoğlu, -Hürriyet Partisi Grupu adı

na ismail Hakkı Akyûz, Demokrat Parti Mec

lis Grupu adma A. Fahri Ağaoğlu. 

Mebus arkadaşlardan : 

Mehmet Özbey (Burdur), 

Muzaffer Kuşakeıoğlu (Kastamonu). 

Nuri Ocakçı oğlu (Malatya), 

Ömer Bilen (Ankara), 

İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ). 

Burhanettin Onat (Antalya), 

Mehmet ünaldı (Seyhan) , 

Müfit Erkuyumeu (Bursa). 

Ahmet Gürkan (Tokad), 

Söz Cumhuriyet Millet Partisi Grupıı adına 

Mehmet Mahnıudoğlu'mındur. 

MEHMET MAHMUDOOLU (Kırşehir) -

Diyanet isleri Bütçesi hakkında Cumhuriyetçi 

Millet Partisi Meclis Grupunun tenkid ve te

mennilerini raz etmek üzere huzurunuza gel

miş bulunuyorum, 

Bu mukaddes mevzua girerken beşeriyet 

için dinin lüzumuna ve İslâm dininin kutsiyeti

ne temas etmek isterim. 

Evvel emirde, din, insanları saadet ve mâ

nevi refaha götüren ve bunlara erişilmesini te

min eden yolların en emniyetlisini ve en doğ

rusunu gösteren ilâhî bir kanundur. Bâzı fi

lozoflar, felsefi mütalâalar ile tabiî din namı 

ile bâzı umdeler ortaya koymuş iseler dc bun

ların cümlesi hakiki dinin ulvî mahiyetini ik-

tisabedememiş vc birer felsefî doktrin olmak

tan ileri gidememiştir. Zira kökleri mukaddes 

ve ulvî bir varlıca tlayanmıyan vc ilhama isti-

nadctmiyen felsefi sistemler hiçbir zaman, ce

miyetin mânevi saadetini temine kâfi olmadığı 

gibi insan ruhlarına nüfuz edip benliklerine de 

hâkim olamamıştır. Tarih yapraklarım çevir

diğimiz zaman en büyük fikir adamlarının bi-

rer ilâhî dinlere bağlı bulunmaları hakiki dinle

rin ilâhî ilhama dayanan dinler olduğunun açık 

ve bariz birer delilidir. 

Ahlâkın en kuvvetli dayanağı dindir. Şu 

halde din olmadıkça fertlerde ahlâk ve fazilet

ten hahstHİilemez. Bir Alman filozofu olan So-

penhavr şöyle diyor : «Hayat; hire ve arzudan 

ibarettir, insanlar da hırs ve arzunun esiri

dir, Böyle olan insanlar arasında içtimai ha

yatın teşekkülü ve mütekabil emniyetin tees

süs edebilmesi için ferdin ferdî arzularına vc 

nefaani ihtiraslarına hâkim olması lâzımdır. 

Böyle olmadıkça içtimai hayat payidar olamaz 

ve keza insan ihtirasların m bir haddi yoktur. 

Bu ihtirasları frenlemek veyahut da hiç ol

mazsa bunları zararsız ve mutedil bir halo so

kacak bir zabıtaya muhtaçtır İd, a da elindir, 

Şayet dinî zabıta olmasa insanlar arasuıdu ah

lâki ve hukuki zabıtaların da teessüsü imkân
sızdır.» diyor. Bu da gösteriyor ki, din olma

sa fertlerde ahlâktan ve faziletten bahsetmeye 

imkân yoktur. Şu halde din. fertlerin'mukad
des duygularını birleştirerek bir taraftan' millî 
vicdanı vücuda getirirken, diğer yandan ela ah

lâki fazileti meydana j getiriyor. O halde ah

lâk nedir? Ahlâk, felsefi bir tnrifle, hürriyet
leri iyi kullanmak ilmidir. Hürriyet ise yine 
felsefi bir tarifle ferde yüksekten hitabeden 

âmirlere itaat kudretidir. Görülüyor ki, hürri

yet dar mânada ve objektif olarak bir serbesti 

vermiyor. Şayet böyle olsaydı ne Devletten ve 
ne de cemiyet hayatından bahsetmeye imkân 

yoktu. 
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Bn da gösteriyor ki, hürriyet, bir âmire 

itaat etmek de mümkün oluyor. Bu yüksek âmir 

de-ilâhî bir âmirdir vc ilâhî bir kanun olan 

dindir, Ve din, insanları birtakım vazife vo 

külfetleriyle karşı karşıya bırakıyor. İyiyi yap-

malığımızı âmir ve kötü işlemekten yasak et

mesi suretiyle beşeri her şeyin hüsnü istimal, 

usullerini tâyin ediyor. 

Din, cemiyet hayatının ahengini temin edi

yor ve dinî zabıta ferdin benliğine hâkim olu

yor ve onu her yerde nezaret, altında bırakı

yor ve cemiyette gizli ve aşikâr bir surette ya

pacağı muzır hareketlerden alıkoyduğu gibi 

faydalı hareketi yapmaya sevk ediyor ki, bu 

suretle din, polisin giremiyeeeği ve kanuni mü

eyyidelerin tatbik sahası bularmyacağı gizli ve 

karanlık yerlere de giriyor, bu bakımdan da 

adaleti meydana getiriyor. Tarih bize gösteri

yor ki, Devlet ve otoritelerin mevcudolmadığı 

devirlerde ahenkli bir surette devam eden ve 

bir din etrafında toplanmış cemiyet hayatları

nı görüyoruz. Şu halde dinsiz bir cemiyetin 

yaşamasına imkân yoktur. 

Bu itibarla din, gerek aile hayatının ve ge

rekse ferdin ve gerekse cemiyet hayatının saa

det ve mânevi refahı bakımından en lüzumlu 

bir kaidedir vc şüphesiz ki, en mütekâmil vn 

en mukaddes din de islâm dinidir. 

Bu suretle kısaca dinin ve İslâm dininin 

ehemmiyetini ve kutsiyetini belirttikten sonra 

bir nebze de Diyanet işleri Müessesesinden bah

setmek isterini. 

Mukaddes dini varlığımızın dayanağı vc 

rinun koruyucusu olan diyanet işleri müessesi 

inkılâp cağının eseri olmakla beraber asıl ga

yesine cevap vermekten ve din işlerini tanzim

den uzak kalmış ve bizde din işleri kemaline 

ulaşmamıştır. Lâiklik dediğimiz prensip mem

leketimizde din düşmanlığı şeklinde mütalâa 

edilmiş ve din işlerine lâyik görüşe uygun bir 

düzen verilmesine tevessül edilmemiştir. Büyük 

Atatürk din müessesesinin dejenere olduğunu 

görerek büyük inkılâbın tahakkuku sırasında bu 

müesseseyi zamanın tekâmülüne terk etmeyi 

derpiş eylemiş ve zamanı gelince onu da lâyik 

görüşe uygun bir hale getirilmesini gözden uzak 

tutmamıştır. 

Biz parti olarak Diyanet İşleri Reisliğinin 

siyasi organ olan Başbakanlığa bağlı bulunma

sını lâyiklik prensibiyle kabili telif bulmuyor 

ve tenkid ediyoruz. Zira zaman oluyor lâyik 

Devlet idaresi siyasi organı emri altında bulu

nan Diyanet İşleri Reisliği kanaliyle siyasi pro

paganda yapılıyor, Ve bn suretle din adamları 

başka maksat ve gayelere vasıta olarak kullanı

lıyor. 

Lâyikliği sevgili Peygamberimiz Hazreti 

Muhammet dünya işine ait verdiği kararların 

her türlü yanlışlıklardan uzak olacağını zanne

denlere cevaben «Tanrıdan bahsedince bana ita

at etmek farzdır. Fakat dünya işine gelince ben 

de sizler gibi insanını.» demek suretiyle en ve

ciz bir şekilde ifade buyurmuşlardır. 

Bu mevzudan olarak en köklü yaralarımız

dan birisi de memleketin şu veya bu bölgelerin

de irtica vardır, diyerek o bölgeyi siyasi gadre 

uğratmaya hiç de hakkımız yoktur, inkılâpla

rın Türk milletinin sinesinde yer almış olmasına 

ve Türk milleti inkılâbı benimsemiş bulunma

sına göre buna mürteci demek ve irtica ile it

ham etmek modern Türk milletinin terviecdece-

ği şeyler değildir. Biz bu gibi ithamlardan vaz

geçelim ve yapılması âcil bir zaruret olan ve 

bizleri bekliyen işlere koşalım. 

Merkezi Hükümet olan Ankara'nın tam or

tasında ve münevver kütlenin sakin bulunduğu 

Yenişehir'de bir tek cami de bulunmadığını 

üzüntü ile ifade etmek isteriz. 
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Buna mütenazır olarak belki on taue sinema 
ve eğlence yerleri mevcuttur. Biz bunların mev
cudiyetinden asla şikâyetçi değiliz. Medeni bir 
insan için bunların bir zarureti aşikârdır. Fakat 
böyle bir yerde hiç olmazsa bir tek camiin de 
mevcudiyeti artık farz halini almıştır. 

Hepinizin asgari bizler kadar şikâyetçi oldu
ğunuzu üraidettiğim diğer bir mesele de, bizde 
camiler dernekler tarafından yapılmaktadır. Bu 
maksatla sık sık hemen her yerde teberru tale
binde bulunan vazifeli kimselere rastlıyor ve 
bundan dolayı üzülüyoruz, Bunlara da ciddî bir 
düzen verilmesini temenni ediyoruz. 

üzerinde hassasiyetle durulması lâzımgelen 
diğer bir mesele de bugün Türkiye'de «60 000» 
cami ve mescit mevcuttur. Hemen pek çoğu ha* 
rap vaziyette olduğu gibi pek azı da kadroya 
geçmiş ve mütebakisi ücreti halktan temin edi
len din adamlariyle ibadet edilmektedir. Adedi 
on altı olan imam hatip mektebinin bu ihtiya
ca cevap verecek durumda olmadığı bahis mev
zuu oluyor. O halde bunları imtihana tâbi tu
tup mevcut kadroya almakta fayda melhuz ola
cağına kaani bulunuyoruz. 

Maruzatıma nihayet verirken Diyanet işle
rine samimî başarılar diler, tenkid ve temenni
lerimize değer verilmesini görmek isteriz. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) -
Muhterem arkadaşlar: 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına bugün 
Diyanet işleri bütçesinin umumi müzakereleri 
vesilesiyle bâzı maruzatta bulunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Sezişi, görüşü, irfanı yüksek mületimiziu bu 
kudsi dâvaya vermiş olduğu ehemmiyet herkes
çe malûmdur. Medeniyetten faydalanmak, te. 
rakki ve inkişaflardan hayırlı neticeler istihsal 
etmek, fert ve cemiyet olarak mesut bir haya
ta kavuşmak için maddi terakki hamleleriyle 
birlikte mânevi kalkınmaya duyulan ihtiyaç 
günden güne mütezayit bir hal almıştır. Mad

di gelişmelerin, ahlâki yükselmeler, ruhi olgun-
laşmalarla beraber muvazeneli ve ahenkli bir 
şekilde yürütülmesi lüzumu bugün artık bir 
bedahet haline gelmiş bulunmaktadır. Türk 
milletinin lisanı haliyle söyledikleri, bu anla
yışın tam bir beyanıdır, 

Umuyor ki, bu sayede inhitat devirlerimizin 
fena miraslarının tesirlerinden kurtuluş tamam 
olacak ve insanlık camiasının en ön safında lâ
yik olduğu yerini alacaktır, 

Muhterem arkadaşlar; 
Maddi mânevi buhranların mahrumiyet ve 

acılarını derinden derine duyan insanlar bugün 
anlamış bulunuyorlar ki, kalbler ve gönüllerde-
ki boşluğu mal mülk dolduramaz. 

Yakın harblerde de görüldüğü veçhile o boş
luk büyük majino hatları, tanklar, türlü akla 
gelmedik silâhlarla da dolmadı. 

Tecrit kamplarındaki işkenceler, katliamlar, 
ormanlardaki hendeklerin dahi insan nazarın
dan sakkyamadığı tüyler ürpertici facialar, bâ
zı insanların kalblerindeki bu boşluğu birçok 
kereler meydana koymuş bulunmaktadır. 

O boşluk insanları ölçüsüz saygısız bencil 
yapıyor. Yalancı, muhteris, hasut, zâlim kılı
yor, uzlaşmaz, barışmaz hallere, çok fena de
rekelere kadar düşürüyor. O boşluğun ancak 
din duygusu ile doldurulacağının Türk milleti 
tarafından iyi bilindiğine tarihi şahittir. 

İnsan maddesi ile ihata edemediği bu sonsuz 
varlık içinde düştüğü aciz halinden kurtulmak 
için kalbine Allah'ı koymaktan başka çare olma
dığını, fâni varlığını bekaya kavuşturmak sır
rının din duygusunda mündemiç bulunduğunu 
anlamıştır. 

Din duygusu hayret âleminden menşeini alan, 
aklın erdiği, ilmin aydınlattığı âlemlerde de kutsi 
mevkiini muhafaza eden, insanın fıtratında 
mezkûr ve insanla beraber var olan bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün insanlar anla
mıştır ki; ilim; doğruluğa, iyiliğe, güzelliğe, bir 
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kelime ile bayı ifa müteveccih ve masruf bir irade 
ile birleşmedikçe yararlı olamıyor. En az atomu 
parçalamaya çalışanlar kadar insanları birleştir
meye gayret sarf edenlere muhtaç bulunuyoruz. 

Sıhhate, aileye, cemiyete yüzde yüz zararlı 
olan şeyleri bile bile yapmaktan, kullanmaktan 
kendilerini alamıyanlarıu içinde gençler, yaşlı
lar, zenginler, fakirler, sporcular, politikacılar, 
hattâ âlimler de vardır, Bunlarda eksik olan bir-
şey yüzünden bütün hayatları zehir vc muhit
lerine de çok defa ağır bir yük olmaktadırlar, Bu 
eksik olan şey nefse hâkimiyettir. Kendi içindeki 
şer kuvvetlere mağlûbiyeti intaceden irade za 'fi
dir. 

iradelerini kuvvetlendirmeye sai bir terimin 
ve mümarese sisteminin relıakâr feyzinden fayda
lanmak için din duygusuna sahibolmak lazımdır. 

İnsanların din duygusundan bekledikleri .şey, 
irade kuvvetleriyle içlerindeki şer temayüllerinin 
esaretinden kurtulmak hayır temayüllerini ha
yat sahasında hürriyete kavuşturmak, bu suretle 
kendi kendilerini kontrol edecek kadar vicdan 
duygusunu kuvvetlendirmektir. 

Allah'a iman, Türk hayat felsefesinin bağlan
dığı, mihraklandığı bir noktadır. Söz bir Allah 
bir diyen Türkler bütün hayati faaliyetlerde sö
zün, sözünde durmanın, ahde vefanın, vadini 
tutmanın cemiyette kıvamlandırrc*, huzur verici 
büyük tesirini bildikleri için sözün birliğini 
Allah'ın birliğine bağlamışlardır. 

O sebeple mazide pek parlak misallerini bol 
bol bulduğumuz gibi bugün de köylümüzün ve 
şehirlimizin büyük ekseriyetinin maddi mânevi 
bütün alışverişlerinde esas, temeli söz teşkil 
edegelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, zamanımızda itidal ve 
muvazenenin, insaf ve müsamahanın, münevver
lerin düşüncelerine hâkim olacak kadar ehemmi
yeti takdir edilmeye başlanmıştır, insaniyet âle
minde görülen müspet, menfi istikamctlerdeki 
kaynaşmalar, hareketler, karşılıklı münasebet vc 
muameleler salâh ve felaha doğru gidişi çabuk' 
laştiracak bir mahiyet arz etmektedir. Bir za
manlar kendilerini bırakıp başkalariyle, keyfiyeti 
tamamen ihmal edip kemiyetlerle, mânayı hiçe 
sayarak münhasıran madde ile meşgul olan in
sanlar içine düştükleri muvazenesiz halin, ferdi, 
içtimaî ne müthiş felâketler doğurduğunu ve da
ha da gittikçe âdeta medeniyetin maholnıasını 
intacedecek kadar korkunç bir mahiyet alacağını 

.sezmişler, duymuşlar ve üzerinde durup düşün
meye başlamışlardır. Son hâdiseler ve bilhassa 
birbirini velyeden cihanşümul harblcr ve netice
leri mütefekkirleri bu yola sevk etmiş ve kütle
lere bunu anlatmaktaki zorluk eskisine nazaran 
biraz daha hafiflemiştir. 

Bu ümit verici nispî olgunluk devrini idrak 
için beşeriyet hidayetti, delâleti i yollardan geçti 
vc çok sıkıntılar çekti. 

Yakın tarihe, iki asır evveline bir bakalım... 
Harpte müspet ilimler ilerliyor, insan, morfolojik, 
fiziyolojik, sosyolojik, histolojik ve saire batanı-
lardan tetkiklere mevzu oluyor. 

Illllî terakkiyatın vermiş, olduğu gurur içinde 
insan vücudunun teşrihi yapılırken ruhun yeri 
görülemediği için o inkâr ediliyor. 

Bu suretle sözde âlimler insanı ruhsuz zanne
dince tabiatla ruha mütaallik herş&yi, manevi
yatı, din duygusunu inkâr yoluna sapıyorlar. 

Mânevi kıymetler itibardan düşünce 
Maddiyatçı telâkki bir dünya görüşü olu

yor. Para putlaşıyor, konforlu, eğlenceli yu> 
şanıaktan başka ideal kalmıyor. 

İnsaf, merhamet, adalet, hak gibi hisler 
vc fikirler revacını kaybedince cemiyet içinde 
zayıflarla kuvvetliler, zenginlerle fakirler, 
patronlarla işçiler arasında münasebetler çı
ğırından çıkmaya başlıyor. 

Yekdiğerini aynı milletin ferdi, aynı in
sanlık camiasının uzvu telâkki etmek gibi ul
vi duygular ve insani şuur zayıflıyor. 

Cemiyetin muhtelif safları arasındaki zıd
diyet derinleşmeğe başlıyor, ve bundan da ma
lûm maddi mânevi buhranlar, kavgalar, dahilî 
ve haricî harbler çıkıyor. Fakat bütün bu fe
lâketler insanların gözünü açmış bulunuyor, 
Yüksek malûmları olduğu veçhile : 

İlmi nurdan bir küreye ve cehbr karan
lık bir boşluğa benzetenler bu güzel tem
sil ile maksatlarını kolayca anlatma imkânı
nı bulmuşlardır. 
' Nurdan küre. yani ilim ne kadar küçük 

olursa karanlıkla, yani cehaletle temas sathı 
o nispette azalıyor. Ve cehlinin azametinden 
sahibi habersiz kalıyor. 

Nurdan küre büyüdükçe cehaletle temas 
sathı fazlalaşıyor. 

Çok bilen bilmediklerinin çok olduğunu da
ha iyi anlıyor. Bilgide vüsat âlimi mahviyet-kâr. 
müsamahakâr kılıyor. 
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Hakiki âlimleri bilmedikleri şeylerin mevcu
diyeti ihtimalini kabıü ederler, onu inkâr et
mezler. 

İnsan, bilgisinin maverasında bilmediği bil
gilerin varlığından tegafiü ederse iddia yolu
na sapar. 

însau görünürü mütalâa ederken görümne-
yeni hesaba katmazsa insan biliyorum derkeu 
o bilgisinin hudutları Ötesinde ve içinde bil
mediklerinin itirafını yapmayı bilmezse onu 
sapacağı inkâr çıkmazından kurtarmaya kimse
nin gücü yetmez. 18 nci a6ir inkarcıları gibi. 

Filhakika Garp'ta 18 nci Asır ortalarında 
siyasi ve içtimai ahval ve şartların ilcası ve 
henüz çocukluk devrindeki müspet ilmin ver
diği gurur saikasiyle başlıyarak, sirayet hu
dutlarını genişleten ve dini bir efsane adde
den inkâr hastalığı yüksek malûmları olduğu 
veçhile beşeriyete çok pahalıya ve tasavvuru 
nâkabil derin ıstıraplara malolmuştur. 

Çektiklerinden dersler alan insanlar zaman
la daha fazla inkişaflara mazhar olan müs
pet ilmin getirdiği müsamaha fikri ve ay
dınlığı içinde birçok hâikkatlerin meydana çık
tığını görerek bu müthiş hastalıktan kurtul
manın yollarını arar olmuşlardır. 

Bu s u r e t l e i f r a t v e t e f r i t k a s ı r g a l a r i y l e ge
çen zamanlardan sonra esen itidal havası için
de, herkesm her türlü hak ve hürriyetlerine 
saygıya ihtiyaç duyulduğu vicdan hürriyeti 
fikrinin doğduğunu ve din düşmanlığı eden
lerin de ilmî mesnetten mahrum bulundukları
nın anlaşıldığını müşahede ediyoruz. 

Şurada memnuniyetle ifade etmek yerinde 
olur.. Biz Türkler, bu olup bitenlerden aldığı
mız derslerle vicdan hürriyetinin tatbikatta 
kıymetlendirecek millî bir istidada da malik 
bulunuyoruz. 

Zira asırlar ve asırlarca evvel bu nurlu 
yolu ecdadımızın açtığını biliyoruz. 

Koca Fâtihin din ve vicdan hürriyeti mev
zuunda bundan 500 küsur sene evvel bütün 
dünyaya medenî müsamaha dersi veren ve ör
nek olan asıl hareketini ve buna mümasil 
millî ve islâmî tarihimizin sayısız mefahirini 
daha iyi takdir etmekteyiz. Türk Milletinin 
bu sahadaki itimada şayan olgunluğuna ve ta
rihî irfanına bakarak diyebiliriz ki, bugün ce
miyetimiz hangi istikametten gelirse gelsin din 

ve vicdan hürriyetini engelliyecek her türlü 
irticai hareketleri ve din aleyhtarlığını büyük 
bir tayakkuz ile karşılayacak ve ilim yolu ile 
mücadele edecek bir kıvama gelmiş bulunuyor. 

REÎS — Abdurrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDURRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar; bu mühim mevzu
da noktai nazarımı izah etmeye geçmeden evvel 
bir iki söz söyliyeceğim. Mehmet Mahuıudoğlu 
ile İsmail Hakkı Akyüz arkadaşlarımız dinin lü
zum vo ehemmiyetinden bahsettiler. Kendileriy
le elbette beraberiz, şahıslan namına sözlerinin 
samimî olduğunu kabul etmek mevkiindeyiz. 

SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) - Ne de-
mektir, efendim; grup adma konuştular. 

ABDURRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Partileri adına bu sözlerin samimiye
tini kabul etmemekte sebepler vardır. (Sağdan, 
gürültüler, Allah Allah, sesleri) (İzah etsin ses
leri) Elbette izah edeceğim. Geçen sene orta-
nıektçplerdo din derslerinin kabul edileceğinin 
ilânı üzerine aldığımız tavrrlan bütüh millet bi
liyor. (Sağdan, gürültüler, ne imiş o, sesleri) 
Muhterem arkadaşlar; bir partinin geuel sekre
teri partisini temsil eder. Bu münasebetle İbra
him öktem'in gazetelerdeki beyanatım hatırla
malarını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; diyanet işleri denince 
şüphesiz ilk akla gelen lâiklik meselesidir. Lâ
iklik nedir, uasıl izah ve tatbik edilmelidir" 
Devlet din işleriyle alâkadar olmalı mıdır, olma
mak mıdır? Lâiklik bir taraftan diri ve vicdan 
hürriyeti olduğuna göre, bu hürriyetin halde ve 
istikbalde varlığı ve selâmeti neleri ieabettirir? 
Bu selâmeti temin Devletin vazifesi midir, de
ğil midir? Gibi sualler, muhalif partilerin sevk 
vc idaresinde hâkim olan zihniyet ve unsurlarla, 
ilham ve kuvvetini ta vicdanlarımızda dine ve
rilen mevki vc mâuâdan alan ciddî bir ihtilâf 
mevzuu olarak aramızda devam etmektedir. 

14 Mayıs inkilâbmın büyük hakikati bilhas
sa, bâzı memleketlerde olduğu gibi bizde de de
jenere edilen lâikliğe hakiki mânasını vermek 
olduğunu hâlâ anhyamıyanların. ahlamak iste-
miyenlerin bulunduğunu görmek cidden üzücü
dür. Bu meselede olsun gölge etmesinler. Millet 
kendilerinden başka bir şey istemiyor. 

Muhterem arkadaşlar, taşıdığı büyük mâna ve 
ehemmiyetle mütenasip olarak mevzuun üzerin-
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de durmak isterdim. Fakat tahdit kararı kadı
sında mütalâamı hulâsa olarak arz edeceğim : 

Millet mecmuasının 15 Mayıs ve 22 Mayıs 
1947 tarihli nüshalarında açıklandığına göre: ko-
müıristleriıı Türkiye'ye ait programlannda şu 
melun emeller vardır : 

1. Türkiye'de başlamış olan lâiklik cereya
nı dejenere edilerek dinsizlik halini alması için 
mümkün olan her şeyi yapmak. 

2. Türkiye'de din duygularını köıietmek. 
!J. Türkçeyi dejenere etmek. 
Halk Partisinin 1943 Kurultayında kabul 

edilmiş olan programında lâiklik maddesinde 
sn fıkra yer almıştı. 

Bu fıkrayı biraz evvel bahsettiğim melun 
emellerle aralarında bir münasebet aramak için 
okumuyorum, mahaza ikaz için okuyacağını. Fık
ra şudur : 

«Parti millî dilin ve millî kültürün diyanet 
yollarından yabancı dil ve kültürlerin tesirlerin
den masun kalmasını Türk milletinin hali ve is
tikbali için lüzumlu sayar.» 

Burada yalnız dil ele alınmış, fakat kültür 
ele alınmamış olsaydı kendilerini bir derece ma
zur görebilirdik.. 

Partimizin kurulmasından sora teııkidlerimiz 
karşısında bu fıkrayı programlarından çıkardı
lar. Fakat hakikatte bu fıkradaki ruh ve zihni
yetten bu partinin kurtulduğu iddia olunabilir 
mi? Yedi seneden beri din ve vicdan hürriyeti 
mevzuunda yapılan hizmetler vc elde edilen 
muvaffakiyetler kâfi olmamakla beraber az de
ğildir. Ve çok mühimdir. Bütün bu hizmet vc 
muvfafakiyetlerde çoğu muhalefetten gelen ne 
derece çetin güçlüklerle mücadele ettiğimizi 
herkes bilmektedir. Bir sene evvel orta mektep
lerde din derslerinin kabul edileceğmin ilân 
edilmesi özerine halk teşekkür vc tasvip tel
grafları gönderirken muhalif partilerin birbir
leriyle görüşüp konuşmadan nasıl ayın zihni
yeti temsil ettikleri ibretle ve basirete üzerin
de durulup düşünülecek hâdiselerdendir. O gün
lerde Ulus, Son Havadis, Dünya, Cumhuriyet, 
Yatan vc Tercüman gibi gazetelerde çıkan mü-
taaddit yazılarda bir kısım muhalif parti men
supları ve onlarla beraber olan gazeteciler mil
letin arzu ve iradesine karşı gayz ve kinlerini 
din v e dini tedrisat aleyhtarlığı şeklinde bir de
fa daha izhar etmek fırsatını elde etmiş olduk

larından adeta nıenıuun bir halde bize karşı 
nasıl birleşmiş oldukları elbette unutıılraıyacak-
tır. 

Muhterem arkadaşlar; her milletin lâyiklik 
anlayışı bir değildir. Meselâ demir perde geri
sinde bu anlayışın din düşmanlığı şeklinde ol
duğu söylenmektedir.- Amerika Birleşik Dev
letlerinde, Kanada, İngiltere, isviçre, Batı Al
manya, Finlandiya, isveç, Norveç, Danimarka 
ve Felemenk gibi ileri memleketlerde ise tam 
bir vicdan hürriyeti cari olup. din ile Devletin 
siyaseti birbirinden tamamen ayrılmış olduğu 
halde yerine göre resmî veya hususi okullarda 
geniş ölçüde dinî tedrisata yer verilmiş ve din 
adamları daima muhterem mevkide tutulmuş
tur: refah seviyeleri de yüksektir. Batı Alman
ya'da Devlet liselerinde dahi din derslerine g<> 
niş ölçüde ycj' verilmiş ve hattâ bu derslerden 
muvaffak olamıyaıılar iciu diğer derslerden im
tihana girmek hakkı tanınmamıştır. Muhalefet 
ne derse desin bizim de \>n derece ve seviyele
re ulaşacağımız günler inşaallah uzak olmaya
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; Devletin ve hükü
metlerin bir kısım vazifeleri siyasidir. Bu va
zifelerin ifasında din karıştırmamalıdır. Bir kı
sım vazifeler ise siyasetle hiçbir alâkası olmı
yan halk hizmetleridir. Bizde Diyanet işleri Re
isliğinin ve teşkilâtının gördüğü hizmetler bu 
kabildendir. Diyanet işleri Reisliğini teşkil eden 
429 sayılı Kanun ile bu makama-pek mühim va
zifeler verilmiştir. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat 
Kanunu ile dc Türkiye dahilindeki bütün mü
esses» 11 ilmiye vc tedrisiye, şer'iyye ve evkaf 
vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından 
idare olunan bib-ümle medrese ve mektepler 
Maarif Vekâletine devir ve raptedilmiş ve İla
hiyat Fakültesi tesisi ve din adamlarının yetiş
tirilmesi için mektepler küşadı vazifesi de bu 
vekâlete tevdi edilmiştir. (Sağdan; ne zaman 
çıktı bu kanım unu da söyle, sesleri) 

BMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Tari-
1 İlini .söyle. 
! ABDURRAHMAN FAHRİ A C A ü G L U (De-
i vandal — Kanunun numarasını okudum. Biraz 
J dikkat buyurun. Onun sırası da gelecek, 
i Bu kanunlarda yazılı mühim vazifelerin ifa-
I sı dahi okullarımızda dinî tedrisata kâfi dere-
j cede yer verilmesini zaruri kılmaktadır. Fakat 
: yazüc ki, mühim birer inkılâp kanunu olan bu 

3365 

TBMM KUTUPHANESI



kanunların âmir bükümlerine rağmen Halk Par
tisi programında lâikliğe verdiği yanhş mâna 
vc kasıt sebebiyle bu bükümleri fiilen iskat etti
ler. Okullardan dinî tedrisatı kaldırdılar; Di
yanet işleri kadrolarını İlahiyat Fakültesi me
zunlarını tatmin cdenıiyccek bir dereceye düşür
düler, bu fakülteyi kapattılar. Ve çok geçme-
ileli üe falebcsinin mevcudiyetine rağmeii 
imam • Hatip mekteplerini de seddettifer. 

Hıristiyan ve musevi vatandaşların vakıfla
rına ve sair dirü.Huıücsseselerilıc ve mekteple
rine asla müdahale etmedikleri v dokunmadık
ları halde, islâm evkafını türlü bahanelerle zap-
dettiler. Birçok vakıf ukaarları yok pahasına 
sattılar, Maarif Vekâletine bağlanmış olan mü-
cssesatı iinüye ve tedrisiyeiiin çoğunu da ya yok 
pahasına sattılar veya tahrip ve imha etitler. 
Cami v e mescitlerden birçoklarinı kadro hari
ci bıraktılar. Kadro harici bırakılmasına imkân 
olmiynıı vc hakiki ihtiyacın beş te birinden, aşa
ğı sayıda kalan hayrat hademesinin ücretleri
n i d e meslekin şeref ve haysiyetini rencide ede
c e k bir dereceye indirdiler. 

Muhterem a r k a d a ş l a r ; din adamlannıu uğ
radığı keyfî veya kanuni çok feci takip ve taz
yikleri. Kur'anı Ker imin dahi bir suç aleti gi
bi mahkemelere kadar götürüldüğünü v e ayak
lar altında çiğnendiğini, bâzı cami ve mescitle
rin kiraya verilip ahır olarak kullanıldığını 
Unutmak mümkün müdür? 

REİS — Bir dakikanız var efendim. 
ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — U Mayıs inkılâbından sonra parti
mizin maddeten olduğu kadar manen d e yaptı
ğı v e muvaffak olduğu büyük hizmetler karşı
sında gözleri kamaşıyor da hakikatleri göremi
yorlar. Fakat nıület görüyor. 

Vaktiyle Devlet namına yok pahasına sat
tıkları vakıf akaarların bugün mevcudiyetini 
fazettiğimiz takdirde, bunların satış bedellerin
den en az on misli fazla olan bugünkü gelirleri, 
halkın din dersleri dâhil bütün düıî hizmet ve 
ihtiyaçlarım karşılıyaeak seviyeden az değüdir. 
Görülüyor İti, her bakımdan dinî tedrisat v e din 
adamlarının yetiştirilmesi meselesi, - dikkat bu
yurun buraya - meselesi tarihimizde olduğu gi
bi bugün de Devletin vazifelerinden olan mü
him bir halk hizmetidir. 

Bu hizmetlerin icra ve izahı siyasetle alakalı 
bir mesele değildir. 

Muhterem arkadaşlar. Diyanet İşleri teşki
lâtının Devletten tamamen ayrılmasını istemek 
tarihî hakikatlere Vi! dinimizin ruh ve mânasını 
aykın ve kabulü asla Caiz Olmıyan tehlikeli bir 
istektir. 

Muhaliflerimizle aramızdaki farkların en 
mühimlerinden birisi de şüphesiz budur, 

Bir istiyoruz ki. Diyanet İşleri bütçesi her 
sene artırılarak yüz milyon llrayl gevsin, Mil
letin arzu ve ihtiyacını tamamen tatmin edecek 
bir seviyeye yükselsin. Dinî ilimlerin bir kül
tür meselesi, İman ve amelin ise başka bir me
sele olduğu, düıî ilimlerde kâfi derecede malû
matı olmıyan bir kimsenin münevver sayılanı ı-
yaeâğı hakikati takdir edilsin. 

Ruhu islâm adlı mükemmel eserin ımıkadde-
mesindc bakınız merhum arkadaşımız Ömer Rı
za Doğrul ne diyor ve ne kadar -doğru söylü
yor : (Cemiyeti beşeriydim inkişafı fikrisini 
temin hususunda müslümanlığın ifa ettiği hide-
mat, umumiyetle itiraf edilmekle beraber, in
sanlığı yükseltmek vadisinde müslümanlığın 
gösterdiği harikalar tanınmadığı gibi müslü
manlığın mefkureleri, müslümanlığın âmâli l;i-
lmkkin takdir edilmemektedir.) 

Muhterem arkadaşlar; müslümanlığın mef
kurelerini, müslümanlığın amalini takdir etmek 
ve insanlığı yükseltmek vadisinde dinimizin 
gösterdiği hârikaları tanımak her şeyden evvel 
müslüman münevverlerin vazifesi değil midir-' 

Bugünkü münevverlerimiz ise bir kışını Av
rupalı münevverlerce dahi bilinen ve itiraf edi
len bir hakikatin, yani müslümanlığın. cemiyeti 
beşeriyenin inkişafı fikrisini temin hususunda 
ifa ettiği hidematın dahi cahilidirler. Her mü
nevver için lüzumlu olan bu bügileriıı en basit 
bir şekilde öğretileceği yerler ancak liselerdir. 
Orta okullar şüphesiz kâfi değildir. Bu sebep
ledir İd, zamanı gelince liselerimizde de din 
derslerinin kabulünü faydalı görmekteyiz. 

Muhalif partilerin ve onlarla bir ve beraber 
olan gazetecilerin güneşi balçıkla sıvarcasına, 
hakikatlere ve milletin iradesine karşı gelmekte 
birleşmiş olmalarından dolayı, partimiz millete 
hizmetten elbette geri kalmıyacaktır. Progra
mımızın 14 ncü maddesi vc yedi senelik icraatı
mız bunun açık teminatıdır. 

1950 senesi bütçesmde hademei hayrat tah
sisatı ile beraber yekûnu 5 Gl" 772 liradan iba 
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ret olan Diyanet İşleri bütçesi 1957 bütçesinde 
23 365 634 lirayı bulmuştur. 

Hademei hayrat kadroları da i 503 ten 9 250 
ye çıkarılmıştır. Ücretleri de 100 - 150 liraya 
yükseltilmiştir. 

Buradaki artış nispetine bakılırsa beş altı 
sene sonra milletin hakiki ihtiyaç ve arzusunu ta
mamen karşılıyacak bir seviyeye ulaşacağında 
şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ne derlerse desinler, nasıl isterlerse lâyikli-

ğe öyle mâna versinler ve bize güçlük çıkarma
ya çalışsınlar, biz Allah'ın yardımına ve mille
tin itimadına güvenerek başladığımız yolda yıl
madan devam edeceğiz. Ve yine de muvaffak 
olacağız. (Alkışlar) 

İSMAİL HAKKI AKTÜZ (Tekirdağ) — 
Muhterem arkadaşlar; mühim bir nokta üzerin
de durarak temennilerde bulunmaklığıma müsa
adelerinizi rica ederim. 'Asıl doğduğu memleket 
olan Fransa'da lâyiklik kelimesinin ilk kullanıl
maya başlandığı zamandan itibaren safha safha 
tarihini tetkik edenler bu kelimenin tefsiri ba
kımından geçirdiği tekâmül seyrini adım adım 
takibe imkân bulurlar. En son tarihlerden biri
si son senelerde Liyon şehrinde toplanan Fran
sız Muallimler Birliği kongresinde Fransız Ma
arif Nazırına aittir. 

Bu zat diyor ki : (Lâyiklik tek tek her in
sana, kendi kanaatlerini tetkik eden bir tenkid 
ruhu ve diğer taraftan başkalarının iman vc 
itikatlarına hürmet için ve onlara karşı anlayış 
göstermek için bir irade kuvvetinden ibarettir) 
bu tarifi dikkatle tahlil edenler, lâiklik kelime
sinin menşei memlekette nereden başlayıp müs
pet ilimlerin ışığı altında nerelere kadar geldi
ğinin zevkine ibretle varırlar. 

Bizde Anayasamızda yer alan lâiklik mefhu
munun her türlü ihtilâfları önhyecek şekilde 
kanuni bir tarifini yapmak zamanının geldiğine 
kaani bulunduğumuzu arz etmek isterim. 

Diğer bir temennimizi de Yüksek Huzuru
nuzda birkaç cümle ile bahse konu yapmak isti
yorum. 

Şimdiye kadar ilmi bir tarifi yapılmadığı 
için irtica kelimesini bazan din denilen mukad
des mefhumla bir tutanlara Taşlanmaktadır. Bu
nu ya koyu ve karanlık bir cehaletin veya fena 
bir kasdın eseri gibi kabul etmek ve ona göre 

çaresine bakmak lâzımdır. Demirperde gerisi ede
biyatında : 

Haklar ve hürriyetler rejimi olan garp de
mokrasisi, irticadır. İnkârın karşılığı iman ve ikan, 
bir kelime ile dine yöneliş gene oralarda irtica 
telâkki edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; hiç kimse çatır çatır 
topraklan çatlatan bütün membaları kurutan hiçbir 
hayat imkânını bırakmıyan kuraklığı arzu etmez. 
Keza kuraklığı bir belâ bilenler, dahi hiçbir zaman 
suların baskınlar yaparak her tarafı bataklık hale 
getirmesini de istiyemezler. 

İşte muhterem arkadaşlar, kalblerde ve ruh-
lardaki kuraklığı, inkâra benzetirsek irtica da ba
taklık gibi bir şeydir. 

Aziz arkadaşlarım, irtica da mükemmelden 
nakıs hale rücu mânası mündemiçtir. Her sahada 
irtica bahse mevzu olabilir. 

Meşrutiyete ermiş iken Mutlakiyeti, 

Cumhuriyeti tahakkuk ettirmiş iken Meşruti
yeti, 

Demokratik hayata kavuşmuş iken, tek parti, 
tek şef rejimini özleyişde bir irtica vardır. 

Nikâh gibi içtimai bir müessese varken gay-
rimeşru birleşmeleri tercih etmek, ilmin kadrini 
takdir etmeyip cehli iltizam eder gibi hareketlerde 
bulunmak, Birleşmiş Milletler idealinden, insan 
haklan fikrinden vazgeçip elhükmülimengaleb 
devrine dönmek isteyiş bir irticadır. 

Elektrik olduğu halde çıranın isli yalazısını 
tenvirattan kullanmayı arzulamak, dinimizin asli-
yet ve safiyetini bırakarak, hurafeler ve efsanelere 
kıymet vermek irticadır. 

Muhterem arkadaşlar; İslâmiyet, insani 
tekâmüle mâni ne varsa, hepsini, irticai, cehlî, iç
timai düzensizlikleri, cinsiyet ve kavmiyet imti
yazlarını kaldıran, hüniyete kıymet veren kanun 
nazannda bütün insanlara eşitlik tanıyan ve insan
lara saadet yollannı açan bir hak nizamıdır. 

M e v z u u m u z : Vatandaşlarca artık iy ice 
anlaşılmıştır ki, memleket imizce parti mücade
lelerinin ve her türlü siyasi tahavvülâtın üstün
de bir telâkkiye mazhar olmuş ve lâyık olduğu 
mevkii muallâyı bulmak yolunda mühim mesa
feler kat'edilmiştir. Şayanı şükrandır ki; her 
türlü münazaa ve münaferetleri bertaraf eden, 
birleştiren, barıştıran, sevdiren , saydıran, 
fertler ve topluluklar arasında fazilet ve ahlâk 
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esasları dâhilinde her yerde ve her işte güzel 
münasebetlerin teessüs ve idamesine hadim bir 
mevzu olarak ele alınmaktadır. 

Bu öyle bir mevzudur ki; üzerinde vatan
daşların hiçbir veçhile ihtilâfı kalmamıştır. 

Bilhassa son inhitat asırlarından beri cehle 
müstenit birtakım hareketlerin çeşitli şekiller
de irticaın ıstırabını çektiği için kim tarafın
dan olursa okun, istismarına müsaade edilme
mek hususunda bütün milletin yekvücut olmak 
ihtiyacını hissettiği nazik, ince, derin vc yük
sek mahiyette kudsi bir mevzudur. 

Muhterem arkadaşlar; bugün saflarında bu
lunduğumuz medeni âlemi temsil eden bütün 
milletler şuurlu olarak dine yönelmiş bulunu
yorlar. 

Mânevi cihazlanıua hareketi tarafından ter
tiplenen bir tonlantıda bir Alman Nazırı bakı
nız ne diyor : 

(insanlar iki yoldan birini seçmek zorun 
dadtr : Ya imansız ideolojinin boyunduruğu
na razı olmak, veya siyasi hudut farkına bak
madan, insanlar, zümreler, milletler arasında 
hürriyete, fazilete, imana ve insanlık haysiye
tine dayanır bir çığır açmak, bizzat ruhunu 
ıslah Ye tasfiyı etmiyen hiçbir millet dünyayı 
iyileştirmekte rol sahibi olamaz.) 

Muhterem arkadaşlar; şimdi size bahsimi/, 
için kıymetli bir mânevi yardım mahiyetinde, 
maddi âlemin en müterakki memleketi olarak 
tanınan Amerika Reisicumhuru lesenhawev'e 
ait kısa bir haber arz edeceğim : 

1953 Ocak ayının 20 si : lesenhawcr. Adli
ye Vekili tarafından söylenen ananevi yemini 
tekrar etmiş ve sonra hazırlanan mahalle çıka
rak nutkunu söylemiştir. 

Yaşadığımız devrin mânasını tam olarak 
müdrik bulunuyoruz. Başardığımız veya başar
mayı tasarladığımız işlerde Allahm yardımı
nı talebetmeyi ilk plânda tutmaktayız. Şu du
ama katılmanızı sizlerden rica ederim : 

(Büyük Allahını. kendimizi Amerikan Mil
letinin hizmetine vakfetmemizi mümkün kıl
man için sana yaptığım duaya mesai arkadaş
larımın da katıldığı şu anda iyi ile kötüyü 
ayırdetmemize yardım et. Irk, din, renk vc si
yasi kanaatleri nc olursa olsun bütün vatandaş
lara karşı adaletle hizmet etmek, memleket 
ve vatandaşların iyiliği için çalışmak fırsatını 
ver.) 

Muhterem arkadaşlar; 
İyi ile kötüyü ayırdetmek, 
Hak ile bâtılı tefrik etmek, 
Hayır ile şerri temyiz etmek. 
Ne mühim şey, kolay değil. Muvaffakiyet 

için Muhterem lesenhawer'in de yaptığı gibi 
Allah'a iltica ve dua lâzım. 

Aziz arkadaşlar; 
Bugün mahiyeti hakkında hiçbir fikri olnıı-

yanlar dahi elektriğin muazzam kudretinden 
medeni alet ve vasıtalarından bol bol faydalan
maktadır. Kontak yapıyor, yangın çıkarıyor. 

Tehlikesinden korunamıyan insanı bir anda 
kömür ediyor diye elektriği itham eden bulun
muyor. Kontak, yangın, ölümden dolayı ka
bahat elektrikte değil, onu ilmin dediği gibi 
kullaııamıyan insanın cehlindedir. ihmalindedir. 
dikkatsizliğindedir. 

Din nedir, iman nedir, mevzuunda şekkü şüp
hesi olanların, bilgilerinin sahası dışında kaldı
ğı için onun mahiyet ve lüzumu üzerinde ileri, 
geri lâflar edip, tereddüt içinde bulunanların 
dahi insan cemiyetlerinin terakki ve inkişafın
da, elektrik misalinde olduğu gibi bu muazzam 
kudsî duygudan faydalanmak yolundaki çalış
malara iştirakleri icabeder. 

Bu hususta aklı eren herkes kendisini ilmî 
metotlarla fertleri ve milletleri kalb yolundan, 
cebirsiz, habersiz, ikrahsız, baskısız, gönül hoş
luğu ile ulaşılması matlubolan yüksek insanlık 
şuuruna ve idealine ermek ve erdirmek maksa-
diylc çalışmakla vazifeli bilmelidir. 

Bu vazifenin hüsnü ifası, ilmi ıııânasiyle 
Devletin rehberliği, yol göstericiliği ile müm
kündür. 

Diyanet işlerini bugünkü malûm halinden 
milletçe özlenilen ve gözlenilen mertebei kema
le ulaştırmak hükümetlerimizin en başında ge
len vazifeleri olduğunda kimsenin tereddüdü 
yoktur. 

Dinî öğretim müesseseleri olmak bakımın
dan, ilahiyat Fakültesi, imam - hatip mektep
leri, eleman, program, binalar ve şartlar nazara 
alınınca kendilerinden beklenen vazifeleri ya
pabilmek imkânına tamamen sahip bulunmadık
ları görülür. 

imam • hatip mektepleri Maarif Vekâleti ca
miası içinde diğer irfan müesseseleri yanında 
lâyık olduğu mevkii atmalıdır, 
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Hiç şüphesiz dinî terbiye, bizzat dini sami
mî olarak yaşıyanlar tarafından verilebilir. 
Cumhuriyetten evvelki zamanlarda da yani ge
rileme devirlerimizde dinî terbiyeyi çok defa 
ehliyetsiz, ealhil, görgüsüz, dini bizzat yaşıya-
mıyanlara terk etmiş olmanın ne'elim âkibetler 
doğurduğunu bilndyen kalmamıştır. 

Dini yaşamak için onu kemahiye hakkaha 
bilmek gerektir. Bu bilgi insana havadan gel
mez. Kalb yolu ile intikal eden şey iştiyak ve 
aşktır. 

Dine kaı-ş: duyulan iştiyak bu millette ve 
gençlerimizde vardır. 

ü öğrenmek, çocuklarına öğretmek, cehlini 
gidermek istiyor, vazife ona bu yerinde talebin 
çıkar yolunu göstermek ve temin etmektir. 

Bu maksatla sağlam seciyeli ve, zamanımızın 
müspet ilimleriyle mücehhez din adamlarına vc 
âlimlerine ihtiyacımız olduğunda herkes müt
tefiktir. 

Çünkü her sınıf halkı içinde bulundukları 
irfan seviyesine göre ruhi kemale doğru sevk 
edecek yüksek salâhiyet bu gibi zevat olacaktır. 

Şurasını hemen ilâve edelim ki, memleketi
mizde Şark ve Garbı anlamış, ecnebi lisanlarına 
vâkıf, kendisini iyi yetiştirmiş din âlimlerimiz 
vardır. Elverir ki. bulundukları yerlerden ara
nıp çıkarılsın ve ilmî çalışmalarına müsait ze
min hazırlansın. 

Fakat bu gibilerin mevcudu çok azdır. Vakit 
geçmeden çoğaltmak için esaslı bir program ile 
hemen işe başlamak lüzumuna kaani bulunu
yoruz. 

Bundan geeiktiğinıiz takdirde : 
Ehliyetli ve yararlı insanların yerini, her 

meslekte olabileceği gibi irfansız, tathsilsiz kim
selere, tesir sahasındaki insanları doğru yoldan 
çıkaran, hurafelere saplanan zararlı gafillere 
terk etmiş oluruz ki, böyle bir hali müsamaha 
ile karşılıyacak ve fecaatlerine göz yumacak bir 1 

tek insan bile kalmamış olduğuna inanmak isti
yoruz. 

Bahsimizle ilgili söylenecek çok şey var. Fa
kat onlar söylenmeden de sizler tarafından bi
linmekte ve takdir edilmektedir. 

Diyanet tşleri Dairesi mensuplarına ve Lıy-
rat hademelerine, diğer Devlet memurlarına mu
vazi olarak refahlı ve şerefli ve hayat seviyesi 
temininde gecikmemek lüzumuna kaani. bulunu
yoruz. (Şurasını istitraden arz edeyim ki: Hay

rat hademeleri tâbirini hademei hayrat tâbiri 
yerine bililtizam kullanmış bulunuyorum. 

Hademe kelimesinin dilimizde son aldığı mâ
naya bakarak onlara hayrat hadimleri, demeyi 
daha muvafık bulmaktayız, 

Diyanet İşlerinden, dairesinden başlıyarak 
bilcümle müftülükleri lâyık oldukları şekilde 
bina ve dairelerde vazifelerine devamı mümkün 
kılmalıyız. Kabili iskân' olmıyan yerlerde barın
mak zorunda kalan veya evlerinin bir odalarını 
daire ittihaz eden müftüleri de bu suretle için
de bulundukları müşkülâttan kurtarmış oluruz. 

Bugünkü hali böylece hemen ıslah ile be<». 
her bir taraftan da Diyanet İşleri teşkilâtını her 
bakımdan kendisinden beklenen vazifeleri hak 
kile ifa edebilecek kifayetli bir seviyeye isal 
edecek bir kuruluşun nasıl mümkün olacağını 
mütehassıslardan mürekkep mümtaz bir heyete 
tetkik ettirmek işine vakit kaybetmeden banla
mak icabettiğine inanıyoruz.' 

Bu suretle: Memleketimizde bu daireyi lü
zumlu eleman, vasıta ve imkânlarla teçhiz ede
cek bir teşkilât kanunu tasarısı üzerinde çalış
malar kolaylaşmış ve süratlenmiş olacaktır. 

Bu arada kendiliğinden halli kabil olacak 
mühim bir şey de mer'i kanunlarımızda vicdan 
hürriyeti ve medeni müsamaha fikri ile uyuş
mayan kısımların lâyikliğin bugünkü modern 
ve ileri telâkkisine uygun bir şekle ifrağı' mese
lesidir. 

Halkımızın v e çocuklarımızın dinî terbiye 
v e t e d r i s noktasında müsellem olan ihtiyaçları
nı tatmine matuf çalışmaları takdir etmekle be
raber bu mesainin daha ilmî ve sistemli bir şek
le ifrağını da bütün samimiyetimizle temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
İnsanlar, muhtaç oldukları ruh sükûnetini, 

kalb huzurunu, ancak din ve imanda, manevi
yatta buluyorlar. 

Din ve imanın, insanın içinde tesis ettiği mu
rakabe nizamının yerini, hiçbir harici tesir ve 
kontrolün tutmasına imkân ve ihtimal yoktur, 

İnsan, iman, ibadet ve dua ile Allah'ına yük
selir. Onu daima kendisiyle beraber duyar. Ve 
bu suretle her türlü güçlükleri yenmek için mu
kavemet kazanır. 

Mesut ve bahtiyar olmanın sırrına erer; 
Maneviyat kuvvetinden mahrum olanların 

3369 

TBMM KUTUPHANESI



müşkülât karşısındaki şaşkınlıkları, kendilerini 
kapıp koyuvermeleri, iç huzurunu bulamamak
tan mütevellit sefahete düşkünlükleri ve niha
yet daha sıkışık zamanlarda intiharları daima 
görülen şeylerdendir... 

Maneviyat bağları çözülen, kutsiyet duygu
lan korlcşen yerlerde ferdî vc içtimai ahlâk düş
künlükleri görülmekte çeşitli iptilâlar, sefahet-
lcr, sefaletler, geçimsizlikler, boşanmalar, cina
yetler, intiharlar çoğalmakta, ve bu gibi cemi
yet içinden çürümek tehlikesine mâruz bulun
maktadırlar. 

Mensubiyetiyle şeref duyduğumuz İslâmiye
tin gayesi mekârimi ahlâktır. 

O, âdeta, kaleyi içerden fethederek ferdi de
rece, d e r e c e insaniyetin yüksek mertebelerine 
eriştiren irfan ve ahlâk sahibi yapan ilâhi bir 
sistemdir: 

Bu dâvayı ilmin ışığı altında programlaştır-
dığımız zaman girdiği yolda Türk Milletinin, 
şerefli tarihine ve ruhi asaletine lâyık terakki 
ve inkişaflara Cenabı Hakkın inayetiyle bir kat 
daha mazhar olacağına inanıyor ve bunu can ve 
gönülden niyaz ediyoruz. (Alkışlar) 

REÎS — Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Türkiye'de i m a m , hatip ve müezzin 
miktarını çok kısa zamanda iki mİ3İine; dört 
binden on binin üstüne çıkaran iktidar Hükü
metimize bu millet kürsüsünden teşekkür ederim. 

Aşağıdaki temennilerimin hüsnükabul göre
ceğine inanıyorum : 

40 sene hizmet gören imamların ücretleri yüz 
liranın üstüno çıkamamıştır. 100 liraya da ikti
d a r ı m ı z çıkarmıştır. Allah razı olsun. Daha da 
artırılmasını rica edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, 
S e h i v ve kasaba camilerine birer maaşlı 

imam vc müezzin kadrosu veriliyor. Yıllarca köy 
camilerinde imamlık vc müezzinlik yapanlara 
ücret verilmiyor. Asıl yardıma muhtacolan köy
lerdeki imamlara da birer maaş verilmeli vc şe
hirlerde olduğu gibi, köy imamlarına da birer 
yeni cübbe tahsisi ile taltifi bir kadirşinaslık ola
caktır. Bu kadarcık lütfün sabahın karanlığın
dan yatsıya' kadar kışta, yağmurda vazife gören 
bu din adamlarından esirgenmemesini rica ede
rim. 

Hademei hayratın da emeklilik ve sağlık du
rumlarının ele ve emniyete alınması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
îmam - Hatip okullarının orta kısmı dört, 

lise kısmı üç senedir. Ortadan çıkanlar imam, 
vaiz olabilirler. Lise kısmından çıkanlar imam; 
hatip ve müftü olabiliyorlar. Yalnız burada bü
yük bir haksızlık vardır : Bu imam ve hatip oku
lunun 7 senelik liseye muadil kısmından mezun 
olanlar İlahiyat Fakültesine girebilmelidirler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bn imanı - hatip okullarında okuyan dört 

bine yakın talebelerimizin çoğu han ve otel kö
şelerinde vc bâzı evlerde sığıntı vaziyetinde oku
maktadırlar. 

Bu gençlerin hayatını ve ahlâkını emniyete 
almak, sağlık ve tahsillerini disipline etmek için 
bunları yatılı yapmak çok doğru olacaktır. Bu 
hususta Diyanet îşlerinin Maarif Vekâletiyle iş 
birliği yaparak bir hal çaresi bulmalarını rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ilahiyat Fakültemizin 
Diyanet işleri Reisliği ile anlaşarak ve birbirini 
tamamlıyarak beraberce mütenazır çalışmaları 
memleketin daha hayrına ve nefine olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, eskiden kendi kaderi ile 
raşbaşa bırakılan ve bir kuruş yardım yapüraı-
yarak ve yıkılmaya mahkûm olan camilerimizi 
bugün yüz binlerce lira ayırarak yeniden yaptı
ran ve tamir ettiren Hükümetimize Türkiye'de 
maddi sahada büyük kalkınmalar yapan iktidar 
Hükümetimizin mânevi sahada da ehemmiyet 
vererek yaptığı bu büyük fedakârlıklara yürek
ten teşekkür ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, muhterem ar
kadaşlarım. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Muzaffer Kuşakçıoğlu. 
MUZAFFER KUŞAKÇIOĞLU (Kastamonu) 

— Çok muhterem arkadaşlarım, her milletin bir 
mukaddesatı, bir itikadı, bir ananesi bulunduğu
nu ve onlara tam bir kalble bağlı olanların, ol-
mıyanlardan daha çok, pekçok asırlar boyunca 
huzur içinde yaşadıklarına tarih en büyük şa
hittir. 

Türk Milleti beşikten mezara kadar bu mu
kaddesat itikadına bağlıdır. 

Onların bu inanış ve imanına daha doğru 
bir tâbirle din ve diyanetine hürmet ve hizmet 
edenleri tebcü ve taziz eder. 

Beşer demlen bu mahlûkun en ümitsiz za* 
inanlarında en son sığındığı ve medet umduğu 
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yegâne kutsal varlığın Allah olduğunu kabul ot. 
•ntiyen hiçbir din sâliki tasavvur edilemez. (Doğ
ru sesleri) 

Hattâ o varlığa inanmıyanların bile, batan 
bir gemide en son aklına gelen çare diz çöküp 
dua etmektir, ölüm halinde, huzur içinde can 
verenlerin dudaklarında,, umumi felâket anla
rında bütün milletçe ibadethanelerdeki âyinlerde 
hep aynı tevhit ve vecit mırıltılarını duyarız. 

Biz, Türkler her şeyden evvel islâm bir mil
letiz ve her dinî mukaddesatı bütün milletler 
gibi daima bununla iftihar ve hamdediyoruz. 

Kanun korkusiyle suç işliyenler ile Allah 
korkusu ile suçtan kaçanlar arasında hem key
fiyet, hem kemiyet itibariyle çok fark oluyor. 
Ve hattâ gönlünde imanı olanlar için kendinden 
başkası olmıyan tenha bir yerde bile en ufak ha
ta ve günahta bulunmadıkları şüphesizdir. 
Halbuki biz lâikiz derken yanlış bir anlayışla 
dini bir tarafa bırakarak bundan bahsetmemeyi 
de bir prensip icabı zannetmenin hatasını çok şü
kür ki artık temadi ettirmiyoruz. 

Ortaokul programlarına din dersi ilâve edi
yoruz. Bir zamanlar malzeme ve teçhizat deposu, 
hububat ambarı, sevkıyat merkezi ve saire ola
rak istimal ettiğimiz camilerimizin tamir ve ih
yasına yardım ediyoruz ki bu miktar geçen 
sene beş milyon iken bu sene sekiz milyon lira
dır. Biz mevcutları birer sebep ve bahane ile 
ibadethane vasfından çıkarmak değil mevcut
lara her fırsatta birçok yenilerini üâve ediyo
ruz. Falan derneğin; şu köyün, bu kasabanın 
veya filân hayır sahibinin yaptıkları birer dinî 
âbide olan cami inşaatını hayranlık ve gıbta 
ile duyuyoruz. 

Meselâ; bizim Kastamonu'nun şipşirin bir 
kasabam ile Daday'da bir şoför vatandaşımızın 
iki sene evvel inşa ettirdiği cami gibi. 

Hayrat hademesine 1945 ten 1950 senesine 
kadar topyekûn 12,5 milyon lira ücret verilir. 
1951 den 1956 yılına kadar verilen para yekûnu 
45 milyona baliğ olmuş ve 1957 bütçesinde de 
16 milyona yakın bir para tahsis edilmiştir. 

Cezaevlerinde mahkûmlara, kaçakçılık husu
sunda hudut bölgelerindeki seyyar vaizlerin ir
şatları ve orman mevzuundaki dini nasihatle
rin faidesi ilgili vekâlet ve mercilerce ne de-
reeeye kadar tasvip ve takdir edildiği Diyanet 
İşleri Reisliğine yazılan yazılarla meydandadır, j 
lâiklik dinle dünya işlerini tamamiyle ayır- 1 

mak değil birbirine karıştırmamaktır. Ve din 
işlerini başıboş bırakmıyarak lâyıkiyle ve müs
pet taraflariyle meşgul olmak hem de çok ya
kından meşgul olmaktır kanaatindeyim. 

Bu mevzuda hâtırası bile bizleri mahzun ve 
mükedder kılan zamanlarda, memur ve subay
lara bile camilere alenen gidemediğini düşünür
ken diğer taraftan bugün bir cuma namazında 
sivil asker subay en küçüğünden üniversiteye 
kadar okul talebelerinin camilerimize sığmayıp 
sokaklara kadar saf saf huşu ile ulu tanrının 
huzurunda el bağladıklarını görmek ne ulvî 
manzaradır. Bunu Ankara camilerimizde her 
cuma vecdile temaşa edebilirsiniz. 

Bunun ve yukarda söylediklerimin birer mâ
nası vardır ve nihayet Türk vc müslüman h;-
Başvekil inşa edilen bir camiye bir kalemde 100 
bin lira veriyor. Dikkat buyurun arkadaşlar, bir 
kalemde 100 bin lira.. Bronz bir heykel için de
ğil. Kalblerin pasını silecek, gönüllerin huzuru
nu verecek olan dinî bir âbidenin inşası için se
ve seve veriyor. Elbette ki, bunun da bir mâna
sı vardır. (Soldan, bravo sesleri) İşte biz, Sayın 
Menderes'i bu cephesiyle de seviyor ve takdir 
ediyoruz. 

Bilmem hangi dansın vc falan raksın umumi 
ahlâk ve adaba mugayir olduğunu ve körpe di
mağları sarhoş ve ifsat ettiğim herkesten evvel 
fark ve idrak eden asîl ruhlu Türk gençliğinin 
içten gelen hisleriyle yaptıkları müracaatlerin 
de elbette bir mânası vardır. 

Şimdi temennilerimi kısaca arz edeyim. 
1. Nüfusumuzun yüzde 85-i köylü olan va

tandaşlar, şehir ve kasabalarla belediyesi olan 
köylere imam kadrosu veriyorsunuz. Bizim de 
camilerimiz ve imamlarımız var. Az da olsa on
lara bir yardım yapıldığı takdirde, biz de şehir 
ve kasabalardaki vatandaşlar kadar maneviyat 
ve diyanetimizle alâkadar olunduğunu görerek 
daha da çok memnun olacağız diyorlar. 

Ben de bunu temenni ediyorum. Bunun çok 
kesin, pratik ve kısa zamanda tahakkukunu 
derpiş eden ve uzunca bir mesai sonunda hazır
lanmış ve ilk üç senede yalnız 6 şar milyon lira 
sarfiyle üç senede tamamlanacak olan ve bütün 
Türk köylerini dinî bakımdan tamamen tatmin 
edebilecek bir formülü 18 . XII . 1956 tarihin
de bir kanun teklifi halinde Meclis Riyasetine 
sundum. Halen Dahiliye Encüraenindedir ki, bu 
teklifimin verildiğini duyanlardan birçok mek-
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tup ve tel aldım. Şüphesiz bunun da bir mânası 
vardır. (Soldan, bravo sesleri) 

2. Orta mekteplerde olduğu gibi liselerde 
de din derslerinin okutulmasını diliyorum. 

3. Bâzı daire odacıları bile 200 - 250 lira üc
ret alırken bir kısım din adamlarımızın 100 ve 
1")0 lira gibi cüzi para ile geçinmeleri kabi! ol
madığına güre kadroların önümüzdeki senelerde 
olsun yükseltilmesine himmet buyurulması şaya
nı arzudur. 

-1. imam vc Hatip Mektebi mezunlarının di
ğer lise mezunlarına tanınan hakların hepsinden 
istifade ettirilmesi vc yüksek tahsil olarak üni
versitenin ilahiyat şubesine veya yeniden kuru
lacak yüksek bir din okuluna kabul edilmeleri 
yerinde olur. 

5. Dinî ve ahlâki konuşmaların her türlü 
neşir vasıtalariyle daha sık ve metotlu bir şekil
de yayılması ve yapılması lâzımdır. 

6. tmam ve Hatip mekteplerinin yalnız bü
yük merkezlerde değil kaza, bilhassa eskiden 
mevcudolup sonradan kapanan yerlerde de açıl
ması randıman bakımından çok isabetlidir. 

Muhterem arkadaşlanm, yukarda saydığını 
dileklerimizin birkaçı olsun en kısa bir zaman
da tahakkuk edebilecek olursa ki, bunların bir 
kısmı ile hükümetimizin ve bilhassa çok Muhte
rem Başvekilimizin bizimle hemkalb olduğuna 
eminim, böylelikle maneviyatımızın da iman hu
susunda gösterilecek himmet ve alâkadan dola
yı Türk ve müslüman vatandaşlarımızın temiz 
vicdanlarında en büyük aksini bulacak olan son
suz bir huzurun bir adımı daha atılmış olacağı
na inanıyor ve iman ediyorum. 

Sözlerime son verirken, Ulu Tanrının hepi
mizi dalâlet ve bu cennet vatanımızı da her tür
lü felâketlerden koruması niyazında olduğumu 
arz eylerim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 
adına Fahri Ağaoğlu'na cevap vereceğim. 

REÎS — Buyurun, yerlerini size verdi. 
C. M, PARTİSt MECLİS GRUPU REİSÎ OS

MAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar; Diyanet işleri bütçesi üzerinde De
mokrat Parti Meclis Grupu adına mâruzâtta bu
lunan Sayın Fahri Ağaoğlu hiçbir sebep mevcut 
olmadığı halde Cumhuriyetçi Millet Partisine 
tarizlerde bulunmuşlardır. Bu tarizi cevapsız 
bırakamıyacağız. 

Şahsı adına konuşan Mehmet Mahmudoğlu 

arkadaşımızın beyanlarına teşekkür ettikten ve 
kendilerini samimî saydıktan sonra partileri bu 
mevzularda samimi değildir demiştir. 

REÎS — Gurup adma olduğunu kendisi tas
rih etti, biz dc o şekilde ilân ettik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 
şahsı adına konuşmuştur, ben çürük konuşmanı, 

REİS — Yanlışlık olmasın. Kendileri grup 
adına dediler. Be de o sıfatla davet ettim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Fahri 
Ağaoğlu'na ait zabıtta Mehmet Mahmudoğlu'nun 
şahsı adına konuştuğu anlaşılıyor da onun için 
böyle söyledim. 

REİS — Biz grup adma söz verdik, grup 
reisi olarak Ağaoğlu'na cevap verebilirsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Fahri 
Ağaoğlu arkadaşımız hâkimlikten buraya gel
miştir. Hakkın, hukukun ne olduğunu, haysiyet 
ve şerefin ne olduğunu pek iyi bilir. Şüphesiz 
böyle bir isnatta bulunduğuna göre bir mesnet 
ve delile sahip bulunması icabeder. Bu mesnedin 
no okluğunu bu kürsüde ifade etmezlerse, vic
danları tatmin etmezlerse kendisine yakıştırmak 
istemediğim bir sıfatı taşımaya mahkum olur
lar. N'c imiş Cumhuriyetçi Millet Partisinin sa
mimiyetsizliği 1 Cumhuriyetçi Millet Partisi prog
ramında tesbit ettiği esaslara göre dinin büyük 
bir içtimai foksiyonu olduğuna inanmış, fakat 
dünya işlerine, din işlevinin karıştırılmaması esa
sını kabıü etmiştir. Eğer programının bu hük
mü .samimiyetsizlik ise, eğer bu hüküm kötü ise 
Fahri Ağaoğlu bu kürsüden bunu ifade etsin. 
Kimin samimî, kimin gayrisamimî olduğuna dair 
müsaade ederseniz bir vesikadan iki satırlık bir 
parça okuyacağım. «Atatürk'ün kapamış oldu
ğu dini siyasaya karıştırmak ve dini siyasal bir 
alet gibi kullanmak kapısını Halk Partisi, seçim
lerde oy avcılığı yapmak düşünseeiyle yeniden 
açtıktan sonra Demokrat Parti iktidarı bu işe 
daha çok tehlikeli bir biçim vermiştir.> Ara-

• nızda bulunan Hikmet Bayur'un 1952 deki ma
kalesinden okudum. (Soldan, gürültüler) 

Biz, dini mukaddes bir mefhum olarak kabul 
ederiz. Politikaya sokulmasına asla taraftar de
ğiliz. Ama Konya vilâyetine gidip de vilâyet ol
mak istiyen kazaların arzularına müspet cevap 
verdikten sonra Konyalıların teessürlerini tah-

i fif et inek ve dinî hislerini okşamak için nutuk 
J söyliyenler gibi, dini politikaya alet etmek gibi 
.: küçük yolda değiliz. (Sağdan, bravo sesleri) 
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REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka-

flaşlarım, bilmem niçin bana sataşıyor. Eğer sa
mimiyetten hallederlerse, kendileri hi<j samimî 
değillerdir, ne din işlerinde ve ne başka işlevde, 
ne de kongrelerinde, ben de dâhil olarak ilk pro-
ramı yaptığımız vakit din ve devlet işlerinin ta
mamen ayrılmasını ve evkaf gelirlerinin Diyanet 
İşlerine verilmesini, Diyanet işlerinin ayrı ve 
müstakil olmasını yurdumuzdaki roüslümanlar 
tarafından seçilmesi esasını koyduk, izah ettik. 
Kendileri ise kongrelerde mütemadiyen birbirine 
zıt fikirler müdafaa ederler, uygun muhit bulun
ca Allah bana dört kadın almaya izin verdi, kul 
neden mâni olur. İbni Suud Efendimiz ne güzel 
kol, bacak kesiyor, asayişi ne güzel temin ediyor 
derler. Ama münevver bir muhite gidince yalnız 
hürriyet isteriz, din hürriyeti isteriz diyorlar. 
Bunları, bu konuda bu kadarla kalacağım. Da
ha çok şeyler söylenebilir. 

Bütün maksat bir taraftan aydınlara, hürri-
yetperver ve saire görünerek avlamak bir taraf
tan da geri kafalı vatandaşları telkinlerle avlıya-
rak iktidara gelmek. Bizler bu yüzden bunlann 
arasından çıkmaya mecbur olduk, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Şimdi 
çıkıp anlatacağım. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Bir taraf
tan Vasfi Raşit ve Hikmet Bayur gibi kimseler 
aydınlan partiye getirecekler bir .taraftan da 
geri fikirleri telkin edenler bu kafada olan va-
tandaşlan avlıyarak partiyi iktidara getirecek
ler. Geçen günkü konuşmamda kahsetmedinı, 
1954 seçimlerinde Halk Partisi ile Millet Partisi 
seçim konusunda birleşmeye çalıştılar. Bundan 
maksat ne idi? Hikmet Bayur ve Vasfi Raşit gibi 
şahıslar yoliyle değil, Halk Partisi teşkilâtı ay-
dınları toplıyacak, bunlar da geri kafalı kimse
leri getirecekler ve muazzam bir çığ gibi seçime 
gidecekler ve iktidara geçeceklerdi (Soldan, al
kışlar) 

Bana, niçin Demokrat Partinin listesinden 
mebus çıktın dediler. Ben aday gösterildiğim za
man, adaylığı kabul ettiğim zaman Halk Partisi 
ile Millet Partisi bu şekilde bir seçime gitmek 
için müzakereler yapıyorlardı. 

Görüşmeler neden inkıtaa uğradı i Prensi]) 
meselesi falan yüzünden mi?.. Hayır arkadaşlar 
Millet Partisinin başında bulunanlann herbiri 

. kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Millet 
Partisi yarı yarıya aday göstermek istedi, öteki
ler de bunu gülünç buldular, kabul etmediler 
Arz etmiş olduğum gibi seçime yarı yarıya aday 
istiyorlardı birisi geri fikirlileri, diğeri de Ata
türkçüleri topbyacaklar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu ma
kaleyi yazdın mı yazmadın mı? onu söyle. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Biz de bu 
yüzden Demokrat Partinin listesine girdik. 

C. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU REİSİ 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; iki vesika okuyacağım. Tarih : 21 
Mayıs 1952, gazete : Kudret. Geri fikirleri teş
vik etmekle itham ettiği Osman Bölükbaşı 
hakkında Hikmet Bayur'un inkılâp mevzuun-
da yazdığı takdirkâr yazılar : «Yanlış ve za-
raralı propagandaları önliyecek doğııt istika
mette propagandalar yapmak işini sağlamak 
için arkadaşnnız Osman Bölükbaşı'nin önerge
si çok dikkate değer». 

Ne önerge vermiş Osman Bölükbaşı? Her türlü 
iltibası ortadan kaldırmak için Genel Kumlun 
bütün azaları konuşmalarında inkılâp esasları
nı halkın önünde müdafaa etsin demiş, vermiş 
önergeyi ve ona sadık kalmış. Sivas'a git
miş. - Ahmed özel burada mı? Sivas'ta bir nu
tuk söylüyor. 220 milyonluk bir Rus âlemi Atom 
Bombası yaparken bu memleket hâlâ karasa
bandan kurtulmamıştır. 22 milyon Türk var, 
bunun 11 milyonu kadın, Hangi insaf sahibi, 
idrak sahibi kadın çalışmasın diye propagan
da yapıyor. Bunu yapanlar ya vicdandan mah
rum, ya idrakten mahrum. Akşam parti binası
na Ahmed özel'in muhterem pederi hoca efen
di geliyor. Soruyoram. hoca efendi, nutkumda 
ifade ettiğimi fikirde haklı değil miyim? Ho
ca cevap veriyor : Haklısın evlâdım diyor. Her 
gittiğim yerde Önergemin altına attığım imza
ya şerefli bir insan olarak sadık kalmışımdır. 
Vasfi Raşit'e ve Hikmet Bayur'a münevverleri 
partiye getirsinler diye iltifat etmişiz. Mü
saade buyuran, bir yazı okuyayım, ondan son
ra imzasını ifşa edeyim. Okuyorum : «Bu se
bepten her söze, her fikre hayat imkânı veri
yor» Kim? Millet PartİBİ. 

«Bu imkân, Malatya hâdisesi gibi elîm bir 
hâdiseye de sebep ve vesile teşkil etti. Millet 
Partilileri Menemen'in Kubilây'ı şehit eden 
düzme Mehdilerinin yanında ve emrinde yer 
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almış kimselerden sanmak kadar hatalı bir 
görüş ve inanç olamaz. Millet Partililer dai
ma mazlum şehit Kubilây'ı aziz tutarlar re 
alçak kaatilleri, düzme Mehdileri daima lanetle 
anarlar. Millet Partisi Büyük Doğu'nun neş
riyatını daima telin etmiştir». Hemde nasıl? 
Teşkilâtına tamim göndererek. 

«Millet Partisi hiçbir ağzı kapamadığı, 
her söze ve her fikre imkân verdiği içindir 
ki, İnönü hakkındaki kanaatini serbestçe ifa
de edebildim. Acaba bir Demokrat Partili, 
inönü hakkında bu kadar kesin kanaatler ifa
de edebilir mi? insan Millet Partisine inti-
sabeylemis olmakla cidden iftihar ediyor.» Da
ha devam edelim de imzayı söylediğim zaman 
dudağınız çatlasın. (Soldan : Gürültüler) Hak
şinas olun arkadaşlar; taarruzun karşısında 
müdafaa mukaddestir. «Hak ve hakikat yalnız 
Millet Partilinin ağzından çıkabiliyor, fikir 
ve kanaatler yalnız onun saflarında emniye
te kavuşabiliyor. Serbest münakaşa yalnız 
onun sinesinde yapılabiliyor. Mület Partisi ken
disine karşı beslenen kin sayesinde programı 
üzerine nazarları çekti ve gelişti, fakat kim
seye kin beslemedi. Her parti Millet 
Partisini öldürmek istiyor, fakat Millet Parti
si kimseyi öldürmek istemiyor. Hele vatanı 
asla öldürmek istemiyor. Kendisinin öldürül
mesine tahammül eder, fakat düşmanlarını 
öldürtmek için hain kimseleri (yâni yüz elli
liklere) gazete çıkartmaz. Yâni sizin gibi)» im
za : inkılâpçı olduğu için bizi itham ederek 
aramızdan ayrıldığını biraz,evvel Hikmet Ba
yur'un söylediği Ord. Prof. Vasfi Basit Se-
vig. Tarih : 9 Mart 1953. Partinin kapanmasın
dan birkaç ay evvel, gazete : Dünya. (Soldan 
gürültüler) Müsaade buyurursanız samimî ol
mak lâzım arkadaşlar. 

REİS — iki dakikanız kaldı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hiçbir 

partinin bünyesinde fikir haysiyetine sahibol-
tfııyan insanlar barınmamalı. (Sağdan : Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Başka bir şey okuyorum. 
REÎS — iki dakika kaldı yalnız, Osman 

Bey. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Aman 

müsaade buyuran, sataşma oldu, (Soldan gü
rültüler) Taarruz ediyor. Hâkimlikten geldin, 

müdafaayı çok mu görüyorsun? Anlaşıldı, an
laşıldı, vakti kaybettirmek için yapıyorsun. 

Vesikayı okuyorum : «Dinin Devlet işlerine 
karıştırılmaması vc siyasi bir alet durumuna 
düşürülerek kutsallığının çiğnenmekten bakimi-
ması gerektiğini anlıyan ve bu düşünceleri be-
nimsiyen büyük bir kütlenin var olduğu bu 
kongrede apaçık goıülmüştür. (Yani Millet 
Partisi büyük kongresi) bu kütleyi teşkil etmek
te bulunan temiz ve gerçek müslümanlar, dini 
halktan oy toplamak ve kendilerine basamak 
yapmak istiyen din tüccar ve simsarlarına hiç 
güvenmediklerini, hattâ onlardan tiksindikleri
ni ifade etmiştir.» 

Sene kaç? Ne 1948, ne 1949. Sene; 1951, 
Hikmet Bayur Beyefendi liderlikten ayrıldık
tan sonra inkılâpçılığı tuttu. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — imza kimin? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zatiâli-

nizin, zatiâlinizin, zatiâlinizin. Gel oku. Gel oku, 
gel, gel, gel. Gazete: Kudret, «irtica var mı, yok 
mu, adlı makale; imza: Hikmet Bayur.» «Tarih: 
5 Haziran 1951». 

REİS — Hikmet Bayur, yalnız Diyanet İş
leri Bütçesi üzerinde görüşüyoruz. Burada şah
siyat yapmadan konuşalım. Yalnız sataşmaya 
cevap veriniz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka-
I daşlar, Partinin içinde daimî mücadele halin-
j deydik. Partiyi ileri istikamete sürüklemek için 
J çalışıyorduk, ötekiler geriye doğru götürmek 
J için bu şekilde konuşuyorlardı. Benim kanaatim 
i bundan ibarettir, (Sağdan; gürültüler) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Ayıp sana, 
öyle konuşma... (Gürültüler) 

ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, Mehmet Mahmud« 
oğlu arkadaşımız Cumhuriyetçi Millet Partisi. 
Grupu adına söz aldı ve bu sıfatla konuştu. Ben 
dedim ki, arkadaşımızın sözlerinin şahsı namı
na samimî olduğunu kabul etmemek için sebep 
yoktur. Partisi adına ise bundan şüphe etmek
te haklıyız. Bu sözlerimi Osman Bölükbaşı yan
lış anlamış. Beyan edilen isnat, iftira gibi söz
ler ne demektir? (Sağdan; gürültüler) Zabıt
lar açık, okuyun rica ederim. 

REİS — Rica ederim sadede geliniz. 
ABDURRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De-

! vamla) — Şimdi arkadaşlar zaman zaman bu 

3374 

TBMM KUTUPHANESI



3 parti iş birliği teşebbüsüne girişiyorlar. Sa
mimiyetten bahsettikleri için soruyorum, bun
da samimî midirler?.,. 

(Sağdan; gürültüler) (Sadede, sadede, ses
leri). 

REÎS — Bunlar, sadet dışı, efendim. 
ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — Peki, efendim, sadede geçeceğim. 
Cumhuriyetçi Millet Partisinin lâikliğine ait 

programının maddesi... 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sözcü 

olan bu zat, dini politikaya alet ediyor. 
ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De-

vamla) — 12 nci maddesi lâikliğe aittir. Mef
suh Millet Partisi programının gene 12 nci mad
desi lâikliğe «îttir. Hepiniz bilirsiniz, milletçe 
de malûmdur, Cumhuriyetçi Millet Partisini, ku
ranlar feshedilen Millet Partisine mensup kim
selerdir. Osman Bölükbaşı'mu zaman zaman Mil
let Partisi için müdahaleleri de bunun açık de
lilidir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Asla! 
Şahsım taarruza mâruz kaldığı için konuştum. 
Zaten kürsüde de açıkladım. Abdurrahman Fah
ri Bey, sen istediğini yap. Bu memlekette hür
riyet dâvası yüriyecektir. 

ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De
vamla) — Sen burada söz söylerken, hattâ ya
kışıksız sözler söylerken, ben sesimi çıkarma
dım, siz dc susmasını öğrenin evvelâ. Biraz sa-
birli olun. 12 nci maddelere her ikisinde de dik
kat edilsin. 

Birinci programda daha samimî davranmış
lardır. «Din ve dünya işleri ayrılmalıdır, din iş
leri, din ve mezhep esaslarına göre cemaatlere 
verilmelidir,» deniliyor. İkinci programda yani 
Cumhuriyetçi Millet Partisi programında ise 
(Din ve Devlet işleri ayrılmalıdır.) denildikten 
sonra maksat cemaatlere terk etmek olduğu hal
de bunu açıklamamışlardır. Bu samimiyete uyar 
mı? 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sadede 
gelelim, rica ederim. 

ABDURRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Sadedin içindeyim. 

REİS — Fahri Bey, bunların tekrarına lü
zum yok. Birleşemedikleri noktavı izah ediniz, 
kâfi. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — DİB me
selesi görüşülüyor, politika yapmayın. 

ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De
vamla) — Politikayı siz yaptınız. Arkadaşlar, 
Başvekilimiz Konya'da ne söyledi, kazalara vi
lâyet vadetti, dediler. Halbuki Konya'daki ko
nuşmasında yalnız Akşehir'e vadetti, oradan 
Konya'ya geldi. Konya'daki sözleri programı
mızdaki lâildik maddesinin izahıdır. Orta mek
teplerde din derslerinin kabulünün muvafık 
olacağı da bu izahatın içindedir. Buna karşı 
muhalif partiler nasıl muhalefet ettiler, Hürri
yet Partisi Genel Sekreteri ibrahim öktem'in 
gazetelerdeki beyanatı bakınız nasıldır: 

«Başbakanın Konya nutkunda din delileri
nin ortaokullara da teşmil edileceğini vc din ile 
Devletin ayrılmazlığını Konya'nın dindar halkı
na ilân etmesini de evvelce Hükümetçe verilmiş 
bir prensip kararının açıklanması mahiyetimle 
telâkki etmek imkânsızdır. Burada bir noktaya 
işaret etmek icabeder; 1951 senesinde Maarif 
Vekâletinden sordum. Cevabı Meclis zabıtlann-
dadır. Cevap, orta mekteplerde din dersleri ko
nulması düşünülmektedir, mealindedir. Bundan 
sonra toplanan • Maarif Şûrası orta mekteplerde 
din derslerinin kabulüne karar vermiştir. Niha
yet iki sene evvelki büyük kongreınizce mese
le kararlaştırılmıştır. Hükümetçe tetkikat bit
miş, tatbik kararı da verilmiştir. Demek ki, Baş
vekilimizin sözleri gelişigüzel söylenmiş değildir. 
Bundan nasıl gaflet ediyorlar? ibrahim ök
tem'in sözlerini okumaya devam ediyorum: 
Kaybolan prestijini yükseltmek gayretinin şaş
kınlığı içinde yapılmış, mesuliyeti tamamen Baş
bakanın şahsına nıâtuf bir hareket olarak ka
bul etmek yerinde olur. Sizin de gördüğünüz 
veçhile burada toplanmış olan Eskişehir'li arka
daşlar da bu sözlere isyan halindedirler. Ana
yasamızın lâiklik hükmüne aykırı olan bu mey
dan taahhüdünün nasıl yerine getirileceğim ıno-

; rakla bekiiyeceğiz. Burada da bir nokta üzerin
de durmak faydalıdır. Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzda lâiklik tarif edilmemiştir. Başvekili
miz elbette bizim programımıza göre tarif ede
cektir. Yoksa onların arzularına göre değil. 
Bundan başka bir halk hizmetinin halk huzu
runda beyan ve ilânından daha tabiî ne olabi
lir? (ibrahim öktem'in sözünü okumaya devam 
ediyorum:) Sayın.Menderes'in nutkunda gelişi
güzel attığı bu düşünceler, iç politikamızın ve 
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sosyal hayatımızın ana mevzularından biridir. 
B u sözlerin tepkisi muazzam olacaktır.» 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) - Reis 
Bey, usul hakkında söz istiyorum. (Gülüşmeler) 

ABDURRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Ben kendilerine tavsiye ediyorum, 
programlan iyi okusunlar. Bu, memleketin 
büyük meselelerinden biridir, en mühim bir 
mevzudur. Demokrat Parti lâikliği nasıl anla
mıştır? Lâiklik hakkındaki 14 ncü maddemiz 
açıktır. Devletin siyasetle ilgüi bulunmaması 
şeklinde anlıyoruz. Bu anlayışımız merhum 
Atatürk'ün anlayışına tamamen uygundur. Mil
let mecmuasının 22 Mayıs 1947 tarihli nüsha
sında açıklandığına göre : Ankara Halkevinin 
neşrettiği bir inkilâp broşürünün müsveddele
rini tashih ederken Atatürk şunu yazmıştır : 
«Lâiklik din ve dünya işlerini ayırmak değil
dir.» Görülüyor ki bu anlayış bizim anlayışımı
za tamamen uygundur. Halbuki muhaliflerimiz 
din işlerinin Devletten tamamen ayrılmasını is
tiyorlar. Bu istek tarihî hakikatlerimize ve di
nimizin ruhuna uymaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sami
miyetsizliğimizin ne olduğu şimdi anlaşıldı. Da
ha doğrusu samimî olduğumuz anlaşıldı. 

Arkadaşlar; bir hukukçunun ağzından çı
kan- söaün taşıdığı mânaya bakınız. D i y o r k i , 

Mület Partisini kuranlar, o parti kapandıktan 
sonra Cumhuriyetçi Mület Partisini kurmuşlar
dır. Mademki Millet Partisinin nizamnamesinin 
12 nci maddesi bunların din hakkındaki görüş
lerini tesbit etmiştir, neden C. Millet Partisi ku
rulduğu zaman bu maddeyi tüzüklerine alma
dılar. 

Arkadaşlar; Millet Partisinin ne sebeple ka
pandığına dair olan hüküm de burada, elimde. 
Alâkalılar da buradadır. 

REÎS — Bırakın alâkalıları, Osman Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Efen
dim, yalnız Devlet Vekili Cemil Bengü değil, 
burada Hikmet Bayur da var. 

Müsaade buyurursanız, biz memlekette mah
keme karar verir ve kararda; altında Hikmet 
Bayur 'on imzası bulunan tüzüğün 12 ve 71 nci 
maddeleri Cemiyetler Kanununun yasak ettiği 
bir cemiyettir, der. Programındaki o maddeler 
din esasma dayanıyor, der ve o partiyi kapa
tırsa ve o parti mensubu olanlardan bâzıları 

başka bir parti kurmaya teşebbüs ederse, çok 
rica ederim. Abdurrahman Fahri Ağaoğlu Bey, 
12 nci maddenin tüzüğe alınması hukukan müm
kün müdür? Bu bir. ikincisi, aynı şahıs olmak 
zamanla kanaatlerin değişmesini mâni değildir. 
C, M. P. nin programı menfaatlerimizin ta ken
disidir. Bir taktik midir nedir, anhyamıyorum, 
daima burada bize karşı bir nesep meselesi or
taya atıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Celâl Bayar. 
Cumhuriyet Halk Partisinin kurucu azanıdır. 
Beyannamede imzası vardır. Adnan Menderes 
Halk Partisinin bir müfettişi idi. Bugün De
mokrat Partidedirler. Kanaatleri bugün değiş-
miş olabüir. Bu değişikliğin mâkul bir izahı ya
pılabilirse mesele yoktur. Ağaoğlu'mm istedik
leri şekilde bir program yapmaya her şeyden ev
vel kanun mânidir. Sonra bir noktaya daha işa
ret etmeden geçemiyeceğim. İkide bir nesep dâ
vası açılıyor. Hikmet Bayur ve siz, bizi samimi
yetsizlikle itham ediyorsunuz ve işi C. M. Par
tisinden Millet Partisine götürüyorsunuz. Ben 
C. Millet Partisinin Genel Başkanıyım. Sade
ce onun menfaatlerini bu kürsüden müdafaa 
ederim. Şahsan o eski partinin bir mensubuyum 
diye bana ve arkadaşlarıma itham ettiğiniz ve 
Millet Partisiyle hiç alâkası olmıyan Cumhuri
yetçi Millet Partisine bir şeyler bulaştırmak is
tediğiniz için cevaplar verdim. 

Bilesiniz ki, 0 Millet Partisi lâiklik mevzu
unda sizden bin defa daha samimîdir. Şahidi de 
Hikmet Bayur'dur. (Sağdan, alkışlar, gülüşme
ler) 

REİS — H. Partisi Meclis Grupu adma İs
mail Hakkı Akyüz. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
A DİN A İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) 
— Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arz etti
ğim veçhile, hiç değilse büyük bir ekseriyetimi
zin üzerinde ihtilâfı olmıyan bir mevzudur. O 
itibarla, «samimiyetsiz» gibi sözlerin söylenme
mesi daha muvafık olur kanaatindeyim. Ben bir 
tariz olsun diye söylemiyorum, samimiyetin ne 
demek olduğunu, nasıl anladığımı arz edeyim. 
Ben burada söz konuştum. Söz; özün, insanın 
içinde var olanın, bütün samimiyetiyle aes denilen 
lâtif bir elbiseye bürünerek nim maddi bir hale 
inkılâbından ibarettir. Ben konuşurken söz ko
nuşmaya dikkat ettim. Eğer hata ettimse bunu 
bana ihtar ederseniz, düzeltirim ve müteşekkir 
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olurum. Fakat samimiyetimden kimsenin şüphe 
etmesine pek de müsaade etmemek arzusundayım. 
Eğer kabul ederseniz, ben samimiyim ve partim 
namına konuşurken de samimî konuştum. Çün
kü söz söyledim, lâkırdı etmedim. Lâkırdı ne
dir? Türkcemizde lâkırdı, patırdı, şakırtı, çakır-
tı nevinden aynı kalıba girmiş bir şeydir. (Gül
meler) Türkçemizin kıymetini hepiniz çok iyi bi
lirsiniz. Bendeniz de naçizane Türkçemizin kıy
metini bilen bir arkadaşınızım. Lâkırdı etmiyo
rum, söz söylüyorum. Söz, içerden olduğu gi
bi çıkar ve insanuı şuuruna ait bütün nıelekâ-
tın süzgecinden süzülerek çıkar. Benim konuş
tuğum da böylece samimîdir, sizi temin ederim. 
Lâkırdı değil, dedikodu değil, deyip koyup 
geçmiyorum, diyorum, koyuyorum, bir mevzu 
yapıp, bir konu yapıp onun üzerinde konuşuyo
rum. Ben demiş, komuş olsam da, mevzu yapıp, 
konu yopıp konuşmamış olsam arkadaşımın 
hakkı vardır. Arz edeyim, konuşmak nc demek
tir, türkçemizde nedir? Konuşmak, koymak, 
konmak. Konuşmak, koymak biliyorsunuz. Kork
mak, kendi kendini koymak, konmak, eğer 
maddi ise konuk, konak, eğer mânevi ise konu 
olur. Konuşmak, insanların aynı konu üzerin
de iştirakidir. Konuşma yaptım, ben müşterek 
konu üzerinde konuştum ve bunda da samimî 
idim. ibrahim öktem, grupumuzun umumi kâ
tibidir ama, nizamnamemizi okusunlar, salâhi
yet meselesi dedikleri gibi değildir. Ben grup. 
sözcüsüyüm. Hürriyet Partisi adma samimiyet
le konuştum. Kabulünü rica ederim. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

NÜHt OCAKCrOĞLU (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlar, böyle mukaddes, maneviyatımızı 
alâkadar eden, din mevzuu üzerinde münakaşaya 
girilmesine çok üzüldüm. Hükümet bütçe lûyi-
hasmı takdim eder, az görülür, çok görülür, 
kabul edilmez, tenkid ve münakaşa edilir, tariz 
ve gürültüler mazur görülür. Fakat din mesele
sinde münakaşaya girilmesine doğrusu ben çok 
üzüldüm. Bir insan, dini mevzuu izah ederken 
öbürüsü kabul etmiyor, Surei Bakara 256. ayet 
dinde cebir olmadığından susmak lâzımdır, f Doğ
ru sesleri) 

Şimdi müsaade ederseniz bunu iki ayeti ke
rime ile izah edeyim. 

«Ve lâ tesebbüllezine yed'unc min dunillâh...» 
Ondan sonra yeri değil ama, zaruret hâsıl 

©ldu, onun için arz edeyim. 
Surei Yunus, ayet 41. 
«Vc in kezzebûke fekul lî amelî ve leküm 

amelüküm...» 

Mesele bu. Bunlar-aynı zamanda lâyiklik için 
de birer misaldir. 42, 43 neü ayetlerle, surei Hut, 
29, 51 nci ayet. Kuranı Kerim ayetlerle doludur. 

Muhterem arkadaşlar, yedi senedir bu mese
leler konuşulurken bahsedeyim, diyordum, fakat 
muvafık bulmuyordum. Bugün biraz muvafık 
gibi görüyorum. 

Maarif Vekili Merhum Necati Bey bir seya
hat yapıyor, birisinin namaz kıldığından şikâ
yetle, bu esbabı mucibe ile tahvil ediliyor, tş Ne
cati Beye aksediyor. Necati Bey hocanın vazifesi 
ile olan ilgisine bakıyor, tetkik ediliyor vc bu
nun için bir muallim yerinden ayrılmaz, diyor 
ve yerinde bırakıyor. 

ikinci bir mesele; bir kazada hâkimi, vali 
1943 te şikâyet ediyor, eski fikirlidir, diyor, bu
nun yerine Cumhuriyet ruhu ile perverde olmuş 
bir hâkim gönderin diyor. Müddeiumumiye so
rarsanız oda onu himaye eder, vilâyete gelirgel-
mez, evine misafir .etmiştir, diyor, ve bir zabıt 
tanzim ederek Adliye Vekâletine gönderiliyor. 
Tetkik için bana tevdi ediliyor. Mütalâamı bil
dirdiğimde. Vekâlet; lâyiklik, dinsizlik değildir, 
dindarlığı meneden bir hüküm yoktur, diye va
liye ihtar ediyor. 

23 Nisanda rabbiyesireilik dini geçti, diyor, 
senin de. saltanatın zamanı geçecek inşaallah de
d i m . Dinde cebir yoktur, -öğrenmek isteyenlere 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2, 70, 75 nci mad
deleriyle 3 Mart 1340 tarih 429, 430 numaralı 
Kanuna göre öğretmek lâzımdır. İktidar parti
sinden hariç herhangi bir parti taraftarlığını ilân 
else- ve ben iktidara geldiğim zaman dini mev
zuları d a h a e s a s l ı e l e a l a c a ğ ı n ı d e s e , c e z a i h ü k 

me çarpılmaz mı? öteden beri söylerim, dinî 
mevzular cehille olmaz, ilimle olur. Bu sene 
bütçede Diyanet işlerinin elli bin liralık kurs 
tahsisatı var, geçen sene yok idi, bununla kurs 
açılacak da ne olacak? Bunların başına müspet 
ilimle alâkalı olmıyan birtakım kimseler getiri
lecek, böyle olunca da fen ve sanatı emreden 
hükümleıi öğretilenıiyeeck. kurslara müspet 
ilimle mücehhez hakiki din hükmünü bilen kim
seler getirilmelidir. Kuranı Kerim hükümlerini 
ve Kuran felsefesini, felsefeyi, müspet bilgileri, 
yüksek islâm bilgisini nefsinde toplıyan vc 
şahsi menfaatine bağlı olmıyan din adamları 
yetişince inkılâp, lâyiklik hükümlerini fazileti, 
ahlâkı tekemmül ettirir, taassuptan uzaklaştı
rırlar. Bunlar vicdanı hâkim olanlardır, Bu gi
bi din adamları Kuranı Kerimin müspet ilim
lere muvazi hükümleri olduğunu bilirler. Davut 
Aleyhisselâm'a demiri mum gibi yumuşatmak 
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Süleyman, bakırı eritip su gibi akıtmak Sürei 
Enbiya 10 neu ayette.. Zırh yapmak sanatı 
öğretilmesi Surei Hud. 38 ayet, Surei Müminin-
27 nci ayette gemi yapmak ve deniz ticareti 
hükümleri gerilik diyenlere cevaptır. 

Din mukardestir, lâiklik ve inkilâp onun 
içindedir. Atatürk de bunu kabul etmiştir. Dini 
fen ve sanatla musaffa bir hale getirmek ve 
hurafelerden kurtarmak lâzımdır, demiştir. 
Onun için milletçe birleşip bunu halletmek lâ
zımdır. Sonra cehle yer vermemek lâzımdır. 
Bilgili olsun olmasın, menfaatini seven yani 
nefsi hâkim olan insanlardan fayda yoktur. 

Kuranı Kerim okunmasını biraz öğrendik
ten sonra kendisinden daha az bilen kimseleri 
etrafında tophyarak onları faydalandırır. Za
rarlı hareketlerini Kuran meneder. Bunu böy. 
lece arz ettikten sonra, bu dine nasıl olurda alâ
ka gösterilmez. Amerikalı albay, bütün dinlerin 
aleyhtarı olduğu halde, bizim dinimiz için şu 
mütalâaları beyan ediyor. : «Müslümanlık yal
nız medrese, tesis etmemişler ulûmu tabiiyenin 
talim olunduğu rasathane vücuda getirmişler, 
rakamları tesbit etmişler, cebri, müsellesatı, öğ
retmişler, üçüncü derecedeki muadelâtı cebri
yeyi halletmişler, yıldızların haritasını resme
derek harekâtım göstermişler» diye uzun boylu 
yazdıktan sonra netice olarak diyar ki «Asri 
üimlerin temellerini atmak şerefi Hazreti Mu
hammenin e tbama ait t ir . Bugün istifada ettiğimiz 
şeylerin hiçbirini h iristir anlığa veya kiliseye 
medyun değiliz» diyor. 

Bir ecnebi zat bunu söyledikten sonra bizim 
de din ile (inkılâp ve lâikliğe riayet etmek şar-
tiyle) alâkadar olmamız ve buna hükümetin yar
dım etmesi, bunu temin eylemesi lâzımdır. Şim
diye kadar yapılan şeyler çok noksan olmakla 
beraber buna da teşekkürlerimi arz eder, daha iyi 
neticeler alınmasını temenni ederim. 

REÎS — Yusuf Azizoğlu 
HÜRRİYET PARTtSÎ MECLİS GRUPU 

ADTNA YÛSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) -
Muhterem arkadaşlar; bütçe müzakereleri umu
miyetle Hükümetin bir senelik faaliyetlerinin 
Meclisçe murakabesi demek olduğuna göre, de
min Demokrat Parti Meclis Grupu adına ko
nuşan Fahri Ağaoğlu arkadaşımızı dinlediğim 
zaman hakikaten hayretler içinde kaldım. Or
tada hiçbir sebep ve münasebet yokken, genel 
sekreterimizin yapmış olduğu beyanı mevzuu-
bahsederek yapmış oldukları birinci beyanla
rını gayriciddi telâkki ettiğim için cevap ver
meye lüzum görmedim. 

Başvekilin Konya'deki beyanatını ele alarak 
bu hususta fikirlerini söyliyen genel sekreteri
miz hakkımla bir konuşma yapan ve bunları 
bu kürsüye intikal ettiren arkadaşımıza cevap 
vermek zaruretini duydum. 

Muhterem arkadaşlarım; Fahri Ağaoğlu'-
na cevap vermeden evvel her halde kendileri
nin agâh ve vâkıf olmadıklarına kaani oldu
ğum Hürriyet Partisinin din mevzuundaki pro
gramının alâkalı maddesini müsaadenizle oku
yayım. 

BİR SES — Sizin programınız da mı var? 
YUSUF AZIZOGLU (Devamla) — Evet, 

programımız var, hem öyle bir program ki, 
sizinki gibi yazılıp rafa kaldırılan, reddedilen 
bir program değil; bizim bütün vicdan ve mev
cudiyetimizle esaslanna bağlı olduğumuz bir 
programdır. 

«Lâyikliği, din vc Devlet işlerinin birbirin
den kesin oku ak ayrılması mânasında anlıyo
ruz. Dini, siyasi tesir ve tahavvüllerin ve her 
türlü istismarcı düşünce ve cereyanların üstün
de tutmak başlıca prensibimiz olacaktır. Din 
serbestisini vicdan hürriyetinin tabiî bir icabı 
sayarız.» 

Şimdi, Muhterem Fahri Ağaoğlu'nun, Hür
riyet Partisine isnadetmek istediği ithamın hü
viyet ve istikameti nedir? Lütfen gelsinler, tav
zih e t s in l er . B i z i irtica ile mi, yoksa dinsizlikle 
mi itkam ediyor? bunu sarahaten aıılıyalım. 

Biz Hürriyet Partili arkadaşlarınız, diniyle, 
ef'aliyle, ahlâkının salâbetiyle aramzdayız. Ağa
oğlu'nun sözlerinin bu sebeple hiçbir mânası 
yoktur. 

REİS — Bu sözlerinizle İbrahim Beyin söz
cü olarak salâhiyeti yoktur, demek, istiyorsu
nuz. Zapta bu suretle geçirildi. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; burada mühim olan, İbrahim 
Beyin salahiyetli clup olmadığı değildir. Kal 
dı ki; İbrahim Beyin ifadelerinde tam bir sa
rahat mevcuttur. İbrahim Beyin bu beyanatı, 
Başvekilin Konya'da yaptığı vc orta mektep
lere din derslerinin konması hakkındaki bey.̂  
nati ve bu hususta Maarif Vekilinin bundan 
malûmatı olmadığını bildirmiş olması hakkın
dadır. Fahri Ağaoğlu 'ndaıı soruyorum, gayri-
samimî olan, prensipsiz olan, dini istismar 
eden kimdir? Bir Başvekil bir vilâyet merke
zinde Hükümetin bir kararından bahsediyor, 
akabinde Maarif Vekili, Hükümetin bu kara-
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rnvdan haberi olmadığını gazeteciler huzurun
da alencrr ilân ediyor. Arkadaşlarım, fikirleri
mizde samimî olalım, kaldı ki, bütün Türk Mil
letinin huzurunda cereyan eden bu gibi mese
leler hakikatleri tahrif ederek, kendi menfaat
lerini hususi düşüncelerini alet ederek istismar 
etmek, iftihar edilecek bir yol, bir metot değil
dir. Bizim dinî görüşlerimizi tamamen her tür
lü istismarcı menfaatlerden azade olarak bu 
mevzuun kutsiyeti ile, bu mevzuun ulviyeti ile 
muvazidir, bunu sözcümüz de Türk Milletine 
ifade etti. Fahri Ağaoğlu gibi küçük emellerle, 
hiç xle tecviz vc takdire değmiyen bayağı pole
mik metotlariyle bunu bir istismar mevzuu yap
madık. Demokrat Partinin din yolundaki yürü
yüşleri hakkında söyliyecek çok haklı sözlerimiz 
vardır. (Soldan, gürültüler) Evet beyefendi
ler, vardır. Çünkü dinî meselelerin seçim hare
ketleriyle ne şekilde muvazi gittiğini ve seçim
de ne çeşit hareket etçiklerini Türk Milleti gör-
miyecek kadar basiretsiz değildir. 

Biz bu gibi şeylere tenezzül etmiyeecğiz ve 
cevap vermek mecburiyetinde kaldığımızı üzün
tü ile kaydediyoruz. 

Fahri Ağaoğlu'nun sözlerinin, Demokrat 
Parti adına ifade edilmiş olmasına rağmen gay
riciddî addediyoruz. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) - Usul 
hakkında söz istiyorum. 

AHMET SALİH KORUR (Başvekâlet Müs
teşarı) - Efendim, müsaade buyurursanız, yüksek 
müsamahanıza sığınarak huzurunuzda bir-kaç 
mevzua kısaca ve rakamlarla arzı cevabede-
ceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki; Diyanet İşleri 
Reisliği, kanunla vazifeli ve salahiyetli bulun
dukları bilcümle hususatta, Yüksek Meclisin 
arzusuna tamamen uygun bir şekilde kâmil bir 
serbestiye maliktir. Diyanet işlerinin dünya iş
lerine kaçan bir tarafı olmaması bakımından 
yüksek din hususlarında da tamamen serbesttir. 
Yine Yüksek Meclisin arzuladığı tam bir hür
mete mazhar olmaktadır. Gerek şahısları ve ge
rekse muhterem hüviyeti bakımından. 

1951 yıh bütçesinin müzakeresinde Sayın 
Başvekil aynen şöyle buyurmuşlardır. Bunu ge
çen sene de, evvelki senelerde de arz etmiştim. 
Onun için müsamahanızı önceden rica etmiş 
olayım. 

«Kademeli bir şekilde Diyanet işleri bütçesi 
lâvık olduğu mertebeye çıkarılmıştır.» 

195Ü yılında hademei hayrata tahsis edilen 
kısım, bütçede 1 560 000 lira idi. Bu sene hu
zurunuza gelen bütçede yalnız ıhademei hayrata 
ait para, 15 810 000 liradır. 1950 de umumi 
bütçe olarak beş milyon idi. Bu sene Yüksek 
Huzurunuza gelen bütçede umumi rakam 
23 232 000 liradır. 

Mevcudunu rakamlara vurursak, hademei 
hayrat 4 403 adedinden 8 670 adedine yüksel
miştir. Buna Kuran öğretmenleri, vaizler, müf
tüler dâhil değildir. Yalnız hademei hayrat 
8 G70 adedine baliğ olmuştur. 

Cami inşaatında, biliyorsunuz, Hükümetin 
doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Cami, eski de
virlerde olduğu gibi, daima cemaatler tarafın
dan veyahut da şahıslar tarafından yapılmakta
dır. Gerek vakıf suretiyle gerekse teberrüler yo
liyle devam edegelmiştir, bugün de aynı hal de
vam etmektedir. Şu şartla ki, Evkaf Bütçesine, 
Yüksek Huzurunuzda müzakere edilecek olan 
rakamlar meyanında bu gibi hayır müesseseleri
ne yardım olarak sekiz milyon lira konmuştur, 
Yüksek Huzurunuza gelecektir. Geçen sene beş 
milyon, daha evvelki sene iki milyon xe nihayet 
500 bin lira civarında idi. Bu sene ise sekiz mil
yon lira olarak huzurunuza gelecektir. 

Diyanet işlerinin cami inşaatı ile bir gûna 
alâkası yoktur. Bununla beraber cami dernek
lerine «İden gelen yardımdan geri kalmamakta
dır. 

Ankara'da yeniden yapılacak üç caminin te
mel atma merasiminde bizzat bendeniz bulun
dum. Maltepe Canıiinin inşaatı devam etmek
tedir, Cebeci'deki camiin inşaatı da hemen he
men bitmiş vaziyettedir, Çankaya'daki cami de 
aynı vaziyettedir. Eğlence bağlarında da bir 
cami yapılmaktadır ve iki tanesi şahsî olmak 
üzere üç cami de Yenimahalle'de inşa edilmiş
tir ki, bir tanesi tamamiyle halkın teberruatiy-
le yapılmıştır. Yenişehir'de bir büyük camiin 
de inşasına başlanmak üzeredir. Bendeniz o ca
mi derneğinin başkanıyım. Müsamaha ve müsa
ade buyurursanız iki dakikanızı almak suretiy
le bu hususta kısa izahatta bulunayım. (Sol-
dan : söyle, söyle sesleri) Yenişehir'de inşa edi
lecek olan bu 'büyük cami Mithatpaşa caddesi
nin başındaki Kocatepe mevkiinde ve şimdiki su 
deposunun bulunduğu sahada yapılacaktır. Bu
rası 20 dönüm kadardır, su deposu ve bunun 
karşısındaki birkaç tepeyi işgal edecektir. (Sağ
dan, bunları gazetede okuduk sesleri) (Soldan, 
devam, devauı sesleri) Cami, Cumhuriyet dev
rinin bir şaheseri olmak üzere ve nro.iesi iki 
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devreli yapılmak suretiyle müsabakaya arz edil
miştir. (Sağdan, gazetelerden okuduk sesleri) 
(Soldan, dinleyin, dinleyin, tahammül edemi
yorsunuz, seslen) Camiin tarzı mimarisinin tâbi 
olduğu madde aynen şöyledir : «Cami inşaatın
da bugün katedilen tekâmülün safhaları göz 
önünde tutularak ve diğer teknik imkânlardan 
tamamiyle istifade etmek suretiyle güzel bir 
mâna ye anlayışla bir şaheser vermek için mi
mara bırakılmıştır.» Bu cami bir külliye gibi, 
tıpkı ecdadın bize seri halinde bıraktıkları bü
yük eserler gibi, bu camide bir îmanı Yetiştir
me Enstitüsü, bir îmanı - Hatip Okulu, 4 tane 
de imam ve müezzini bulunacaktır. Bu-camide 
dinî eserler ve eşyalar satabilecek bir paviyonu 
ve 150 otomobil alacak şekilde bir parkı bulu
nacaktır. ('Soldan, bravo sesleri) Camiin mina
re adedi belli değil ama mahya kurulabilecek 
tarzda olacaktır. Kubbe altı dediğimiz sahada. 
1 500 kişi ferah ferah namaz kılabilecektir. Bu
nun maksuresi, müezzin yeri tamamiyle dışında 
olacaktır. Bir de şadırvanı bulunacaktır. Fakat 
abdest alma yeri gizli olarak inşa edilecektir. 
Bir de aş evi olacaktır. Cami inşaatı için 2,5 
milyon lira değerinde bir arsa vardır. 600 bin 
lira kadar da toplanmış para mevcuttur. Son 
zamanlarda Sayın Başvekilimiz de yüz bin lira 
şahsi teberruda bulundular. (Soldan, alkışlar) 
Bu suretle bugün fiilen 3 milyon 250 bin lira 
kadar elimizde bu cami i<nn bir para mevcuttur. 
Mimarlar hiçbir takyide tâbi tutulmamıştır. Ga-
mi isterse 30, isterse 40 milyon liraya çıksın. 
Yalnız eserin muhteşem olması matluptur. Mem-
Vkotn Müslümanlığın dampasını vuracak ensali 
âtiyeye tıpkı Süleymaniye gibi intikal edecek 
eser olması üzerinde durulmaktadır. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bütçe vesilesiyle temas edilmiş mevzular 
arasında îmam - Hatip okulları ile İlahiyat Fa
kültesi mevzuları da vardır. Bunlar üzerinde 
arzı cevabetmiyeeeğim. Belki noksanlı ve ha
talı konuşurum. Zira bunlar tamamiyle Millî 
Eğitim bütçesiyle alâkalıdır; orada görüşülmesi 
çok daha yerinde olur kanaatindeyim. Yalnız, 
bu sene Diyanet İşleri Bütçesine konan 50 bin 
liralık bir kurs tahsisatı var ki, üzerinde ayrıca 
duruldu. Bunu arz edeyim : Bu kurs, gelecek se
neler daha inkişaf ettirilecek olan vc bu sene 
bir tecrübe mahiyetinde yaprlacak bir kurstur. 
Bunun için 50 bin liralık tahsisat konulmuştur. 
Gördüğünüz gibi, hademei hayrat ve emsali 
tahsisat her sene artmaktadır ve yeni yeni 
kadrolar ifâve edilmektedir. îmam - Hatip Oku-

IU m e z u n l a r ı ııuıyaçıara cevap verememektedir. 
Bu itibarla kurslarla takviye etmek istiyonu. 
Ama büyük rakamla, büyük paralar sarf eder
ken neticesiz iş yapmaktansa bu sene Ankara'
da bir kurs açmak suretiyle, önümüzdeki sene
ler bunu nasıl geliştirebiliriz, ne hadde kadar 
ulaştırabiliriz, bunun çarelerini araştıracağız. 
Onun için bu sene bütçeye 50 000 lh-alık tah
sisat konmuş bulunuyor. Sayın Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun söyledikleri gibi, kurs hakikaten kifa
yetli eller tarafından idare edilecek ve yalnız 
bu maksada matuf olmak-üzere bir kurs açıla
caktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

REÎS — Ömer Bilen. 
Efendim, kifayet takriri var. Hükümet adı

na konuşan hatipten sonra kifayet hususunda 
izhar buyuracağınız neticeye göre hareket edi
lecektir. 

(Ömer Bilen alkışlar arasında kürsüye gel
di.) 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım ; pek iyi bilirsiniz ki. yurtulılmışla-
nn en şereflisi olan yegâne varlık insan varlı
ğıdır, tşte bunun içindir ki, kâinatı yaratan 
Hazreti Allah yalnız insanları emir ve nebileri
ne muhatap ve mükellef addederek, muhtelif 
asırlarda birçok kitap vc peygamberler gönder
mek suretiyle tab 'ı beşerde meknuz olan kötü 
huyları önlemek, iyî hasletleri takviye ve tarsin 
için pek çok ilmî. ahlâki esas ve kaideler vaz'u 
tesis buyurmuştur. Binaenaleyh insan camiası 
her ne zaman üâhi düstûr ve kaidelere samimî 
olarak intibak etmişlerse insanlık ziıvei kemale 
yükselmiştir. Bilhassa ekmeli edyaıı olan islâ
miyet öyle ulvi bir dindir ki, asırlar boyuuca 
milyonlarca müslümanlaıı saadet hedefine sevk 
ederek cihanşümul devletler vücuda getirmiştir. 
Beşer tarihini insafla tetkik eden her insan bu 
hakikati kabul etmiştir. Çünkü müslümanlık 
mefsedet ve mezalime son veren, ilmü irfana 
hız veren, cehlü dalâleti tel'în eden, hakku ada
leti tebcil eden çok âli vc kutsal bir dindir. Bu 
dine bigâne katanlar derbeder insanlardır, fa
kat arkadaşlar, islâm dininin mucibi saadet ve 
selâmet olduğundan her ne zaman behsedilirse, 
halen münevver sayılan bâzı nıüslünıunlar bile 
islâm diyannda müşahede edilen gerilikten dem 
vurarak islâmiyetin manii terakki olduğundan 
bahsetmek isterler. Bu söz büyük bir gaflet ese
ridir. Halbuki îslâm diyarında göze çarpan ge
riliğin birçok sebepleri olmakla beraber en mü
him sebep, müslüman]arm îslâmî esaslara mu
halif hareketlerinden ileri gelmiştir. Zira nıüs-
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tumanlar her hangi hir asırda islâmiyet düstu
runa uygun hareket etmişlerse millet ve memle
kette izzu ikbal devri başlamıştır. Her ne za
manki dine karşı rnübalâtsizlık gösteı-ilımşse 
her sahada gerilik göze çarpmıştır. Bu dâvanın 
yegâne şahidi de tarihtir. Muhterem arkadaş
lar. Asırlarca efendi olarak yaşıyan büyük mil
letimiz dinî mukaddesata bağlılık ve sadakat 
gösterenler ancak payidar olmuşlardır. Bina
enaleyh; milletimizden olup da dinine saygı gös-

•termiyen kimseler millî varlığımızın da düşma
nıdırlar. İşte bunun içindir ki, halisüddem olan 
hiçbir Türk, ecdadından intikal eden maddi, 
mânevi, içtimai, ahlâki varlıkların yok edilme
sine rıza gösteremez. Binaenaleyh; bu büyük 
milletin mukadderatını yed-i iktidarında bulun
duran kimseler, milletin ve memleketin rel'ahü 
saadetini yalnız yurdun maddi sahadaki imar 
ve ihyasında aramamalı, buna muvazi olarak da, 
ahlâkan ve imanen yıpranmak istidadı gösteren 
gençlerimizi de ihmal etmiyelim ve hem de bu 
mesai ile beraber beşerin hilkatindeki hikmet 
ve gayeyi gÖ2 önünde tutarak kulların uluhiyc-
te karşı da şahsi ve içtimai birçok ehemmiyetli 
vazifeleri de vardır. Bunları bilmek ve riayet 

: «tmek hem âlemi fenada ve hem âlemi bekada 
' selâmet ve saadetin yegâne yolu budur. Elislâ-

müya'lü vela yü'ln „leyh buyuran Hazreti Mu-
hammet, islâmiyet düsturuna samimî olarak 
bağlı olau islâm cemaati, dünyada mevki vc 
mertebelerin en yükseğine erişir, buyurmakla 
beraber, âlemlere rahmet olarak gönderilen 
peygamberimiz bu hususta bizleri tebşir ederek 
dilşat buyurmuştur. 

Cok muhterem arkadaşlar: Milletimiz ve mem
leketimizin terakki ve tealisi hususunda ne kadar 
mesai sarf edersek edelim Cenabı Hakkın yar
dımı inzimam etmedikçe sâyimiziıı semeresini 
tam olarak elde edemeyiz. Zira, inandığımız 
büyük kitabımızda şöyle Duyuruluyor: «Ey Mü
minler, eğer sizler dininize bağlı kalmak suretiyle 
Allah'a yardım, ederseniz Allah'da sizlere yardım 
eder, Devletiniz ve kuvvetiniz daim ve sabit kalır, 
istiklâl ve şerefiniz de korunmuş olur. Bu husus
lara riayet etmiyen kimselerin kuvvet ve istik
lâlleri zail olmakla beraber maddi, mânevi bü
tün mesaileri heder olur gider» buyurulmakta-
dır. Binaenaleyh Kuranı Kerime inanan müslü-
man milletlerin maddi, mânevi bütün işlerinde 
muvaffak olmalarının yegâne sırrı, Cenabı Hak
kın yardımını sağlıyacak yolda yürümeleridir, 
aksi takdirde, emekler beyhude olur. Belki bu 

448 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, içtima. 
672. ss. 

sözlerim mevizavi bir eda taşıyor diye bâzı ukalâ 
tarafından tenkide uğrasa bile yine gam değildir. 
Çünkü, bu Büyük Meclis de Türk Milletiuin-
dir, mevizaye saline olan camilerimiz de bu mille
tindir, aralarında her zaman münasebet olabilir. 
Yabancı milletlerin bigâne âşıkları olan bâzı is
lâm tufeylilerinin dedikoduları hiçbir zaman 
bizi iskât ve ilzam edemez. Tevfik ancak Allah'
tandır. 

Bu hususta istitraden şu ciheti de arz etmek 
isterim. Eski idare zamanında her nedensııe müs-
lüman milletimize dinî ve islâmî bilgiler veren 
müesseseler seddedilmişti. Müslüman milletimizin 
amudu fıkarisi mesabesinde olan ulûmu diniye 
ve mevzuatı islâmiyeden mahrum kalan müslü-
ınan gençleri mânevi sahada hangi istikamete 
teveccüh edeceklerini bilemez bir hale düşmüşler
di. Bununla beraber füyuzatı islâmiyeden asır
larca kana kana nasip alan milletimiz son derece 
müteessir olmuştu. Bu ihtiyaç, ve teessürü göz 
önünde tutan Demokrat iktidar, milletin dinî ih
tiyaçlarım temin için yurdumuzun bâzı vilâyet
lerinde îmanı - Hatip mektepleri açmış, fakat 
bu mekteplerin idaresini çok meşgul ve mahmul 
olan Maarif Vekâletine tevdi etmiştir. Vekâleti 
müşarünileyha ise bu mekteplere karşı lâyık 

olduğu ehemmiyeti gösteremediğinden dolayı bu 
mevzuda beklenilen gaye tahakkuk edememekte
dir. Nasıl tahakkuk edebilir? islâm dininin muh
tevi olduğu cihanşümul Umu irfan membaı olan 
bu büyük hazinei ilim tufeyli olarak bir idare al
tında elbette inkişaf edemez. Binaenaleyh, Meclisi 
Aliden ve Hükümetten çok rica ederim, din adamı 
yetiştirecek bu mekteplere lâyık olduğu ehemmi
yeti vererek milletimizin mâneviyetvm tarsin 
edelim. Bu hususta samimî olalım. Cenabı Hak 
samimi kullarını sever. Tevfik ancak Allah'tan
dır. (Alkışlar) 

REİS — Kifayet takrri var, okuyoruz, efen
dim. 

Yüksek Riyasete 
Diyanet işleri Riyaseti bütçesi hakkındaki 

müzakereler kâfdir. Fasıllara geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

REÎS — ^Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve fa
sıllara geçilmiştir. ^ 4 4 8 

3, Cilt: 17, Kırk beşinci İnikat, 24.11.1957, 650-
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Toplumsal Değişme Anlayışı 
< ( 1950-1960 dönemi sosyal bilimcilerinin toplumsal değişme anlayışları, toplu

mun bütünüyle batılılaşması yönündedir. Bazı sosyal bilimcilere göre, toplumsal ya
pı, Doğu toplum modelinden Batı toplum modeline geçerse, Türkiye'nin sosyal so
runları çözülecektir. Ayrıca, bu sosyal bilimciler tarafından Batılılaşma, zaman zaman 
farklı terimlerle ifade edilmiş ve böylece Batılılaşma teriminin toplumsal iticiliğin
den kurtulmaya çalışılmıştır. 

DP, 1950 yılında iktidara geldiğinde, uyguladığı siyasî ve ekonomik politikalarla 
'küçük Amerika' hayalleri kurmaya ve bu hayallerini toplumsal tabakalara yaymaya 
çalışmıştır. Ancak, ortada önemli bir sorun vardır: Toplumu Batılılaştırmak. Toplu
mun batılılaşması ise, halk tarafından iyi gözle değerlendirilmemektedir. Hatta, top
lumu Batılılaştırmaya çalışan CHP'ye karşı halk, DP'ye sığınmış ve kendine yaban
cı bulduğu Batılılaşma ideolojisi karşısında DP'yi 'kurtuluş' olarak görmüştür. Oysa, 
DP de, en az CHP kadar, hatta ondan çok daha fazla Batı hayranıdır; Türkiye'yi 'Kü
çük Amerika' yapmak istemekte ve bunu gerçekleştirmek için liberalizm ve bireyci
liği ön plana çıkarmaya, Anglo Sakson zihniyetini yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu 
çabalar içerisinde DP ve DP'ye yakın aydınlara bir görev düşmektedir; halkın uzak 
durduğu Batılılaşmaya yeni bir ad bulmak. İşte böyle bir ortamda, bazı sosyal bilim
ciler, Batılılaşmayı kültür değişmesi olarak ele almışlardır. Ancak, bu durum, olayın 
1950-1960 döneminde başkaları tarafından Batılılaşma olarak ele alınmadığı ve Ba
tılılaşma konusu ile uğraşanların sayısında bir azalma olduğu anlamına gelmemekte
dir. Aksine, 1950-1960 yılları, Batılılaşma ve kültür değişmelerinin en yoğun şekilde 
ele alındığı, Doğu ve Batı toplum farklarının en fazla işlendiği ve Türk toplumunun 
kesin şekilde Batılılaşmadan başka çıkar yolu bulunmadığının vurgulandığı bir dö
nem olmuştur. Bu durum, DP iktidarının dışa bağımlı politikaları ve DP yönetiminin 
uygulamaları ile doğrudan bağıntılıdır. 

1950-1960 döneminde, Batılılaşma konusunda o kadar yoğun görüşler ortaya 
atılmıştır ki, bu konuda çalışma yapan bilim adamları, bu görüşleri sınıflandırmak zo
runda kalmışlardır. 

1950'li yıllarda, kültür değişmeleri veya Batılılaşma, sosyal bilimlerin ve Türki
ye gündeminin en önemli konularından biridir. Bu konuda, sosyoloji, sosyal antropo
loji, sosyal psikoloji alanlarına ait çalışmalar yoğunlaşmış ve sosyal antropoloji içe
rikli pek çok alan araştırması gerçekleştirilmiştir... Böylece, 1950-1960 döneminde 
kültür değişmeleri ve Batılılaşma alanlarında yoğun bir araştırma ve yayın faaliyeti 
gerçekleştirirken, bilim anlayışında da bazı değişmeler olmuş ve devrimci anlayışlar 
terk edilmiştir. ) >

4 4 9 

449 H. Bayram Kaçmazoğlu: a.g.e., 37- 38. ss. 
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Batılılaşma 
( < Mümtaz Turhan'a göre, Batılılaşmak için Batıdan bilim, bilimsel zihniyet ve 

tekniği ülkemize aktarmamız gerekmektedir. Bu yol dışında her şey taklit, yapma, kı
sır, iğreti kalır. Aynı zamanda sosyal çöküşler ve buhranlar gibi tehlikelerle de karşı
laşırız. Oysa, istesek de istemesek de ülkemizle batı arasındaki sentezi ortadan kaldır
amayız. Sentez daima olacaktır. 

Türkiye'nin Batılılaşmasını yukarıdan aşağıya doğru bir kültür değişimi tarihi 
olarak ele alırsak, 1950'lerdeki kültür değişmeleri 'en radikal' dönemini yaşamıştır. 
Her şeyden önce Batılı toplumsal sınıflara benzer sınıfların oluşmasına olanak sağla
yacak maddi alt yapı koşulları bu dönemde hazırlanmaya başlanmıştır. 

Batılılaşma, 1950-1960 döneminde her yönü ile ele alınıp incelenmiştir... Döne
min ünlü yazarları ve önemli dergileri, Batılılaşma veya kültür değişmelerini baş te
ma yapmışlardır. 1950-1960 döneminde, Batılılaşma özellikle bütüncül açıdan tartı
şılmıştır. 

Kısaca, 1950-1960 döneminde çeşitli Batılılaşma yanlısı ekoller ortaya çıkmış ve 
'gerçek' Batılılaşma anlayışı tüm boyutları ile tartışmaya açılmıştır. Yine, Anglo-Sak-
soncu yaklaşıma dayalı Batılılaşma anlayışının alt yapısını oluşturacak yapılanmalar 
bu dönemde gereçekleştirilmiş; Türk insanının kamucu anlayıştan bireyci anlayışa 
doğru bir zihniyet değişimi geçirmesi için büyük bir çaba harcanmıştır. » 4 5 0 

Bilim Anlayışında Değişmeler 
( < 1950-1960 döneminde, genelde sosyal bilimler, özellikle sosyoloji alanında ya

pılan çalışmalara bakıldığında, bu dönemi 'fetret devri ' olarak nitelendirmek yerinde 
olur. 

Dönemin bazı yazarları da, 1950-1960 yılları arasında, Türk entelektüel hayatına 
hayret verici bir fikir kısırlığının egemen olduğunu belirtmektedirler. Bu bilim adam
ları, bilim, kültür, sanat, teknik ve düşünsel hayatta ciddi bir mevcudiyet gösterileme
diğinin farkındadırlar. 

1950-1960 döneminde, gerçekten de, yeni fikirler üretilememekte, sadece dini ko
nular tartışılmaktadır. Ülkenin geleceğine yönelik global veya kitlelerin sıkıntılarına 
yönelik, toplumsal tartışmalar yapılmamaktadır. Üniversiteler bilgi üretmemekte, sa
dece aktarmacılık yapmaktadırlar. Sosyologlar toplumsal sorunları, amaçsız köy araş-

450 a.g.e., 62. s. 
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tırmalanna ve sosyoloji tarihi çevirilerine indirgerken, diğer bilim dallan da sosyolo
jiden farklı değildir. Örneğin, iktisat fakültelerinde, kalkınma sorunu, genellikle kapi
talizmi bir veri ve emperyalizmi yok sayarak, tek taraflı bir görüşle okutulmaktadır. 

1950-1960 döneminin ünlü sosyal bilimcilerine bakıldığında, bu dönemin ege
men bilim anlayışının Türk-İslam, Türk-İslam-Batı sentezi ve Bergsoncu mistik fel
sefeye dayandığı görülür (Bu dönemin bazı ünlü sosyal bilimcileri: Mümtaz Turhan, 
Hilmi Ziya Ülken, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ali Fuat 
Başgil, Mehmet Kaplan ve akademisyen olmamasına karşılık, bu dönemin etkin isim
lerinden Peyami Sefa'dır. 

1950-1960 dönemi Türk düşünce hayatına muhafazakâr ve İslamcı tartışmalar 
egemen olurken, bilime, Türk-İslâm, milliyetçi-islâmcı ve milliyetçi-batıcı sentezler 
egemen olmuştur. 

Kısaca, 1950-1960 döneminde, bazı sosyal bilimler gündemden düşüp fonksiyo
nunu yitirirken, bunların yerini yeni bilim dalları doldurmuştur. > )

4 5 1 

Sol Karşıt l ığı ve Milliyetçilik 
<K 1950-1960 döneminin özgürlük ve demokrasi anlayışını tam yansıtabilmek için 

dönem koşullarında sol düşüncenin Türkiye'deki yerini ortaya koymak gerekmekte
dir. Bu dönemde, sol düşünceye karşı şiddetli bir devlet baskısı ve bunun uzantısı ola
rak her kesimden aydının sol aleyhtarlığı söz konusudur... Özellikle milliyetçi ve ge
leneksel islamcı renklerin damgasını vurduğu 1950Ter Türk düşüncesinin en önemli 
sol karşıtlığıdır. Yani, DP döneminin en belirgin özelliklerinden biri, aşırı şekilde sol 
karşıtlığı yapılması ve milliyetçiliğin yoğun bir gelişme göstermesidir. Sadece milli-
yetçi-islamcı çevrelerce değil, dönemin laik, batıcı ve Atatürkçü kesimleri de şiddet
li bir sol karşıtlığı sergilemişlerdir. 

Böylece, 1950Ter Türkiye'sinde ortaya çıkan düşünce akımlarının ortak paydası; 
milliyetçilik, muhafazakârlık ve sol karşıtlığı... Bu dönemde devlet ve kamuoyu bas
kıları ile sol düşünce tamamen tasfiye edilmiş ve Türk düşün hayatından adeta silin
miştir. 

1950-1960 döneminde sol düşmanlığını Sovyet karşıtlığı ile birleştiren ve sol dü
şünceyi Rus ajanlığı olarak değerlendiren kesimlere göre, vatan fikrini benimseme
yen, vatanına ihanet edenler komünistlerdir. 

451 cug.e., 67. s. 
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1950-1960 dönemini özelliklerine paralel olarak sol içerikli siyasal ve düşünsel 
potansiyel tamamen tasfiye edilmiştir. Bunun sonucunda, gündeme muhafazakârlık 
ve milliyetçilik egemen olmuştur. > >

4 5 2 

Kül tü r Değişmeleri 
( < Batılılaşmayı kültür değişmesi olarak ele alan bilim adamlarının başında Prof. 

Mümtaz Turhan gelmektedir. Turhan, sosyal psikolog ve sosyal antropologtur. Bu ne
denle, hem Amerikan sosyolojisine egemen yaklaşım biçimi yapısal-fonksiyonalizme 
ve hem de DP'nin toplumsal projelerine yakındır. Bir diğer ifade ile Turhan, siyasal 
anlamda muhafazakâr, toplumsal değişme konusunda bütüncü bir Batıcıdır. Bu bağ
lamda, Prof. Turhan'ın çalışmaları, 1950'lerin siyasal iktidarının yol göstermeye, 
Türkiye'nin ne kadar geri kaldığını ve bu geri kalmışlıktan kurtulmak için Batılılaş
ma konusunda hangi yöntemlerin geçerli olabileceğini bulmaya yöneliktir. 

Batılılaşmanın bilimsel temellerini araştıranların başında sosyal psikolog Müm
taz Turhan'ın ayrı bir yeri vardır. Turhan, 1950'li yılların önde gelen bilim adamları 
arasındadır ve bu 10 yıllık devrede uğraştığı başlıca konu, kültür değişmeleri, yani 
Batılılaşmanın gerçekleşmesinin nedenlerini tesbit etmek olmuştur. 

Turhan, CHP'nin geçmişteki din, dil ve eğitim konularındaki uygulamalarına kar
şı çıkarak, 1950'li yıllarda iktidarda olan DP'nin görüşleri ile aynı safta bulunmaya 
özen göstermiştir. 

Turhan'ın 1950-1960 dönemindeki temel konusu, toplumsal değişme, yani Batı
lılaşmadır. Aslında Turhan, Gökalp ekolünden gelen, ancak Gökalp'in 1945'lere ka
dar, belli alanlarda devam eden ideologluğunu, 1950-1960 döneminde farklı bir çiz
gide sürdüren aynı ekolün bir başka ideologu olarak ele alınabilir. Bir diğer ifade ile, 
nasıl ki Gökalp'in bazı düşünceleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında aynen uygulama ala
nı bulmuşsa, Turhan'ın dil, din, eğitim ve bireyciliğe yönelik görüşleri de, DP döne
minde uygulama alanı bulmuştur. 

Ziya Gökalp'in Doğu uygarlığından Batı uygarlığına geçiş bağlamında ele aldığı 
Batılılaşmayı, Mümtaz Turhan, 1950-1960 döneminde, kültür değişmeleri bazında 
ele almıştır. 

Dinî ve millî değerleri koruyarak, sadece teknik alanda yapılacak değişikliklere 
'yeşil ışık' yakan ve asıl Batılılaşmanın teknik unsurların oluşmasıyla sağlanabilece-

452 a.g.e., 175- 193. ss. 
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ğini öne süren Mümtaz Turhan, maddî ve manevî kültür ayırımına girmektedir. Kül
türle ilgili ikili ayrımlarıyla dikkat çeken yazar, kültürü bir yenilik faktörü olarak ele 
almakta ve kültürel değişmenin tutucu toplumlarda olumsuz, ilerlemeci toplumlarda 
olumlu bir unsur olduğunu belirtmektedir. (Mümtaz Turhan: "Analysis of the Cultu
ral Changes". Sosyoloji Dergisi, 6. Sayı, 1950, 57. s.). 

Mümtaz Turhan, 1951 yılında yazdığı 'Kültür Değişmeleri ' ve 1956 yılında yaz
dığı 'Garplılaşmanın Neresindeyiz?' adlı eserleri ile Cumhuriyet dönemini kültür de
ğişmelerini eleştirip bu politikanın başarısızlığa uğradığını belirttikten sonra, Batılı
laşma konusunda kendi projesini ortaya koymaktadır. (Mümtaz Turhan: Kültür De
ğişmeleri, İstanbul, 1987; Garplılaşmanın Neresindeyiz? s. 65. İstanbul, 1972). 

Mümtaz Turhan'a göre, serbest kültür değişmesi, bir toplumsal grup veya cemi
yetin yabancı bir kültürel grup veya cemiyetle ilişkiye girdiği zaman, hiç bir iç ve dış 
etki alanında bulunmaksızın o kültürün tamamını ya da bir kısmını benimsemesidir. 
Zorunlu veya empoze kültür değişmesi ise, farklı kültürlere sahip iki toplumsal grup 
veya cemiyetten birinin kendi kültürünü tamamen ya da kısmen kabul etmesi için di
ğerine yaptığı baskı veya çoğunluğun muhalefetine rağmen iktidara sahip bir zümre
nin yabancı bir kültürü kendi toplumuna zorla kabul ettirmeye çalışmasıdır. 

M. Turhan'a göre, Batılılaşalım mı Batılılaşmayalım mı tartışması artık gülünç
tür. Bütün sorun, bu medeniyete nasıl gireceğimizdir. Turhan'a göre, Garplılaşma, bir 
milletin veya cemiyetin kendi örf ve adetleri, ananeleri içinde zirai, iktisadi, sanayi, 
siyasi, maarif, sanat ve sair toplumsal faaliyet ve sahaları ihtiva eden genel bir kül
tür gelişmesidir. Bu da, Garptan ancak ilim, teknik ve ilmi zihniyeti almakla tahak
kuk edebilecektir (Mümtaz Turhan: "Garplılaşmanın Mânası". Türk Yurdu, 272. Sa
yı, Nisan 1959, 19-20. ss.). 

Yaptığı köy araştırmalarıyla, köylerimizin en sağlıklı şekilde nasıl Batılılaşabile-
ceğinin teorisini kurmaya çalışan Mümtaz Turhan'ın 'Garplılaşmanın Neresindeyiz?' 
adlı çalışması da Türkiye'nin Batılılaşma hareketlerinde neden başarılı olamadığını, 
Batılılaşmak için nasıl bir zihniyete sahip olunması gerektiği konularını tartışmakta
dır. 

Mümtaz Turhan'a göre, aydınların Batı 'dan aldıkları kültürü halka zorla kabul et
tirmeleri kadar, halk kültürünün seviyesine inmeleri de hatalıdır. Yapılması gereken 
en doğru eylem, Garp medeniyetini doğrudan doğruya halk kültürüne aşılamak ve 
halkın temsil ettiği kültürünün müşterek unsurlarını temel alarak yepyeni ve canlı bir 
kültürün doğmasına yardımcı olmaktır. } >

 4 5 3 
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Kül tü r ve Değerler 
( < 1923'den beri yukarıdan aşağıya, devletten topluma yönelik kararlı dönüştürme 

müdahalelerinin, bir başka deyişle otoriter bir modernleştirme deneyimini yaşandığı 
Türkiye, kabuğuna çekilmiş, kendi dışında kalan dünya ile ilişkisi en asgariye inmiş, 
kapalı bir ülkeydi. Başlangıcı itibariyle devletin toplumu adeta 'estetik' bir müdaha
le için masaya yatırdığı, daha sonra patlak veren bir Dünya Savaşı'nı da kapsayan 
yaklaşık 25 yıllık bir dönemdir bu, savaşlar yorgunu olup, kendi ' içini ' yeniden tan
zim etmeye yönelmiş Türkiye, bu savaşın dışında kaldıysa da etkisinden pek kurtula
madı. Savaş döneminde yaşanan yokluklar, ekonomik sıkıntılar, önceki dönemin 'ha-
yat 'a müdahalelerinin yarattığı tepkilerle birleşerek yönetime karşı toplumsal rahat
sızlıkların giderek daha hissedilir bir düzeye varmasına yol açtı. İnsanları 'babasız' 
bırakmaktansa 'ekmeksiz ' bırakmayı tercih ettiğini söyleyen yönetim iradesi, katı ve 
buyurgan tarzından dolayı insanlardan beklediği anlayışı bulamadı. 

Savaşın sonuçlanmasından sonra Dünya üzerinde ortaya çıkan yeni güç dengesi 
ve buna bağlı siyasal, ideolojik ve jeostratejik yeni düzenlemeler, Türkiye'yi de etki
sine almakta gecikmedi. Ülkenin açılan kapılarından insanları ardına takıp sürükleye
cek, onların rejime yönelik suskun tepki potansiyelini harekete geçirecek bir ' sembol ' 
girdi. Sembolün yabancılığını halk, onu 'Demirkırat ' olarak yerlileştirerek, böylece 
kültürel olarak içselleştirerek giderdi. 

Türkiye'de çok partili yaşama geçildikten sonra 1950'de Demokrat Parti 'nin ik
tidara gelmesiyle başlayan dönem, pek çok bakımdan ele alınmıştır. Halkın siyasal 
sürece katılımının önünün açılmasına, toplumsal mobilizasyonun hızlanmasına, eko
nomik modernizasyonun ivme kazanmasına dikkat çekilmiştir. Ancak üzerinde fazla 
durulmayan husus,... toplumsal yapı ve kültür ilişkisi açısından bakıldığında, Cumhu-
riyet'in kurulmasını müteakiben toplumsal yapıyı değiştirme girişimleri karşısında, 
bu girişimleri tamamlayacak bir performans sergilemeyen kültürün artık bir değişme 
dinamiği içine girmesidir. Çarpıcı bir deyişle daha önceki dönemde şapka giymemek 
için direnen, hatta bu uğurda asılmayı göze alan insanların, şehre ya da kasabaya ken
di istek ve istençleriyle şapka ya da kasket giyerek gittikleri bir dönemdir bu dönem. 
Dolayısıyla siyasal merkez güdümlü modernleşmeden, deyim yerindeyse, 'kendili
ğinden' (kitlesel) modernleşmeye geçilen bir değişme dönemine girilmiştir. 

Dönemin bizim sorunsalımız açısından önem taşıyan en önemli ayırt edici karak
teristiği şehir ve köy arasında önceki dönemde oluşmuş bariyerin kalkması ve kır ile 
kentin kültürel anlamda tanışması olmuştur. Tek parti döneminde Ankara Garı 'na in
diğinde şalvarıyla/çarığıyla şehrin dokusuna zarar vereceği kaygısıyla jandarma tara
fından trene bindirilip geri gönderildiği iddia edilen köylü, artık dereceli olarak artan 
bir hızla şehirlere gelmeye başlamıştır. 
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Siyaset sahnesinde 'millet 'in söz almaya, daha doğrusu söze konuşmaya başla
masını ise, önceki dönemde oluşmuş statükonun temsilcilerinin pek içlerine sindire-
bildikleri söylenemez. Atatürk'ün kurduğu ve kemalist laiklik ilkesiyle özdeşleşmiş 
CHP karşısındaki başarısı, DP'yi ister istemez laiklik karşıtı ve İslâm yanlısı bir si
yasal oluşum pozisyonuna iter. Oysa ki Batı liberalizmini kendisine izlenmesi gere
ken çizgi olarak benimseyen, özel girişimden ve Batı kapitalist sistemiyle Türki
ye'nin bütünleşmesinden yana olan DP'nin böyle bir hedef güttüğünü düşünmek çok 
gerçekçi değildir. Ayrıca Menderes'in bazı konuşmalarında dinsel fanatizme karşı net 
bir tavır içinde olduğunu da belirtmek gerekir. (M. Y. Geyikdağı: Political Parties in 
Turkey the Role of Islam. New York, 1984, 72. s.). 

Dönemin bir başka önemli gelişmesi Türk siyasal hayatının yeni 'modern ' ide
olojik yönelimlere kapısını aralaması ve bunların toplumsal ve kültürel süreçlerin ba
şat ögeleriyle etkileşime girmesi olmuştur. Örneğin dinsellik insanların yaşamında, 
değerleri ve tutum alışları itibariyle kapladığı yer ölçüsünde siyasal tutum ve davra
nışlarda da yönlendirici olmaya başlamıştır. Türkiye'de 'dinin siyasete âlet edilmesi' 
kalıp ifadesiyle, pek de dikkatle analiz edilmeden geçiştirilen gelişmenin başlangıcı 
da çok partili yaşama geçilip, siyaset yapmada halka fikir sorulmasıyla bağlantılıdır. 
Dahası halk seküler nitelikli siyasal-ideolojik yönelimleri de 'din ' süzgecinden geçi
rerek değerlendirmektedir. 

Demokrat Parti 'nin on yıllık iktidarı ile Türkiye'nin önünde açılan çok partili ya
şam deneyimini, insanlara artık siyasal sürecin bir parçası olduklarını öğretirken, öte 
yandan Cumhuriyet ' i kuran devlet kurumunu temsil eden aktörleri de olup bitenler 
karşısında ipleri ellerinden kaçırma gibi bir endişeye sürüklenmiştir. Türkiye siyase
tini 'yukarıdan' yönetilmesi ile 'aşağıdan' yönlendirilmesi arasında nasıl bir denge
nin kurulması gerektiğine bu dönemin başından bugüne değin hâlâ bir yanıt verilebil
diği söylenemez. > y

 4 5 4 

Demokratikleşme Sürecinde Kültür Politikaları 
< ( Cumhuriyet inkılâpçılarının kültür politikası içinde Halkçılık kavramının da 

büyük yer tuttuğu görülür. Fakat Cumhuriyet döneminde halkçılık prensibi kültürün 
çeşitli sahaları olan edebiyat ve sanattan ziyade başka maksatlarla kullanılmıştır. 
Cumhuriyetten önce halkçılığın öncülüğünü yaparak halka yaklaşma yolunu tutan 
Türk Ocakları Cumhuriyet döneminde kaldırılarak yeni bir halkın kültür politikası 
uygulamaya başlandı. İşte Halkevleri bu şekilde doğmuştur. Halkevleri, okullar dışın-

454 Tayfun Atay: "10. Yıldan 75. Yıl'a Cumhuriyet, Kültür ve Değerler", Yeni Türkiye, 4, 23 -
24 (IV), Eylül - Aralık 1998, 2444 - 2446. ss. 
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da kalan halka inkilâbı anlatmak ve benimsetmek ve aynı zamanda inkılâp hüküme
tinin Batılı kültür politikasını halka yaymak maksadıyla kurulmuştu. Halkevlerinde 
bir taraftan Türk Ocakları'ndan devralman halkçılık ve milliyetçilik temaları işlenir
ken, bir taraftan da inkılâbın siyasî ve kültürel ideolojisini propaganda etmek gibi iki 
fonksiyon görülür. Halkevleri, el sanatları, halk şiiri, halk müziğini himaye ve teşvik 
ederken belli bir siyasî partinin damgasını taşıması ve oradan gelen bazı tek yönlü te
sirler dolayısıyla toparlayıcı olamamış, çok partili hayata geçildikçe itibardan düş
müş, dernek kurma ve yayın hürriyetinin verilmesiyle de Halkevleri işlevini tamamen 
yitirecek, iktidardan düşmüş bir partinin ölü bir yan kuruluşu haline gelmiş ve kapa
tılmıştır. 

Klasik Türk Müziği devletin kültür politikası içinden çıkarıldı. Radyolardan ve 
eğitimden kaldırıldı. Onun yerine Batı Müziği geldi. Devlet Konservatuarı, Devlet 
Opera ve Orkestrası, Cumhuriyet Senfoni Orkestrası gibi kuruluşlar vasıtası ile Batı 
Müziği devlet himayesi ve teşviki ile resmileştirildi. Buna rağmen Klasik Türk Mü-
ziği'nin özel olarak öğretilmesi ve icrası yasaklanmadı. 

Müziğin dışındaki diğer sanatlar konusunda resim, heykel ve mimari dallarında 
Güzel Sanatlar Okulu geliştirilirken her üç dalda da Batılı formlar esas alındı. Gele
neksel Türk sanatları bu okullarda bir-iki kişi ile temsil edilen bir hatıra olarak bıra
kıldı. 

Cumhuriyet devrinin kültür politikasında ikinci dönem Atatürk'ün ölümü ile baş
lar. 1938-1946 yılları arasında Atatürk devrimi en belirgin vasfı olan milliyetçiliğin 
yerine Batıcılık ön plana geçmiştir. 1923-1938 yıllarının Milliyetçiliği büyük ölçüde 
o devrin siyasi ve sosyal şartlarının etkisiyle şekillenmişti. İlmi yanlışlıklar taşımak
la birlikte heyecana ve propagandaya, slogancılığa fazla yer veriyordu. Bu his ve he
yecan atmosferi Türk kültürünü içe kapalı hâle getirmiş, yeni nesillerin gözünü dış 
dünyaya kapamıştı. Atatürk'ün ölümünden sonra bir taraftan milliyetçilikten hüma
nizme doğru açılma yaşanırken bir taraftan da millî kültürün ihmal edilmiş ve redde
dilmiş taraflarının işlenmesine imkân verme yönünde iki ayrı baskı görüldü. Bu bas
kılardan birincisi inkılâpçı aydınlardan, ikincisi memlekette yeni başlayan siyasî mu
halefetten geliyordu. Böylece Cumhuriyet hükümetleri bir yandan Batı klasiklerini 
çok sayıda ve süratle Türkçe'ye çevirtirken, diğer yandan Türk-İslâm kültürünün ba
zı temel eserlerini ve müesseselerini yeniden ortaya çıkarmaya başladı. 

Klasikler Hareketi, Batı Medeniyeti hakkında yeni bir anlayış getiriyordu. Bu ye
ni anlayış Atatürk devrindeki tarih ve medeniyet tezine açıkça karşı çıkmamakla bir
likte onun yerine geçmek üzere ortaya atıldı. Batı medeniyetinin kökü artık Orta As
ya değil; Yunan-Latin kaynaklarına dayandığı işleniyordu. Klasikler Hareketi, Türki
ye 'ye Batı kültürünü yerleştirme yolunda Atatürk dönemi inkılâpçıları kadar radikal 
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bir tavrın eseri idi (Erol Güngör: Dünden Bugünden (Tarih-Kültür-Milliyetçilik). İs
tanbul, 1986, 116. s.). Fakat Atatürk döneminden farkı millî kültürü değil; doğrudan 
Batı kültürünü esas almış olmasıdır. 

Görüldüğü üzere, inkılâpçı aydınların kalkınma ve gelişme meselelerinde takın
dığı tavır tam manasıyla entellektüelist denebilecek bir tavırdır ve sosyo-psikolojik 
bir problem olarak incelemeye değer. 

1938-46 devrinin Hümanizması devletin bütün kültür ve eğitim müesseseleriyle 
desteklenerek yayılmıştır. Bu arada bu seri içine itirazları karşılamak üzere Şark-
İslâm Klasiklerinden tercümeler de kondu. Fakat bunlar Arapça ve Farsça eserlerden 
yapılan tercümeler olup, içlerinde Türk-İslâm kültürünün klasikleri yoktu. 1950 se
çimlerinden yeni demokrasinin girişinden sonra inkılâpçı hükümetlerin millî kültüre 
karşı Batı kültürü politikası inkılâpçı karakterini kaybetmiştir. Bunun başlıca sebebi 
demokrasinin girişi ile birlikte o zamana kadar devlet inhisarındaki kültür faaliyetle
rinin serbest kuruluşlar eline geçmesi ve demokrasi ile inkılâpçılığın birarada girme
yişidir. Devlet, 1950'den sonra kültür işlerini bırakmamakla beraber bunlardaki teke
li kaldırmış, kültürle uğraşanlara gerekli hürriyeti vermiştir. 

D.P. iktidarı, öncekilerin devlet eliyle yürüttüğü Hümanizma politikasını büyük 
ölçüde sınırladı. Batı Klasiklerinin yayını azaldı. Yerli kültür eserlerine yer verdi. 
Dildeki keyfî uydurmacılık cereyanı artık devlet politikası olmaktan çıkarıldı. Fakat 
D.P. yöneticileri bunu sistemli olarak uygulanmamışlardı. Bu dönemde inkılâpçıların 
kültür anlayışı ile milliyetçilerin görüşleri devlette yan yana temsil edildi. D.P.'nin 
on yıllık döneminin esas karakteri; gerek zıtları kaynaştırmaya yönelmesi, gerekse 
önceki kültür politikalarıyla ters düşmesinden dolayı genel bir kargaşadan ibarettir 
denilebilir. > >

4 5 5 

Şair, yazar, araştırmacı Beşir Ayvazoğlu, tek parti döneminin kültür ve fikir ha
yatı ile ilgili şu tesbiti yapar: 

( < Bugün uzaktan bakınca Millî Şef Dönemi'nde çok canlı bir kültür ve fikir ha
yatı varmış gibi görünürse de, bu bir yanılsamadan ibarettir; çünkü muhalefete izin 
verilmeyen politik ve kültürel ortamda zenginlikten söz edilemez. Cemil Koçak'a gö
re, Halkevleri 'nde, daha sonra kısmen Halk Odaları 'nda verilen genellikle aynen neş
redilen konferanslarda devrin fikrî ve kültürel sathîliğini görmek mümkündür. Tek 
parti dönemindeki klasik Batı müziği konserlerinden de bahseden Koçak, İsmet Pa-
şa'nın Batı müziği dinleme alışkanlığını Yemen çöllerinde edindiğini ve konserlerde 
her zaman en ön sırada en önemli dinleyici olarak bulunduğunu, bu bakımdan Batı 

455 Adnan Gül: "Demokratikleşme ve Modernleşme Sürecinde Türkiye 'de Kültür Politikası". 
Yeni Türkiye, 3, 17, Eylül - Ekim 1997, 546. s.; Yeni Türkiye, 4, 23 - 24 (IV), Eylül - Aralık, 
1998, 2505. s. 
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müziğinin yönetici çevrelerde özel bir önem ve ağırlık taşıdığını belirtiyor. Radyoda 
da bunun için Batı müziğine ağırlık verilmiştir. Ne var ki devrin bazı yayın organla
rındaki karikatürler, Batı müziği programlarını dinleme oranının hiç de yüksek olma
dığını göstermektedir. Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir 'de çeşitli ülkeler tarafın
dan açılan sergilere bakarak Türkiye'deki siyasî havanın hangi yönde değiştiğini an
lamak mümkündür; çeşitli yayın organlarında da bu sergilere her zaman siyasî hava
ya ve 'resmi değere paralel' olarak yer verilir. Öte yandan Batı klasikleriyle Batı ede
biyatı ve kültürünün genel anlamda okur yazar kitlesine tanıtılması amaçlanmaktadır. 
Köy Enstitüleri'nde de aynı çizgide bir kültür faaliyeti gözlenmektedir. Millî Şef in 
bu enstitüleri ziyareti sırasında yapılan yayınlarda, değişik köylerdentoplanmış köy 
çocuklarının Antik Yunan'ın klasik tragedyalarını oynarken çekilmiş fotoğrafları var
dır. Basın ise âdeta resmî basın haline gelmiş, bir yandan hükümetin, diğer yandan sı
kı yönetimin denetimi altında büzülüp kalmıştır. (Cemil Koçak: "Millî Şef Döne-
mi'nin Kültürel Yaşamı. Gösteri , Temmuz 1986). 

Aslında Cumhuriyet döneminde de politik ve kültürel bir muhalefet başından be
ri vardır, ancak kendini ifade etme imkânını fazla bulamamıştır. Olup bitenlere bütü
nüyle veya kısmen muhalefet eden, fakat ister istemez suskunluğa gömülen aydınla
rın dramı bugüne kadar ne yazık ki pek incelenemedi. Ülkeyi terkedenlerin yanısıra, 
hadiselerin önüne geçememekten kaynaklanan bezginliğin bir çeşit lâkaydiye sürük
lediği, en ciddî meseleleri bile mizaha bulayarak başka bir kaçış yolu bulan aydınlar 
da vardır. 

Eserlerini Cumhuriyet'in ilk yıllarında vermeye başlayan aydın nesli, belki de bu 
tereddüt ve vicdan azabı yüzünden, tuhaf bir şekilde, koyu bir bohem hayatına dala
rak bir başka türden kaçışı yaşamıştır. 1920'ler ve 30'larda, Peyami Sefa, Necip Fa
zıl, İbrahim Çallı, Elif Naci, Eşref Şefik, Fikret Adil gibi genç yazar, şair, müzisyen, 
ressam ve gazetecilerin, gece hayatına, beden nazlarına, alkol ve esrar gibi keyif ve
rici ve uyuşturuculara düşkünlükleri, sadece büyük savaşın ve mütareke yıllarının ge
tirdiği acılarla değil, iki farklı kültür arasında yaşanan bocalama ve değerler sistemi
nin alt üst oluşuyla açıklanabilecek bir hâdisedir (Ahmet Hamdi Tanpınar: Yaşadığım 
Gibi. İstanbul, 1970, 25-... ss.). 

Ana kitle, Tek Parti devrinde Osmanlı 'dan intikal eden medrese veya tekke men
şeli aydınlar tarafından temsil ediliyordu... Tekke menşeli veya tekke atmosferinde 
yetişmiş aydınlar ise, uzlaşmacı bir tavrı benimsemiş olmakla beraber, Osmanlı kül
türünü yaşatmak için bütün güçleriyle çalışmışlardır. Üniversite ve konservatuvarlar-
dan kovulan hat, tezhip, minyatür gibi klasik sanatlar, eski musiki ve bazı gelenekler 
onlar tarafından yaşatılmış, muhtelif kurslar açılmak suretiyle birçok genç insana öğ-
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retilerek unutulmaları önlenmiştir. Devletçe tehlikeli sayılan fıkirlerse... Birbirlerine 
güvenen insanların biraraya geldikleri kahve ve ev sohbetlerinde seslendirilmiş, unu
tulmaması istenen bilgiler ve gerçekler bu sohbetlerde emin ve ağzı sıkı insanlara 
emanet edilmiş, gelecekle ilgili projeler yine bu sohbetlerde şekillendirilmiştir. Os
manlı 'dan Cumhuriyet 'e intikal eden ve sessizliğe gömülen muhalif aydınlar hatıra
larını yazarken bile kendi kendilerine sansür uygulamışlar, ancak sohbetlerde çok gü
vendikleri insanlara bildiklerini anlatmışlardır. Kahvelerde ve evlerde Osmanlı kalın
tısı aydınların sohbet konularının başında şüphesiz Osmanlı tarihi ve kültürüyle ilgi
li meseleler gelmektedir. Bütün resmî kurumlardan kovulan eski musiki de -sadece 
meyhanelere değil- evlere sığınmıştı. İbnülemin, Hakkı Süha Gezgin, Ekrem Karade
niz ve Çerçöp Sami Bey gibi büyük kültür ve müzik adamlarının evleri eski musiki
nin sığınıp yaşama savaşı verdiği mekânlardı. 

Bu aydınlar ilk ciddî hamlelerini İstanbul'un fethinin 500. yıdönümü kutlama tö
renleriyle gerçekleştirdiler. Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle gerçekleştirdiler. Os
manlı tarihi ve medeniyetiyle barışmak anlamına gelen bu hallerini Demokrat Parti 
iktidarının ilk yıllarında yapılmış olması önemlidir. 1950'ler ve 60'lar sağdaki bazı 
aydınların Fetih'ten başlayarak Osmanlı 'nın muhteşem devirlerini ve Boğaziçi mede
niyetini özledikleri yıllarda, 500. yıl kutlamaları çerçevesinde kurulan İstanbul Fethi 
Derneği, daha sonra İstanbul Fetih Cemiyeti adını almış ve zamanla bünyesinde iki 
araştırma enstitüsü teşkil ederek sağda entellektüel hayatın zenginleşmesinde önemli 
bir rol üstlenmiştir... Nihad Sami Banali, Ekrem Hakkı Ayverdi, Sâmiha Ayverdi gi
bi eserleriyle bir nesli yetiştiren aydınların yönlendirdikleri İstanbul Fetih Cemiyeti, 
Türk mimarisi ve sanatlarıyla ilgili yayınları Türk musikisi, hat, tezhip ve minyatür 
kurslarıyla, sessiz sedasız kozasını ören ve birçok milliyetçi genci Türk tarihinin ve 
kültürünün meselelerine yönelten kuruluşlardır. 

İstanbul Fetih Cemiyeti özellikle İstanbul'a yüksek tahsil için gelen milliyetçi-
muhafazakâr gençlerin ilişki kurabildikleri birkaç dernekten biriydi. Haftalık seminer 
ve sohbetler geleneğini de bu cemiyet başlatmıştır. Zamanla sayıları artan dernek ve 
vakıflar etrafında, solun son zamanlarda en büyük düşmanı ilan ettiği 'Türk-İslâm 
Sentezi' fikri doğmuştur. 

Demokratik Parti'nin zaferi, yavaş yavaş gelişen bu politik ve kültürel muhalefe
tin ağır baskı altında kabuğuna çekilen ve kendi aydınını yetiştirecek kurumlardan 
mahrum kaldığı için sahip olduğu değerleri el yordamıyla korumaya çalışan ana kit
lenin müşterek zaferidir. Ancak Demokrat Parti'nin iktidara ne kadar güçlü bir biçim
de gelmiş olursa olsun, devletin temel tercihlerine muhalefet etmeye niyeti ve cesa
reti yoktu. Nitekim, ezanın tekrar Arapça okunması ve İmam-Hatip Okulları 'nm açıl-
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ması gibi, muhafazakâr kitleyi az çok rahatlatan sembolik birkaç adım attıktan sonra 
kendini bütün gücüyle 'kalkınma davası'na vermiş, CHP'nin yan kuruluşları olarak 
faaliyet gösteren Halkevleri'ni kapatmak dışında, resmî ideolojiye asıl muhtevasını 
kazandıran kültürel tercihlere ve kurumlara asla ilişmemiş, daha açık bir ifadeyle, 
kültürel iktidarı, CHP'li , yani devrimci ve batılı seçkinlere bırakmıştır. Yine de on yıl 
sonra muhafazakâr kitle lehine verdiği küçük tavizlerin hesabı Demokrat Parti 'den 
sorulacaktır. 

Tek parti döneminde çok sıkı bir şekilde takip edilen Marksist aydınlar, İkinci 
Dünya Savaşı'nin Almanya'nın yenilgisiyle sonuçlanacağı anlaşıldıktan sonra rahat 
nefes almışlardır. Ancak Maarif Vekili Hasan-Ali Yücel tarafından korunup kollan
dıkları ve özellikle Köy Enstitüleri'nde tutunmaya çalıştıkları bir gerçektir. Bununla 
beraber CHP henüz sola kaymamıştır ve bünyesinde farklı eğilimler taşıyan aydınla
rı barındırabilmektedir. Esasen 1960'lara kadar aydınlar arasında kesin bir kamplaş
madan söz edilemez. 1961 Anayasası'nın sağladığı geniş hürriyetten faydalanarak bir 
yandan siyasî parti ve dernek olarak örgütlenirken, bir yandan da Marksist literatürü 
ardı arkası kesilmez bir biçimde Türkçe'ye aktaran sol, bu arada tuhaf bir biçimde 
sola kayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı zeminde, resmî ideolojiyi 'ilerici
lik' adına 'temellük' ederek varlığını meşrulaştırmış ve 1970'lerde doruk noktasına 
ulaşan kültürel iktidarını kurmuştur. Solun bu ciddî meydan okuyuşu toplumda ciddî 
bir bölünmeye yol açacak, aynı bölünme kültür ve sanat hayatımızda da yansımasını 
bulacaktır. > >

4 5 6 

Demokratikleşme Sürecinde Medyanın Toplumsal ve Siyasal Konumu 
Çok partili hayata geçişle birlikte, medyanın toplumsal ve siyasal konumu ile il

gili olarak, akademisyen Uğur Demiray şu tesbit ve yorumu yapar: 
( < Çok partili düzene geçiş sürecinde siyasal sistem ve medya arasındaki ilişkiler 

de değişmiştir. Siyasal koşulların liberalleşmesi ile birlikte devletin medya üzerinde
ki baskısı azalmış, medyanın toplumsal ve siyasal konumu yeniden tanımlanmıştır. 
Bu dönemde medya, artık rejimin sosyal, siyasal ve ekonomik hedeflerinin gerçek
leşmesinde bir araç olarak kullanılmaktan çok toplumsal ve siyasal süreçlerde daha 
etkin rol ve işlevler üstlenmiştir. Kitle iletişimin mutlak kontrolü ve yönlendirilmesi
ne dayalı otoriter ve gelişmeci bir medya düzeni yerini nisbeten daha liberal ve açık 
bir medya düzenine bırakmıştır. Bununla birlikte medya konulan, gazeteciler ve med
ya içerikleri üzerindeki baskılar ve yönlendirmeler bu dönemde de devam etmiştir. 

456 Beşir Ayvazoğlu: "Cumhuriyetin Estetik Macerası". Yeni Türkiye, 4, 23 - 24 (IV), Eylül -
Aralık 1998, 2957- 2961. ss. 
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Geniş halk kitlelerinin siyasal ve ekonomik koşullardan hoşnutsuzluğu 14 

Mayıs 1950 genel seçimlerine yansımış, Demokrat Parti iktidardaki Cumhuriyet Halk 

Partisi karşısında ezici bir üstünlük sağlamıştır. Böylece Türkiye'de demokrasi dene

mesi dönemi başlamıştır. 

Demokrasi denemesi döneminin ilk yıllarında hükümet ve medya arasında kar

şılıklı güvene ve anlayışa dayalı olumlu bir ilişki vardır. Demokrat Parti hüküme

ti seçim meydanlarında basın kanununun liberalleşmesi ile ilgili verdiği sözü tut

mak için yeni bir basın kanununun hazırlar. 15 Temmuz 1950 tarihinde Mecliste 

kabul edilen ve 21 Temmuz 1950'de yürürlüğe giren 5950 sayılı basın kanunu 

1931 tarihli basın kanununun hükümete tanıdığı basına müdahale yetkisini ortadan 

kaldırır. Bu kanunla birlikte gazete ve dergi yayımlamak için istenen ruhsat siste

minden yayımının gerekli yerlere bilgi verme sistemine geçilir. Ayrıca basın suç

larının görüşüldüğü özel mahkemeler kurulur. 13 Haziran 1952'de kaoul edilen bir 

kanunla gazetecilere sendikalaşma ve sosyal güvence hakkı verilir. Böylece Tür

kiye 'de ilk defa gazeteciliği meslek olarak seçen kişilere önemli bir yasal güven

ce sağlanır. 

İktidardaki Demokrat Parti 'nin yönetici seçkinleri ile medya arasındaki iyi ilişki

ler sadece iki yıl sürer, medyanın devleti gözleyen bir kamu gözcüsü olarak hareket 

etmesi; yani hükümetin eylemlerini izlemesi, devlet otoritesinin kullanılmasındaki is

tismarları ve yanlış uygulamaları açığa çıkarması ve eleştirmesi ile birlikte DP 

hükümeti ve medya arasındaki ilişkiler de bozulmuştur. 

Medyanın hükümetin tercih ettiği toplumsal, ekonomik ve siyasal kalkınma 

modellerine, dış politikada ABD merkezli yaklaşımlara, ülke kaynaklarının heba 

edilmesine yönelik ağır eleştirileri sonucunda DP hükümeti basın hürriyetini kısıt

layan bir dizi yasal düzenlemelere gitmiştir. Muhalif medyayı denetim altına alma

ya yönelik bu kanunlar ile gazete ve dergilerde hükümet üyelerini eleştiren yazılar 

yasaklanmıştır. Gazetecilerin, yazılarındaki iddialarını mahkeme önünde ispat etme 

imtiyazı ortadan kaldırılmış, devletin siyasal ve ekonomik itibarını zedeleyen veya 

toplumsal karışıklığa yol açıcı gerçek dışı haberlerin yayımlanması yasaklanmış

t ı r .» 4 5 7 

457 Uğur Demiray: "Cumhuriyet 7 Kuran Yazılı Basından Sözde Günümüz Çok Sesli Medyasına ". 
Yeni Türkiye, 4, 23 - 24 (IV), Eylül - Aralık 1998, 2748 - 2749. ss. 
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Bu bölümde, 14 Mayıs 1954 ile 1 Kasım 1957 tarihleri arasındaki eğitim, kültür 
ve fikir hayatımızın daha sağlıklı bir şekilde tesbiti ve değerlendirilmesi için, 1955, 
1956 ve 1957 malî yılı Bütçe Kanunlarının Meclis'teki müzakerelerinde, Maarif 
Vekâleti bütçeleri üzerinde yapılan müzakerelere yer veriyoruz: 

3395 

TBMM KUTUPHANESI



1955 M A L I YILI M A A R İ F V E K A L E T İ BÜTÇESİNİN 
M E C L İ S M Ü Z A K E R E S İ 

{< REÎS — Maarif Vekâleti bütçesini konuşur-
ken Ankara üniversitesi, İstanbul üniversitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü bütçesi de beraber görüşüle
cektir. 

Heyeti umıımiyesi üzerindeki müzakereleri 
açıyorum. 

Söz C. II. Partisi Meclis Grupu adına Fethi 
Ülkü'nündür. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA PETHÎ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlar; Millî 
Eğitim Vekâleti bütçesinin görüşülmesine baş
lanan şu. saatte Büyük Türk Milletinin istikbali-
Dİ yapmakta elan muhterem irfan ordusunu en 
derin hürmet duygularımızla selâmlarız, 

Maarif, bir milletin serveti, terbiyesi ve şe-

Anane, âdet ve mefahiri milletten doğan millî 
gurur ve onurun hepsi maarif mânasında mün
demiçtir. Ba şereflerden payı olan her vatan
daşın, milletin maarifi ile ilgisi teessüs etmiş 
demektir. 

Dili kelâm söyliyen, eli kalem tutan her yurt
taşın fikrî seviyesi, feyiz aldığı müessesenin, öğ
retmenlerin ve millî örf ve ananenin eseridir. 
Maarif, bir milletin mevcudiyetinde bayrak gibi 
müşterek bir kıymettir. Bu hususiyetle değiş
mezlik ifade eder. Bu zihniyetle ele alınan maa
rif, hükümetlerle, vekillerle, hattâ iktidar değiş
meleriyle dahi sarsılmaz, İdare tarzına hâkim 
prensip ne olursa olsun Türk Milletinin maarifi 
müstckardır. Maziyi istikbale bağlıyan bir sil
siledir. Onnn ancak tekâmül etmesi beklenilir. 
Bu tekâmülün muvaffakiyet ümidi, sağlam bir 
programa istinadetmeklc kuvvetleşir. Muhtelif 

çağdaki çocukların öğretimini istihdaf eden ve 
mües.sescleriy1.e bütün yurt sathına yayılmış bu
lunan maarif teşkilâtına ait bütün kademelerin 
yekdiğeri ile münasebet ve inkişaflarım bu pro
gram ayarlıyacaktır. Mahalli istekler ancak bu 
program içinde mütalâa edilerek kıymetlendiril-
mclidir. Millî Eğitim Vekâletinin böyle bir pro
gramı olup olmadığını bilmemekteyiz. 

Anayasamızın 87 nci maddesiyle mecburi ve 
ücretsiz olduğu taayyün etmiş bulunan ilk öğre
tim dâvasını halle koyulmadan orta öğretimi ge
liştirmeye ve bunun gibi orta öğretimi tatmin 
etmeden yüksek öğretimi organize etmiye imkân 
yoktur. Aynı kıyas fikriyle, tesisler meydana 
getirilirken, lâzımgçlcn personelin de yetiştiril
mesi göz önünde tutulmalıdır, Yani, vekâlet, ile
ride ne kadar okul açacağını ve bu ihtiyaca ye
tecek elemanı nereden, ne suretle temin edece
ğini bilmeli ve buna programında yer vermeli
dir. Aksi takdirde kendilerinden çok şey bek
lenilen bu irfan müesseseleri itibarlarından kay
bederler, Halen Öğretmensiz bulunan birçok okul 
noksanlarının telâfisine gidilmediği takdirde 
buna misal teşkil edeceklerdir. 

Maarif Vekaleti teşkilâtı, muhatabı ve ifade-
si itibariyle hiçbir vekâletle kıyaslananııyacak 
bir mahiyet arz eder, Bu bakımdan görüşlerimi
zi izaha çalışırken her bölüme ait hususiyetleri 
de belirteceğiz. 

İlköğretim : 
ilköğretim, tahsil çağının temeli olması ve 

büyük bir kitleye hitabetmesiyle Millî Eğitim 
Vekâletinin çok nazik bir mevzuudur, Anayasa
mıza göre ilköğretim mecburidir. Anayasanın 
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mecbur ettiği bir hususun hükümetçe ve milletçe 
ne kadar hassasiyetle ele alınması lâzımgeldiği 
aşikârdır. Hem o kadar ki Anayasa bu öğretim
den hiç kimseyi muaf tutmamıştır. Sihhatli ço
cukların yanında hasta, sakat ve anormal ço
cukların da öğretim ve eğitimin yapılması aynı 
maddenin şümulü içindedir. Hal böyle olması 
lâzımken biz ancak 1950 sayımına göre tesbit 
edilmiş olan 3 497 500 ilköğretim çağındaki 
çocuktan ancak 1 781 888 ini okutabilmekteyiz. 
Okul çağından aşağı olan 1,5 milyonu aşkın 
çocuk ile ise hemen hiç meşgul olmamaktayız 
Bunun yanında sayılan bir milyona yakın özel 
eğitime muhtaç çocuk mevcudivetine mukabil 
ancak 400 kadar kör ve sağır ve 3 bine yakın 
kimsesiz çocuğu himaye etmekteyiz. Garp mem
leketlerinde ilkokul 14 yaşında bitirildiği, yani 
sekiz yıl olduğu halde bizde ancak (5) yıldır. 
Fakat buna rağmen yurtta bugüne kadar okur 
yazar sayısını ancak % 35 e çıkarabilmiş du
rumdayız. Bunda ordunun ve diğer öğretim ya
pan müesseselerinin de hakkı vardır. Netice, 
ilköğretim dâvasının lâyık olduğu ehemmiyet 
ve süratle ele alınmadığını ifade eder. 

Yurttaşı okutmak bahse konu olunca öğre
timde tedricî bir tekâmül göz önünde tutm v 
gerekir. Birini ikmal etmeden ötekine geçmek 
hatalara yol açar. Her şeyden önce ilköğretimi 
bütün müessese ve teçhizatı ile yurdun ihtiya
cına göre ayarlamak lâzımdır. Halen binlerce 
köyümüz okulsuzdur. Birçok okullarımız öğret
mensizdir. Mevcut okulların ekseriyeti harap 
haldedir. Okul binası inşaatı ve onarımı için 
bu bütçeye 20 milyon lira konmuştur. Geçen 
yıla nazaran 5 milyon lira bir artış olmakla 
beraber paranın iştira kıymeti ve ihtiyacın bü
yüklüğü nazarı itibara alınınca bu miktarın 
kâfi olmadığı neticesine varılır, öğretmen yok
luğunu yeni öğretmen okulları açmak, mevcut 
öğretmen okullarını tevsi etmek, hattâ lise me
zunlarını pedagojik bir formasyona tâbi tutarak 
kabul etmek gibi tedbirlerle telâfi etmek müm
kündür. 

Aktif metotla öğretim yapmak durumunda 
olan ükokullarımız lüzumlu malzemeden mah
rum oldukları için de beklenilen randımanı ve-
rcmemekteedirler. 

İlköğretimden, yoksul çocukların himayesi 
ve özel eğitimin yeri büyüktür. Memleketimiz
de yukarıki rakamlarla ifade ettiğimiz kimse

siz ve tahsil imkânlarından mahrum vatan ev-
ladinin ihmal edilmemesi büyük hizmet olacak
tır. Onları okutmakla beraber istikbale müceh
hez olarak hazırlıyabilmek için ilköğretim mü
esseselerinin kâfi derecede teçhizath olması bek
lenilir. Gerçi bu mevzuda hizmete girmiş kör, 
sağır, dilsiz okulları ve yetiştirme yurtlan var
dır. Fakat bunlar ihtiyacın azameti karşısında 
senboHk olmaktan öteye geçememektedirler. 
Bilhassa yetiştirme yurtlan bugün için ancak 
pansiyon hizmeti görmektedirler. Kör ve sağır, 
dilsizler için ise okul sonrası haklan tanınıp 
tesbit edilmiş durumda değildir. 

Yetiştirme yurtlarnnn aklen ve bedenen 
anormal olan çocuklara da teşmili ve bu müesse
selerin bir nevi rehabilitation merkezleri haline 
getirilmesi şayanı temennidir. Bütün bunlar ve 
kurulması beklenilen müşahede merkezleri ve 
mesleke yönetim merkezleri gibi ihtisas istiyen 
müesseselere personel yetiştirilmesi ön - plânda 
tutulmalıdır. Matlup şekilde çocuk himayesi iç
timai ve ahlâki bünyemizin selâmeti bakımından 
da lüzumludur. 

Bilhassa Doğu ve Cenup bölgelerimizde ma
hallerinin hususi ihtiyaçlann.ı göre tesis edil
miş bulunan kız uygulama okullannın büyük 
favdalan göz önünde tutularak savılan nin ço
ğaltılması ve bu okullarda çocuklara muhitle
rine uygun sanatlann öğretilmesini favdalı bul
maktayız. Dağlık yerlerde ve nâmüsait şartlar 
içinde ve ferden mektebe müstahak görülmiye-
cek kadar küçük kövcüklerin vasat yerinde ya
tılı ükokullar açılması bu bölgelerde sakin 
olanların büyük müşkülünü halledecektir. 

İlköğretimde okula devam müessesesi de 
üzerinde ehemmiyetle durulmaya değer. Muhte
lif vesilelerle okula göndermiyen veya gönde-
remiyen vatandaşlarla okul idaresinin, bir keli
meyle öğretmenin 1 münasebeti çok zamanlar 
müşkül safhalara girmektedir. Bu cihetin en 
uyjrun şekilde kanuni bir müeyyideye bağlan
ması pek şayanı temennidir. 

İlköğretim dâvasını hal ve mevcut güçlük
leri bertaraf etmek gavesiyle hükümetçe bir 
ilköğretim kanunu hazırlanmış olduğunu mem-r 
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Formalitesinin 
bir an evvel ikmal edilerek B. M. M. ne sevkını 
rica ederiz. 

Ortaöğretim : 
Ortaöğretim ilkokulun devamı durumunda 
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düşünülmesi lâzımgelen ortaokullarla liseleri 
içine almaktadır. Ortaokulun gayesi ilkokul 
müktesabatını takviye ise de lisenin gayesi öğ
renciyi üniversiteye hazırlamaktır. Durum böy
le olunca Öğretimde takibedilmesi beklenilen 
tedrisat programı ilkokul bilgisini takviye 
eder mahiyette lise programlarında üniversite
yi yadırgamiyacak şekilde hazırlatmak, hattâ 
programlar hazırlanırken karma komisyonlar
dan faydalanmak düşünülebilir. Ortaöğretim 
müesseseleri çocuğa anlar çağdaki itiyadlarını 
kazandıran yerler oldukları için bunların baş
langıçtan itibaren muntazam işler durumla-
riyie çocuğa ve muhite intizam ve güven 
telkin eder mahiyette olmaları gerekir. Lâbora-
tuvarsız, bahçesiz, sahnesiz, kütüpanesiz ve 
bütün bunlardan daha üeri olarak öğretmensiz 
okul ancak şekilden ibarettir. Ortaokullarımız
da hoca azlığı bu yüzden çocuklarımızın avare 
kalışı herkesin gözü önünde bulunan bir key
fiyettir. Maarif müesseselerinde keyfiyet nok
sanlığı irfana nakısa verir. 

Nitekim, halen 3 700 saat branş dersi, 11 313 
saat branş dışı okutulmakta ve 5 677 saat de 
ücretle okutulmaktadır. Bütün eksikliklere rağ
men okullarımızdan iyi semere alınıyorsa o an
cak ve ancak fedakâr ve kanaatkar Türk öğ
retmeninin yaratıcı eseridir. 

Aktif metodun tatbik edilmesi gereken okul
larımızda bu işin lâboratuvarsız, kütüpanesiz 
yapüamıyacağı bedihidir. 

Mevcut müesseselerimizin ihtiyaca göre ıs
lahı ve yeni açılacak olanların ise noksansız ku
rulması bunlardan beklenilen fayda bakımın
dan ehemmiyetle üstünde durulmaya değer, 
yeni açılması düşünülen kolejlerin yurda fay
dalı olacağı, fakat tedricî tekâmüle hürmet et
mek Iâzımgelirse buna şimdilik pek erken baş
lanılmış olduğu kanaatindeyiz. 

Ortaokul ve liselerimizde ana dil yanında 
yabancı dil tedrisatı ayrı bir önem taşır. Genç 
ve kifayetli lisan hocalarımızın gayretiyle bu 
dâva günden güne gelişebilir. Ancak haftalık 
yabancı dil saatlerinin az oluşu derslerin mal
zemesiz yapıbşı bugüne kadar beklenen fayda
lan temine imkân vermemiştir. Yeniden yet
kili hoca yetiştirilmesi ve mevcudun kurslar ve 
yabancı memleketlere seyahatlerle bilgilerinin, 
görgülerinin takviyesi temin edilmelidir. Ço
cuklar için de C. I. S. gibi Unesco'ya bağlı bey

nelmilel teşekküllerden faydalanarak dış mem
leketleri tanıtmak, yabancı dile heves ve imkâ
nını artırmak çarelerine başvurulabilir. Lisan 
öğretiminde mevziî ve imtiyazlı müesseseler 
kurmayı değil, bütün öğretim müesseselerinde 
topyekûn kalkınmaya gidilmesini salim bir yol 
saymaktayız. 

Bugün için liselerimiz ve birçok yerlerde 
ortaokullarımız vilâyet merkezlerinde olduğu 

için çocuklar bu merkezlerde okumak zorunda 
kalmakta, otellerin veya kiralık odaların bir 
çocuk için nâmüsait havası içinde okuldan fay
dalanamamakta, hattâ birçoklarının karakteri 
bozulmaktadır. Hususi surette vc ancak ka
zanç arzusiyle açılmış olan pansiyonlar hem ki
fayetsiz, hem de murakabesiz oldukları için 
faydalı olamamaktadırlar. Millî Eğitim Vekâ
letinin gerekli yerlerde pansiyonlar açması, hiç 
olmazsa kurulanları maddeten ve manen des
teklemesi şayanı temennidir. 

Aziz arkadaşlar; ortaöğretim müessesele
rinde personelin ehemmiyeti ve bunun karşı
sında noksanlığına işaret etmiştik. 

Burada da müdür muavinlikleri üstünde du
racağız : Lise ve ortaokullarda müdür muavin
leri idarede müdür yardımcısı olarak öğrenci
lerin okul içi, okul dışı durumlariyle yakından 
ilgilenmesi lâzımgelen terbiyecilerdir. Halbuki 
müdür muavinleri maalesef bir nevi kitabet 
hizmetinde istihdam ettirilmekte ve asli vazi
felerinden uzaklaşmaktadırlar. Müdür yardım
cılarını hakiki vazifeleriyle baş başa bırakabil
mek ve böylece öğrenciyi eğitime daha geniş 
mikyasta imkân verebilmek için Millî Eğitim 
Vekâletinin tedbir almasını temenni etmekte
yiz. 

Aziz arkadaşlar; tedrisatta metotlu olması
nı günün icaplarına göre pratik bilgilere de yer 
verilmesini heklediğimiz ortaöğretimin tahsil 
müddeti hususunda da katî bir karara vararak 
istikrar temin edilmesi lâzımdır. Bazan 12, ba-
zan 11 yıla irca edilen liselerin vesile olacağı 
anormal durumu takdir buyurursunuz. 

Teknik öğretim : 
Teknikleşmck yolunda bulunan memleketi

mize teknik eleman yetiştiren sanat ortaokul 
ve enstitülerimizin faaliyetini takdirle anarız. 
Bu müesseseler Türk işçisinin kendisine imkân 
verildiği takdirde neler yaratmaya kaadir ol-
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duklanm ispat etmişlerdir. Basit atelyelerdcn 
çıkan mütekâmil eserler bunun delilidir. 

Bu mütevazı atelyclerde motor döküldüğü
nü, yeniden radyo imal edildiğini görmek me
sut hâdiselerdir. Ancak bu tesis ve atelyelerin 
daha inkişaf ettirilmeleri ve meslek nevileri-
nin icaplara göre ayarlanması lâzımdır. Bil
hassa kız tekniköğretimin lüksten kaçınarak 
Türk aile seviyesinin anane ve maddi takatini 
de göz önünde tutmak suretiyle faaliyetine de
vam etmesi şayanı temennidir. 

Bilhassa yurdun birçok yerlerinde icrayı 
faaliyette bulunan gezici teknik kursların fay
da ve gayretini şükranla kaydetmek isteriz. 
Köy köy gezerek bilgilerini yaymakta olan bu 
fedakâr öğretmenlere minnetimiz büyüktür. 
Köylünün erkeğe ve kadına has teknik bilgiyi 
alması, okulu köylünün ayağına götürmüş ol
ması memleketimizde büyük bir ihtiyacın kar
şılığıdır. Köylünün meskeninde, yaşayışında, ev 
düzeninde bu kurslara büyük hissesi olacaktır. 
Gezici kursların adedlerinin çoğaltşlmasını ve 
bunların etüdü yapılmış bölgelerin ihtiyaç 
ve lüzumuna göre cihazlandırılması gerekir. 

Tekniköğretim camiasında yer almış olan 
Ticaret liselerimizde ticari gelişmemiz nispetin
de inkişaf ettirilmelidir. 

Yükseköğretim : 
Millî Eğitim Bakanlığının bu bölümü yük

sek okullarla meşguldür. Üniversite, muhtari
yeti dolayısiyle bu müessesenin şümulüne gir
memektedir. Yüksek okullar meslek adamı ye
tiştirirler. Bu okulların yurdun sadece bir tara
fına değil, bölgelerin ihtiyaç ve kabiliyetlerine 
göre dağıtılmış olması şayanı temennidir. 

Yükseköğretimde fakir öğrencilerin de geniş 
mikyasta istifade edebilmesi için imkânlar aran
malıdır. 

Yurt dışında tahsil gören gençlerimize ko
laylık gösterilmesini, bu mevzua mümkün mer
tebe bol döviz tahsisini temenni etmekteyiz. Ya
bancı memleketlerin kültür seviyesinden hisse-
ment olması beklenilen gençlerimizin gerçek
ten müstefit olmaları için talebe müfettişliği 
kadrolarımızın takviye edilmesi lâzımdır. 

Paris Üniversite sitesinde oradan faydala
nan hemen her milletin paviyonu olduğu halde 
Türk talebelerinin bundan mahrum oluşları ve 
vâki birçok teşebbüslerin akim kaldığı gerçeği 

karşısında vekâletin bir çare araması ümid-
edilmektedir. 

Yükseköğretim müesseselerine hoca yetiştir
mek hükümet için bir kaygu olmalıdır. Ortaöğ
retim müesseselerine öğretmen yetiştiren mües
seseleri çoğaltmak vc teşkilâtlandırmak lâzımdır. 

Yüksek okullara, üniversiteye girme imkân
larının çoğaltılması, memleket münevverini ço
ğaltmak bakımından faydalı olacaktır. Millî 
Eğitim Vekâletiyle üniversitenin münasebeti 
değişmez şekilde tâyin ve tesbit edilmelidir. 

Halk eğitimi : 
Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Vekâle

tinin okul çağındaki çocuklar dışında yetişkin
ler eğitimi ile ilgilendiğini görmek memnuniyet 
vericidir. Ancak uzun zamandan beri ilk hazır
lıkları başlanmış olan bu teşebbüsün halen yet
kili bir organizasyon haline gelmemesi üzün
tü ile karşılanacak bir hâdisedir. 1951 de bu 
mevzuda seminerler yapıldı. Mütehassıslar ra
porlar verdiler. Kanun taşanları hazırlandı. 
Hattâ mevzu ve çalışma tarzı tam mânasiyle 
tebellür etmeden 6 vilâyette de teşkilât kurul
du. Fakat bir türlü kanun teklifi Meclise gele
medi. Halk eğitiminin Millî Eğitim Vekâleti
nin ne anlamda ve ne türlü hizmetlerle ilgili 
olarak kabul ettiğini bu mevzuda çalışacak per
sonelin nasıl yetiştirileceğini öğrenmek isteriz. 
Kanaatimizce halk eğitimi okuma çağındaki ço
cuk sayısından daha geniş bir kütleye hitabe
den çok cepheli bir eğitim şubesi olacaktır. 
Genç, ihtiyar birçok vatandaşı şümulüne alacak 
olan bu müessesenin aynı zamanda rehabüita-
tion'a da hizmet etmesi beklenilir. Orduda, fab
rikada, iş yerinde, hastanede, .ceza evinde, köyde 
halk eğitimi yapılabilecektir. Böylece halk eği
timi muhtelif vekâletlerin şümulüne girer gi
bi görülmek vasfı ile halk eğitimi teşkilâtının 
Millî Eğitim Vekâletinden ziyade Başvekâlete 
bağlanması lâzımgelen bir genel müdürlük ol
ması lâzımdır. 

Halk eğitimi genel müdürlüğü bizatihi bir 
eğitim teşkilâtı olmakla beraber, halk içinde 
eğitimle meşgul fahri derneklerin kurulmasını 
ve onların maddeten, manen desteklemeyi de 
vazife bilmelidir. 

Halk eğitimi bahsinde folklordan, seyyar sergi
lerden, göze ve kulağa hitap eden her türlü eği
tim vasıtalarından faydalanmak lâzımdır. Fa
kat bütün bunlar için vilâyetlerden köylere ka-
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dar uzanan bir teşkilâta, sahne faaliyetine her 
türlü toplantılara imkân veren yerlere ihtiyaç 
hâsıl olacaktır. Halk Partisi iktidarı zamanın
da aynı nevi hizmetler için yapılmış olan halk-
evlleri bugün başka hayırlı hizmetlere tahsis 
edilmiş olması karşısında yenilerini yapmak 
düşünülecek ınidirî 

Bugün c/o 35 i'le ifade edilen okur - yazar sa
vımızı artırmak için halk eğitimi faaliyetinden 
âzami miktarda faydalanılacağını ünıidedebi-
liriz. 

Neşriyat ve sansür : 
Millî Eğitim Vekâleti, bir yandan okul ça

ğındaki çocukları okuturken, diğer taraftan 
da memlekette fikir hayatını doyurmak, ona 
gıdasını hazırlamakta vazifelidir. Kıymetli 
eserleri hazırlatmak, şahsan ele alınmış olan
ları desteklemek, bilinmiyen değerleri meyda
na çıkarmak vekâletin neşriyat faaliyeti cüm-
lesiudendir. Yerli ve yabancı klâsik eserlerin 
intişarına devam edilmesini temenni etmekte
yiz. Bilhassa iüm erbabının eser vermesini te
min ve niyeti para kazanmak olmıyan ilmî eser
leri teşvik lâzımdır. Eser vermek suretiyle hiz
met edenler. Maarif Vekâletinin bu bölümünün 
daimî müzaharetine mazhar olmalıdırlar. 

Muhtelif yollarla yurda giren ve Türkiye'de 
intişar eden müstehcen kitap ve mecmuaların 
men'i, gençlerimizin bunların tesirlerinden kur
tarılması da bu bölümün vazifesi cümlesinden 
olacağı kanaatindeyiz. Mekteplerle ilgili ba
sın-yayının mesuliyetini bu müessese taşımak
tadır. 

Okul kitapları meselesi üzerinde ehemmiyet
le durulmaya değer bir keyfiyettir. Kitapların 
tedrisat başlamadan ihzarı ve çocuğun kitabı
na sahip olarak okula başlaması lâzımdır. Bu 
sene Aralık ayında dahi kitap ariyan çocukla
ra raslanmakta idi. Çocuk neşriyatı üzerinde 
ehemmiyetle durmak lâzımdır. 

Kütüpaneler : 
Memleketin kütüpaneye olan ihtiyacı aşi

kârdır. Bilhassa halkevlerinin kapanışından 
sonra okuyan zümre tamamen açıkta kalmış 
gibidir. Vüâyetlerde yeni yeni kitaplıklar ku
rulmakta fakat bunlar az kadrolarla ve nâmü-
sait binalarda tesis edümekte olduğu için şim
dilik kâfi derecede istifade temin edememek
tedirler. Kütüpanelere verilen tahsisat da mem

leket de bu Uıtiyacı karşılıyacak durumda değil
dir. 220 bin lira ile mevcudun muhafazasından 
başka bir şey yapılamıyacağı kanaatindeyiz. 
Halbuki her vilâyet bir kütüpane beklemekte
dir. Yurdun her tarafında sahipsiz yüz binler
ce eser okuyacak insan barınacak yer bekle
mektedir. Çocuk kitaplarını kıymetli eserler 
olarak karşılarız. 

Çocuklara küçük yaştan ibaren okumak zev
kini vermek büyük bir hizmet olaacktır. Bir
çok illerden öğretmenler davet ederek çocuk 
kitaplığı mevzuunda kurslar tertibedilmiştir. 
Fakat bugüne kadar bu arkadaşlara bir hizmet 
verilmemiştir. Millî Kütüpaneyi milDetin mü
kemmel bir fikir hazinesi olarak karşılarız. Kü-
tüpaneciüğiıı en modern tekniğiyle işliyen ve 
binlerce vatandaşın hizmetine günün her sa
atinde açık bulunan bu değerli eserin günden 
güne tekâmül ettiğini görmekten memnuniyet 
duymaktayız. Bodrumlarında yüz binlerce tas
nif edilmemiş kitap bulunan yeni paviyonların
da t e s i s l e r vücuda getirecek olan bu faydalı 
eserin işlemesi için verilen 200 bin liranın çok 
az olduğunu ifade etmekten de kendimizi ala
mıyoruz. Köylünün fikrî kalkınması, ilkokul 
bilgisinin takviyesi için köyler arasında seyyar 
bir kitaplık faaliyetine artık ihtiyaç vardır. 
Bu mevzuda yer yer bâzı demekler tarafından 
teşebbüsler yapılmaktadır. Bunların destek
lenmesi bu fahrî hizmetleri cesaretlendirecektir. 

Müzeler, eski eserler : 
Mazideki zafer ve sanatkâr duygusunun mil

letin sadık şahitleri olan eski eserlerimizin mu
hafazası da bugün için Millî Eğitim hizmetleri 
arasındadır. 

Dâvanın büyüklüğü karşısında bugünkü teş
kilâttın kifayetsizliği aşikârdır. Yurdun her ta
rafında tarihî değeri olan o kadar çok eser ve 
harabe mevcuttur ki onların mahiyetini tesbit 
etmiş ve tanıtmış olmak şöyle dursun henüz ha
berdar dahi olunmamıştır, Bilhassa Doğu illeri
mizde» bunun çok misalleri vardır. Aynı zaman
da turistik bir kıymet ifade eden bu ecdat ya
digârının tanınması ve itibar mevkiine konması 
elbette şayanı temennidir. Saraylarda mahfuz 
müzelerimizin iyi muhafazası elbette millî bir 
borçtur. 

Okul sağlığı: 
Öğretim müesseselerinde okuyan milyonlarca 
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çocuğun ve onları yetiştiren öğretmen sıhhatinin 
vikayesi önemli bir meseledir. 

Bu mevzua girenlerin çağı ve fikren çalışma
ları dikkat nazarına alınınca bunun ayn bir hu
susiyeti olduğu meydana çıkar. 

Bu itibarla okul sağlığı münhasıran okul ça
ğındaki çocuklarla ve yetiştiricilerin sıhhatiyle 
meşgul olan müesseselerin tabiplerin hazakatine 
emanet edilmek lâzımdır. 

Halbuki bugün yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile okul sağlığı tesadüfen daha doğrusu şef
kati temin edilen doktorlar tarafından sağlan
maktadır. Mülî Eğitim Vekâletinin bu mevzuda 
gösterdiği tutumluluk bunun dışında hareket et
meye maalesef imkân vermemektedir. 1000 Öğ
rencisi bulunan bir lisenin sıhhat mesuliyetini 
üstüne alan doktora ancak 50 lira gibi küçük bir 
ücret verilmektedir. Asli hizmetine ilâveten bir 
doktorun bu işi ne derece alâka ile karşılıyabi-
leceği elbette takdir buyurulur. Hîç olmazsa 
Millî Eğitim Müdürlüğü kadrolarında birer ta
bip bulundurulmalıdır. 

Okul için çocuğun sıhhati mevzuunda her 
türlü prevantif tedbirler alındıktan soara hasta
lığa müstait olan veya hasta olan her yaşta Mil
lî Eğitim mensuplarının himaye ve tedavi im
kânlarını artırmak lâzımdır. 

öğrencilerin tatil aylarında boş vakitlerini 
kıymetlendirmekle beraber temiz hava, sağlam 
gıda almak imkânlarını sağlıyacak tatil kampla
rına ehemmiyet verilmesi de faydalı olur. Beden 
eğitimi derslerinin ve spor ekzersizlerinin de ça-
cuğun içtimai terbiyesi için olduğu kadar sıhhi 
gelişmesi bakımından mütalâası lâzımdır. 

Teşkilât meselesi: 
Maarif Vekâleti öteden beri maarif kelimesi

ne yaraşacak şekilde tevazu içindedir. Fakat bu 
hal işleri aksatacak kadar ifrata varmıştır. Ge
nel müdürlüklerin ağır yükünü çekecek kadar 
personel yoktur. Bu yüzden muamelât süratle 
görülmemektedir. Birçok Genel Müdürlük ve 
müdürlükler vekâleten idare edilmektedir. Bu 
keyfiyetin personeli noksan tutması neticesini 
doğurduğu gibi mesuliyet mevkilerini boş bırak
mış olmak bakımından da mahzuru aşikârdır. 

Birçok meseleler vardır ki hangi umum mü
dürlüğün şümulüne gireceği tam mânasiyle ta
ayyün etmemiştir. Yetiştirme yurtlan, öğretmen 
okulları, özel okullar, uygulama okullan bu cüm
ledendir. İmam - Hatip okulları, dış münasebet

ler, halk eğitimi gibi hususlar da tedahül halin
dedir. İl teşkilâtında Mîllî Eğitim müdürlükleri 
vilâyetin iş külfetine göre ayarlanmamıştır. 

Maarif müdürleriyle lise müdürleri arasında 
bilhassa sicil verme yetkisi mevzuundaki anlaş
mazlıkların halli bu makam sahiplerini huzura 
kavuşturacaktır. 

Memlekette öğretim ve eğitim prensiplerini 
vaz'etmek gibi pek nazik bir vazifesi olan talim 
terbiye heyetinin tam bir fikir serbesttîsi içinde 
çalışması temenniye şayandır. 

Maarif Şûrasına şiddetle ihtiyaç vardır. Maa
rif Şûrası, öğretim ve eğitimde bizzat çalışanla
rın mevcut prensiplerin işleyiş imkânlarını bil
dirmeleri ve âtiye ait temennilerini duyurmala
rı bakımından pek önemlidir. Şûrada tesbit edi
len esasların ehemmiyetle göz önüne alınması lâ
zımdır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca Şûradan seçilmiş 
bir heyet buUındurulması, bu heyetin doğrudan 
doğruya Şûra Genel Kuruluna karşı mesul olma
sı Millî Eğitim işlerinin daha müstakar idame
sini temin edecektir. 

Güzel sanatlar ; 
Güzel sanatlann günden güne inkişaf halin

de olduğunu görmekten memnunuz. Tiyatro Ge
nel Md. tahsisatının artmldığına, Konservatu-
var teşkilâtının genişletildiğine memnunuz. Gü
zel Sanatlar Akademisi kadrolarının inkişaf ha
linde olduğunu takdirle karşılarız. 

Güzel sanatm bütün şümuliyle halkın arasına 
götürülmesini temin edecek teşebbüslere girişil
mesini candan temenni etmekteyiz. Konservatu-
var ve tiyatroların Anadolu'ya temsü heyetleri 
göndermeleri, muhtelif yerlerde sergiler açılma
sı cidden halkın bir ihtiyacını karşılıyacaktır. 
Halk Partisi iktidarı zamanında başlanmış olan 
folklor faaliyetini bir enstitü haline getirmek, 
ecdadın bu kıymetli yadigârını yurt içinde, yurt 
dışında yaymak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar Millî Eğitim Vekâletinin meş

gul olduğu mevzular hakkında görüş ve fikirle
rimizi belirtmeye çalıştık. Buradan da, Millî 
Eğitim dâvasını, daha doğrusu irfan meşalesi
ni ellerinde tutan öğretmenlerin durumundan 
bahsedeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
öğretmen millet ve memleketi tealisi uğrun-
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da binbir meşakkate katlanarak her yaşta in
sanın zekâsı ve ruhiyle meşgul olan şahsiyet ol
makla muhteremdir. Türk milleti ve islâm dini 
ilmi daima takdir etmiş ve ilim yolunda has-
riinefsedenlere lâyik oldukları mümtaz mevkii 
vermiştir. Nitekim «ilim Çin'de dahi olsa alı
nız» Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi 
olurum.» «öğretmenin vurduğu yer cehennem
de yanmaz» gibi mukaddes armağanlar bu asil 
alâkanın ölmez şahitleridir. 

imparatorluk devrinin en haşmetli günlerin
de Yavuz Sultan Selim gibi kudretli bir hüküm
dar çocuğuna ibret dersi vermek için hocasının 
bizzat kendisini dövmesine rıza gösterirken, 
Cumhuriyetin banisi ve «en hakiki mürşit ilim
dir.» diyen Atatürk dünyada emsalsiz gösterilir
ken büyük bir kalabalık içinde hocasının elini 
öperek bu memlekette en çok hürmete lâyik ola
nın öğretmen olduğunu üân ve tespit etmişler
dir. 

Fakat muhtelif dünya hâdiselerinin zoriyle 
maddenin mânaya hakimiyeti baş gösterince 
öğretmen de maalesef maddi takatiyle ölçülme
ye başlanmış ve böylece asırların tesis ettiği 
saygı sarsılmıştır. Çocuk kolaylıkla hocasını şi
kâyete, aile kolaylıkla çocuğunun hakkına ina
narak öğretmeni küçümsemeye cesaret göster
mektedir. Yerli ve yersiz şikâyetlerle öğretmeni 
habis bir menfaat uğruna lekelemeye çalışırken 
mülî karakteri zedelediğine aldırış dahi etmi
yenler çoğalmaktadır. Bu hâdise içtimai bir 
tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
İdareciler bugünün icaplarını yerine getirir, 

öğretmen milletin âtisini hazırlar. Bizim bugün 
mucibi iftiharımız olan ne varsa ya bizzat ya do
layısiyle hocalarımızın eseridir. Bu mukaddes ça
tı altında millî menfaatleri korumak yolunda dü-
şünülebiliyor ve düşündüklerimizi haykırabili-
yorsak övündüğümüz inkilâplarımız varsa bugün 
bunlar bu ruhları şadolası hocalarımızın eseridir. 
Sağlam bir millî istikbale müyesser olmak istiyen 
milletler daima öğretmenlerinin kaderine güvenir 
o mübarek mesleği lâyik olduğu mertebeye çıka
rırlar. 

Bülâhaza ile öğretmenliğin hiçbir zaman si
yasî mevkilerin müdahale ve tazyikine tahammü
lü yoktur. Bu bakımdan Millî Eğitim Vekâleti en 
az Adliye Vekâleti kadar nazik bir mevkidir. 

Öğretmen maaş ehli olmasına rağmen öğret
menliğin serbest meslekten madut olması haiz 
olması beklenilen hürriyeti de ifade eder. öğ
retmenin vicdanından gayri korkusu onu kitap
ların kuru satırları arasına hapseder, klâsik ol
maktan kurtaramaz, öğretmen iyi yetişmiş ola
rak sınıf adlı atelyesinde ve ancak vicdanın ışı
ğında kendisine emanet edilen vatan evlâdının 
istikbalini örmelidir. Hiç şüphe yok ki ilham 
millî mefahirden, millî vahdeten ve millî men
faatten alınacaktır. 

Ne kadar tevazu içinde, ne kadar maddi ih
tirastan uzak bulunursa bulunsun, öğretmen de 
bir insandır. 0 da bir aile geçindirmek mesuli
yeti altındadır. Geliri ise diğer memuriyetlerin 
bütün avantajlarından mahrum en basit halde
dir. Bir ilkokul öğretmeninin 150, ortaokul vo 
lise öğretmeninin 170 lira aldığı ve bugünün ha
yat şartları göz önünde tutulursa kendilerine 
bu milletin istikbalini emanet ettiğimiz insanla
rın ne büyük sıkıntı içinde olduklarını anla
makta güçlük çekmeyiz. Daima okumak, gez
mek, görmek ihtiyacında olan öğretmen bu pa
ra ile en mübrem ihtiyaçlarını dahi temine ka
dir olamazken içinde bulunduğu huzursuzluğu 
takdir edersiniz. Bu da yetmiyormuş gibi beş 
dakikalık teftişte öğretmen hakkında not ver
mek durumunda olan birçok müfettişlerin naks 
raporları veya kadrosuzluk öğretmenin terfiine 
engel olmaktadır. Son çıkan intibak kanunun 
birçok öğretmenlerin yüzünü güldürmüş oldu
ğunu şükranla arz ederiz. Ancak bu kanunla 
birçok öğretmenlerin mahrum kaldıkları fakat 
onların durumlariyle de ilgilenildiğini öğren
mekten memnunuz. 

ilk köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle, 
birkaç yıl sonra çıkmış olan öğretmenlerin ma
aş durumları arasındaki adaletsizliğin de 
halledilmesini önemle temenni etmekteyiz. Bir 
öğretmen bankası kurulacağı haberi bu meslek 
erbabının ihtiyaçları bakımından ferahlık verici 
olmuştur. 

Öğretmenlerin nakil işi de Önemle üstünde 
durulmaya değer bir keyfiyettir. Vekâletin bu 
hususta hazırladığı ve tatbik etmekte olduğu bir 
yönetmelik vardır. Onda talepler sebeplerin 
ehemmiyet derecesine göre sıralanmıştır. Birin
ci sırayı pek haklı olarak sıhhi mazeretler, teş
kil etmekte, sonuncu madde ise ailevi sebep
lere taallûk etmektedir. 
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Fakat çok zamanlar, sıhhi mazerete tercih 
edilebilecek ailevi sebepler bu yönetmeliğin dar 
çerçevesi içinde gözden uzak tutulmakta ve ek
seriya birinci madde içinde mütalâa edilebilmek 
için hatırla alınmış raporlara istinadederek da
ha Önemli mazereti olanlardan evvel geçmek 
mümkün olmaktadır. Muayyen bir müddet bir 
mahalde kalanların nakle müstehak olacağı ada
letini ihlâl etmiyecek bir yönetmeliğin hazırlan
ması şayanı temennidir. Talebe istinadeden bir
çok nakillerin harcırahsız olması vekâletçe is
tenmektedir. Yolluksuz bir naklin öğretmenin 
kifayetsiz bütçesiyle kabiü telif olamıyacağı aşi
kârdır. İdari makamların yersiz müdahaleleri 
bilhassa siyasi müesseselerin noktai nazarının 
öğretmenin nakline katiyen müessir olmamasını 
bitaraf meslek olan öğretmenliğin istikran bakı
mından da şart gör:uekteyiz. Vekâletin öğret
menin şahsiyetine dokunmadan yapacağı salim 
tahkikat neticeyi tâyin etmelidir. 

Yukardan beri meziyet ve haklarına temas 
ettiğimiz öğretmenlerin, kendilerinden bekleni
len hizmetleri lâyikiyle yapabilmeleri için yetiş
melerine yardım etmek vekâletin vazifesi cüm
lesinden olduğuna kaaniiz. Bu cihet başta düşü
nülen bir husus olmalıdır, öğretmenin okuldan 
öğrendiğiyle iktifa etmesi, günün ilmî, içtimai 
gelişmeleri karşısında mümkün değildir. Vekâ
let muhtelif şekilde kurslar, seyahatler tertibederek 
öğretmenin bilgisinin ve görgüsünün artmasına 
hizmet etmelidir. Mümkün mertebe, öğretmenin 
yabancı memleketlerle} teması imkânları aranma
lıdır. Yabancı memleketleri görmek arzusunda 
bulunan öğretmenlere döviz tahsisi hususunda 
cömert davranmak lâzımdır. 

öğretmenin çevresiyle ilgisini temin ve bu 
ilginin eserini istemek memlekete büyük eserler 
kazandırabilir. 

Takdire şayan eser veren veya meslekinde 
üstün başarı gösteren üğretmenler mükâfatlan-
dmlmalıdır. Takdir, ne kadar mahviyetkâr olur
sa olsun insan oğlunun ihtiyaç duyduğu bir 
keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî Eğitim Vekâletinin 1955 yılı bütçesinin 

Büyük Türk Milletine hayırlı olmasını diler, ir
fan yolunda hizmet edenlere muvaffakiyet te
menni ederiz. (Sağdar; : Al kışlar.) 

REİS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, buyu- I 
ran. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlarım; Yüksele Huzurunuza su
nulmuş olan 1955 bütçesiyle memleketimizin ilk, 
orta, lise, teknik ve yüksek okullarına ayrılmış 
olan paraların yekûnu 365 milyon küsur liradır. 

Bu tahsisat 1951 yılında İSO milyon lira idi. 
Aradaki fark 175 milyon küsur liradır ki, aşağı 
yukarı 1951 bütçesinin ilci misli demektir. 

Üniversitelerimizle beden terbiyesi işlerine 
tahsis edilen parayı da işe katacak olursak 1955 
bütçesiyle Maarife tahsis edilen paraların yekû
nu 427 milyon küsur liradır ki, bu rakam Maarif 
tarihimizde başlı başına bir inkılâbı ifade etmek
tedir. 

Şu tahsisat maarif işlerimizde geniş mikyasta 
hamleler yapılmakta olduğunu gösterir. Bu ba
kımdan hükümeti tebrik etmeyi bir vazife telâk
ki ederim. 

Bu dâvayı elinde tutanları Allah muvaffak 
etsin. Ancak maarifimizin istikbali bakımından 
faydalı olacağını zannettiğim bâzı noktalara te
mas etmeden geçemiyeceğim. Şöyle ki; 

15 yıllık maarif hayatımıza göz atacak 
olursak mekteplerin tahsil müddetleri ve mu
allimlerin yetiştirilmeleri üzerindeki çalışma
larda bir kararsızlık kendisini göstermekte
dir. Meselâ; 

1. Liselerimizin tahsil müddetleri 11 yıl 
iken birkaç yıl önce 12 yıla çıkarıldı ve bu 
yıl tekrar 11 yıla indirildi. 

2. Köy Enstitüleri teşkil edilmiş ve 13 yıl 
sonra bunlar kaldırılarak tekrar öğretmen 
okulları kurulmuştur. 

o. Ortaokullara, Gazi Terbiye Enstitü
sünden öğretmen yetiştirilirken bu fikirden 
vazgeçilerek lise muzunlan (Terbiye Enstitü
sü) denilen müesseselerden toplu tedris öğret
meni adı altında bidayeten bütün dersleri 
okutabilecek mahiyette öğretmenler yetiştiril
mesi usulü kabul edilmiş ve fakat iki yıl son
ra bu gençlere bütün dersler değil, içtimai ve 
fenni dersler adiyle iki şubede yetiştirilme
leri usulüne varıldı. Vakıa maarifteki bu ha
reketler dinamizme delâlet eder gibi telâkki 
edilebilirse de bir mebdeden harekete geçtik
ten birkaç yıl sonra tekrar geriye doğru dö
nüp birinci mebdeye avdet etmek ve böylece 
bir zikzak teşkil etmek maarif bünyesindeki 
ılinamisni değil, bir rahatsızlığı ifade eder. 
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Eer yeni hamle bütçeye yeni yeni masraflara 
ve. zaman kaybına sebep olmaktadır ki asla 
doğrn değildir. 

Bunun sebebi nedir : Mekteplerin tahsil 
müddetleri ve ders programları üe nevileri 
üzerinde karara varan iki "müessesemiz var
dır. Maarif Şûrası, Talim ve Terbiye dairesi. 
Bunlardan Maarif Şûrasının kararları istişari 
mahiyettedir. Fakat ruznamcsi üzerinde va
racağı kararlar Maarif Vekâletinin işleyişi 
üzerinde müessir olabilecek görüşler meydana 
koyabilir. Ancak bu Şûranın azaları; Meselâ 
son yapılan 8 Şubat 1953 Şûrasına 331 âza 
iştirak etmiştir. Bunun 255 tanesi ya maarif 
teşküâtına mensup veya bizzat vekil beyin 
şahsan davet etmLş olduğu zevattır. Geri ka
lan 76 âza ise Maarif Vekâleti ile irtibatı ol
mıyan zatlardır. Şu rakamlar gösteriyor ki 
Maarif Vekâleti her hangi bir meselede kendi 
noktai nazarını kazandırmak için bilerek, isti-
yerek daima çoğunluğu elde tutmaktadır. 
Böyle bir çoğunluğun doğru ve fakat hoşa 
gitmiyecek kararlara varması pek zordur. Ma
arif Şûralarının samimî, ciddî kararlara vara
bilmeleri için her türlü tesirden azade olma
ları zaruridir. Bu sebepten Şûra azalarını buna 
göre seçerek yeni usuller bulmak icabeder. 

Talim ve Terbiye Dairesine gelince : Bu 
daire doğrudan doğruya vekilin seçeceği zat
lardan teşekkül eder. Bunların o makamda 
kalmaları veya derhal başka hizmetlere veril
meleri Maarif Vekilinin elindedir. 

Maarifin erkânı harbiyesi demek olan bu 
ilim adamları Maarif Vekilinin tesiri altında 
kaldıkları müddetçe onların kendi kanaatleri
ni izhar etmeleri de pek zordur. Talim ve Ter
biye azalarını bu tesirden kurtarmadıkça ma
arifimizin bugünkü zikzaklarını her zaman 
beklemeliyiz. Bu daire bu bakımdan ıslaha 
muhtaçtır. 

üniversiteler; 
Türkiyemiz bugün ziraatte, bayındırlık işle

rinde, ekonomide, sanatta, maden işlerinde ham
leler yapmaktadır. Bataklıklar kurutulmakta; 
dağ başlarına kadar topraklar makine ile ekil
mekte, yollar, köprüler yapılmakta, bataklıklar 
kurutulmakta, feyezanlar önlenmekte, maden
ler araştırılmakta ve işletilmekte, her cinsten 
fabrikaların yakılmasına çalışılmaktadır. Mem

leketin kara ve su servetleri kıymctlendirilmek-
tedir. 

Yurdumuzun mesut bir istikbale kavuşması 
uğrunda yapılmakta olan bu fevkalâde çalış
malara üniversitelerimizin rehberliğini istemek 
naickıınızdır. İstanbul Üniversitesine bağlı olan 
hidro - biyolojik enstitüsünün kıymetü araştır
maları sayesinde bugün denizlerimizden istifade 
imkânlarını kısmen elde etmiş bulunuyoruz. 
Bu araştırmalar daha da inkişaf edecek ve ne
ticede balık sanayiimiz tam mânasiyle kurulmuş 
olacaktır. 

Bu gibi araştırmaların teknik, sosyal saha
larda da yapılmasını ve böylece Türk âlimleri
nin kendi varlıklarını göstermelerine en çok 
muhtaç bulunduğumuzu belirtmek isterim. Hal
kımızın bin bir türlü problemleri onların reh
berlikleri ile hal yoluna girecektir. 

Şu ciheti de belirtmek isterim ki; artık üni
versitelerimiz memleketin muhtelif bölgelerine 
yapılmak devrine girmiş bulunuyor. Bugün 4Ü9 
ortaokulda 108 282 ve 80 lisede 32 852 talebe 
okumaktadır. Geçen yıl liselerimizden beş bin 
kadar talebe mezun olmuştur. Bu gençleri İs
tanbul ve Ankara Üniversitelerine devam etmi-
ye mecbur tutamayız. Diğer âmme hizmetlerin
de olduğu gibi yüksek tahsil müesseselerini bu 
gençlerin ayaklarına götürmek yolunu tutma
lıyız (Alkışlar.) 

REÎS — Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, memleketimiz maarifinde hayırlı 
bir ilerleyiş vardır. Her sene yeni yeni okulla
rın yapılışı ve okuma faaüyetinin artışı yurdu
muz için sevinç vericidir. Türk maarif ideali
nin tahakkuku için aşağıdaki temennilerimin 
kabulünü riea ederim: 

İlkokullar azdır, eski yapılanların çoğu da 
eskimiştir, bir kısmı da yıkılmak üzeredir. Bu 
okulların tamiri çok fakir ve mütevazi köy büt
çeleriyle imkânsızdır. Özel idare bütçelerinin 
de kifayetsizliği meydandadır. Mühim ders mal
zemesinden hattâ Türkiye haritasından mah
rum, geri okullarımız vardır. Okul yaptırma 
müteşebbis derneklerine yardım, faslının artırıl
ması yerinde olur. 

İlkokul öğretmenlerine gelince; Türkiye'de 
mevcut 35 bin öğretmen kadar daha bir 35 bin 
öğretmene ihtiyacımız vardır. Bunun halen mev
cut öğretmen okullarından temini çok uzun se-
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nelere muhtaçtır. Bunun en kestirme, faydalı 
ve amelî yolu mevcudu binleri aşan ve b o m b o ş 

gezen ortaokul mezunlarından öğretmen okulla
rına talebe almak suretiyle bu U 2 u n intizar dev
resini yarı yarıya kısaltmış ve âzami tasarruf 
sağlanmış olacaktır. 

Ortaokullara gelince : 
Her kazada bir ortaokul olması o kaza mu

hitinin kültürünü tatmin bakımından faydalı 
olur. Ancak ortaokullara da yetecek öğretmen 
yetiştirmek şarttır. Bilhassa yabancı dil öğret
menine, İngilizce muallimlerine okulların şid
detle ihtiyacı vardır. Bunun için yetiştirici 
kursların ve okulların açılması eok isabetli ola
caktır. 

Muallim mekteplerine çok az talebe alıyo
ruz. Nitekim bu sene Gazi Terbiye Enstitüsüne 
2 500 müracaat vâki olmuş ve ancak 180 kişi 
almabümiştir. Bu miktar çok azdır. Bu ağır 
tempo ile Türkiye'deki öğretmen ihtiyacını da
ha yarım asırda gideremeyiz. 

Liselerimize gelince : 
Liselerimiz maalesef Fransız hselerinin kö

tü bir kopyasıdır. Ezberciliğe istinadeder. 1946 
senesinden beri Fransızlar kendi Hselerinin 
programlarında Napolyon devrinden kalma, ta
haccür etmiş Cizvit sistemini dahi değiştirme
ye başlamışlardır. 

Bu bozuk sistemden dolayı ilkokullarda 
sınıfta kalan yüzde 30 ise; bu miktar liseleri
mizde yüzde 60 a kadar yükseldiği vâkıdır. 
Çünkü mevcut sistem talebeye düşünce, karar, 
araştırma imkânını vermiyor. Müşahedeye lâ-
boratuvara istinadetmiyor. Ezbercüiğe daya
nıyor, Liselerden üniversitelere gidecek talebe, 
gidecekleri şubelerdeki bölümlere göre ve o isti
kamette hazırlanmalıdır. Liselerin 11 sene ol
ması uygundur. Değişen bakanlardan birisinin 
aklına eserek bunu 12 seneye çıkarması doğru 
değüdir. Nitekim ilerde yeni bir bakan çıkıp da 
liselerin 10 seneye indirilmesi kararının da doğ
ru olamıyacağı gibi. Vekillerin arzularına göre 
daima sistem değiştirmek doğru değüdir. Sis
tem işi talim ve terbiyenin vazifesidir. Yalnız 
yetkili Talim ve Terbiyenin müstakar bir şah
siyete sahip olması lâzımdır. Aynı Talim ve Ter
biye, dün lisenin 12 sınıf olması uygundur de
miştir. Bugün de yine aynı Talim ve Terbiye li
selerin 11 sınıflı olması uygundur demektedir. 
Korkarım ki yann da 10 sene uygundur deme

sin. Talim ve Terbiyenin müstakil olması ve İl
hamını Maarif Şûrasından alması uygun olur. 

Üniversiteye gelince; istanbul'da üniversite 
inşaatı laubali bir şekilde devam edip gitmek
tedir ve hâlâ da bitirilememiştir. Taş taş üs
tünde kalmıyan Avrupa'da yepyeni bir Almanya 
kurulduğu halde, ondan daha eski zamanda te
meli atılan tek üniversiteyi, aradan uzun seneler 
geçtiği halde bugün en büyük ilim ve idare ör
neğimiz olacak üniversitenin binasını kurama
mıştır. Bu çok acıdır. Yüksek okul gençleri han 
ve otel köşelerinde, gayriaıhhi evlerde okurlar. 
Talebe yurtları kifayetsiz ve kontrolsüzdürler. 
Bunlar için ucuzca sıhhi talebe yurtlarının ya-
pûnıası yerinde olacaktır. 

Türkiye'de fakir ve zeki birçok gençler pa
rasızlıktan okuyamamaktadırlar. Türkiye'de 
bir zirai kredi gibi, bir yüksek tahsil fonunun 
kurulması yerinde olacaktır. 

Türkiye'de, istanbul ve Ankara'dan başka 
Doğu'da, Batı'da, Ege'de, Karadeniz'de ve Ada-
na'da yarım asırda tekâmül edebilecek üniver
sitelerimizin şimdiden ve demokrat iktidarımız 
tarafından temellerinin atılması, Türk vatanını 
hakikaten muhtaç olduğu nura ve saadete gark 
edecektir. 

i l a h i y a t Fakültesine gelince; memlekette 
henüz istikametini ve kıvamını alamamış imam 
- hatip okullarına, bomboş gezen ortaokul 
mezunlarından alınacak olursa, Türkiye'de mü
nevver hoca bekliyen 61 000 cami kürsüsüne 
peyderpey yetiştirilme imkânları sağlanmış ola-
'caktır. imam - hatip okullarının çoğu bina ba
kımından okul evsafından çok uzaktırlar. Bun
ların ciddî olarak ele alınmasına lüzum vardır, 
i l a h i y a t Fakültesinin Diyanet İşleri Dairesi üe 
daima anlaşarak çalışmaları memleketin hay
rına olacaktır. 

Halen inşa halinde bulunan Türkiye'mizin 
mühendis ve teknik elemana şiddetle ihtiyacı 
vardır. % 90 m üniversite kapısından geri çev
rilen binlerce lise mezunlarından müsteit olan
larından mühendis ve fen memurları yetiştire
rek bu ihtiyaca cevap verecek tedbirlerin tezce 
alınması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Türk halkını müsait 
zamanlarında terbiyevi tedbirleriyle ileri bir ce
miyet olarak yetiştirmek maksadiyle Maarif Ve
kâleti bütün Devlet daireleriyle iş birliği yapa-
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rak bîr (Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü) kur
masına şiddetle ihtiyaç yardır. 

Bakanlığımızın çok geciken Beden Terbiyesi 
Kanununun bugünkü icaplara göre hazırlıyarak 
Meclise getirmesini, okul içi sporlarına gereken 
önemin verilmesi ve lüzumlu tahsisatın ayrılması 
yerinde olacaktır. Okul dışı sporuna bühassa her 
vilâyet ve kazamızın bir spor sahasına kavuştu
rulması iktidarımızın eseri ve nasibi olmalıdır. 

Yabancı memleketlere ihtisasa ve tahsile gön
derilen gençlerin üniversite mezunu olması ye
rinde olur. Lise talebeleri gençler orada kendin
ce o renkli, ışıklı âlemde kendilerini gaybediyor-
lar ve orada kalıyorlar. Avrupa ve Amerika'da 
tahsilini bırakıp orada kalan bir tek Japon yok
tur. Fakat bine yakm Türk vardır. Bu çok acı
dır. Amerika'ya ilim için tahsile gönderilen ta
lebelerin yanında yüksek idareci yetiştiren büyük 
üniversitelere de talebe göndermemiz uygun olur. 

Muhterem arkadaşlar; amele muhiti bulunan 
yerlerde (hirer çocuk bakım evlerinin) açılması 
cemiyetimiz için faydalı olacaktır. 

Maarifin övünülecek en güzel eseri; Cumhu
riyet Kız Enstitüleridir. Köy dikiş kurslarının 
memleketin her köşesine' fazlaca dağıtılması ha
yırlı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 45 lira alan eğitmen
ler, 105 lira alan enstitü mezunu öğretmenler 
vardır. Bugünkü ağır hayat şartları içerisinde 
bir hademenin 100 lira aldığını düşünürsek, bir 
aile geçindiren eğitmenin aldığı 45 lira maaşının 
azlığını siz takdir buyurunuz. Bu miktarın artı
rılması yerinde olur arkadaşlar. 

Sayın arkadaşlar, vatanımız, dünyada hiçbir 
Devletin nasip olmadığı zengin ve her devrin 
tarihî eserlerine ve âbidelerine maliktir. Bunla
rın çoğu bakımsızlık ve alâkasızlıktan yıkılmak
ta ve bozulmaktadırlar. 

Sayın arkadaşlar; okullardan dağdan ve so
kağa boşalan talebelerin çoğu otobüslere, tram
vaylara saldırmakta ve asılmakta, köyden geçen 
otomobilleri taşlamaktadırlar. Arkadaşlar evvel
ce mekteplerde (Musahabatı ahlâkiye ve diniye) 
dersleri vardı. Çocuklara nezaket, adabı muaşe
ret, hak ve adalet, din gibi çok güzel dersler ve 
öğütler verilirdi. Bugün de mekteplerimizde din 
dersleri vardır. Fakat noksandır. Bu hususların 
tamamlanması Tâlim, Terbiyenin vazifesidir. 
Köylerde ve kasabalarda vesaitin taşlanmaması 

için Vekâletin sık sık tamim yapması faydalı ola
caktır. 

Mekteplerimizde okutulan kitapların bir çoğu 
çocuk seviye ve alâkasından uzaktır. 

Muhterem arkadaşlar; son temennim; Türki
ye'de çacuklarımızm terbiyesine çok dikkat et
mek mecburiyetindeyiz. Her gün çıkan kötü ro
man ve mecmualar, gazetelerin yanş yaparcası
na çıplak kadın resimleri, Türk filimlerinin he
men ekserisindeki açık, iğrenç bayağı kadın sah
neleri Türk ahlâk dıvarını yıkmak için elele ver
miş, çalışmaktadırlar. 

Bütün dünya matbuatının günlük gazetele-
rin de hiç görülmemiş çıplak kadın neşriyatı biz
dedir ve aşm vaziyettedir. Bu bir tereddidir, ön
lenmesi lâzımdır. Bunlar Türk ahlâkının temel 
taşlarını sökmektedir. Bu hususta Hükümetin 
âcü kararlar ve cezai tedbirler alması lâzımdır. 

Türkiye maarifine milyonlar vermek suretiy
le en büyük fedakârlığı yapan büyük Türk Mil
letinin bir vekili olarak bu millet kürsüsünden 
ve siz muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

BEÎS — Ahmet Morgu. 
AHMET MORGÎL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar, bütün memleket münevverlerinin it
tifakla şikâyetçi olduğu bâzı maarif meseleleri 
vardır ki, bunları halledecek mevküerde bulu
nanlar bile tamamiyle, bu şikâyetlere hak verir
ler ve iştirak ederler. Fakat ne hikmettir bil
mem, bir türlü bu davalara el koymazlar. Bu 
meselelerden biri okul müfredat programlarıdır. 

Bütün memleket münevverleri ve bu mevzu
da tetkikat yapmış olan ecnebi mütehaasızlar, 
programlarımızın çok yüklü olduğu noktasında 
ittifak halindedirler. 

Arkadaşlar, okul âlim yetiştirmez, ancak 
esas bilgüeri verir. Ve ilmî araştırmanm yolu
nu gösterir. Bu gayenin tahakkuku için öğret, 
menin mevzuları pedagojik esaslar dairesinde 
işliyerek talebeye örnek olması icabeder. Bugün
kü program muvacehesinde öğretmen, çok yük
lü olan programı bitirmek endişesiyle talebenin ka
fasını kısa zamanda silinmeye mahkûm, yartmya-
nıalak ve aburcubur bügilerle doldurmak mecbu
riyetinde kalmaktadır. 

Programların en padagojik şeküde işlenebile
cek ölçüde ve hayatta tatbik kabüiyetmi haiz 
esas bilgileri ihtiva edecek tarzda tanzim edilme
sini bilhassa rica ederim. 
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2. Birçok gençlerimiz, ortaokul veya lise
yi bitirdikten sonra hayata atılmaktadırlar. Bun
ların bugünkü gelişen iş hayatı içinde ekmekle
rini kazanabilmeleri için elektriçilik, daktiloluk, 
muhasebecilik, defter tutma, stenoluk, inşaat 
kalfalığı ve saire gibi pratik iş ve maharetlere 
programlarda yer verilmelidir. 

3. Halk eğitiminin Maarif Vekâletince ehem
miyetle ele alındığını memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. Bunun bir an evvel gebştirilmesini, 
bu mevzuda çok faydalı olacak öğretici füim 
faaliyetinin artırılmasını ve bu faaliyetin köyle
re gidebilecek şekilde cihazlandırılmasını rica 
ederim. 

4. Millî meselelerdeki aksaklık ve rouvaf-
fakiyetsizlikleri tetkik edin, (cemiyetteki ahlâk 
za'fı) nin en mühim faktör olarak karşımıza çık
tığını görürsünüz. Terbiyenin mutlak bir kud
rete sahip olduğu kabul edilmese bile tesirinin 
büyüklüğü asla inkâr edilemez. Bu itibarla ah
lâk terbiyesine çok ehemmiyet vermek mecburiye
tindeyiz. Ahlâk terbiyesi derken, sadece bugün 
okul idarelerini, öğretmenler tarafından bu mev
zuda sarf edilen münferit gayretleri kaydetmi
yorum; bu mevzu, ehemmiyetle münasip bir öl
çü ile devletçe bir millî dâva olarak ele alınma
lıdır. 

5. Bugün ortaöğretimdeki yabancı dil ted
risatı tamamiyle verimsizdir. Bu tedrisata ayrı
lan mahdut zaman heder olmaktadır. Okulları
mızda yabancı dil tedrisatına lâyık olduğu ehem
miyeti vermeliyiz. 

6. Tek ve yüksek menşeli öğretmen yetiştir
me yoluna girilmelidir, öğretmen yetiştiren bu 
müesseselere olgun ve iyi ahlâklı talebeler ahn-
ması mevzuunda çok titiz davranılmalıdır.. Bu 
müesseselerde talebeler kuvvetli bir müşahede 
altına alınmalı ve en küçük bir ahlâk ve karak
ter za'fı görülenler müesseseden çıkarılmalıdır. 

7. öğretmenliğin en geniş mânada sabır ve 
tahammül, şefkat ve semahat istiyen bir meslek 
olduğuna şühe yoktur, öğretmenlerimizin çok 
büyük bir kısmım tenzih ederek arz edeyim ki; 
çocuğun veya gencin pisikolojik yapısını nazarı 
dikkat ve ehemmiyete almıyan, notu âdeta bir 
otorite vasıtası yapan ve not hususunda lüzu
mundan fazla titiz davranarak mütaakıp yıllar
da telâfisi mümkün olan bir bilgi noksanlığı yü
zünden yılların heder olmasına sebep olan, oku
lu ve dersi talebe için kofkunç hale getiren ve 

bu suretle bâzı nahoş hâdiselere hattâ terki tah-
süe sebebiyet veren Öğretmenler de vardır. Kon
trol, murakabe, emir, talimat ve emsali vasıta ve 
tedbirlerle Maarif Vekâleti tarafından irfan mu
hitimizde yaratılacak hava ile bu aksaklıkların 
büyük nispette önlenebileceğine inanıyorum. 

8. Teftiş kadrosu, pedagojik mânada teftiş 
yapabilecek bir mahiyet ve genişliğe ulaştırıl
malı, sadece kusur ve mesuliyet ariyan teftiş sis
temi yerine ikaz ve irşadederek yol gösteren ve 
yetiştiren bir teftiş sistemi kurulmalıdır. Bu 
mahiyetteki bir teftiş, çok muhtaç olduğumuz 
iyi idare elemanlarını da bulup meydana çıka
racaktır. 

Maarif müdürleri ve ilk öğretim müfettişle
ri, inşaat işleriyle lüzumundan fazla meşgul 
edildiklerinden idare, murakabe ve yetistinne 
fonksiyonları kısırlaşmakta, hattâ umumi kül
tür ve pedegojik formasyonları günden güne 
zayıflıyarak âdeta basit bir iş adamı haline gel
mektedirler. Bunun için nafıa dairelerinde bi
rer okul inşaat servisi kurularak maarif müdür 
ve müfettişlerinin esas va2Îfelcriyle daha ya
kından alâkadar olmalarına imkân verilmelidir. 

Köy okulları, yarının ihtiyacı göz önünde 
tutularak beş dersaneli olmalı ve bu okulların 
plân tatbikatı mahalline bırakılmalıdır. 

Okul talebenin gözünde bir temizlik ve in
tizam örneği olacaktır. Bu itibarla bu temizlik 
ve intizamın fiilî yapıcısı olarak okut hademesi, 
zannedildiğinden çok daha mühim bir unsur
dur. Bu vatandaşların ücretleri çok azdır. Bu 
yüzden birçok okullarımız iyi vasıfta hademe 
bulamamakta ve binnetice okullarımızda temiz
lik, intizam ve buna mümasil hizmetler aksa
maktadır. 

Bu hal diğer devlet dairelerinde de aynıdır. 
Hademe ve odacı ücretlerinin artırılmasını 

da temenniye şayan bulmaktayım. 
REİS — Agâh Erozan. 
AGAH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, okul dâvası, maarif dâvası, topyekûn 
bir memleket dâvası halinde elimizdedir. Maa
rif ordumuzun her zaman kudretli ve kuvvetli 
olması bir memleketin istikbali üe alâkalıdır. 
Bu bakımdan Maarif bütçesi üe alâkadar olmı
yan tek vatandaş olmadığını tahmin ederim. Her 
veli bununla çok yakından alâkadardır. Bende
niz hem bir veli sıfatiyle hem de hasbelkader 

3407 

TBMM KUTUPHANESI



Galatasaray ve Bursa liselerinde hocalık etmiş ı 
bir arkadasınız sıfatiyle bu mevzu ile çok ya
kından alâkalıyım. 

Arkdaşlar, sınıflardaki talebe miktarı 70 -
100 ün üstündedir. Bir okuldaki sınıflarda ta
lebe miktarının 70 - 100 ün üstünde bulunması 
karşısında arzu edilen neticeyi almak ne hoca 
için mümkündür, ne de talebe için. Bu işi sür
atle ve kestirme yoldan halletmek lâzımdır. Bir 
sınıfın âzami talebe miktarı 30 - 50 arasındadır. 
Bunun üstüne geçen her rakam maarif için iyi 
bir netice elde etmeyi imkân dâhiline sokmaz. 
Bugün talim ve terbiye dosyaları tetkik edil
sin, görülecektir ki, işlerinin % 50 sinin talebe 
velilerinin şikâyetleri olduğu görülür. Talim ve 
terbiye heyeti azaları esas raevzularla meşgul 
olmaktan ziyade talebe velilerinin şikayetleriy
le meşguldür. Benim çocuğum sınıfta kaldı, 
bunda hoca suçludur, dikkat buyurunuz daima 
hoca suçludur. Bu devri artık kapamak ve 
Türk hocasına inanmak lâzımdır, arkadaşlar. 
(Alkışlar) Biz hiçbir zaman notlarımız kırık 
olduğu zaman, sınıfta kaldığımız zaman hoca 
suçludur, demedik, hattâ ailelerimizin yanma 
büyük bir suçlu olarak gittik. Halbuki bugün 
ana ve baba çocuklarının her türlü ihmaline, 
çocuğunun kifayetsizliği fıtri kabiliyetsizliğine 
rağmen hocayı haksız görmekte ve mütemadi
yen hocayı şikâyet etmektedir. Bu devri kapa
mak lâzımdır. 

Şunu bilhassa arz etmek isterim, Çalışma 
Vekâleti kurulduğu devrelerde ilkokul öğret-, 
menlerinden 10 bine yakın bir kitle öğretmen
lik meslekinden istifa edip birçok mesleklere 
girdi ve hattâ onların kadrolarını ilk mektep 
muallimleriylc ilk mektep müfettişlerinin dol
durduğu vâkıdır. Düşünün arkadaşlar; on bin 
öğretmen muallimlikten ayrılıyor. Niçin? Sebebi 
açık; şurası şayanı dikkat ve memnuniyettir ki, 
bunların hepsi gittikleri yerlerde çok muvaf
fak olmuşlardır. Bunların meslekten ayrılma
ları şüphe yoktur ki, memleket ve maarif için 
iyi olmamıştır. Bunların meslekten ayrılmama
sını sağlıyacak tedbirler alınmalıydı. Otuz se
neden beri bu lişler esaslı bir şekilde ele alın
mamıştır. Rica ederim; bizim zamanımızda ar
tık bu işler ele alınsın. 

Zamanımızda birçok yerlerde ortaokullar 
açûdı. Bir tek müdür Y e muallim gönderdik. 
Kaymakam Fransızca, askerlik şubesi reisi ta

rih, malmüdürü hesap okuttu. Bu şekilde orta
okuldan mezun bir arkadaşın lise ve üniversi
teyi nasıl takibedeceğini takdirinize bırakırım. 

Arkadaşlar, hoca dâvası halledilmedikçe, 
her okulun kadrosu ile mütenasip hoca bulun
madıkça hiçbir surette lise açraıyalım. Arka
daşlar, aksi takdirde fayda yerine zararlı neti
celer doğar. 

Bütçe Komisyonunda eski Maarif Vekili, 
şimdiki Reisvekili Tevfik ileri arkadaşımız bir 
hâdiseyi nakletmişti, Adana'ya teftişe gittiğin
de bir okula girmişler ve bir dersi takibetmiş-
lcr, hoca dersi anlattıktan sonra dersi kim an
ladı, diye talebelere sormuşlar; bir tanesi biraz 
anladım, demiş, bir diğerine sormuşlar anlama
dım, demiş, velhasıl bir bayan Öğretmenin an
lattığı 45 dakikalık riyaziye dersinden kimse 
bir şey anlamamış. 

Niçin böyle oluyor, diye sorduklarında; 
efendim okulda bir tek riyaziye hocası var, o da 
bu bayan öğretmendir. Bütün riyaziye dersleri 
bu bir tek bayan öğretmenin üzerindedir. Ve
kâlete geldikleri zaman görmüşler ve yeni bir 
riyaziye hocası ile burayı takviye edelim, de
mişler. Fakat kendilerinin de ifade buyurduk
ları gibi, ikinci bir riyaziye hocasmı bulup Ada
na Lisesine göndermek mümkün olmamıştır. 
Hoca durumu böyle iken şuraya, buraya lise 
açmak faydalı değil, zararlıdır. 

Maarif Vekilinden rica ediyorum, çocukları
mızı okutanların, bilhassa ilkokul hocalarmın 
hususi bir baremi olması lâzımdır. Bizi okutan, 
bize ilim öğreten, bizi bu hale getiren insan
lara terfih sahasında en geniş imkânları sağla
mamız bizim için şerefli bir vazife olmalıdır. 
Bu geniş bir plândır. Bu yapılmadıkça bu mes-
leke rağbet olmıyacağı gibi cazibesi gün geç
tikçe kayıp olan bu meslek elemanları, kıymetli 
hocalar ayrılacaklardır. Hoca bulamamaktayız 
arkadaşlar. Takdirlerinize arz ederim, riyaziye 
hocasını niçin bulamıyoruz? Dört senelik tah
silden sonra riyaziye hocası liselerde 25 lira 
asli maaşla çalıştırılıyorlar. Düşünün, dört se
ne okuyup da 25 lira maaşla çalışacağıma, iki 
sene daha okurum, mühendis olarak 70 lira 
yevmiye alırım, Binaenaleyh Maarif Vekâleti 
25 lira asli maaşla riyaziye hocası bulmak yo
lunda çok müşkülât çekecektir ve tahmin edi
yorum ki, bu tempo ile, bu baremle hocalar ya
vaş yavaş' mesleklerinden ayrılmak mecburiye-
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tinde kalacaklardır. Buna rağmen mesleke fe
ragatle ve fedakârlıklarla bağlı olanlar vardır ve 
çok şükür bunlar çoktur. En büyük hata, devri 
cumhuriyetin en büyük hatası 30 seneden beri 
düştüğümüz hata şudur : Hoca yetiştirmemiz, 
talebe artışı ile beraber yürümemiştir. Hocaya 
lâyık olduğu kıymet ve refah verilmemiştir. 
Son olarak şunu arz ederim ki, hocalanna kıy
met veren memleketler istikballerine emniyetle 
bakabilirler. 

REİS — Remzi .Çakır. (Tok sesleri) 
Nuri Ücakçıoğlu. 
NURİ OCAKGIOĞLU (Malatya) - Muhte

rem arkadaşlarım; Maarif Vekâleti bugün ve
kâletlerin temelidir. . Geçenlerde: «Maarif Ve
kâleti bütçesi geldiği zaman konuşacağım.» de
dim. 

Bugün muallimliğe neden rağbet yok? Es
kiden biz rüştiyede okurken, babam oğlumu 
okutsun diye hocaya iki sene hizmet etti. Mu
allimliğe bugün heves yok. Sebebi; bunda 
usuller ve şahıslar âmil oluyor. Bugün tâyikli-
ği ve inkılâbı halka anlatacak makam muallim
lerdir. Mektepte anlatacak ve halka kendisini 
sevdirecektir. Fakat bazan öyle îamanlar ol
du ki, bir muallim, babam sakallı demesinler 
diye babasının sakalım kestirtti.. Bu hareket 
tabiî muhitte nefret uyandırdı. 

İlk tedrisat müfettişi iken bir gün kayma
kamın yanında oturuyordum. Bir liste geldi-, 
kaymakam baktı, bu liste ne* dedi. Kazada bir 
davet varmış, listeyi okudu, muallimlerin hiç
biri davet edilmemiş, sana da yok, sebebi ne, 
dedi. Kaymakamı, hâkimi, müddeiumumiyi, tah
sildarı çağırmışlar. Tahsildarla ne isi var demeyin. 
Tahsildar vergiyi üç, dört ay sonra tahsil cttimi 
adam şu kadar kazanacaktır. Muallimler okut
maya mecburdur, neden davet etsin? Muallim
leri de davet etsinler diye söylemiyorum. 

Muallimler mahrumiyet içindedir. Mütema
diyen çalışmalarına karşılık maaşları pek az
dır. Eskiden maaşları 10 liradan başlardı. 
Sonrakiler on beş liradan başladı. 10 lira ile 
başlayıp yedi, sekiz sene meslekte çalışmış bir 
öğretmene, mektepten yeni çıkıp 15 lira ile 
tâyin edîlen öğretmenin vaziyeti bu suretle bir 
oldu. Bunu esaslı halletmeli. İlkokul, ortaokul 
ve Iiise muallimlerinin maaşları artırılmalıdır. 
Memleketin kalkınması ilkokuldan başlar. Or

ta-Anadolu'ya, Şarki-Anadolu'ya hâkim git
mez, doktor gitmez, maliyeci gitmez. Hepsi 
Ankara'da, istanbul'da, İzmir'de kalmak ister. 
Bkmektepten başlıyarak lise, orta ve yüksek 
tahsilde yurt sevgisi aşılanırsa, memleket sev
gisi uyanır. Muallimin talebesinde alâka uyan
dırması, cazip hale koyması ve talebeyi uyut
maması için tatbikata ilgi göstermeli, talebe
nin ruh haMni anlıyarak, tedbir alıp, yetiştir
meli, yoksa talebeye istediği kadar malûmat 
versin, hiçbir kıymeti yoktur. 

Arkadaşlarımız konuştular, Fethi Ülkü ar
kadaşımız icabeden izahatı verdiler. Diğer ar
kadaşların izahatını dinledik. Ben onların do
kunduğu şeylere dokunmıyacağım. 1932 sene
sinde asker olduk, Mayıs ayı geldi, gideceğiz. 
Şube reisine müracaat ettim, liseyi bitir, ondan 
sonra gel, dedi. Bunun üzerine mektebe baş
vurdum, sınıfımızın en tembel arkadaşları kal
mıştı, mualllim, şimdiye kadar nerede idin, ar
kadaşların devam etsin, sen devam etmeden 
smıf geç, öyle şey olmaz, dedi, tabiî ses çıkar
madık. İmtihan başladı, öteki arkadaşlar mu
vaffak olamayınca, mualKmin bizde de ümidi 
yoktu, fakat seslendi, içeri imtihana girdim, 
muvaffak oldum, muallim neticede benden özür 
diledi. 

Buna benzer bir hâdise, bir vilâyetten diğer 
vilâyete nakledilirken oldu. Oğlum hasta oldu
ğu için orta mektep bitirme imtihanına gireme
mişti, nakledüdiğimiz vilâyetteki liseye kay-
detirmek istedim. Talebeler bir yerde muvaf
fak olamayınca başka bir yere giderek orada 
hatır ve sair ile sınıf geçmeye çalıştıklarından 
böylece vilâyet, vilâyet dolaştıklarından bu te
sir altında kalan müdür : «Oğlunu buraya kay-
dettirmiyelim. Bu lise bildiğiniz diğer 
liselere benzemez. Çocuk ortaokulda imtihanı 
versin ondan sonra bize kayıt yaptırın» dedi. 
Ben de oğlumun yüzüne söylüyorsun, o da gör
sün ve gözünü açsın çalışsın. Geçerse geçer, geç
mezse ne yapalım, dedim. Lise müdürü kaydı 
yaptı, çocuk imtihana girdi, ortadan mezun ol
du. 

Muhterem arkadaşlar; Agâh Erozan arka
daşımızın da söyledikleri gibi hata daima öğret
menlere, yükletilmektedir. Ortada oğlum ikma
le kaldı, sebebini oğlum şöyle anlattı .: Baba 
hocam nehri gösterdi, ben ona dağ dedim, ik
male bıraktı, dedi. Muallim tabiî pek haklı ola-
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rak sınıfta bırakmış. Ondan sonra muallimle 
ilk karşılaştığımda baktım yolun karşı tarafına 
gedyor, ben derhal yanına vardım, benden bir
az çekinir gibi oldu. Oğlumu gayet haklı olarak 
sınıfta bırakmışsın dedim. Fakat bazan böyle 
olmuyor. İlkokulda, bir çocuktan, fevkalâde 
okuduğundan, çalıştığından muallimi memnun, 
ebeveynini tebrik ediyorlar. Fazla üzerine düş
meyin, sonra çocuk şımanr. Yüzüne söylemek 
bence pek de doğru değil dedim. Aynı yerde bu 
çocuk diğer okula naklediliyor, çocuk her ak
şam müteessir ağlar, çünkü muallim çalışmı
yorsun demiş. Günün birinde muallim değişmiş, 
çocuk mektepten ve muallimden çok memnun. 
Sebebi de ilk mektepte bir muallim birinci sınıf
tan ta son sınıfa kadar aynı talebeleri okut
tuğu için daha yakından tanıyor. Hariçten yeni 
bir talebe gelince benim talebem değil diye, 
ehemmiyet vermiyor. Bunda muallimin ruh ha
lini anlamamasıdır, hatayı muallime bulurlar, 
veliler akşam kendi çocuklariyle alâkadar ol
mazlar, çocuğun sözüne inanırlar. Halbuki ço
cuk derslerine çalışmıyor, muallim haksız yere 
bıraktı dedi mi ona inanır. 

Bilûmum muaUimlerin, maaşları, odacıların, 
daire hademelerinin ücretleri artırılmalı, bina
lar yapılmalı, hepsi bugün nazarı itibara alına
cak meselelerdendir. 

İmam - Hatip mekteplerinden çıkacak tale
beler, lâyikliği, inkılâpçılığı öğrenmeli, gittik
leri yerlerde radyo, sinema, haram fikrini kal
dırmalı. Bu prensiplerin din aleyhtarlığı olma
dığını anlatmalı, yapamazlarsa bunlara verilen 
emekler boş olur. Hakiki din bilgisi fenîe veril
meli. 

Tâyin, nakil, terfi işlerini arkadaşlarım izah 
ettiler. Ben de aynen iştirak ederim. 

Bir de lokaller meselesi vardır. Lokalden 
maksat her halde kıraathane yahut kahveha-
ae olsa gerek. Bilhassa orada tavla oynuyorlar. 
Halbuki toplanıp meslekten konuşacaklar, ted
ris ve terbiye usullerini müzakere edecekler. 
Maksadın bu olması lâzımdır. İcabında ufak te
fek oyun oynanabilir. 

Ben müddeiumumi iken bulunduğum yerler
de bunlara müdahale ettim, memurların ziyafe
te gitmelerinin önüne geçtim. 

Bendeniz fazla rahatsız etmiyeyim. Ama bu 
da bu meseleyi alâkadar eder, sadet içindedir. 
Geçen gün burada hâkim teminatından bahset

tim. Arkadaşlar fikrimi cerhetti, diye yazılı
yor. Bu, parti işi değü, memleket işi. Lütfen 
kalkar, eğer Orta • Anadolu'ya, mahrumiyet 
bölgesine giderlerse teşekkür olunur. Ben, mah
rumiyet bölgesi diye memleketi ayıramıyorum. 
Demin arz ettiğim gibi, memleketin her tarafı 
birdir. Eğer kalkar giderlerse şayanı hürmettir. 
Yoksa 20 sene İzmir'de, İstanbul'da kalsın, diğer 
arkadaşlarını düşünmesin, doğru olmaz. Tekrar 
ediyorum, teminata sadıkım, lüzumludur.. 

Bu işin bir heyete verilmesini ve heyetin se
çilmesi şeklini izah ettim, yanlış anlaşılmış. 

Yeni İstanbul gazetesi muhabiri anîıyama-
mış Dikkatli dinlesin, nüshayı doğru bulmadım. 

RElS — Vaktiniz bitmiştir, hem de mevzu 
dışına çıktınız. 

Hasan Hayati Ülkün (Yok sesleri). 
Aliye Temuçin. 
ALlYE TEMUÇİN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlanm; ben, Maarif Vekâleti bütçesinin, 
Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında uzun
ca bir konuşma yapmış ve görüşüme göre, maa
rif meselelerine temas etmiş idim. Çok muhte
rem Celâl Yardımcı, arz ettiğim görüşlerimin 
birçoklarını kabul ettiğini beyan ederek beni 
bahtiyar etmişti. 

Bu kere on dakikalık konuşmak imkânından 
faydalanarak bâzı mevzular üzerinde durmak is
tiyorum. 

Ben, millî eğitimin anlamı üzerinde durmak 
ve topyekûır Türk Milletinin keyfiyeti demek 
olan ve bir milletin bütün davranışlarının, fikir 
hayatının, moral hayatının ve şüphesiz bunlar
dan ötürü sirayet eden mekanik hayatın bir bü
tünü olan millî eğitimin hali hazır içinde bulun
duğu durumu ve alması ieabettiği istikametin 
neler olacağını kısaca hulâsa etmek istiyorum. 

Bana öyle geliyor ki bir memlekette ne ya
pılırsa yapılsın, namütenahi maddi imkânlar 
sağlansın, hazineleri altınlar dolup taşsın, yol
lan, köprüleri, barajları, her şeyi tamamen ya
pılmış, iktisadi hayatı görülmemiş bir seviyeye 
varmış olsun, bütün bunlann yanıbaşmda eğer 
o memlekette milletin mânevi hayatı da aynı şe
kilde o milletin maddi hayatı ile müteradif bir 
şekilde ilerlememiş ise bunun hiçbir faydası ol
maz. 

Her gün ve her yerde Tasladığımız ufak - te
fek hatalar küçük olsa bizi rahatsız etmektedir, 
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Çocuklarımızda gömdüğümüz hatalara, esnaf 
hayatımız, ticari hayatımızda Tas lad ığ ımız ha
talara daima temas eder dururuz. 

Bizi çok muztarip eden bu arızalardan ötü
rüdür ki millî eğitimimizin istikametini, ana 
hatlarını, milletimizin moral eğitimi olarak mut
laka tâyin etmek ve çizmek, ferdi beşikten alıp 
mezara kadar takibetmek" zarureti vardır. (Al
kışlar) . 

Muhterem arkadaşlarım, şu millet fevkalâ
de terbiyeli bir millettir, şu millet millî gele
neklerine ve mukaddesatına bağlı bir millettir. 
Şu millet aile hayatında ve karakterinde, şu 
millet maarifte, hâsılı muhtelif milletlerin hu
susiyetleri hususunda verebildiğimiz hükümle
rin hepsini maarife bağlamak mümkündür. 
Fertlerin, çocuklarını ta beşikten mezara kadar 
yetiştirmeyi mümkün kılan milletler âtisi sağ
lam milletlerdir. Bunun için millî eğitimimizin 
mutlaka ana hatlarını ve prensiplerini tâyin et
mek mecburiyetindeyiz. Ve biz üstelik bu me
deni âleme geç girmiş bir milletiz. Biz 30 sene
de büyük inkılâplar yaptık, (skolâstik zihniyet
ten modern bir zihniyete geçivermiş bir mille
tiz. Bundan ötürüdür ki bunun her gün, yeni 
tezahürleriyle, ihtilâtlariylc karşı karşıyayız. 
Bugün de yepyeni bir sistemin içindeyiz, 
demokratik bir rejim. O takdirde evlâtlarımı
zın, demin dediğim gibi, ta beşikten alınarak 
hayatlarının sonuna kadar takibedilmesi ve 
bunların demokratik esaslar dâhilinde yetişti
rilmesi ve her şeyin başında iyi bir insan, iyi bir 
vatandaş ve memleketsever, iyi bir Türk evlâdı 
olarak hazırlanmaları zarureti vardır. 

Millî eğitimimizin hedefini ana hatlariyle 
çizdiğimiz zaman, bugün içinde bulunduğumuz 
durumun tezatlar içinde olduğu apaçık ortaya 
çıkar. Mekteplerimizin kemiyet bakımından 
ve keyfiyet bakımından üstünde durulmaya de
ğer fevkalâde ehemmiyetli meseleleri vardır, 
öğretmenlerin yetiştirilmeleri ve aynı zaman
da öğretmenlerin eğitim sistemleri üzerinde du
rulmaya değer çok ehemmiyetli noktalar var
dır ve bütün bunların üstünde de, bugünkü 
maddeci, bugünkü materyalist dünyada, bugün
kü mideci dünyada, her şeyin menfaatlere ve j 
maddeye istinadettiği bu dünyada, mânevi de
ğer ve faziletlerimizi ve bize atalarımızdan in- j 
tikal etmiş olan millî hasletlerimizi muhafaza I 
edebilmek için mutlaka insan gücünün dışın- ! 

da bir gayret sarf etmek mecburiyetimiz var
dır. Hakikaten Maarif Vekâletine bu memle
kette hiçbir teşekküle ve hiçbir müesseseye na
sip olamıyacak bir gayret sarf etmek mecburi
yeti yüklenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; tezatlarla dolu
yuz. Bir tarafta küçücük bir münevver kütle. 
Öte tarafta % 80 ümmi bir kütle, Büyük şehirle
rimizin aile hayatı bir başka türlü. Kasabaları
mızda ve köylerimizdeki aile hayatı herkesçe 
malûm. Çocuklarımızın mektep sıralarında al
dığı terbiyeyi sokak ne hale getirmekte" Evler 
bunlarla ne dereceye kadar meşgul olmaktadır? 
19 neu asırdan bu yana iktisadi hayatta husule 
gelen inkişaftan Ötürü kadın da çalışmaya mec
bur olduktan sonra, medeni vc ileri memleketle
rin yerine ikame ettikleri birtakım iktisadi ve 
içtimai müesseseler henüz memleketimizde mev
cut olmadığı için, çok daha uzun yıllar bekle
memiz lâzımgeliyor, Eğer milletçe fevkalâde 
büyük gayretler sarf etmez ve gene milletçe 
malî imkânlar bulmazsak daha çok uzun yıllar 
sosyal ve ekonomik müesseselerden mahrum ka
lacağız, ve bu, yarmın gençlerinin istikbali ba
kımından bizi endişelere sevk edecek mahiyet
tedir. 

Annesi çalışan çocuk evde kiminle kalmak
tadır? Evde hizmetçi varsa başka türlü yetiş
mektedir, sokakta kalırsa başka türlü yetişmek
tedir. Bugün çok ihtiyaç duyulan ana okulları, 
kreşler nerede? Bunlar muazzam iktisadi dâva
lardır. Bu itibarla yarının neslinin yetiştirilme
si meseleleri, ana okulları, kreşler ve devletçe 
ele alınması lâzımgelen fevkalâde ehemmiyetli 
mevzularımız vardır. Bütün bunları buraya bağ
lamaktaki maksadım biz insan hayatının, temel 
eğitiminin birlikte başlamış olduğunu düşünmek
te olduğundan ötürüdür. 

Aziz arkadaşlarım, bir insan üç kısımdan 
teşekkül eden muazzam bir varlıktır. Onun bir 
fikir hayatı, bir moral hayatı, bir fizik hayatı 
vardır. O halde bugünkü eğitimüniz çocukları
mızın fikrî hayatında, moral hayatında nelar 
sağlamakta, fizikî hayatında neler-temin etmek
tedir, nelerini inkişaf ettirmektedir? Okulun 
yanısıra aile bu sabalarda ne gibi yardımda 
bulunmaktadır, ne kadarını temin edebilmek
tedir? İçtimai müesseseler bunların kaçta kaçmı 
yapmaktadır? Bütün bunlar büyük bu- etüd, 
üzerinde şiddet ve ehemmiyetle durulması lâ-
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znngelen bir meseledir. Muazzam bir halk eği
timi dâvası bu mevzuda kendisini göstermekte
dir. Talk eğitimi meselelerinin bir an evvel Mec
lise getirilmesini can ve gönülden arzu edenler
denim. Halk eğitimi mevzuu Meclise getirilir
ken bunun, diğer vekâletlerle mutlaka koordirıe 
edilerek getirilmesine ben şahsan taraftarını. 

Zira sosyal hizmetleri topyekûn olarak içine 
alacak, en ücra memleket köşelerine kadar va
racak halk eğitimi mevzuuna, yolu girer, köp
rüsü girer, ziraati girer, sağlığı girer, ebesi, 
doktoru girer ve bunlarla beraber okuyup yaz
ması, kalemi, kâğıdı, öğretmeni girer. Bu, ko-
ordüıe edilecek muazzam bir dâvadır. Sosyal 
hizmetler, vatandaşların iyi vatandaş ola
rak yetiştirilmesi bakımından en mühim iştir. 
Binaenaleyh Halk eğitiminin millî eğitim mev
zularında büyük bir koordinasyonla, diğer va-
kâletlerin iştirakiyle, memleketin ehemmiyet 
verilmesi lâzımgelen en büyük bir meselesi ola
rak bunu düşünmekteyim ve buna hükümetimi
zin bilhassa Maarif Vekâletimizin müzahir ol
masını rica edeceğim. İktidarımızın maarifet-
leri hizmetleri çok büyüktür. 1923 te Cumhuri
yet Hükümeti memleketi devraldığı zaman Os
manlı saltanatından, 4890 ilkokulumuz vardı. 
27 senede bunları 12 bine çıkardık. Bizim ikti
darımız fevkalâde büyük bir hamle ile bu ye
kûnu 16 bin küsur ilkokula çıkardı. Demek ki, 
27 senede 8 000; dört senede 4 000. Bu az bir 
şey değildir ve fakat tekrar etmek istiyorum ki, 
millî eğitim bir kemiyet işi değildir; bir keyfi
yet işidir. 

Öğretmen iyi değilse ve o mektepte ders. 
vasıtası namına hiçbir şey yoksa ve yine o mil-, 
letin yüzde sekseni ümmi ise, yine bu milletini 
içtimai hayatında tezatlar, tezatlar, nâmünahi te-î 
zatlar mevcutsa bu işin ehemmiyeti büyük birr 
halk eğitim dâvası olarak elbette karşımıza çı-ı 
kaçaktır. Hocalarına herif diyen gençlerimizi 
varsa bunlar binemada nara atarsa, sokaklarda--
ki çirkin hareketlerinden muztarip olursak, bun-, 
lan bir an evvel ahlâki ve içtimai müeyyideler
le doğru yola sevk etmemiz ieabeder. Memleket; 
gençlerinin bihakkin iftihar edeceğimiz bir yola-
sevk edilmeleri günlerinin pek yakın olacağın--
dan ümit varız. Demokrat iktidardan bunu bil-1 

hassa rica ederim. (Alkışlar). 
MECİT BUMİN (Çoruh) - Muhterem ar-" 

kadaşlar, Sayın Veküden birkaç temennide bu
lunacağım. 

1. Teşkilâtı Esasiye Kanunun «İlk tahsü 
mecburi ve meccanidir» hükmünün yerine ge
tirilmesi için hazırlanmış bulunan İlköğretim 
Kanunun bir an evvel getirilmesini, 

2. İlkokul Bina Yapma Derneklerine yapı
lacak yardımda fakir vilâyet ve kazalar göz önü
ne alınarak daha titizce tevzi edilmesini, 

3. ilkokul nispetinin düşük olduğu vilâyet
lerde fazlaca, diğer vilâyetlerde de yeter nispette 
okul binalarının yapılmasına teşekkür ederim. 
Eskiden zorla köylerde yaptırılan okulların bir
çoğu yoktur, birçoğu haraptır. Birçoğu da ca
mi ve mescit kenarlarında birer odadır. Fakat 
hattı zatında böyle köylerde öğretmen kodrosu 
da mevcuttur. Bu yerlerdeki binaların bir an 
evvel ikmal edümesini, 

4. Edindiğim bilgiye göre mevcut eğitmen 
sayısı halen 3 000 küsurdur. Bunların menşe 
ve mevzuatları bakımından öğretmen olamıyacak-
lan muhakkaktır. Ancak bugüne kadar 15 se
neden fazla müddetle hizmet görmüş, feragatla 
çalışmış ve okuttukları talebeler de diğer öğret
menlerin okuttukları talebelerden farksız olarak 
üçüncü sınıfı bitirip dördüncü sınıfa devam edi
yorlar. Bukadar müddetle hizmet görmüş bu 
eğitmen sınıfına önümüzdeki yıllarda ihtiyaç var
sa, ki vardır, hemen biraz terfih edilmelerine 
böyle 15 seneden fazla vazife görenleri vazifele
rinden ayırırken de bir mikdar ikramiye veril
mesi yerinde olur kanaati ile Hükümetin bir ka
nunla Meclisimize gelmesini, 

5. Eğitim enstitülerini bitiren genç öğret
menlerin müfettiş olarak çalıştıkları gözükmek
tedir. Bu teftiş cihazına daha tecrübeli öğret
menlerin verilmesini, 

6. Gezici marangoz, demirci ve bühassa ya
pı, biçki dikiş kursu kadrolarının yurdumuza 
yetecek miktara çıkarılmasını, 

7. Ortaokul yapı derneklerine hükümetimi-
I zin yardımına teşekkür ederim. Yalnız bu yıl 
J birçok ortaokul binaları ikmal edümeden açıl-
j mış oldu. Bu eksik binaların harabiyetten kur-
1 tarılması için evvelâ bunların tamamlanmasını 
j ondan sonra yeni derneklere yardım yapılma-
I sını, 
i 8. ilkokul öğretmenlerinin banka işinin 

bir an evvel neticelendirilmesini rica eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 
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EEÎS — Fethi Ülkü (Yok sesleri). Muzaf
fer Âli Mühto. 

MUZAFFER ALÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
Aziz arkadaşlanm, ben bir hukukçunun muvaf
fak bir Maarif Vekili olabileceğini cidden ispat 
eden muhterem Celâl Yardımcıyı tebrikle sö
züme başlanm. (Soldan: bravo sesleri). 

Ben,'benden evvel konuşan arkadaşlanmın 
söyledikleri mevzulan tekrarlamadan, riayet 
ettikleri 10 dakikalık müddeti dahi doldurma
dan sözümü bitireceğim. 

Arkadaşlar, mektep kitaplannda birtakım 
terimlerle karşılaşıyoruz. Bunlar öyle yabancı, 
anlaşılmaz ve bugünkü konuşma dilimizden 
öyle uzak şeyler ki bunlan ne biz ne de çocuk
larımız anlıyabilmektedir. Bu uydurma kelime
lerden size misaller arz etmek isterdim. Fakat 
bu bütçenin bu kadar çabuk geleceğini ümid-
etmediğim için bu misalleri yamma almamış
tım. Şimdi aklıma geldi, meselâ; «hazım» a 
«sindirme, sindirimi diyorlar. Çocuklar dahi 
hazmı anlıyorlar fakat indirmeyi anlamıyorlar. 
Ricam, artık bu uydurma terimler kalksın ve 
konuşulan dil mekteplerimizde konuşulsun. Biz 
bugün çocuklanmızın konuştuklanm anlıyamaz 
hale geldik. 

Din dersleri mekteplere konmuştur. Bu ted
risat devam etmektedir. Benim bir temenni ola
rak arzu ettiğim bu din derslerinin yalnız 4-5 
nci sınıflarında değil, ilk sınıflardan başlama
sını ve hattâ orta okullarda da teşmilini rica 
edeceğim. Zira Allah korkusu Din duygusu genç 
ve taze kafalarda yerleşirse artık o genç hem 
ebeveyni ve hem memleket için çok faydalı bir 
unsur olur. Onun için bu gençleri Dini ve mâne
vi bilgilerle teçhiz etmemizin bilhassa lüzumuna 
kaniim. Ağaç küçük fidan iken eğilir diye söz 
vardır. - Onun için çocuklarımızı küçükten mâne
vi ve kudsi, ahlâki bilgilerle teçhiz etmeliyiz. 

ikinci temennim, îmam ve Hatip okullannm 
birisinin de Kastamonu'da açılmasını teklif edi
yorum. Bundan evvelki valimizin Vekâlete yan
lış aksettirmesi yüzünden mezkûr mektep açıla
madı. Yeni kadrolardan birisi Kastamonu'ya ve
rilirse çok yerinde bir iş olur; çünkü bütün ha-
zırlıklanmız tamamdır. Kastamonu tarihî bir 
beldemizdir. Vaktiyle askerî okulların ve ordu
muza birçok güzide Paşalan yetiştiren ve âlim
leri sinesinden çıkaran Karadenizin merkezini 

teşkil eden tarihî kahraman bir beldemizdir, ilim 
meşalesinin bu ülkemize de, ulaştııdmasmı rica 
eder ve açılacak olan kolejlerden birisinin burada 
açılmasını arz ve istirham eylerim. 

Üçüncü temennim de şu olacaktır: Geçen sene 
Ankara Hukuk Fakültesi talebelerinden bir ar
kadaş Dilekçe Komisyonuna kendisine bir imti
han hakkı verilmesi için müracaat etmişti. Bu 
müracaatın esbabı mucibesmi İstanbul Hukuk 
Fakültesi ile Ankara Hukuk Fakültesi arasındaki 
tedrisat aykmlıklan teşkil ediyordu. Biz bu es
babı mucibeyi haklı görerek bu kürsüden Anka
ra Hukuk Fakültesi tedrisat usulünün İstanbul 
Hukuk Fakültesiyle birleştirilmesini müdaffa 
ettik. Ve Bunun haksiz olduğunu ileri sürdük. 
Geçen sene bütçe müzakerelerinde de aynı te
mennide bulundum. Fakat hâlâ bu hususta bir 
karar alınmadı. Bir misal arz edeyim : 

Ankara Hukuk Fakültesinde derslerde kader 
birliği vardır. Bir talebe dört dersten bir gün
lük imtihana girer. Eğer birisinde muvaffak ola
mazsa dördünde de muvaffak olmamış farz olu
nur. Bâzı insanlar heyecanlı olabilirler. Bir ders
ten muvaffak olamıyan bir talebe diğer dersler
den de heyecanm tesiri ile muvaffak olamaz. 
İstanbul'da bu usul yoktur. Aynı memleketin 
iki üniversitesinde iki ayrı sistemin tatbikini 
doğru görmüyorum. Hangisi doğru ise onun 
tatbikini rica ederim. Doğrusunun tatbikini 
evleviyetle tercih ederim tabiî. Daha birtakım 
farklar vardır, üssü mizan meselesi bu. Anka
ra'da var, İstanbul'da yoktur. Ben şahsan 
hukuku bitirmiş bir arkadaşınızım, bizim za
manımızda asgari imtihan günleri arasında bi
rer gün fasıla vardı. Bir günde bir dersten 
imtihan olurduk. Bir günde dört dersten imti
han etmek belki hocanın işine gelir, bu belki 
bir esbabı mucibe olur ama asla talebenin men
faatine değildir ve müdafaası da mümkün de
ğildir. Talebe hiç olmazsa birer gün fasıla ile 
imtihan edilsin ki, muvaffak olsun. Yoksa dört 
dersten birden imtihana giriyor, diye hafif im
tihandan geçirilmeleri doğru bir usul değildir. 
Onun için bu iküiğin kaldırılması hususunda 
Sayın Celâl Yardımcı'nin nazarı dikkatlerini 
çekerim. 

Liselerin 12 seneden 11 seneye indirilmesi 
hususunda gösterdikleri hazaket ve elde ettik
leri isabetten ve köy enstitüleri adiyle anılan 
öğretmen okullarının muallim mektebi ollarak 
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birleştirmeleri ve bu suretle köylü ile şehirli 
arasında bir fark gibi görünen bu ayrılığı kal
dırmasından dolayı Adliye Vekiline teşekkür 
ederim, (Gülüşmeler, Adlîye değil, Maarif Ve
kili sesleri). Efendim, dünkü müzakerenin acı
sı kaldı galiba, Adliye Vekili diyorum. Zaten 
arkadaşlar, başta da söyledim, bir hukukçudan 
Maarif Vekili olur ama, bir hukukçudan Adli
ye Vekili olmıyabilir. (Gülüşmeler). 

Sözlerimi bitirmiş bulunmaktayım, Allah-
tan bütün işlerinde Maarif Vekiline muvaffak 
olmasını temenni eder ve maarif ordusunu hu
zurunuzda hürmetle selâmlarım. 

REİS — Sadettin Karacabey, buyurun. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlar; ilk tedrisat programının son 
alacağı şekil üzerinde umumi bir malûmatımız 
var, fakat köy eğitimi mevzuunda o kadar te
halük gösteriyorlar ki, bir an evvel köyleri 
mekteplere kavuşturmak hususunda sonsuz bir 
arzuyu bizler de izhar etmek istiyoruz. 

İnşaat rejiminde değişiklik bilmiyorum ki, 
mümkün olabilecek miî 

Plânlan vekâletçe kabul edilmiş olan mek
teplere kavuşmak arzusu ile birçok köyler bu 
hususun temini için bizlere müracaat etmekte
dirler. Hizmetlerini hükümetin tahsisatına in
zimam ettirmek suretiyle, hafriyat, nakliyat ve 
sair işlerinde bilfiil çalışmak suretiyle bu asil 
dâvaya köylüler iştirak arzusundadırlar. Bu 
itibarla hazırlanacak programda bu esasın na-
zan itibara alınmasını; işin teshili bakımından 
rica edeceğim. 

Arkadaşlarım, her zaman Büyük Millet 
Meclisi bu arzuyu ihzar etmektedir. Bugün bil
gisiz din adamı hakikaten memlekette bir be-
liyye olmuştur. Maalesef bu vaziyet devam et
mektedir. Bu itibarla Maarif Vekâletinin artık 
her vilâyette İmam - Hatip Mektebi açarak lise 
derecesinde talebeler yetiştirmek suretiyle bu 
işi ele almasını istirham ederim. 

Arkadaşlanm, ilkokul öğretmenleri hak
kında çıkardığımız İntibak Kanunu müspet te
sirlerini göstermiştir. Maarif camiasından ay
rılmış birçok vatandaşların bu camiaya tekrar 
evdet ettiklerini memnuniyetle görmekteyiz. 
Bunlann içerisinde muallim mekteplerinden 
mezun olup da halen ilk mektep kadrolarında 
müstahdem olmıyan orta mektep ve liselerde 

bulunan bâzı muallimler bu İntibak Kanunun
dan istifade edememişlerdir. Bilhassa bu vatan
daşların İntibak Kanunundan istifade etmeleri
nin temin edilmesini istirham edeceğim. 

Arkadaşlanmdan Mehmet özbey de bu nok
taya temas etti. Ecnebi memleketlere gönderilen 
talebe mevzuu hakikaten milletvekilleri için, 
memleket münevverleri için zaman zaman bir 
i3tırap mevzuu olmaktadır, buna bir şekil veril
mesini bühassa Maarif Vekili arkadaşımızdan 
rica ediyorum. Ya liselerden mezun olanların 
yüksek tahsillerini memlekette yapmalan mec
buriyetini koyalım, ondan sonra gitsinler veya
hut bu kadroyu genişletelim. Çünkü bu kadro 
darlığı yüzünden çok ıstırap çekmekteyiz. Öyle 
adamlar tanırım ki, dışanda okuttuğu çocuğu
nun tahsilini ikmal ettirebilmek için pek çok 
külfetlere katlanmak mecburiyetinde kalmakta
dırlar. Meselâ burada, bir hademe çocuğunu oku
tuyor, zavallının aldığı 150 lira maaştır, serbest 
dövizle okutamadığı için sıkıntı çekmektedir, 
yine bir fen memuru arkadaşım iki senedir ba
na müracaat etmektedir, nafakasından keserek 
çocuğunu Almanya'da okutabilmektedir. Bina
enaleyh, arz ettiğim gibi ya liselerden mezun 
olanlar yüksek tahsillerini memlekette yapsın 
veyahut da bu kadroyu genişletelim. Bu suret
le bu fakir vatandaşlarımız da bundan istifade 
etmek imkânım bulsunlar. 

Arkadaşlarım; senenin muhtelif zamanların
da hepimiz de millî hislerimizin tesiriyle millî 
güreşçüerin netayicini radyo başında büyük bir 
tehalük ve heyecanla bekleriz ve bunlann muvaf
fakiyetlerini büyük bir zevk ve heyecanla karşı
larız. Fakat bu muvaffakiyetlerin hemen ertesi 
günü bu muvaffakiyetler unutulur ve onlann 
istikbali düşünülmez. Birçokları fakirdirler. Bir-
çoklan muhtelif müesseselerde kapıcı ve vesti
yer veya işçidir. Bu şekilde millî güreşçi yetiş
tirmek imkânı yoktur. Güreşçilerimize lâyikı 
olan ehemmiyet verildikçe, ancak o zaman Türk 
gibi kuvvetli lâfzı daima yaşıyacaktır. Sayın 
Vekilden bu mevzuu bir ana dâva olarak ele 
almasını bühassa istirham ederim. 

REÎS — Hüsnü Göktuğ. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Aziz arka

daşlarım; ben de askerî maarifçi sıfatiyle sıra
ya girdim, benden evvel konuşan arkadaşları
mı ve bilhassa Âliye hanımı tamamlamıya çalı
şacağım. 
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Bugün burada mâruzâtıma bugünkü maarif 
dilini ele alarak başhyacağım. Maarif, adam ye
tiştirme müessesesidir. Bugünün adamını yetiş
tireceğiz, her yaşta adam yetiştireceğiz. Bu ba
kımdan bugün biz her yaşta adam yetiştirilme
si vazifesini Maarif Vekâletine vermekle ona 
büyük bir vazife tahmil etmiş oluyoruz. Başta; 
sayın, dinamik Maarif Vekilimiz olmak üzere 
bütün maarif camiasından; ailesinden büyük 
hizmetler bekliyoruz ve bunun misallerini gö
rüyoruz, arkadaşlar. Bu hususta kendilerine te
şekkür ederim. 

Bugün iktisadi maarif; günün ihtiyacına ya-
rıyan bilgiyi vermektir, fazla bilgi ihtiyacın 
dışında kalır, noksan bilgi verirseniz zarar gö
rürsünüz. Binaenaleyh biz bugünün bilgisini 
vermeye mecburuz. Dünün bilgisi bizim işimize 
yaramaz, istikbalin bilgisini vermeğe vaktimiz 
müsait değildir. Her gün ve o günün ihtiyacına 
cevap verecek bilgiyi verebilmek için maarifte 
bir inkişaf bürosunun devamlı olarak çalıştırıl
masına ihtiyaç vardır. 

Maarifte tatbik edilen iki sistem vardır : 
Birisi kademeli, diğeri klâsik usuldür. Kademeli 
usulü bugün ileri milletlerden ingilizler, Al
manlar ve Amerikalılar takibediyorlar. Bu 
memleketlerde çocuğun inkişaf yaşından isti
fade edilerek onun kısa bir zamanda müstahsil 
bir hale getirilmesine çalışılmaktadır. Bu itibar
la maarif sisteminde bunun çok dikkatle ele 
alınması lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, bizim maarif sistemimiz
de maarif için uzun ömürler geçer. Çocuk Ame
rika'da altı yaşında mektebe kabul edilir. Biz
de 8 yaşındaydı, 7 ye indirdik, ilk mektebi biti
rince 12 yaşma gelir, lise biterken 20 yaşında
dır, yüksek mektep yirmi beşinde tamamlanır, 
iki sene de askerlik olmak suretiyle aşağı yuka
rı otuza yaklaşır, ömrü beşerde çalışma yaşı 
ellidir. Bunun hemen otuz senesini nazari ola
rak, bilgi edinmek için geçiririz. Binaenaleyh bu 
bakımdan bu işi biraz daha kısaltmak zorunda
yız. Onun için 11 e indirilmiştir. 

Hattâ kademeli sistemi takibeden ileri mem
leketlerde lise dokuz senede bile bitirilebilir. 11 
senede de bitirilebilir. Çocuğun inkişafı, yaşı, 
bilgiye olan. kabiliyetiyle kısa bir zamanda lise 
bitirilebilir. Kademeli sistemin takibi bizim ik
tisadi hayatımızın inkişafı bakımından da, de
mokratik zihniyetin makineli sanayie tatbiki ba

kımından da lâzımdır. Ben kendi hesabıma bu
nu istiyorum. 

Maarifte test çok kıymetlidir. Yedek su
bayda bu sene test usulü tatbik edildi. Birçok 
vatandaşlarımız, mühendislerimiz, istihkâma 
giremediler. Mesleklerine uygun muvaffakiyet 
kazanamaddar. Çünkü bu doktorlarımız, bu 
mühendislerimiz teste girip de o mesleki seçmiş 
değillerdir. 

Şoför kendi parasiyle birçok paralar sarf 
etmiş ve şoför olmuştur. Fakat test usulü ile 
bu işe ayrılmamıştır. Renk tanımak, ayırma 
kudreti, hafıza kuvvetleri, fikir ve beden kuv
vetleri ölçülerek şoför olmadığı halde, şoförlü
ğe girmiştir. Bu bakımdan bunun zararlı bir 
makine halinde çalıştığını görmüş oluyoruz. 

Sonra; maariften bir gaye bekleriz. Büyük 
milletler çocuklarım bir gaye uğruna yetişti
rirler. Bir İngiliz çocuğunu muhafazakâr gaye 
ile yetiştirir. Almanlar teşkilâtçıdır; çocuğu
nun da teşkilâtçı olarak yetişmesini ister. Ame
rikalılar istihsal vc teşebbüse büyük kıymet at
federler. Onun için çocuğu bir istihsal müesse
sesi kura'bilrnişsc o Amerikalı gayesine erişmiş 
sayar, italyanlar Roma'nin çocuklarıdır, haya
lî insanlardır. Güzel sanatlara intisabederler. 
Yunanlılar Sokrat'ın çocuklarıdır. Millî karak
terleri vardır. Çocuklarını o gayeye mütevec
cih olarak yetiştirirler. Bizim memleketimiz 
çok geri kalmıştır. Geriliğimizi ileri memleket
lerle bir hizaya getirmek için her yönden mü
cadele etmemiz lâzımgelir. Millî maarifimizde 
mücadele sisteminde yol almak istenir. Müca
dele iyilikle, kötülüğe karşı iktisadi âlemdeki 
zihniyetle mücadele ederek onun üstüne çık
maya çalışacaktır. 

Maarifde program : Aziz arkadaşlarım; 
çok kıymetlidir. Bizim maarifimiz tahsili bir ha
yat tahsili olarak görüyoruz. Bir de yüksek 
tahsil görüyoruz. 

Hayat tahsili, genel ve millî ahlâkkı veren 
ve günün ticari, sanayi ahlâkını tanzim eden 
tahlildir. Hayskul tahsili gibidir. Biz ilk
okulları Avusturya'dan aldık, adaptte ettik. 
Bir hadde kadar yakındadır. Fakat bu tahsil 
azdır, kısadır. 

Amerikalılarda orta mektep hayat tahsili 
veren, bundan sonra gelen kolejler iki senesi 
Preparatoire dediğimiz hazırlama kısmıdır. Bu
nun diğer iki senesi de yüksek tahsilin içinde-
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dir. Bundan sonra evlâtlarımız artık .ya fukara 
çocuğudur, bunu bursla okutacağız, yahut zen
ginse kendi parasiyle okuyacaktır, üniversite pa
ralıdır. Üniversiteler bütün cihanda paralıdır. 
Devlet kesesinden beslenme' ile mücadele etmek 
zorundayız. Büyük şehirlerde yalnız Maarifin 
parasiyle bu mektepler beslenemez. Mademki ilk 
tahsili mecburi kılıyoruz, bu bakımdan bu camia 
içinde, meselâ Ankara ilini ele alalım, Ankara'
da hiç olmazsa 10 tane ilk mektep paralı olarak 
okutulur. Ankara Kolejine bin sene 200 para
lı talebe alınacaktı, 700 kişi müracaat etti, ancak 
200 kişi alabildiler. İhtiyaç çoktur. Sayın Maa
rif Vekilimizin çok değerli ve isabetli kararlariy-
le bu işi halledeceklerini iimidederim. Ben şah
san böyle kolejler tesisi sistemini memleket için 
çok faydalı görmekteyim. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Devamla) — Bundan 

sonra arkadaşlar, bilhassa Maarifte çalışma sis
temine geçiyorum. Artık insanlar her gün biraz 
daha çoğalıyor. Bugün 21 milyonuz, yarın 25 
milyon olacağız, Bugün 160 milyonluk kitleler 
vardır. Böyle bir memlekette, Amerika'da 20 
milyonluk bir maarif ordusuna ihtiyaç vardır. 
Bizde de hiç olmazsa öğrenci adedini 150 bine 
çıkarmak zorundayız. Bunun için öğretmen ye
tiştirmek kadar para temin etmek de güçtür. 
Bunu önlemek için ise öğretmeni standart ola
rak yetiştireceğiz. Her okulda aynı ders, aynı 
program tatbik ve takibedilecektir. Bunun • için 
standart kitap, standart öğretmen, standart 
program, standart okul sistemini kurmak lâ
zımdır. Bugün Nebraska Üniversitesinde üç sis
tem takibedilir. Birincisi her yaşta adam yetiş-
rir. ikincisi, memleketi etiid etmektir.. Bizde 
olmıyan üçüncü bir sistem doğrudan doğruya 
maarifin yayın şnbesidir, üniversiteyi halka 
bağlar. Halk bundan pek çok istifade eder. 

Bizim üniversitelerin halkla, milletle ilgisi 
pek azdır. Binaenaleyh bu sistemi, bu denemeli 
sistemi bizde tertiplemek, memleket bakımın
dan etüd etmek lâzımdır. Bu şekilde daha iyi 
halka bağlanılmış olur. 

Bizde askerî maarif, şayanı şükran bir de
recede memlekete büyük hizmetler etmektedir. 
Askere alman birçok erleri kültür bakımın
dan, içtimai hayat bakımından yükseltmekte 
ve bu yönden memlekete büyük hizmetler ifa 
etmektedir. Hakikaten askerî maarif, sistem

li bir şekilde çalışmaktadır. Onu yâdetmek bi
zim için bir vazifedir. 

Ayrıca bir noktaya daha temas edeceğim o 
da, Orta - Doğu Âmme Enstitüsüdür. Bu enstitü 
Siyasal Bilgiler Okulunun yanındadır. Bu ensti
tünün gayesi daha ziyade tatbikattır. Vc me
murlarımızı yetiştirmek için bugünkü modern 
idare sistemlerini tatbik etmek içindir. Bn hu
susta da Sayın Vekilimizden himayelerini rica 
ederim. 

REİS — Ali Muhsin Berekctlioğlu. (Yok 
sesleri) 

Said Bilgiç. 
SAÎD BÎLGÎÇ (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlar, kısa konuşacağım. 
Efendim, efradı millet arasında derin te

lâkki farkları husul bulmuştur. Memleketin ço
cukları, birinin ak dediğine diğeri kara, der 
bir hale gelmişlerdir. Elbette ki herkesin her 
mevzuda tam mutabakat halinde olmasını iste
mek hakkımız değildir. Böyle bir talep tab'ı 
beşere aykırı olur. Yanlız millet olarak, bu mil
letin çocukları olarak üzerinde ittifak halinde 
bulunacağımız meselelerimiz vardır. Bu mese
lelerin nelerden ibaret bulunduğu maarif teşkilâ
tımız tarafından tesbit edilmeli ve Türk maari
fine buna göre bir istikâmet verilmelidir. 

Arkadaşlar, bu camia içerisinde; aile mües
sesesinin lüzumunu, kudsiyetini kabul edenlerden 
bu müesseseyi inkâr edenlere kadar, millet var
lığı için dini kabul edenlerden bunu tamamen 
inkâr edenlere kadar çeşitli insanlar belirmeye 
başlamıştır 

Türk maarifinde ana politika görü.? birliği
nin tesis ve teminidir. 

Muhterem arkadaşlar, cemiyette bir fikrin 
hem müspet ve hem menfi cephesini, aynı be-
lağatle izah eden sofistler belirmiştir. Yunan 
sofistleri gibi burada şöyle, şurada şöyle konuşan 
imansız müııeverlerle karşı, karşıyayız. Bu yol 
memleketi anarşiye götüren bir yoldur. 

Aziz arkadaşlarım, her şeyden evvel ilk ted
risat dâvamız üzerinde ısrarla durmak ıstırarın-
dayız. 

Arkadaşlarım bu mevzua temas ettiler. Ben 
yalnız bir noktayı tebellür ettirmek istiyorum. 
40 000 köyün 20 bininde mektep var, bundan 
on bin okul binası harap vaziyettedir, bütçede 
yeni okullar inşası için 15 milyon liralık bir 
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tahsisat gözüme ilişti. Fakat harap durumda 
olan köy okullarının tamiri için bir kuruşluk 
bir tahsisat .konmamıştır. 

Arkadaşlar, evelâ mevcudu korumakla mü
kellefiz. Yenilerini yapmak lâzım, elbette lâ
zım, fakat mevcudu, içinde oturulur, içinde ya
şanır bir halde tutmak zannediyorum birinci 
vazifemizdir. 

Arkadaşlar, bütçenin tümü üzerinde söz al
dığım zaman üniversite dâvamıza temas etmek 
üzere iken, on dakikalık müddet sona ermiş 
olduğu için arz edememiş idim. Memleketin bir
çok yerlerinde yeni yeni üniversiteler kurul
ması elbette ki hepimizi memnun eder. Yalnız 
bir noktayı hatırlatmak' isterim, Sayın Vekile, 
yeni vekil olduğu zaman bunu söylemiş idim. 

Hasan Âli Beyin Maarif veküliği zamanın
da muhtariyet kanununun kabulüne takaddüm 
eden tarihlerde seri halinde, mevzuatın müsaa
desinden bilistifade Hasan Bey bâzı şahıslara 
profösörlük, doçentlik sıfatları tevcih etmiştir. 

Bu hâdiselerin tekevvünü sırasında bir mu
harrir şöyle bir yazı yazmıştır. 

Diyardu ki : Hasan Âli Bey, her haf
ta bir profesör imal ediyor, bu sırrı ya
bancı memleketlere vermesin, çünkü bu 
sır atom imali sırrından çok daha mü
himdir, 20 - 25 sene evvel Ankara Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi kurulmamış olsaydı bu 
fakülte bugünkü seviyesinde olamazdı. 20 sene 
evvel başlaması ve 20 sene evvel ele alınması, 
bugünkü inkişafı, bugünkü merhaleyi temin 
etmiştir. Ama, yeni üniversiteler kurarken seri 
halinde profesör imâl edecek olursak, normal 
kademeleri geçmemiş insanlara doçentlik ve 
profesörlük payeleri tevcih edecek olursak, fi
kir keşmekeşine sebebiyet vermiş oluruz. Esasen 
mevcut olan fikir keşmekeşini artırmış oluruz. 

Arkadaşlarım, maarif çilerimizin üzerinde 
ısrarla durmaları lâzımgelen bir mevzu da, 

yeni nesillerin mazü irfanla alâkalarının kesü-
memesi mevzuudur. Nasıl sık sık yazı değiştirmek 
nesillerin ve milletlerin mazii irfanla alâkasını 
kesmiş olursa lisanda, ve düin muhtelif lehçe
lerindeki değişiklik de mületlerin mazii irfanla 
alâkalarının kesilmesine âmil olur. Moskoflar 
40 milyon Türk'ün mazi ile rabıtasını kaybettir
mek için onları bir millet oldukları inancından 
uzak kılmak için Türkistan Türklerinin lehçe 
ayrılıklarını temadi ettirmekte fayda mülâhaza 

ediyorlar. Ye şuradaki bir Türk köyünün şu dille, 
onun komşusu olan başka bir köyün başka bir dil
le konuşmasını mecburi kılıyorlar. 

İşte arkadaşlar milletlerin millet olarak ida-
mei hayat edebilmesi mevzuunda en büyük un
sur olan dil unsuru ihmal edildiği zaman bü
yük tehlikeler, büyük facialar mukadderdir. 

Arkadaşlar, bir şey şu anda hatırıma geldiği 
için istitraden arz ediyorum. 

Türk Dil Kurumu bir sözlük yapıyor, bunda 
diyor ki, Kemalizm müsavi Türk'ün dinidir. 

Gazeteciler benden bir sual soruyorlar, sen 
Kemalist misin? Türk DU Kurumunun anladığı 
mânada hayır diyorum. Türk Dil Kurumu
nun çıkardığı sözlükteki mânasiyle hayır, diyo
rum. Gazeteci bu tarafını atıyor. İşte aııtike-
malist bir insan diyor. 

Arkadaşlar; elbette ki, bu milletin bir dini 
vardır. Kemalist olmak başka bir mevzudur, 
Atatürk inkılâplarına, eserlerine bağlı olmak 
başkadır, müslüman olmak, türk olarak müslü
man düıine bağlı olmak ayrı bir mevzudur. 
(Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; işte mazii irfanla alâka
yı kesmemek için çocuğun babasını, babasının 
çocuğunu anlamasını temin etmek için dilde sa
delik mevzuunu normal olarak ele almak lâzım
dır. Vaktim dardır; memleketin mânevi mesele
lerini aklımın erdiği, dilimin döndüğü, gücü
mün yettiği nispette inşaallah bir gün Meclise 
getireceğim efendim. (Alkışlar). 

REİS — Abdurrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDURRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar; maarife ait 
meseleler şüphesiz yüzlerce ve belki daha çok
tur. Ben yalnız iki ana meseleyi ele aldım. Esa
sen birçok arkadaşlar da başka meselelere te
mas ettiler. Ele aldığım meselelerden birincisi : 
iptidai tahsil meselesidir. 

iptidai tahsil meselesi, ilk tahsil mecburi
yeti, Teşkilâtı Esasiyemize girmiştir. Fakat, 
Teşkilâtı Esasiyemizde müddet yoktur. 87 nci 
madde: (iptidai tahsil bütün Türkler için mec
buridir ve devlet mekteplerinde meccanidir.) 
Biliyorsunuz ki, bugün bu müddet beş senedir. 
Acaba bu müessesenin, yani iptidai tahsil mec
buriyeti neden beş senedir, daha fazla olması 
icabetmez mi? Ben bu mevzuu tetkik ettim. 
Bundan üç sene evvel Maarif Vekiline sormuş-
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tum, acaba başka memleketlerde olduğu gibi 
bizde de ilk tahsil mecburiyeti 8 seneye çıkarı
lamaz mı? Aldığım cevap pek tatminkâr değil
dir. Beş sene hem gayeye hizmet etmiyor, hem 
de bu mecburiyetin vaz'ındaki kanuni hüküm
lere tamamiyle uymuyor. 

Muhterem arkadaşlar; bizde iptidai tahsil 
mecburiyeti 1240 tarihinde bir fermanla başla
mıştır. O günden bugüne kadar maalesef te
kemmül etmemiştir, halen de çok noksandır. 
Bunun seyrini takibettira. 1240 tarihinden son
ra maalesef tarihini tesbit edemediğim bir ta-
Mmatname ile üçer senelik mekâtibi iptidaiye 
ve mekâtibi rüştiye; bunlardan başka da liva 
merkezlerinde beş senelik, vilâyet merkezlerin
de yedi senelik mekâtibi idadiye açümasma ka
rar verilmiş. Umum mekâtibi iptidaiyei mül
kiyenin idarei dâhüiyelerine mahsus olan tali
matname gereğince bu talimat çok eskidir, bel
ki yüz seneliktir, idadilerin ilk üç senesi rüş
tiye derecesindedir. Demek ki, rüştiye bir ta
raftan mekâtibi iptidaiye ile birleşir gibidir, bir 
taraftan da idadi içerisine alınmıştır. 

Daha sonra gelen 1286 tarihli.Maarifi Umu
miye Nizamnamesi ile bu teşkilât kısmen tadile 
uğramıştır. Bu nizamnamenin ikinci maddesi; 
meratibi tahsüiye esasen üçtür. Birincisi sıb-
yan ve rüştiye; ikincisi idadiye ve sultaniye; 
üçüncüsü mekâtibi âlîye. 

Yani, birincisi ilk tahsil, ikincisi orta tahsil, 
üçüncüsü yüksek tahsil. Şu hale göre 1286 ta
rihinde biz ilk tahsili sıbyan ve rüştiye olarak 
kabul etmiş bulunmaktayız. 

Bu nizamnamenin altıncı maddesi mucibin
ce mekâtibi sıbyaniyeniıı müddeti tahsiliyesi 
dört senedir. 

23 ncü maddesi: Mekâtibi rüştiyenin müd
deti dört senedir. 

38 nci maddesi: Mekâtibi idadiyenin müd
deti tahsiliyesi üç senedir. 46 nci maddede, 
mekâtibi sultaniye iki kısımdır, kısmı idadi, 
kısmı âlidir ve üç senedir. 

Bugünkü yüksek tahsil muadili, kısmı âli 
değildir. Darülfünun derecesinde değildir. Be
nîm gibi az-çok yaşlı olanlar bilirler; eskiden 
ük mekteplerde devrei ulâ, devrei .vusta, dev
rei âliye vardı. Sultaninin kısmı âlisidir, bu 
gibi bir ifadedir, ancak bugünkü liselerin mu
adilidir. Bu nizamname ile mekâtibi sıbyaniye 
v e r u§tiye dörder seneden sekiz seneye çıkarıl

mış olmakla beraber fiilen üçer sene olarak 
devam etmiştir. 

Fakat sene ne olursa olsun, bu nizamname
nin ikinci maddesi açıktır. Sıbyan ve rüştiye 
bugünkü ifadesi ile ilk tahsil mukabili kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu arz ettiğim vazi
yeti bugünkü mevzuatımızla mukayese edersek 
vardığımız netice şudur: Bugünkü ilkokullar, 
sıbyan ve rüştiyeler derecesinde değildir. Ni
tekim Maarif Vekâletinin de rüştiyeleri bugün
kü orta mektep derecesinde kabul etmesi bunu 
göstermektedir. Ve bu doğrudur. O halde 
mecburi tahsil bakımından bir gerileme vardır. 
Halen mer'i olian 1329 tarihli Tedrisatı İptidai
ye Kanunu muvakkatinin birinci maddesi gere
ğince tahsili iptidai mecburidir. Sıbyan mek
teplerinin üç senesi ile rüştiyelerin üç senesi 
birleştirilmiş, 1329 senesinde 6 sene yapümıştır. 
İlk tahsil 6 senedir. Bilâhara bu altı sene 5 se
neye indirilmiştir. Ben tetkik ettim, niçin ol
muş, kanuni müstenidatını bulamadım. Biraz 
evvel arz ettim, halen mer'i olan bu kanunla ipti
dai mektepler eski sıbyan mektepleri ve rüşti
yeler karşılığıdır. 

REİS — İki dakikanız kalmıştır. 
ABDURRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De

vamla) — O halde kısa keseceğim. Bu dâvada 
orta mektebi aradan çıkarıp ilk tahsiHn 7 - 8 
seneye çıkarılması ve buna mukabil lise tahsili
nin de 3 - 4 sene kabul edilmesi yerinde olur. 
Bu usul birçok ileri milletlerde de caridir. 

İkinci meseleye geçiyorum : Biz, Avrupa me
deniyetini kabule başlıyaİı 100 seneyi geçmiştir. 
Yani 1240 tarihli Kararname ile başladık. Hâlâ 
istediğimiz derecede değiliz. Japonya bizden çok 
sonra başladığı halde süratle ilerledi. Çünkü 
kıta medeniyetini değil ada medeniyetim yani 
İngiliz kültür ve usullerini numune olarak ele 
aldı. Biz de aynı yola girmeliyiz, kıta medeni
yetini bırakarak İngiliz medeniyetini numune 
olarak kabul etmeliyiz. Bunun temeli maariftir. 
Yani mekteplerimizden yetişecek çocuklar İngi
liz kültürünün tesiri altında yetişirlerse o za
man her şey bambaşka bir> hal alır. Bu millet 
hiçbir zaman Japonlardan daha geri ve kabili
yetsiz bir millet değüdir. El attığı her işte mu
vaffak olan Maarif Vekilimizin bu iki dâvaya 
da el atarsa muvaffak olacaklarından eminim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 
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REÎS — Feyzi Atahan. 
A. FEYZt ATA HAN (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlar; ben şimdiye kadar maarif sahasın
da cidden temayüz etmiş kıymetli arkadaşlarımı 
dinledim ve fikirlerinden istifade eltim. Fakat 
35 seneden beri bu kürsüde konuşamamak ıstıra
bında olan bir memleket çocuğu olarak söz almak 
ve söz söylemek ıstırarında bulundum. Evet ar
kadaşlar, tam 35 seneden beri bu kürsüde Ha
tay'ın hakiki vekili ve evlâdi olarak konuşmak 
nasip olmamıştı. Arkadaşlar, ıstırabımız çok de
rindir. Hatay, tarihe ilk gözünü açtığı günle
rinden beri Türk olarak yaşıyan ve Türk mede
niyetini sinesinde yaşatan vatan parçasıdır. Sü
mer'lerden, Akatlardan, Etîlerden, Selçukiler-
den, Karaboğalardan, ta Osmanlılara kadar ku
rulan Türk devletleri, orada yaşıyan Türklerin 
kurdukları devletlerdir. Fakat ne yazık ki, tari
hin makûs bir tecellisi olarak, feleğin en ağır 
sillesiyle tam 19 yü esaret hayatı yaşadı. İşte 
Hatay'ın dâvası budur. Maarif Vekilinden be
nim temennilerim bunun telâfisinin teminidir. 
Osmanlı İmparatorluğunu hepimiz (ecdadumz-
la) beraber yaşadık. Takibettiği politika ile onu 
tahtie edecek durumda değiliz. Ümmet devresiy-
le bu millet bağdaşamazdı. Böyle bir ümmet 
devresi halinde yaşıyan bir milletin üzerinde, 
bir devletin bu şekilde bir millî politika takibet-
mesina imkân yoktur. 

İşte memleketin en cenup ve ücra köşelerin
de yaşıyan Hatay halkı, bu ümmet devresiyle 
perişan bir durumda kald;. Yüz sene ewcl köy
lerimizde bir tek Arapça bilen insan yok iken 
yüz sene zarfında köylerde, obalarda birçok yer
lerde Arapça konuşulmaya başlandı. Milliyetin
den, harsından, kültüründen uzaklaşmaya başla
dı. Çünki islâm kültürü, ümmet devri ve poli
tikası ona tesir etti. Ve kendi benliğinden tecrit 
ettirmeye çalıştı. Hattâ bu ihmal ve metrukiye
te zamimeten Birinci Dünya Harbinden sonra 
esarete düştü. Hatay bu 19 sene içerisinde, Av
rupa camiası ne derse desin, hangi muahedelere 
bağlanırsa bağlansın, gerek Ankara muahedesi 
gerek onu teyit ve tevsik eden Lozan Muahedesi 
ki, orada Hatay Türklerinin, İskenderun sanca-
ğmdaki Türklerin hars, kültür ve ananelerine 
riayet edileceği tasrih edilmişti. Buna rağmen 
müstevli devlet, mandater devlet bütün kudret 
ve kuvvetiyle orada Türk milletini, Türk camia
sını' imha etmek yoluna tevessül etti. Türk mek

teplerinin yanında Arapça konuşmak istiyenlerc 
ait yeni mektepler açtı. Maksat .Türk unsuru 
arasında bir ikilik ihdas etmek suretiyle bu iki 
unsuru birbiriyle çarpıştırmaktı. Bunda muvaf
fak oldu. 

Size şu ciheti arz etmek isterim, (13 muhte
lif millet ayrı ayrı, italyan, ingiliz, Amerika, 
nihayet Yunan) mektebine kadar açıldı. Maksat 
orada Türk mekteplerini aşağıda bırakmak, Türk
leri ecnebi mekteplerine sevk etme bu suretle 
kendi benliklerinden uzaklaştırmaktı. Bunu da 
yaptı. 

En nihayet, Atatürk'ün, affmızı rica ederim, 
hitabet yapmıyorum, tarihin seyri itibariyle ıs
tıraplarımızı arz ediyorum. ' 

En nihayet Büyük Ata'nın, kalbimizde dai
ma yaşıyan Ata'nın 1923 te Adana'da söylediği 
gibi, 40 asırlık Türk yurdu esaret zencirini kır
dı, 1939 da Anavatana iltihak kararı verildi. O 
gün Hatay cidden tarihî günlerini yaşamakla 
beraber büyük bir maarif hamlesini bekliyor
du. Burada huzurunuzda teessürle ifade ede
yim ki, bu intizar maalesef sükutu hayalle ne
ticelendi. Bu kültür merkezi, medeniyet merke
zi olan Hatay, lâalettâyin bir vilâyet gibi, san
ki 19 sene esarette kalmamış bir vilâyet gibi 
bir muameleye tâbi tutuluyor, iki muallim tah
vil edilmiş, iki öğretmen ilâve edilmiştir. Tam 
16 seneden beri bu durumdayız. Şayanı şükran 
ve mahmedet ki, 1950 de güneşimiz parladı, 
bize rağbet oldu. Bu da kâfi değildir, arkadaş
lar. Bugünkü durumda Hatay'da şehirlerde 
okuyup yazma çağında bulunan çocukların 
% 60 ı ve köylerdeki çocukların % 40 ı mek
tebe gitmekte, bunların yüzde kırkı, yüzde el
lisi mektebe gitmemekte, yarının kara cahil
leri olarak sokaklarda perişan bir vaziyette do
laşmaktadır, arkadaşlar. 

İlk tahsil mecburiyeti olduğu bir devirde 
bu çocukların ıstırabına cevap vermek, ıstıra
bını teskin etmek Yüksek Heyetinizin başta 
gelen bir vazifesidir. 

İşte bu ciheti tebarüz ettirmek hususunda 
Sayın Maarif Vekilinden Hatay için hususi bir 
program tatbik etmelerini istirham eylerim. 
Bu, büyük bir külfeti istilzam edecek değildir. 
3G5 milyon liralık bir bütçe içinde beş milyon 
gibi küçük bir meblâğın bu işi halli fasledile
ceğine kaaıüim. Hatay'ın 333 köyü vardır. 
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Bunların ancak 150 sinde mektep açılabilmiş
tir. Bu mekteplerin kısmı âzamisi de gayrisıh-
hidir ve bugünkü ckul şartlarına uygun değil
dir. Eğer biz Hatay'da 183 mektep daha açacak 
olursak ama 10, ama 20 senede değil 4 se
nede programı tahakkuk ettirecek olursak 
Atatürk'ün ruhu şad edilir, arkadaşlar. Ben 
bunu Yüksek Pleyetinizden istirham ediyo
rum. Hatay çocuklarının sersefil, perişan gez
melerine razı olmıyacağınıza kaaıü olarak He
yeti Umumiyenizi en derin saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar). 

REÎS — Efendim, müzakerelerin kifayetine 
dair bir takrir geldi, dört arkadaş tarafından 
imza edilmiştir. (Söz almış kaç kişi >var? Ses
leri) Daha geride söz almış 10 arkadaşımız var
dır. Yalnız bu kifayet takririni reye koymadan 
evvel Maarif Vekiline söz vereceğim, Maarif 
Vekili konuştuktan sonra bir arkadaşa daha 
söz vereceğim. 

Söz Maarif Vckilinindir. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem ve aziz arkadaşlarım; 
Türk maarifinden beklediğiniz hizmetleri ve 
bu hizmetlerin refah ve saadet sağlıyacak ne
ticelerini müdrik olarak, maarif camiasının 
mensuplariyle beraber fikrî ve bedeni istilâatı-
mızın âzamisini seferber ederek, bütün imkân
larımızı harekete geçirerek, bu ruh haleti içe
risinde huzurunuza getirdiğimiz bütçemizin 
müzakeresinde Bütçe Encümeninde muhterem 
51 mebus ve bugünkü heyeti umumiye müza
keresinde de 14 mebus arkadaşımız söz almış, 
fikir, mütalâa, temenni ve tenkidlerini derme-
yan buyurmuşlardır. Bu değerli hatip arka
daşların mütalâaları birer tenkidden ziyade fi
kirler, temenniler, telkinler, tavsiyeler ve iltifat
ta* suretinde tecelli etmiş bulunmaktadır. Bu 
hâlin bize yeni bir hamlenin, yeni bir ruhun 
kudretini aşılamış bulunduğunu arz etmek iste-
nm. Muhalefet sözcüsünün ve muhterem bir iki 
mebus arkadaşın ehemmiyet arz etmiyeu tenki-
•âî istisna edilirse bütün bu tavsiyeler, temenni-
te* *e iltifatlar, teşci vo taltifler manzumesin
i n istifade etmeyi bir vazife addederim. 

Arkadaşlar; bilhassa Demokrat Partiden ev
velki iktidara asla nasip olmamış bir bütçe ile 
ve bilhassa bu sene 120 milyon liralık bir farkla 
huzurunuza gelmiş olmamıza rağmen bunu asla 
kâfi görmiyerek cömert bir ruh haleti içinde ve 

j verimli ellerle bütçemize daha da ilâveler yap
mak hususunda gösterdiğiniz büyük gayreti ve 

I Türk maarifini daha ileri hamlelere ve seviye-
i lere götürmek hususundaki azim ve kararmızı 
j gördükten sonra, Türk Milleti ve maarifi adına 
I huzurunuzda şükran ve minnetlerimi arz etmekle 
j bahtiyarım. 
j Arkadaşlar; şimdi, müsaadenizle sual, temen-
I ni ve tenkidim; vaktin imkânı ve halin icabı 
! nispetinde cevap vermeye çalışacağım. 

Arkadaşların münferit temennilerini birer 
ikaz ve tenvir unsuru olarak kabul ettiğimi ve 
bunlardan istifadeye çalışacağımı; umumi te-

İ menni şeklinde zahir olup, bir nevi Meclis Hey-
! eti Umumiyesinin telkini haline gelen hususlara 

da hükümet olarak itaat gösterecek, bunları 
tahakkuk ettirmeye cehdedeeeğim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Tenkidlere ise vekâletün adına cevap ver
mekten fariğ kalmıyaeağıını da elbette takdir 
buyurursunuz. 

Muhterem Fethi Ülkü Bey arkadaşımız, Maa-
rifin bir programı var mıdır? dediler. Anlaşılı
yor ki, bu plân ve program sözü, muhalefetin 
tek tenkid vasıtası, tek halâs çaresi olarak kul
lanılmaktan bir türlü vazgeçilemiyor. Halbuki 
Demokrat Partinin icraatına ilk günden son 
güne kadar bakıldığı zaman bütün işlerinin bir 
programa ve plâna müstenit bulunduğu icraa-
tiyle ve ortaya konan eserlerinden, tahakkuk 
eden işlerinden kolayca anlamak mümkün iken 
muhalefetin anlamamazlıktan gelmesi yersiz 
değil mi? Maarifin programı var mıdır? diyor
lar. Ona ne şüphe. Maarifin elbette programı 
vardır. Huzurunuza getirmek üzere bulunduğu
muz ilk tedrisat kanunu ile milyonları göze 
alarak bu memleketin şehri, kasabası ve köyü 
ile ilkokul dâvasını kökünden halletmek bir 
programdır, öğretmenleri refaha kavuşturmak 
bir programdır. Maarif bütçesini her sene eski 
devirlerle mukayese etmek icabederse bu büt
çeyi astronomik rakamlara iblâğ etmemiz ele 
alınan hizmetlerin bir programıdır. Bugünkü 
imkânlarla ve her yıl ilkokulların adedini ar
tırmak bir programdır. Bütün kazaları orta
okula, bütün vilâyetlerimizi liselere kavuştur
mak teknik tedrisatı takviye etmek, üniversite 
açmak bir programdır. Bütün bunlar birer 
program ve plâna istinadetmeden tahakkuk 
eder mi? 
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Program, Demokrat Partinin programı üe 
başlar, birinci, ikinci, üçüncü Adnan Mende
res hükümetlerinin ilân ettikleri programiyle 
devam eder ve icraatı ile tekevvün eder. 

Konuşmalarında ilköğretim çağında olup 
okuma imkânım bulamıyan çocuklardan bah
settiler, sakat vc âlil çocukların durumuna te
mas ettiler, maarifin büyük dâvalarına işaret 
ettiler. Temenilerde dileklerde, ikazlarda bu
lundular. Çok güzel, çok yerinde sözler doğru
su. Ama gönül arzu ederdi ki bu sesleri biz on 
sene evvelden, onbeş sene evvelinden hattâ yir
mi seen evvelinden duyabileydik. Ve eğer bu 
sesleri; şükranla karşıladığımız bu sesleri, mem
leketin umumi hayatında, politik hayatında, 
icra organının makinesinden yıllarca evvel duy
mak ve ona duyurmak imkânını bulsa idik her 
halde memleketi bugünkü seviyesinden çok 
daha ileri seviyede bulmuş olurduk. (Alkışlar). 
Bugün yine hamd ederiz ki, yine şükranla 
karşılarız ki Türk milletinin olgunluk ve siya
si anlayışı sayesinde mazinin bütün kayıpları
na rağmen bu sesleri bu sakafm altında ve 
memleketin her sahasında duymak, söylemek 
ve söyletmek imkânı vücut bulmuş oldu. 

Arkadaşlar, Fethi ülkü arkadaşımız köy 
okullarına yardım olarak yirmi milyonu kâfi 
bulmadılar. Evet kâfi değildir. Ama bende ka
bul ederim. Ancak bu yirmi milyonu kâfi bul
madıklarını ifade buyururken, bu 20 milyonu 
temin eden D. P. hükümetine küçücük bir te
şekkür, sözlerine ilâve etmeleri kadirşinaslık 
olmaz mı idi. 

öğretmen okullarının tevsii meselesinde 
kendileriyle tamamen ittifak halindeyiz. 1950 
den evvelki öğretmen okulları adedi ile talebe 
mevcudu bugünkülerle mukayese edildiği za
man maarifin programlı olarak öğretmen yetiş
tirme dâvasına verdiği ehemmiyetin bariz bir 
misali meydana çıkar. Bu sene mevcut öğret
men okullarına dört tanesi daha ilâve edilecek
tir. Yüksek öğretim okulunu da ihya etmek 
üzereyiz. Bu suretle öğretmen dâvamızı çok 
büyük seviyeye ulaştırmak hizmetindeyiz ve 
kararındayız. (Bravo sesleri). 

Yetiştirme yurtları; 1945 ten 1950 ye kadar 
5 aded iken bugün 30 a çıkmış olması bu işin 
ehemmiyetinin bir ifadesini teşkil eder. 

Fethi Ülkü arkadaşımızın temas ettiği mese
leleri, diğer İlk öğretim Kanunu halli faslede

cektir. İlk öğretim Kanununa benden evvelki 
vekil ve mesai arkadaşlarım tarafından başlan
mış, Maarif Vekilliğim zamanında ilk iş ota-
rak bu kanun üzerinde durularak, eksikleri ta
mamlanarak Meclisi Âliye şevke amade bir ha
le gelmiş bulunmaktadır. Bu kanunun memle
ket dâvasında çok büyük ihtiyacı karşılıyacağu 
Meclisi Âliye geldikten sonra kıymetli, tecrübe 
görmüş arkadaşlarımızın irşatlarından, fikirle
rinden, ilâvelerinden kuvvet alarak memleke
timiz için şaheser bir kanun halinde tecelli ede
ceğine inanıyoruz. Bütçe müzakerelerini mü
taakıp Heyeti Celilenize tevdi edebileceğimizi 
arz ve ifade etmekle bahtiyarlık duyarız. 

Muhalefet sözcüsü, mevcut açık derslere de 
temas ettiler. 

Arkadaşllar; okullarımızda haftada 108 Ol/o 
ders saatinden 80 138 i asli ve muvazzaf öğret
menlerle kapatılmıştır. 11 860 saati branş dışı 
asil öğretmenler tarafından idare edilmekte ve 
5 677 si de ücretli öğretmenlerle kapatılmış 
bulunmaktadır. 

öğretmenlerin azlığı aşikârdır. Fakat öğ
retmenlerimizin fedakâr ve feragatkâr çahşma-
Carı ve anlayışları sayesinde bu azlığın mey
dana getirdiği boşîuğu her türlü takdire lâyık 
olacak şekilde telâfi mümkün olmaktadır. Bu 
fedakâr öğretmen ve mesai arkadaşlarıma hu
zurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife addede
rim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; Fethi Ülkü Bey ar
kadaşımız; yabancı dü tedrisatı yapmak üzere, 
6 lise açmak üzere hükümetin Heyeti Celileni
ze getirdiği ve tasvip buyurduğunuz fikire, 
prensip ve karara karşı ilk ve tek müteriz ola
rak ortaya çıktı. Kendilerine sadece şunu ha
ber vermek isterim. Bütün memleketin tasvi
bine mazhar olan ve Yüksek Meclisçe de kabul 
ve takdir buyurulan bu kararımızı icraya ve bu 
hizmeti ifaya devam edeceğiz ve tahakkuk et
tireceğiz. (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar; liselerin 12 den 11 e indi
rilmesini tenkid ettiler. Bu mevzu, haddizatın
da 12 nin 11 olması şeklinde değil, liselterin 
dört veya üç sene olarak mütalâa edilmesi ge
rekir, Asıl sistem budur. Evvelce liselerimiz 
üç sene üzerinden tedrisata devam etmekte idi. 
Diyebilirim ki, dünya memleketlerinin hep
sinde liseler üç senedir. 12 sene üzerinden he-
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saplanan okulliarda vaziyet şöyledir: İlkokul 6, 
o r t a 3, lise 3 sene üzerinden öğretim yapar, 
görülüyor ki, lise kısmı daima 3 sene üzerin
den çalışır. Dünyanın büyük ekseriyeti liseyi 
bu şekilde alan memleketlerin de lise kısmı 3 
senelik tahsil prensibine bağlamış ve tedrisata 
bu yolda devam edilmiştir. 

Hal ve keyfiyet bu merkezde iken 1949 sene
sinde devrin Maarif Vekili liselerin dört sınıfa 
iblâğım düşünmüş ve bir şûra toplamıştır. Bu 
şûrada mesele tetkik edümiş ve neticede hakiki 
maarifeilerin, hakiki ilim adamlarının, profe
sörlerin, idarecilerin; yani eğitim ve öğretim
de büyük ihtisas ve tecrübesi olan zevatın lise
lerin dört sınıfa çıkarılması aleyhindeki müta
lâalarına, görüş ve kanaatlerine rağmen bir ko
layı bulunarak az bir farkla Şûradan alınan 
bir kararla liseler 3 seneden 4 seneye iblâğ edil
miştir, bunun mucip sebebi de şu idi; 

Bu mucip sebebe göre lise kısmının 3 senelik 
devresi talebeye ağır geldiği müşahade edümiş 
bu program 4 seneye tevzi edilmek suretiyle ta
lebenin yükünü hafifletmek onu daha seviyeli 
ve daha verimli yetiştirmek gayesi güdülmüş 
imiş. Halbuki bu deneme devresinde, gayenin 
hiç tahakkuk etmediği açıkça görülmüştür 
Yaptığımız çeşitli anketler sonunda bu 3 sene
den 4 seneye iblâğından beklenen neticenin ve 
mesut gayenin elde edilemediği hattâ 3 senelik 
tedris sistemine tâbi tutulduğu devrede talebe
nin daha iyi yetiştiği görülmüştür. İşte devlet 
için ve memleket için ve bilhassa Türk münev
verini bir an evvel yetiştirip memleket hizme
tine atmak mecburiyetinde olan Türk milleti 
için bu bir senelik fazlalığın, millete, devlete, 
aile ve öğrencilere büyük külfetler yüklediği 
neticesine vâsıl olduk. Ve bu karan vererek, 
asil prensibi kabul, yani ihlâl edilmiş olan pren
sibi doğruluğa irca etmek suretiyle, liseleri üç 
sınıfa indirmiş bulunuyoruz. Muhterem mebus 
arkadaşlar ve âmme efkân tarafından bu kara
rımızın memnunlukla karşılandığını da müşa
hade etik ve bunu yapmakla huzurunuzda ken
dimizi bahtiyar addetmekteyiz.. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; işaret buyurulan tek
nik tedrisata verdiğimiz ehemmiyet bütün mil
letimizce malûmdur. Bugünkü kalkınma Tür-
kiyenin teknik tedrisattan beklediği meselelerin 
ne olduğunu müdrikiz arkadaşlar. Teknik ted
risata âzami ehemmiyet ve gayret sarf etmek

teyiz. Bu vadideki gayretlerimizi mütemadiyen 
artırarak, mevcutların üzerine gündüzlü ve ge
celi olmak üzere teknik okul gündüz ve gece 
olmak üzere teknik okul, teknikler okulu, ens
titü, sanat okulları ve kursların adedlerini ço
ğaltmaya çalışacağız ve çoğaltıyoruz, ve bunun 
memlekete faydalı olacağına inanıyoruz. 

Bu sene Ankara'da mevcut yüksek okullara 
ilâveten bir gece yüksek ticaret okulu açmak 
karan birkaç gün evvel imzadan çıkmış bulun
maktadır. 

Trabzon'da ve Konya'da yine birer teknik 
okul açmak kararındayız. Yüksek okulların 
adedlerini artırmak bizim için esaslı meseleler 
arasında yer almış bulunmaktadır. 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak 
açılan ve tevsii düşünülen teknik okul üzerin
deki çalışmalarımız Meclisçe malûmdur. 

Arkadaşların temas ettiği döviz meselesine 
gelince: Talebelerimizin döviz ihtiyacı hakika
ten çoktur. Meselâ, bu sene Kasım devresinde 
Avrupa ve Amerika'ya tahsile gitmek üzere mü
racaat eden talebelerin yekûnu 674 olmasına 
rağmen o devre için mevcut döviz kontenjanı
mız 167 idi. Bundan evvelki Temmuz devresin
de yine bu rakamdı. Fakat her iki devrede de 
Hükümet olarak aldığımız tedbirlerle döviz kon
tenjanlarından birisine 100, diğerine 137 üâve edil
mek suretiyle bu sene mevcut döviz kontenjanı
na 237 döviz ilâve etmek suretiyle bu ihtiyacın 
karşı!anmasiua çahşılmıştır. 1955 tatbikatında 
dövizin daha yukarı çıkartılmasına gayret edüe-
cektir. 

Halk eğitimi ile ciddi surette meşgulüz ar
kadaşlar. Bir taraftan tahsil çağında bulunan 
çocuklarımızı okutmakla beraber diğer taraftan 
memleketin geçmiş zamanlardaki mahrumiyeti 
sebebiyle okuma imkânı bulamıyan ve tahsil ça
ğını geçen yaşlı vatandaşlanmıza halk eğitimi 
yolu ile hizmet etmekteyiz. Onları okumağa 

kavuşturmak bizi mesut ve bahtiyar edecektir. 
Bunun içinde bir halk eğitimi kanunu hazırla
maktayız, bu devrede Meclisi Âliye sevk edece
ğiz. 

Halkevlerinin halk eğitimi merkezi haline 
getirilmesine devam ediyaruz. Şimdiye kadar 9 
halkevini eğitim merkezi haline ifrağ etmiş bu
lunuyoruz, 1955 te buna devam edeceğiz ve 
adedini artıracağız. 
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Yayın faaliyetimiz muntazamdır. Bunları 
Bütt;e Komisyonunda etraflı şekilde izah etti
ğim için burada teferruattan tevakki ederek hu
lasaten arz etmek isterim. 

Gerek garp, gerekse şark klâsiklerini neş
retmekte devam ediyoruz ve bunu memleket kü
tüphanesi için büyük bir kazanç telâkki etmek
teyiz, ve vazifemizi bu görüşün ışığı altında 
ileri uölüreceğiz. 

Okul kitaplarına matuf olan tcnkidlcrin bir 
kısmını haklı bulmamak kabil değüdir. Ancak 
geçmiş senelerde de olduğu gibi bilhassa okulla
rın açılma devresinde, bir iki ay içinde bu sı-
kmtıva tesadüf edilmektedir. Fakat zamanla 
bu* sıkıntı giderilmektedir. 1955 tatbikatında 
bunu çok daha esaslı olarak ele almış bulunu
yoruz. Aynı zamanda çocuk kitapları ve ilk
okul kitaplarını renkli basmak suretiyle çocuk
larımızın okuma zevkini ve yetişme seviyesini 
yükseltmek istiyoruz. 

Müzeler üzerindeki hassasiyet son günlerde
ki münakaşa ve meselelerle umumi bir şuur ha
line gelmiştir. Büyük Meclisin bu umumi şuu
run büyük mümessili olarak müzelere vermek 
istediği istikameti tamamen takdir etmiş bu
lunmaktayız. 1955 bütçesinin tetbikınde bunun 
hayırlı semerelerini huzurunuza sunacağız. 

Okul sağlığı mevzuunu da ele almış bulunu
yoruz. Okul sağlığı için bugün merkezde bir 
teşkilât kurulmuştur. Okul sağlığı kanununu 
bu sene huzurunuza sev edeceğiz. Aynı zaman
da merkez teşkilâtı kanunu arasında da bu me
sele yer almış bulunmaktadır. 

Şûraya matuf itirazlar yerindedir. Şûra
nın, bugünkü şartlar ve hükümler dairesinde 
ki kuruluşu Türk maarifine faydalı olmadığı 
kanaatini mutlak surette telkin etmiş bulundu
ğu Şûra Kanununun tadili üzerinde çalışmak 
zaruretini duymuş bulunmaktayız. 

Muhterem muhalefet sözcüsü arkadaşımızın 
Güzel Sanatlar ve bilhassa Devlet tiyatrosu 
mevzuundaki çalışmalarımız hakkındaki takdir-
kâr sözlerine teşekkür ederim. Devlet tiyatro
suna ve Devlet konservatuvanna verilen ehem
miyet heyeti celilenizce malûmdur. Bu sene 
bilhassa Devlet konservatuvanna yapılan yar
dım ve alâka, Devlet tiyatrosunun yeni inkişaf
lara mazhar kılınması için bütçeye konulan 
fazla tahsisat ve Devlet tiyatrosunun bugünkü 
müdebbir, anlayışlı, tecrübeli sanatkânn idare

sinde aldığı yeni hız ve bilhassa bütün vilâyet
lerimize birer Devlet tiyatrosunu götürmek hu
susundaki karanınızı arz etmekte fayda vardır. 
Vilâyetlere bu karar bildirilmiş ve şükranla 
karşılanm ki Türk milletinin olgunluğu bu te
şebbüsü büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. 
Büyük bir arzu ve heyecan içinde Türk sahne
sinin bütün vilâyetlere gitmesi hususunda gelen 
müspet cevaplar bizi bahtiyar etmiştir. Vilâ
yetlerde birer devlet tiyatrosu sahnesini kur
mak bize nasip olacaktır arkadaşlar. (Bravo 
sesleri). 

Bilhassa Devlet tiyatrosunun bu sene içinde 
tertibetmeyi düşünndüğü turneler, Devlet resim 
ve heykel sergisine bu sene verilmek istenen 
istikamet bu mevzudaki başarılı hizmetlerin 
Yüksek Meclisçe tasvip edileceğine inanmış bu
lunmaktayız. 

Arkadaşlar, "öğretmene verdiğimiz ehemmi
yet Öğretmene karşı bağlılığımız aşikârdır. Mu
halefet sözcüsü arkadaşın Türk öğretmenleri 
hakkındaki büyük teveccühlerini hürmetle kar
şılarım. Bu milleti yetiştiren ve yetiştirecek 
olan Türk öğretmenidir. Bu millet bütün var
lığı ile onun eseridir. Ve onun eseri kalmakta 
devam edecektir. Ve bu suretle büyük inkişaf
lara mazhar olacaktır. 

Meclisinizin, bundan evvelki intibak kanunu 
ile bu sefer kabul ettiği maarif bütçesindeki 
fazlalıklarla, yakında müzakere edeceği ilk 
tedrisat kanunu ile; derpiş ettiği neticelerle 
ve halen eğitmenler için ve ortaokul mensup
ları için yeni bir intibak kanunu hazırlamakla 
meşgul bulunmamızla Türk öğretmenine, Türk 
maarif ordusuna verdiği ehemmiyet ve maari
fe bağlılığının birer fiilî ve canlı delili ve in
kâr edilemez alâkasının en güzel tezahürünü 
teşkil etmektedir. (Soldan ; Bravo sesleri, al
kışlar) 

Bilhassa bu devrede huzurunuza gelecek 
terfi ve tecziye kanununun Türk öğretmenini; 
kendisinin ve bütün milletin arzu ettiği bir se
viyeye^ getireceğine inanmış bulunmaktayız. 

Nakil Talimatnamesi halen mer'idir. Fakat 
matluba muvafık bulunmadığını tetkik netice
sinde anlamış bulunmaktayız. Bunun üzerinde 
çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, sırayı talimatnameye göre boz
mamak mecburiyeti aşikârdır. Hatırlı rapor-
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larla nakillerin yapıldığı hususuna işaret eden 
muhalefet partisi sözcüsü arkadaşıma şunu sa
rahaten arz edeyim ki, burada meseleleri te
ker, teker, isim tasrih ederek izahat vermek is
temem, hatırlı rapor almak hastalığını, hatırlı 
raporlarla iş görme hastalığının kökünü kurut
mak kararındayız. 

Muhterem Tarakçıoğlu arkadaşımızın ma
arif hizmetleri hakkındaki tebrikinden dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. Liselerin 1 1 iken 
12 vc 12 iken 11 e çıkarılıp indirilmesi hakkın
daki ıttıratsızlığa işaret ettiler. Vaktiyle üç 
iken dörde çıkmasının istikrarsızlığı üzerinde 
durdular. Liseler 11 iken yani üç iken 4 e çık
masının istikrarsızlığı üzerinde söz söylemek, 
eski vekil arkadaşlarımı tenkid etmek istemem. 
Yalnız şu kadarını arz ile iktifa edeceğim. Li
seleri; dört sene iken üç seneye indirmekte bir 
istikrarsızlık bulunmadığını, ihlâl edilmiş bir 
sistemi ,bir hali aslisine irca ile düzeltmekten 
başka bir şey yapmadığımızı arz etmek iste
rim. 

Arkadaşlarım; üniversitelerin ilmî rehber
liği hakkındaki mütalâalarına hürmet ederim. 
Kendilerine; hükümet olarak başka bir şey dü
şünmediğimi arz ve izah etmek isterim. Reh
berlik yapılmaktadır. Ve yapılmaya' devam 
edecektir. Bilhassa şimdiki hükümetten ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden üniversitelere 
tevdi edilen meselelerle üniversitelerimizin 
esaslı şekilde meşgul olduğu, bu vadide geniş 
hizmetler yaptığı bir vakıadır. Bu sene muhte
lif toplantılar yapan üniversitelerarası kurulun 
vardığı kararla Üniversiteler Kanununun ruh 
vc maksadı dairesinde ve Türk Milletinin ihti
yaçlara cevap vermek suretiyle öğretimi ve 
araştırmayı yalnız üniversitelerin dört duvarı 
arasında profesörle öğrenci arasında değil, 
Türk Milletinin ayağına götürmeyi kabul etmiş 
bulunmaktadır. Bunun için bu hususta rapor
lar hazırlamakla meşguldürler. 

Mehmet özbey arkadaşımızın öğretime olan 
ihtiyaç hakkındaki temenni ve dileklerini, da
ha evvel verdiğim izahatla cevaplandırmış ol
duğumu zannediyorum. 

Lisan öğretimini ehemmiyetle ele almış bu
lunmaktayız. Bir kere tesisini düşündüğümüz 
dört lisenin altıya iblâğına ve ecnebi lisan üze
rine tedrisat yapacak olan liselerimizin bir ta
raftan dünya kültüründen Türk çocuklarının 

alacağı büyük hisseyi düşünmekle beraber Ga
zi Terbiye Enstitüsünde, İstanbul'daki Eğitim 
Enstitüsünde ve diğer öğretmen okullarımızda 
ve bilhassa Jorj Tavn Anlaşmasiyle elde ettiği
miz imkânlardan faydalanarak lisan öğretmeni 

! yetiştirmek ve diğer liselerimizde de lisan öğ-
j retiminini daha esaslı bir vaziyete sokmak sure

tiyle vardığımız kararlar bu işe verdiğimiz ehem
miyetin bir ifadesini teşkil eder. 

Arkadaşlar; memleketteki teknik eleman ih
tiyacımız aşikârdır. Bugün 15 binle 20 bin ara
sında mühendise ve 30 binle 40 bin arasında fen 
memuruna ihtiyacı olan bir vatan karşısında
yız. Bunları karşüamak için, biraz evvel teknik 
öğretime verdiğimiz ehemmiyeti izah ederken 
arz .ettiğim, muhtelif vilâyetlerde açılmasını dü
şündüğümüz teknik okullar ve teknik üniversi
teye bağlı kısım bu ihtiyacı mümkün mertebe 
cevaplandıracaktır. Aynı zamanda Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı ile yaptığımız iş birliği netice
sinde bu Mart ayında ilk çalışmalarına başla
mak üzere Ankara'da bir şehir ve köy plancılı
ğı akademisi kurmaya karar verdik. Bunun 
yüzde yüz tahakkukunun memlekete neyi sağlı-
yacağını takdir buyurursunuz. 

Muzır neşriyat, vekâletimizin gözünden kaç
mış bir mesele değildir. Muzır neşriyat hakkın
da bir kanun hazırlamakla meşgulüz. Hattâ ilk 
çalışmalarımız bitmiş, revizyonu son safhaya 
gelmiştir. Bunun dışında Türk çocuğunu ze
hirleyici neşriyatı adım adım takibediyoruz. Bun
ları Dahiliye ve Adliye vekâletlerine bildiriyo
ruz. Onlar da gerek idari ve gerek Türk Ceza 
Kanunu hükümleri dairesinde ellerinden gelen 
her türlü gayreti göstermektedirler. Bu iş üze
rinde hassas bulunduğumuzu arz ve ifade etmek 
isterim. 

j Muhterem bir mebus arkadaşım, 1 000 ka
dar talebenin Avrupa'da bağlanıp kaldığını söy
lediler. Tashih sadedinde bir mülâhazada bu
lunmak isterim. 

Arkadaşlar; esasen yabancı memleketlerdeki 
talebelerimizin yekûnu 1 788 dir. Bunların yüz
de 80 • 90 mm tahsillerini bitirdikleri zaman 
memleketlerine dönmüş olduklarını müşahede 
etmiş bulunmaktayız. Bu suretle bu arkadaşıma 
verilen rakamda bir zühul olduğuna işaret et
mek isterim. 

Muhterem Ahmet Morgil arkadaşımızın, şi
kâyet olunan maarif meseleleri ve müfredat 
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programının yüklü olduğu hususundaki müta
lâalarında ittifak halindeyiz. Müfredat program
ları üzerinde çalışıyoruz. Esasen bunun için de 
raporlar vardır. Gerek müfredat programlan 
hakkındaki raporlar ve gerek Hüsnü Bey arka
daşımızın temas buyurduğu veçhile öğrencileri
mizi kabiliyetlerine ve istidatlarına göre yetiştir
mek hususunda verilen raporlar ve bu mevzu
da Amerika'ya gönderilen ve etüdlerini bitirip ge
len elemanların ve aynı zamanda Amerikalı mü
tehassısların vermiş oldukları raporları esaslı 
tetkik ve tahkiklere tâbi tutarak kısa zamanda 
bunlardan istifadeyi fiilen mümkün hale getire
ceğiz. Vermiş bulundukları raporlar eninde so
nunda tahakkuk ettirilecektir. Şunu huzurunuz
da cesaretle ifade ederim ki; memleket irfanına 
faydalı olhuğuna inandığımız raporlardaki tav
siyeleri tahakkuk ettireceğiz ve her halü kârda 
Maarif Vekâletini lüzumsuz raporlar konserve
ciliğinden kurtaracağız. 

Ahlâk noktasından öğretmen okullarına iyi 
vasıflı vatandaşların alınması hususunda dik
katli davranıyoruz. Esasen 6234 sayyılı Kanu
nun derpiş edip 5 - 10 gün evvel tasdik ettiğimiz 
talimatnamede bu mesele üzerinde hassasiyetle 
durulmuş, bu vasfın muhafazasına büyük itina 
gösterilmiştir ve vasfın murakabesine büyük bir 
gayTetle devam edilecektir. 

Bâzı arkadaşlar inşaat servislerinde müdür 
ve müfettişlerin bulunmasına temas buyurdu
lar, inşaatın murakabesi için kalfa ve tekniker
lerimiz mevcuttur. Bunun .dışında müfettiş ve 
müdürlerin bu meselelerle ilgilenmesi de işin 
icabmdandır. Ancak, bu meşguliyetin, asli va
zifelerini haleldar etmediğini arz edebilirim. 

Muhterem Agâh Erozan Bey arkadaşımız, bir 
kısım vilâyetlerimizde yeni liselerin açılmasına, 
bir nevi itirazda bulundu. Mevcut öğretmen 
kadrosu ve teşkilâtla mevcutları idameye kâfi 
değilken, bunun üstünde lise açılmasına teves
sül olunmasını tenkid buyurdular. 

Arkadaşlar; memleket irfanı hakkında bir pa
rolamız var, Bu parola, müşkülü yenmek, im
kânsızı mümkün kılmaktır. Bu azimle bu sene 11 
lise açtık. Biz bu açılan 11 lisenin açılmasından, 
çalışmasından müşteki değiliz. Deruhde ettiği
miz vazifenin ehemmiyeti dolayısiyle, arkadaşı
mın bu tenkidine itaat göstermek elimde değil
dir. Evet, 11 lise açtık, gelecek sene, lisesi ol

mıyan ve adedi 9 dan ibaret olan vüâyetlerimiz-
de de liseleri açacağız. (Alkışlar). 

Muhterem Nuri Oeakcıoğlu arkadaşımız lâ
iklik ve inkılâplar hakkında maarif hizmetle
rine temas ettiler. 

Türk inkılâpları programımızla mektepleri
mizde yedisinden yetmişine kadar öğretilmekte, 
telkin edilmekte ve muhafaza edümektedir. 
Muhafazasına devam edilecektir, ve inkişaf et
tirilecektir. 

Not meselesinde, hatır ve gönül ile talebe 
geçirmek veya talebe notunun bir otorite un
suru olarak kullanıldığına temas edildi. 

Arkadaşlar; hatır ve gönül üe talebe geçir
mek suiistimali ihtimalleri karşısında uyanık 
bulunmaktayız. Bu işin peşini bırakuııyacağız. 

Ancak; notu da mânâsız bir kıskançlıkla, 
ve talebe için bir tehdit ve ihafe veya lüzum
suz bir otorite vasıtası olarak kullanılmasına 
da müsamaha göstermiyeceğiz. 

Öğretmen lokalleri üzerinde arzda bulun
mak salâhiyetim içinde değildir, öğretmenler 
lokali Cemiyetler Kanununa göre teessüs eden 
bir lokaldir. Orada öğretminin hususi hayatı 
başlar, istirahatı mevzuubahistir. Hareketini 
ancak kendi takdirine ve anlayışına terk etmek
ten başka bizim yapacağımız bir şey yoktur. Fiil 
ve hareketler meslek ve vazife ile kabili telif 
olmıyacak sahalara dökülmedikçe. 

Muhterem Âliye Temuçin Hanımın mütalâa
larını hürmetle karşılamamaya nnkân yoktur. Mil
lî eğitim anlamı, Türk milletinin keyfiyet an
lamı olduğu aşikârdır. Yalnız bir noktada ken
disiyle bİrleşemiyorum. O da şudur ; Türk ma
arifinin birinci vazifesi, mânevi hazineyi tesis 
etmektir. Bu mânevi hazinenin her türlü anasırı 
mevcuttur, ananesinde mevcuttur ve terbiye sis
teminde mevcuttur. Esasen bu mevcut olmasa idi 
bu millet elbette ki bu haliyle kalamazdı ve bun
dan sonraki büyük inkişaflara mazhar olamaz
dı. Yalnız bir mesele var; bu mevcut cevherleri 
işlemek ve matlup bir sahaya çıkarmak dâvası 
vardır, işte huzurunuza gelen bütçelerin istih
daf ettiği gayeler bu yollardır. Yüksek Huzu
runuza arz edilen bütçenin heyeti umumiyesiniu 
müzakeresinde bu yollan arayıp bulmak için 
gayret sarf ediür, nihayet Büyük Meclisin veı -
mek istediği istikamet bunun içindir. Biz bu 
yollan takibetmek suretiyle, bu cevherleri her 
sene biraz daha fazla işliyerek hâsılasını huzu-

3425 

TBMM KUTUPHANESI



runuzda tezimizin hasenat kefesinde daha tazla 
gösterebildiğimiz zaman kendimizi mesut ve 
bahtiyar addedeceğiz. (Bravo sesleri). Buraya 
kadar mesbuk mâruzâtımla zannederim ki, Me-
cit Bumin, keza Sadettin Karacabey, Hüsnü 
Göktuğ arkadaşlarımın sual ve temennilerini 
cevaplandırmış olduğumu zannediyorum. 

Muhterem Said Bilgiç arkadaşımız efradı 
millet arasında derin farklar bulunduğunu bir 
kısmının ak dediğine ötekinin kara dediğini ve 
bunun bir uçuruma müncer olduğunu ifade 
ettiler. 

Arkadaşlar; Maarif Vekiliniz olarak, bir 
terbiye müessesesinin başında olan bir insan 
sıfatiyle ben efradı millet arasında; bilhassa 
el koymayı gerektiren uçurumlar mevcut oldu
ğuna asla kani değilim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 
Aksine olarak milletin umumi bünyesi içinde tam 
bir tesanüt, tam bir fikir, iş ve millî hars birliği
nin mevcudiyetine inanıyorum (Bravo sesleri, 
alkışlar.) Dünyanın her yerinde; bir milletin için
de muhtelif ideolojiye, mezhep ve meşrebe sâlik in
sanlar bulunabilir. Biz cemiyette millî ve dinî 
akidesi sağlamların yanında bir râfızi de buluna
caktır. Salâbeti ahlâkiyesi mükemmel olan millet 
ekseriyetinin arasında bir zındık türerse, bunu 
efradı millet arasında görüş farkı vardır, şekliy
le izah mümkün olur mu? Muhterem Said Bil
giç arkadaşımız müsterih olsunlar. Korktukları 
şey yoktur ve olamıyacaktır. Tasavvuru dahi 
muhal olan bu nevi nifak fikirlerinin vücudu 
bir gün sezilir ve müşahede olunursa, hükümet 
olarak, vekâlet olarak ve nihayet milletin hakiki 
sahibi olan Büyük Millet Meclisi olarak iktidar 
bu nifak tohumlarını kökünden ve en kahir ted
birlerle ve en âcil surette yok etmeye mukte
dirdir. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Yeni üniversiteler açılması hususundaki gö
rüşlerine hürmet ederim. Memleketin yeni üni
versitelere olan ihtiyacı hükümetiniz kadar Mec
lisiniz tarafından da bilinmektedir. Onun için 
Şükranla ifade ederim ki, hamdolsun Atatürk Üni
versitesi tahakkuk safhasındadır, Ege Üniversi
tesi tahakkuk safhasındadır, bugün Maarif En
cümeninde Karadenizde bir üniversite açlıması 
hususundaki kanun tasarısı da kabul edilmiştir, 
O da .tahakkuk safhasındadır. (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

Memleketin üniversitelere olan ihtiyacı bu su
retle karşılanmak yolundadır. Bu hususta söyle
diğini yapmış olmanın verdiği hazzm ve bahti
yarlığın içindeyiz. (Bravo sesleri.) 

Yeni neslin mazinin irfanı ile alâkasının kesil-
mesi mevzuubahis değildir. Muhterem Said Bil
giç arkadaşımız bu endişesini de mazinin sabite
lerine gömülmüş ve orada kalmaya mahkûm hâ
tıralar halinde muhafaza etmekle iktifa buyur
sunlar. Türk milletinin D. P. alemdarlığı arka
sından açtığı yeni sabiteler vardır. Onlara baka
lım. O sahifelerde yeni ve fakat pek çok şeyler 
yazdıdır, yazılıyor. En başlıcası şudur: mazisinden 
ve millî mefahirinden kuvvet alarak onu hale bağlı-
yan ve hali ile istikbali arasında irtibat kurmuş, yü
zü istikbale müteveccih, iliklerine kadar yeni ham
lelerle dolu bir Türk milleti görüyoruz. Oturmuş 
yeni bir tarih yazmakta ve yeni bir vatanın nes-
cini dokumaktadır. Bırakalım onu, bu yolda ve bu 
hamlelerle yürümeye devam etsin. (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

Dilde sadeliğe matuf olan temennilerine iş
tirak etmemek mümkün değildir. Müsaade buyur
sunlar bunu biz ilmî çalışmalarımızla imkânımız 
nispetine tahakkuk ettirmeye uğraşalım. 

Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın bir temennisi İlk 
Tedrisat Kanunu ile halledilecek • ve kendilerini 
şad ve Büyük Meclisi memnun kdacaktır. 

ilk tedrisat müddetine gelince; huzurunuza 
gelecek tasanda ük tahsil, müddeti asgari beş se
nedir. Dünya memleketlerinin kısmı âzamında 
ilk tahsil müddeti altı senedir. Bunları mülâhaza 
ederek tatbikatta aldığımız tecrübe ve ilhamları 
da nazara alarak bunun üzerinde daha birtakım 
revizyonlar yapmak mümkündür. 

Bir temennileri de ingilizce öğretiminde An
glo - Sakson kültüründen istifade etmeye ma
tuf olan arzularıdır. Yalnız şöyle bir ifade de 
buyurdular ; ingiliz kültürünün tesiri altında, 
dediler. Beni mazur görsünler; bîr Maarif Veki
li, bir Türk evlâdı olarak arz edeyim, bu millet 
onların kültüründen istifade eder ama, hiç kimse
nin tesiri altında kalmaz. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu kayıt ve şart ile bu meseleyi görüşmeye ve 
tamim etmeye çalışacağım. 

Fevzi Atahan arkadaşım beni de cidden muz-
tertibeden bir meseleye dokundular. Tarihî seyri 
takibederek gelen ve bu tarihî seyir ile Türkoğlu 
Türk olarak tarihte yerini alan Hatay 'ımızda 
muhtelif tesirlerle Fransızca ve Arapçanın ta-
ammüm ettiğini ve asil Türkçemizin orada unu
tulduğuna işaret ettiler. Türkçeyi unutmakla be
raber hiçbir zaman Türklüğünü unutınıyan ve 
unutması mümkün olmıyan Hatay'ın ve Hatay-
gibî; asîl lisanımızı konuşmaktan mahrum kal-
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mış vilâyetlerimizin hali Maarif Vekiliniz bir 
Türk evlâdı olarak beni de dilhun etmiş bulun
maktadır. Mesele Devlet Reisimizi de müteessir 
etmiş, Hükümet Reisiniz bu meseleye parmak 
basmıştır. Bunu muhtelif görüşmelerimizde mev-
zuubahsetmiş ve tedbir alınması üzerinde dik
katle, ısrarla durulmuştur. (Alkışlar) Bunun 
acı bir misalini de ben size ifade etmek iste
rim. 

Arkadaşlar; bu sene Ağrı seyahatinden dö
nüyordum. Türkali köyünden geçtim. Türkali 
isminin yeni bir isim olup olmadığını sordum, 
izah ettiler; kuruluş tarihini hatırlıyamıyacak-
ları kadar eski bir köy. O zamandan beri Türkali. 
Çocukları yola çıkarmışlar. Niçin bu çocukları 
mektep zamanı yola çıkardınız dedim. Mektep 
çocukları olarak çıkarmışsamz bu saatte; bir ta
raftan da teveccühünüze teşekkür ederim, ama 
müsebbipleri cezalandıracağım, dedim. Hayır 
efendim. Mektep çocukları değildirler, köyün 
çocuklardır, dediler. Yaşları 7, 8, 10, 12 ve 15 
arasında bulunan bir çocuk.kafilesi. Meşgul ol
mam lâzımdı ve meşgul oldum, birisinin yüzü
nü okşadım, adın nedir dedim, cevap vermedi, 
öbürünün düşük çenesini kaldırdım. Kimin ço
cuğusun dedim, cevap vermedi, bir diğerine 
sordum; kaç yaşındasın dedim cevap vermedi. 
Başından sonuna kadar çocuklarla meşgul ol
dum, hiçbiri cevap vermedi. Üzüldüm, büyük
lere sordum ve çocukları bu derece mahcup ye
tiştirmelerini tenkid ettim. Aldığım cevap şu ol
du. Mahcubiyetten değil Bey, Türkçe bilmedik
leri için cevap vermiyorlar. 

Arkadaşlar sizi temin ederim ki Ömrünün 
üçte ikisini yaşamış bir arkadaşınız olarak öm
rüm boyunca bundan daha büyük acı hissetti
ğimi bilmiyorum. Huzurunuzda arz ve itiraf 
ederim ki Türkçe bilmiyen alelümum bölgeleri
mize ve evleviyetlc komşu yabancı memleketle
rin yambaşmdaki vilâyetlerimize her şeyden 
evvel Türkçeyi, Türk harsını, Türk ananesini, 
Türk irfanını, Türk telâkki ve terbiyesini gö
türmek ahdim ve imanım olsun (Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Huzurunuzda cevaplandıramaclığım suallar 
mevcutsa bunu da nazan af ve müsamaha ile 
karşılamanızı istirham ederken, maddi ve mâ
nevi kaynaklarla başhyan maarif seferberliğin
de, Büyük' Meclisin yurdun kalkınması uğrun
da büyük neticeler istihsal etmek hususunda
ki gayretini ve azmini paylaşan D. P. hüküme

tinin sevk ve idaresindeki ve memleket maarifi
nin ışığını daha ileriye götürmek hususundaki fe
dakâr ve feragatkâr Türk maarif ordusu bu 
aziz vatanı, bu mesut ülkeyi işgal ve istilâya 
onu nura ve feyze kavuşturmaya devam ede
cektir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo ses
leri). 

REİS — Müsaade buyurun, kifayet takriri 
suallere de şâmildir. Bu itibarla söz Şemsettin 
Mursaloğlu'nundur. 

ŞEMSETTİN MURSALOĞLU (Hatay) — 
Çok muhterem arkadaşlar, 1955 bütçesinin en 
büyük rakamlarından birini Maarif Vekâleti 
bütçesi teşkil etmektedir. Memlekette yurt mü
dafaasına olduğu kadar, kültür dâvasına da 
ehemmiyet veren hükümetimizi bu politikasın
dan dolayı tebrik etmemek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece bu büyük 
dâvayı anlayıp kabul ettikten sonra, yüksek 
huzurunuzda, bundan 17 yü evvel anavatana 
kavuşan Hatay'ın ana meselelerini, maarif me
selelerini arz için çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşım Fevzi 
Atahan da bu hususta konuştuklarından buna 
muhterem Maarif Vekilinin verdikleri cevapla
rından dolayı, son derecede şad olduğumuzu ve 
bizleri mesut ve bahtiyar etmiş olduklarından 
dolayı da bilhassa teşekkürler ederim. Ben 
onun için fazla vaktinizi almıyacağım, yalnız 
bıraktıkları yerden başlıyacağım. 

Bendenizin İskenderun için bir temennim 
vardır. Sadece onu arz edip sözlerimi bitirece
ğim. 

Arkadaşlarım, yüksek malumlarınızdır ki 
İskenderun şehri Hatay vilâyetinin bir kaza 
merkezidir. Fakat arkadaşlar iskenderun'un 
kaza halinde bulunması sadece Hatay'a ait bir 
hususiyetin ifadesinden ibarettir. İskenderun 
limanı Türkiye'nin üç büyük limanından birisi
dir. Şehir vasfı itibariyle de üç büyük şehrimiz
den sonra gelen müstesna bir beldemizdir. Mer
kez kaza nüfusu çok süratli bir artış kaydede
rek 60 bin civarına yükselmiştir. Halbuki 1938 
de yani ilhakta 6 500, 1945 senesinde 18 000 ve 
1950 senesi sayımında 23 000 nüfustan ibaret 
olan şehir büyük bir inkişafa namzet, tabiî ve 
bediî güzellikleri sinesinde cemetmiş modern 
bir Türk şehridir. 

işte muhterem arkadaşlar, bu büyük şehirde 
lise çağındaki yüzlerce çocuklarımız sokaklarda 
avare dolaşmakta ve bizler bunların ebeveynle
rine verecek cevap bulamamaktayız. 
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Muhterem Maarif Vekilimizin, iskenderun 
kazadır, kazalara lise yapılamaz, şeklinde for
malite esiri bir zimıiyetle ulzi cevaplandırmıya-
cağmı her ne kadar ümidctmekte isek de bu te
minatı da Sayın Maarif Vekilimizden bize yük
sek huzurunuzda vermesini yani 1955 
bütçesinde iskenderun'a bir lise yapılacağını 
bu kürsüden ifade buyurmasını kıymetli cevap
ları olarak beklemekteyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REÎS — Kifayet hakkında takrir var oku

yacağız. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, C. H. 

P. Grupu adına sözüm var. 
REİS — Fethi Bey söz istemediniz ve işaret 

de etmediniz. Ben takriri okutmak mecburiye
tindeyim. Vekilden sonra bir mebus söz söyler, 
o da söylendi. Takrir kabul edilmezse konuşur
sunuz. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Efendim, muha
lefet partileri her zaman söz söyler, sıraya tâbi 
değildirler. Müsaade edin de konuşsunlar. 

REİS — Bakandan sonra bir kişi söz söyle
miştir, tüzük mucibince bunu reye koymaya 
mecburum. 

Sayın Kiyasete 
Maarif Vekâleti bütçesi hakkındaki müzake-

rat tenvir edici olmuştur. Müzakerenin kifaye
tini Heyeti Umümiyeye arzını saygılarımızla ar'z 
ederiz. 

23 . II . 1955 
Yozgad mebusları 

M. Ataman D. Akbeî T. Alpay N. Kurban 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Aleyhinde 
konuşacağım. 

REÎS — Buyurun. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz Maarif Vekâleti bütçesinde 
on dakika değil, bir dakika konuşa
bilmek için günlerdir bekliyordum. Ki
fayeti müzakere kabul edildiği takdir
de, günlerdir beklediğim bu konuşmamı ya-
pamıyacağım, konuşmaktan mahrum kalaca
ğım. Onun için tasvi bed erseniz kifayetin red
dini rica ediyorum. 

REÎS —• Söz alan arkadaşlar arasında Ce
mal Tüzün Beyin ismi yoktur. Bu itibarla kifa
yet takririni reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. » 4 5 8 

1956 MALÎ YILI MAARİF VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN 
MECLİS MÜZAKERESİ 

« REİS — Maarif Vekâleti Bütçesinin müzake
resine başlıyoruz. Bütçenin tümü üzerindeki 
müzaikere, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniver
sitesi, istanbul Teknik üniversitesi ve Beden 
Terbiyesi Umum müdürlükleri bütçelerine de şâ
mildir. 

Söz, Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru
pu adına Mehmet Mahmutoğlu'nundur. 

C. M. P. GRUPU ADINA MEHMET MAH-
MUDOGLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaş
lar; 

Maarif, ilim ve âlim demektir, iyi idareci, 
iyi siyasi, iyi asker, iyi aüe reisi ve nihayet en 
mükemmel iyi vatandaş demektir. Devlet iki 
büyük temel üzerine istinadeder. Biri hukuk, 
diğeri maariftir; Adaletle ilmin kucaklaşıp fe
yiz bulduğu devirler, devletlerin siyasi tarihin
de daima şan ve şevket dolu sayfalar açmışlar

dır. Aksi bir keyfiyet izmihlale götürmüştür. 
Bu yolda tarih kitaplarının şahadeti kâfidir. 

Tıp millî müdafaa konusu gibi maarif de 
hepimiz için bir millî tesanüt cephesidir. Bu te
lâkki tarihimiz boyunca bakim olmuştur. Fâtih 
fethinin mânevi hazzını ve zaferini, külliyele
rin temelini atmakla tatmış aynı telâkki büyük 
Atatürk'ün en hakiki mürşit ilimdir, vecizesin
de ifade yerini bulmuştur. 

Bunun içindir ki, 1923 ve 1949 yıllan ara» 
sında kurulan üniversiteler, binlerce okullar, 
sanat mektepleri ve enstitüleri nasıl sabık ikti
dar için bir inkılâbolarak vâsıflandıramıyor-
sak 1950 den sonrası için de aynı kanaati mu
hafaza ediyoruz. 

Maarifçiliğimiz ilme olan saygı ve aşkımız 
milletin benliğinde meknus bir tarihî değerin 
vicdanlara akseden burcudur. 

458 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 1, Cilt: 5, Kırk yedinci İnikat, 23.11.1955, 585 
617. ss. 
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Demokrat Partinin 3 ncü ve 4 ncü Menderes 
kabineleri bu mânevi ananeye sadakat göstere
memiştir. Üniversiteler Kanununda hükümetin 
murakabesi altında üniversitelerimizde ilmî 
muhtariyet tesisi maarif sahasında modern te
kâmüle ulaşan yeni bir çığırdır. 6435 sayılı 
Kanunun hiçbir kaydı ihtiraziye tâbi olmadan 
ve kanun yollarına müracaat imkânlarını ka
palı tutarak vekâlet emrine almayı mümkün kı
lan ikinci maddesinin üniversite mensuplarına 
da teşmili Üniversiteler Kanununun kurduğu 
taze düzeni bozmakta ve muhtariyeti ifnaya ve 
üniversite mensuplarını diğer teşkilât mensup
larından daha teminatsız bir hale getirmekte
dir. 

Bunun tadili teklifine karşı iktidar çevrele
rinden doğan aksülamel ve muhtariyeti balta-
Iıyan bu hükmün itina ile muhafaza gayesi gü-
dülmesinin bir bardak suda fırtına yarattığı 
gözden kaçmamış ve yukardaki ithamımızın se
bep ve temelini teşkil etmiştir. Asrı hazırda 
devletler dar mânada politika ile değil, ilim, 
ihtisas ve teknik ile idare edilmektedir. Hukuk, 
iktisat, maliye ezcümle devlet faaliyetine giren 
bütün mevzular ilmin ve ihtisasın malı olmuş
lardır. Bu mevzular kendi ilim veya faaliyet sa
halarına girdiği müddetçe âlimler söz hakkına 
sahip bulunmuşlardır. 1946 tarihli Üniversite
ler Kanunumuzun 3 ncü maddesi üniversite 
mensuplarına bu hakkı tanıdığı gibi demokra
tik memleketlerde de üniversitelerin ilmî ve ta
rafsız mütalâaları bir nevi âmme hizmeti telâk
ki edilmiş ve bundan geniş ölçüde istifadeler 
sağlanmıştır. 

Demek oluyor ki, ilim adamının tarafsızlığı 
başka, muayyen bir kanaate sahip olması yine 
başka şeydir. Bir hukuk profesörünün bir ka
nun lâyihası üzerinde objektif esaslar dâhilin
de kanaatini ifade etmesi hem kaza, hem teşri 
organlarına hizmet teşkil ettiği gibi birx anaya
sa bir maliye profesörünün de mevcut iktisat ve 
devlet rejimlerine karakterize etmeleri tâbi ol
dukları nizama dair ilmî mütalâalarını serdet-
melerine mâni olmak ilimden bu fonksiyonu is-
tirdadetmek demektir. İlmin şartı objektif ol
maktır. Bu şartın tahakkuk edip etmediğini 
takdir edecek ve değerlendirecek olan âmme 
efkârıdır. Bir profesörün dili ile söylemiş ol
mak için ilmin siyasi parti uşaklığına inip in
mediğini tâyin etmek rüştüne Türk Milletinin 
sahip olduğuna inanmaktayız. îlim yalni2 ikti

darın ve yalnız muhalefetin hoşuna gitmek yo
lunda istismar edildiği gün ilim olmaktan çıkar 
ve fetva dergisine inerek tevcih ettiği hedefi 
değil, kendi kendisini katleder. Bu ne derece 
hakikat ise üniversite mensuplarının da mukad
deratının icra organının emrine tâbi kılan bir 
sistemin de rejimimiz için tehlikeli olduğu o nis
pette bir hakikattir. 

Tedris hürriyeti dışında maarifimizin sahib-
olduğu hastalıkların başında program noksanı 
gelmektedir. Eski devirden başlıyarak bir yan
dan mektep adedinin artırılmasına çalışılmış, di-
ğer yandan, müspet bir plâna sahibolunmadığj 
için Garp ve Şark zihniyetlerinin arasında boca-
lıyan ve her sene değişen tedris usulleriyle ma
arif sistemimiz içinden çıkılmaz bir anarşiye 
mahkûm edilmiştir. Beş senedir radyolardan 
dinlediğimiz kuşat merasimleriyle bu memleket
te maarif dâvasının halledildiğini sanmak el
bette doğru bir düşünüş olamaz. 

Memleketimizde nüfus artışı nedir? Bu nis
pet dâhilinde ilerdeki senelerde tahsil çağını 
idrak edecek çocuklarımızın nispeti hangi ölçü
dedir? Bu nispeti temin edecek tedris müessese 
ve vasıta imkânları ne olacaktır? Bunlann malî 
portesi nedir ve ne ile karşılanacaktır? Bunlar 
derpiş edilmemiştir. Bu itibarla maarifimizde 
tam bir programın mevcudiyeti ileri sürülemez. 
Zira ortada mevcut realiteler ve fiilî eserler bun
ların delilidir. 

40 bini mütecaviz köyden yarısından ziyade
si henüz bir ilkokuldan mahrumdur, istanbul 
ve Ankara gibi cn münevver ve kalabalık şe
hirlerin de okula ihtiyacı feci bir manzara arz 
etmektedir. Bilhassa köylerde mevcut ilkokulla-
nn bir tek öğretmen ile idare edilmekte olduğu 
da bir vakıadır. 

Keza İstanbul Üniversitesindeki 82 profesör 
kadrosundan 42 sinin münhal bulunduğu ayrıca 
doçent ve asistan kadrolarının bir türlü doldu-
rulamadığı hakikati karşısında yeni üniversite
ler tesis vc ihdasında bir garabete düştüğümüz 
de keza bir realitedir. 

Maarifimizin aktüel dertlerinden biri olan 
yardımcı öğretmen kadrolanndakilerin huzur
suzluktan Emekli Sandığı Kanununa yapılan 
ek bir fıkra île bertaraf edilmesinden ve emek
lilik, hakkından müstefit kılınmasından memnu
niyet duymuş bulunuyoruz. 

Yukardaki mâruzâtımızın başında maarifimi
zin temcileri olarak bir taraftan demokratik hal 
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vc şartlan medeni dünya ölçülerini diğer yan
dan millî terbiye örf ve âdetlerimizi mesnet alan 
ve her şeyden evvel memleket realitelerine inti
bak edecek olan ilim mahsulü ve uzun vadeli 
bir kalkınma programına bağlanması gelmekte
dir. Ve bu keyfiyetin tahakkukunun, müstakbel 
nesiller hesabına mesuliyet payırruzı tahfif ede
ceğine dair kanaatimiz, ısrarımızın sebebini teş
kil etmektedir. 

REİS — Fethi ülkü. 
C. K. P. GRUPU ADINA FETHİ ÜLKÜ 

(Tunceli) — Muhterem arkadaşlar; 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle Maarif Ve

kâletinin faaliyeti hakkında görüşlerimizi ifa
deye haşlarken feragatkâr gayretleriyle büyük 
Türk Milletinin istikbalini hazırlamakta olan 
maarif ordusunun muhterem mensuplarını en 
derin minnet ve şükran duygulanmızla selâmla-
nz. 

Milli geleneklerimiz ve vicdani inanışlarımız
da lâyık olduğu yeri bulmuş olan maarifle ilgi
li meseleleri incelerken bunları partiler üstü bir 
mevzu telâkki ettiğimize işaret etmek isterim. 

Türk milletinin maarifi asırlar boyunca el
de edilen fikir müktesabatmın inkılâplanmızla 
tesbit edilmiş bir neticesidir. 

Millî şerefi, millî heyecanı, ecdattan gelen 
bilgi ve görgüyü topyekûn içine alan maarifin 
koruyucusu olmak vazifesi elbette ki bütün mil
lete mevdudur. 

Maarif işleri, her ne kadar bir vekâletin yet
kisi altında toplanmış görünüyor ise de, ger
çekten her vekâletin mevzuuna girmekte ve her 
teşekkülü alâkadar etmektedir. O halde maarif 
bir vekâletin mevzuu değil bir milletin davası
dır. Medeniyet tarihi, maarifle başlar, ona veri
len ehemmiyet nispetinde gelişir. Medeni âlemin 
baş döndürücü terakkisi hiç şüphe yok ki, maa
rif seviyesinin müspet semeresidir. 

Maarifimizin inkişafına hadim olmakla millî 
bir vazife ifa edilmiş olur. Bu münasebetle tenkid-
lerimiz maarif meselelerinde çarelerin en doğ
rusunu, takibedilecek yolun en eminini arzula
manın bir ifadesi olacaktır. 

Maarif Vekâletinin mevzuu kemiyetten ziya
de keyfiyete taallûk etmekte ve bu yönden me
saisinin semeresini ancak yıllarca sonra almak 
mümkün olmaktadır. 

Müspet netice, ancak ve ancak iyi bir etüd 
sonunda, üstünde ısrarla durulması lâzımgelcn 
keyfiyeti tesbit etmek ve bu vasfı gençliğe ve

rebilmenin katî çarelerini bulmakla ve elde edi
len bu malzemeyi iyi yetiştirilmiş Öğretici ve 
eğiticilere emanet etmekle elde edilir. Gaye 
iyi insan, iyi vatandaş yaratmaktır. Madde ise, 
bu asîl hizmette ancak vasıta olacaktır. 

Maarif gibi temel dâvamızı halletmeye çalı
şan vekâlete de hazırlanan bütçe raporundaki 
ifade ile Millî Müdafaadan sonra en büyük inik-
trın ayrılmış olmasını ve bu miktarın geçen yıla 
nazaran 65 milyon 151 bin 807 lira fazla bulun
duğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
Ancak bizim gibi nüfusunun % 65 i okur yazar 
olmıyan bir memlekette bu yolda hareket etme
nin zaruri olduğu da aşikârdır. 

Geçen yıla nazaran bu sene lehine olarak 
görülen fark ise paramızın düşen kıymeti kar
şısında maalesef fazla bir iş yapmak ümidini 
vermemektedir. 

Maarif Vekâleti köylere kadar uzanan geniş 
teşkilâtı ile her türlü mahrumiyete rağmen fe-
ragatkârane çalışmaktadır. Fakat zamanın % 
90 iktisadi olan ve içtimai bünyemize mües
sir bulunan hususiyeti, kâfi derecede semere 
elde edilmesine mâni olmaktadır. Bu tesirlerin 
maarif bünyemizde yarattığı güçlüklere aşağıda 
maarifin başlıca unsurları hakkında görüşleri
mizi ifde ederken temas edeceğiz. 

öğretmen: 
Maarif dâvasının temelini öğretmen teşkil 

etmektedir. 
Türk milletinin bugünkü kültür seviyesini 

var eden, yarınına güvenimizin garantisi olan 
öğretmenlerimize itimadımız sonsuzdur. Onu 
cemiyetimizdeki maddi, mânevi inkişaflar kar
şısında en çok iftihara lâyık bir varlık saymak
tayız. 

Maarif ordusuna yeniden katılacak öğret
menlerin de iyi bir formasyon alacaklartnt ümit 
ve kemiyet itibariyle de okul çağındaki çocuk 
sayısı ile mütenasip olmasını temenni ederiz. 

öğretmenlik formasyonunu tevhit edici ça
reyi bugüne kadar bulmuş değiliz. Her biri ay
rı menşeden gelen ve ayn şartlar içinde yetişen 
öğretmenlerin aynı vasıfta eser meydana getir
meleri mümkün olamıyacağından bu mevzuda 
beraberlik teminine gayret Iâzımgelmektedir. 

Yetişen öğretmen, hele köye tâyin edilmişse 
ekseriya kendi kaderi ile başbaşa bırakılmakta, 
kabiliyetinin artırılması, bilgi ve görgüsünün 
çoğaltılmasında bir faaliyet gösterilememekte-
dir. öğretmenin güuden güne genişleyen peda
gojik ve içtimai bügiden nasibini alması ve alâ-
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kali neşriyattan faydalanması mümkün olama-
maktadır, öğretmen bu zaruri ihtiyacını ken
di dar bütçesi içinde esasen karşılıyacak durum
da değildir. Gerçekten emeğine mukabil en az 
para alan sınıf öğretmenlerdir. Günden güne 
ağırlaşan hayat pahalılığı karşısında öğretme-
nin zihninin ve vicdanının, gençliğin yetişme
sinden başka bir düşünce ile meşgul olmaması 
için onun maddi durumunu düşünmeye mecbu
ruz. 

tüt öğretimde hizmet eden ve peyderpey tas
fiyeleri cihetine gidilen 3 200 kadar eğitmen 
mevcuttur, ömürlerini köye ve köylü çocukların 
yetişmelerine bağlamış olan bu muhterem in
sanların bugüne kadar almakta oldukları 50 ilâ 
75 liranın yeni bütçede 100 liraya çıkarılmış ol
duğunu şükranla karşılarız. 

Köy enstitüsü mezunu 17 000 öğretmenin in
tibakı meselesi, üstünde ehemmiyetle durulması 
lâzımgelen bir mevzudur. 

1943 yüında mezun olanlar, bugün 35 lira 
asli maaşa hak kazandıkları halde halen 25 lira 
almaktadırlar. Kendilerinden 10 yü sonra me
zun olanlar ise 20 lira almaktadırlar. Bunlann 
yanında 5479 sayılı Kanuna tâbi olarak 105 li
ra ücretle çalışanlar da mevcuttur. 

Yalnızbaşına köyde, beş sınıflı bir okulu ida
re eden, her türlü kalkınmada kendisinden bü
yük hizmetler beklediğimiz fedakâr öğretmenle
rin de kaybolan haklarının telâfisine çalışmak 
hükümete yerinde bir hizmet fırsatı verecektir. 

Köy öğretmenine, bilhassa mahrumiyet böl
gelerinde çalışanlara, maaşlanndan başka bir 
köy tazminatı tanımak birçok içtimai meselele
ri halletmek için müspet bir çare olacaktır. Hiz
metleri para ile ölçülemiyen bu meslek erbabı
nın tarafımızdan düşünülmesi zaruridir. 

Müfettiş kadrosunun azlığı veya teftiş im-
kânsızlıklan yüzünden birçok öğretmenler terfi 
edememekte, vekâletin ikmal etmesi lâzımgelen 
bir hususun mesuliyet ve zararım yine öğretmen 
çekmektedir. Teftiş görmediği için terfi edemi-
yen öğretmene bir hak tanımak lâzımdır. 

Halen ilkokul öğretmenimiz vardır. 
Bn kadro üe üç milyona yakın okul çağındaki 
çocuktan ancak bir milyon 877 bin 834 ünü 
okutmaya kaadir bulunuyoruz. 1 milyon 85 bin 
166 çocuğumuz öğretmen ve okul kifayetsizliğin
den, Anayasa hükmüne rağmen okumak imkâ
nından mahrumdurlar. 

40 bin koy ve şehir ihtiyacı için 71 bin öğ
retmene ihtiyacımız vardır. Halbuki bugün m ev-
cudolan 40 öğretmen okulu ile bu ihtiyacı kar-
şüıyacak miktarda öğretmen yetiştirememekte
yiz. Nüfusumuzun gittikçe artması da hesaba 
katdaeak olunursa öğretmene olan ihtiyacımızın 
azameti kendiliğinden meydana çıkar. İlköğre
time, Anayasasında, mecburi ve meccani, kaydiy-
le yer vermiş olan milletimiz bu dâvanın hallini 
sabırsızlıkla beklemektedir. 

Geçen yıl Maarif Bütçesi görüşülürken o za
manın Sayın Maarif Vekili, İlköğretim Kanu
nunun bütçe müzakerelerini mütaakıp Meclise 
sevk edileceğini müjdelemiş olmalarına rağmen 
bugüne kadar beklenilen bu mesut hâdise bir 
türlü gerçekleşememiştir. 

Ortaöğretimde çalışan öğretmenler hakkında 
yapılmış olan İntibak Kanunu, mucibi memnu
niyettir. Fakat arada henüz haklan teslim edil-
miyenlerin mevcudolduğu aşikârdır. Onların da 
düşünüleceğini ümidetmekteyiz. 

Mesleklerine yürekten bağlı olduklanna emin 
bulunduğumuz orta ve teknik öğretim öğretmen
leri, tahsil dereceleri ve ehliyetleriyle mütena-
sibolmıyan aylıkları ve geçim zorluğu karşısın
da maalesef peyderpey mesleklerini değiştirmek 
zorunda kalmaktadırlar. İktisadi devlet teşek
külleri bu kıymetli elemanlan maalesef birer bi
rer maarif ailesinden koparmaktadır. 

Bugün halen 536 orta öğretim müessesemizde 
2 054 öğretmenin yeri açık bulunmaktadır. Sa
dece 1955 yılında 186 öğretmen istifa etmiştir, 
öğretmen ihtiyacı düşünülmeden açılmış olan 
ortaokullanmız, ya tamamen yahutk ismen öğ
retmensiz bulunmaktadır. Bütçe Encümeninde 
konuşan muhterem arkadaşlanmızın tenkidleri 
bu acı hakikati ortaya koymuş durumdadır. 

Ortaöğretime öğretmen yetiştiren 3 eğitim 
enstitüsü ve bir Yüksek öğretmen Okulumuz 
vardır. Fakat bu müesseselerin verecekleri me
zun miktarı ihtiyacı karşılıyabilmekten çok 
uzaktır. Kaldı ki, mezun olanlan meslekte tut
mak da ayrı bir dâvadır. Geçen yılın bütçesi mü
zakeresinde gene bu mevzu görüşülürken sayın 
vekil terfi ve tecziye kanununun da hazırlan
makta olduğunu bildirmişlerdi. Bunun da henüz 
tahakkuk etmediğini üzüntü üe müşahede et
mekteyiz, 

öğretmenin meslekten uzaklaşmasına tesir 
eden sebeplerin yanında idari tesirlerin de rolü 
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vardır, öğretmen maaş alan insan olmakla be
raber vazifesinin hususiyeti ve cemiyetteki yeri 
itibariyle her hangi bir büro memuru statüsüne 
tâbi olmamalıdır. 

Uzun zaman bir yerde kalanların nakil hu
susunda mâruz kaldıkları müşkülât da cidden bü
yüktür. Hazırlanacağı ifade edilmiş olan nakil 
yönetmeliği henüz yeni şeklini almamıştır. Bil
hassa arzu ile vâki nakillerde harcırah verilme
mesi keyfiyeti zaten bütçesi dar olan Öğretmen
leri mağdur etmektedir. 

Teknik öğretim müesseselerinin öğretmen 
durumu daha ziyade müşkülât arz etmektedir. 
Serbest iş yerleri ve iktisadi devlet teşekkülleri 
ihtiyaçlarını karşılamak için bu mahreçten fay
dalanmaktadırlar. Mühendisler Odasının tesbit 
ettiği esasa göre memleketin mühendise, fen me
muruna ihtiyacı vardır. Bu miktar teknik elema
nın yetiştirilmesi için vekâletin nasıl bir prog
ram takibettiğini öğrenmeye ihtiyaç vardır. Tek
nik öğretimi ayakta tutabilmek ve yurdun ihti
yaçlarına vefa eder hale getirebilmek için de böy
le bir programın tesbiti ve tatbiki elzemdir. Tek
nik öğretim müesseselerimizdeki öğretmenleri
mizi kendi mevkilerinde tatmin etmenin çarele
rini aramak faydalı olur. Yüksek öğretime men
sup öğretim üyelerinin durumu da aynı zaviye
den mütalâa edilebilir. 

öğretmenler arasında yardımlaşmayı sağla-
mak üzere 1943 te 4357 sayılı Kanunla maaşla
rından kesilen paralarla bir sandık kurulmuştu. 
Ayrıca bir yapı sandığı da mevcut idi. öğretme
nin hayrına tesis edilmiş olan bu müesseselerin 
iyi işlemediği, bunlann bir banka haline soku
lacağı söylenmektedir. Sağlam esaslara istinad-
eden böyle bir kredi müessesesine ihtiyaçoldu-
ğunu biz de takdir etmekteyiz. 

Her öğretim bölümündeki öğretmenlerin ye
ni bilgilerle teçhiz edilmesi gayesiyle kurslar 
açılması, seyahatlar tertibedilmesi ve bilhassa 
4489 sayılı Kanuna göre, fakat harcırahları 
ödenmek şartiyle, mümkün olduğu kadar çok 
sayıda öğretmenin yabancı memleketlere gönde
rilmesi büyük faydalar sağlar. Bu sene bu şekil
de ne kadar öğretmenin staja gittiğini öğren
mek mütaakıp yıllar için de bir fikir vermiş 
olur. 

öğretmen mevzuu üzerinde sözlerimizi bitir
meden evvel açılması tahakkuk safhasına gir
miş bulunan Doğu, Ege ve Trabzon üniversitele

ri veya açılması düşünülen diğer üniversiteler 
için profesör, doçent ve asistan gibi öğretim üye
lerini yetiştirmek yolunda Maarif Vekâletinin 
ve mevcut üniversitelerin ne gibi tedbirler al
mış olduğu hususunda Maarif Vekilinin Büyük 
Meclisi tenvir edeceğini ümidederiz. 

Okul meselesi : 
Maarifin unsuru aslisi olan öğretmen mese

lelerine dair görüşlerimizi ifadeden sonra biraz 
da okul mevzuunda durmak isteriz: 

Okul, öğretimin yapılacağı yer olmak ve bil
hassa yatınmla alâkalı bulunmak itibariyle büt
çeyi fazlasiyle ilgilendirmektedir. 

1954 - 1955 istatistiğine göre 1 735 i şehirde, 
17 387 si köyde olmak üzere halen 19 122 okulu
muz vardır. Buna mukabil ilköğretim dâvamızı 
ikmal edebilmek için 592 si şehirde, 16 912 si 
köyde olmak üzere 15 504 okula ihtiyacımız ola
caktır. Anayasaya göre mecburi ve meccani ted
risata tâbi olan, ilkokul çağında bulunduklan 
halde okutamadığımız 1 milyon 85 bin 166 ço
cuğumuzun bu mecburi ihtiyacının nasıl karşı
lanacağını düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Bugünkü rayice göre her okul asgari 40 bin 
liraya mal edileceğine göre muhtacolduğumuz 
mektepleri inşa edebilmek için 700 milyon 160 
bin liraya ihtiyaç vardır. Okul inşaatı faslına 
geçen sene olduğu gibi bu sene de, Bütçe Ko
misyonunda yapılan 5 milyon lira ilâve üe 20 
milyon lira konulmuştur. Mütaakıp yıllarda da 
aynı tempo ile hareket ettiğimiz takdirde okul 
ihtiyacımızı ancak 36 sene sonra karşılamak 
mümkün olacaktır. Nüfusumuzun günden gü
ne arttığı ve okul ihtiyacının da aynı nispgtte 
tezayüdedeceği ve eskiyen okulların tamirine 
çalışılacağı da göz önünde tutulursa bu 36 ra
kamını 55 olarak ifade etmek zaruri olur. Nite
kim bu yıl bütçeye konan 20 milyon lira ile an
cak 400 okul yapılabilecek ve 60 okul tamir 
olunabüecektir. 

Gerçekten, yapılmış olan okul binalarının 
muhafazası ciheti ehemmiyetli bir mevzudur. 
Köy okullarının tamirine özel idareler veya köy 
bütçeleri tahammül edememektedirler. Esasen 
okul inşaatının, Devlet eliyle ve usulüne göre 
mütaahhide inale edUmek suretiyle yaptınldı-
ğı halde sağlam olmaması birkaç yıl içinde ona
rılmaya muhtaç hale gelmesi de ayrıca tetkika 
değer bir meseledir. Vekâletin bu yolda bir in
celemesi olup olmadığını bilmemekteyiz. 
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Yapılacak olan lise, ortaokul ve sanat ens
titüsü binalarının müstakbel ihtiyaca göre inşa
at şayanı temenrndir. 

Halen Vekâlet, kazalarda 106, vilâyetlerde 
47, nahiyelerde 23 ortaokula lüzum göstermek
tedir. Bunların inşası ve küşadı öğretmen yetiş
tirme gücümüzle mütenasip zamanlarda yapıl
malıdır. 

Yeni teşkü edüen Doğu, Ege ve Trabzon 
üniversitelerinin inşaatının hangi yılda ikmal 
edilebüeceğini ve Doğu Üniversitesinin Erzu
rum'da kurulacağının katî olarak tesbitinden 
önce aynı gaye üe Elâzığ'da istimlâk edümiş 
olan muazzam arsaların hangi maksada tahsis 
edileceğuün izahını sayın Maarif Vekilinden ri
ca ederiz. 

öğretim ve Eğitim : 
öğretmen ve okul, öğretim ve eğitim içindir, 

öğretim ve eğitimin tek gayesi iyi vatandaş 
meydana getirmektir. Asrın anlayışına uyarak 
bu iki keyfiyeti nazariyattan kurtarmak, aktif 
çarelerle gençliğin dimağına, vicdanına hâkim 
olmak lâzımdır. 

Cemiyetten iyi örnekler verebilmeli, gençli
ğin alâkası millî ideale, millî menfaate çekilebil-
melidir. Eğitimi genç nesle, inkılâpları korumak 
arzu ve enerjisini bahşeden, mukaddesata say
gıyı, ecdada hürmeti, istikbale güveni telkin eden 
bir vasıta olmalıdır. 

öğretim ve eğitim hiçbir zaman politi
kanın değişen şartlarına göre değil, müstakar 
ve muayyen istikamette sarsılmadan yürüyebil-
melidir. 

Okul öğretim ve eğitiminde malzemenin bü
yük önemi vardır. Lâbotatuvarları boş, kütüp
hanesi fakir bir okulda tam öğretim yapılabile
ceğini iddia etmek gülünç olur. Halen 55 lise 
ve 135 okulda fizik kimya malzemesi maalesef 
mevcut değildir. 

Kitaplıklar öğrenciye yardımcı eserlerle teç
hiz edilmelidir. Kütüphanesi olan okullarda öğ
rencinin istifade etmesi ehemmiyetle temin edil
melidir. Okullarda okunan kitapların muhteva 
itibariyle olduğu gibi .şeklen de çocuğun seviye
sine ve zevkine hitabeder kalitede olması şaya
nı arzudur. 

Fakir Öğrenciye okumak imkânı sağlamak 
orta veya yüksek okullarda tahsü etmek üzere 
uzaklardan vilâyet veya kaza merkezlerine ge-

! lerek bin bir türlü sıkıntı, her bakımdan nâmü-
! s»it şartlar içinde kalan çocukların iaşe ve İba-
j tesine medar olacak pansiyonlar tesis etmek ve-
; ya yardımlarla bunu teşvik etmek mühim bir 
j mesele olarak Maarif Vekâletine mevdudur, 
j Gençliğin öğretim ve eğitiminde bunun ehem-
I miyeti küçümsenemiyecek kadar büyüktür. 
I Muhtelif mevzularda daha görgülü eleman 
j yetiştirmek üzere Devlet hesabına veya kendi 
j hesaplarına yabancı memleketlere gidecek olan 

bilhassa yüksek tahsil mensuplarının arzularını 
J yerine getirmek üzere bütün imkânlardan fay. 
j dalanmalıdır. Bu sene aynı maksatla müracaat

ta bulunan 954 talipten ancak 342 sinin isteği
nin yerine getirilebüdiği görülmektedir. 

Hükümetin döviz imkânsızlığı karşısında bu 
miktar dahi şayanı şükran olmakla beraber, 

j mevzuun ehemmiyeti göz önünde tutularak bu 
i hususta hükümetin biraz daha cömert davran

ması lâzımgeldiğini izhardan kendimizi alamı
yoruz. Yabancı memleketlere gidecek olan öğ
renciye döviz tahsisi yönetmeliğinde tesbit edil
miş esaslar dışında vekile ayrı bir hak tanınmış 
olmasının birçok noktadan mahzurlu görmekte
yiz. 

Yabancı memleketlerde tahsü görenlerin cid
dî bir teftişe tâbi tutulmaları, bu münasebetle 
talebe müfettişliği ile kültür ataşeliğini aynı za-

j manda deruhde etmiş olan zevatın vazife ve me
suliyetlerini ayırarak ayrı şahıslara tevdii su
retiyle yüklerinin hafifletilmesi lâzımdır. 

Teknik öğretimde verimli çalışmaları tak
dirle karşdanz. Ancak atelyelerin mümkün mer
tebe modern cihazlarla teçhiz edilmesini ve Kız 
Teknik öğretimde ise lüksten ziyade hayati bil
gi verilmesinin Ön plânda tutulmasını temenni 

J ederiz. Gece tekniker ve ticaret okullarının faa-
j liyete geçmiş olmasından memnuniyetimizi ifa-
I de etmek isteriz. Bu nevi okulların yurdun di

ğer bölgelerinde de açılmasına teşebbüs edilme
sini faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

Okul dışı eğitimine gelince bu, üstünde pek 
ehemmiyetle durulacak bir mevzudur, öteden 
beri halk eğitimi diye isimlendirilen yetişkin
lerin, okul dışı öğretim ve eğitimini istihdaf 
eden bu faaliyet bizde halk evlerinin kapanma
sından sonra maalesef teşkilâtlanamamış ve bir 
kanuna bağlanamamıştır. Birkaç seneden beri 

1 sayın Maarif vekilleri bu mevzuda bir kanun ha-
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zırIandığını derhal Meclise sevk edileceğini be
yan etmelerine rağmen bugüne kadar bir netice 
almak mümkün olamadı. Halbuki 6 üimizde halk 
eğitimi teşkilâtı kurulmuştur. 9 halk evinin eği
tim merkezi haline getirildiği, gecen yıl Sayın 
Maarif Vekilinin beyanlarından öğrenmiştik. 
Bir kanuna istinadetmeden kurulan bu teşkilâ
tın ne gibi hizmetler görmekte olduğunu, tahsi
satının nasıl ödendiğini öğrenmek isteriz. Bizim 
kültür seviyemizde olan bâzı memleketlerin ve
kâletler kurmuş olduğu konuda ehemmiyetini 
kabul etmemize rağmen, yıllardan beri bir 
umum müdürlük dahi kuramayışımızı acı bir 
hâdise olarak kaydetmek isteriz. 

Halk eğitimi, ümmilere okuma yazma öğre
ten, sanatkârı yeni inkişaflara intibak ettiren 
veya issizlere bir meslek formasyonu veren iç
timai bağlan takviye edici bir eğitimdir. Halk 
eğitimi muhtelif yol ve çarelerden faydalanarak 
ferdin cemiyete yararlı olmasını, kanun hâkimi
yetine hürmet edilmesini sağlar, okul dışında ka
lan vatandaşlara kültür verir. Böylece demok
ratik hayatın sağlam temellerini kurar. Bu üs
tün hizmetiyle halk eğitimi bütün vekâletleri 
ügilendirir. Koordine bir çalışmayı istihdaf eden 
bir kanunun hükümet tarafından hazırlanması
nı ehemmiyetle beklemekteyiz*. 

Maarif Vekâletinin köy gezici kursları halk 
eğitiminin gayesine tevafuk eder mahiyette hiz
met etmektedirler. Fakat mesele sadece teknik 
bakımdan ele alınmıştır. Kursların çalıştıklan 
bölgelerin etüdlerinin daha önceden yapılarak 
istidat ve isteğin önceden tâyini neticeyi daha 
semereli kdar. 

Folklorumuz bizi ecdadımıza bağlıyan kıy-
metlerimizdir. İçtimai ve terbiyevi taraflariy-
le hem okul için hem de okul dışı eğitimde yer 
alabilir. Maarif Vekâletinin folklörle alâkalı bir 
faaliyetine maalesef şahidolamamaktayız. 

Tatü kamplarının bütün öğrencilere teşmili 
vc okul içi okul dışı spprdan bir eğitim unsuru 
olarak faydalanmak mümkündür. 

Halka hitabeden neşriyat büyük ehemmiyet 
ifade etmektedir. Köylünün okuyabileceği neş
riyatı tetkik ve teşvik etmek Maarif Vekâleti
nin, üstünde pek titizlikle durması icabeden bir 
mevzudur. Gayriciddî neşriyatın murakabesi de 
bu mevzuda düşünülmeye değer. 

Beşinci Maarif Şûrasının raporlarından kâfi 
derecede istifade edilmesini ve mütaakıp şura

ya yeni tecrübelerle girilmesini Maarifimizin 
alacağı istikamet bakımından faydalı bulmakta
yız. 

Yetiştirme yurtları : 
Korunmaya muhtaç çocuklar, vekâletin mev

cut kanun karşısında çok hassasiyetle takibet-
nıesi lâzımgelen bir meseledir. Henüz bütün 

j memlekette korunmaya muhtaç çocukların sa-
I yısı tesbit edilememiştir. Bu hal bizi, işin kem-

mî ve keyfî portesi bakımından fikirsiz bırak
maktadır. 

Yetiştirme yurtlarının sayısının imkân nis
petinde artırıldığını memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Fakat dâvanın azameti karşısında bu
nu kâfi görmek mümkün değüdir. Mevcut ka
nun karşısında doğrudan doğruya Maarif Ve
kâleti bütçesine yüklenmiyecek olan bu faaliye
tin diğer ügili vekâletlerle ve hattâ Birleşmiş 
Milletlerin bu konuya yardıma hazır bulunan 
teşkilâtiyle iş birliği yapmak suretiyle alâkanın 
artırılması devletten himaye bekliyen çocukla
rımızın menfaati bakımından faydalı olur. Şef
katten, cemiyetin alâkasından mahrum, istik
balde cemiyete yük olabilecek aylak, intibaksız, 
ruhan ve bedenen ânzalı çocukların iyi ve işe 
yarar vatandaş haline getirilmeleri, böylece im
kân dâhiline girecek ve cemyetimize büyük hiz
met yapılmış olacaktır. 

Yetiştirme yurtlarının medeni seviyeye çıka
rılması gayesiyle bu müesseselerin ihtiyacı 
için pisikiyatr, psikolog gibi teknik eleman yetiş
tirmeye gayret edilmesi dâvanın bir an önce bü
tün şunıuliyle anlaşılmış olacağını ifade eder. 
Bu konuda yabancı memleketiere stajyerler 
«rcnderilmelidir. 

Gazi Eğitim Enstitüsünde bu önemli ihti
yaç için açılmış blunan özel şubenin kapatıl
mış olmasını üzüntü ile karşılarız. 

Teşkilât : Yukardan beri izah edegeldiğimiz 
hususların noksansız ifa ve icra edilmesinde teş
kilâtın büyük ehemmiyeti vardır. 1926 tarih 789 
sayılı Maarif Teşkilât Kanununun, 2287 sayı 
1933 tarihli Maarif Vekâleti Merkez Teşkilât ve 
Vazifeleri Kanunu bugünün maarif ihtiyaç
larını karşılamıya kâfi değildir. Tecrübeler
den, yeni inkişaflardan faydalanarak yeni bir 
teşkilât kanununa şiddette ihtiyaç vardır. Tasav
vur buyurunuz ki teşkilâtta okul sağlığına yer 

i verilmemiştir. Halbuki sıfırdan yedi yaşına ka-
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dar olan çocukların sağlığı ile Sıhhat Vekâleti 
alâkadar olmakta ve yedi ilâ on sekiz yaş ara-
sındakilerin sıhhi himayesi ise doğrudan doğru
ya Maarif Vekâletine raci bulunmaktadır. Ger
çekte, teşkilâtsızlık yüzünden öğrenciler tabip 
nezaretinde bulundurulamamaktadır. Vilâyet
lerde liselerimize ancak 50 - 75 lira ücretle ve 
sadece şefkate istinadederek doktor temin edil
mektedir. Ankara'da bütün ilkokullardaki öğren
cilerin sıhhati yarım gün çalışan bir sağlık mü
fettişine emanet edilmiştir. 

İmam - Hatip okullarının özel eğitime tâbi 
çocuklara mahsus müesseselerin vekâletin han
gi kolu tarafından idare edilmesi lâzımgeldiği 
tâyin edilmelidir. 

Maarif Vekâletinin en yetkili organı olan 
Maarif Şûrasının maarif icraatına istikamet ver
mek yolunda daha yetkili hale gelmesi için ça
reler aranmalıdır. 

Sayın Maarif Vekilinin Bütçfe Encümcnhıde-
ki beyanlarından Yüksek Maarif Meclisi ve bir 
ilim Akademisi kurulacağını memnuniyetle öğ
renmiştik. Bu hayırlı teşebbüsün bir an evvel 
tahakkuk safhasına girmesini candan temenni 
eyleriz. 

Maarif Vekâletinde Talim ve Terbiye Heyeti
nin büyük ehemmiyeti vardıa. öğretim ve eği
time istikamet veren, gençliğin istikbaline mü
essir kararlar alan bu heyetin her türlü tesir
den uzak, hattâ seçimle gelen azalardan müte
şekkil olması, üstünde ehemmiyetle durulacak 
bir meseledir. Aksi takdirde Talim ve Terbiye, 
bir hükümet mümessili olan vekillerin, dolayı-
siyte iktidarların arzularına râm olmaktan ken
dilerini kurtaramazlar. Halbuki konuşmamızın 
başında maarifin tesirden azade ve istikrarlı 
olması lâzımgeldiğine işaret etmiştik. 

Yıllardan beri üç umum müdürlüğün vekâ
leten idare edUmesinin sebebini anlamak da pek 
güçtür. 

Maarif Vekâleti istatistiklere büyük ehemmi
yet vermelidir. Sadece istatistik Umum Müdür
lüğünün bütün mevzuları şümullü olarak içine 
almak suretiyle hazırladığı neticeler maarifimiz 
ihtiyacına tam mânasiyle vefa eder malûmatı 
vermekten uzaktır. Böyle bir büroya vekâlet 
kadrosu içinde ihtiyaç vardır. Halk eğitimi ile 
alâkalı teşkilâtın lüzumu kendiliğinden aşikârdır. 

Herde teşkilâtın, merkeziyetçilikten kurta

rılması da temennilerimiz arasındadır. Günden 
güne çoğalan müessese ve maarif meselelerini 
daima vekâlette halletmeye gayret etmekle işle
rin aksamasına imkân verilmiş olur. 

Kütüphane faaliyetini memnuniyet verici 
bulmaktayız. Vilâyetlerde halkın kendi gayret 
Ve hevesi ile kitaplıklar tesisini teşvik ve bura
lara yardımı da lüzumlu görmekteyiz. Çocuk 
kitaplıklarının alâka görmelerinden memnuniyet 
duymaktayız. Millî Kütüphanenin günden güne 
inkişaf ettiğine şahit olmak âtisine ait ümitleri
mizi kuvvetlendirmektedir. 

Müzeler ve Eski Eserler Umum Müdürlüğü
nü tahsisat ve eleman itibariyle noksan bulmak
tayız. Bilhassa Doğu illerimizde günden güne 
mahvolmakta bulunan hemen hiçbir eserle ilgi
lenmeye imkân hâsıl olmamıştır. 

Güzel Sanatlar ve Tiyatro faaliyetlerinin de 
mümkün olduğu kadar vatan sathına yayılması, 
mevzularının şümulü bakımından ehemmiyetlidir. 

Muhterem arkadaşlar önceden ayrı olarak 
konuşulacağını zannettiğim üniversiteler için 
ayn noktai nazarımız vardır. Fakat Riyaset 
Divanı bu iki bütçenin aynı görüşmeler içinde 
yapılabileceğini ifade buyurdular. Müsaade bu
yurursanız, bu hususta da birkaç cümle arz ede
ceğim : 

Muhterem arkadaşlar; üniversitenin mâna 
ve ehemmiyetini ifade edecek değilim. Bunu 
takdir etmiyecek hiçbir kimse yoktur. Şurası
nı tebarüz ettirmek isterim ki; devlet bünyesi 
içinde teşriî, icrai ve kazai kuvvetler yanında 
bir de fikir kuvvetimiz mevcuttur, işte muh
terem arkadaşlar bizim fikir kuvvetimizi, fik
riyat sermayemizi okullarımızın en yüksek se
viyesi olan üniversitelerimiz temail etmektedir. 

Biraz evvelki konuşmamda maariften anla
dığımız mânayı da bütün şiimuliyle üniversite
nin temsil edeceği bir bedahettir. Üniversiteler 
fakülteleriyle, ihtiyari olan müesseseleriyle bi
rer araştırma yerleridir. Mektep olmadıkları bu 
halleriyle aşikârdır. İhtiyari olan, fakülteleriy
le araştırma müessesesi olduğunu arz ettiğim 
bu müesseselerde fikrin serbest bir vasat içinde 
inkişafı kadar tabiî bir şey olamaz. Gerek na
zari ve gerekse tatbiki bütün araştırmalar her 
imkândan faydalanmak fırsatını ve her türlü 
gelişme imkânını, şüphe yoktur ki, ancak hür
riyet içinde bulabilirler. Bunun içindir ki arka
daşlar, birçok memleketlerde olduğu gibi bizim 
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memlekette de 1946 senesinde üniversitenin ta
mamiyle serbest olması esası kabul edilmiş ve 
Muhtariyet Kanunu çıkarılmıştır. Muhtariyet 
Kanununu çıkaran hükümet hangi hükümet 
olursa olsun, maarifin müstakar ve üniversite
nin muayyen bir yolda yürümesi esasını düşü
nerek bunu kabul etmiştir. O zamanın muhale
fetini temsil eden muhterem arkadaşımızın be
yanlarında üniversite muhtariyetinin verilmesi
ni ısrarla istemiş oldukları görülmektedir. 

Demek ki, muhtariyette millet olarak müş
terekiz. Bu muhtariyet ne şekildedir? 

Arkadaşlar; üç türlü muhtariyet olabilir: 
İlmi muhtariyet, idari muhtariyet, malî muhta
riyet... Bizim üniversitelerimizde hangileri müm
kün olabilir? Gönül ister ki; tesis yolu ile gel
miş olan üniversitelerimiz bulunsun ve bu üç 
muhtariyeti de mezcetmiş olsun. Bunlara yaban
cı memleketlerde şüphesiz şahidoluyoruz. Doğ
rudan doğruya bütün masraflarını kendisi kar-
şılıyan üniversite malî muhtariyete vâsıl olmuş 
haldedir. Bizde de ilmî muhtariyetin kabul edil
mesi zaruret halinde aşikârdır. İlmî muhtariyet 
acaba bugünkü durumda tam mânasiyie üniver
sitelerimizde mevcut mudur? 1946 senesinde çı
karılmış olan kanun şüphesiz bu muhtariyeti 
üniversitenin öğretmen üyelerine bahsetmiştir, 
fakat muhtelif hâdiseler ve son yılda muhtelif 
münasebetlerle çıkmış olan kanunlar, zannedi
yoruz ki, bu muhtariyeti bâzı noktalarda zede
lemiştir. Üniversitede hâkim olması lâzımgelen 
öğretme ve öğrenme hürriyeti yerine bu kanun
ların baskısı öğretim üyelerini fiilen olmasa 
dahi telkin ettiği korku ile tesiri altında bulun
durmaktadır. Bunlar, cümlece malûm olduğu 
gibi, emekliye sevk kanunu, vekâlet emrine al
ma müessesesinin profesörlere teşmili meselesi 
ve bilhassa profesörün siyasi yazı yazma ve si
yasi beyanatta bulunma serbestisinin tahdidi 
hususundaki müeyyidedir. 

Muhterem arkadaşlar, tam bitaraf, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, fikir kuvvetini tam temsil 
eden, gençliği yetiştirmek bunlara fikir istika
meti vermek durumunda bulunan bir müessese
de öğretici olan zevatın mümkün olduğu kadar 
kendisini günün siyasi konularına alet etmeme
sini biz de arzu ederiz, hattâ arzudan daha ile
ri olarak, bunu biz de isteriz. (Bravo sesleri) 
Yalnız, bunu isterken nelerin hakikaten profe
sörü günlük siyasi meselelere alet ettiğini, net 

olarak, bitaraflık havası içinde tesbit etmemiz 
lâzımdır. Bir profesör bir toplantıda kendisine 
sorulan her hangi bir meseleyi ilmin ışığında 
tahlil ederken, onun ilmî esaslar derecesini tes
bit ederken ve bu hususta bir tarafa mensup 
olmadan fikri ve vicdani kanaatini izhar eder
ken siyasetle uğraşmakta değüdir. 

HACIM YILMAZ (Uşak) — Bunu nasü bi
leceğiz? 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — işte bunu bü-
mek güç olduğu için topyekûn hüküm verme
nin müşkül olduğunu arz ettim. Eğer kolay bir 
şey olsa idi, doğrudan doğruya şöyle hareket 
edenler böyle, böyle hareket edenler şöyle, di
yebilirdik. 

Son günlerin hâdiseleri, üniversitelerle Bü
yük Millet Meclisi arasında sanki bir şey var
mış gibi bir hava yarattı. Ve hakikaten hangi 
tarafın olursa olsun, bunu ele alıp bu derece 
büyültmelerinden hiç kimse memnun olmamıştır. 
Yalnız bu bir hakikatin ortaya çıkmasına vesi
le teşkil ettiği için belki mucibi memnuniyet
tir. Hakikat şudur ve Üniversiteler Kanununda 
bu husus yer almıştır : Yalnız, memleket için
deki değil, hattâ memleket dışındaki meseleleri 
ele alıp onları kendi ilimleriyle karşı karşıya ge
tirmek, Uim ve bügi muvacehesinde o hâdisenin 
mevkiini tâyin etmek, onun ilim içindeki yerle
rini göstermek üniversite hocalarının vazifesidir. 
Bunlan yaparken üniversite bir nevi içtihat, bir 
nevi doktrin koymanın malzemesini hazırlar. Hiç 
bir zaman üniversitenin Büyük Mület Meclisine 
müdahalesi olamaz ve bunu hiç kimse kabul et
mez. Esasen üniversite hiçbir zaman bunu iddia 
eder vaziyette olmamıştır. (Soldan, «Oldu, oldu, 
hem de Anayasa Profesörü tarafından oldu» ses
leri) Olmadı, muhterem arkadaşlar. Esasen bu 
bir tetkikle ispat istiyen bir keyfiyet de değildir. 
Biraz evvel üniversitenin, en kıymetli fikir adam
larımızın bulunması lâzımgelen bir yer olduğuna 
göre üniversitede Büyük Millet Meclisine hâkim 
olmak gibi bir zihniyet bulunmasını kabul etmek 
mümkün değildir. Üniversite muhtariyetini zede
lediği iddia edilen 6435 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin kaldmlmasma ait bir tasan hazırla
yıp Yüksek Mecüse takdim ettiği zaman hükü
met aynen şöyle demektedir: «ilmin ve memle
ketin gelişmesi için en isabetli yolu ve en isabet
li tedbirleri biç şüphesiz Yüksek Meclis bula
caktır.» Bunu hazırlayıp Meclise takdim eder-
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ken, kendilerinin ancak bu husustaki fikirleri
ni takdim etmiş olduklarını, fakat bunda en isa
betli yolu gene Büyük Millet Meclisinin bulaca
ğım kabul ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet Mecli
sinde yapılan görüşmeleri, hattâ çıkmış olan bir 
kanunu ona mutavaat ve riayet etmek mecburi
yetine rağmen tenkid etmek mümkündür. Bu 
her vatandaşın bilaistisna vazifesidir. Şüphesiz 
ki, üniversite profesörü de bu umumi kaideye 
tâbidir. Vâzn kanunun teşkil ettiği bir müesse
senin Türkiye'nin en büyük bir kuvveti olduğu
nu idrak edemiyecek bir insanın elbette üniver
site kapısından girmeye hakkı yoktur. (Umumi, 
alkışlar ve bravo, sesleri). Yalnız, muhterem 
arkadaşlar, bu şu demektir ki, Büyük Millet 
Meclisinde konuşulan her hangi bir mesele üni
versite camiası içinde rnevzuubahis edilebilir. Şu 
konuşulan mesele kendi ilim mehenklerine gö
re doğru mudur, yanlış mıdır ve bu mesele ne de
receye kadar ilimle bağdaşır diye düşünülebilir: 
Dün burada iktisadi meseleler üzerinde ne güzel 
konuşmalar oldu. Ben şahsan iktisattan anla
mam. Dün çok istifade ettim. Burası adeta bir 
mekteptir. İtiraf etmek lâzımdır ki, her şeyi bil
mek mümkün değildir. Ve her mebusun söyle
diği muhakkak bir hikmet olamaz. Ancak her 
fikir kanunlaştıktan sonra ona herkes hürmet 
edecektir. Bununla beraber kaldı ki, kanunlar 
da tenkidten vareste kalamaz. Niçin ?. Daha iyi
sinin çıkması için. Burada hatırınıza şurayı bu
rayı müdafaa ediyor diye bir şey gelmesin, rica 
ederim. Sadece bir hakikati, bir gerçeği kendi 
anlayışıma gör» ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir insan profesör 
dahi olsa birçok tesirler altında olacağı tabiîdir. 
Emekliye Sevk Kanunu da üniversite profesö
rü için bu tesirlerinden biridir. 

35 senelik meslek hayatım idrak etmiş, üni
versite için artık eser verme çağma gelmiş bir 
profesörün her an emekliye sevk edilmesini 
mümkün kılacak kanun, maaşından başka bir 
geliri olmıyan profesör için daimî bir tehdit, 
talebesine kültürünü aşılamasına, verimli ol
masına mâni bir korku ve eser vermesine mâm 
bir engeldir. Birçok hâdiselerde bu vâki ol-, 
muştur. Ben Maarif Vekâleti Bütçesi dolayı
siyle asla politika yapmak istemiyorum. Tedris 
heyeti, için müspet netice verniyen bu gibi te
sirlerin bir misalini arz ediyorum. Son hükü

met değişmesi ve hükümetin tarzı teşkili hak-
kında bir üniversite talebesi bir profesöre so
ruyor-. «Gazetelerde şöyle yazıyor, bu Anaya
sa üe kaıbali telif midir, değil midir? Bunun ha
kikatini öğrenmek istiyorum. Bize, bunun doğ
ru olup olmadığını, Anayasada yeri olup olma
dığını, Anayasanın tasvibedip etmediğini izah 
eder misiniz?» diyor. Muhterem arkadaşlar, 
profesör: «Beni, böyle bir suale cevap vermek
ten mazur görün, bu hususta bir fikrim olmı-
yacakUr.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; hani muhtar üniver
site?... (Soldan, gürültüler) («Har şeyi söylü
yorlar sesleri) İnsanın cesuru olur, korkağı 
olur. (Soldan, gürültüler, «tebliğ neşrediyor
lar, profesör korkak olmaz!» sesleri) Müsaade 
buyurun, çok doğru buyuruyorsunuz. Ben bu 
kürsüden o gencin sualini cevaplandırmıyarr 
hocayı hakikaten vazifesini yapmamış addede
rim. Ama sizin, Muhterem Heyetinizin itirazı
nı, bundan sonra korkan profesörlere cesaret 
verici bir hâdise olarak kaydetmek ve onlara 
duyurmak isterim. (Soldan, «Duydular sesleri, 
tebliğ neşredenler korkmaz» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâleti ile 
arasında münasebet tesis eden ve icabında üni
versite hocasının hürriyetini, serbestisini kös-
teklîyen cihetlerin bir bal çaresini düşünmek 
lâzımdır. 
Bu şekilde korkan profesör cevaptan kaçm-

mışsa zannederim ki, vazifesini yapmamıştır. 
Fakat bunda ona tesir ve korku telkin eden 
3ebebi göz önüne almak lâzımdır. Bitaraf ola
rak üniversite hocaları ile birer birer konuşula-
büinir. Maalesef bendeniz ıbu imkânı bulama
dım, sebebi malûm. (Soldan, gürültüler) Ken
dileri ille buluşmaktan zevk ve neşe duyarım. 

Muhterem arkadaşlarım; görüşme imkânını 
bulamadığımı söyledim, şunun için bulamadım: 
Üniversite hocaları ile buluşmak, benim için 
bir iftihar mevzuudur, kendilerinden birçok 
şeyler öğreneceğimden şüphem yoktur, ama 
muhalefet partisine mensup bir kimsenin üni
versiteye girdi, hocalarla konuştu, diye başla
rına gelmiyen... (Soldan, şiddetli gürültüler) 
(«Evvelce de böyle değü miydi» sesleri) 

Başlarına gelmiyen şeyler kalmıyacak, onun 
için bu şekildeki münasebetlerden onlar da, biz 
de endişe duyuyoruz. 
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ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Fethi 
Bey, sana yakışmıyor, bu gibi sözler. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Bir arkadaşı
mız evvelce de böyle olduğundan bahsetti. Ev
velce de böyle yapılmışsa onu da tasvibetmedi-
ğimi ve hata yapılmış olduğunu söylemekten çe
kinmem. Biz bu işte bitarafça hareket edilmesi
ni istiyoruz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Korkmakta haklı olacak bir muameleye 
mâruz kalmış mı? Bir misal verir misiniz, böyle 
bir profesör gösterebilir misiniz? 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; bu hususta belki geniş misaller vere
bilecek durumda değilim, yalnız birkaç misalim 
var. Yalnız tamamını ifade edecek durumda ol
madığımı arz ediyorum. 

MEHMET KARASAN (Denizli) — Muhale
fet mebuslariyle burada koridorlarda kolkola 
geziyorlar. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — B. M. Mecli
sinin içinde bir profesör bir milletvekili ile ko
nuşursa hata mıdır? B. M. Meclisinde de ken
disini masun hissetmiyecek insan düşünülebilir 
mi? 

REÎS — Rica ederim cevap vermeyin, karşı
lıklı konuşmayın, sonra sözlerinizin şirazesi bo
zulur^ Gülüşmeler) 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Haklısınız, Re
is Bey. 

işten el çektirilen profesörlerin olduğu ma
lûmdur, Avrupa'ya gitmekte olan bir profesö
rün hava alanından çevrildiği malûmdur. Buna 
benzer, terfii 7 ay kadar gecikmiş olan, şimdi is
mini hatırlıyamıyacağım, fakat burada ismi ka
yıtlı bir hoca mevcuttur. Bütün bunlar üniver
site profesörlerinin tam bir ilmî mesai içinde va
zifelerini yapmasına müessir olacak şeylerdir. 
Yalnız her şeye rağmen kocaların vazife aşkiy-
le ve hattâ yapılan bütün tesirlere rağmen, 
vicdanının ve ilmî yetkisinin kendisine verdiği 
salâhiyet nispetinde vazifesine müstakar adım
larla devam etmesi şayanı temennidir. 

Şurasını arz etmek istiyorum arkadaşlar, 
içimde onları size karşı bir müdafaa zihniyeti 
olmadığına hulûsu kalble emin olmanızı rica 
edeceğim. Bu mevzularda, arkadaşlarımız mu
hakkak ki merak edip alâkadar olmuşlardır. 
Ama daha bitaraf bir temas temin ederlerse 
memleketimizdeki bir üzüntü zail olmuş olur. 

Muhterem arkadaşlanm; malî muhtariyeti 
üniversitelerimiz için maalesef düşünmeye şim
dilik imkân yoktur. Zira tesis yoliyle kurulma
dıkları için, kendi gelirleriyle geçinmelerine, 
barınmalarına imkân görmemekteyim. Bütün 
bunların dışında üniversitelerimiz tesis tarihle
rinden bugüne kadar muhakkak ki, kendi im
kânları nispetinde çalışmışlardır, çalışıyorlar. 
Esasen istanbul Üniversitesi uzun bir maziye 
sahiptir. Teknik Üniversite 1944 ten itibaren 
faaliyete geçtiğine göre uzun bir mazisi var de
nemez. Ankara Üniversitesi yenidir, hattâ ku-

İ ruluş halinde sayılabilir. Formasyon halinde bu
lunan bir Üniversiteden ancak beklediğimiz ka
dar bir fayda temin ettiğimizi zannediyoruz. 
Yalnız bunu her halde kâfi görmemekte haklı
yız. Daha verimli olması şüphesiz arzumuzdur. 
Üniversitelerimizden gerek teknik kalkınma ile 
beraber, teknik faaliyetleri araştırmalan, bu
luşları ve bu kalkınmaya destek olabilecek bil
gi ve tatbikatı beklemek yerinde olur. 

Üniversitelerimizden, biraz evvel Maarif Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle de arz ettiğim gi
bi, halk eğitimi mevzuunda da istifade etmek 
mümkündür. Bir zamanlar üniversite haftası 
yapmak suretiyle bu konuda hizmetler yapıl
makta idi. Fakat bu da kâfi değildir. O zaman
lar bunu üniversite gençlerini Türkiye'nin her 
tarafına yaymak ve etüdler yaptırmakla temine 
çalışırlardı. Bu, köy kalkınmasına yardım eder
di. Fakat esaslı bir tertip yapılmadığı, esasb 
programa bağlanmadığı için kâfi derecede fay
dalı olmadığı da bir vakıadır. Bunun birçok 
misalleri var. Meselâ Meksika'nın kalkınması
nın üniversiteler tarafından yapılmış olduğu 
açık bir hakikattir. Üniversite camiası orada 
çadırlar kurmakta, mahallin imkânlarını tetkik 
etmekte, etüdler yapmakta ve bu suretle oranın 
kalkınma imkânını bahşetmektedir. Bu hususta 
üniversitelerde okuyan öğrencileri de şüphesiz 
bu bahiste düşünmeye mecburuz, 

i Arkadaşlar, üniversitelerimize, hamdolsun. 
j c.ok lise mezunu geldiği için bunlann hepsini 
! alamamaktadırlar. Üniversiteye gelecek kimse-
j leri kabul edebilecek şekilde mümkün mertebe 
i fazla inşaat yapılması,ve bunlara bu ihtiyacı 
,' karşılayacak öğretim üyelerinin yetiştirilmesi, 
i kütüphanelerin malzemesinin buna göre çoğal-
i turnası şayanı arzudur, uzaklardan gelen üni-
I versite talebeleri çok nâmüsait şartlar içinde-
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dirler. İstanbul'a, Ankara'ya gelenler ev bulama
makta, birdenbire büyük şehirlere gelmekten 
mütevellit bir intibaksızlık içinde kalmaktadır
lar. Bu gençlerimiz çok müşkül durumdadırlar. 
Mümkün olduğu kadar pansiyon miktarını ço
ğaltmak, maddi, mânevi alâka altında bulun
durmak, çocuklarımıza serbestçe ve rahat çalış
mak imkânlarını hazırlamak lâzımdır. Bu yolda 
Kızüaydan yardım görülmekte idi. Geçen sene 
zannediyorum 50 kişiye yemek yardımı yapa
caklarım söylemişlerdi. Bu, üniversite için çok 
mahdut bir rakamdır. Daima büyük yardımla
rına şahit olduğumuz Kızılaym bu mevzuda da 
biraz daha cömert davranmasını istemekteyiz. 

Sonra, talebelerin tâbi oldukları statüler ve 
talimatnameler sık sık değişmektedir. O kadar 
değişmektedir ki, gençler bunu bâzan Şûrayı 
Devlete kadar intikal ettirmekte ve bâzan da 
haklı çıkmaktadırlar. Simi geçme, imtihana tâ
bi olma gibi vaziyetleri de esaslı bir şekle bağ
lamasını üniversitenin üstünde duracağı bir me
sele, addetmeyiz. 

Bütün bunlardan sonra netice olarak şu cüm
leyi arz ederek sözlerimi sona erdirmek isterim: 
Asü Türk Milletinin medeni milletler seviyesi
ne çıkmasında, maddi, mânevi kuvvet olmasın
da birinci vasıta olan maarif dâvası yolunda 
iktidarın halisane giriştiği her teşebbüsü Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu olarak des-
tekliyeceğimizi arz eder ve 1956 yüı Maarif Büt
çesinin Türk Milletine hayırlı olmasını temenni 
ederim. (Umumi olarak, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim, diğer söz alan sayın arka
daşların isimlerini okuyoruz : Hürriyet Partisi 
Meclis Grupu adına Turan Güneş (Kocaeli), 
Mehmet özbey (Burdur), Ahmet Gürsoy (Kü
tahya), Abdullah Aytemiz (Maraş), Ömer Bi
len (Ankara), Nuri Ocakcıoğhı (Malatya), Ham
dullah Suphi Tannöver (İstanbul), Fahri Be
len söz sırasını Sait Bilgiç (İsparta) ya vermiş
tir. İhsan Hamid Tiğrel (Diyarbakır), Sabri 
Erduman (Erzurum), Osman Turan (Trabzon), 
Baha Akşit (Denizli), Hasan Hayati Ülkün 
(Niğde), Agâh Erozan (Bursa), Sadettin Ya-
iım (Kocaeli), Selâhattin Karayavuz (Trabzon), 
Hüseyin Bozbeyoglu, sırasını bu arkadaşa ver
miştir. Ahmet Hamdi Sancar (Denizli), Safa-
eddin Karanakçı (Çanakkale), Süleyman Çağ
lar (Kastamonu), Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
(Trabzon), Sekip İnal (Hatay), A. Haçopulos 

(istanbul), Sadettin Karacabey (Bursa), Aliye 
Temuçin (Ankara), Hilmi Durmaz (Van), Ah
met Morgil (Rize), Ahmet Gürkan (Tokad), 
Fahri Belen (Bolu), Füruzan Tekil (istanbul), 
Talât Vasfi Öz (Ankara), Mehmet Hazer (Kars). 

Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 
Turan Güneş'indir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım; Maarif bütçesi dolayısiyle maarif 
meselelerimiz üzerinde Hürriyet Partisi Meclis 
Grupu adına görüşlerimizi kısaca arz ediyorum. 

Bir milletin mukadderatını hazırlıyacak olan 
ve uzun bir tatbik devresine muhtaç bulunan 
maarif politikası, şimdiye kadar millî bir plân 
ve programa bağlanamamıştı. Gelip geçmiş par
tilerin bu mesuliyete müteharrik bir şuur ile 
uzun vadeli bir program hazırlamamış olmala
rından şikâyet etmek, tenkidçi dahi olsak, taü-
sizliktir. 

Maalesef bu talihsizliğimiz aynı partiye men
sup muhtelif fikirlerin veya hükümetlerin tezat
lı tatbikatlara tevessül etmesiyle daha da art
mıştır. Maarif meselelerimizin hallinde, nesilden 
nesle gereken gayretler silsilesinin ve uzun vâ
delerin lüzumunu elbette müdrikiz. Ancak öyle 
temenni olunur ki, yarınımızı tehlikeye atacak, 
bugünkü kaygısızlıktan hükümet süratle kurtul
sun. 

Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâleti mer
kez ve taşra teşkilâtının, memleketimizin bün
yesine ve modern eğitim hizmetlerinin icapları
na uygun bir tarzda yeniden kurulmasına ihti
yaç vardır. 

D. P. iktidarının ilk heyecanlı günlerinde 
hazırlatılan Teşkilât Kanununun, ihtiyacın müs
taceliyetine rağmen alâkalı kademeler arasında 
sürüncemeye terk edilmesini ana dâvaların hal
line cesaretle girişecek bir vekâletin ciddiyetiy
le kabilitelif görmüyorum. 

Bugün merkez teşkilâtının arz ettiği manza
ra şudur : Vekâletin yüksek sevk ve idare ma
kamlarından olan dairelerin yansı boş bulun
maktadır ve vekâletle idare edilmektedir. Bu 
dairelerden hizmet ve himmet bekliyen memle
ket meselelerinin durumu hakkında bir fikir 
vermeye ve maarif işlerindeki kaygısızlık iddi
asına hak verdirmeye kâfidir sanım. 

Bununla beraber, bir misal daha vermek için 
kültür ateşelikleri mevzuunun hâlâ tanzim edil-
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memiş olduğunu hatırlatalım. Bunun neticesi 
olarak da dış kültürel münasebetlerden gerekli 
faydalar sağlıyamamış ve hudutlarımızı aşan 
Türk kültürünü de koruyamamış bulunuyoruz. 
Bu arada Kıbrıs ve Batı - Trakya Türklerinin 
kültür durumunu maalesef ihmal etmiş bulu
nuyoruz. Bugün talebe müfettişlikleri ile bera
ber yürütülen kültür ataşelikleri yaran arpa
lıklarıdır. 

Muhterem arkadaşlar; öğretim müessesele
rimize gelince; okur - yazar nispetinin son de
rece düşük olması üe gerçekten üzücü bir du
rumda bulunan memleketimizde ümmilikle mü
cadelenin demokrasimiz içinde ne derece ehem
miyetli olduğu izaha muhtaç değildir. Bu büyük 
dâvayı 10 - 15 sene içinde halletmeyi hedef tu
tan kanun tasarısı beş senedir uyumaktadır. Bu 
muazzam zaman kaybını meşru gösterecek hiçbir 
sebep kabul etmiyoruz. 

Bugünkü perakende iş görme ve palyatif 
tedbirlerin bir ilköğretim seferberliği programı 
hazırlanmadan, beklediğimiz neticeyi elde et-
miye yaramıyacağı kanaatindeyiz. Bütçe Encü
meninin haklı olarak 20 milyona çıkardığı tah
sisatın en nikbin hesaplarla büe yılda 8 - 600 
okuldan daha fazlasını sağlamıyacağf muhak
kaktır. En az 17 bin okula ihtiyacımız olduğu 
düşünülür ve nüfusumuzun artış temposu da 
nazara alınırsa, ihtiyaçla tedbir arasındaki 
muazzam fark kolayca anlaşılır. Bu arada Hür
riyet Partisinin Meclis Grupuna mensup bir ar
kadaşınızın kendi kazasında, üzerinde evvelce bir 
miktar durubnuş bulunan bölge yatıb okulları 
tesisi hususunda, hakikaten büyük manşetlerle 
ilân edümiş bulunan haberin de tahakkuk et
memesini görmekle müteellimizdir. 

Ortaokul politikasının esaslı bir prensipten 
mahrum olduğu kolayca görülüyor. Rakam edebi
yatına malzeme olmak üzere, maddi imkân ve 
öğretmen takati düşünülmeden açılan ortaokul
lar, öğretmensizlik ve ders malzemesizliği yü
zünden, ana - babaları ve hattâ bizzat öğrencileri 
günlük gazte sütunlarında sızlanmalara kadar 
götürmüştür. 

Memleket münevverlerinin yetişmesinde üni
versiteye hazırlık safhaları olarak temel mü
essese telâkki ettiğimiz liselerin umumi kültürü 
sağlam, ilmî zihniyetin teşekkülüne elverişli ten
kid ve muhakeme şuuruna varmış insanlar ye

tiştirme bakımındau seviyelerinin yüksek tutul
masını hayatî ehemmiyette görüyoruz, iyi öğret
men yetiştirme hususunda gösterilen ihmal, 
liselerimizi bu seviyeden mahrumiyet tehlike
siyle karşı karşıya bulunduruyor. 

imtihan sistemlerinde yapılan değişiklikler, 
yaşları henüz menfaatlerini tamamiyle müdrik 
olamıyan genç dimağlara yaranmak isteğiyle 
tahsili istikbale hazırlanmanın ciddiyetiyle ka
bili telif olmıyan bir hercümerç içine koymuş
tur. Eğitim ve öğretimie ilgüi kararlarda ilmin 
ve ihtisasın bu kararlara esas olması yerine, öğ
renim süresinin indilmesi gibi tamamen teknik 
ve pedagojik bir mevzuda dahi müşahede olun
duğu gibi hikmeti hükümetin hâkim bulunması 
sadeee teessüfe şayan değil.aynı zamanda Maarif 
Şûrasına da danışılmamış olması kanuni bir 
ihmaldir, istanbul Yüksek Ticaret Okulunun 
dağıttğı broşürde görüleceği üzere birçok yük
sek okullarımızdaki maddi şartlar ciddî bir 
yüksek öğretimi temin edecek şekilde değildir. 
Bunun dışında bu yüksek okulların öğretim 
üyelerinin durumu da bir hayli garip bulunmak
tadır. Bunlan üniversite öğretim üyelerinin tâbi 
olduğu nizama bağlamak bir zaruret haline gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; yeni açılacak ve açıl
makta olan üniversiteler meselesine gelince; bu 
mevzuda dahi henüz kâfi miktarda meselenin 
üzerine ciddiyetle eğilmiş bulunmuyoruz. Doğu 
Türak Üniversitesinin kurulunşundaki aksaklık
lar diğer üniversite kuruluşlarında da husule 
gelecektir endişesi içindeyiz. 

Bu meselelere başlıca temas ettikten sonra, 
maarifin ana dâvalarından bir tanesine kısaca 
temas edelim: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Öğretmen, maarif dâvamızı halledecek esas 

unsurdur. Yeni nesillerin yetişmesinde olduğu 
kadar, millî kültürün inşa ve inkişafında da uh
desine düşen vezifeyi lâyıkiyle ifa edebilmesi 
için yetiştirilmesine hususi bir itina gösterilme
lidir. 

Hükümetin iftiharla kaydettiği üköğretmen 
okullarının artırılması keyfiyeti rakam edebi
yatının yeni bir örneğidir. Kırka çıkarıldığı 
iddia edilen öğretmen okullarından birçoğu 
meslek dışı şahıslarla öğretim yapmaktadır. 

Liselerimizin iyi öğretmene son derecede 
olan ihtiyacı karşısında 50 • 60 gibi az bir mev-
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cutla sığıntı halinde bırakılan yüksek öğretmen 
okulunun durumu maalesef hazindir. 

Bütçe Encümeni raporunda asgari rakam 
olarak verilen öğretmen ihtiyacı 2 054 olarak 
gösterilmiştir. Bunun 200 tanesi lise öğretme
nine olan ihtiyaçtır. Bu rakamla yüksek öğret
men talebesi arasındaki nispeti takdirinize bıra
kıyorum. Bu durura, öğretmen yetiştirme mev
zuunda ne derece geciktiğimizi anlamış olduğu
muzu gösteriyor. 

Buna ayrıca şunu ilâve edelim. Bugün lise 
sınıflarında ders okutan öğretmenlerin bir kıs
mı Öğretmen sıfat ve salâhiyetinde bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, mesleki ve teknik öğ
retim okullarında öğretmenlerden büyük sayı
da istifalar vukubulduğu bit- hakikattir. Kal
kınma sadece, baraj ve köprüden ibaret kala-
mıyacağma göre, bu kabil krizler karşısında 
tedbirler düşünmemek teknik öğretimin seviye
sini düşürerek, sınai ekipmanımızı da işlemez 
hale getirecektir. 

Meslekî teknik öğretimle kalkınma arasında 
vazıh, sarih bir koordinasyon kurulması lüzumu 
aşikârdır. Fakat, kalkınmanın ciddî ve vazıh 
plânlara bağlanmadığı bir devirde tabiatiyle 
meslekî ve teknik Öğretim de bu plân çerçeve
sinde yer alamıyacağı acı bir hakikattir. 

Birkaç, kelime ile de imam - hatip okulunun 
acıklı halini belirtmek istiyorum. Çoğunluk iti
bariyle fakir vatandaş çocuklannın devam et
tiği bu okullar deva olacakları büyük, sosyal 
dâvanın ehemmiyeti ile mütenasip bir alâka 
göstermemektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, imam - hatip okulla
rından memleket olarak, millet olarak büyük 
şeyler bekliyorduk. İmam - hatip okulları ve 
bunun gibi tesis edilecek müesseseler, Demokrat 
Parti programında yer alan mütehassıs heyetle
rin hazırlıyaeağı bir program dâhilinde din 
adamları yetiştirmeye matuf bulunuyordu. 
Böyle bir mevzuun tamamen politika mevzuu 
dışında olması iktiza eder. 

Bir imam - Hatip Okulu müessesesi, gayesi
nin tahakkukuna tahsis edilsin, imam yetiştir
mekten başka bir amacı olmıyan bu müessese
nin bâzı mebus arkadaşlanmızın yaptı klan gi
bi kendi mmtakalarında seçim propagandasına 
mevzu olmaktan kurtulması iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar; bu mesele hakikaten 
üzerinde durulacak değerde bir meseledir. Çün
kü mânevi birliğin inkişafı kısmen doğrudan 
doğruya bu müesseselerin yetiştireceği insan
lara bağlıdır, iyi adam, olgun adam, müspet 
adam yetiştirmeyi bu meslekin esas mevzuu ol
maktan çıkarmıyalım, arz ettiğim şekilde adam 
yetiştirmekten bu müesseseyi mahrum bir şek
le, bir hale getirmiyelim. 

Buradaki talebelerin bugün çalışma imkân
lan hakikaten acıklı ve ağırdır. 

Muhterem arkadaşlar, eğer sözlerimi ispat 
etmekliğimi istiyorsanız. Ankara imam - Hatip 
Okulu pansiyonunu ziyaretiniz kâfidir. Bu nok
taya temas ettikten sonra Maarif Vekâleti ile 
ilgili bir meseleye temas edeceğim. 

Bu da halkın eğitimi meselesidir. 
Türkiye Maarif Vekâleti birçok memleket 

lerin vekâletlerinden farklı olarak umumi in
sanların eğitimine memur bir vekâlet olmak 
icabeder. Binaenaleyh sadece genç nesilleri 
okutmak için mektepler açmış olmak Maarif 
Vekâletinin uhdesine tevdi edilen vazifeleri yap
mış olmasına kâfi bir sebep teşkil edemez. Bi
lâkis bunun yanında yine Maarif Vekâleti, genç
leri okutmak vazifesiyle mükellef olduğu kadar 
ve belki de ondan daha fazla mühim bulunan 
bu memlekette ümmiliği ortadan kaldıracak 
tedbirleri bulmak ve almakla mükelleftir. Bu
gün halk eğitimi mevzuunda maalesef bu mü
him dâvanın halli için gerekli tedbirleri almış 
değiliz. Hattâ bu mesele için henüz Maarif Ve
kâleti teşkilâtında ciddî bir hazırlık da mevcut 

I bulunmamaktadır. 
Muhterem arkadaşlanm, Maarif Vekâleti 

meseleleriyle ilgili mâruzâtımız bundan ibaret 
olacaktır. Bunun yanında Maarif Vekili arka
daşımızın aynı zamanda üniversitelerin başında 
bulunması dolayısiyle bu üniversite bütçeleri
nin de müzakerelerinin beraber yürütülmesi ba
kımından yüksek müsaadelerinizle Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu adma üniversitelerimiz 
hakkındaki düşüncelerimize de kısaca temas 

i edelim. 
Muhterem arkadaşlar; geçen malî yılın üni-

j versiteler bakımından günün konusu halinde 
i cereyan eden meselesi maateessüf yine üniver-
; site muhtariyeti olmuştur. Üniversitelerimizin 
i şu veya bu şekilde birçok meselelerinin mevcu-
1 diyeti aşikârdır. Fakat gerek efkân umumîye -
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nin gerek matbuatın bir kısmının günün başlı
ca konusu olarak muhtariyeti almış olmaları 
itibariyle, diğer taraftan da bu muhtariyetin 
bizatihi üniversite mefhumiyle karışması bakı
mından biz de mâruzâtımızı sadece üniversite 
muhtariyeti üzerinde teksif edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, üniversite muhtariye
ti bugün efkârı umumiyemirin yabancı olduğu 
bir şey değildir, hattâ yalnız efkan umumiye-
mizin değil, aynı zamanda tarihimizin de yakı-
nen vâkıf olduğu bir husustur. Peşinen şuna 
işaret edeyim ki, üniversite muhtariyeti; üniver
siteler tarihi içinde bizatihi üniversitelerin tesi
si anından başlamış bir mesele, bir müessesedir. 
Üniversiteler Ortaçağda kurulmaya başladığı 
andan itibaren Ortaçağ sistemi ve nizamı için
de dahi derhal o zamanın muhtariyet esaslarına 
bağlanmıştır. O zaman derebeylerin, kırallann 
yahut komünlerin üniversiteye tanıdıkları muh
tariyet tarih kitaplarından hepimizin bildiği 
bir hakikattir. Bizim tarihimizden bir misal ver
mek icabederse daha 15 nci asrın ortalarında 
büyük Türk Âlimi Ali Kuşçu'nun, Uluğ Beyin 
sarayındaki durumunu, vazifelerini vc hareket
lerini hatırlatmakla iktifa edebiliriz. Yüksek 
malûmunuz olduğu üzere Ali Kuşçu zamanın en 
büyük astronomu ve riyaziye âlimlerinden biri 
bulunuyordu. Kendisinin bir profesör arkadaşı
nın, bir müderris arkadaşının, zamanın hüküm
darı tarafından işinden azledilmesi üzerine Ali 
Kuşçu bir daha medreseye ve rasathaneye ayak 
basmamış, işine başlamasını rica için bizzat ken
disini ziyarete gelen Uluğ Beye : «Hükümdar
lar ilim adamlarına asla emretmemeli, o memle
kette ilmî muhtariyet olmazsa ilmî inkişaftan 
bahsedilemez» demişti. (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; bu hâdise 1460 - 1470 
senelerinde cereyan etmiştir. 

Nedir muhtariyet arkadaşlar? muhtarın muh
telif gayeleri vardır. Birinci hedef, ilim âzami 
çalışmaları ele almalıdır. Çalışacağı mevzularda 
kendisine bir emir verilmemelidir, hüsnüniyet
le meşbu bir emir dahi olsa. ilim adamının yara
tıcı olmasını istiyorsak onu kendi sevdiği, be
ğendiği ve merak ettiği mevzularda çalışmakla 
başbaşa bırakacaksınız. Bu ilmin inkişafı için 
şarttır. 

Fakat gaye yalnız İra değildir, ikinci re mü
him ve demokratik düzenin bizzat temelleriyle 
ilgili bir mesele vardır. 

Muhterem arkadaşlar; demokratik düzen, yük
sek malûmunuz olduğu üzere, müteselsil kon
troller, müteselsil münakaşa zincirleri rejimin
den ibarettir. Bu bakımdan demokratik bir dü
zende hakikatin anahtarı, hakikatlere açılan ka
pılar bir şahsın, bir zümrenin eline katiyen bı
rakılamaz. Demokratik düzende hakikatler iza
fidir. Bu izafiliğin kontrolünü nereden bulaca
ğız? Bu izafiliğin kontrolünü, hakikatlerin bu 
izafiliğin ışığı altında görmek lâzımgeldiği ha
kikatini demokratik düzende muhtar müessese
ler gösterebilir. Üniversitenin muhtar olması lâ-
zımgelir. Çünkü hakikaten siyaset adamlarına, 
tüccarlara, çiftçilere gittikleri yolun nereye doğ
ru olduğunu gösterecek, tabiatiyle üniversite
lerdir arkadaşlar. Üniversiteler Meclisi muraka-
bo edebilirler, gibi yanlış bir sözün tehevvürü 
altındadırlar arkadaşlar. Bu söz doğru değildir, 
yanlıştır. Fakat bir Ziraat Fakültesi profesörü 
bir çiftçinin yaptığı ziraatin doğru olup olma
dığını ne şekilde kontrol ederse, muayyen yolu 
bilen bir insan sıfatiyle doğru yolda mı, yanlış 
yolda mı olduğunu ne şekilde tâyin edebilirse, 
siyasetle uğraşan vatandaşların bir imtiyazı ol
madığına göre, bırakalım arkadaşlar, üniversite 
profesörleri de bize bunları açıklasınlar. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Biz 
Mecliste salatalık adam yetiştirmiyoruz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bahadır Bey, 
sen murakabe edilsen de hakikati göremezsin. 

Muhterem arkadaşlar, murakabe ancak hüs
nüniyetle, safveti kalble kendisine doğru yolu 
göstermek isteyen insanlar için bahis mevzuu 
olabilir. 

Muhterem arkadaşlanm, üniversite muhtari
yeti hususundan temennilerimiz bundan ibaret
tir. Bu hakikatler o kadar belirlidir ki, bu mem
leketin siyasi partilerinin hemen hepsinin pro
gramında bunlan görmek kabildir. Bunlar bi
linmez hakikatler değüdir. 

Üniversite hocalannın siyasetle iştigali mes
elesi: Muhterem arkadaşlar; ne ilim, üniversite 
hocalannın inhisanndadır, ne siyaset, siyaseti 
meslek edinen insanlann inhisanndadır. (Bu 
doğma sesleri) Demokrasi rejiminde bütün va-
tandaşlann siyaset meydanına inmesi şarttır. 
Siyaset meydanı eğer inhisar altında bulunursa, 
o memlekette demokrasiden değil, ancak oligar
şiden bahsedilebilir, üniversite hocalarının si-
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yasetle iştigal edebilmeleri iktiza eder. Bizim 
kendi noktai nazarımıza göre siyaset, öyle nef
ret edilecek, kaçılacak bir nesne değildir. Siya
set, memleketin, mukadderatım ilgilendirmesi 
itibariyle faaliyetlerin en ulvilerinden olması 
icabeder. Siyasetle iştigal, yani âmme işleri üze
rinde kafa yormak, âmme işlerinin iyi istikamet
lere çevrilmesine çalışmak yolunda Avrupa 
memleketlerinden namütenahi misaller getirmek 
mümkündür. Bilfarz İngiltere'de demokratik 
nizamın bulunmadığını yahut üniversite profe
sörlerinin siyasete müdahale etmeleriyle o mem
lekette ilmî inkişaf olmadığını iddia etmek 
mümkün mü? Meselâ: Lâski işçi Partisi Genel 
Sekreteri idi. Bunu bir istisna olarak kabul et
sek bile 1932 de Liberal Partinin seçim beyan
namesini iki profesör yani Prof. Keysıes ile 
Prof. Henderson yazmışlardı, ingiltere'den da
ha çok misal almak mümkün; uzatmıyahm. 
Fransa'da Dûverger, Capitant ve Prelot profe-
fesör oldukları halde siyasi partilerde azadır
lar, hattâ genel kurul azasıdırlar. Ve ayrıca si
yasetle uğraşırle'r, günlük gazetelerde her gün 
bu hocaların yazılarına raslarsıniz. Bunlar «fa
lan parti şöyle diyor, doğrudur; feşmekân parti 
böyle diyor yanlıştır» diyebilirler. Dünyanın 
bütün fakültelerinde «siyasi partiler», «siyasi 
partilerin fikirleri» diye dersler vardır. Eğer 
bir üniversite hocası kürsüsünde «şu partinin 
programında şu hâkimdir; şu esaslar yanlıştır» 
diyecek olursa siyaset rai yapmış olur Yoksa 
siyasi partiler ilminde çalışmalar mı yapmış 
olur?... 

MEHMET KARASAN (Denizi) — Bizde 
yazmıyorlar mı Turan Bey?... Hiçbir yazı gör
müyor musun?... 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Evet, yazsa
lar bile siz bunu istemiyorsunuz. Biz ise bunun 
tabii bir hak olduğunu iddia ediyoruz. Fark 
buradadır. 

isviçre'den ve diğer memleketlerden bu hu
susta birçok misaller getirmek mümkündür. Ve 
en nihayet bütün bunların muhassalası Demok
rat parti programında yer almış bulunuyor. 
Bakınız Demokrat Parti programının 11 nci 
maddesi ne diyor. (Devlet memurlarının siyasi 
faaliyetlerde bulunmaları ve siyasi partilere 
girmeleri yasaktır. Yalnız yüksek öğretim men
supları mesleklerinin mahiyeti icabı bundan 

müstesnadır.) Yani bunlaT siyasi partilere gir*, 
bilirler ve siyasi partilerin faaliyetinde buluna
bilirler deniyor. Siyasi partilere girebilirler 
ama siyasi faaliyette bulunamazlar. Bana 
hangi kanun maddesi gösterebilirsiniz, 
hangi medeni memleketten bir misal gös
terebilirsiniz ki, orada bir siyasi par
tiye kayıtlı azalardan bir kısmının hak
lan bilinmez sebeplerle kısılmış olsun. Si
yasi partiye girenler ayrıca siyasi faaliyette de 
bittabi bulunur. Esefle söylemek lâzımdır ki; 
bu program yapıldığı zaman henüz gönüllerde 
yaşıyan Demokrat Partinin demokrasi âşığı ol
duğu devirlerdi. 

Muhterem arkadaşlar; meselenin teknik saf-
halarına gelince; uzun münakaşalara sebebiyet 
veren 6435 sayılı Kanun muhtariyeti zedeler mi, 
zedelemez mi? Bu kanun Uluğ Beyin memleke
tinde 1465 senelerinde yapılmış olsa idi o devir
de üniversite muhtariyetini, ilmî hürriyeti ze
deler sayılırdı. (Sağdan, bravo sesleri) Aradan 
beş asır geçtikten sonra aynı milletin çocuklan 
olan bizim devletimizde muhtariyeti zedelemez 
telâkki ediliyor. Bendeniz üzüntü duyuyorum; 
bu memleketin münevverleri üzüntü duymakta
dır. Bunun için üzerinde hukuki ve teknik mü
nakaşa yapılmasına lüzum olduğuna bendeniz 
kaani bile değüim. Bu kanuna verilmek istenen 
son şekil dahi maalesef, arkadaşlar, üniversite 
muhtariyetini halletmiş olmaz. Bütün Devlet 
memurları için kaldırılması yoluna gidildiği 
halde üniversite hocaları için bunun devamı üni
versite muhtariyetiyle bağdaşamaz. Bir an için 
Devlet Şûrasına gitme gibi bir yol açılmış olsa 
dahi Devlet Şûrası idari takdir salâhiyetine 
karışmıyaeağı için bu profesörün vekâlet emri
ne alınmasına âmil olan sebepleri araştıracak 
değildir, bunlan takdir edemez. O halde nedir? 
Bir ilim adamı sıfatım taşıyan şahıs doğrudan 
doğnıya takdir salâhiyeti ile Vekile bağlanmış 
oluyor. Öyle temenni ederim ki, profesör olan 
Maarif Vekili böyle bir salâhiyetin kendisine 
verilmesini asla kabul etmiyecektir. Bunu bize 
tatbikat gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu geçen sene, üni
versitelerimiz için hakikaten çetin bir imtihan 
senesi oldu. Bundan ancak üzülmek lâzımgelir. 
Misalleri var mı? Bendeniz birçok misaller ve
rebilirim, misaller hakikaten çoktur. Ve haki
katen ferden ferda, şahıs beşahıs üniversite ho-
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calannı üzücü, üniversite hocalarım yıpratıcı 
mahiyettedir. Bırakınız idari baskılan, Yeşüköy 
hava meydanından bir Uim kongresine giden 
profesör, polis marifetiyle «Başbakanın emirle
riyle Ankara'ya gideceksiniz» hitabiyle seyaha
ti geri bırakılmıştır. 

Resmî ve gayriresmî, memleketin iktidarın
da bulunan partinin organında üniversite hoca-
lanna reva görülen muameleler vicdanları sız
latacak mahiyettedir. (Soldan, «hâdise göster, 
kimlere ne yapümıştır?» Sesleri) 

Bunlan zikretmek istemiyordum arkadaşlar. 
Bunların vukubulmadığı kanaatinde olanlar bu
lunmaktadır. Bu hâdiseleri teker teker zikrede
ceğim. Ancak peşinen bu hâdiselere muhatap 
olmuş arkadaşlarımdan ve hocalarımdan burada 
özür dilerim, çünkü bunlar onların şahıslannı 
Ugilendiren meselelerdir. Fakat bugün burada 
isimlerini açıklıyorsam, üniversiteler bakımın
dan bir mületvekiii olarak uhdeme düşen bir 
vazifenin icabı olarak bunu yapıyorum, tekrar 
özür dilerim- (Soldan, gürültüler) 

SADETTİN YAIJM (Kocaeli) - Başveküe 
nasıl rica ettiğini unutma 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Kardeşim 
Sadettin, bu meselelere senin aklın ermez, bırak 
da konuşalım. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Milletve
kili olup da burada başka türlü konuşmaya hak
kın yok. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bilmediğin 
meselelere karışma, Sadettin. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Avrupa'ya 
gitmek için Başvekile nasıl rica etmiştin! 

RElS — Sadettin Bey, rica ederim hatibin 
sözünü kesmeyin, ihtar ediyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Avrupa'ya 
giden kaymakamdır. (Soldan, gürültüler) 

Efendim, Osman Okyar'm bir makalesi neş
redildi, Cumhuriyet gazetesinde. (Soldan, onlan 
biliyoruz sesleri) Beyefendiler, onlar da size kâ
fi gelmiyorsa işi Allah'a bırakmaktan başka ça
re kalmıyor. 

Ben bümediğiniz, geçmiyen tarafları da arz 
edeyim : 

Bir makale yazıyor, hakikata uyar veya uy
maz : «içtimai ilimlerde her şey izafidir.» Ma
arif Vekâleti hiddet içindedir, üniversiteye, fakül
teye şu makale üzerne ne yaptınız diye yazıyor. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Vekil kimT 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Celâl Yar

dımcı. Fakülte cevap veriyor : «Bu ilmî bir ma
kaledir» diyor, ikinci bir yazı : (ilmî makale 
öyle mit ilmî mi, şurası da mı ilmî, burası da mı 
ilmî') Osman Okyar'ın bu makalesinin neticesi; 
Sanayi Kalkınma Bankasındaki memuriyetinden 
çıkanlmasıdır. (Gürültüler) 

Şimdi bendeniz Maarif Vekili arkadaşımız
dan soruyorum. Osman Okyar'ın makalesi üze
rinde gösterilen bu şiddet ve infialden sonra 
hangisi haklı çıkmıştır? Maarif Vekâleti mi, 
yoksa Osman Okyar mı? Osman Okyar hakikaten 
siyasi maksatlarla bu makalelerini yazmışsa yani 
muayyen bir siyasi partinin iş başına gelmesini 
temin zımnında bu makaleyi yazmışsa selefleri, 
bu arkadaş hakkında bir karar almadılar. Ken
dileri bir karar alacaklar mı? Almıyacaklarsa 
bundan evvelki muamelelerin mahiyetini bize izah 
etsinler. 

Muhterem arkadaşlar: hakikaten özür dilerim; 
eğer bu sözlerim bahsettiğim meseleleri ispata 
kâfi gelmiyorsa bunu yüksek takdirlerinize bıra
kırım. Arkadaşlar istedikleri için zikretmeye 
mecbur kaldım. Fakat bundan j-zan duvduğum 
için bu mevzuda daha fazla tafsilâta girmiyece-
ğim. 

Arkadaşlar; temennimiz şudur : Üniversite 
muhtariyetini zedeliyen mevzuat mevcuttur. Bun
lar kaldmlmalıdır- kaldırılması iktiza eder. Çün
kü baskı altında çalışacak bir üniversiteden ne 
iktidar, ne muhalefete, ne de memlekete bir 
fayda beklemek mümkün olmaz. Üniversiteleri
mizi kendi ilmî faaliyetleriyle ve siyasi, içtimai 
hayatımızın bütün safhalarına ışık tutma vazi-
feleriyle başbaşa bırakmamız ieabeder. Bu üni
versite muhtariyetinin ve mahiyetinin icabıdır. 

Biz, Hürriyet Partisi olarak bu noktadan 
hareket ederek üniversitelerimizin bütçesine be
yaz rey vermeye kararlı bulunmaktayız. (Sağ
dan, alkışlar) 

RElS — Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; 
Demokrat P?rtimîz iktidara gelirken Maa

riften devir aldığı 100 milyonun üstündeki büt
çeyi bugün 500 milyona yaklaştırmakla par
timizin Türk Maarifine verdiği büyük ehem
miyeti gösterir. 
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iktidarımız Muarifdeki asrrhk periliğimizi 
telâfi için yaptığı çok büyük fedakârlıklarla 
ve süratle ilerlerken : 

Aşağıdaki çek kısa temennilerimin de ta
hakkukunu Sayın Bakandan rica ederim. 

Memleketimizde okuma çağındaki 3 milyon 
çocuktan ancak 2 milyonunu okutabiliyoruz. 
Bir milyonu açıkta okumak istiyor. 25 milyon 
nüfusumuzun 8 milyonu cahildir. Halk eğitimi 
umum müdürlüğünün bir an evvel kurulmasını 
bekliyoruz. 

Memleketimiz kırk bin okul isterken 20 bi
ni yoktur. 75 bin öğretmen isterken 35 bini nok
sandır. 40 kadar yaptığımız muallim mektebin
den her sene çıkan 4 bin öğretmenle bu açığı 10 
senede kapatacağız. 

Senede 500 okul yapmakla 20 senede okul
larımızı tamamlıyabilece&iz. Şu halde; 

Bütün memlekette 130 bin ortaokul genç
lerinden kabiliyetli olanlar kısa kurslardan ge
çirerek bu boşluğu doldurmak lâzımdır. Çünkü, 
ilköğretim milletlerin bilgi içtimai ve iktisadi 
kalkınmasında birinci derecede müessir bir kuv
vettir. Sultan "Reşat zamanından heri devam 
eden 45 senelik tedrisatı iptidaiye kanununu 
değiştiren tasarının tezce Meclise getirilmesi 
şarttır. 

Ortaöğretime gelince : 
iktidarımız her vilâyete bir lise ve her ka

zaya bir ortaokul yapma kararını vermiş ve 
ekserisini açmıştır. Bugün 100 kazamız orta
okuldan mahrumdur, Açılan ortaokulların öğ
retmenleri çok noksandır. 

Bilhassa yabancı dil hocalarına çok ihtiya
cımız vardır. Bunun da tek çaresi; kollejleri 
takviye etmek ceitim enstieülerine fazla talebe 
almak ve yenilerini açmak lâzımdır. 

Yoksa bu sene olduğu gibi Yüksek Muallim 
Mektebi (Fizik, Kimya şubesi) mezun verirse 
ve eğitim enstitülerine, çok az talebe alınmala
rı devam ederse aradaki bu uçurumun kapan
masına imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlar; 
Muhalifimizin en güzel eseri, kız sanat ens

titüleridir. Bunların ve gezici köy kadınlar kur
sunun adedini artırmak çok faydalı olacaktır. 

Memleketimize teknik eleman yetiştiren er
kek sanat enstitüleriyle lüzumlu atelyelerle tak
viyesi şarttır. Bilhassa üniversite kapısından 
geriye dönen lise ve sanat enstitüsü mezunları-

m; kısa teknik devrelerden geçirerek memleke
tin çok muhtacolduğu teknik elemanları, mü
hendis ve fen memurlarını bu şekilde karşıla, 
mak lâzımdır. 

Üniversitemize gelince: 
Bugün üniversiteye hazırlık olan liselerimiz

de talebe miktarı taşmıştır. Bu gençleri okuta
cak ilim ocaklarına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Üniversitelerimiz de kapılarına kadar tı
kanmıştır. Anadolu'da eczacı yok gibidir. 

Eczacılık Okuln çok az talebe alıyor. Anka
ra Tıp Fakültesinde ekseri hocalar hazır oldu
ğu halde burada da bir eczacılık şubesi açılabi
lir. Fakat nedense, müteaddit ikaz ve irşatları
mıza rağmen bu, ihmal ediliyor, açılmıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mükemmel bir üniversite ancak 100 - 200 

senede tekemmül edebilir. Maarife çok susayan 
memleketimizde; 

Çukurova'da; Ziraat Fakültesini içine ala
cak ve Konya'da, Hukuk Fakültesini çekirdek 
yapacak birer üniversitenin temellerini şimdi
den atmak demokrat iktidarımızın sayısız en 
güzel eserlerinden birisi olacaktır. Ankara Zi
raat Fakültesini- oyalandığı dar vadiden çıka
rarak; hakiki verimli faaliyet sahalarına; iz
mir'e, Çukurova'ya yaymak lâzımdır. Üniver
site yurtları perirandır. 

Meslek adamı yetiştiren üniversitelerimiz
de; sıhhatleriyle, gıdaları ve kütüphanesiyle ya-
kîuen meşırul olmak lâzımdır. 

Sonra okumak istidadında olan çok zeki ve 
fakir memleket yavrularına; bir zirai kredi 
gibi borçlandırarak onların okutulması ve yük
sek tahsil fonunun tecze kurulması çok isabetli 
olacaktır. 

Sırası gelmişken ben de konuşayım saym ar
kadaşlar : Bizim üniversite, zaman zaman ken
dini Meclis üstü bir kuvvet sayıyor! Çok fazi
letli bine yakın profesör camiasının içinden 
8-10 kişi çıkıyor; siyaset yapıyor ve bu hal ta
lebelere sirayet ediyor. 

Üniversitenin vazifesi siyaset yapmak değil; 
ilim yapmaktır. Türkiye'de Büyük Millet Mec
lisinin üstünde hiçbir murakabe kuvveti ola
maz, hunu herkesten daha iyi yüksek ilim mü
essesesi olan üniversitenin iyi bilmesi lâzımdır 
ve üniversite günlük politika ile asla meşgul 
olamaz. Türkiye'de üniversiteler, hiçbir devir
de muvaffak olamadığı nimet ve imkânlara ik-
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tidanmız sayesinde muvaffak olmuş, bütçesini 
dahi 7 mayondan 10 misline; 70 milyona çıkar
mıştır. 

İlahiyat Fakültesine gelince; 
ilahiyat Fakültesi daima Diyanet işleriyle 

anlaşarak ve birbirini tamamhyarak çalışmalı
dır. 2 700 imam-hatip talebesinin bakımı da 
perişandır. Çoğu han ve otel köşelerinde; ev
lerde sığıntı halindedir. Bunları ele almak ve 
mümkünse yatılı yapmak ve 40 000 münewer 
imam bekiiyen Türk köylerine süratle yetiştir
mek lâzımdır. 

Mekteplerimizde okutulan din derslerini 
müfredatını da musahabatı ahlâkiye ve diniye 
dersleri şekline sokarak ahlâka çok önem verüV 
melidir. Çocuklarımızın okuduğu kitaplar; girdi
ği sinemalar kontrol edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maalesef bugün Türkiye'de matbuat sütun

ları dünyanın hiçbir tarafında görülmedik çıp
lak kadın yarışı yaparak, avrat pazarına dön
müştür. Sinemalarımız da bilhassa filimi erimiz 
gayriahlâki ve gayriciddî ve bayağı sahneleriy
le hemen her gün Türk ahlâkının temel taşları
nı sökmek için âdeta matbuatla müsabaka yap
maktadırlar. Hükümetimizin bu lâubaliüğe 
son vererek gerekli cezri tedbiri alması lâzım
dır. 

Sayın arkadaşlar, gençlerimizin fikir terbi
yesini düzeltirken beden terbiyesine de gere
ken önemi vermek; çok geciken Beden Terbiye
si Kanununun Meclise tezce getirmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü bugün fonksiyonunu kaybetmiştir. 
Kulüplerin dışında kalan 100 binlerce genç spor 
yapmak imkânını bulamamaktadır. Mektepler
de spor yapmak için saba, tesisi, malzeme mev
cut değildir. Bugün Maarif Vekâleti Beden Ter
biyesi ve İzcüik Müdürlüğü çok dar kadro ile 
birtakım işler yapmaktadır. Fakat bu kâfi de
ğildir. Bütçedeki bu fasla ayrılan para çok az
dır. 

Sayın arkadaşlar, Amerika ve Avrupa'da 
okuyan talebelerimizin çoğu kontrol edilemi
yor. Bn gençler bütün gayretlerini sarf ederek 
istenilen randımanı alamıyorlar. Sebebi yaban
cı dil bilmiyorlar. Dışarıya giden talebeleri 
mutlaka yabancı dü imtihanından geçirmelidir. 
Amerika'ya gidenlerin bir kısmı oranın cazip 
eğlence hayatına kendilerini kaptırarak dersle-

I rini ihmal ediyorlar ve orada kalıyorlar. Dışa-
I rıya-imanla inanılır talebeleri göndermek lâzım

dır. 
Yabancı dile okullarımızda çok ehemmiyet 

vermek lâzımdır. Her sene binlerce talebe me
zun oluyor; yüzlercesi yabancı dilden sınıfta 
kalıyor; meîun olanları da yabancı dili bilmez
ler. 

Okullarımızda yabancı dile; müşahedeye; lâ-
boratuvara ehemmiyet vermeliyiz. Ezberciliğe 
değil. Okullarımızda; ingiltere'nin bütün şehir
lerini, nehirlerini, dağlarını, derelerini ezberle
riz; fakat Raman'ı bümeyiz. ingiltere'de ise; 
Ankara'yı; Türkiye'yi bilmiyenler çoktur. 

Yabancı memleektlerde kültür ataşeliğini 
hemen kuralım; kitaplarımızı; çocuklarımızın 
seviyesine göre ana dilimizle yazalım. Okullar 
açılırken zamanında mekteplere yetiştirelim. 
Koy kütüphanelerinin çekirdeğini atmak için; 
köy okul kütüphanelerini kuralım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son çıkarılan öğretmenlerin intibak kanunu, 

kifayetli ve tatmin edici olmadığını; hemen her 
gün, her dereceli okuldan aldığımız mektuplar
dan anlıyoruz. 

Vekâletimiz bu intibakı tekrar esaslı bir re
vizyondan geçirerek haksızlığa uğramış öğret
menleri tatmin etmeleri yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk maarifine; binbir fedakârlıkla ve alın 

teriyle; kuruş, kuruş topladığı bütçesinden ya
rım milyar gibi; mühim bir parayı vermek su
retiyle; en büyük fedakârlığı esirgemiyen; büt
çemizin Türk Milletine ve Türk maarifine ha-
yırh olmasını candan diler; hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU 
ADINA HAMDİ RAGD? ATADEMtR (Konya) 
— Muhterem arkadaşlanm; parti grupumuz 
adma naçiz bilgilerime dayanarak maarif mese
leleri hakkında ve bilhassa hakikaten günlük 
bir mesele haline getirilen üniversite muhtari
yeti mevzuu üzerinde konuşmak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

C. H. P. ve H. P. li arkadaşlanmız hakika
ten birçok meselelere temas etmiş bulunuyorlar. 
Bu meseleler, burada umumiyetle arz edeyim 

j ki, 1950 den bu tarafa memleket meseleleri ol
maktan ziyade, 1950 den öte yana ve çok derin 
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birtakım sakim ananelere, kanaatlere dayanan 
meseleler olmaktan ileri gidemezler. 

Bn noktayı böylece tebarüz ettirmekten 
maksadım, üniversite muhtariyetinin bugünkü 
müdafileri dün üniversiteyi ve ilmi zulüm al
tında inlettiklerini unutuyorlar. Bu, çok mühim
dir. Çünkü, ilim tradisyonsuz yaşamaz. Arka
daşlarımız kalktılar, Uluğ Beylerden, Kuşçu 
Beylerden bahsettiler. Arkadaşlanmız kalktı
lar tarihî birtakım mutalardan bahsettiler. Ben 
ondan daha ileri gidebilir, Hazreti Muhammet'
ten bahsedebilirim, ilim tradisyon ister. Dme 
hürmeti bir kere benimsemiş olmak lâzımdır. 
İlme hürmet etmiyen insanların bugün ilmin 
müdafii olmalan hazin bir manzaradan başka 
bir şey gösteremez. 

Efendim, M. P. li arkadaşımız maarif, ilim 
ve âlim demektir, dediler. 

Arkadaşlar, maarifin ilim ve âlim demek ol
duğunu, ilmin ve âlimin ne olduğu yolunda bir 
izaha girişmeden iddia etmeyi ben şahsan mu
galâta olarak kabul ederim. Tarihte üim namı
na pekçok şeyler üeri sürülmüştür ki, bunlar 
safsatadan başka bir şey değildir. Kendileri 
ilim ve âümden ne anladıklannı, bunlardan 
hangisini anlatmak istediklerini izah etmedikçe 
bu vecizelerinin hiçbir kıymeti yoktur. Böyle 
umumiyet üzerinde konuşmanın da hiçbir fay
dası yoktur. 

Külliyelerden bahsettiler, devletin temeli
nin hukuk ve ilim olduğunu söylediler. Arka
daşlar, şu hakikati belirtmek lâzımdır ki, ilim 
anlayışının da, ilmin tarihî tekâmülü tetkik edi
lecek olursa, türlü türlü safhalar arz ettiği gö
rülür. Bunu lise kitaplarında bulmak dahi müm
kündür. Pek çok ilim anlayışı vardır; metafizik 
ilim anlayışı vardır, protif üim anlayışı vardır. 
Halbuki bugün Öyle bir ilim anlayışı daha var
dır ki birçok âlimler ona karşıdır. Çünkü ka-
tiyetçi ilme karşı ihtimaliyetçi bir ilim dünya-
sındayız. Bir taraf hâkim, diğer taraftan da ay
nı fizik anlayışı içinde, aynı ahlâk anlayışı için
de, aynı hukuk anlayışı içinde beliren türlü nok
tai nazarlar ve nazariyeler vardır. Bunlardan ter
cih edilecek üim anlayışı hangisidir? Aktüel ol
duğu için bir tek misal alayım. Bâzı kimse
ler, milliyetçilik taraftarlan kancılığı, ırkçılı
ğı bir delil olarak alırlar ve bunu yaparken de 
lâboratuvar tecrübelerine istinadederler. Bunu 
aksini iddia edenler de vardır, onlar da bunu lâ

boratuvar tecrübelerine istinadettirerek müda
faa ederler. Ancak bunlardan hangisini seçmek 
lâzımdır ve bunlan seçecek durumda mıyız? 

Arkadaşlar, ilim kelimesini günlük bir meta 
olarak herkes konuşmamalıdır, bu mevzuu her
kes ağzına almamalıdır. Bilhassa muhalefette 
bulunan arkadaşlanmızm ilim anlayışını teba
rüz ettirmeden bu kürsüde konuşmamalarını, 
bu kürsüye çıkmamalannı rica ederim, 

MEHMET HAZER (Kars) — Herkesin bir 
ilim anlayışı vardır. 

HAMDI RAGIP ATADEMÎR (Devamla) — 
Herkesin görüşü katiyen ilim görüşü değildir, 
o daha ziyade amiyane görüştür. Ona amiyane 
bilgi derler. İlmî bilgi, ilmî zihniyet bir metotta 
ifadesini bulur. Hiçbir ilimde mutlak iştirak ve 
katiyet aranamaz. Meselâ bugün birçok hende
seler vardır, Oklides hendesesi, Ricmann ve sa
ire hendesesi vardır. Bunlardan biri muvazinin 
varlığını, birisi yokluğunu, diğeri de çokluğunu 
müdafaa eder. Bunlann hangisi doğrudur? 

Arkadaşlanm, amiyane sözlerle burada ilim 
yapılara **„ 

Arkadaşlanm tarihteki ilmî muhtariyetten 
bahsettiler. Maalesef bugün çektiğimiz sıkıntı
lar tamamen tarihte görülen kötü misallerden 
üeri gelmektedir. Bunun yüzlerce misali vardır, 
ilmî muhtariyete hürmet olmayınca memlekette 
ümî zihniyeti tradisyonlariyle, idareye kalkmış
lardır. Meselâ Fâtih'imiz, Kanuni'miz, ilim ada
mına kıymet vermiş görünerek ilmi tamamen 
idareleştirmeye çalışmışlardır. Fatih medresele
ri, Süleymaniye medreseleri eğer uzun bir-ilmî 
tradisyona malik olamamışlar, yaşıyamamaışlar-
sa, bu, idarenin tasallut etmesinden mütevellit
tir. Aksi misaller verelim. Gelelim geri tarafı
na... İlmî zihniyet darlığı memlekette tarihin 
hatası olarak değil, ilim adamının mütereddi ol
masından üeri eglmiştir. Eğer şu üim adamı 
geçinen medreseciierle, onlann içinde devleti 
istismar etmek istiyen geri kafalı mutasavvıflar 
olmasa idi; bugün bu memleket Avrupa'nın öte
sine geçmiş ve en yüksek ilim müesseseleriyle 
bezenmiş olacaktı. (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar). 

Arkadaşlanm, tarihten birçok misaller ge
tirdiler ve dediler kd, §u var, bu var. Acaba 
demokratik nizamı ilmi anlayışla telif etmek 
isteyen arkadaşlar, demokrasi tarihine bakarak 
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re kendileri tarih içinde kısa bir seyrana çıkmak 
suretiyle bir Sokrat'ın, bir Aristo'nun çektikleri
ne baksalardı, ilim ve felsefeye karşı Atina de
mokrasisinin işlemiş olduğu hıyaneti hatırlarlar 
ve tek taraflı kalmazlar, daha objektif bir zih
niyetle hâdiseleri mütalâa etmezler miydi' Sok-
rat'ı zehirleyen, Aristo'yu kapı dışarı eden Ati
na demokrasisidir. «Demokrasi vardır, demok
rasi vardır!» diyorlar. Böyle basmakalıp sözler 
bir şey ifade etmez. Esasen bu iddialarla demok
rasi anlayışını da tuhaf bir zihniyetle kalıplan
dırmak istiyoruz. Demokrasi nizamı, terbiye -
demokrasi, metot - demokrasi, gaye - demokra
si vardır; tek bir şey yoktur, arkadaşlar. Bun
ların her birini, ayrı ayrı, işimize geldiği gibi, 
sanki bir tek vakıa imiş gibi, bir tek realite imiş 
gibi kürsünün üstüne oturtuyorsunuz. Böyle 
şey olmaz. Demokrasinin babası olan J. J. Rois-
seau, hiçbir partiyi kabul etmez. Ortodoks bir 
demokrat olarak çok partili demokrasiyi redde
der. Burada ilmi konuşturmak lâzımdır. (Sağ
dan, gürültüler) 

Arkadaşlar; gürültü etmekle mesele hallol-
maz. Bendeniz ancak gürültüden anhyan insan
lara gürültü üe mukabele etmesini -bilirim. To
kat yemeyi haketmiş adama tokat atmasını da 
bilirim. Herkese izanı nispetinde hitabederim. 
Eğer benim sözlerimde kabul etmedikleri bir 
nokta varsa, muhterem arkadaşlarımı buraya da
vet ediyorum. Nitekim kendileri de buraya bol 
bol muarız davet ediyorlar. Bendenizden de bu 
metottan bu kadarcık faydalanmak lûtfunu esir
gemesinler. Kendileri gelsinler, konuşsunlar. 
Biz de burada konuşmalarımızı yapalım. 

C. H. P. temsilcisi arkadaşıma huzurunuzda 
teşekkür edeceğim. Çünkü kendisi maarif mese
lelerini parti üstü meseleler telâkki etmektedir. 
Çok şükür böyle bir anlayışa rasgeldik. öyle 
zannediyorum ki birçok memleket işlerinde ve 
muhtelif vekâletlere tevdi edüen işlerde de bu 
anlayışa sabibolarak bu kürsüden ifadei meram 
ederler. Biz de iyi anlayış içinde bunları dinle
riz. Hakikaten maarif günlük politika dışında
dır. Günlük politika mevzuu edilecek maarif 
politikası yoktur, öyle olacak olursa bendeniz 
tam bir partizan edası üe bundan evvelki ikti
dara parti olarak, iktidar olarak, vekil olarak, 
teknisiyen olarak, bunlar kimler ise, onlara 
yüklemekte tereddüdetmem. Nitekim kıymetli 
arkadaşım Fethi Ülkü birçok tekidlerde bulun

dular. Fakat bunlar temennileri olmalıydı. Ya
pılmalıdır, şeklinde emir olarak olmalıydı. 
«Bunlan böyle görmek istiyoruz, biz bunlan 
yapamadık, tahakkuk ettiremedik, bu şartlara 
sahiboiamadık.» Deselerdi daha çok objektif 
olurlardı. Çünkü temas ettikleri öğretmen ye
tiştirme meselesi, mektep binası yapma işi aca
ba bu 5 senenin meselesi midir! Bir taraftan 
bütçede kısıntılar yapmak istemekte, bir taraf
tan da «17 bin küsur mektep var, bunların bi
nası yok, hocası yok.» denmektedir. Ortada bü
yük bir mesuliyet var, bu mesuliyet bugünün 
mesuüyeti değildir. Çünkü maarif meseleleri 
uzun vâdeüdir. Ye uzun vadeli işleri 3 - 5 sene
nin muhasebesine kaydetmekten uzak kalmaklı-
dır. Bunlan daha derinlere, daha gerilere gö
türmek ieabeder. Bu hususta arkadaşımız bü
yük bir anlayışla, belki de bariz bir şekilde ifa
de edemediler, fakat ben öyle anladım : «Bi
zim mesuliyetlerimiz var ama, bu işleri siz ya
pın, şerefi sizin olsun» Demek istediler. Teşek
kür ederim. Nihayet, Maarif Encümeninde de 
arkadaşım ile beraber çalışmak şerefini taşı
maktayım. Birçok bakımlardan kendisinden da
ha ağır tenkidler yapmış bir arkadaşınızım. Bu 
teknik meseleler bir parti meselesi, günlük po
litika meselesi olmaktan çok uzaktır. Hepimizin 
üzerinde müştereken çalışacağımız, bütün kuv
vet ve bilgimizi sarf edeceğimiz memleket me
seleleridir. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşı
mı, şu kısa teşriî hayatımda, takibettim; en gü
zel, insaflı konuşmayı yaptılar. Onun için huzu
runuzda kendisine teşekkür ederim. 

öğretmen meselesine gelince : öğretmen 
meselesi, arkadaşlar, maarifin temel meselesi
dir, öğretmeni bulunuz; çadırda da, sokakta 
da, nerede isterseniz orada tedris, terbiye olur. 
Fakat öğretmeni bulmak meselesi çok mühim
dir. Maalesef, arkadaşlarım, bizden evvelki ik
tidarın kabul etmiş olduğu kanunlar öğretmeni 
muztarip bir hale sokmuş, meslekten kaçırmış
tır. 20 Ura ile öğretmen tâyin etmişlerdir. Bu
gün onlar bizim için 17 bin Öğretmen ve 15 mil
yon üralık intibak mevzuudur. Niçin bunlar 
bu halde bırakılmıştır? İktidarımız bunların 
maaşiannı 85 - 105 liraya çıkardı, bir kısmı da 
kadro içine alındı. Şimdi de 12 seneük mazisi 
olan bu gençleri; bırakınız şu ve bu dedikodu 
ve isnatlan, ben kendilerini bundan tenzih ede
rim; umumiyet itibariyle tamamen bu vatanın 
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çamurundan, hamurundan yuğurulmuş olan bu 
çocukları bugün düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bunları intibak ettirmek için huzurunuza hükü
metin bir kanun lâyihasiyle gelmesi lâzımdır. 
Muallim mekteplerini lâğveden müesese Demok
rat Parti müessesesi değildir. Konya'da Erkek 
Muallim Mektebi vardı, kaldırdılar. Bursa'da 
vardı, kaldırıldı. Şurada vardı, burada vardı, 
hepsini kaldırdılar. O halde bizim 1955 ve 1956 
da bunları açmak mecburiyetinde kalışımıza 
göre bunları neye kaldırdılar T... Bugün açılan 
ve bugün minnetle ve şükranla karşılanan Öğ
retmen yetiştirme müesseselerini o zaman niçin 
kaldırmışlardı? Bunun muhasebesini sormuyo
ruz. Ve sormıyalım arkadaşlar... Demek ki, bir 
maarif politikası vardı ve bu memleketi tahrib-
eden birtakım kaprislerden doğma idi. 

Arkadaşım; müfettiş kadrosunun azlığından 
bahsettiler ve müfettişlerin kadrosuzluktan ter
fih edemediğinden bahsettiler. Teftiş görmiyen 
öğretmenlere bundan dolayı bir mesuliyet yük
lemek değil, onlara bir hak tanımaktan bahset
tiler. Bizim inkılâpçı geçinen partnerimizin Os
manlı Devletinden kalma Tedrisatı İptidaiye 
Kanuniyle tahakkuk ettirmek istedikleri bütün 
bu meseleler, bizim öğretim kanun tasarımızda 
yer almıştır. Bunlar tamamen bu kanunda mün
demiçtir. «Şu kadar seneden beri gelmiyen bu 
kanun...» dediler. Bu kanun gelebilir, fakat bu
nun malî portesi esas ve mühim olduğu içindir 
ki, bir tarafta muhalefet bütçede kısıntılar ya
pılmasını isterken, bir taraftan daimî tezayüt 
durumunda olması icabeden maarifimizin ve 
bütçesinin bu mesele karşısında bütün icapları
nı birbirine yaklaştırmak icabeder. Çünkü bir 
taraftan parasızhk, bir taraftan fiilî ve hukuki 
artış, masraf tezayüdii gibi meseleler ortaya çık
makta ve bunlar devletin malî kudreti mesele
si olmaktadır. Yoksa maarifimizin bü işi de bir 
günlük politika mevzuu olmanın dışındadır. 

Arkadaşlarım diğer birçok teknik meselele
re temas ettiler. Ben bunlara temas etmiyorum. 
Ben temas etmiyorum, çünkü her biri burada 
uzun akademik münakaşa mevzuu haline getiri
lebilir ve burada bir anda halli imkânı da yok
tur. Bunların birçoğu geçmişte işlenmiş hatala
rın ve güdülen maarif politikasının eseridir. 
Birdenbire tashihi de kolay değildir ve kolay 
olamaz. Çünkü her gün yeni yeni tetkikler ya-
pdması lüzum ve laruretini icabettiren mesele

lerdir. Bunların hal imkânmı gerektikçe bulma
ya çalışacağız. 

Arkadaşlarım, sanki halk evlerini kapatmı
şız ve halk eğitimine kıymet vermiyormuşuz gi
bi bir itham karsısında bulunuyoruz. Bunları 
ifade ettikten sonra ayrıca birtakım temenniler
de bulundular. 

Arkadaşlanm, eğer bu memlekette halk eği
timine kıymet verilmemiş olduğunu ifade eden 
bu arkadaşlarımız hakikaten içi böyle görüyor
larsa, hatalıdırlar. Vaktiyle halk eğitimine kıy. 
met verilmemiştir. Bizzat büyük öğretmen Ata
türk ilk çığın açmış ve kendisi kara tahtanın 
başına geçerek eline tebeşiri almış... 

MEHMET HAZER (Kars) — Halkevlerinde 
geçmişti, Atatürk o karatahtanın başına!.. 

HAMDİ RAGIP ATADEMÎR (Devamla) — 
Arkadaşlar, Büyük Atatürk'ün ismini telâffuz 
ettiğim, şu kürsüden ona şükranımı ifade etti
ğim bir anda arkadaşımın itirazının ne kadar 
yerinde olduğunun takdirini sizlere bırakıyo
rum... Hiç olmazsa Atatürk'ün ismine karşı ol
sun sükût buyursalardı. 

Arkadaşlar; Halkevleri; maalesef halkın 
yetiştirilmesi için açılmamıştır, Halk Partisinin 
siyasi terbiye mektebi olarak açılmıştır. (Sol
dan, şiddetli alkışlar) Binaenaleyh orada nele
rin yapıldığını; bizzat bu memlekette, bu mem
leket inkılâbı içinde çalışmış ve inkılâbın ame
leliğini yapmış, onu yakinen müşahede etmiş ve 
Halkevlerinin iyi ve kötü birçok taraflannı gör
müş geçirmiş bir insan olarak ifade etmek iste
rim. Nelerini gördük orada biz? (Hafifini söy
lüyorsun sesleri) Evet bir tarafta masa üzerin
de yerleştirilen nargüeyı içerler, öbür tarafta 
dondurma yerlerdi. 

Arkadaşlar; üniversite meselelerine temas 
etmek mecburiyetini duyuyonım. Vakit kaybet
memek için.. (Soldan, «sabaha kadar devam» 
sesleri) Bendeniz bu müsaadeyi bilhassa muha
lefetteki arkadaşlanmızdan rica etmekteyim, 
müsaade buyursunlar. 

REİS — Devam buyurun. 
H A M D İ RAGIP ATADEMÎR (Devamla) -

Rica etmeme büsaade buyurun. Fethi ülkü ar
kadaşımız dediler ki, hakikaten üniversite muh
tariyeti izam edilmiş bir mevzudur. Söyledikle-

'ri çok doğrudur, şükrana lâyiktir, tamamen ob
jekt i f bir mütalâada bulundular, üniversite me-
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selesi îzam edilmiştir arkadaşlar. Çünkü bunda 
poKtik gayeler gizlidir. Esasında bu gibi mak
satların üniversiteye girmemesi lâzımdır. Üni
versiteye muhtariyet verilmek için 1946 dan 
çok evvel teşebbüslere geçümia, fakat oyalan-
mıhtır. Nihayet bizde demokrasi hareketinin 
başlamasiyledir ki, hattâ üniversiteden asistan, 
doçent veya profesörlük imtihanından geçme
den üniversitelerin o mükellef ilim kürsülerine 
kurulmuş bazı zevat tarafından hazırlanan ka
nunlar buraya getirümîşti. 0 kanunları yapan
lar akademik kariyerin ancak muayyen karar-
nameleriyle profesörlüklerini almış, hiçbir aka
demik mertebeden geçmemişlerdir. Ne doktora 
vermiş, ne asistanlık yapmışlardır. (İnönü gibi 
sesleri) Bilmiyorum, bakın bunlardan bir zat 
ne diyor; Üniversiteler Kanununu hazirlıyan-
lardan bu zat esbabı mucibesinde, «günlük ve 
demagojik politika yapümamahdır» diyor. Şu 
muhtariyetin müdafii olan bu zevat, tabu ses 
çıkaramazlar, çünkü kendilerinden sonra yeti
şecek olan ilim adandan önünde hicap altında-
dırlar. Bugün üniversitelerimizde birçok ilim 
adanılan kadro bekliyorlar, halbuki o zaman 
şu veya bu tercih edüiyordu. Doçentlik 5 sene 
olduğu halde 3 senede bile profesörlük gayesi
ne erişmiş olan insanlar vardır. Hattâ öyle in
sanlar vardır ki, bir fakültenin her hangi bir 
meseleden dolayı teftiş ve murakabesini yapan 
adama doğrudan doğruya dekanlık ve profe
sörlük payesini vermişti. Bugün; bütün bunlar 
dururken; acaba üniversite muhtariyeti o zaman 
zedelenmemişte bugün mü zedeleniyor. (Soldan, 
bravo sesleri) Bu meseleye tekrar geleceğim ar
kadaşlar. Arkadaşım, taksimi kuva, tefriki 
kuva nazariyesinden bahsetti. Bu nazariye hu
kukta, ilimde birçok akademik hususlarda mü
nakaşa edilir; fakat burada esas olan bu ilmî 
münakaşa değildir. Tefriki kuvvayı müdafaa 
eden âlimler olduğu gibi, tevhidi kuvvayı mü
dafaa eden âlimler de vardır. Binaenaleyh, biz 
diyoruz ki : Anayasamız tefriki kuvvayı esas ka
bul etmiştir. Bunlar : İcra kuvveti, kaza kuv
veti, teşri kuvvetidir. Her memleketin, her dev
letin anayasasında bu hususta ayn hükümler 
vardır. Bu mevzu dışı olduğu için üzerinde dur-
mıyacağım. Bunun yanında bir de fikir kuvve
tinden bahsettiler. Arkadaşlar fikir mücerret bir 
mefhumdur. Fikir, doğru fikir de olabilir; kötü 
ve yanlış fikir de olabilir. Her fikrin iyi veya 

doğru olduğunu müdafaa etmek lûtfunda bulu
nurlar mı? Kötü fikir yok mu arkadaşlar? Kö
tüye kullanılan fikir de yok mu? Nitekim C. H. 
Partisi iktidarı zamanında, 1946 da, sen muhtar
sın denilen üniversite, muhtariyeti anlamadığı, 
iyi idare edemediği içindir ki şu Meclisin şu sa
lonunda 1947 de kanun çıkarılmış ve oradaki 
kötü fikir diye kabul edilen fikirlerinden dolayı; 
(bu vakayı objektif bir şekilde tesbit etmek için 
anlatıyorum) kapı dışan edüen hocalar olmuş
tur ve Meclis muhtariyete müdahale etmiştir. 
O gün Üniversite Kanununun bugünkü müdafi
leri yok mu idi, bunlar yeni mi doğdu, bu fikir
leri müdafaa edenler yedi yaşında mıydılar? 

Arkadaşlar, üniversitenin üç, hattâ dört mü
him fonksiyonu vardır. Birinci fonksiyonu ted
ristir. Tedris o güne kadar doğru - af buyur
sunlar yanlış da olabilir - malûm bilgiyi, malû
mu ilâm eder, bilinenleri genç nesillere aktanr. 
Bu tedris fonksiyonudur. 

Onun yanında araştırma fonksiyonu vardır. 
Bu da malûma istinaden, onun yanmda meçhulü 
bulup çıkarmak suretiyle malûma yenilerini 
katmak cehdini ifade eder. 

Sonra yayma fonksiyonu vardır, halka bilgi
yi götürecektir. Çünkü fikren geri, ilmî bakım
dan geri kalmış memleketlerde bu da üniver
sitelerin bir fonksiyonudur. Bu, çok mühimdir. 
Artık ilmi ilim için değil, o memleketin insanı, 
o memleketin ferdi için yapmak mecburiyeti var
dır, cemiyet için yapmak mecburiyeti vardır. Bi
naenaleyh üniversitelerimize düşen vazife esas 
itibariyle, politik problemleri de içine alsın, onu 
da kabul edelim; fakat asıl mesele budur : Bil
gilerini halka götürmek, cemiyete "hediye et
mektir. Yoksa yalnız Seçim Kanunu üzerindeki 
fikirleri yahut yalnız iktisadi programdaki fikir
leri götürmek değil. Fikir yalnız bu değüdir, gö
türülecek üim bu kadar değüdir, ilmin müfre
datı bu kadar değildir. (Soldan, bravo sesleri) 

Dördüncü bir fonksiyondan da bahsedeceğim. 
Çünkü Cumhuriyetçi Millet Partili arkadaşım 
dedi ki : Bir tarafta ilim adamı bulamıyoruz, 
öte yandan yeni üniversiteler açıyoruz.. Yeni 
üniversiteler açmaya mecburuz, arkadaşlar. Bu
na aynca temas edeceğim. Yeni üniversiteleri 
niçin açıyoruz, açıklıyacağım arkadaşlar. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) - İnhisarlar 
kalksın diye 
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HAMDİ RAGTP ATADEMİR (Devamla) — 
Üniversite mevzuunu bakın ne kadar ayrı gö
rüyoruz, arkadaşlar. Üniversiteler kültür mü
dafaası yapan ordu ve 'kalelerdir. Üniversite
ler vatan sathında, vatan köşelerinde yayılma-
dıkça, hiçbir zaman kültür müdafaası yapıldı
ğını İddia edemeyiz. Bakın üniversiteye verdiği
miz değer ne kadar büyük. Ama, vazifesi hü
kümeti murakabe değil, kültür müdafaasıdır. 
Kültür müdafaası devlet müdafaasını da içine 
alır. Kültür müdafaası yalnız ilmin, sanatın, 
folklorun, şunun, bunun, eski eserlerin muha
fazası değil, devletin, milletin de müdafaasıdır. 
Binaenaleyh üniversitelerimiz acaba böyle bir 
millî üniversite anlayışına gitmişler midir? Ben 
bumu daha anlıyamadım. İçinde bulundum, gö
remedim. Dışında bulunuyorum, soruyorum öğ
renemiyorum. 

Arkadaşlar, bir millî üniversite anlayışı 
vardır. Bir arkadaşımız, üniversiteler iyi va
tandaş yetiştirmek mecburiyetindedir, dediler. 
Hayır, bu da kâfi değildir. Fakat esas olan 
hedefi seçmek ve tesbit etmektir. Çünkü dün
yadaki birçok üniversiteler ayrı ayrı maksat
lar takîbederler, Alman üniversitesinin mak
sadı ayrıdır ve Von Humbold'un ifade ettiği 
veçhile, onların gayesi iyi düşünen insan yetiş
tirmektir. Fransızlar, (ilim için ilim adamı ye
tiştirmektir) diye tarif ederler. Bizim üniver
sitemiz de Alman mı, Fransız mı, İtalyan gö
rüşünü mü kabul edecektir? Bizde halen ekek-
tik bir anlayış hâkimdir. İşine gelirse Ingiüz, 
işine gelirse Alman, hattâ dünkü vilâyetlerimiz 
olan Balkan üniversitelerinden, daha bilmem 
çeşitld Amerika üniversitelerinden misal göste
rirler, işine ıgelir, Polonya'dan, Holânda'dan 
misal gösterirler. Böyle üniversite anlayışı ol
maz arkadaşlar. Bu nasıl mülî üniversite an
layışıdır? Üniversitelerimizin anlayışı nedir, 
bunu araştırıp tesbit etsinler, öyle gelsinler.... 
(Soîdan, bravo sesleri, alkışlar) Üniversite muh
tariyetini kanunda görüyoruz ve söylendiğine 
göre millî üniversite anlayışı orada mündemiç
tir. Kanun birtakım vazifeyi onlara veriyor. 
Fakat arkadaşlar, muhtariyeti, Meclisin ver
diği bir kanunun maddesi içinde görmek de ha
talıdır, eksiktir ve aksaktır. Bu ilme hakika
ten aksaklık veren bir şeydir. Bendeniz gru-
pumuz adına daha ileri giderek bu muhtariyeti 

tatmin edici görmüyorum, tamamiyetten de 
uzaktır. 

Çünkü, muhterem arkadaşlar; yalnız ümî 
muhtariyeti kâfi görüyorlar, idari muhtariyet
ten bahsetmiyorlar. Çünkü orada birçok mem
leketlerde muayyen tahditler vardır. Meselâ 
Fransa'da dekanı, rektörü, charge de cours'u, 
maître de ConfeVance'ı tesbit etmek, tâyin et
mek, başka başka usullere ve hükümlere tâ
bidir. 

Malî muhtariyete gelince: Fethi Ülkü arka
daşım, buna temin edemeyiz dediler. Ben te-
min edileceği kanaatindeyim. Fakat, üniversite 
reşit olduğuna ispat ettiği gün o beş milyon li
rayı da vermek pekâlâ mümkündür. Nitekim 
ingiliz Hükümetinden üniversite yardim görü
yor. Hükümet de bir kuruşu olan üniversiteye 
beş milyon, yirmi beş milyon verebiliyor. Esa
sen bugün vermiyor mu? Verir. Kapıcısını, ha
demesini almak için divanın, mülkiyenin, hu
kuk fakültesinin yetiştirdiği gençlerin muraka
besine tevdi edilen işleri profesörler meclisine 
verebiliyor, bu hakkı. Niçin, muhalefet bunlar
dan bahsetmiyor da veremeyiz diyorlar. Fakat 
karşı tarafın da, üniversitenin de devlete karşı 
olan vecibelerini bilmesi ve bildiğini ispat et
mesi lâzımgelir, Yoksa bir kanunla verileri, di
ğer bir kanunla geri alınabilir. Nitekim bunnn 
misallerini bizden evvelki iktidarda görmüşüz
dür, bunun genç yaşımızda acısını çekmişizdir. 
Tepeden inme bir kararla profesörlük bir şah
sa verilmiş ilimle mücehhez, arkadaşlar; asis
tan olarak kalmışlardır. Belki bunun acısını çe
kenler muhalefet arkadaşlarımız arasında da 
vardır. 

Bu arkadaşların, tenkidlerinde şöyle bir zih
niyet var: Hükümet müdahale edemez. Arkadaş
lanm yüksek okullar, liseler de bir ilim müesse
sesi değil midir? Yüksek okullardaki arkadaş
larımız ilimle meşgul değiller midir? Acaba bun
lan devlet mütemadi zulüm altında mı bırakı
yor? Bunlar memlekete müfit eserler vermiyor
lar da yalnız üniversite için mi mevzuubahistir. 
bu muhtariyet? Ben bu noktada arkadaşlarımı 
eksik düşünmekle ve tezatlar içinde kalmakla 
vasıflandıracağım... işitiyoruz, Ankara Üniver
sitesine 6 aylık profesörler getiriliyor. Avrupa'
ya gittiğimiz zaman tanıyoruz; diyoruz, bize 
gelir misiniz? Gelirim, ama altı ay müddetle, 
cevabı maksada yetiyor. Geldikten 6onra bir ta-
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kıra konferamslar falan Yer iyor , turistik mahi
yette bir ziyaret gibi. Ama tradisyon bırakma
dan, bir ekol b ı ı akmadan gidiyor. Bunlara bir 
şey veriliyor, bâzı eş dostlara aralarında pazar-
hk yapmak suretiyle ordinaryüs payesi verili
yor v e onlar bu payeyi verip gidiyorlar. Altı 
aylık müddetle Avrupa'dan getirilenlere türlü 
ihtisas bölümlerinde çalışan profesörlere seri 
halinde ordinaryüs payesini verdirmek doğru 
d e ğ i l d i r . Eserlerini görmeli v e ispat etmelidir. 
Bununla bütün üniversiteleri itham etmekten 
U z a ğ ı m , arkadaşlar. 

Üniversitelerimizde çok olgun şahsiyetler 
vardır. Hakikaten ilim ve otorite sahibi kimse
ler üniversitelerimizde çalışmakta ve memleke
te faydalı olmak yolundadırlar. 

Binaenaleyh, yüzde seksen beş, 90 ını tenzih 
ederim, bu hocalarımızın yanısıra, belki bir kı
sım kimseler, şu veya bu şekilde hareket eden 
insanlar bulunabüir. Şayet bu kabü bulunanlar 
varsa, bilhassa kendilerinden rica ediyorum, ev
velâ üniversitenin reşit olarak, muhtar olarak 

haklarını kullanmalarını istiyoruz. Aksi halde 
elbette M,- biraz evvel Mehmet özbey arkadaşı
mızın da belirttikleri gibi, her şeyin üstünde ve 
gayrikabili münakaşa olan ve millî bir irade ile 
seçilmiş olan Meclis üstünde hiçbir murakabe 
yoktur. Bu murakabeyi yapan, yapacak olan, 
öyle ilim kalkanı arkasında şu veya bu mües
sese ve zevat değildir. Böyle maksatlara gitmek, 
pekâlâ muhtemel olan haller karşısında Meclisi 
böyle bertaraf etmek, hattâ birçok haklarından 
mahrum etmek ilmî zihniyete sığmıyan, vatan
perverliğe sığmıyan bir hâdisedir. 

Şimdilik sözlerimi burada bitirmekle huzu
runuzdan ayrılıyorum, atfınızı rica ederim. 
(Soldan, sürekli alkışlar) 

RElS — Söz Ahmet İhsan Gürsoy'undur. 
Fakat vaktimiz de az kalmıştır, (öğleden sonra 
konuşsun sesleri) 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

IKINCI CELSE 

Açılma saati : 15,10 

REİS - Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : ÜbeyduIIah Seven (Hakkâri) , İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Elâzığ mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Maarif Vekâleti bütçesinin görüş

melerine j Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniver
sitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden 
Terbiyesi Umum müdürlükleri bütçeleri ile bir
likte devam ediyoruz, efendim. 

Söz, Ahmet ihsan Gürsoy'undur. 
AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben klâsik eğitim mevzuunda kısaca konuş

mak istiyorum. Teknik üim, fikir sahalarında 
Batı âlemine nazaran geri kaldığımızı kavradı-
ğımız günden beri, durgunlaşan maddî ve fikrî 
hayatımıza yeni bir hız vermek, böylece millet ola
rak varlığımla korumak maksadiyle, büyük bir 

gayret sarfederek bühassa tanzimattan bu yana 
birçok Batı müesseselerinin benzerlerini memleketi
mizde kurmuş rasyonel çalışma usullerini tatbik 
etmiş, teknik sahada büyük hamleler yapmış 
bulunuyoruz. Fakat yine de istediğimiz netice
ye ulaşamadığımız hâlâ devam eden bu yoldaki 
uğraşmalarımızdan anlaşılmaktadır. Biz bugün, 
hâlâ, Batıda mevcut şu veya bu teşkilâtı örnek 
tutmak, şu veya bu metodu ele almak, şu veya 
bu sahada yabancı mütehassısların yardımına 
baş vurmak zorundayız. Diğer taraftan bizzat 
münevverlerimizin ağzından işitmeye alışık ol
duğumuz şikâyetlerin arkası kesümemiştir. 

Gerçi teknik sahada yetiştirdiğimiz elaman
lar kifayet bakımından Avrupalı elemanlardan 
aşağı olmadıklarını ispat ediyorlar. Bu mevzuda 
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yegâne şikâyetimiz olsa olsa adedçe kifayetsiz 
olmamızdır. Fakat mânevi sahada hâlâ bir boş
luğun mevcudolduğu bizzat aydınlarımız tara
fından kabul edüen bir hakikattir. 

Gerçekten memleketimiz, bugün cemiyetimiz 
bünyesine en uygun müesseseleri, en uygun ça-
bşma usullerini bulacak dimağların hasretini çek
mektedir. Memleketin nereden gelip nereye git
tiğini kavrayıp, bu gidiş üzerine müessir olabi
lecek teorik görüşlerle ortaya çıkacak şahsiyet
lerden mahrumuz. 

Aynı şekilde; bir milletin mânevi hayatını 
besliyccek eserlerin mahdudolduğu insanı dü-
dündürmektcdir. Tiyatro, musiki, edebiyat, ta
rih, felsefe, hukuk sabalarında memleketimizin 
geçirdiği hayret verici istihalelere uygun çap
ta bir faaliyete rastlamaktan uzağız. 

Böyle olunca insan ister istemez, acaba Tan-
zimattan bu yana yetişen nesillerin formasyo
nunda eksik kalan bir tarafı mı var, diye düşü
nüyor. Görülüyor ki, tanzimattan beri katetti-
ğimiz yol muazzamdır. Denilebilir ki bugün 
Batı memleketlerinde mevcut bütün okul tipleri 
klâsik okul müstesna, bizde mevcuttur ve ba
şardı neticeler vermektedir. 

Ortaokul, liseler, teknik okullar, öğretmen 
okulları, ticaret okulları ve saire. 

Bütün Batı milletlerinin müşterek mah ha
line gelmiş olan bir öğretim müessesesi vardır 
ki, bunun karşılığını memleketimizde görmüyo
ruz. Bu öğretim müessesesinin adı memleket
ten memlekete değişmekle beraber programlan-
nın ana hatlarında tam bir uygunluk vardır. 
Bu okul klâsik okuldur. Gayesi, her hangi bir 
meslekî veya teknik bügi vermekten ziyade, in
sanı manen. olgunlaştırmaktır. Onun 2İhnî, ah
lâki ve estetik formasyonunu temin etmektir. 
Bu okul Rönesansta doğmuştur. Ve o büyük dev
rin bir ifadesidir. Skolâstik terbiye sistemine 
aksülâmel olarak meydana gelen klâsik okul, 
ilim anlayışının, ve bu anlayışın temeli olan. fi
kir hürriyetinin tükenmez kaynağıdır. Bu okul 
Rönesans ruhunun Batı'da yaşanmasım temin 
eden ve bu sayede yeni çağ Avrupa'sını maddi 
ve mânevi sahalarda elde ettiği sonsuz telâkki
lere imkân veren müessesesidir. 

Üniversite tahsilini ancak böyle bir yetişme 
üzerine bina edilebileceği Batı maarifçilerinin 
sarsılmaz kanaatidir. Bu tip okulun Batı mem

leketlerinde adedçe ilk anda tahmin edilemiye-
cek kadar bol olması da bu kanaatin neticesidir. 
Bu hususta birkaç istatistiki rakam vermek isti-
yorum. 

Almanya'da klâsik okulların adedi 792 dir. 
Buna mukabü az - çok bizim liselere tekabül 
eden mekteplerin adedi 513 tür. 

Fransa'da : Klâsik okul adedi 956 du-. Bu 
okullarda okuyan talebe adedi 500 bindir. 

Bizdeki lise muadili mekteplerin adedi daha 
azdır. 

İngiltere'de : Klâsik okul adedi 1 394 tür. 
Talebe adedi 600 bindir. 

İtalya'da : 815, buna mukabil diğer liselerin 
adedi 217 dir. Liselerin adedi 737 dir. 

Belçika'da : Aynı çatı altında, bizim liseleri-
mizdekine benzer bir tahsil de verilmektedir. 
Klasik tahsile devam eden talebenin adedi 50 
bindir. Bizdeki liselerin verdiği tahsile muadil 
tahsil yapanların adedi 67 bindir. 

Bu rakamları vermekteki maksadım, bu tah
silin ehemmiyetini belirtmek içindir. Netice 
olarak Garbi - Avrupa'da ve İskandinav memle
ketlerinde klâsik okullarla bizim memleketi
mizde mevcudolan lise muadili mektepler yarı 
yarıya bir nispettedir, denüebilir. 

Dikkati en çok çeken bir husus da şudur .* 
Klâsik okul mezunlarına bütün fakülteler açık 
olduğu halde, meselâ, Belçika'da bizim liseleri
mize benzer okulların mezunları ancak yüksek 
okullara ve teknik bilgi veren fakültelere kabul 
edilmektedirler. 

Gençlerde zihni inkişafı, hür düşünce ve hür 
araştırma itiyadını, ilim anlayışını temin etmek 
gayesini güden bir formasyona muazzam fai-
deleri yanmda en basit bir faidesine kısaca te
mas etmek istiyorum Memleketimizde bugün 
liseyi bitirip hukuka kaydolan talebe Lâtince te
rim ve ifadeleri anlamadan ezberlemek durumun
dadır. Ruha kelimelerden geçilerek nüfuz edil
diği hatırlanırsa bu eksikliğin meselâ Roma 
hukuku sahasında ne derece telâfi edilmez bir 
boşluk yarattığı kolayca anlaşılır. Tıbbi terim
lerin tamamen Lâtince ve Yunanca olduğu dü
şünülürse vaziyet yine aynıdır. Jeoloji, botanik, 
felsefe, Batı dil ve edebiyatlarını tahsil eden
ler de bu tedrisatın ehemmiyetini ve lüzumunu 
kolaylıkla takdir ederler. Ankara, istanbul ve 
İzmir'de bir iki lisede ihtiyari olarak okutulan 
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kifayetsiz bir Lâtince öğretimi ile buna bir ça
re bulunduğu her halde iddia edilemez. 

Batının bütün memleketlerinde mevcudolan 
ve meslekî veya teknik bilgiyi vermekten ziya
de gencin olgunlaşmasını bas hedef edinen böy
lece üniversiteyi besliyen başlıca öğretim mües
sesesi durumunda olan bu okulun bizde son de
rece faideli olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Vekilin bu hususta bilhassa tenvir edi
ci malûmat lütfetmesini rica ederim. (Soldan, 
alkışlar) 

RElS — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte-

tem arkadaşlarım; Maarif bütçesi üzerinde ko
nuşan Hürriyet Partisi Sözcüsü Sayın Turan 
Güneş'in, «memleket iktidarında bulunan par
tinin resmî ve gayriresmî organında üniversite 
hocalarına reva görülen muameleler vicdanları 
sızlatacak mahiyettedir.» dedikten sonra, Osman 
Okyar hâdisesine müşahhas olarak temas etme
si ve adımı sarih surette ifade eylemesi zaru
retiyle şahsım ve hükümet adma huzurunuza 
çıkmak mecburiyetini hissettim. 

Çok aziz arkadaşlar; Türkiye'de iftiharla id
dia etmek hakkımızdır ki, D. P. nin büyük ham
lesi ve büyük mücadelesi sonunda bir demokra
si nimeti vücut buldu. (Sağdan, Allah Allah, 
sesleri) Hakiki şahıslariyle bütün millet, hük
mi hüviyetleriyle bütün müesseseler, program 
farkları ile bütün siyasi partiler ve nihayet dev
let ve hükümet bu nimetin hissedarıdırlar. An
cak iktidar olarak bu nimetten hisse almak ve 
üstelik koskoca bir milleti idare etmenin vazi
fe ve mesuliyeti, yükü ve hissi altında çalışa
rak hissesini almak işi kendisine ve iktidara in
tikal edince hakikaten garip ve şayanı hayret 
fikir ve telâkkiler muvacehesinde kaldığımızı 
görüyoruz. 

Bu mevzudaki mâruzâtım gayrikasdidir, iti-
madediniz vakıalara, müstenittir, realitelere da
yanır. Ne kimseye tarizim, ne kimseye ivazım 
vardır. Gocunulmasın, gücenilmesin, hiç değilse 
söz hürriyeti bu kürsüde kendileri kadar bize 
de tanınmış olsun. 

Arkadaşlar; yukarda, garip telâkkiler demiş
tim Bîr kalem sahibi çıkar, kendi kanaatince 
Hürriyet Partisi olarak memleket menfaatleri 
adına satırlar yazar. Bu satırlardan biri tenkid, 
ikincisi tam, üçüncüsü tariz ise, onu hücum, el
lisi küfür, bes yüzü rüsva etmek ve beni teşhir 

etmek gayelerine dayanır. Ama bu, demokrasi
dir, bu, fikir hürriyetidir, bu tenkid serbesti
sidir. Fakat bu hareketlerin karşısında kanun 
adına, iktidar adına, hükümet adına vatandaş
ların şeref ve haysiyetlerini korumak, namus 
ve muktesebatını ayakta tutmak, namü hesabı
na eğer mevcut kanunlardan bir iki tanesi ha
rekete geçer, bu dâvayı tahrik eder veya mev-
cudolmıyan kanunların noksanlığı düşünülerek 
bir kanun tedrini veya tedviri düşünülürse bu, 
baskıdır, hürriyet kısıcıhktır! 

Arkadaşlar, bir parti, mesul bir muhalif 
partinin sözcüsü bu kürsüye çıkar, saatlerce ko
nuşur, tenkidin ve itmamın en ağırını yapar, 
kelimenin bütün şümulü ile bazan şahsiyata gi
rer, bunun örneklerini verir... Bunun hükmü 
şudur : Memleketseverlik. Bir iktidar partisi 
mensubu da fikir ve mütalâalarını beyan eder, 
memleket meselelerine temas eder, onun sözleri 
tecavüzkâr addedilir. Ekseriyet partisinin bas
kısı muhalefeti susturmuş olur veya Meclisten 
çıkarılır veya çıkmış mevkiinde kalırlar. Niha
yet arkadaşlar, şimdi meseleye girerek arz ede
yim : 

Bir profesör bir yazı yazar. O ilmî bir yazı
dır. İlim adamının cemiyet hayatı içindeki va
zife ve murakabesini ifade eder. Maksadı 
üzerinde bir fakülte mütalâa ileri sürer, bu mü
talâa savanı hürmettir. Akıl, ilim, ve fâzil gö
rüş, takdir ve içtihatlarının muhassalasıdır, va-
cibülittibadır. Hattâ, Sayın Güneş'e göre uyul
ması gereken bir nassı katidir. Ama eğer aynı 
vazı hakkında bir Maarif Vekili evvelâ Büyük 
Millet Meclisine ve sonra milletine karşı takab-
bül etti^i mesuliyetlerin duygusu altında, sani
yen hakikaten o profesör gibi, o üniversite gi
bi, o fakülte gibi, o muhalefet partisi sözcüsü 
Savın Turan Güneş gibi kendi inanış ve kana
atlerinin ve takdirinin çerçevesi içinde hareket 
eder, vicdanî bir kanaate vâsıl olmak irin tet
kik ve tahliller yanar, yazışmalar yapar, fikir 
ve müjtalâa isterse bunun adı baskıdır, arkadaş
lar. Bunun adı maksatlı bir harekettir, arka
daşlar. Bunun adı üniversite mensuplarını, vic
danları sızlatacak derecede bir muameleyi reva 
görmek demektir, arkadaşlar. 

Simdi arkadaşlanm, bu mukaddemeyi yap
tıktan sonra, meselenin esasına gireceğim. On
dan sonra sahsım ve Turan Güneşin şahsım, 
partimi ve Turan Güneşin partisini evvelâ Al-
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laVın sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ve Türk Milletinin hükmüne terk edeceğim. 
(Bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, Osman Okyar'ı hiç tanımam. 
Bugüne kadar yüzünü görmüş insan değilim. 
Sadece vazifem icabı olarak, kendisini muhte
rem üniversitemizin tedris heyetinde bir doçent 
olarak bilmekteyim. Herkesin hakkında, bütün 
vatandaşlar hakkında beslediğim en iyi niyet
lerimi Osman Okyar hakkında da beslemekte
yim. Muvaffak olsun, yükselsin, memlekete fay
dalı olsun. Hakkında hiçbir garazım mevcut 
değildir. Antipatim ise asla bahis mevzuu ola
maz. 

Günlerden bir gün, bu sayın üniversite men
subunun, Cumhuriyet gazetesinde bir makale

si, mevcut makalelerinden bir tanesi dikkat na
zarımı çekti. Arkadaşlar, bugüne kadar bu va
zifemi ifa... 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yapmayın 
böyle. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Bakın, 
sözümü nasıl kesiyorsunuz. Turan Güneş Bey, 
gıyabımda beni itham ettiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — özür dilerim, 
konuşacağız. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Tabiî ko
nuşacağız. 

Arkadaşlar; bu vekâlet vazifemi ifa ettiğim 
müddetçe murakabesiyle mükellef bulunduğum 
üniversite ve okullar hakkında vaktim ve im
kânımın yeterliği nispetinde o yazılan tetkik 
ettim. Osman Okyar'ın arz ettiğim bu yazısı 
dikkat nazanmı çekti; mesuliyetim bakımından 
dikkat nazanmı çekti, vazife hissi bakımından 
dikkat nazarımı çekti, memleket evlâdı olarak 
dikkat nazanmı çekti, anlayışım bakımından 
dikkat nazanmı çekti. Bu, benim hakkımdır. Bu 
yazı yardım kredisi bahis mevzuu olduğu zama
na tesadüf ediyordu. Biraz sonra bu yazının 
bâzi kısımlarını okumak ve maalesef meselenin 
bu safhasını huzurunuzda tafsil etmek mecbu
riyetinde kalacağım için, üniversite ve üniver
site topluluğuna dâhil arkadaşlarımdan özür 
dilerim. Günah bende değildir. Murakabesi ile 
mükellef olduğum bu üniversite arasındaki bü
tün hâdiseler bir devlet hayatının icabettirdiği 
saygı, samimiyet ve devlet sımnm mahremiyeti 
esasları dairesinde cereyan etmiştir. Ama bizi 

huzurunuzda bu açıklamaya mecbur ettiler, gft. 
nah bizde değildir. Arkadaşlar bakınız, bu yazı 
üzerine nasıl objektif takdire dayanan bir yazı 
yazdım. 

Çünkü, Turan Güneş arkadaşım «Arkasın
dan bir yazı yazıldı, tekrar bir yazı daha ya
zıldı» diye her hangi bir maksadın peşinde ol
duğumuzu işrap eden mahiyette gördüğü için 
bunu izaha mecburum. Hulâsası şudur : 

«istanbul Üniversitesi Rektörlüğüne : 
Üniversitenin iktisat Fakültesi Umumi ikti

sat ve Maliye Teorisi Doçenti Osman Okyar'ın, 
(iktisadi yardımın muvaffakiyeti şartlan) baş
lığı altında Cumhuriyet Gazetesinin 26 Mayıs 
1955 tarihli nüshasının ikinci sayfasında çıkan 
yazısının mahiyeti Üniversiteler Kanununun 
6185 sayılı Kanunla muaddel (ki, Yüksek Hey
etiniz bilmektedir. Bu muaddel madde üniversite 
mensuplarının günlük poütika ile meşgul olma
maları mealmdedir) 6185 sayılı Kanunla muad
del 46 ncı maddenin B fıkrası muvacehesinde 
calibi dikkat görülmüştür. Fakat adı geçen ya
zıda hükümetin takibettiği enflâsyonist siyaset 
yüzünden vücuda gelen kötülüklere işaret olun
duktan sonra Amerikan yardımı hususuna da 
temas edilerek ileri sürülen mütalâa Üniversite
ler Kanununun üçüncü maddesinin E bendi 
hükmünün cevaz verdiği uygunsuz yayınlarla 
bir münasebeti görülmemiştir. Binaenaleyh bu 
yazı hakkında üniversite canibinden bir tetki
kat ve muamele yapılıp yapılmadığının işarını 
rica ederim.» 

Arkadaşlar; yazıda mevzuubahsedilen 3 ncü 
maddenin E bendi, (Türk toplumunun umumi 
seviyesini yükseltecek bilimi halka yaymaktır) 
ibaresinden ibarettir. 

•6185 sayılı Kanunla tadil edilen E bendinin 
tecviz ettiği neşriyat 6185 sayılı Kanunun mü
eyyide altına aldığı hükümlere aslında muhtelif 
bulunmaktadır, bu bendenizin anlayış, görüş 
ve kanaatimdir. 

Arkadaşlar, bu yazıya karşı istanbul Üniver
sitesi Fakülteden almış olduğu yazıyı cevap ola
rak vekâletime gönderdi. Bu cevap şu mealde 
idi: Doçent Okyar kendi tedris sahasında ve 
ihtisas kolu dâhilinde bu mevzuda düşündükle
rini kaleme almış ve neşretmiştir. Makalede de 
üeri sürülen fikirler bugünkü ihtisas literatü
ründe lehte ve aleyhte argümanlarla esasen mü
nakaşa halindedir. Makale sahibinin savunduğu 
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fikirler bu bakımdan kusurlu ve mucibi tabkik 
görülmemiştir.» 

Arkadaşlar, bu yazıyı yazan fakülte idi. 
Bendenizin muhatabım fakülte değildir, istanbul 
üniversitesidir. İstanbul üniversitesi senato
sundan geçen kararlar üzerinde durmak mecbu
riyetindeyim. Binaenaleyh bu yazı üniversite 
senatolarından geçmiş, tezekkür ve mütalâa 
olunmuş bir yazı değüdi. Kaldı ki, huzurunuz
da arz edeyim, tamamen objektif, tamaman tak
dirime, tamamen anlayışıma müstenit bir muha-
bereden ibarettir. Elbette ki, insanlar mesuliyet 
mevkiinde bulundukları müddetçe kendi takdir 
ve içtihatlarının hesaplarını öderler. Bunun 
hesabını her zaman ödemek, lehinde ve aleyhin
de hükümler almak bendenizi, hiçbir zaman vic
dan huzurundan ayıracak bir mesele değildir. 
Şimdi arkadaşlar, böylece gelen cevap, üniver
site adına üniversite senatosundan geçmiş ve 
verilmiş bir cevap değil, fakülteden verilmiş bir 
cevap olduğu için Bakanlık olarak verdiğimiz, 
düşündüğümüz kararı daha sarih olarak 
istanbul üniversitesine arz ve izah ettik 
ve burada fakültesinden gelen bu cevabı na
zara alarak kendi kararımızı, noktai naza
rımızı, içtihadımızı, haklı olarak verdiğimizi is
pat sadedinde üniversiteye bir yazı yazdık. 

Arkadaşlar, bu yazı üzerine neşriyat durdu
ğu için fakültenin ilmî mahiyette, iktisadi ilim
ler literatürü her gün neşredilen meselelerden 
biridir diye fakülte, noktai nazarımıza karşı 
neden muhalif noktai nazara varmıştı, biraz 
sonra bunu izah edeceğim için huzurunuzda ma
kaleyi kısaca okuyacağım. 

Şimdi arkadaşlar, yardım mevzubahsoldu-
ğu günlerde bu makale iktisadi yardımın mu
vaffakiyeti şartlan serlevhası altında intişar et
mektedir : 

«Bir dış yardım temin ettiğimizi farzettiği-
miz takdirde dâva böylece halledilecek ve her 
şey birdenbire düzelecek inidir t» 

Af buyurun, iyi göremediğim için çabuk 
okuyamıyorum, demek yaşımız ilerlemiş, gözlük 
lâzım. (Gülüşmeler) Tabiî yardımcıya da yar
dım eden bulunur. 

«... Böyle düşünürken çok basit vc yanlış şe
kilde düşünmüş oluruz. Daima şunu batırda tut
malıyız, istikrarlı bir iktisadi inkişafı temin et
mek her şeyden önce iktisadi gidişimizi uzun 
vadeli bir plâna istinaddettirip enflâsyonist 

tazyiklerden kurtarmak lânmdır.> (Sağdan, gü
rültüler) Müsaade buyurun, ilim adamlan bir 
kelime üzerinde durmazlar, neticeyi alırlar; bi
ze böyle öğrettiniz. Hattâ bir yazının içinden bir 
satın alalım, şuna şöyle müspet menfi bir fikir 
verelim, diyenler dahi olmuştur. (Gürültüler), 
Telâş etmeyin. Bunu anlatmak için buraya gel
dim. Okuyorum : 

«Unutulmamalıdır ki, şimdiye kadar hüküme
tin takibettiği aşırı enflâsyonist siyasetlerin bu
günkü tehlikeli durumun hâsd olmasında büyük 
hissesi olmuştur. Siyasetler içerisinde iktisadi 
muvazeneyi bozarak devamlı fiyat artışlarına 
sebebiyet vermiş ve dış tediyelerimizde de çok 
tehlikeli açıklann husule gelmesini intacetmiş-
tir.» 

Bütçe müzakerelerinin devamından beri han
gi görüşün haklı olduğu hakkında Meclis ve 
âmme efkârı bir fikre sahiptir. Ben burada bu
nu müdafaa edecek değilim. (Devam, devam 
sesleri). 

«Şimdi yatınm politikamızın konjonktür de
ğişmelerine göre ve dış tediyelerimizde muvaze
ne temin edecek şekilde plânlı hareket etmez ve 
maliyetteki devamlı artış temayülünü durdur-
mazsak, dünya piyasalanna uymazsak, temin 
edebileceğimiz dış yardım çok muvakkat bir za
man için nefes almaya imkân verir.» Bunu de
dikten sonra bilhassa şu nokta bizi bu yazı üze
rinde durmaya mecbur etmiştir. Niçin mecbur 
ettiğini arz edeceğim. 

«Enflâsyon gidişine son verilmezse yalan bir 
zaman sonra yeniden yardıma muhtaç bir va
ziyete düşmemiz mukadderdir. Amerikalı dost
larımızın kaynaklannm ve hüsnüniyetinin el
bette bir hududu vardır. Bundan sonra hâsd ola
cak duruma temas etmek dahi istemiyorum. 

Halbuki enflâsyon durumuna son verdiğimiz 
takdirde dostlanmızla samimî bir iş birliği yap
mak arzusu sarih bir şekilde gösterildiği takdir
de önümüzde bizi bekliyen hudutsuz imkânlar 
mevcutur.» 

Arkadaşlar bunun üzerinde, biraz evvel a n 
ettiğim gibi bu yazıdaki fikir ve mütalâayı Üni
versiteler Kanununun hedef tuttuğu ilmi Türk 
topluluğuna yayma ve halktaki ilmî kifayeti 
yükseltme mahiyetinde görmedik. Bu yazıyı re
alitelere ve biraz evvel arz ettiğim hakiki ra
kamlara ve biraz sonra arz edeceğim Amerikalı-
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Iarla oîan münasebetlere aykın buldum ve hattâ 
bu yazıyı tamamen günlük politikanın ta orta
sında ad ve telâkki ettim ve bu sebeple üstünde 
durdum. Yine ifade edeyim : Bir insanım ve 
memleket evlâdıyım; göklere çıkardığımız, gök
lere çıkarılması yerinde olan üniversitelerimi
zin rahlei tedrisinde feyiz almış bir memleket 
çocuğuyum. Türk siyasi hayatında vazife te-
kabbül etmiş bir insanım. Telâkkilerim var, gö
rüşüm var, kanaatim, anlayışım, var. Şimdi si
ze bunu izah edeceğim : 

Arkadaşlar, bunun üzerine üniversite sena
tosundan gelmek üzere bir mütalâaya ihtiyaç 
hissettim. Bu mütalâayı alırken nasd düşündü
ğümü üniversiteye açıkça bildirdim. Bu düşün
celerimi vekâlet mensubu olarak, milletin bir 
müessesesi olan üniversiteye sarih olarak bildir-
mekle beraber üniversiteden de - olabilir bilme
diğim bir nokta varsa - bu hususta tenevvür et
mek mülâhazasına müstenitti. 

Bakınız ne dedim : Arkadaşlar, mevzuubahis 
makale «bu gidişe son verilmezse yakın bir za
man sonra, yeniden yardıma muhtaç bir duruma 
düşmemiz mukadderdir.» diyor. «Amerikalı dost
larımızın kaynaklarının ve hüsnüniyetinin el
bette bir hududu vardır. 0 zaman hâsıl olacak 
durumu tasavvur etmek dahi istemiyorum. Hal
buki enfilâsyon durumuna son verildiği takdir
de dostlarımızla samimî bir iş birliği yapmak ar
zusunu sarih bir şekilde gösterildiği takdirde 
önümüzde bizi bekliyen hudutsuz imkânlar mec-
euttur.» cümleleridir. Temenni ederim, Turan 
Güneş Bey bu fikirlerin makûs bir şeyde oldu
ğunu ispat ettiği takdirde bahtiyar olurum. Bu 
doçentin yazısından benim bu anladığımın aksini 
anladığını Turan Güneş Bey iddia eder ve bizi 
ikna ederse bahtiyar olurum. Doçent, hakikat 
hilâfına olarak Amerikalı dostlarımızın kaynak
larının ve hüsnüniyetinin iyi kullanılmadığı
nı, samimî bir iş birliğinden kaçınıldığını ve 
memleketin haricî yardımlarla idare edildiğini 
ima etmekte ve yardımlar kesildiği takdirde 
memleketin akıbetinin tasavvur bile etmek iste
mediği bir badire halini alacağım telkin etmek
tedir. 

Bu yazı şeklen ilmî bir makale gibi görülmek
te ise de hakikatte günlük politikanın tara orta
sında bulunmaktadır. Maksat ise; Amerikaldara 
karşı yardım talebimizin haksız ve yersiz oldu
ğunu ispat ve bundan Amerikalıların talebimi

zi reddetmesini umumi efkâr muvacehesinde 
haklı çıkarmya matuftur. 

Türkiye'nin Amerikaldarla en samimî bir su
rette iş birliği yaptığını ve onların kaynak ve 
hüsnüniyetlerinin hudutlannı asla aşmadığını, 
bu hudutların pek çok gerisinde vakar ve hay
siyetle ihtizan şiar edinmiştir, hattâ bu kaynak 
ve hüsnüniyetten en çok istifade etmesi gere-
en bir millet ve memleket olduğu halde en az 
istifade edilmiş olmasına rağmen kavli ve fiilî 
icraatiyle resmî beyan ve neşriyatiyle en sami
mî bir şekilde işbirliği yapmaktan asla fariğ kal
madığını, gerek Amerikalı dostlar ve gerekse 
bütün dünyaya ispat etmiş olduğunu sayın do
çent Osman Okyar'm bilmesi lâzımgelirdi, ka
naatindeyiz. (Bravo, sesleri) 

Yazdığımız yazıya devam ediyoruz; «Türlü
ye bugün süratli ve iktisadi ve içtimai inkişaf 
içinde bulunması yüzünden bâzı zorluklara mâ
ruz ise, bunun 2 nci Dünya Harbinden sonra 
başka memleketlerin bol bol yardım görmeleri
ne mukabil Türkiyenin onlarla kıyas kabul et-
miyecek derecede en az yardım görmüş olma
sından ileri geldiğini kim inkâr edebilir? 

ikinci Cihan Harbinden sonra bilhassa 1950 
den bu yana en büyük askerî yükü taşıyan mem
leket Türkiye'dir. Buna mukabil en az iktisadi 
yardım gören memleketi ise, yine Türkiye'dir. 

Bir misal olarak Yunanistan'a yapılan yar
dımın nüfus başına 292 dolar olmasına mukabil 
Türkiye'ye yapılan yardım nüfus hasma 19 do
lardan ileri gitmemiştir. Bu yazımıza ekli ola
rak; ki bir ctvel vardı onu da üniversiteye gön
derdim ve bu cetveli Osman Okyarin evleviyet-
le bilmesi lâzım; bu yazımıza ekli olarak sunu
lan cetvel bu hakikatin en müşahhas örneğini 
teşkil eder. Diğer taraftan ehemmiyetli bir or
du beslemiyen, hattâ ordu beslemiyen, dünya 
sulhunun korunmasında hiçbir vazife deruhte et
mek istemeyen memleketlere verilen en az nüfus 
basma 50 dolann üstünde olduğu meydanda 
iken yine en samimî iş birliğini elden bırakma
yan memleketin Türkiye olması hakikati karşı
sında hâlâ Türkiye'nin Amerikalı dostlann hüs
nüniyet ve kaynaklannın hududu dışına çıktı
ğını işrabeder mahiyette mütalâalar ileri sür
menin ilimle objektiflikle, hakikatle ve Üni
versite Kanununun adı geçen bendi ile alâkası 
yoktur. (Soldan; bravo sesleri) îktisaden ge-
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lişmiyen memleketlere yardım etmek ve. bura
larda iktisadi ve içtimai sefaleti önlemek mak-
sadiyle kurulmuş olan Dünya imar Bankası
nın... Beni dinlemenizi rica ediyorum... Biliyor
sunuz öteden beri arz etmiş olduğum gibi, te
kerleğime taş konunca konuşamam, kürsüden 
inerim. (Sağdan; devam devam, ve taş koyma
yacağız sesleri) Her tarafta iktisaden gelişme
miş memleketlerde diğer taraftan Kore'de ağır 
vazifeler deruhte etmiş ve istikbalde zuhuru 
muhtemel bir dünya harbinde hür milletler cep
hesinde en kuvvetli mevkii almaya azmetmiş 
olan Türkiye'ye 40 - 50 milyon doları bin bir 
müşkülât ile ikraz etmesine mukabil iktisaden 
en ileri memleketlerden biri olan deniz aşırı 
geniş memleketlere sahip bulunan Holânda'ya 
400 milyon dolar ikrazda bulunulmasındaki isa
betsizlik beürtilerek Türkiye'ye ne şartlar al
tında olursa olsun mutlaka yardım edilmesi
nin... (Burada tekrar ısrar ediyorum.) Ne şart
lar altında olursa olsun mutlaka yardım yapıl
ması lüzum ve zaruretini mevcut binbir icap 
ve hakli sebebe istinadettirerek ortaya koymak 
ve bugünkü iktisadi kalkınmanın bütün mem
lekette yarattığı millî heyecana iştirak etmek 
icabeder ki, yazılı olduğu şekilde fikir yürüten 
makale sahibinin bu görüşünde ilmî mahiyette 
bir mesele ve telâkki müşahede olunmamıştır.» 

Arkadaşlar; işte üniversiteye yazdığım yazı 
budur. Üniversitenin cevabı -da vardır. (Sağ
dan, onu da oku sesleri) G-elen cevap bendeniz
den sonra vazife alan arkadaşımızın vekâlette 
bulunduğu zamanda gelmiştir. Yazıyı okuyup 
ne yapılması lâzımgeldiğini söyBemek onun hak
kıdır. Ben hükümet ve şahsım adına kürsüye 
çıkmış bulunuyorum. Müşahede buyruldu ki, 
burada verdiğim cevapların bir kısmı şahsi iç
tihatlarım, telâkki ve temayüllerim, diğeri ise 
hükümet adamı olarak vazife gördüğüm zama
nın hesaplarıdır. 

Şimdi arkadaşlar, bütün bunlar Muhterem 
Turan Güneş'in, kendisi, partisi ve Osman Ok-
yar için düşünmesi gereken ve onlar kadar bi
zim için de düşünülmesi gereken haklardan bi
risidir. Görüş, anlayış ve kanaatimiz budur. 

Bu ışık altında vazife görmüş ve üniversite
ye de bu yazıyı yazmış bulunmaktayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; istical ettik
leri için arz ediyorum, 27. VII. 1955 te yazdı
ğımız bu yazının cevabı aylarca sonra ve 15 

i Ekim tarihinde. Maarif Vekâletine gelmiş bu-
j lunmaktadır. Bunun mânası, her hangi bir mak-
j satla hareket düşünülmemiştir. Bir mütalâanın 
j sahibi olan vekâlet, kanunun verdiği salâhiye

tin hududu içinde, üniversiteden mütalâa al
mak üzere bir yazı yazmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, arz ettiğim gibi, sorarsa
nız, tensibederlerse cevabını Maarif Vekili ar
kadaşımız söyler. 

Şimdi Saym Turan Güneş arkadaşımın şah
sına, partisine şu .mâruzâtta bulunacağım: Sa
mimî olalım, realist ollalım, demokrasi nimet
lerini, düşünce ve fikir hürriyetlerini takdir 
edelim ve memleket menfaati hissini inhisara 
almıyalım. (Soldan,alkışlar) Bu, hepimizin, he
pinizin hakkıdır, muhalefetin de, sizin de, ik
tidarın da, bizim de. Üniversitenin terakki ve 
tealisinin memleket ve dünya çapında bir inki
şafa mazhar olmasının şeref ve bahtiyarlığını 
paylaşmak yarışında sizden geri kalamayız. 
(Soldan, alkışlar) (Sağdan; «inşaallah» sesle
ri) Ve bugüne kadar çalışmalarımız, hareketle
rimiz, niyetimiz ve görüşümüz de bunu ispat 
etmiştir kanaatindeyim. Biz başta üniversite 
olmak üzere Türk irfanının, Türk irfan haya
tının inkişafına çalıştık ve çalışacağız. 

Üniversitenin halen rahlei tedrisinden geçmiş, 
onun feyzini almış memleket çocuklarının ve 
bilhassa iktidar hakkında bizzat onun muraka-
besiyle alâkası vücut bulmuş insanların Turan 
Güneş arkadaşımızın tavsif ettiği gibi üniver
siteye vicdanları sızlatacak mağduriyetleri re
va göreceğini kabul! edecek bir vicdan bulun
madığına kaaniim. 

Sizin vicdanınız vardır, asildir, muhterem
dir; yalnız iddia ederim ki, yanılmıştır. Bu tav
zihimin onun da hak yoluna gitmesini temin 
edeceğini umarım. Bunu burada ifade buyu
run, vicdanlarımız huzur içinde ittifak etsin. 
Aksi takdirde milletin, ilmin ve tarihin hakkı
mızda vereceği hükme riayettir esas olaın. Be
nim boynuma düşen, samimiyetle ve iftiharla 
huzurunuzda arz ederim ki, bu hükmü veren
lere hürmet ve bu hükme itaattir. Bu benim tek 
vicdan huzurumdur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Saldan, «bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

KENAN AKMANLAR (Antalya) - Encü
men namına söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA KENAN 
AKMANLAR (Antalya) —• Muhterem arkadaş
lanm; üniversitelerin raportörlerinden biri ola
rak bu mevzu üzerinde yaptığım tetkikleri siz
lere nakletmek isterim. Aynı zamanda şunu da 
ilâve edeyim ki, biraz evvel konuşan Celâl Yar
dımcı arkadaşımız hakikaten çok dikkate şayan 
bir mevzua temas etmiş bulunuyor. Memleketin 
iktisadi realiteleriyle asla alâkalı olmıyan birta
kım tefriklerin, üniversite namına, ilim namına 
gazete sütunlannda politika vasıtası olarak kul
lanıldığını ispat eden delilleri Celâl Yardımcı 
arkadaşımız ortaya attı. Bendeniz bir misal arz 
edeceğim. 

istanbul gazetelerinden birisi hayat pahalılı
ğı hakkında (Hangi gazete sesleri) 19 Ocak ta
rihli Hürriyet Gazetesi bir anket yapıyor ve 
bahsedilen doçent arkadaşa bir sual soruyor; o 
da şu cevabı yeriyor : 

«Hayat pahalılığının gittikçe arttığı inkâr 
edilemez bir hakikattir. Hayat pahalılığmdaki 
artışı aşağıdaki âmiller meydana getirmektedir
ler. 

1. Devlet masraflan ile iktisadi devlet te
şekkülleri masraflannın bir kısmının Merkez 
Bankasına bono, iskonto ettirmek suretiyle kar
şılanması. 

2. Böylece piyasaya çıkanlan munzam para 
miktanmn bankaların kredilerinin mütemadi-
yen genişlemesine meydan vermesi. 

3. Yukardaki âmillerle meydana getirilen 
mecmu iştira gücü artışının istihlâkimizdeki fii
lî artışa nazaran daha çok olması... Fiyat seviye
sinin yükselmesine sebebiyet veriyor. 

Ankete verilen cevap bu. Şimdi; Hürriyet 
Partisi içinde bulunan arkadaşlanmızdan bu 
görüşe iştirak eden var mı? Bizim politikamız 
mükerreren ifade edilmiştir. Hakikaten bugün 
muasır iktisat sistemi; doğrudan doğruya para
yı; iktisadi hayatın tanzimi bakımından birin
ci derecede ehemmiyetli addetmektedir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — iktisat büt
çesi mi görüşülüyor, Beyefendi? 

KENAN AKMANLAR (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz, şimdi Maarif bütçesine de geli
yorum. Bu yazıyı okuduğum günün ertesi günü 
istanbul Üniversitesi bütçesini tetkik etmek üze
re istanbul'a gittim. O günlerde içişleri Komis
yonundaki bir müzakere münasebetiyle bâzı 
tebliğler neşredilmişti 

Üniversitede dekan arkadaşlanmla bu mev-
zuda konuştuk. Arkadaşlar, vardığım neticeyi 
raporumda gayet güzel anlatmış bulunuyorum. 
Bir taraftan üniversitenin, diğer taraftan da 
Hükümetin dikkate almasını istediğimiz nokta
lar üzerindeki bu mütalâamı müsaadenizle oku
yacağım : 

«FUhakika Türkiye bugün yeni bir oluş dev-
resindedir. 1950 den bu yana her sahada kayde
dilen terakküeri en kısa bir zamanda bütün va-
sıflariyle muasır bir emniyetin haiz olduğu se
viyelere ulaştırmak hususunda milletçe mutaba
kat halinde bulunmamız gerekmektedir. Böyle 
bir gayret İçinde millî temayülleri sezmek ve bu 
temayüllerin müspet yollarda inkişafına rehber
lik etmek ümî çalışmaları yanında üniversitele
rimizden tahassürle beklenmektedir.» 

Hakikaten arkadaşlar; ilim namına birtakım 
politikalar yapılmaktadır ve menfi istikamette 
çalışmalara rastlanıyor. 

Doçent Osman Okyaf'ın fikirlerinin muha
liflerimiz tarafından Bütçe Encümeninde ve bu
rada her vesüe ile ifade edümekte olduğunu da 
ifade edeyim. Şunu da söyliyeyim ki, biz Bütçe 
Encümeni olarak Devlet masraflarının hiçbir 
zaman bono vermek suretiyle Merkez Bankasın
dan temin edilen bankınotlarla yapılmadığının 
bilinmesini isteriz. Biz Türk vatandaşımn temin 
ettiği gelirlerle ve bu gelirlerdeki inkişafla işle
rimizi görmekteyiz. Bunu bir ilmî realite olarak 
açıklamak mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzu fazla iş
gal etmiyeceğim. Fakat bu vesüe üe geçen sene 
Bütçe Encümeninde okuduğumuz bir küçük 
kupürü burada huzurunuzda da okumak iste
rim. Bu, Daily Express'in bir fıkrasıdır. Ser
levhası «istatistiklerin değeri» ismini taşımak-
tanr. 

«Washington'da birisi kadın olmak üzere on 
iktisatçı aynı istatistikler üzerinde ayn ayn ça
lışarak çıkardıklarını Amerikan Kongresinin 
bir komitesine takdim ettikleri zaman şu hayret 
verici netice ile karşılaşmışlar ve bu iktinatçıla-
nn bir kısmı, eldeki istatistiklerin belirttiğine 
göre Amerikan ekonomisinin gittikçe daha iyi
ye, geri kalan kısmın ise gittikçe daha kötüye 
doğru gittiğini ispat etmişlerdir. Kongre üyele
rinden A. B. Kelley : «Bunlan gördükten son
ra iktisadın gerçek bir ilim olmaktan çok uzak 
bulunduğunu anladım» demiştir. 
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Şimdi muhtelif seneler üniversiteler bütçele
ri üzerinde çalışmış bir arkadaşınız olarak ifa
de edeyim ki, Demokrat Parti iktidarı olarak 
üniversitelere ve akademik kariyerine, namütena
hi hürmetimiz olduğunu, maddi ve mânevi bü
tün imkânlarımızı kendilerine tahsis ettiğimizi 
burada tesbit etmek isterim. Binaenaleyh bizim 
onlardan istediğimiz şey, memleket realiteîeriy-
le alâkadar olmalarıdır. Muayyen bir mütalâa 
beyan ederken bunu kitapların sayfalan için
den bize vermelerini değü, hayatın içinden alıp 
kitaplara götürmelerini istiyoruz. Benim kana
atim budur ve bu kanaatledir ki, bunun aksine 
bir netice karşınında hayret ettiğimi ifade et
miş oluyorum. Mâruzâtım bu kadardır arkadaş
larım. 

REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar-

kadaşlanm, Muhterem Celâl Yardımcı arkada
şımızın, ismim bu kürsüden zikretmiş olmam 
münasebetiyle muayyen bir hâdiseyi tavzih et
mek için söz alması üzerine, bendeniz yine bu 
meseleyi tavzih etmek zorunda kaldım. 

Muhterem arkadaşîanuı, Celâl Yardımcı ar
kadaşımızı buradan zikretmiş olmamızın sebebi 
şudur : Bendeniz Osman Okyar hâdisesini an
latırken muhterem, bir milletvekili arkadaşımız, 
«Hangi vekil zamanında olmuştur?», buyurdu. 
Ben de Celâl Yardımcı arkadaşımız zamanında, 
dedim. Bunun dışında bu hâdisenin Celâl Yar
dımcı veya diğer bir vekil arkadaşımız zama
nında geçmiş olmasının hâdisenin mahiyeti Jle 
bir alâkası bulunmamak iktiza eder. Muhterem 
arkadaşımız bundan bir nevi tariz payı çıkar-
mışlarsa böyle bir tariz kasdım olmadığını açık
lamak isterim. Hattâ üniversite ile ügili diğer 
hâdiseleri anlatmak icabetseydi, orada görüle
cekti ki, kendileri muayyen huduttan ileri git
memişlerdir, diye Celâl Yardımcı arkadaşımızı 
tebrik dahi edecektik. 

Şimdi Osman Okyar hâdisesine gelelim : Ha
kikaten Muhterem Celâl Yardımcı Beyefendi
nin dediği gibi; Allah'ın, tarihin ve Yüksek 
Meclisin huzurunda bu vesikaların okunması ve 
bu beyanatın yapılması bir hükmi ilâhidir. Şu 
vesikanın okunması ile bizim bu meselede ne gi
bi bir görüş sahibi bulunduğumuz, hükümetin 
ve kendilerinin hangi görüşü takabbül ettikleri 
meydana çıkmış oldu. Osman Okyar'ın neşret
miş olduğu makalenin •mahiyetini' teşriî faali

yetler sırasmda kıymetlendirmek bize düşen 
vazifelerden, hele haklardan hiç değildir. Biz 
diyoruz ki, bir siyasi makam, bir icrai makam 
bir makalenin ilmî kıymeti hakkında hüküm ve
recek ehliyet ve kabiliyette değildir. (Soldan, 
«Allah, Allah» sesleri) (Şiddetli gürültüler) 
(«öyle şey olur mu?», sesleri) 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Peki nasıl 
murakabe edeceğiz?... (Soldan gürültüler) 

RElS — Müsaade buyurunuz efendim. Ken
di görüşlerine göre ifade ettiklerine göre isti
cal buyurmanıza lüzum yoktur. Çok rica ede
rim, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz verem hastalığının hangi 
ilâçlarla en iyi şekilde tedavisini bütün mebus 
arkadaşların bildiği zehabında katiyen değilim. 

BAKÎ ÖKDEM (Aydm) — Turan Bey, mu
halefete geçmeden evvel bunun hakkında ne 
söylüyordunuz?... 

RElS — Baki Bey. lütfen hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

BAKI ÖKDEM (Devamla) — Reis Bey, siz 
de hep bizi ikaz ediyorsunuz! Biraz da öbür 
tarafı ikaz ediniz... 

REİS — Efendim, Celâl Yardımcı Beyin ko
nuşmasını sükûnetle dinledik. Bunu da dinliye
lim. (Sağdan, «Bravo Reis» sesleri) 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu noktadan hareket edildiği za
man. Muhterem Celâl Yardımcı'nın istanbul 
Üniversitesi Senatosuna göndermiş olduğu yazı
ya muttali olduk. Fakülte raecmualannda veya 
Zafer gazetesinden Osman Okyar'ın neşren ileri 
sürdüğü fikirlerin cerhi maksadiyle ilmî bir ma
kale neşretmiş olsa idi, biz kendisini ilmî çalış
ma yapan bir arkadaş olarak alkışlardık. Fakat 
bizim bildiğimiz bu kabü ilmî yahut hakikatler
den ayrılmış makalelerin neşir ve fikirlerin cerh 
yeri resmî tahrirat değildir. Celâl Yardımcı ar
kadaşımız işte bizim muhtariyetten anladığımız
dan tamamiyle aksi şeyler anladığını şu okumuş 
olduğu hususlarla belirtti. Biz bunda da bir mah
zur görmüyoruz. İlimde ihtilâflar olduğu gibi 
siyasi hayatta da ihtilâflar olmasını tabii telâk
ki etmek lâzımgelir. Osman Okyar kalkınmamı
zı şu, bu şekilde kıymetlendirmek salâhiyetine 
sahiptir. Muhterem Başvekil bütçe müzakerele-

I ri esnasında burada Profesör Nirdal'den bahset-
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tiler. Profesör Nirdal, Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde verdiği bir konferansta demiş ki : «Mu
ayyen miktarda enfilâsyon yapmadan kalkınma 
yapılmaz. Şimdi bu kürsü sahibi profesör hak
kında tahkikat mı yaptıracağız? Buna imkân 
yoktur.» Celâl Yardımcı arkadaşımız diyor ki, 
«Ben İstanbul Üniversitesi senatosuna bunun gay-
riilmî olduğunu göstermeye çalıştım. Hakikaten 
kendisinin maarif meseleleri arasında iktisadi 
mevzularda da bu derecede ileriyi görmesi teb
rike şayan olmasını gerektirir. 

Celâl Yardımcı arkadaşımızın şunu bilmesini 
bilhassa isterim ki, bir siyaset adamı üniversi
telerde tedris olunan ilim kollarının her birinde 
tam bir vukuf ve salâhiyete muktedir, olamaz. 

Bütün mesele şu noktada toplanıyor, arka
daşlar : ilimde şüphesiz hakikatler izafidir. Bü
tün mesele, ilim namına kendi gittiğimiz yolun 
doğru olduğunu kabul ettirmeye savaştığımız 
noktadan başlamaktadır. Bu memlekette muha
lefet partileri iddia ediyorlar ki, - doğru veya 
yanlış - hükümetin tuttuğu iktisadi politika 
yanlıştır ve biz iktidara gelirsek... (Soldan, «ge
lemezsiniz» sesleri) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — iktidara 
gelemezsiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Onu zatıâli-
niz bilemezsiniz, onu efkân umumiye ve seçmen
ler, bilir. (Soldan, gürültüler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — insaf ya
hu, bu kadar uzatılır mı? insaf! Niyetleri var 
galiba. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Niyetleri var 
tabiî... Zatıâlinize bu sandalye ebedî mi? 

Şimdi arkadaşlar, biz iddia ediyoruz ki, bizim 
görüşümüz doğrudur, hülcümet iddia ediyor ki, 
benim görüşüm doğrudur. Arkadaşlar, vaziyet 
böyle olduğuna göre, biz muhalefet partisi ola
rak bizim görüşlerimizi benimsemiyen, hüküme
tin görüşünün daha doğru olduğunu bildiren bir 
profesöre, sen siyaset yapıyorsun diyebilir mi
yiz? Asla. Bunun aksini ifade eden bir profesö
re dc, sen siyaset yapamazsın demek elbette 
mümkün olmaz, işte muhtariyet, ilmin muhta
riyeti bu noktada toplanmaktadır, arkadaşlar. 

Bir Maarif Vekili bir üniversite hocasının 
yazmış; olduğu bir makaleyi kendi ölçüsüne, 
kendi terazisine vurabilecek; tartabilecek midir? 
(Soldan, tartabilecektir, sesleri) Tartabiliyorsa 

Allah huzurunda, tarih huzurunda ve millet 
huzurunda arz ediyorum ki arkadaşlar, bu mem
lekette bir muhtariyet olmadığı gibi, ilmin inki
şafı da asla ve kat'a mümkün olamıyacaktır. 
(Sağdan, sürekli alkışlar) (Bravo sesleri) 

Yardımcı arkadaşımız diyor ki : «Ben sena
toya sordum, fakülte cevap verdi.» Gayet tabu. 
istanbul Üniversitesi Senatosunda bulunan pro
fesörler, ordinaryüs profesörler daima allâmei-
kül olmak iddiasında değillerdir, iktisadi ilmi 
bir gözle ve mütehassıs bir noktainazarla tetkik 
edecek İktisat Fakültesi profesörleri vardır. Bu 
sebepledir ki iktisat Fakültesi makal'eyi iktisatçı 
gözle tetkik eder ve meselenin burada kapanması 
iktiza ederdi. Kapanmıyor. Bir gün Maarif Ve
kili üniversiteye yardım endeksleri gönderiyor. 
«Endeksleri aşağıda eklidir, bunları dikkat na
zarına alın, ona göre makalelerinizi ayarlayın» 
demesini üniversite muhtariyeti île kabili telif 
görmüyoruz, üniversite çalışmalarının ciddiye
tiyle kabili telif görmüyoruz. 

Bir neticeye bağlamak lâzımgeîirse : «Mevzu
atımız arasında bulunan ve üniversite muhtari
yetini zedelediğine kaani olduğumuz 6435 sayılı 
Kanunun ilgasını istedik ve dedik ki, üniversite 
hocaları siyasetle iştigal ediyorlar, binaenaeîyh 
bunu önlemek lâzımdır, tedbir alınması lâzımdır» 
diye düşünüyorsanız, Demokrat Parti programı 
sarihtir, onun hükümlerine aykırı hareket etmiş 
olursunuz. Ve hükümetin, hattâ bir grup sözcü
sünün, kürsüden, eğer partiler seçmenlerinin önü
ne programlariyle çıkıyorlarsa, 6435 sayılı Kanu
nun ve üniversitelerin siyasetle iştigalini mene-
dscek zihniyeti Demokrat Parti programının bu 
maddesiyle nasıl telif ettiklerini izah etmeleri 
iktiza eder kanaatindeyiz. Hakikaten üniversi
tenin burada Meclis kürsüsünde içinin dışının 
uzun boylu polemik mevzuu olmasını biz katiyen 
arzu 'etmiyoruz. (Soldan, «arzu etmiyorsunuz 
ama yapıyorsunuz» sesleri) ( «kasten getirdi
niz» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; misal getirilemez bel
ki denebilir ki bizim lehimize propaganda yapan 
mevcut değildir, eğer üniversite hocaları bu va
ziyette ise bunun kabahati bizde değil arka
daşlar. Eğer hakikatleri ortaya koyan üniversite 
hocalarının dediği yoldan gidilmiyorsa bunun 
önüne geçmek, ona basta yapmak suretiyle değil, 

ı yapacağınız işleri ilmî yapmak suretiyle önlene-
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bilecek hususlardandır. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar). (Soldan, «edebiyat» sesleri) 

Eğer hükümetin gidişini tasvibeden iktisat 
hocası mevcutsa o zaman bizim de sizin karşınıza 
gelip burada sizi tutuyor dememiz mi icabeder. 
Böyle şey yok arkadaşlar, îlim adamı da daima 
hata edebilir. Üniversitelerin yazdıklarr mahzı 
hakikattir diyen kimse çıkmaz. 

Okyar 'm yazdıkları doğrudur diyen olur, 
aykırıdır diyen olur. Bunlar münakaşa mevzuu 
oluyor. Bırakalım bu münakaşaları, bir ilim ada
mının fikirlerini başka bir fikir adamı cerhetsin. 
Maarif Vekili yazıyor; bu ilmî bir yazı değildir 
diyor, İdarede vazife almış bir Maarif Vekilinin 
bu şekilde münakaşalara katılması kendisini yıp
ratır. Biz burada kendi görüşümüzü muhafa?a 
edelim. Bunu efkârı umumiyeye bırakalım : Üni
versiteleriyle, sendikalariyle, muhtar müessesele
riyle, basıniyle hükmünü versin. Esasen tarih de 
verecektir. Ondan daha ileri, zamanında hakkı
mızdaki hükümleri seçmenler de verecektir. Mâ
ruzâtım bu kadardır. 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, üniversite muh
tariyeti mevzuunda cereyan etmekte olan müza
kerelere katılırken evvelâ belirtmek istediğim 
nokta, münakaşa ve müzakere mevzuu yapaca
ğım husus, burada üeri sürülen bizim görüşleri
mize uymıyan mütalâaları ele alarak cevaplan
dırmaktan ibarettir. Bu arada saygı üe müte-
halli olduğumuz üniversitenin şahsiyeti hükmi-
yesine ve mâneviyesine taallûk eden hiçbir ci
het yoktur. Onun ne suretle idare edilmesi lâ
zımgeldiği mevzuu üzerinde mütalâalarımız 
olursa bu esasında muhteremiyet mevkiinde tu
tulması Iâzımgelen üniversitenin şu veya bu 
noktada şahsiyeti mâneviyesini, bir hususu on
dan ayırmak doğru değildir. Burasını böylece 
ifade ettikten sonra yine konuşma tarzlan üze
rinde bir nebze tevakkuf etmeme müsaade Duyu
rulmasını rica ederim. Tarih huzurunda, millet 
ve vicdan huzurunda gibi büyük kelimelerin vel
velesinin ve gulgulesinin siperinde konuşma iti
yadını devam ettirmektedirler. (Sağdan : Celâl 
Bey de, söyledi, sesleri) Muhterem arkadaşlar, 
son sözlerinden başlamak suretiyle kendisini ce-
vaplandıracğım. 

Zatı muhterem der ki : Üniversite profesör

leri şayet sizin işlerinizi tenkid ediyorlarsa onu, 
üzerlerine baskı yapmak suretiyle susturmak 
değil fakat işlerinizi onlara beğendirecek bir is
tikamete tevcih etmek suretiyle onları ikna edi
niz. Arkasından derakap, dikkat buyurunuz; bu 
Osman Okyar'ın yazdıkları mahzi hakikat değil 
ya, diyor. Tezada dikkat buyurdunuz mu? Bir 
taraftan der ki, Osman Okyar'ın dediklerine 
uyunuz ki, aleyhinizde yazmasın. Diğer taraftan 
der ki : Osman Okyar'ın yazdıkları mahzı ha
kikat değil ya. Şimdi bizim hangi camiin ima
mı olacağımızı tâyin edememek mevkiinde ol
duğumuzu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci fikir, asıl mev
zua şimdi gireceğim. îkinci fikri ortaya koymak 
lâzımgeliyor. Partiler ve mebuslar programla
rına göre seçmenlerinin huzuruna çıkarlar. Pro
gramında ve görüşünde her hangi bir değişik
lik mevcut ise, bunu seçmenlerine izah etmek 
mecburiyetindedirler. Bunu, şu sıralarda oturan 
arkadaşlardan birinin ifade etmesi gayet garibi
me gitti. Bunun üzerinde bir nebze durmak mec
buriyetindeyim, beni mazur görünüz. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti pro
gramı ile seçmenlerin huzuruna çıkmış ve se
çimleri Demokrat Partinin bayrağı altında ve 
onun sayesinde kazanmış olanların böyle bir na
zariye ileri sürmeleri mânevi bakımdan kendile
ri için hayreti mucip bir haldir. Bu meseleye bu 
kadar işaret ettikten sonra şimdi asıl mevzua 
geçiyorum. Üniversite Kanununun 2 nci veya 3 
ncü maddesinde gündelik siyasetle uğraşamaz, 
der. Eğer bu maddede üniversite muhtariyeti
ni muhil bir husus görüyorlarsa, tetkiklerini 
yaparlar, kanun teklifi olarak Yüksek Meclise 
sevk ederler, müzakere edilir ve bir neticeye 
bağlanır. Yok eğer bu madde burada baki kal
dığı müddetçe mevcut ve meri olduğuna göre 
hüküm vermek lâzımgelirse, günlük politika ile 
uğraşmaması demek, düpedüz günlük kelimesini 
kaldırırsak, çünkü bu bizde politika mânasına 
gelir; politika ile meşgul olur demek mânasına 
gelir ki, bu takdirde Osman Okyar'ın bu yazısı
nın günlük politika ile alâkası var mı, yok mu 
meselesinin nazarı itibara alınması lüzumu mey
dana çıkar. Eğer Üniversiteler Kanununda böy
le bir madde ol m Uaydı bu akla gelmezdi. Belki 
o zaman vekile, sen üniversite profesörlerinin 
her mevzua icalei kalem edebilmeleri salâhiyeti 
verilmişken ne diye sual açmak suretiyle onların 
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kanunla temin edilmiş haklarına muhalif bir va-
ziyet alıyorsun, denebilirdi. Halbuki burada böy
le bir madde mevcuttur. 

Böylesine, yani günlük politika ile ilmin 
marjı üzerinde olan hakiki hüviyeti kolayca 
tesbit edilebilecek vaziyette olmıyan yahut da
ha ziyade günlük politikayı ele aldığına dair 
sarih belirtiler bulunmıyan bir makale karsısın
da Maarif Vekilinin harekete geçmesini gayet 
tabiî bulmak lâzungelir. 

îki kelime ile bu makaleyi huzurunuzda bir 
kere daha tavzih edeyim. Burada enflasyon, def
lasyon şudur, budur diyor... Pekâlâ, söylesin, 
ondan sonra; «Hiç şüphe bırakmamak için arz 
ediyorum», ondan sonra; «Bu Amerikalılar si
ze para veremez. Onların da kaynaklarının hu
duttan vardır. Onlann da dostluklan ve yar-
dımlan muayyendir», diyor. Bunlann ilim ne
resinde arkadaşlar?... Bu ilim mi? Onlann ken
dilerinin söyl iye m ediklerini kendisi üzerine al
mak ve bir üniversite cübbesini sırtına geçire
rek iktisat kabiliyetini on defa teyidettikten 
sonra bu mevzuda konuşmak... Bu yasaktır bu 
memlekette arkadaşlar. (Bravo, sesleri ve alkış
lar) Tarih huzurunda zapta geçecek kayıtlariy-
le tekrar edeyim; nasıl ki, dini siyasete kanş-
tırmamak karanndayız, nasıl ki, orduyu siya
sete karıştırmamak karanndayız tıpkı onun gi
bi üniversiteyi de günlük politika dışında bı
rakacağız arkadaşlar. (Soldan; alkışlar) Çün
kü ordunun maksadı tesisi milletin en aziz var
lığı olarak elindeki silâhla içte emniyeti ve dış
ta emniyeti istihsale matuftur. Nasıl ki; dinin 
vicdan hürriyeti prensibi ışığında vicdani bir 
mefhum olduğunu kabul edip vatandaşın Alla-
hiyle başbaşa kalmasını tecviz, tergibetmek fa
kat bunun ötesinde dine dayanmak suretiyle 
onun kuvvetinden istifade etmek suretiyle dün
yevi işlerde tesir yapmayı nasıl menetmişsek 
bir ilim müessesesi olan üniversitenin günlük 
işlere, bizim kavgalanmız araşma kanşmama-
lan icabeder. Çünkü hem maksadı tesisleri baş
kadır, hem de politikayı aynca bizim elimizde, 
her hangi bir vatandaşın elinde olmıyan başka 
bir silâhla politikaya iştirak etmiş oluyorlar. 
O da şudur; profesör üniversite namına konu
şuyor, o halde efkân umumiye de ilmin mahzı 
hakikati budur, bundan ibarettir gibi bir ayrı 
telkin kuvvetini nefsinde, zatında ceraetmiş ol
ması bakımından bu da tıpkı ordunun, dinin 

siyasete kanştınlmaması gibi, üniversitenin 4t 
günlük siyasete kanştınlmamasmı da mukabö 
bir icabolarak kabul etmek lâzımdır. 

Üniversitenin muhtariyetine gelince, üniver
site, ilmî muhtariyeti içinde bugünkü mevzuatı
mızla tamamen temin etmiş duramdadır. üni
versite muhtariyeti deyince muayyen bir t :p 
muhtariyet mevcut değildir. Dünyanın muhteiil 
devirlerinde muhtelif telâkkiler ve metotlar 
bulunmuş, bugünkü demokratik memleketlerde 
muhtariyet anlayışı yeni bir devreye girmiştir 
Pensilvanya Üniversitesi profesörleri memleke
timizi malûm ve muayyen maksat için ziyaret 
ettiler. Bunlarla uzun konuşma yaparken, ya
nımda mebus arkadaşlar da vardı, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesini kurmak maksadiyle gel
mişlerdi; birtakım hazırlıklar yaptılar, bu ha
zırlıklar neticesinde benimle konuşmayı arzu et
mişler, konuştum, bana dediler ki : Sizden bir 
şey talebedeceğiz; şayet bu maksadımız tahak
kuk sahasına isal edilecek olursa, üniversite 
muhtariyetine taallûk eden hükümlerde tadilât 
yapmak veyahut kurulacak olan üniversiteyi bu 
kanunun hükümleri dışında bırakacak bir hü
küm tedvin etmek lâzımgelecek. dediler. Anla
madım, dedim. Bunun üzerine dedi ki : Bu üni
versitenin hayatiyetini donduran, tahaccür et
tiren bir kanundur. Bizim kanunlarımız, bizim 
üniversite anlayışımız, bizim üniversite muhta
riyeti anlayışımız ile bunun arasında fark var
dır, dediler. 

Arkadaşlar, Pansilvanya Üniversitesi profe
sörlerinin söylediği sözler budur. Burada sala
hiyetli arkadaşlarımın pekçoğu, huzurunuzda 
ifade edebilirler. Muhtelif memleketlerin üni
versitelerinin tâbi bulunduğu kanunlan, gayele
ri, bütün farkları huzurunuzda izah ve ifade 
edebilirler. 

Arzım şudur ki; Üniversite Kanunu, muhta
riyeti, olduğu kadar tam ve kâmil tahakkuk et
tiriyor, bütün eksikleri tamambyor ve başka 
memleketlerde de bundan başka muhtariyet ka
nunu yoktur, muhtariyet anlamı bütün sathı 
arzda bundan ibarettir. 

Böyle bir iddianın ne kadar yersiz olduğu 
aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Mirdal'm sözleri : 
Bu da profesör, kalkıyor başka türlü söylü

yor. Türk tezini müdafaa eder tarzda söylüyor. 
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bu da profesördür. Şimdi bir kere dikkate alın
ması lâzımgelen husus şudur: Maksadı tesise göre 
Üniversite Kanunu, üniversitenin iyi çalışması
nı temin ediyor mu, etmiyor mu? Üniversitenin 
maksada varması için mutlaka günlük politika
ya karışması lâzımgelir rai? Gelmez mi? Kana
atimce üniversitenin maksadı tesisine göre mem
lekete hizmet edebümesi için, mevkii muntere-
miyette kalması, günlük politikanın temevvüç-
lerinin dışında kalması lâzımgelir. Bugün bu
rada yapılan münakaşalar dahi, bundan evvel
ki Büyük Millet Meclisinin encümenlerinde de« 
vam etmiş olan müzakereler dahi bu hakikati 
ortaya çıkarmış bulunuyor. 

Şimdi, üniversite muhtariyeti aslen niçin lâ
zımdır? Üniversite muhtariyeti aslen terbiye
lerini ellerine tevdi ettiğimiz vatan çocukları
nın hiçbir tesire tâbi tutulmadan, ilmin esasla
rına göre, hiçbir tesir altında kalmadan talim 
ve terbiye edilmelerini temindir. Acaba üni
versitenin içinde, üniversite profesörlerinin ted
ris tarzları üzerinde sen şunu söylüyorsun, sen 
bunu söylüyorsun, diye en küçük bir müdahale
de bulunulmuş mudur? Böyle bir şey akddan, 
fikirden geçmiş midir? 

Şimdi üniversitenin bir de ilmi yayma faali
yetleri vardır. Bu da cemiyete hayırlı bir faa
liyet olduğu için kanunla kabul edilmiştir. Bu 
yerindedir, ancak günlük politika karıştırıldığı 
takdirde bu güzel maksat fevdedilmiş olur. Bu 
güzel maksat fevdedilmesin, diye gündelik po
litikanın dışında bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Üniversite 
Kanunumuz mükemmel midir? Değil midir? Bu
günkü Üniversite Kanunumuz esasından kökün
den yeni baştan ele almmaya muhtaçtır. Bir 
müddet tatbikatından sonrta gördüğümüz ak
saklıklar ayan beyan meydandadır. İç politikası 
ile beraber bugün vardığı netice, hareket tarzı 
üniversitelerimizi ele almak ve onların yerine 
tedvin edeceğimiz bir kanuna tâbi tutmak lü
zumunu apaşikâr karşımıza çıkarıyor. (Bravo 
sesleri) Bunu yapmakta asla tereddüdetmiyece-
ğiz. Üniversitenin içinde kendisine göre politi
kalar; ikilikler vardır. Bu kanunda muhtariye
tin tarzı tatbikinde ümversitenin, bizzat üni
versite camiasının mensuplarının pekçoğu zarı 
zarı şikâyetçidirler. Bugün beşeri birtakım za-
ıflar her yerde olduğu gibi, her insan toplulu

ğunda olduğu gibi üiüverelerimiz içinde de 
zararlı tesirlerini göstermektedir. 

Tatbikatın verdiği tecrübelerle Üniversiteler 
Kanunu üzerinde tetkikler yapmak ve günün 
ihtiyaçlarına göre yeni bir kanun tedvin etmek 
elbette kaçınacağımız, uzak kalacağımız bir 
mevzu değildir, arkadaşlar. 

KBlS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; gayet kısa bir iki hususa temas 
edeceğim. Bendeniz grup adına konuşurken hü
kümete Osman Okyarin tavsiye ettiğini y a p 
demedim. Kendisi münasip görürse, kendi nok
tai nazarına göre bü bir hakikat ifade ediyorsa, 
o yoldan gider. 

Osman Okyarin mütalâasının mahzı hakikat 
olması meselesine gelince, içtimai ve iktisadi 
ilimlerde mahzı hakikat iddiası maalesef şim
diye kadar iktidar sözcülerinden başkası tara
fından iddia edilmedi 

Program meselesine gelince: Bendenizin sa
rih bir sualim vardı, Demokrat Parti progra
mında mesele şu şekilde vaz'edilmiştir. Bu 
programın muvacehesinde hükümetin noktai na
zarının, bu programın tatbik mevkiine konul-
ması için tutacağı ve şimdiye kadar tuttuğu yo
lun ne olduğunu öğrenmek istedim, bunu rica 
ettim. Ancak bunun açıklanmasından sonradır 
ki, Demokrat Parti programının 11 nci madde
sinde zikredilmiş, esasa kimin sadık kaldığı, ki
min sadık kalmadığı o zaman anlaşılacaktır. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Üniversiteler Kanununda yapılacak tadilâta 
gelince : Muhtariyetle beraber ele alınmasını 
Sayın Başvekilin arzu ettiği bu yeni kanunu 
şimdilik sadece müşahede etmekle iktifa ediyo-
ruz. Eğer böyle bir kanun gelecek olursa bu 
kanun üzerinde biz de sözlerimizi, fikirlerimizi 
beyan edeceğiz. Yalnız dikkat buyurulacak olur
sa bundan evvelki tenkidlerimizde biz esas üni
versite Kanununu değil, Üniversiteler Kanu-
nundan ayrı olarak konmuş mevzuatı almış ve 
orada 6435 sayılı Kanundan bahsetmiştik. Bi-
naenaîeyh münakaşa mevzuu Üniversiteler Ka
nunu ile muhtariyetin sağlanıp sağlanmadığı 
değil, 6435 sayılı Kanunun muhtariyeti zedele
yip zedelemediğidir. Yine tekrar edelim: Biz 
bu kanunun ve birkaç müteferrik kanunun kal
dırılmasından memnun olacağız. Üniversite ho
calarım bizim peşimiz sıra gelmekle vazifelen-
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dirmeye kimin hakkı vardır? Olsa olsa bis on
ların peşi sıra gidersek bâzı hakikatlere yürü
yebiliyoruz, demektir. Bunu bizim kadar olduğu 
gibi iktidar için de temenni ediyorum. Hükü
met yapar veya yapmaz. 

Eğer milletvekili veya muhalefet grupu ola
rak niye siz getirmiyorsunuz, diyecek olursanız 
biz bunları teker, teker getireceğiz, arkadaşlar. 
(Sağdan, alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar; yine benim söy
lediğim sözleri 'bana isnadetmiş oldukları için 
huzurunuza gelmek mecburiyetinde kaldım. 
Dediler ki: içtimai ilimlerin izafîliğini herkes 
kabul eder, bunun riyazi ilimler gibi mutlak bir 
kıymet ifade ettiğini, ancak hükümet iddia et
mektedir. 

Zannediyorum ki, 2 -3 gün evvelki konuş
mamda 'burada tamamiyle bana isnadedilmek 
istenen ifadenin yüzde yüz aksini uzun boylu 
teşrih etmiştim. Eğer biz böyle bir fikirde ol
saydık, seçim yoluna gidip Meclis teşkili etmez, 
memleketi ayağa kaldırıp, sandıklar yaptırmaz, 
memleketin sevku idaresini üniversitelere tevdi 
etmek yolunu müdafaa ederdik. Kaldı ki, ri
yazi ilimlerdeki katiyet, içtimai ve siyasi ilim
lerde asla mevzuubahis değildir. Esasen meb
dei hareketimizi bu teşkil etmektedir. Bir muh
terem profesör çıkıyor, diyor ki; Adnan Men
deres Hükümetinin kurulması, kurulmaması, 
şu veya bu Anayasaya mugayirdir. Bir başka 
sayın profesör çıkıyor, Anayasaya tamamen uy
gundur, diyor. Evet, bu gündelik politika mı
dır, gündelük politika değil midir? Gündelik 
politika ne olur, arkadaşlar, ne olur? Ameri
kan yardımı bahis mevzuudur. Devletin, hü
kümetin takiibetmekte olduğu bir yol vardır. 
Orada kalkar der ki, sizin tuttuğunuz yol yan
lıştır, şudur, budur. Günlük, aktüel politika 
işte budur, iki partinin muhtelif noktai nazar
ları vardır. Bu iki partinin muhtelif noktai na
zarlarının mihrakında, bir de bakarsınız, üni
versite gelmiş oturmuş, işte günlük politikaya 
girmek demek budur. Üniversitenin, günlük po
litikaya girmemesi lâzımgelir. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Çok muh

terem arkadaşlar; Muhterem Hükümet Reisinin 
üniversite muhtariyeti üzerinde konuşulurken, 

günlük politika mevzuundaki beyanları ifade 
ettikleri veçhile ileri sürülmemiş olsaydı söz al
maya lüzum hissetmiyecektim. 

Arkadaşlar; üniversiteler araştırma yerleri
dir, üniversiteler genç dimağların entellektüel 
jimnastik yaptıkları yerlerdir. Eğer Başveküin 
noktai nazarı kabul edilecek olursa, içtimai ilim
lerde yapılması lâzımgelen, araştırmalar yapıla
maz, noksan yapılır, bu anlayışa göre aktüel 
meselelerde yapılması lâzımgelen seminer mesa
ilerine veda etmek lâzımgelir. İçtimai ilimler 
mevzuunda ve diğer sahalarda talebenin günlük 
hâdiseleri ilmin, bilginin ışığında incelemesi lâ
zımgelir. Amerika'da ve dünyanın hiçbir hür 
memleketinde aktüel meselelerin ilmî tetkikler 
dışında kalması teklif ve temenni edilmemiştir. 

Olabilir arkadaşlar; aktüel meselelerin tet
kikini kaldırırsınız, ama bu mesaiyi kaldırmak
la beraber üniversitelerin yaratıcı kuvvetini ber
taraf etmiş olursunuz. (Soldan, gürültüler). Üni
versitelerde yetişmiş olan gençler hayatta her 
hangi bir meselenin haliyle karşı karşıya geldik
lerinde yeter derecede yetişememeleri tefekkür ka
biliyeti kazanamamalan, melekâti akliyelerinin 
inkişaftan mahrum kalması enteüektüel jimnas
tik yapmaktan mahrum kalmaları yüzünden 
isabetli düşünüp, karar alamazlar ve kitap say
falarını karıştırarak şu meselelerde ne yapaca
ğız diye dogmatik birtakım nazariyelere sapla
nırlar ve sonunda üniversiteler böyle mezunlar 
veren yerler haüne gelir. Üniversite mezunu, 
mezun olduktan sonra halline memur edileceği 
meseleler karşısında bütün müktesebatı üzerine 
dayanarak kafasını işletmek yoliyle meseleleri 
halletmenin anahtarını elde eden insan demek
tir. Yoksa ilim dağarcığını birtakım nazari bil
gilerle doldurmuş insan değildir. Esasen dikkat 
ettim, demin de biı» noktai nazar ileri sürüldü. 
Liselerle üniversiteler arasındaki tedrisatın ma
hiyetinde fark vardır... Muhterem arkadaşlar li
selerin tedrisatının mahiyeti başka, üniversite
lerin tedrisatının mahiyeti yine başkadır. Eğer 
biz Türkiye'de Türk cemiyetinin inkişafını arzu 
ediyorsak, ki hepimiz bunda ittifak ediyoruz, 
bu ittifaka göre üniversitelerin alması lâzımge
len ilmî hüviyet bakımından bugüne kadarı ya-
pdmış tecrübelerden istifade etmemiz lâzımgele-
ceği aşikârdır. Biz İsrar ediyoruz, halbuki siz 
üniversitelerde aktüel meseleler tetkik edilmi-
yecek dediniz. Biz de ondan sonra içtimai ilim-
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lerde seminer mevzuu kalmaz. Ameli kurlar ak
tüel meseleler dışında yapılamaz. Yapıbr dedi
ğiniz" andan itibaren talebelerin dikkati azalır. 
Ne çıkar bundan, işte o zaman iyi yetişmemiş 
yaratıcılıktan mahrum, mesuliyeti, duygusu ol
mıyan, kırtasiyeci insanlar yetişir. Bu tip in
sanı yetiştirecek müesseselerin faydası yok. Bi
zim istediğimiz, gençler; üniversitelerde, tefek
kür dinamizmi içinde araştırmalar yapmaya 
sevk etmektir. Demin Hükümet Eeisi dediler ki, 
«Bir profesörün noktayı nazarına Hükümetin 
ittiba etmesi zaruri değildir» doğrudur. Ama bu
na mukabil bir profesörün Hükümetin politika
sını tasvibetmeye de mecburiyeti yoktur. Mese
leyi tek taraflı mütalâa ettiğimiz zaman, bu nok
talarda hislerimizi tatmin edebilir, bundan bir 
mânevi itminana varabiliriz ama üniversitenin 
ilmi Türk milletine yaymasına mâni oluruz. 

Bizim noktayı nazarımız budur. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar, yine fikirlerimizi 
efkârı umumiyede yanlış tefsire tâbi tutacak 
beyanlarda bulundukları için huzurunuza gel
mek mecburiyetini hissettim. 

Dediler ki, üniversiteler, ilmî araştırma yer
leridir, eğer bunlar gündelik politikayı ele al
mazlarsa, seminer mesaüerini nasıl yapacaktır? 
Gündelik politikayı ele alıp seminer mesaisi 
yapmak üzere talebenin dikkatini gayet canlı 
olarak toplamak suretiyle ümî araştırmalar yap
mak hususuna mâni olan yoktur. Fakat jimnas-
tikhaneden bahsettiler. Bu jimnastikhancyi, 
mutlaka efkârı umumiye önünde, matbuat say
falarında kurmalarının mutlaka zaruri olup ol
madığı hususunu kendilerinden sormak isterim. 

ilmî araştırmalar, gündelik politikanın dışın
da kalmak suretiyle yani gündelik politika de
dikodularını matbuat sayfalarına aksetmemesi 
suretiyle acaba yapamazlar mı? Yaparlar. 

Turan Güneş'in, demin cevaplandırmadığım 
bir sözü kaldı, mutlaka cevaplandınlmahdır ka
naatindeyim. 

Fikri şöyle ifade ettiler; bir siyasi ve idari 
makam bu makalenin ilmî kıymetini takdir ve 
kıymeti hakkında mütalâa vermek kabiliyet ve 
ehliyetini haiz değüdir. 

Mevzubahsolan şey meselenin ilmi kıymeti 
hakkında mütalâa vermek değil; Üniversite Ka
nunu mucibince üniversiteleri murakabe etmek 

ve kanunu yürütmek mevkiinde bulunan bir ve
kilin kanunun ikinci, üçüncü maddesi mi ha-
tırhyamıyorum, bu maddelerinde günlük poli
tikaya karışmamak, hükmünü ihlâl edip, etme
diği hususunda bir hükme varmaktan ibarettir. 
Bunu böylece ele aldığımız takdirde bir profe
sörün ilmî makalesi hakkında idari ve siyasi 
makamların mütalâa dermeyan etmeye hakkı 
yoktur. Fakat bugün devletin idari ve siyasi 
makamlarında üniversitelerden çıkmış üniversi
teliler gibi ilmi takibeden teknik forlann mevcud-
olduğu herkesin malûmudur. Yapılan neşriyat 
bunlar tarafından da takibedilmektedir, verilen 
eserler sadece objektif bir ilmin eseri midir? 
Bunu takdir edebilmek için idari ve siyasi ma
kamlarda ehliyet ve kabiüyet görmemek tama
miyle yanlıştır. 

Şimdi bir hususa daha nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim. Mevzu, üniversitelerimizin 
maksatlarından inhiraf ettirilmek suretiyle po
litikanın şikân haline getirilmemeleri hususu
dur. Üniversitelerin içinde parti kurarsınız, pro
fesörler parti, parti ayrılırlar, ocaklar kurarlar, 
ondan sonra lokal vücuda getirirler, günlük po
litika mücadelesine girerler, hattâ talebeye mu
amele etmek hususunda dahi siyasi mezheple ha
reket ederler, mensubolduklan partilerin.tesiri 
altında kalırlar. Eğer bu tecviz edilecek olursa 
üniversitelere verilen emeklerin bir kısmı heba 
olur ve kendilerinden beklenen hizmet tahi edil
miş olur. Onun için çok sağlam olmak lâzımge
lir. 

Meselâ, Halk Partisinin 1950 seçim nutku 
bu fikri şöylesine ifade ediyor. «Masum üniver
site talebesinin büyük kütlesi içine girmek 
fırsatını bulmuş olan politikacılar üniversite ta
lebeleri adına memlekette ehemmiyetli bir mesele 
ortaya çıkarmışlardır. Biz seçimden sonra bu 
meseleyi ciddiyetle ele alacağız. Muhtelif üni
versitelerimizde ve muhtelif vesilelerle 4 sene-
denberi vukua gelen elemli hâdiseleri zikretmi-
yeceğim. Fakat haber vereyim ki aile babaları
nın göz nuru ve memleketin istikbali ve dayanağı 
olan gençlerimizin içinden ufak bir kısmının 
olsun tahrik politikacılarının insafsızlığma kur
ban olmasına kayıtsız kalmıyacağız. 

Bunu bu vesileyle huzurunuzda okumuş bu
lunuyorum. Nihai olarak şurasını da arz edece
ğim, bu kürsüden söz söylerken dikkatli olma
nın lüzumu aşikârdır. Bu bir defa daha teeyyü-
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detmiştir. Hürriyet Partisi adına konuşanların 
falan numaralı kanunun üniversite muhtariye
tini zedelediğini üeriye sürmek suretiyle bu 
kanunun kaldırılmasını arzu etmektedir ve bu 
fikri mütalâa "etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda en hararet
le söz söyliyen bir arkadaşımın bu kanunun 
şevkinde hükümette olduğunu ve bu vesikayı im
za etmiş bulunduğunu hatırlatmakla sözlerime 
son vereceğim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, Hükümet Reisinin şahsan has
sas olduğum bir mevzuda huzurunuzda konuş
mak ve bir noktayı açıklamak imkânını verdik
lerinden dolayı kendilerine müteşekkirim. 

Bu kanun lâyihasının hazırlandığı şartlar 
malûmunuzdur. Bu lâyiha hükümetten gelen 
metni itibariyle senatoların muvafakati şartını 
ihtiva etmekte idi. Bunu bilhassa zabıtlara ge
çirtmek için arz ediyorum. Fakat burada bunun 
mahiyeti değiştirildi, Maarif Veküi inisyatifini 
ele aldı. 

Şimdi kendilerine soruyorum; hükümete dâ
hil olmanın muayyen bir istikamette hazırla
nan lâyiha altında imzası olmanın kanunun 
bambaşka çıkması karşısında mesuliyetini hafif
leteceğini kabul ederler mi, etmezler mi? (Sol
dan, gürültüler) 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Et
mezler her halde. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Mustafa 
Bağnaçık, size hitabediyorum : İdarî makamda 
bir müddet bulunan siyasi bir insan yüzde yüz 
hareketinin sahibi değildir beyefendi. Sizi şahit 
gösteriyorum. Fakat bendeniz, şartların sureti 
katiyede icabettirdiği anda dahi vekâlet koltu
ğundan ayrılıyorum diyen arkadaşlara arz ede
yim ki, çekilmesini bilen bir arkadaşınızım. (Sağ
dan, alkışlar) 

REÎS — Encümen, buyurun, (önergeler var 
sesleri) 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA HALÛK Tt-
MURTAŞ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın temas ettiği bir 
noktaya encümenimizde devam eden müzakereler 
sırasındaki hâtıramı taseliyerek işaret etmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Amerika 'daki seminer çalışmalarına katılmış 

bir arkadaşınız sıfatiyle şu hususu belirtmek is
terim : 

Seminerler hiçbir zaman gazete sütunlarında 
yapılmaz. Seminerler üniversite camiasının için
de yapılır. 

Seminerlerin ikinci hususiyeti - şahsan ken
dim de iştirak ettim - hiçbir profesörün Ameri
ka'da iktisadi meseleleri tahlil ederken, talebe
lerle karşı karşıya münakaşa ederken, hiçbir 
zaman bizatihi meseleyi bırakıpta federal hü
kümet şöyle yaptı, böyle bir tutumu vardır di
ye bir ifadesine taslamadım. Zaten bunlar se-
miner mevzuu olmazdı, ilmî münakaşa mevzuu
dur. 

Şimdi burada kendi durumumuza atıf yap
mama müsaadenizi rica ederim, biz de, üniver
siteler Kanunununa göre 8 saatten fazla dışarı
da çalışmaması icabeden profesörler, ne zaman 
vakit bulupta seminerler yapmışlardır. Bahusus 
ki, bu seminer çalışması dedikleri şeyler mat
buata intikal eden ayrı ayn siyasi görüşlerin ifa
deleridir. Seminerlerin gazete sayfalannda de
ğil, mektep içinde kalması zaruretine bilhassa 
işaret etmek isterim. 

Diğer bir husus da şudur : üniversiteleri
mizin asıl meseleleri profesörlerin siyasetle uğ
raşıp uğraşmamalan ve bunun hangi şekilde 
olup olmaması lâzımgeldiğinden ziyade bizati
hi üniversitelerimizin bünyesi, kendi iç mesele
leri bakımından nasıl bir tutumdadır? Bu Muh
tariyetten bahsettikleri şu on yıl içinde nasıl 
devam edegeldiğidir. Burada, elime geçen bir
kaç gün önceki bir gazeteden birkaç fıkra oku
mama müsaadenizi rica edeceğim. Demin Turan 
Güneş arkadaşımız; «Biz, dedi, başka bir kanun 
üzerinde duruyoruz, üniversite muhtariyeti üze
rinde değil.» Üniversite muhtariyetinin mevzu -
ubahsedildiği 1946 - 1956 devresinde acaba üni
versitelerimiz bu muhtariyeti ne şekilde tatbik 
etmişlerdir? Kendi mensuplanndan birinin iza-
hiyle, bu duruma dair bir iki misal vermeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim, istanbul Üniver
sitesi Rektörü, Bütçe Komisyonunda bütçe mü
zakereleri sırasında, gözümüzün içine bakarak; 
«Üniversitelerde ikilik yoktur», buyurmuşlar
dı. Bir üniversite mensubu bakın ne diyor... 
(Sağdan; bize ne sesleri) Diyor ki: «Hiç şüphe 
yoktur ki, muhtariyet prensip olarak iyi bir 
şeydir. Bir üniversitenin kendi kendini idare 
etmesi, her fakültenin kendi mukadderatına 
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hâkini olması, isterse kemdi kendini temizliye-
bilmesi, istediği zatı başına getirebilmesi, şeref
sizliği sabit olmuş insanları kendi içinden ata
bilmesi iftihara değer şeylerdir. Fakat bu muh
tariyetin istimalini esaslı hükümlere, ciddî ka
yıtlara bağlamamış olduğu içindir ki, üniversi
teler Kanunu kifayetsiz, kusurlu bir kanundur. 

Bu kanun sayesinde fakülte meclislerinde 
bâzı şahıslar kendi aralarında anlaşarak hizip
ler veya bir psikoloji profesörünün ortaya at
mış olduğu tâbirle (menfaat grupları) teşkil 
edebilirler. Vaitler ve tehditlerle grup dışında
ki bitaraf unsurlar üzerinde de müessir olarak 
bir takım menfaatler temin edebilirler. Meselâ 
her sene Meclisin verdiği binlerce liralık kongre 
tahsisatını, arattırma ve seyahat tahsisatını, 
neşriyat tahsisatını kendi aralarında paylaşabi
lirler. Meclisten alman doçentlik ve profesörlük 
kadrolarını keyif ve arzularına göre tevzi ede
bilirler. Kendilerine muti olmıyan elemanları 
her nevi haktan mahrum ederek vicdanları ve 
reyleri satılık olan kimseleri lâyık olmadıkları 
mevkilere getirebilirler. Meselâ evvelce üniver
sitede tedrisatta bulunduğu halde sonradan dört 
sene mebusluk etmiş olan bir kimseyi öğretim 
görevlisi olarak almak icabederken, kararna
mede tahrifat yaparak profesör tâyin edebi
lirler. Üniversiteler kanunu yüzünden fakülte
ler içinde bir taraftan rey avcılığı diğer ta 
raftan rey ticareti diye isimlendirilebilecek faa
liyetler ilmî çalışma havasını tamamen yok ede
bilir. Bir asistan veya doçent için araştırma
lar yapmaktan ve eserler yazmaktansa, kapı 
kapı dolaşarak kendini şirin göstermek ve rey 
toplamak daha kolay olduğu için genç eleman
lar arasında üimlerden çok dalkavukluk ilmi
nin revaçta olmasına sebeboîabilir. En kes
tirme yoldan gitmek istiyen bir asistan etütler
le kafasını yoracağı yerde bir veya iki kişiye 
fahrî kâtiplik gibi hizmetlerde bulunarak mu
ameleye konmak için kâfi gelen tek sayfalık 
bir tezle doçent unvanını kazanabilir.' Rey av
cılığına çıkmış bir asistana veya doçent profe
sörlerden birinin reyini yüz lira mukabilinde 
veya İngiliz kumaşından bir kat elbiseye 
karşılık olarak vereceğini beyan edebilir. (Sağ
dan, gürültüler) Yüz lirayı Meclis salonundan 
çıkarken alabileceği gibi İngiliz kumaşından el
bise yaptıracağını vadeden şahıs tarafından 
aldatılmış olabilir ve sağa, sola (Hâlâ yaptırma

dı kerata) diye söyüyebilir.» (Ayıp ayıp sesleri) 
Bu söz benim değil makaleden okuyorum. 

«Fakülteler içinde saltanatlarını kurmuş 
menfaat grupları, hele kendilerinden birini de
kan seetirmeye veya yönetim kuruluna sokmaya 
muvaffak olursa kendilerine katılmıyacağını 
bildikleri şahısların asistanlıktan doçentliğe, do
çentlikten profesörlüğe yükselmesine pek güzel 
mâni olabilirler. 

Kara listelerinde olan bir asistan hakkında 
rapor vermek üzere teşekkül etmiş olan bir jü
rinin müspet rapor vereceğinden şüphelenirlerse 
bu jüriyi dağıtarak aylar ve seneler geçtiği hal
de yenisini seçmiyebilirler. Bir diğer asistanı 
doçentlik imtihanını verdiği halde 12 sene hak
kından mahrum ederek 80 lira asli maaşa yük
selmesini bekledikten sonra, bu maaşı profesör
lük kadrosuna tekabül ettiği için. kendisine ne 
doçentlik kadrosunun ne de başka bir kadronun 
verilemiyeceğini binaenaleyh ebediyen asistan 
kalmasını söliyebüirler...» 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Kimm bu ma
kale, ismini okuyun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA HALÛK 
TİMURTAŞ (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar ; isim üzerinde durmıyaca*ğım. Bir üniversite 
mensubudur. Cumhuriyet gazetesinin 21 Şubat 
tarihli nüshasının ikinci sayfasmdadır. Açın 
okuyun. 

Muhterem arkadaşlar hepsini okumıyacağım. 
Benim maksadım şudur; üniversitelerimizin 
bünyesi hastadır. Tedavi için Sayın Başveküin 
buyurduğu gibi yepyeni bir kanunla gelmemiz 
meşruttur. Bu bir hakikattir. Yoksa aksi tak
dirde, bâzı profesörlerin iddiası bir tarafta dur
sun, kendileri muhtacı himmet bir dede nerede 
kaldı gayriye himmet ede! 

REİS — Hamdı Ragıp Atademir. 
(Kâfi kâfi, sesleri) Mebuslar henüz konuş

madı... 
(Hamdi Ragıp Atademir alkışlar arasında 

kürsüye geldi) 
HAMDİ RAGIP ATADEMİR (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten Fethi Ülkü 
arkadaşımıza yerden göğe kadar hak veriyorum, 
izam edilen bir mesele karşısındayız. Bir kere 
muhtariyet, verilen ve alınan bir meta haline 
getirildi. Demek ki, bu memlekette ilim yoktu, 
ilim olabilmesi için bir kanunla gelindi ve Bü
yük Millet Meclisinden kanun alındı. 
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Muhterem a r k a d a ş l a r , muhtariyet verilmez. 
Muhtariyet, ilim zihniyetinde, ilmin metodunda 
mündemiçtir. Binaenaleyh arkadaşlanmız bura
da hukuki bir speklasyon yapmak suretiyle il
mî zihniyete; ilmî metoda, ilmî otoriteye saygı
sızlık göstermek durumundadır. 

Muhtariyet kanunla verilirse, kanunla veri
len bir şey, arkadaşlar, yine kanunla ahnır. Fa
kat böyle bir mesele mevzuubahis değildir. 
Çünkü, muhtariyetin tarihine, üniversitelerin 
tarihine bakacak olursak, görürüz ki, muhtari
yet bir kanunla verilen, şu veya bu topluluğun 
muayyen kanunlanna göre alınan bir mevzu ol
maktan çok uzaktır. 

Arkadaşlar, ilim, büyük martirler vermek 
suretiyle muhtariyete ulaşmaktadır. Ama ulaş
mış da sayılamaz. Çünkü, üniversiteye karşı 
ilim vardır, tarihte; ilme karşı üniversite var
dır, tarihte. (Hangi devirde, sesleri) İzah ede
rim, esef etme, çoktur, orta çağ üniversiteleri.. 
(Sağdan, alkışlar) Üniversiteye karşı üniversite 
vardır, arkadaşlar, ilme karşı ilim vardır, ar
kadaşlar. Ben öyle zannediyorum ki, bu arka
daşlar, ilimde değişmez hakikatler, mutlak ha
kikatler görmektedirler. 

Bugünkü ilim anlayışı zihinlerde tamamiyle 
kökleşmiş ve üniversitede benimsenmiş değildir. 
Ancak, bâzı katolik ve protestaıı üniversitele
rinde farklı anlayışlarla dogmatik tedris yapıl
maktadır. Daha bâzı üniversitelerde mahdut 
bâzı ilim anlayışlan kalmıştır. Bugün yaygın 
olan anlayış doğrudan doğruya pozitif ilim an
layışıdır. Başka bir mânada ilmî zihniyeti teba
rüz ettirmek ve görmek imkânı yoktur. İlmî 
zihniyetin birinci şartı; serbest tahkik ve tet
kiktir. Bu neye karşı konulmuştur? Bu, doğru
dan doğruya ilme karşı olan üniversitelerin, 
daha ziyade katolik düşüncesiyle ve birtakım 
metafizik düşüncelerle üim yapıldığını iddia ve 
onun haricinde ilim kabul etmiyen müessesele
re karşı, dogmatik ilim tedris eden müessesele
re karşı ortaya konulmuş ve muhtariyeti mü
dafaa için konulmuştur. 

Serbest tetkik ve tahkik doğrudan doğruya 
devlete karşı değildir. Devletle üniversitenin 
münasebeti yenidir. Çünkü, üniversiteler ta öte
den beri hususi birtakım müesseselerle, vakıf
larla, mütevellilerle, kilise ve papazlariyle, 
eveklerle, arşeveklerle, kardinallerle idare edil-

I mislerdir. Avrupa üniversitelerine bakınız, Sor-
ı bon'a bakınız, bütün üniversitelerin tarihine ba-
j kınız; müstakil üniversite yoktur. 

Sonra, arkadaşlar, ilim, ilim deniliyor. îlim-
j de aranan birinci vasıf objeetivite' dir. ilimde 

aranılan birinci şart objektifliktir demek âli
min, ümi yapanın kendi enfüsi kanaat ve duy
gularını tamamen bertaraf etmesi demektir. 
Halbuki, bakıyorum, sağdan ve ilerden gelen 
seslerden anlıyorum ki, daima enfüsiliği, objek
tiflik yerine üim olarak kabul ettirmeye çalışı
yorlar. Arkadaşlar bir kere üimde vakıa var
dır, vata ada ise hareket vardır. Vakıasız ilim 
yoktur. Bu ise Ümin pozitiflik karakteridir, 
ikincisi ise objektifliktir. Objektiflik demek ön
ceden edinilmiş kanaatlere, sosyal kanaatlere 
dayanarak vakıalar izah edilemez, ilim yapıla
maz. Binaenaleyh muhterem arkadaşlanm, K. 
Küfrevi (Ağrı) : Böyle bir ümî anlayışiyle Al
lah'ın varlığı ispat edüebilir mi? 

HAMDI RAGIP ATADEMlB (Devamla) — 
Kasım Bey, onu da açıklarız. 

İlmî bilgiyle dinî bilgi arasındaki farkı bu
rada izah etmeme müsaade ederseniz bunu ya
pabilirim. Fakat dinî bügi mebde ve mead mese
lelerini mevzu alır. bunları önceden açıklar ve 
öğretir. Halbuki ilmî bilgi, aktüeli ve reeli ele 
alır, ancak bugünü, aktüeli izah eder. Bunun 
dışında bir ilim anlayışı varsa, buyursunlar, 
burada izah etsinler. 

Arkadaşlar; ilimde determinizm vardır, 
ilimde determinizm demek : ilini, vakıalardan 
hareket eder ümî münasebetler tesis ederek, tec
rübelere başvurarak kanunlara yükselir de
mektir. Binaenaleyh, üimde kanun vardır. Her 
hâdise ümî olmadığı gibi, ümî hâdiseler de var
dır, ilim her hâdise ile meşgul olmaz. Âlim, ü-
mî vasıfta gördüğü hâdise ile meşgul olur. Bun
dan başka, ilmi karakterize eden bir vasıf da 
metottur. Tarihin ve sosyal üimlerin üim olma
sı, mevzuların icabı değü, kullanmış oîdukla-
n metottan mütevellittir. Binaenaleyh, arkadaş
lar zannetmesinler ki, edebiyat bir ilimdir. Ama 
edebiyatta ümî bir metot takibedilirse ancak o 
zaman edebiyatta da bir ilmüik vasfı olur. Yok
sa her gün değişen kanunlar, her gün değişen 
bilgiler, ilim değildir. Birinin iddia ettiğini ya
rın öbürünün bozduğu tarzda olursa bu ilim 
değüdir. Onun kanunlara yükselmesi lâzımdır, 
öyle, dağınık, münferit vakıalar halinde her 

3469 

TBMM KUTUPHANESI



gün değişen ayrı ayrı mahiyetler arz eden, en 
füsi münakaşalara dayanarak ümî kanunlar ya
pılmaz, îlimde hasbilik vardır, ilim menfaat 
gütmez, ilmin ahlâki sıfatları vardır. îlim ada
mı ne menfaate, ne paraya dayanır. îlim men
faat aleti yapüamaz arkadaşlar. (Soldan alkış
lar) 

Biz bu vasıfları haiz olmıyan adamları üni
versitede görmek istemiyoruz. Bu şekilde ilim 
adamları yetiştiren üniversiteler ise esasında 
muhtardırlar. 

îlim işine gelince; arkadaşlar, ilk önce teb-
yin gelir, gâvurcası constatation'dur. Müsaade 
buyurursanız bu işleri biraz da biz biliriz. İlim 
tebyin edilen hâdisenin gerçekleşmesi ile ikinci 
bir safha arz eder. îlim deyince iş ispata gider. 
İspat edilmiyen hiçbir şey ilim değildir. Ancak 
arkadaşlar tahkik ettiğiniz yüzlerce hâdiseyi is
pat etseniz dahi, yine ilim değildir, ilim ayrıca 
«istematizasyon ister. Binaenaleyh bir ilim ada
mının bu sistematizasyona erişmiş olmadan da
ğınık vakıalarla, sübjektif şartların tesiri altın
da şu ilimdir diye kendi düşüncesini empoze et
mesi doğru değildir. 

Arkadaşlarım, dünya üniversitelerinin her-
bırinin mazisi gibi kaderi de çeşit çeşittir. Bi
naenaleyh bizim üniversitemizde, bundan evvel
ki konuşmalarımda da söylediğim gibi, millî bir 
üniversite anlayışı yoktur, o bundan henüz 
mahrumdur. Millî üniversite anlayışını kanun 
yapmaz, üniversite yapar, ün'ivresite âlimleri 
yapar, mensupları yapar. Üniversitenin, bu 
memlekete vermek, getirmek istediğini ve ge
tireceklerini, bu hususlarda neler düşündükle
rini evvelâ kendi bünyeleri içinde tesbit edip 
kendi kapılarının üstüne yazmaları icabeder. 
Bu memlekette öylle bir ilim anlayışı ile karşı
laşılmıştır ki, ilim baremlendirilmiştir. İlim 
sanki falan dairedeki memur gibi, kıdemine gö
re sınıflandırılmıştır. Onun refahı, terfii ve 
imkânları memur baremi île olmuştur. 25 ten, 
35 ten basilar, 40 liraya, 50 liraya, 60 liraya 
terfi eder. işte bu statik durumdur ki, bizim 
memleketimizde genç unsurlara imkân verme
miştir. Birtakım ilim papalarının nüfuzu altın
da kalan genç unsurlar yetişememiş, yetiştiril-
memiştir. Kapılar onlara kapanmış, açlıkla 
tehdidedilmişlerdir. Bu türlü ilim anlayışı, 
âlimi işte böyle baremleştirir, memurlaştırır. 
Acaba, üniversite muhtariyeti ve buna müma-

, sil konular üzerinde 'konuşan arkadaşlar, böy-
I İle bir mevzuu getirselerdi ve Üniversite Ka-
I nununun, (biraz evvel Sayın Başvekilin veciz 
İ bir şekilde ifade ettiği gibi) bu memlekette do-
I ğacak nurun takviyesinde -bize yardım etmiş 

olsalardı, daha az şeref mi duyarlardı? (Sol
dan, «onlar bundan anlamaz» sesleri) Rica ede
rim... Binaenaleyh arkadaşlar, bir gencin, bir 
asistanın, bir doçentin ilmî bir keşifte bulun
duğunu, büyük bir ilmî nazariyeyi ortaya koy
duğunu düşünün. Bunun kaderi nedir bilir 
misiniz arkadaşlar? üç sene beklemek, eğer 
profesörü varsa, ordinaryüsü varsa, onun ha
sedine mâruz kalmamak şartiylle, ancak 40 li
raya, yahut 50 liraya terfi edebilir. Ne kadar 
statik bir durum! Halbuki Avrupa'da ve di
ğer memleketlerde böyle bir şey bahis mevzuu 
değildir. Oralarda dört sene asistanlık, üç se
ne charge' de coursiuk yapar ve altı ay, bir yü 
sonra da profesör olabilir. Böyle bizdeki gibi 
40 lira asistan, 60 lira doçent, 100 lira profesör 
diye birtakım takyitler mevcut değiildir. Böy
le bir düşünce ilim anlayışına muhaliftir. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha temas ede
ceğim. Üniversitede tedris ve araştırma fonk
siyonlarında bugünkü Demokrat Parti iktidarı
nın acaba bir gün tedris hürriyetine tecavüzü 
varını? Yok arkadaşlar. Tedris hürriyetine te
cavüz yok. (Sağdan, var sesleri) Vardı, o 1947 
de. Araştırmalarda, bugünkü ilmî araştırmalar
da tek bir profesör veya doçent veya asistanın 
ilmî araştırmalarına hükümet veya vekâlet ola
rak bir tecavüz var mıdır? Yoktur arkadaşlar.. 
Yayma fonksiyonuna temas ediyorum. Bugü
ne kadar hangi üniversite haftalarının yapılma
masını istedik? Hangi gün, hangi profesörü
müz gittiği 'bir şehirden geri döndüler veya dön
dürüldüler? Hangi konferanslarından dolayı 
takibe mazhar.... 

KASIM KÜFREVI (Ağrı) — Mâruz kal
dılar. 

H. RAÖİP ATADEMÎR (Devamla) — Mâ
ruz kaldılar?... Kasım Küfrevi Bey, müsaade 
ederseniz mâruzla mazhar arasındaki farkı bi
lecek kadar benim de tahsilim vardır. 

Hangi üniversite kültürün müdafaasını etti 
de Meclis olarak, hükümet olarak, mîllet ola
rak biz ona muhalefet ettik?... Bunların hiçbi
risi yok. O halde arkadaşlar, Türk üuîversite-
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sinin, iddia ediyorum, hiçbir fonksiyonuna te
cavüz edilmemiştir. Yalınız Türk üniversitesi
nin kanunla elde etmiş olduğu muhtariyetin ak
sak ve eksik olduğu kanaatindeyiz. Bunun ıs
lahı lâzımdır. Üniversitenin genç elemanları, 
hakiki üim adamları namına bu kanunun tam 
mânasiyle üniversite anlayışı içinde yeniden 
tedvini zaruretine kaanüm. Bizim görüşümüz 
buduT. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, al
kışlar) 

REÎS — Usul hakkında Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; konuşmaların tahdidedildiği şu sıra
da çok kere encümen adma söz alan arkadaşlar 
kendi namına konuşmakta, sataşıldığını iddia 
ile kürsüye gelenler ise hükümet sözcüsü gibi 
konuşmaktadırlar. 

Timurtaş arkadaşımız encümen adına söz al
dı, kendi noktainazarını sıraladı, encümen keli
mesini telâffuz eden bir tek kelime konuşmadı. 
Hattâ okudukları gazete bütçenin encümenden 
çıkışından sonraki 21 Şubat tarihli bir gazete 
idi, arkadaşım bu faaliyeti asla encümen faali
yeti değildir. 

REİS — Mehmet Hazer Bey, sözünüzü kes
miyorum, yanlış anlamayın. Müsaade buyurur
sanız encümen adma veya grup adma sözcü ola
rak söz istiyen arkadaşların kürsüye geldikten 
sonra ne konuşacağını Riyasetin evvelden bil
mesine imkân yoktur. Kaldı ki, görüşmeler grup 
sözcüleri ile hükümet arasında cereyan etmiş
tir. Bu itibarla usule aykırı bir hal olmamıştır. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Usule ay
kırıdır, tekerrür etmemesini istiyoruz. Maruza
tım budur. 

REİS — Encümen adma söz alan arkadaşla
rın şahısları adma konuşmamalarını rica ede
rim. 

Abdullah Aytemiz. (Yok, sesleri) 
Yusuf Aysal. (Geliyor, sesleri) On dakika

dan fazla konuşmamalarını arkadaşlarımdan 
rica ederim. 

YUSUF AYSAL (Uşak) — Efendim, bende-
niz on dakikadan daha az konuşacağım. 

Muhterem Ömer Bilen hocamız söz sırasını 
bana verdiği için kendisine teşekkürle işe başlı-
yacağım. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz yalnız bir 

hususa temas edeceğim : «Beden Terbiyesi Ka
nunu». 

Her sene bu kürsüden birkaç dakika bu hu
susta istirhamda, niyazda, temennide bulunu
ruz. Aldığımız cevaplar da müspettir, fakat hiç
bir zaman kanun gelmez. 

Muhterem arkadaşlar; Bedeu Terbiyesi Ka
nunu 1950 senesinde Meclise sevk edilmiş, fakat 
Dokuzuncu Devrede bir türlü çıkamamış, Onun
cu Devrede hükümet geri almıştır. İki yıl geç
miş olmasına rağmen de henüz Meclise avdet 
etmemiştir. 

Spor işi zannedildiği kadar küçük bir iş de
ğildir. Medeni ve muasır memleketler sporu hi
mayelerine almışlardır. Bizde ise mer'i kanun 
spor işlerimize müdahale eder mahiyettedir. 
Halbuki sporu devletin himaye etmesi, terakki 
ve inkişafına yeter imkânları bahşeylemesi icap 
ve iktiza eder. Hükmiyeti şahsiyeye haiz bir 
varlık haline gelmesi suretiyle spor işlerimizin 
arzu edildiği gibi yürümesi, bugünkü karışık, 
gayrimüstakar, keşmekeş içindeki halin ıslahı 
kanunun gelmesine vabestedir. Muhterem Millî 
Eğitim Bakanına bu işin, yani Spor Kanunu
nun yıkık değirmende altı ay bekletilecek işler
den olmadığını söylemek suretiyle sözlerimi bi
tirmiş oluyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOÖLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar; burada partimiz adına konu
şan Sayın Fethi Ülkü'nün de belirttiği gibi, bu 
maarif işlerini, üniversite muhtariyeti ve saire-
yi, hepsini partiler üstü bir mesele olarak ele al
mak lâzımdır. Bugünkü konuşmalara bakdırsa 
böyle bir neticeye varıldığına hükmetmek icab
eder. Üniversite mensupları çok muhteremdir. 
Yüzde yüze yakın onlara bu sözü söylemek icab
eder. Yüzde yüze yakın dedim, profesörlerin 
içinde meslekleri icabı serbest iş yapanlar da 
vardır. Yüzde yüze yakın dedim, çünkü resmî 
vazifeleri dolayısiyle bulundukları yere vanldı-
ğı zaman, fukaranın işlerini t ac i l hususunda bü
yük fedakârlık gösterenler vardır. Şüphesiz 
menfaat bekliyen yüzde bire yakın bâzıları var
dır ki, saatlerce bekletir, günlerce bekletir, işini 
hususi yaptırsın diye. Asıl bu noktadan üniver
site muhtariyetini mensuplarının kendi nefisle
rinde de aramış olmaları lâzımdır. Ziyafetleri ve 
karşılanmaları olmıyan maarif mensuplarının 
başlangıç derecede olanlardan en üst dereceler-
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de olanlarına kadar feragatle çalışmalarından 
dolayı huzurunuzda hepsini hürmetle selamla
rım. 

Maarif Vekâletinin bütçesi esas itibariyle, di
ğer konuşmalarımda da belirttiğim gibi, mem
leketi fertlere sevdirmek noktasından büyük 
ehemmiyeti vardır. Memleket köşelerini nasıl 
sevdireceğiz? Bu, münakaşalarımızın başlıca ha
reket noktasını teşkil etmelidir. 

Bâzı arkadaşlarımız; eskiden de yapılmıyor
du, diyeceklerdir. Ben yeninin de eskisi gibi ol
duğuna dair bir misal vereceğim. On bir sene 
evvel bir kazada orta mektep açılması için An
kara'ya bir heyet geliyor. O zaman vazifem iti
bariyle bulunduğum yerden beni de dâhil et
mişler. Kendilerine iltihak ettim, Maarif Veki
line gittik, meseleyi anlattık. «Kazalara gidecek 
öğretmen bulamıyorum, binaenaleyh bu kazada 
orta mektep açamam, 178 orta mektep muallimi 
kazalara gitmedi, istifa etti» deyince, «tâyinde 
âdil sıra olmaması okul açılmasına mâni olmaz.» 
dedim. Bugün de aynı dert mevcuttur. 

Zerre kadar bir adım atılmamıştır. Orta 
mektepler muallimsizdir. Kazalarda öyle orta 
mektepler vardır ki : Bir müdürü vardır, belki 
bir de öğretmeni, üst tarafı vekâletle idare edi
liyor. Müracaat olduğu takdirde talep vukuun
da gösterilecektir, deniyor. Kendi nzasiyle gi
den de olmadığı için vekâletin elinde yapacak 
bir şeyi yoktur. Bu itibarla işin esası; memleke
ti sevdirmek, tarafsız iş yapmaktır. Bütün me
murların tâyini ve öğretmenler için de bir usul 
koyarak bu mahzurların önüne geçmek lâzım
dır, öğretmen bilsin ki, burada şu kadar kala
cağım, beni ondan sonra buradan başka yere 
gönderecekler. 

Bilûmum sivil, askeri memurların, harb ma
lûllerinin, eski emeklilerinin maaşları az olduğu 
gibi öğretmenlerin de emeklilik maaşları azdır. 
Bunların gözetilmesini rica ediyorum. 

öğretmenlere bir İntibak Kanunu çıktı. Ba
kıyoruz, ilkokuldan ortaokula geçmiş olanlar 
ve bâzı öğretmenler de şikâyetçiler. Muallimler 
için umumi bir intibak kanununun tedvin edil
mesi zaruretine kaaniim. 

Bir de okul - aile biriiği vardır. Gayet güzel 
bir şey ama nazariyatta kalıyor. İlkokul öğret
menleri talebeyi birinci sınıftan alıp beşinci sı
nıfa kadar okutuyorlar. Başka bir okuldan gel
miş, olan çalışkan bir talebeyi o öğretmen ya

bancı telâkki ediyor ve kendisi ile meşgul ol
muyor. O talebe de sınıfın en tembel talebesi 
haline geliyor. Çocuk ebeveynine mütemadiyen 
eski mektebime gideyim diyip duruyor. O mu
allim değişiyor, başka bir muallim geliyor, o 
talebe de yine eskisi gibi çalışkan bir vaziyete 
geliyor. Bunlan gözetmek lâzımdır. 

Bir de eskiden yaptırüan, köy enstitüleri 
namı ile birçok köylerde yapılan mektepler 
kullanılmıyor. Hattâ kira veriliyor, başka bina 
tutuluyor. Eski mektepler yıkılmaktadır. Mi
sal olarak, Konya'nm Beyşehir kazasında on 
sene evvel keşfe gittiğimde yapümış bir mekte
bi var ki, halen kullanılmıyor. Eski mükem
mel binada okutuluyor, yenisi madem kullamlraı-
yacaktı, köylü niye borçlandınldı, niçin bu 
mektep yapıldı? Bunu yaptıranın yakasından 
tutmak lâzım. Darende'nin Balaban nahiyesi 
5 - 6 köy öğretmen evi, halkevi yapümış, bun
lar kullandmıyor, harap bir vaziyettedirler. 
Yukan Selimli köyünde de var. Bunlann hiç 
olmazsa kiremitlerini, çatısını kurtarmak lâzım. 
Köylerde yapılan köy enstitülerinin ne kadan 
kullanüıyor, ne kadan kullanılmıyor?, bunu 
bilmek lâzım. 

İmam - hatip mekteplerine gelince; bütçe
nin umumi görüşmesi sırasında da arz ettiğim 
gibi, lâyikliğin ve inkılâbın din aleyhtarlığı ol
madığını ve dinjn de yalnız ibadetten ibaret ol
madığını, fennî, sanatı ve terakkiyi emreden 
bir din olduğunu imam - hatip mektepleri me-
zunlanna büdîrmeüdir ki, bunlar muhitte bu 
yolda telkinlerde bulunsunlar. 

İlahiyat Fakültesine de aynı derecede ehem
miyet vermek lâzımdır. Bunlar hangi kadroya 
tâyin edileceğini bilmeli. Camilerde genç, hu
kuk, tıp ve diğer fakülte talebeleri namaz küı-
yorlar. Bunlar nasıl öğrenecekler, istiyen nere
den bilgi alacaklar?. 

Üniversite istanbul'un hakkı olduğu kadar, 
Erzurum'un da hakkıdır. Oraların da açılması
nı candan isteriz. Fakat, oraya nasıl profesör 
gönderilecek? Bir profesör istanbul'dan kalkar 
oraya gider mi? GidebUir mi, gönderilebilir mi? 
Bunlar düşünülecek meselelerdir. Huzurunuzu 
fazlaca işgal etmiyeyim, mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REÎS — Buyurun, ismet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başve

kil 1950 seçimlerinden evvel benim bir beyana-
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tıma temas ettiler. Bu temas üniversite muhtari
yeti üzerinde konuşulurken vukubulmuştur. 

1950 seçimlerinden evvel benim söylediğim 
nutkun, şikâyet eylediğim mevzuların üniversi
te muhtariyeti ile münasebeti yoktur. 

Üniversite muhtariyetini biz dâva olarak ta-
kibediyoruz. Meseleyi basit bir hale irca ede
lim. Muhtelif arkadaşlar bu hususta fikirlerini 
söylediler. İlim adamı, fikirlerinden dolayı gün
lük politika bahane edilerek izacedilmeşin, za
rar görmesin. İlmin hürriyeti Y e ilim adamının 
emniyeti başlıca idari ve siyasi tesirlere karşı 
mahfuz bulunmak lâzımdır. Nihayet üniversite
ler içindeki dertler üniversite hocaları teşkilâtı 
ile, üniversitelerin kendi teşkilâtı ile muhakeme 
vc muvazene edilebilir olduğunu ve muztar ka
lırlarsa hükümete mâkul teklifler yapabilecek
lerine inanmak icabeder. Üniversitelerin muh
tariyeti üzerinde yapılan münakaşanın hulâsası 
budur. Bahsolunan vaka, Osman Okyar hâdise
si bir ilim adamının siyasi kuvvetin tesiri ve 
tehdidi altında bulunduğuna bir misal teşkil 
eder. (Soldan, «Ooo» sesleri, gürültüler). İlim, 
politika, günlük politika hudutları arasındaki 
farkı ayırmak son derece nazik bir meseledir. 
Böyle bir mesele takdiri, siyaset adamlarının 
elinde olursa bundan ilim, ve ilim adamları za
rar görür kanaatindeyiz. Getirecekleri kanun
ları kanaatlerimizi muhafaza ederek Büyük 
MecHste enine boyuna münakaşa eder, fikirleri
mizi söyleriz. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Hamdullah Suphi Tanrıöver. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (is
tanbul) — Millet Meclisine bir sual soracağım, 
bunun için müsaadenizi rica ediyorum. 

REİS — Bunu sözünüzün başlangıcı telâkki 
ediyorum. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Evet, iki bahse temas etmeyi düşün
düm. Birisi üniversitelerimiz, öbürü lâik devlet 
müessesesi. 

Anlaşılmamış olan iki pek mühim mesele. 
Bir endişem var, acaba on dakika içinde bu iki 
bahis hakkında size arz etmek istediğim, fikirle
ri anlatmıya imkân bulabilir miyim? Mecliste 
çok nadir konuşan arkadaşlarınızdan biriyim. 
Bana rica ettiğim müsaadeyi verirseniz her iki 
bahsi icabettiği kadar, lâyık olduğu derecede 
genişleteceğim, derinleştireceğim. 

REÎS — Siz devam buyurun, efendim, müd
det hitam bulduktan sonra icabederse karar alı
rız. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Müsait bir karar alınamazsa vaziyet 
ne olacak? 

REİS — Teşmil edeceğiz. 
HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De

vamla) — Tekrar ediyorum, bu iki bahis hak
kında söyliyeceğim fikirlerin bölünmesini ve 
natamam kalmasını istemem. (Konuşsun, sesle-
ri) 

REÎS — Vukubulan tezahürattan mülhem 
olarak ittihaz buyurulan kararınıza taallûk eden 
bir ciheti tasrih edeceğim, bu müsaade Hamdul
lah Suphi Beyefendinin şahsına münhasır ka
lacaktır. (Sağdan ve soldan, şiddetli gürültü
ler, olmaz sesleri) O halde Beyefendi siz devam 
buyurun, müddetin hitamında reye koyacağım. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Arkadaşlar, bizim dünya milletlerine 
karşı bugün dokuz asırlık bir üniversitenin sa
hibiyiz, dememiz mümkün olurdu, eğer Alpaslan 
zamanında onun Veziri Nizamı Mülk'ün tesis et
tiği külliyelerimiz şimdiye kadar devam etsey
di. Biz başlarız; müessese doğar ve ölür, yahut 
öldürürüz, tekrar başlar, tekrar Ölür. Fatih dev
rinde de bir külliye kurduk, ne yazık o da de
vam etmedi. İstanbul Üniversitesinin eski Rek
törü Sıddık Sami Onar Avrupa'da üniversiteler
arası bir kongreye davet edildi. O, bizim üni
versitemizin 500 senelik bir maziye malik oldu
ğunu söyledi. Halbuki Fatüı Üniversitesi devam 
etmedi. Fakat 'eski rektörün fikrini anlıyorum, 
ve ona hak veriyorum. Müspet ilimlerin inkişafı
nı 'takibetmiyen Fatih Külliyesi üniversite ol
maktan çıktı, imparatorluğun enkazı üzerinde 
kurulan milletlerin yeni üniversiteleri bizim 
İkinci Meşrutiyette, İttihat ve Terakki zamanın
da kurulan ikinci üniversitemizden daha fazla 
bir kıdeme maliktir, çok hazin ve çok doğru. 

Çok eski bir milletin vatanı olan toprakları
mızda en yüksek ilim müessesemiz, tarihi bu 
kadar inkıtaa uğramış, bu kadar tekrar ve tekrar 
başlamak mecburiyetine düşmüş olmamalı idi. 
Hatıra gelen bir sual var, onu sizden evvel ken
dime sordum, eğer şimdiki üniversitemizden 
memnun değilsek bu teşebbüs umduğumuz neti
celeri vermemişse, bir hayal kırıklığına uğra-
mışsak niçin memleketin muhtelif köşelerinde 
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yeni üniversiteler açmaya teşebbüs ediyoruz. 
Muvaffak olmamasından dolayı mı, yoksa mu
vaffak olmasından dolayı mı? Yerilecek bir tek 
cevap var. Muvaffak olmasından dolayı. Muhak
kak faydalı olmuştur, hizmet etmiştir, muhtac-
olduğumuz yüksek seviyede ilim terbiyesi alan 
bir gonqlik yetiştirmeye hizmet etmiştir. 

Millet Meclisine şahsi bir hâtıramı anlataca
ğım; Büyük Cemal Paşa adiyle anılan Meşruti
yet Bahriye Nazırı mâruf askerî devlet adamını 
hepiniz hatırlarsınız. Onun bir gün Darülfü
nunu ziyaret edeceğine dair bir haber aldık. 

Burada bir daküca dikkatinizi garip bir me
rakımız üzerine celbedeceğim. Yafan tarihimiz
de isim değiştirmek merakına çok tesadüf olu
nur. Evvelce memleketimizin bir zaptiye teşki
lâtı vardı. Avrupalıların kendi usulleri kendi 
anlayışları ve kelimenin delâlet ettiği mânayı 
tatbik sahasında kıymettendirmeyi bilmeleri bi
zim tarihî müesseselerimizin isimlerini atıp bu 
kelimelerin yerine Avrupa'dan, Amerika'dan 
gelen isimleri koymamız bir âdet haline geçti. 
Zaptiye kelimemiz, jandarma oldu, sultanilerimiz 
lise oldu, şimdi liseler kolej oluyor. Nasıl ki 
darülfünunumuz üniversite oldu, müderrisler 
profesör. Avrupalılar, Amerikalılar tarafından 
sindirilmiş mânadan istifade edprek biz darülfü
nunumuzu üniversite yaotık, müderrisler profe
sör oldu. meclisi müderrisin senato oldu, şeyhül 
müderrisin rektör. Medreseler ise fakülteler is-
mmi aldı. Son defaki ıslahatımız bu nevidendir. 
Sevrüseferde müşkülât olunca bu iki kelimeyi 
kaldırdık, yerine trafik kelimesini koyduk. Dün 
gazetelerde okudum, berberlerimiz kuvaför ol
muşlar, ve bir kongre akdetmişler. 

Arkadaşlar, bir sanive hep beraber düşüne
lim, başka mil'âtlerin bilgisi, emeği ve fikirlere 
sadakati ile hâsıl olmuş kıymetleri tek kelime 
ile memleketimize nakletmek mümkün olacağına 
aramızda kimse inanabilir mi? Muhtacolduğumuz 
kelime mübadelesi değil, kıymet ve hüviyet müba-
delesidîr. 

Cemal Pasa. benim de müderris olduğum dı-
rüîfununa geldi. Meclisi Müderrisin ona bir hoş 
geldiniz nutkunu söylemeye beni memur etti. 
Ben hitabemi, bu çok dikkate lâyık olan ve hâtı
rasına derin bir sevgi ile bağlı olduğum paşaya; 
arkadaşlarım ve kendi namıma söyledim. Ceva
bını bekledik, üç dakika, beş dakika geçti avağa 
kalkmıyor. Demek ki, cevap vermiyecek, hayır 

büyük bir iradeden ve memlekete sadakatten 
ibaret bir şahsiyeti olan bu devlet adamı ayağa 
kalktı. Şu cümleleri söyledi : Bugünkü münaka
şalarımızda bu cümleleri size tekrar etmenin bir 
faydası olacağını düşünüyorum. Onun sözlerine 
başlamadan evvel bir sarahate ihtiyaç var. O, 
İttihat ve Terakkinin başında bulunanlar büyük 
bir zaafın, yani tecrübesizliğin, yani birdenbire 
bir ihtilâl ile devletin en yüksek makamlarına 
geçmenin cezasını hem şahsen çektiler, hem çok 
sevdikleri memleketlerine çektirdiler. Birden
bire çok atlama, siyasette yakın ve uzak tari
hin bize sarahatle öğrettiği üzere, bazan yaman 
ve korkunç neticeler veriyor. 

Paşanın nutkundan bugünkü münakaşaları
mız için en 'ehemmiyetli addettiğim parçayı 
ayırıyor ve size tekrar ediyorum. O diyor ki : 
Biz teşebbüs ve hareket adamlarıyız, biz darül
fünunumuzun muhtelif sahalarda bize her han
gi bir harekete geçtiğimiz anda rjık tutmasını, 
bizi, irşadından mahrum bırakmamasını istiyo
ruz, çünkü buna muhtacız. İrşadınız bizi yaman 
hatalardan kurtarabilir. Siz, ağır vazifeler ka
bul etmiş olan hükümet adamlarını ışığınızdan 
mahrum bırakırsanız işliyeeeğimiz günahlarda 
sizin de payınız vardır. E-rer maziden gelip is
tikbale doğru giden nesillere; yani meçhulün 
engininden, istikbalin meçhulüne giden nesillere 
ve bunları sevk ve idare eden devlet adamları
na bir deniz feneri vazifesini görmezseniz bizim 
için nc talihsidik, idare ettiğimiz memleket için 
ne talihsizlik, l'im dağıtan adamların yanına 
polis koymaya gelmez, ilim korku ile barışamaz. 
İlmi serbest bırakmalı ki, çocuklarımız kanaat 
ve iman adamı olarak yetişsinler. Korku altına 
düşmüş olan ilim, ilim olmaktan çıkıyor, bıra
kalım, ilim müesseseleri pervasızca yeni nesil
lerin ruhuna hakikatlerin aşkını telkin etsin ve 
yerleştirsin. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, bütün Avrupa üniversiteleri 
medrese olarak, yüksek din mektepleri olarak 
doğdu ve yaşadı. Orta çağdan sonra müspet 
ilimler bu müesseselerin içine aktı ve bu suretle 
bizim memleketimizin içinde ve memleketimizin 
dışında, Avrupa'da, Amerika'da çocuklarımızı 
göndermekte fayda bulduğumuz muhteşem ilim, 
kanaat ve iman müesseseleri halini aldılar. 

Hep beraber düşünelim; niçin topraklarımız
da yetişen çocuklarımızı iklim ve diyar aştıra
rak memleket memleket muhtelif üniversitelere 
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gönderiyoruz î Bunun tek izahı oralarda ilim ta
mamen hürdür. Bütün kalbimle diliyorum, üİm 
müesseselerimiz her nevi siyasi endişelerimizin 
dışında ve üstünde kalsm. Eski bir mektep ho-
easıyım, bir orta mektepten başhyarak iki sene 
zarfında darül muallimine, darülfünuna bahri
ye mektebine, darül bedayie hoca olarak gir
dim. Bu fırsatla memleketimin genç, terü ta
ze ruhlarını ta içinden seyretmeye fırsat bul
dum. Hayatımın en aziz hâtıralarını teşkil eden 
bu meslek hayatımdan size bir küçük vakayı 
nakletmek istiyorum : 

Senede bir gün bizi Tıp Fakültesi bir konuş
maya davet ederdi. Böyle bir ziyaretimde be
nim söylediklerime yaşı çok genç olan bir talebe 
ayağa kalktı ve cevap verdi. O sözünü bitirdik
ten sonra elimle işaret ettim ve yanıma çağır
dım, Cuma günü seni ocakta bekliyorum, bir şey 
konuşacağız, dedim. Bu Trabzonlu genç; verdiği 
cevapta İri, güzel, temiz 3esle, fikirlerdeki vu
zuhla, anlatıştaki duygu ve iman perdesiyle be
nim dikkatimi eelbetmişti. 

Üzerinde hitabete dair 21 kitabın ismi yazılı 
olan bir kâğıt verdim, bunları seneler zarfında 
yavaş yavaş oku dedim, ona bir de resim ver
dim, altına yazdığım satırlarda şu kelimeler var
dı : İstikbaline en güzel ümitlerimi bağladığım 
ve o istikbalde büyük muvaffakiyetler tahmin 
ettiğim Kâzım İsmail'e derin sevgilerimle ve iti
madımla. Bu resim şimdi onun muayene oda
sında, bu karşınızda gördüğünüz ihtiyar arka
daşınızın yüzü ile değil 24 yaşındaki Hamdul
lah Suphi'nin yaşı ile duruyor. O, çok mâruf bir 
doktorumuz, hitapları en derin bir zevkle ve 
takdirle dinlenen bir hatibimiz, asil ve doğru 
fikirlere gönlünü tamamiyle bağlamış bir ilim 
adamımızdır. Emin olunuz bir gencin istidatla
rında gördüğümüz müjdeleri vaktinde sezerek 
söylemek ve bir gün ve hattâ seneler sonra hu 
müjdelerin tahakkuk ettiğine şahit olmak ho
calık hayatının en aziz ve en mübarek mükâfa
tı olarak kalıyor. 

Bu gibi misallerim çoktur. Bana lütfen ayır
dığınız kısacık zamana ne yazık onları sığıştıra-
mam. Hürriyet Partisinde, Cumhuriyet Halk 
Partisinde, Demokrat Partide ve Cumhuriyetçi 
Millet Partisinde öyle kıymetler var ki, bu kıy
metlerin hattâ bâzı dargınlıklar, bâzı ayrılışlar 
pahasına ortaya çıkması gönlümüzün ta içinden 
bağlı olduğumuz memleketin yükselmesi husu

sunda talihin bize duyurduğu en aziz haberler, 
en kıymetli vaitlerdir. Korku bunların ruhları
na hâkim olup sussalardı, biz onları nasd tanı
yabilirdik, memleket muhtacolduğu adamları 
nasıl teşhis edebilirdi. 

Ben 1954 intihabından sonra burada kürsü
ye çıktığım gün yeni Meclise bir hitapta bulun
dum. Onun ilk cümlelerini size tekrar edeceğim. 
Ben karşınızda, üzerinde akşamın karardığı bir 
ufkum, siz benim karşımda üzerinde sabahın ve 
ümidin ağardığı bir ufuksunuz. 

Biz, genç olan bu Millet Meclisi içinde eski bir 
tarif ile anlatayım, bakıyyetüssuyuf, yani, ölü
mün kılıncmdan kurtulmuş sekiz, on ihtiyarız. 

Memleketin ümitle beklediği birçok kıymet
ler ve servetler bu Meclisin içinden çıkacak di
ye bekledim, o kıymetler her partinin içinde 
mevcuttu. Kendi köşemde, oturduğum yerden 
bazan Cumhuriyet Halk Partisinden, bazan De
mokrat Partiden, bazan Cumhuriyetçi Millet 
Partisinden yeni hatipleri dinliyorum, içimde 
ellerini yukarı kaldırmış, gözleri yaşlı bir ham-
dü sena var. Geç kaldım diye düşünüyordum, 
şimdi öyle düşünmüyorum, sevinecek sebepler, 
övünecek sebepler, aziz ümitlere hak veren çok 
büyük kıymetler ve bunların müjdeleri kafamın 
bir köşesinde, dünün sessizliği içinde ortaya 
çıkmak ve kendini göstermek için sıra bekliyor-
muş. 

Dün Demokrat Partiden bir genç kürsüye 
geldi, size lâyik devleti izah etti. İşaret ettiğim 
Osman Turan'dır. Fikirler güzel, ifade güzel, 
ilim o yaşa göre ne kadar geniş. Bu, eski mek
tep hocası için ne kadar sevindiren bir temaşa! 
Hürriyet Partisinden Ekrem Alican isminde di
ğer bir genci dinledim. Millî izzeti nefsin guru
ra kendinde hak buldu». Eski hoca kalbime ışık
lar yağdı. Yarın onun sesini bütün memleket se
ve seve dinliyecek. Turan Güneş'de böyle. O da 
Millet Meclisinin memlekete hitabında Türk 
halkmln izzeti nefsini okşıyacak, sevindirecek, 
diğer bir kıymet, bir servet. 

Benim neslimin, sizin genç neslinizden istemek
te haklı olduğu bunlar ve bunlar gibi yeni hatiple
rimizin memleketin kendilerine verdiği vazifeyi hu
zur içinde görmelerine müsait, mesut, hür hava
yı inkişaf halinde görmektir. (Hafif, gürültüler) 

Arkadaşlar, affmızı rica ederim, size hitabe
den kimse altı devri belli başlı ricali ile, mese-
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îeleriyle, buhranlariyle ve ihtılâlleriyle ve 
hürriyetleri ile, öğrenmiş ve hafızasında sım
sıkı tutmuş bir kimsedir. Ben 1944 te, o 
zaman mensubolduğum Cumhuriyet Halk 
Partisinin karşısına çıkarak bu rejimin de
vam edemiyeceğini söyledim. Bütün Meclis bir 
tek partiden ibaretti. Hududu çizilmiyen, istedi
ğim kadar uzatmakta muhtar olduğum nutkum 
sırasında bir tek itiraz sesi yükselmedi, en ufak 
bir gürültü duymadım. Ne söylediysem arka
daşlarım, hepsini taşıdığım kanaatlerin bir ifa
desi sayarak beni serbest bırakmayı muvafık 
görüyordu. Anlattıklarım bittikten sonra yerime 
gittim, bir dakika, üç dakika, beş dakika bekle
dim, mevcut rejimi devam ettiremeyiz diye gös
teren nutkum yalnız bir infiale mâruz kalmadı 
değil, en ufak bir itiraza büe uğramadı. Sözle
rimde, hâtırası kalbimde aziz olan merhum ar
kadaşım Başvekil Recep Peker zamanında ken
disini Meclisin kadir ve itibarını kıran bir hare
ketin sahibi diye itham ettim, bu düşüncemin 
sebeplerini anlattım. Mukabele; uzun bir sessiz
lik, dikkatli bir dinleyişten ibaret kaldı. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi burada siz
den istediğim, mebusluk vazifesini ve mânevi 
mesuliyetini üzerine almış olanların konuşmala
rına mâni olmaya teşebbüs etmemenizdir. 

Müsaade buyurunuz; harblerden harblere 
geçen bu eski dünyanın bin bir acı tecrübeler
le öğrendiklerini size söylemekte, bizimle bera
ber aynı hizmeti görmek için gelenler, tamamen 
serbest olsunlar. 

Üniversitelerimizi geniş ihtisas sahalarında, 
yalnız gençlere değil, hepimize yol göstermekte 
serbest bırakalım, tüm adamlarımız arasında 
yanlış yollara sapanlar çıkarsa hataların tabiî 
neticesi olan cezalar, kırılan haysiyetleriyle, rağ
bet bulmıyan kürsüleriyle onları ya yollarından 
ayırır ya müesseselerinden uzaklaştırır. îlim ve 
siyasetin inzibat kuvvetleri beraber hava ala
maz, yan yana yaşıyamaz. 

Üniversite hatalarını, üniversitede toplanan 
âümlerimizin kararlan yollanndan çevirmeye 
kifayet edecektir. 

REÎS — Affınızı rica ederim, efendim, cüm
lenizin sonunu bekledim, zira vaktiniz bitmiş
tir. Şimdi soruyorum. Hamdullah Suphi Beyin 
konuşmasına devamını tasvibedjyor musunuz? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Devam etmeniz, 
tasvip buyuruldu, efendim. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Arkadaşlar; size hitabeden naçiz ar
kadaşınız 71 yaşına girmiştir. (Maşaüah, maşal
lah, daha gençsin, sesleri) Çok teşekkür ederim. 
Darülfünunda hoca olduğum zaman 24 yaşında 
idim, o zaman Maarif Nâzın olan Şükrü Beyle 
aramızda ağır bir münakaşa geçti. Münakaşa 
Darülfünun konferans salonunda cereyan etti. 
Bir muharririmizin, Türkler Acemler tarafın
dan temdin edilmiştir, fikri ile Binbirdirekte 
Millî Talim ve Terbiye merkezinde verdiği konfe
rans bu defa darülfünunda tekrar edilecekti. 
Bu konferansı Maarif Vekilimiz himayesine al
mış, bunu öğrenince 45 - 50 arkadaş içtima ye
rinde yanyana oturduk ve konferansın başla
masını bekledik. Arada birçok resmi kimseler 
var, bâzılarının isimlerini söyliyeceğim. Maarif 
Nâzınndan mâada bu nezaretin müsteşarı olan 
Simit, Veliaht Abdülmecit Efendi, tanıdığınız 
mâruf şairimiz Abdülhak Hâmit Bey, Celâl Nu
ri Bey, birçok darülfünun hocaları ve bütün 
salonu yalnız oturarak değü, ayakta dolduran 
darülfünun gençleri. 

Hatip Süleyman Nazif Bey kürsüye çıktı. 
Elinde bir tomar kâğıt var. Gözlüklerini iyice 
yerleştirdikten sonra etrafına baktı, vc söze baş
ladı : «Bir zamandan beri bize Turan'dan bah
sediyorlar. Emin olunuz bu hatipler, bu muhar
rirler, Turan'm nerede olduğunu bilmezler.» de
di. Yerimde ayağa kalktım, yüksek sesle ce
vap verdim. Darülfünunlar hangi memleketin 
ise o memleketin gençüğine, millî izzetinefsi, 
tarih şuurunu telkin eder. Siz, Türklerin Acem
ler tarafından temdin edildiğini söylüyorsunuz. 
Böyle bir konuşmaya Türk Darülfünununun du
varları arasında yer verilemez, asla verilemez. 
Bu yalnız bir hata değil, hatadan çok daha bü
yük bir şeydir, devamı tasvibedilmek mümkün 
olmıyan yersiz; mânâsız, hiçbir teyide mâlik 
olmıyan gelişi güzel söylenmiş, bomboş, indî bir 
bühtandan ibarettir. Muharririn ismini söyle
dim. Türk Darülfünunu; Türk Milletinin asır-
lan değil, 2 600 seneyi dolduran medeniyetini 
anlatmaya, öğretmeye memurdur. Emin olunuz 
sizi mukabil fikirlerimizle yere vurmanın çare
sini elimizde tutarak buraya gelmiş bulunuyo
ruz. 

Maarif Nâzın ayağa kalktı, ismimle bana 
hitabetti; yanlış bulduklanmzı bir kağıda kay
dediniz, konferans biter bitmez size söz verece-
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giz, mukabil fiMrlerinizi söylemekte serbestsi
niz. Nazıra Türkiye Darülfünununda bu cins
ten bir konferansa riyaset etmeye asla mezun 
olmadığım, eğer muharririn bu nevi fikirlerine 
tahammülü varsa bunu ancak evinde dinliyebi-
leceğini söyledim. Ne yazık ki, konferansın so
nunda resmî şahsiyetler salonu derhal terk et
meye başladılar. Ve ben yerimden kürsüye fır
ladım, saltanatın emin ve mücerrep mesnedi 
olan Türk Milleti aleyhine verilen bir konfe
ransa veliahdın iştirakinden dolayı duyduğu
muz teessürü söyledim. Vakayı siz çok küçük 
bir hulâsa halinde anlatıyorum. Muhakkak me
rak etmişsinizdir, acaba netice ne oldu T, mü
derris bir ihtarname mi aldı, vazifesine nihayet 
mi verildi? Ittihad ve Terakki Merkezi Umu
misi Şükrü Beyi istifaya davet etti, 15 gün son
ra o vazifesinden ayrıldı, benim vazifem devam 
etti. 

Benimle, İttihat ve Terakkinin üç büyük 
rüknü arasında, çok mühim mevküni bildiğiniz 
Cemal Paşa muhatabım olarak bir ihtilâf mü
nakaşa ediliyor. Türk Ocaklarının merkezinde-
yiz. Veliaht Abdülmecit Efendi o akşam misa
firimizdir. Salon Fâtih'ten gelen sarıklı ho
calar, Beyoğlu 'ndan gelen Rum, Ermeni, Mu
sevi vatandaşlarımız ve ocağın mensubu ve
ya davetlisi olan büyük bir topluluk Türk ka
dınlarının «yeni Turan'ı» seyretmek üzere içti-
mada hazır bulunuyorlar. Dahiliye Vekili, başı 
Yavuz Sultan Selitn'in başı gibi kesif bir irade
den ibaret olan Dahiliye Nâzın Talât Bey bir 
telefonla şimdi size hitabeden kimseyi, kendisi
ni ziyarete çağırdı. Bugün İttihat ve Terakki 
merkezinde nasıl bir vaka cereyan etti, biliyor 
musunuz?, diye sordu. Hayır, dedim. Fâtih 
medreselerinin hocaları fırkamızın merkezine 
geldiler, ocakta Türk kadmlannın sahneye çı
kacağını haber aldıklan için hükümeti derhal 
tedbir almaya ve bu vakanın olmasını yasak et
meye davet ettiler. Yüzleri, halleri büyük bir 
teessüre kapıldıklanm gösteriyordu. Arkadaş
larla aramızda konuştuk, siz bu akşam kadm-
lann sahneye çıkmasına mâni olacaksınız. Ke
limeleri yavaş yavaş ve itina ile söyliyerek ve 
gözlerimin içine bakarak karann ehemmiyetini 
hissettirdi. Eğer teşebbüs vukua gelirse Bayızit 
Komiseri emir almıştır, içtimainizi dağıtacak. 
Nazıra sordum, Meşrutiyetten beri kaç cemiye
te ruhsat verildiğini sorsak faydalı olur, zan-

nındayım. Bunu öğrendikten sonra size maru
zatım olacak. 

Hususi kalem müdürünü çağırdı, benim sua
limi ona tekrar etti, bir çeyrek sonra müdür 
cevabı getirdi, 670 küsur cemiyete ruhsat veril
miş. Bu haberi dinledikten sonra tecrübesizli
ğinden maada hiçbir zaafı olmıyan bu harikul
ade insana şunları söyledim. Kuruluş sayısı bu 
kadar yüksek olan cemiyetlerden kaç tanesi 
ayaktadır biliyor musunuz? Hayır cevabını al
dım. Beraber sayalım. Elimin parmaklarını 
açarak ve her sayıda birini kapıyarak saymaya 
devam ettim, yalnız sekiz tanesi ayakta kalmış, 
diğerleri kapanmış veya kapatılmış. Beyefendi 
müsaade ediniz, Türk oeaklan yaşasın, memle
ket bu müesseseyi vücuda getiren büyük fikrin 
hizmetinden mahrum kalmasın. Hayır dedi, 
kararımız katidir, mutlaka menedeceğiz. 

O akşam geldi, içtima başladı, biraz evvel 
anlattığım mühim şahsiyetler kendilerine ayn-
lan koltukları işgal ettiler, oturacak yer değil 
ayakta duracak yer kalmamıştı. Sahneye çık
tım, İttihat ve Terakki yaptığı büyük ihtilâle, 
onun ruhuna ve onun taahhütlerine hiyanet edi
yor diye bir nutuk söyledim. Sokak ihtilâÜ kor
kusu önünde memleket kaderini ellerinde tu
tanlar Türk kadınının, bir sultan başından bin 
kere daha aziz olan haysiyetini ayaklar altına 
atmaktan çekinmiyorlar. Biz karanmızı tatbik 
edeceğiz, bunun neticelerine razıyız. Örmao 
Ticaret ve Maadin Nezareti Mektupçusu Reşat 
Beyin kızı Hurrem Hanım sahneye çıktı ve pi
yanonun önüne oturdu. Bu hanım bir hemşire-
zademdir, onun kocası eski Ticaret Vekili Mah
mut Nedim Gündüzalp'tır. Piyanoya başladı, 
Merhum Doktor Mazhar Paşanın oğlu Münir 
Bey kemanı ile ona refakat etti. Benim söyle
diğim nutukta sadece bir itham yok, devlet mü
essesesi Türk kadınlarının, Devlet Reisi Türk 
kadınlarının, ordulara başkumandanlık etmiş 
Türk kadınlarının, Asya, Şarki - Avrupa ve Af
rika tahtlarına hükümdarlar vermiş Türk ka
dmlannın hâtıraları ve tarihleri var. 

Hurrem kelimesi türkçe değü arapçadır, ji-
nese kelimesi türkçe değil rumcadır. Mehal ke
limesi türkçe değü acemcedir. Kirem kelimesi 
türkçe değil rusçadır, ıslavcadır. Türk kadını 
eve kapatılırsa memleket iktisadı yıkılır, Türk 
kadını muhteşem bir verasetin hazinesidir. Bil* 
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diklerimi ve hatırladıklarımı birer birer anlat
tım. Çekinmeden size söylüyorum, böyle bir te
şebbüse düşmandır diye tanıtılmak istenilen 
halk nutkum bittikten sonra beni tekrar beş 
defa kürsüye çağırdı ve hükümet Türk ocak
larına dokunmadı. Bu suretle Bayezit komiseri 
vazifesiz kaldı ve Cemal Paşa da mensubolduğu 
siyasi zümrenin mümeyyiz vasfını teşkil eden 
ihtilâl fikrine sadık kaldı, bizi yolumuzdan çe
viren bir kuvvet değil, • bizi himaye eden bir 
kuvvet olarak işç-al ettiği mevkide oturdu. 

Aradan elli seneye yakın bir zaman geçti. 
Şimdi anlamaya ihtiyacımız var: Üniversite ve 
müesseselerimiz hakkında düşüncelerimiz dara-
lacak mıdır, genişliyecek midir? Yalnız ve yal
nız genişliyeeek diye bir cevap verebiliriz. 

Hafızamda minnetle, şükranla sakladığım 
hâtıralarımdan biri, benim İstanbul'daki baba 
yadigârı evime pek yakın bir yerde yaşamış ve 
ölmüş olan Zembilli Ali Efendiye aittir. Dini
mizin en aziz, en mübarek simalarından biri 
olan, bu kanaati imandan ibaret, gönlü hiçbir 
korku bilmez, iman adamı merhum Zembilli Ali 
Efendi; sesi hiddetle çıktığı vakit etrafa zelze
le salan Yavuz Sultan Selimin karşısındadır. 
İnsan kıymetini birçok şereflerine ayrı bir şe
ref ilâve eder derecede idrak etmiş, duymuş 
olan padişah meşhur âlimi karşısında buluyor. 
O bir irade üe ipek ticaretini menetmiştir, 20 
museviyi bu yasak ticareti yapmakta devam et
tikleri için padişah hudut dışarı edilmeleri için 
bir irade çıkarmış. Zembilli bu iradenin aley
hindedir. Padişaha soruyor, çarşılarda, meydan
larda ilân.edilmiş olan bu irade neticesi 20 mu-
sevinin hudut dışan edilmesi doğru mudur, de
ğil midir? Başı bir kaya parçası tesirini veren, 
kulağında ve boynunda inciler, çocukluk ve 
gençlik senelerinde resimlerini istanbul'un bü
tün kahvelerinde, çayhanelerinde seyrettiğim 
ve ezberlediğim Yavuz, bu isme çok lâyık olan 
Yavuz, yıldırım gürültüsünü hatırlatan sesiyle 
iman adamına haykırıyor, sen yalnız din işle
rine memursun, ben dünya işlerine memurum, 
bu irademe karışman hatadır. Zembilli cevap 
veriyor, padişahım senin ruhunu da kurtarma
ya memurum, sana günâh işlemeye müsaade ede
mem, diyor ve çıkıp gidiyor. Sonra ne olduğu
nu benden çok daha ihtiyar olan tarih size an
latacaktır. Selim iradesini geri aldı, yalnız o 
museviler değil onların çocukları, kanlan, ana-

lan ve babalan haksız yere ceza görmekten, 
zulme uğramaktan kurtuldular. 

Büyük imanın kendine taht kurduğu kalb-
lerin etrafında zulmün nefes almasına imkân 
yoktur. Osmanlı padişahlan sayısız eserlerin 
sahibidirler. Yalnız onların saraylan yoktur, 
istanbul'da saray ismini taşıyan ne kadar bina 
görürseniz; fakrü sefalete düştüğümüz, Avrupa 
kasalan önünde çanak tutarak dilendiğimiz za-
manlann yadigândır. Evvelkiler halka hizmet 
etmeyi bilir, kendilerinden evvel hidematı umu
miye binalarını düşünür yaparlardı. 

Üniversitemiz ve yeniden kurulan ve yeni
den kurulmak üzere bulunan üniversiteler ilim 
dediğimiz kaadir imanın mabetleri olarak taraf 
taraf yükselmiş ve yükselmekte devam ediyor. 

Geçici siyasi endişeler, onlann ruhlanmız 
üzerinde hükümranlığına mâni olmamalı. Hata 
ne vakit başgösterirse bu büyük müesseseler 
de vazife alanlar kendi görüşleri ile, kendi ek
seriyetleri ile hatalan durdurmak ve onların 
ziyanına mâni olmak imkânını elinde tutar, 

Üniversiteler susacak, gazeteler susacak... 
Memleket üzerinde bu havayı, bu sessizliği ta
savvur etmek bile istemem. Böyle bir tedbirden 
hâsıl olacak ziyan ne acı neticelerle ödenir. 0-
nun tarifini sizin takdirinize bırakıyorum. 

Size şimdi lâyik devlet fikrinden bahsedece
ğim. Lâik devlet din düşmanı devlet değildir. 
Din beşeriyetin tarihi ile başlar, din, medeni
yetlerin tarihleri ile beraberdir. 

İslâm dini ve islâm medeniyeti beşeriyet ta
rihinin ne güzel, ne aziz ve ne büyük bir mer
halesini teşkil eder. Ben ilk defa değil üçüncü 
defa MUlet Meclisine bu meseleden bahsediyo
rum. 

Merhum Recep Beyin Hükümeti sırasında, 
lâik devlet nedir? Biz nasıl hatalı yola düşmü
şüz bunu anlatmaya çalıştım. 

1947 Kurultayında aynı bahsi Cumhuriyet 
Halk Partisinin murahasları önünde tekrar mü
nakaşa ettim. Daha evveli var, 1927 de Bü
yük Reisimiz, hâtırası kalbimizde her gün da
ha aziz olan Birinci Cumhurreisi Atatürk'e ay
nı mevzuda fikirlerimi söyledim. Bir gün ikin
ci Cumhurreisimiz ismet inönü ile bu bahse yi
ne temas ettik. Her defa tekrar ettiğim rica
mın esasını şu birkaç kelime içinde topliamak 
mümkündür. Bizden evvel lâik devlet teşkilâ
tını muvaffakiyetle yapmış milletler var, İsviç-
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re'de, Belçika'da, Fransa'da ve Amerika'da 
muhtacolduğuınuz misalleri görüyoruz. Burada
ki tatbikat onların benimsedikleri usullere ve 
şekillere asla uymuyor. İsmini söytediğim dört 
ayrı memlekette lâik devlet nasıl anlaşılmıştır, 
oradaki sefirlerimize birer telgraf çeker sora
rız, 20 gün, bir ay, bir buçuk ay sonra cevap
lar elimizdedir. Hayretle göreceğiz ki, yanlış 
bir yoldayız. Devletin kendi resmî teşkilâtı 
içine koymak istemediği dîn tedrisatı halkın 
vücuda getireceği müesseselerle mükemmel su
rette temin edilir, tatmin edilir. Bugün Tür
kiye'de bâzı din müesseseleri devlet kadrosuna 
dâhildir. Diyanet İşleri, İlahiyat Fakültesi gi
bi misaller hepimizin malûmudur. Fransa yal
nız Fransa dediğimiz topraklarda mevcut din 
ihtiyacını karşılamıyor. Başka memleketlere 
kadın ve erkek din adamları gönderiyor. Bi
zim memleketimizde Notre - Dame de Sion'da 
vazife gören din kadınları kızDarımızı yetiştiri
yorlar. Sen Jozef, Sen Benevo'da erkek ço
cuklarımızın tahsili ile alâkadar oluyorlar. Ame
rika, bu en büyük lâik devlet yalnız istanbul'
umuzda Bible Hause ve genç hiristiyanlar teş
kilâtı ile terbiye ve telkin vazifesini görmekte
dir. Amerikan kolejlerinin tesisinde aynı mak
sat tamamen mevcut idi. Belçika'da Katolik 
Luven Üniversitesi bütün fakülteleri ile tam bir 
yüksek ilim ocağıdır. Biz dış memleketlere 
din adamları göndermek şöyle dursun kendi
mizin muhtacolduğumuz din adamlarını yetiş-
tiremiyoruz. 

1815 te Viyana'da toplanan Milletlerarası 
kongre bir beyanname neşretti. Bu beyanname
nin maddelerinden biri, papalara, Nonce Apos-
toliklere her yerde kordiplomatiğe riyaset hak
kını tanır. Ben Bükreş'te bulunduğum on üç 
sene zarfında İran'ın ve Mısır'ın Müslüman se
firleri ile, bütün Protestan ve Ortadoks milletle
rin sefirleri ile beraber Papalık makamının mü
messilleri arkasından saraya ve millî bayram
lara iştirak ettim. Vatikan'ın mümessilleri ken
dilerinin namına olduğu kadar bizim namımıza 
da nutuklar iradettüer. Bir tek defa biz Non-
ce'leri kifayetsiz bulmadık. Bizim namımıza da 
konuşmalarından dolayı şikâyet hissine kapıl
madık. Çünkü mükemmel surette yetişmiş in
sanlardır. Size itiraf ediyorum, lâik devlet ka
rarı çıktığı vakit en aşağı kademeden en yuka-
n kademeye kadar bu cinsten bir devletin hu

susiyetleri neden ibarettir, buna dair kâfi ma
lûmatı olan aramızda bir tek kimse yoktu. 

Muhterem Başvekil Adnan Beyefendi, Kon
ya'dan geçerken orta tedrisata din derslerinin 
konacağını söyledi. Bu, her tarafta bir münaka
şa mevzuu oldu. Arzu ederdik ki, lâik devlet 
din tedrisatı, din adamlarının yetiştirilmesi hü
kümette, iktidar partisinde ve nihayet Millet 
Meclisinde umumi bir münakaşa mevzuu olsun 
ve Meclisin ekseriyet kararı ile ona en salim, 
en faideli şekli verelim. 

iki ihtimal, iki yol var. Ya lâik devlet ol
maktan çıkacağız, Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
buna dair olan maddeyi değiştireceğiz, dine aid-
olan vazifeleri devlet kadroları içine alacağız, 
yahut milletçe din teşkilâtı yapacağız, dinî 
hizmetlerin her nevi ihtiyacını karşılıyacak mü
esseselerimizi milletçe vücuda getireceğiz ve bü
tün hayır müesseselerine olduğu gibi devlet 
bütçesinden bu büyült lüzumu tatmin edecek pa
ra yardımında bulunacağız. 

Fransa'da Combes Hükümeti zamanında di
ni devletten ayıran kanundan sonra din mües
seselerine yardım esasının kabul edilmiş olması 
önümüzde dikkatimizden kaçmaması lâzımgelen 
bir örnektir. 

Şimdi, bugünlerde bu yardım fikri etrafın
da Fransız Meclisi Mebusanmda tekrar muza-
kereler cereyan ediyor. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Lâiklik 
nedir? 

HAMDUTJLAH SUPHİ TANEIÖVER (De
vamla) — Fertleri ve milletleri iman işlerinde 
serbest bırakmaktır, kimsenin dinine müdahale 
etmemektir, halk din teşkilâtı yapmak istediği 
vakit buna mâni olmamaktır. 

Bir noktaya çok büyük bir ehemmiyetle dik
katinizi celbetmek isterim. Eski Yunanistan'
dan bugüne kadar dinî felsefe, yani iman felse
fesi ve maddi felsefe, ayrı ayrı, devam edcgel-
mektedir. Son devrin dikkati çok fazla üzerine 
çekmiş olan din adamlarından biri Eiemstien'a 
sordular, Allah'a inanıyor musun? Verdiği ce
vabı hürmetle size tekrar ediyorum. Kâinatın 
seyirleri ile karşı karşıya kaldığım dakikalar
da Allah içimde hazırdır. 

Tarih boyunca en büyük zekâ zirvelerini bir 
silsile dağ halinde karşımızda tasavvur ediniz. 
Bu zirvelerden biri belki en harikuladeleri, en 
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muhteşemleri arasında yer alan, kâinatın meka
nizması nasıl işliyor, bize tarif eden Newton'-
dur. Bu eşsiz zekâya malik nadir insan, öldüğü 
vakit yatağında dizleri kırılmış ve dizlerinin 
üzerinde bir kitap duruyordu. Newton İncil'in 
Apokalips bahsini okurken gözlerini kapadı ve 
öldü. 

Din müessesesi müspet ilimlerin inkişafı ile 
ehemmiyetini kaybediyor mu? Müsterih olarak 
size hayır, diyebilirim. Müspet ilim meçhulün 
bir perdesini açarsa buna mukabil arkada bir
biri ardınca derinleşen, uzıyan, büyüyen meçhu
lün diğer perdeleri iniyor. 

Ankara Palas'ta, eski Estonya Hariciye Na
zın Pusta üe beraber bir akşam yemeği yiyo
ruz. Bu zat, memleketi Ruslar tarafından isti
lâ edüdikten sonra Amerika'ya iltica etti. Sof
rada, hâtırasına minnetle bağlı olduğum Ebüz-
ziya'nın oğlu Ziyad da var. Nazırın ve Ziyad'm 
hanımlan aynı sofra etrafında toplanmış bulu
nuyorlar, Pusta'ya sordum, Amerika milleti din
dar mıdır? Verdiği cevabı size tekrar ediyo
rum : Ben ibadetlerimi St. Patrik Kilisesinde 
yapmaktayım. Bu kilise, duvarları içine ancak 
üç bin kişi alabiUyor. Kar ve yağmur altında, 
fırtmalann estiği saatlerde kilisenin dışında 
8 • 10 bin kişi şemsiyelerini açmış vaizin hitabı
nı takibediyor. Amerika'da altı sene tahsil eden 
büyük oğluma sordum, Amerika dindar mıdır? 
Veriği cevabı tekrar ediyorum : Baba, Pazar 
günleri büyük ve küçük- şehirlerde sokakların 
tenhalığı dikkati celbeder, çünkü Amerikalılar 
çok sevdikleri vaizlerinin etrafında kiliselerde 
ibadet halindedir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Biz nasıl 
yetiştiriyoruz? 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Tedbirlerimiz kifayetsizdir, büyük 
maksadı tatmin etmiyor, temin etmiyor. Mesele
yi lâyık olduğu büyük ehemmiyetle, kül halin
de mütalâa etmeliyiz ve nesillerce münakaşa 
mevzuu olmaktan çıkaracak hal çaresini bulma
lıyız. Bu ihtiyaç bir dert olmakta devam etme
sin. 

İstediğim bir şeyi mutlaka sözlerime ilâve 
etmeliyim. Din adamını lâyık olduğu tahsile, 
şerefe kavuşturmalıyız. Onlar, bizim memleke
timizde vereceğimiz ilmi elde ettikten sonra, ba
nlarını Oksfort'a, Kembriç/e, bâzılara] Sor-

bon'a, Alman üniversitelerine, bazılarını Arap-
çayı mükemmel ve hattâ belâgatle konuşabilme-
leri için Arap memleketlerine, Arap medresele
rine göudermeüyiz. Ta ki, din adamlarımız di
nin lâyık olduğu geniş, şâmil, ilme malik olsun
lar. Ancak bu şekilde zabitlerimiz gibi, doktor
larımız gibi, mühendislerimiz gibi lâyık olduğu 
itina ile yetiştirilmiş din adamları Cumhuriyetin 
dostu, Türk halkının mürebbisi ve mürşidi olur
lar. Onlann istidadında Türk ırkının bütün bü
tün kabiliyetini, kemalini ve şümulünü bulabili
riz. Kendimizde de meselenin bizim için ehem
miyetini tamamen idrak ettiğimiz gün hudut
suz imkânlar karşımıza çıkacak ve bu yolda 
sarf edeceğimiz emeklerin mükâfatını memleke
tin, milletin nefine olarak elde etmiş olacağız. 

Meclisin içinde ve dışında din bahsinde fikir
lerinden istifade edeceğimiz kimseler mevcut
tur. Bunların nesli daha tükenmemiştir. Ayrı 
bir heyet vücuda getirelim, altı ay, yedi ay, 
bir sene çalışsın. Başkaları ne yapmış, biz ne 
yapmalıyız? Dâvayı bütün şümulü ile mütalâa 
etsin ve bize din tedrisatının halk tarafından 
nasıl takip ve tatbik edileceğini gösteren lâyi
hasını versin. 

Millet Meclisine düşüncelerimi söyledikten 
sonra, ricam bundan ibaret kalacaktır. Din me
selesi vardır, bu mesele en büyük itinamıza lâ
yıktır, parça parça, zaman zaman düşünmiyelim, 
hep birden düşünelim, hep birden halledelim, 
onu bir kül halinde düşünelim ve bir kül halin
de halledelim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

ENCÜMEN NAMINA MEHMET KARASAN 
(Denizli) — Biliyorsunuz ki, lâiklik meselesi 
Türkiye'de yalnız Cumhuriyetle başlıyan bü-
mesele değildir. Cumhuriyetten evvel de din 
ve devlet meseleleri uzun münakaşaları mucip 
olmuştur. Bugün de hâlâ aynı mesele üzerinde 
duruyoruz. Meselenin iyi anlaşılabilmesi için 
size lâiklik mefhumu ve bunun muhtevası hak
kında bâzı şeyler söylemek istiyorum. 

Arkadaşlar; lâik kelimesi Yunanca lâos keli
mesinden geür ve mânası halk demektir. Bina
enaleyh eski çağlarda devleti idare eden, dev
letin işlerine müdahale eden, devletin kanunla
rını vaz'eden veya vaz'etmekte esaslı unsur 
olan dini sınıfa (Yani Klarişkos'a karşı) halktan 
olan kimselerin idareyi ele alması mânasına ge
lir. Meseleyi böylece vaz'ettiğimiz zaman lâiklik 
meselesi bakımından memleketimizde bugün 
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hüküm süren birçok mübhemiyetleri bertaraf 
edilebilir, kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, demokrasi üze
rinde, çok konuşuldu,. burası bir nevi akademi 
haline geldi. Müsaade ederseniz ben de bir iki 
kelime söyliyeyim. 

Demokrasi devlet idaresini ele almak istiyen 
toprak sahibi Aristokrasi veya servet sahibi oli
garşiye, karşı halk sınıfının idareyi eline alma
sıdır. Lâiklik meselesi doğrudan doğruya de
mokrasinin doğurduğu bir meseledir. Nasıl de
mokrasi halkın aristokratlardan idareyi ele al
ması ise aynı şekilde yine aristokratlarla bera
ber memleket idaresine müdahale eden ruhban 
sınıfının idaresi karşısında halkın idareyi kendi 
eline almasıdır. Bu bakımdan ilk lâik devletle
rin eski çağda görüldüğünü biliyoruz. Bunun 
en güzel misallerini eski Yunan siteleri vermiş
tir. (Nomos) kanun, yazılı kanun, halkın reyle-
riyle kabul edilen ve tatbik edilen kanundur. 
Şu halde halk, kendi idaresini eline aldığı za
man, ne ruhban, ne de asilzade zümresini kabul 
etmeyip demokrasi doğuyor, lâiklik bunun tabiî 
neticesi olarak ortaya çıkıyor. 

Binaenaleyh meseleyi bu bakımdan ele aldı
ğımız zaman memleketimizde böyle bir sınıfın 
memleketi idare ettiği mevzubahsedilemez. Ka
nunlarımız Meclisten çıkıyor, icra kuvveti onun 
hükümlerini yerine getiriyor ve burada dinî 
mülâhazalarla kanun yapılması mevzuu bahis de
ğildir. Bu bakımdan lâiklik meselesi katiyen 
zedelenmiş sayılamaz. Ama bunun yanında çok 
söylenen bir mesele, siyasi mesele haline getiril
mek istenen bir mesele var, hu da din tedrisatı 
meselesidir, arkadaşlar. 

Lâiklik meselesi ilk defa olarak Fransız 
inkilâbında siyasi bir mesele olarak ortaya atıl
mıştır. Fransız inkılâbında, Konvansiyonda ge
çen hâdiseler malûmunuzdur, Condorcet,nin ge
tirdiği kanun lâyihasındaki tarife göre lâiklik; 
ne devletin dine, ne de dinin devlete tasallutu
dur. Binaenaleyh devlet din işlerine karışmadığı 
gibi, din dc devlet işlerine karışamaz. Condorcet 
bunu şimdi mecburi öğretim dediğimiz, meşhur 
Maarifi Umumiye Kanununda tarif etmiştir. 
Aradan bir zaman geçtikten sonra Robespierre 
papazları takibediyor. Condorcet buna karşı 
bir manifesto neşrediyor. İnkılâbın demokrasi
den, lâiklikten çıktığını söylüyor, çünkü diyor 
dün dinin devlete tasallutuna karşı inkılâbı ge

tirdik, onları bertaraf ettik, fakat bugün, dev
let adamları din işine karışmaktadırlar. Niha
yet bu sözlerini hayatı üe ödemiştir. 

Mesele bu şekilde alındığı zaman, din ted
risatı meselesi sadece bir tedrisat meselesidir, 
ben bunun lâiklikle münasebetini göremiyorum 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

Sonra pek muhterem üstadımız Hamdullah 
Suphi Bey burada kiliseden bahsettiler. Çok ri
ca ederim, hepimizde bir din mefhumu vardır, 
bir din adamının siyasi mümessil olması ne de
mektir! Oradaki mümessiller din mümessili de
ğil, doğrudan doğruya politika adamlarıdırlar. 
Biliyorsunuz, Vatikan Kilisesi, ruhani rolünü 
kaybedip, hiristiyan camiasından ayrılarak bir 
devlet olmaya başladığı vakit birtakım isyan ha
reketleri başlamıştır, reform hareketleri, protes-
tanlık, İngiltere kilisesinin Roma'dan ayrılması, 
buradan ileri gelmiştir. Yavaş, yavaş İtalyan 
birliği geliştikçe, papalık küçük bir arazide, V a 
tikan duvarları içinde mahsur bir devlet ola
rak kalmıştır. Fakat hâlâ siyasi mümessilliği 
devanı ediyor ve dünyanın her tarafına mümes
siller gönderiyor. Ama bu devletler bu mümes
sillerden her yerde memnun değillerdir. Allah 
göstermesin; eğer biz Türkiye'de böyle bir şey 
yapmaya kalkacak olursak devletimizin temeli
ni teşkil eden lâyiklik anlayışını mahvetmiş olu
ruz. 

Sonra din adamlarımızın yetişmesinden bah
settiler. Onu da izah edeyim. Bizde din birliği 
islâm birliğidir. Müslüman âlimi hiristiyan mem
leketlerde yetişmez arkadaşlar. Biz mutaassıp 
değiliz. Bendeniz Fransız mekteplerinde oku
dum, Fransız üniversitesinden mezunum, genç
lerimizi yabancı memleketlerde tahsiline devam 
etmesini arzu ederek oralara gönderiyoruz; fa
kat, papazlar oralarda nasıl âyin yapıyorlar onu 
öğrensinler istemiyoruz. Ben, din tedrisatı yap
mış bir hoca olarak şunu arz edeyim arkadaşlar; 
din adamları bunları yani papanın mümessille
rini din adamı telâkki etmiyor. 

Kezalik Yunanlılarla aramızdaki mesele, 
Kıbrıs meselesi, Yunan Devletinin lâik bir dev
let olmayışından ileri gelmektedir. Ortadoks 
kilisesinin Bizans İmparatorluğunda mevcudol-
mıyan fakat Osmanlı imparatorluğunun Orto
doks memleketlerde tesis ettiği otorite tarzında 
bir Ortodoks geleneği vardır. 0 hayati ve siya
si münasebetlerimize mâni oluyor. Osmanlı İm-
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paratorluğunun ananelerini onlar muhafaza 
ediyorlar. Biz bunu muhafaza etmeye kalkarsak 
Cumhuriyet ne olur T 

Fransa, dedim; bugün hiçbir zaman inkâr 
etmezsiniz ki, dünyada en fazla lâyikliği muha
faza eden, din alehdarı yetiştiren memleket 
Fransa'dır. Arkadaşlar bugün Fransız mektep
lerinde dinî tedrisat yapılmaktadır. Bendeniz 
İlahiyat Fakültesinde hoca olduğum vakit tet
kik ettim. Bir Fransız şehrine uğradım. O Fran
sız şehri katolik kilisesinin merkezidir ve orada 
çok eskiden beri mevcut bir katolik üniversite-

* si vardır. Buradaki lâyik üniversite üe katolik 
üniversiteyi ziyaret ettim. Üniversite rektörüne, 
din öğretimi hakkında bâzı şeyler sordum. De
di ki : «Fransa'da din meselesi kanunların ta
rif ettiği şekilde cereyan etmez. 1905 teki kanun 
çıktığı zaman lâyiklik vaz'edildi ve papas cemi
yetleri lâğvedildi, din dersleri de kaldırıldı. Fa
kat şöyle garip bir vaziyet hâsıl oldu, mevcut 
mekteplerdeki din tedrisatına dokunulmadı, 
yeni açılan mekteplere din tedrisatı konmadı. 
Fakat Birinci Cihan Harbinden sonra, harbin 
tesiriyle komünizm tehlikesine karşı bir aksül-
amel olarak dinî tedrisatı koyduk, yeniden dinî 
tedrisatı getirdik.» (Bravo sesleri) «Ve bugün, 
dedi, halen mevcut kanunlarımıza göre ve yeni 
çıkan kanunlarda dinî tedrisat mekteplere kon
muştur. Fransa'da halen okutuyoruz. İşte Fran
sa'da vaziyet budur. Arkadaşlar bu meseleyi 
ciddî olarak, ele almak istersek, her türlü siya
si mülâhazadan ayrı olarak ve bir millî terbiye 
meselesi, millî bir ahlâk meselesi halinde her 
şeyin üstünde çocuklarımızı bir insan olarak 
yetiştirmek meselesi şeklinde halletmemiz lâ
zımdır. (Bravo sesleri, alkışlar) O zaman mese
lenin içinden çıkmamız mümkün olur.» Rektörle 
konuştuğumuz din öğretimi orta öğretimde ve
rilmektedir. 

Geçenlerde italyanlar gelmişlerdi, söz arasın
da kendilerine sorduk; «sizde din tedrisatı na
sıldır?» diye. Onlar da ilk, orta ve yüksek mek
teplerde din tedrisatı yapılmaktadır, dediler, 
italya müteassıp Katolik olduğu için bunu misal 
olarak almıyacağım. 

Almanya'da Katolik üniversiteleri vardır, 
bunlar tedrisat yaparlar. Lâiklik bakımından 
Fransa'dan geri oldukları için bunu da misal 
olarak vermiyeceğim. Kezalik bundan iki sene 
önce milletlerarası bir terbiye konferansına Ma

arif Vekâleti tarafmdan gönderümiştik. Top
lantıda Rus delegesi isviçre'de din tedrisatının 
nasü yapıldığını sordu. Aldığı cevap şu idi : 
«Bizde din tedrisatı kantonların ana kanunları
na göre idare edilir. Halkı Fransız olan Cenev
re ve Nöşatel'de dinle devlet müesseseleri ay
rıdır. Ama Zürih ve Bern gibi Alman kantonla
rında dinle devlet ayrılmamış olduğu için tale
beler din derslerini okumaya mecburdurlar, im
tihanlarda bilemezlerse sınıfta kalırlar» dedi. 
isviçre'de hal böyle; mevzuatımızla en uygun 
olan memleket. Lâiklikte en ileri bir memleket 
olan Fransa'da ise, talebelerin içinde din ted
risini istiyen talebelere idare zaman ve yer tes
bit eder. O saatte ber dine mensubolanlara bir 
sınıf gösterir. Protestan olan talebelere ayn bir 
sınıf, katoliklere ayrı bir smıf; yok musevilere 
ayn bir smıf gösterirler. Mektep saatini gös
terir. Dinî teşkilât bu mevzuda salahiyetli şahıs
lan gönderir. Katoüğc papas, protestanlara pos-
tör, musevilere haham, müslümanlara imam gön
deriyorlar. En lâik bir memleket bu. Şimdi biz 
memleketimizde mekteplerde okutulan dersleri 
müftilere verdirsek, kıyamet kopar, işe hocalan 
soktunuz, irtica, taassup, denir kıyamet kopar. 
Peki dini nasıl okutacağız? Bugün matematiği 
matematikçi öğretir, öyle ise dini de din âlimi 
öğretecektir. Muhterem üstadımızın dediği gi
bi, lâik terbiye ile yetişmiş hakiki din adamını 
yetiştirip okula göndereceğiz. 

Şunu bir defa daha arz edeyim ki; lâiklik 
meselesi, prensip itibariyle, sadece dini temsü 
eden bir ulema sınıfının, klorikosun, devletin 
işlerine müdahale etmemesi, devletin milli ih
tiyaçlara göre kanunlarını teşriî organlariyle 
yapması ve memleketi böylece idare etmesi de
mektir. Bu prensip dâhilinde yapılan her tür
lü tedrisat, lâikliğe aykırı olamaz. Bir tedrisat 
yapmak gayet tabiîdir. İnsan bilen, öğrenen bir 
varlık olduğuna göre, niçin çocuklarımızı mu
ayyen bir din bilgisinden mahrum edelim. 
Bunu yapmak onlan, insanlıklannı teşkü eden 
esas bir unsurdan mahrum etmektir, arkadaşlar 
(Soldan, alkışlar) 

MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım; sabahtan beri Ma
arif Vekâleti Bütçesi üzerinde müzakereler ce
reyan etti. Grup temsilcileri konuştular, arka
daşlar sualler sordular. Bunlara cevaplar ve
rildi, hükümet de cevabını arz etti. Bütün bu 
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cevaplar karşısında vazifemin, kolaylaşmış ol
masından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, maarifi kemmiyet ve 
keyfiyet olarak haçlıca îki katagoride mütalâa 
etmek mümkündür. 

Kemoıiyet bakımından mütalâa, ilk, orta, 
lise ve yüksek tahsile gidecek talebelerin istik
bale matuf olmak üzere sayıları ve istikbalde 
bu tahsil kademelerinde ihtiyaç duyulacak öğ
retmen sayısının tesbiti mânasına gelir. Bütün 
bunlar 1924 senesinden 1960 senesine kadar cet
vel ve grafiklerle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
1980 senesinde ne kadar ilk, ne kadar orta ve 
ne kadar lise talebelerimizin olacağı, (ki, 1956 
senesine kadar olanlar realitedir, ondan sonra
kiler ise hesabidir) bunlların hepsini grafikle 
ifade etmek mümkündür. Meselâ ilk öğretim
de maarifi kemmiyet bakımından mütalâa etti
ğimiz vakit, 1980 senesine kadar 6 yaşını biti
recek olan çocuklamn sayısı, yani ilk öğretime 
devam edecek çocukların sayısını gösterir gra-
fflder çizilmiş bulurimaktadır. 

İlk öğretimde bu şekilde talebe sayısı tes
bit edilince 1956 senesinde altı yaşını ikmal et
miş üç milyon çocuğumuzdan ancak iki milyo
nu okula alınabilecektir. Aradaki fark grafik 
olarak gösterilmiş vaziyette olup bir milyondur. 

Bugün maarifte iki milyon 350 bin talebe 
ve ÇO bin öğretmen mevcuttur. Şüphesiz tale
be miktarı çoğaldıkça öğretmen sayısının da 
o nispette artması icabedecektir. 

Bu bakımdan 26 seneye tekabül eden, nis
petleri tesbit eden grafikler elimizde vardır. 

Buna göre 1980 senesinde ilk öğretime 130 
bin öğretmen iltihak etmesi gerekmektedir. Bi
naenaleyh bütün yıllara taksim edilerek, tale
be artışı ile öğretmenlerin artışı yekdiğerine 
muvazi olarak bir grafik halinde tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Bunların yanında şüphesiz ki, 
bina ve tesise de ihtiyaç olacaktır. Bunlar da 
metre kare olarak hesabedilmektedir, yani bir 
talebeye kaç metre kare düşeceği muayyendir. 
Bütün bunlar hesabedilmek suretiyle tesbit 
edilmiş durumdadır. Bugün memleketimizde 
köy okullarının sayısı, bildiğiniz gibi 19 bin 
küsurdur, daha 16 bin küsur okula, 600 şehir 
okuluna ihtiyacımız vardrr. Bütün bunları sağ
lamak için, tesis masrafları rakamlara dökül-

; mek suretiyle hesabedilmiştir, arz edeyim: Yük-
j sek huzurunuza gelecek olan İlk öğretim ka

nun tasarısının mesnetleri bu rakamlar olacak
tır. 

İlköğretim dâvasını memlekette tahakkuk 
I ettirmek için (831 821 280) lira lâzımdır. Şüp-

hesiz ki, bu bir kanun meselesidir. Bu kanun da ha
zırlanmış durumdadır. Bu devre içerisinde, ya
kında, çok ümit ediyoruz ki, yüksek huzurunu
za sunulmuş olacaktır. 

Aynı şeküde orta ve kseler için de grafikler 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bunlar şüphe
siz ki, yıllardan beri vâki olan bir mesainin mah
sulüdürler. Yine 1980 yılına kadar - lise ve orta 
okullarımızın muhtacolduğu öğretmen sayısı -
grafikle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

İşin kemmi tarafı bu şekilde tesbit edildik
ten sonra, keyfiyet tarafına geçelim : ilk, orta, 
teknik, yüksek tahsili ve bu kademelerin for
masyon seviyesini ve programlarını tesbit etmek 
icabeder. Şüphesiz bunlan da birtakım müesse
seler yapar. Vekâletimizde halen bu hususta iki 
müessese vardır; bunlardan birisi, talim ve ter
biye heyeti, öteki Maarif Şûrasıdır. Maa
rif Şûrası bildiğiniz gibi, üç senede bir 
toplanır, aldığı kararlardan vekâletimiz fay
dalanır. Nitekim, ilköğretim Kanunu tasa
rısını Maarif Şûrası tesbit etmiştir. Talim ve 
Terbiye, Maarif Şûrası arasında ikinci bir ka
demeye, istişari organa ihtiyaç vardır. Buna da 
Yüksek Maarif Meclisi diyoruz ki, bu mevzu 
üzerinde çalışıyoruz. Yüksek Maarif Meclisi se
nede birkaç defa toplanmak suretiyle maarif iş
lerimiz hakkında kararlar alacaktır. Şüphesiz, 
Maarif Şûrası da vazifesine devam edecektir. 
Bunun yanında Yüksek Maarif Meclisi muhtelif 
tahsil kademelerinde, muhtelif meseleleri tama
miyle parti mülâhazalan dışında memleket işi 
olarak ele alarak hal yoluna gidecektir. Esasen 
yalnız Maarif Vekâletinin değil, bütün vekâlet
lerin, parti mülâbazalannın tamamiyle dışında 
memleketin yüksek menfaatlerini ön plânda tut
ması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif tahsil ka
demelerine mensubolan öğretmenlerimizin ve 
öğretmenlik müesseselerimizin cazip bir hale 
gelmesi için tedbirler almaktayız. Nitekim bu 
hususu Muhterem Fethi Ülkü arkadaşım sor
muştur. Aldığımız tedbirleri ayn ayn arz ede
yim. 
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Bir defa Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilen İntibak Kanunu ile ilk
okul öğretmenliğini daha cazip bir hale getirmiş 
bulunmaktayız. 

Burada yalnız bir tevhidi içtihat kararına 
lüzum hâsıl olmuş ve bu tevhidi içtihat kararı
nın verilmiş olması ile vekâletimiz bunu derhal 
tatbika koymuş, bu suretle kanun bütün şümu
lü ile öğretmenlerimizi tatmin etmiş bulunmak
tadır. Böylece ilk tedrisat öğretmenlik müesse
sesi daha kıymetlendirilmiş olmaktadır. Buna 
paralel olarak köy enstitüleri, bilindiği gibi 
muallim mektepleri haline kalbedilmiştir. Da
ha evvel bu enstitülerden mezun olup, maarif
te öğretmen olarak çalışanların intibak kanunu 
da pek yakında Yüksek Huzurunuza gelmiş bu
lunacaktır. (Alkışlar) Buna muvazi olarak or
ta ve lise hocalarından yüksek tahsil görenleri
nin intibaklarını temin etmek vc bu müessese
yi de şimdikine nazaran daha cazip bir hale 
getirmek için yeni bir kanun tasarısı hazırlamış 
bulunmaktayız. Bunun da yakında Yüksek Hu
zurunuza geleceğini ümidederim. 

Yine öğretmenlik müessesesini cazip bir ha
le getirmek, onu kıymetlendirmek için alınmış 
yeni tedbirlerimiz arasında ders ücretlerinin 
artırılması, makam ücretlerinin artırılması ve 
öğretmenlerin zamanında terfihini temin bakım
larından kanunlar hazırlanmakta ve bu husus
lar derpiş edilmiş bulunmaktadır, yakında hu
zurunuza gelecektir. Yalnız Teşkilât Kanunu 
meselesi ve Terfi ve Tecziye Kanunu meselesi, 
Personel Kanunu ile yakın alâkası bakımından, 
bunlar hemen Yüksek Huzurunuza getirileme
di, Personel Kanunu taazzuv ettikten ve Yük
sek Huzurunuza geldikten sonra bu kanun lâ
yihaları da Maarif Vekâletinin ana dâvaları 
olarak Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunacak
tır. 

Teknik öğretime lâyık olduğu değer veril
miyor, şeklinde bir mütalâa ileri sürüldü. Bu 
hususu rakamlarla ifade etmek isterim. 1950 se
nesinde teknik öğretim müesseselerinde tahsil 
gören öğrenci sayısı 70 bin küsur, iken bugün 
aynı müesseselerdeki çocuklarımızın sayısı 36 
bin küsur fazlasiyle, 106 bin küsurdur. Teknik 
tedrisata mensup öğretmenlerimizi de daha faz
la takviye etmek bakımından bir kadro kanu
nu hazırlanmış ve bu Maarif Encümenimizde j 

kabul edilmek suretiyle Bütçe Encümenine 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

öğretmenlik Bankasına da temas edildi. Bi
liyorsunuz öğretmenlerin birçok şikâyetlerine 
sebep olan bir sandık vardı. Bunların genel 
kurulları kararı ile kaldırılmasını ve yerine bir 
öğretmenler bankasının kurulmasını kararlaştır-
mışlardır. Bunun için vekâletimiz de bir kanun 
hazırlamış ve diğer vekâletlerden mütalâa al
mak üzere sevk edilmiş bulunmaktadır, öyle 
zannediyorum ki yalanda bu kanun da huzur
larınıza gelmiş bulunacaktır. 

Elâzığ'da vekâletimizce istimlâk edilmiş bu
lunan arsalar mevcuttur. Bu arsalar üzerine tek
nik tahsilin icabettirdiği birçok tesisleri kurmak 
suretiyle arzularımızı âzami derecede tatmin 
edeceğimizi arz etmek isterim. 

Avrupa'ya gidecek talebelerimiz meseleleri
ne gelince : Halen Avrupa ve Amerika'da 2 500 
talebemiz mevcuttur. Bu sene Kasım ayında 310 
talebeye burs vermek suretiyle Maarif Vekâleti 
adına tahsile göndermiş bulunuyoruz. Şüphesiz 
ki, bu üniversite bütçesine dâhil değildir. Ken
dilerine ayrıca kadro tahsis edilmiştir. Bu tale
beler için tahsis edilen kontenjanın bilhassa 
kullanılış şekli; memleketin daha çok muhtac-
olduğu mevzularda eleman yetiştirmeyi gaye 
olarak göz önünde tutar, mahiyettedir. Meselâ 
memleketimizde petrol mühendisliği, sınai kim
ya tahsil edilmemektedir. Keza memleketimizde 
tekstü mühendisliği yoktur. Memleketin bunla
ra olan ihtiyacını daima göz önünde bulundu
rarak tahsislerimizi bu branşlara yapıyoruz. 
Bunun dışında doktora ve ihtisas yapmak için 
gidenlere aynı şekilde kolaylık gösteriyoruz. 

Kültür ataşeliği mevzuuna temas edildi; bu
na ait kanun tasarısı hazırlanmıştır; zannede
rim ki, yakın zamanda huzurunuza gelecektir. 
Bunların sayısı da on yediye çıkarılmıştır. Ma
liye Vekâletiyle bu hususta mutabakat hâsıl ol
muştur, öyle zannediyorum ki, yakında bu me
sele halledilmiş olacaktır. 

Müze ve eski eserler mevzuu; bu mevzuu da 
vekâletiniz öteden beri ele almış durumdadır. 
Bu mevzuda tanınmış şahsiyetler bir araya ge
lerek komisyon halinde çalışıyorlar. Burhanet-
tin Onat ve Nuri Ocakcıoğlu arkadaşlarımız bu
rada üyedirler. Binaenaleyh vekâletimiz gerekli 
tedbiri alarak bu mevzua aidolan formülleri ha-
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zırlamaktadır. Bunu süratle bitirmek ümidinde- j 
yiz. 

Bir de okul sağlığı ve beslenmesi mevzuu 
vardır. Vekâletimiz bu hususta U. N. I. S. E. F. 
Teşkilâtivle bir anlaşma yapmak üzeredir. Bu 
anlaşma neticesinde elde edilecek imkânları 
memleket sathına yaymak üzere hazırlık yap
maktayız. 

Yurtlar meselesine de temas edelim : Yurt
lar Maarif Vekâletine bağlıdır. Bunları ihtiyacı 
karşılıyacak şeküde ele almış bulunuyoruz, 
istanbul'da yeni bir yurt bitmek üzeredir. Ya
kında hizmete girecektir. Bu büyük bina dışın
da ayrıca istanbul'da kızlara mahsus bir yurt 
kuracağız. Ancak yurtların müstakillen Maarif 
Vekâletinin eünde olması ve üniversitelerimizin 
bu yurtlarla alâkadar olmamalarını iyi görme
mekteyiz. Bunu üniversitelere de duyurmuş va
ziyetteyiz. Binaenaleyh yurt mevzuunu üniver
sitelere de teşmil etmek suretiyle daha iyi bir 
şekle sokmak azim ve kararındayız. 

Son olarak biraz da üniversitelerimiz üze
rinde durmak istiyorum; vakıa bu hususta çok 
konuşuldu, belki de benim konuşmama ihtiyaç 
hâsıl olmıyacak, bununla beraber bu mevzuda-
ki noktai nazarımı kısaca arz etmek istiyorum. 

üniversitelerimize mazinin, halin ve istikba
lin iüm müesseseleri olarak hürmet ettik, hür
met edeceğiz, bu müesseseleri daima muhabbet
le selâmlıyacağız. Şüphesiz ki, biz üniversiteyi 
bir bütün olarak alıyoruz. Çıkan münferit bâzı 
vakalar ve hâdiseleri üniversite müessesesinin 
dışında mütalâa etmek lâzımgelir. Üniversitele
rin bilhassa muhtariyeti üzerinde çok duruldu. 

üniversitelerin muhtariyeti mevzuunu müta
lâa ederken üç ana unsuru nazarı dikkate al
mak lâzımgelir : 

Bunlardan birisi; bu müesseselerin ilmî hü
viyetidir. Hakiki fonksiyon da ümî hüviyettir, 
ilmî fonksiyonu yürütmek için, diğer fonksi
yonları (idari ve malî mevzuları) ana gayeye 
uygun yürütmek icabeder. Böylece ana gayenin 
ne olduğunu, ilmî fonksiyonun ne olduğunu ta
rif etmek lâzımdır. 

Bu gayeyi Bütçe Encümeninde açıklamıştım, 
bir kere de burada izah edeceğim. 

ilim; hakikatler ve hakikatlere giden yolla
rın heyeti mecmuasıdır. 

Üniversiteler, bu saha üzerindedir, bunun dı
şında değüdir ve olmamalıdır. 

Müstakbel Türk neslinin nura ve irfana ka
vuşmasını temin için bu müesseselerin mutlaka 
partizan bir zihniyetten uzak tutulması lâzım-
geHr. Daha üniversitede iken bu mevzu üzerin
de çok hassasiyetle durduğumu takdirlerinize 
arz ederim. Halen üniversite mensuplarının ço
ğunun, hattâ yüzde doksanından fazlasının be
nim gibi düşündüklerine kaani bulunuyorum. 

1950 den bu yana üniversitelere birer üim 
mihrakları olarak çok kıymet verilmiştir. Bunun 
maddi delili olarak, şunu arz edeyim, Istanbul-
da iki, Ankara'da bir üniversitenin 1950 deki 
topyekûn bütçesi 20 milyon lira idi. Halbuki 
şimdi yüksek huzurunuza gelen bütçesi 70 mil
yondur. Binaenaleyh beş sene içerisinde 50 mil
yon artmıştır. 

Bu hükümetlerimizin üniversitelere, üim 
mihraklarına vermiş olduğu değerin bir ifade
sidir. Nitekim, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi bu zaman içerisinde en az 
iki misli büyümüş vaziyettedir. Hakikaten üni
versitelerimizin her bakımdan vazifeleri son de
rece ağırdır. Bugün İstanbul Üniversitesinin ta
lebe sayısı 15 bin, Ankara Üniversitesinin tale
be sayısı 11 bin küsur, istanbul Teknik Üniver
sitesinin talebe sayısı 3 500 dür. Biliyorsunuz 
İzmir'de Ege Üniversitesi namı altında bir üni
versite açmış bulunuyoruz. Bunun iki fakültesi 
mevcuttur. Bu iki fakültenin yani Tıp, Ziraat 
fakültelerinin talebe sayısı 206 dır. önümüzde
ki yıllarda bu sayı memleketin ihtiyacına teka
bül edecek şekilde artacaktır. Bunun dışında 
şüphesiz ki, memleketin nüfus kesafeti, jeopoli
tik bünyesi ve diğer faktörleri de nazarı itibara 
alınmak suretiyle, üniversitelerimizin memleket 
sathına daha yaygın olmasını, memleket menfa
atlerine uygun görmekteyiz. Bu itibarla geçen 
sene kabul etmiş olduğumuz kanunlarla, izmir'
de bir Ege, Karadeniz bölgesinde bir Karadeniz 
üniversitesi açılması kararlaşmış bir haldedir. 
Bunun tatbikatı olarak; izmir'de, Ege Üniver
sitesi açılmıştır. Karadeniz üniversitesi için ar
saların istimlâkine, gerekli ödenek bütçeye kon
muş durumdadır. Bunu da kısa zamanda açmak 
azmindeyiz. Keza Erzurum'daki Atatürk Üni
versitesinin hazırlıkları süratle ilerlemektedir. 

Teknik eleman yetiştiren mekteplere memle
ketimizin ne kadar muhtacolduğunu biliyorsu
nuz. Bu arada memlekette yeni teknik okullar 
açüması gayelerimiz arasındadır. Keza teknik 
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tahsili memleketin sathına yaymak hedef ve ga
yesini gütmek üzere seyyar köy kursları açmış 
bulunmaktayız. Bunların sayısı 840 dır. Teknik 
tahsili köylere kadar kurslar şeklinde intikal 
ettirmek istiyoruz. 

Diğer taraftan sanat okullarımızda halk eği
timi ile alâkalı olmak üzere gece kursları tertib-
etmekteyiz. Bu şekilde halk eğitimine fiilen gir
miş bulunmaktayız. Bunun, memleket çapında 
bir mesele olmak bakımından, diğer vekâletler
le koordine bir halde yeniden ayarlanması lâ-
zımgeldiğine kaani bulunuyoruz. Bu hususta 

bir kanun tasarısı hazırlıyarak yakında Yüksek 
Meclisin huzuruna geleceğimizi ümidederim. 
öyle zannediyorum ki, maarifimizle ilgili olmak 
üzere sorulmuş olan muhtelif sualleri cevaplan
dırmış oldum. Eğer sorulan suallerden hafızam
da kalmıyanlar varsa lütfen tekrar etsinler, on
lara da cevap vermek isterim. (Alkışlar) 

REÎS — Vaktimiz daralmıştır. Hükümetten 
sonra bir arkadaşın konuşması lâzımdır. Saat 
19 a iki dakika kalmıştır. Bu sebeple saat 21 de 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,58 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 21,10 

REİS - Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri) , İhsan Gülez (Bolu) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Gazianteb mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REÎS — Ekseriyet vardır, Celseyi açıyoruz. 
Maarif Vekâleti, Ankara, İstanbul Üniversi

teleri, istanbul Teknik Üniversitesi ve Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçeleri heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. 

Son olarak Vekil Beyin konuşması sırasında 
Riyasete kifayet takrirleri verilmişti. Ancak, 
son söz mebusun olduğu cihetle bir mebusa söz 
verdikten sonra kifayeti reylerinize arz edece
ğim efendim. 

Söz Said Bügiç (İsparta) nmdır. 
SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlar; Yüksek Mecliste dört parti temsil olun
maktadır. Hepimize bir haldir arız oldu; bâzı 
müesseselere, bâzı teşekküllere karşı'o teşekül-
leri medih mevzuunda yarış halindeyiz. Aziz 
arkadaşlanm; bir meslek müntesiplerini top
tan itham etmek nasıl hatalı bir hareket ise o 
meslek mensuplarım toptan ibra etmek, onları 
toptan takdir etmek de o kadar hatalıdır. (Bra
vo sesleri) Aziz arkadaşlanm, Halk Partisinin 
tek parti olarak memleketin kaderine hâkim ol

duğu zamanlarda Yüksek Mecliste ordu mev
zuu üzerinde derinliğine ve genişliğine konuş
maya imkân verilmez ve buna cesaret eden me
buslar hakkında disiplin muamelelerine girişi
lirdi. Arkadaşlar, zamanımızda da âdeta, şimdi 
bahsedeceğim bâzı müesseseler karşısında biz 
kendimizi takyit altına almış vaziyetteyiz: Üni
versite! Bundan bahsetmek hata. Adlî teşkilâ
tımız Öyle, matbuat öyle. Arkadaşlar, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, bir meslek mensuplan ara
sında vazife ve mesuliyet şuuruna ermiş olan
lar da vardır, vazife ve mesuliyet şuuruna er
memiş olanlar da vardır. Meseleyi bu zaviyeden 
mütalâa etmek, memleketin istikbale muzaf 
menfaatlerine çok daha uygun düşer. 

Aziz arkadaşlanm, benden evvel konuşan 
muhterem arkadaşlanm, meseleyi kendi anla
yışlarına göre fakat tek taraflı olarak ele almış
lardır. Profesör hakkı... Fakat bu profesörün ye
tişmesine ve üniversitenin meydana çıkmasına 
imkân veren büyük Türk Milletinin istikbale 
muzaf menfaatleri üzerinde katiyen durulma
mıştır. 

Üniversitelerin ümî ve idari bakımdan muh
tar olmaları hakikaten lâzımdır. Fakat arkadaş
lar, bugünkü muhtariyet kanunu, arkadaşlarım 
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objektif olarak kabul ve teslim etmelidirler ki, 
tembelleri turnaya eden bir kanun haline gel
miştir. 

Arkadaşlar; üniversite camiası içerisinde bir
az evvel arz ettiğim veçhile vazifesini mesuli
yetini müdrik hakikaten çok ciddî şekilde ilmî 
mesainin içinde bulunan insanlar ekseriyette
dir. Bunların yanmda 15 - 20 sene bir profesör 
titrini, unvanını haiz olduğu halde bir satırlık 
ilmî neşriyatı bulunmıyan insanlar da vardır. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten muhtariyet 
kanununu çalışmıyan ve çalışma istemeyenlere 
karşı siper olarak bırakamayız. Biz muhtariyet 
kanununu bu cephesiyle ıslaha muhtaç bir ka
nun olarak görmekteyiz. (Bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; Bütçe Encümeninde bu
lunan arkadaşlarım hatırlıyacaklardır; orada 
bir hâtıramı nakletmîştım. O mevzua burada da 
temas etmek istiyorum: 

1951 senesinde Hukuk Fakültesinden bir 
genç arkadaş evime geldi, «sizi fakülteye davet 
ediyor, arkadaşlar», dedi. Kalktım gittim. Hu
kuk Fakültesinin bir küçük odasını mescit it
tihaz etmişler. Yatsı namazından sonra çepçev-
re oturmuşlar. .Aralarından bir genç, bir fikir 
ortaya attı: «iktidar Partisi mebususunuz, dedi. 
Demokrat Parti milletin reyivle iktidara geldi. 
Şimdi, mühim vazifelerinden birisi de tesettür 
meselesidir, bunv. ele almalıdır. Kadının giyi
nişini santimine kadar tesbit etmelidir», dedi. 
Ben: «Bu fikir tamamen saçmadır, dedim», Di
ğer gençler bana itşirak ettiler. Demek o tarih-
te böyle bir genç bunu düşünebiliyordu. Hemen 
memnuniytele ilâve edeyim ki; bahsettiğim gene 
gibi düşünenlerin sayısı pek azdır, hiç mesa
besindedir. Fakat, bu tarzda düşünenler de de
mek ki bazan çıkabiliyor. Uzun uzun konuştuk
tan sonra bulunduğumuz odayı terkederek mer
divenlerden inmek üzere idik. Saat 12 ye yak
laşmış veya üç beş dakika geçiyordu. Tam bu 
sırada zilzurna iki kişi kol kola girmiş, biri 
kadın, biri erkek, merdivenlerden çıkıyorlar. 
Manzara bu... Biz. ifrat ve tefritler içindeyiz. 
O zaman bir profesöre söyledim, dedim ki: 
«Biz, hocalarımızın, profesörlerimizin yalnız 
takrirle iktifa etmelerini tabiî telâkki etmeyiz, 
memleketimizde gençlerimiz liselerden şahsiyet
lerini tam olarak iktisabetmiş vaziyette üniver
sitelere intikal etmemektedir. Binaenaleyh, on
ların ahlâki durumları üzerinde, onların ideo

lojik cereyanlar karşısındaki vaziyetleri üze
rinde tedris heyetlerinin ısrarla durmaları bir 
zarurettir. Bu memleket bunu bilhassa yüksek 
tedris müesseselerinden ve yüksek tedris heyet 
azalarından ısrarla beklemektedir. 

Arkadaşlar; orta mekteplerimizin, liseleri
mizin memlekette sayılan artmıştır. Çocuktan-
mız orta tahsillerini ve lise tahsillerini ebevey
ninin murakabesi altında, doğup büyüdükleri 
yerlerde ekseriyetle yapabilmekte değillerdir. 
Bu gibi murakebeden kurtulmuş vaziyette olan, 
büyük merkezlere intikal etmiş olan çocuklan-
mız büyük bir cemiyet içerisine rasgele terke
dilmiş durumdadırlar. Hakikaten üniversiteli 
gençlerimizin umumi istikametteki mevzuları 
üzerinde ısrarla durmak bir zarurettir. 

Aziz arkadaşlarım; aynı tedris müessesele
rinde bulunan profesörler de yardır Bunlann 
bir kısmının ilmî çalışmaları ile fevkalâde kıy
met iktisabeylemiş oldukları şüphesizdir ve bir 
kısmının da ilmî çalışmalarda bir kısım profe
sörlere, diğerlerine bâzı engeller çıkarmakta 
olduklan da, sağda solda konuşulmakta, iddia 
edilmektedir. 

Arkadaşlar; hakikaten yüksek tedris müesse
selerinde bulunan zevatın ders kitabı çıkarması 
zaruri değildir. Ama üniversitelerimiz daha zi
yade birer araştırma enstitüsü durumundadırlar. 
Memleketimizde henüz geniş ölçüde araştırma ens
titüleri kurulmadığına göre, bu ilmî araştırma-
lan yapacak insanların birbirine ilmî araştırma
da müzahir olmaları elbette iktiza eder. Ne de
mektir, arkadaşlar, 15 - 20 sene profesör olarak 
çalıştıkları halde ortaya en küçük bir ilmî etüd 
ve kendi sahasındaki mensuplara bir şey vereme
mek? Hakikaten insan bunu memleketin bir ev
lâdı olarak söylemekle üniversite camiasına hü
cum etmiş bir insan mevkiine gazeteciler tarafın
dan düşürülürse hiç şaşmam. Çünkü matbuat 
müntesipleri altı seneden beri söylediklerimin 
büyük bir kısmını tahrif etmişlerdir, bunu mü
şahede ve tesbit etmiş durumdayım. 

EEÎS — Sait Beyefendi, konuşma müddeti
nizin hitamına iki dakika vardır. 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar; 
bir de din mevzuu üzerinde durmak istiyorum. 
Filvaki iki dakika içerisinde bu mevzuu hallet
mek imkânsızdır. Fakat arkadaşlar, Demokrat 
Parti iktidan ve parti sînesindeki insanlar ima-
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nı feste anyanlar, şekil, perest insanlar, değildir
ler. Fakat bir milleti millet olarak ayakta bulun
masında din hem lüzumlu hem zaruri bir unsur
dur. (Bravo, sesleri) 

Arkadaşlar, biz din mevzuunu münhasıran 
millî hars mevzuu içinde mütalâa ediyoruz. Millî 
hars mevzuu içinde mütalâa edince de bu memle
ketin evlâtlarının ekserisinin sahip bulunduğu 
İslâm dininin bilhassa ahlâk esaslarının yetişen 
nesillere telkini umumi ahlâk durumumuz bakı
mından bir zarurettir. Bu hususu başka şekilde 
anlamaya ve başka şekilde tefsir etmeye hiç kim
senin hakkı ve haddi olmamak gerektir. (Bravo, 
sesleri). 

Muhterem arkadaşlanm; ilk mekteplerde din 
derslerine imkân vereceksiniz; ortamektebe ge
lince «dur orada!». Bu, «Dur orada!» sözünü bu 
memleketin evlâdı olarak bir şartla tadil ederim. 
Arkadaşlar; hakikaten esasatı islâmiyeye bihak
kın vâkıf insanlar yetiştirmek ve ondan sonra da 
din tedrisatına geçmek ve eğer elde imkân varsa 
bugünden ortaokullarda din tedrisatına girişmek 
icabeder. Elbetteki Maarif Vekâleti, elinde kâfi 
eleman mevcut değilse bunun tatbikatına geçmi-
yecektir. Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS - Kifayet takrirlerini okutuyoruz, 
efendim. 

B. M. Meclis Yüksek Başkanlığına 

Maarif bütçemiz heyeti umumiyesi hakkın
da grupların ve arkadaşların görüşmesiyle tenev
vür etmiş bulunuyoruz. Bu baptaki müzakerelerin 
kifayetinin Yüksek Meclisin tasvibine arzını rica 
ederiz. 

Çanakkale Ordu 

N. Tugay M. Yazıcı 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti bütçesi üzerinde kâfi dere

cede tenevvür hâsıl edilmiştir. Müzakerelerin ki

fayetini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Adana Adana 

B. Örnekol E. Batumlu L. Sezgin 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 

Burdur 

H. Çimen 

Yüksek Başkanlığa 

Maarif Vekâleti bütçesi hakkında kâfi izahat 

verildi. Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

Antalya 

E. Karan 

Yüksek Reisliğe 

Bu mevzuda kâfi miktar konuşuldu, kifaye

tin reye vaz'edilmesini arz ve teklif ederim. 

Bilecik 

Ş. Hasırcı 

REİS - Kifayet takrirlerini oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 

kabul edilmiştir. > >

4 5 9 

459 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2, Cilt: 10, Kırk beşinci İnikat, 26.11.1956, 799 -
859. ss. 
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1957 M A L Î YILI M A A R İ F V E K A L E T İ BÜTÇESİNİN 
M E C L İ S M Ü Z A K E R E S İ 

( < R E İ S - Maarif Vekâleti bütçesini, Anka
ra Üniversitesi , İstanbul Üniversitesi , İstanbul 
Teknik Üniversitesi , Beden Terbiyesi U m u m 
Müdürlüğü bütçeleriyle birlikte müzakere ede
ceğiz. 

Söz alanlar, Hürriyet Partisi Mecl i s Grubu 
adına Turan Güneş, 

Cumhuriyet Halk Partisi Mecl is Grubu 
adına Fethi Ülkü. 

Diğer söz alan arkadaşlar: Mehmet Özbey, 
Safaeddin Karanakçı, Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
lu, Hikmet Bayur, Aleksandros Hacopulos, Os
man Turan, Nuri Ocakcıoğlu, Hulusi Bozbe-
yoğlu, Agâh Erozan, Sabri Özcan San, İhsan 
Hamid Tiğrel, Hamdi Ragıp Atademir, Refet 
Aksoy, Hüsnü Göktuğ, Al iye Temuçin, Meh
met Ünaldı, Fahri Belen, İsmail Selçuk Çakı-
roğlu, Az iz Özbay, Osman Talu, Arslan Bora, 
Veysel Varol. 

Hürriyet Partisi Mecl i s Grubu adına Turan 
Güneş buyurun. 

H Ü R R İ Y E T PARTİSİ MECLİS G R U B U 
A D I N A T U R A N G Ü N E Ş (Kocaeli) - Muhte
rem arkadaşlarım; daha evvel bir hususun tav
zihini Yüksek Riyasetten rica e d e c e ğ i m . 
Malûm olduğu üzere, Maarif bütçesiyle bera
ber üniversiteler bütçeleri de müzakere edil
mektedir. Heyeti umumiyesi üzerinde müzake
re bütün bütçelere teşmil edilmek üzere yapıl
maktadır. Bu bakımdan Grup sözcüleri yine 10 
dakika mı konuşacaklardır? Yoksa üniversiteler 
bütçelerinin de dâhil bulunması münasebetiyle 
bir 10 dakika daha lütfedilip edi lmiyeceğini 
öğrenmek istiyorum. Ona göre konuşmalarımı 
- ayarlamak mevzuubahis değildir - arz etmeye 
ve bir şeyler söy lemeye çalışayım. 

REİS - Arz edeyim, efendim: Vekâletlerle 
ilgili bütçeler vekâlet bütçeleriyle beraber mü
zakere edilirse Grup sözcüleri konuşmalarının 
10 dakikadan fazla olacağına dair bir karar 
yoktur. Mecl is i Âlinin 10 dakikalık kararını da 
Riyaseçte tebdile imkân yoktur, maalesef 10 
dakika heyeti umumiyes ine dâhildir. 

T U R A N G Ü N E L (Kocael i ) - Reye vaz'et-

seniz, efendim. 

REİS - Böy le bir teklif yoktur. 

FETHİ Ü L K Ü (Tunceli) - Teklif veriyo

rum, efendim. 

REİS - Teklifi okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Maarif Vekâleti Bütçesi ile, üniversiteler 
bütçeleri ayrı ayrı olduklarına göre Grup söz
cülerinin konuşmalarında bu konuda 20 daki
kaya çıkarılmasını arz ve tekilf ederim. 

Tunceli 

F. Ülkü 

REİS - Teklifi dikkatinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Teklif nazara alınmamıştır. 

Buyurun Turan Güneş. 

T U R A N G Ü N E Ş (Kocael i) - Muhterem 
arkadaşlarım, on dakikalık bir zaman içinde ge
rek Maarif Vekâleti ve gerekse üniversitelere 
ait bütün meselelere şöylece temaz edip geç
mek bile imkânsızdır. 

Kaldı ki, memleket imizde hakikaten üze
rinde durulması ve halledilmesi gereken namü
tenahi maarif işleri, meseleleri vardır ve bu iş
ler betaatle yürümektedir. İşte bu mevzulardan 
biriyle alâkadar olduğum için bütçenin görü
şülmesinde bu mevzua ait görüşlerimi kısaca 
arz etmeye çalışacağım. 

İlk tedrisat seferberlik Kanunu. Beş sene
de vilâyetler arasında sürüncemeden kurtarıp 
Mecl i se getirilmesi mümkün bulunmadığına 
göre bu Hükümeti destekliyen grupun bütçe 
müzakerelerinde göstermiş o lduğu süratten 
mülhem olarak bu kanunun da bir an evvel 
Mecl i se şevkini düşünmelerini istirham ile söz
lerime başlamak isterim. 

İlköğretim seferberliği Kanununun beş se
neden beri vekâletler arasında, Maliye Vekâle
tinde sürüncemede kalmış olması ve bu tasarı
ya göre on iki seneden halledilecek öğretim 
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dâvamızı 25 senelik bir müddete çıkarmış bu
lunmaktadır. 

Buradaki vahameti yüksek takdirlerinize 

arz etmek isterim. 

İlköğretim dâvamızın üzerine şöyle bir 

göz atacak olursak, maarif meselelerinde, öğ

retim sistemimizde bir plansızlığın bir keşme

keşin mevcudolduğu açıkça görülmektedir. Bir 

Millî Eğitim plânında mevzuubahsolan şey öğ

renmek ihtiyacı karşısında personel, ana temel 

unsur olan öğretmen, bina ve malzemedir. Şük

ranla kaydetmeye değer ki; öğrenci miktarı 

memleke t imizde süratle artmaktadır. Zaten 

maarif dâvamızın ehemmiyeti de bundan anla

şılmaktadır. Maarif işlerinin, sadece bir göz at

makla iktifa edeceğimiz rakamlar, ciddî bir 

maarif plânında bulunması lâzımgelen öğret

men, bina ve malzeme ihtiyacının beraberce 

mütalâası hususunda ne kadar büyük bir anar

şi, keşmekeşin hüküm sürdüğünü bize açıkça 

gösterecektir. Ben burada bütün öğretim dalla

rını incelemek imkânına malik değilim. Vaktim 

azdır. İktisadi kalkınma mevzuunda ki, Türki

ye'nin bütün mihveri siyasi, iktisadi edebiyatı 

ve bütün hayat bu iktisadi kalkınmaya bağlan

mak istenmektedir. İktisadi kalkınmanın her-

şeyden evvel personele olan ihtiyacı düşünü

lürse teknik öğretmenin ehemmiyeti anlaşılır. 

İktisadi kalkınmamızdaki plansızlığın maarif 

işlerindeki mâkesini görmekteyiz. Misal olarak 

Erkek Sanat enstitülerini alalım. 1950 - 1951 

de 17 770 iken 31 bin küsura çıkmış. Artış nis

peti % 80'dir. Tabiî sevindirici bir rakam. Maa

rif Vekâletinin mektep ve bina olarak rakam 

% 90'dır. Gene mühim olan tabiatiyle okutula

cak talebedir. Öğretmen burada nakıs % 15 

olarak gösterilmektedir. Maarif Vekili riyaziye

ci olduğu için nakıs işaretini daha iyi bilir. Ra

kamlarda artış var diyebilir. Fakat günlük ha

yatta buna eksi lme derler. Öğretmen sayısında 

% 15 eksi lme müşahede ediliyor. Bunlar ara

sında asgari koordinasyon bulunmadığı açıkça 

görülmektedir. 

Ticaret liselerini bir misal olarak zikrede

biliriz. Tam artış % 112. Gene sevindiricidir. 

Okul adedinde % 11 bir eksi lme vardır. Bu gi

bi işlere kabarık rakamlar tahsis etmek birşey 

ifade etmez. Esas olan, hizmetin iyi ve gereği 

gibi ifasıdır. Bu bakımdan bu rakamların gittik

çe artması, alınan randımanın da artmakta ol

duğunu ifade etmez. Kaldı ki, yukarda arz etti

ğim rakamlara göre öğretmen adedi de azal

maktadır. Başka bir sual: Bu iş nasıl tecelli edi

yor? Plansızlığın ve programsızlığın bir misali. 

Kız enstitüleri talebe sayısı % 34 artıyor. Okul 

adedi % 58 artıyor. Yukarda bahsettiklerimiz 

de ise talebe adedi arttığı halde okul adedi azal

maktadır. Bütün bunların ifade ettiği mânâ, 

Maarif Vekâletinin ihtiyaçları ve bunun cevabı 

malûm olan unsurları katiyen karşılamadığıdır. 

Bu mevzuda levazım meseles ine de kısaca 

temas etmek lâzımdır. Teknik öğretimde atelye 

malzemesinin kötü durumunu söylemek her 

halde bil inmiyen bir hakikati açıklamak olma

sa gerektir. Bugün mektep malzemelerinin ba

şında gelen kâğıt gibi, kalem gibi ihtiyaçların 

ne derece zor temin edildiği, hattâ temin edile

mez durumda olduğu malûmunuzdur. 

Anlatacak çok, çok şeyler var. Fakat vakit 

müsait değil. 

Sonra; sınıf g e ç m e işi, bugün bir pedagoji 

meselesi olmaktan çıkmış, hukukun bir dalı ha

line gelmiştir. Bunun neticesinde bâzı avukat 

arkadaşlarımız sınıf g e ç m e işinde ayrı bir ihti

sas sahibi olacaklardır. Bunun pedagoji ile hiç

bir alâkası yoktur. Bu gibi şeylerin hâkim oldu

ğu yerde talebe ile öğretmen arasında lüzumlu 

olan pedagojik rabıtalar da kesilmiştir. Bu ba

kımdan mekteplerimizde gerekli disiplinin bu

lunduğunu iddia etmek mümkün değildir. 5 da

kikam kaldığı için fazla konuşamıyacağım. 

REİS- İki dakikanız kaldı efendim. 

T U R A N G Ü N E Ş (Devamla)- Muhterem 

arkadaşlarım, geçen sene üniversitelerimiz için 

hakikaten acı bir sene olmuştur. Katiyen asıl ve 

esasa dayanmıyan birçok sebepler bu kürsüden 

açıklanmıştır. Bu sebeplerle üniversite muhta

riyeti bir defa daha taarruza uğramıştır. Türki

ye'nin birçok güzide ilim adamı üniversiteden 
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ayrılmak zorunda kalmıştır. Bunların bir ayrılış 

ile kendi menfaatleri bakımından büyük bir şey 

kaybettiklerini söy lemek mümkün değildir. 

Ancak Türk üniversiteleri ve memleket imiz, 

kendisinden büyük hizmetler bekleyebi leceği 

insanlar bakımından acı kayıplara uğramıştı. 

Bu kayıplara meydan veren insanlar, siyasi 

maksatlarına üniversiteleri ve üniversite muh

tariyetini hedef tutmuşlardır. Bu üniversitelere 

müdahaleden, bu üniversitelere taarruzdan 

kendilerini alıkoyamamışlardır. Bunun millî 

hayatımız, kültür hayatımız ve müstakbel inki

şaflarımız için ağır bir darbe olduğunu kabul 

etmek mecburiyetimiz vardır. Eğer üniversite

lerimize böyle bir darbe indirilecekse bu, üni

versitenin eski bir müntesibi olan vekil tarafın

dan indirilmemesi lâzımgelirdi. 

Üniversitelerimiz vekilin bağlı bulunduğu 

siyasi partinin programında sarahaten siyasetle 

uğraşabilirler şeklinde vasıflandırılmış oldukla

rı halde Millî Eğitim Bakanı ve onun Hüküme

tinin Başbakanı bir defa daha kendi programla

rının maddesinin değiştiri lmesinde tereddüt 

göstermemişlerdir. Biz üniversitelere siyaset 

sokmak istemiyoruz demişler, fakat buna mu

kabil kendi anlayışlarına göre bir siyasetin so

kulmak istediğinin katî delillerini vermişlerdir. 

REİS- Müddetiniz bitmiştir. 

T U R A N G Ü N E Ş (Kocael i ) - Bir cümle 

daha söyliyebilir miyim? 

REİS- Hayır, müddetiniz bitmiştir. 

Vaktin gec ikmiş olması münasebetiyle bu

gün saat 10'da toplanmak üzere Celseye son 

v e r i y o r u m . ^ 4 6 0 

REİS - Maarif Vekâleti bütçesinin, An

kara Üniversitesi , İstanbul Üniversitesi İstan

bul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi 

U m u m Müdürlüğü bütçeleriyle birlikte müza

kerelerine devam ediyoruz. 

Efendim, Maarif Vekâleti bütçesinde söz 

alan arkadaşları tekrar okuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Mecl is Grubu 

adına Fethi Ülkü. 

Mehmet Özbey (Burdur) 

Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) 

Hikmet Bayur (Manisa) 

Aleksandros Hacopulos (İstanbul) 

Osman Turan (Trabzon) 

Sabri Özcansan (Gümüşhane) 

İhsan Hamid Tiğrel (Diyarbakır) 

Hamdi Ragıp Atademir (Konya) 

Refet Aksoy (Ordu) 

Hüsnü Göktürk (Elâzığ) 

Al iye Temuçin (Ankara) 

Mehmet Ünaldı (Seyhan) 

Fahri Belen (Bolu) 

Sabri Erduman (Erzurum) 

Ahmet Gürkan (Tokad) 

Remzi Çakır (Kars) 

Osman Talu (Afyonkarahisar) 

Az iz Özbay (Urfa) 

Arslan Bora (Tunceli) 

Ömer Mart (Kayseri) 

Veysel Varol (Erzincan) 

Buyurun, Beyefendi. 

C.H.P. MECLİS G R U B U A D I N A FETHİ 

Ü L K Ü (Tunceli) - Muhterem arkadaşlarım, 

birçok bütçeleri ihtiva eden Maarif bütçesinin 

on dakika içinde izahının ne derece mümkün 

olacağını takdir buyurursunuz. Bu münasebet

le hulâsa olarak dahi değil, ancak meselelere 

temas etmek suretiyle geçeceğ imiz için özür 

dilerim. 

Maarif Vekâleti, gençliğin istikbale yarar 

hale gelmesi için lâzım olan maziden gelen fikir, 

kültür ve mânevi ne varsa, hepsini muhtevi ola

rak içinde bulunduran kendisini dâvaya hasretmiş 

olan bir müessesedir. Memleketimizde maarif 

sahasına girmiyen hemen hiçbir mesele yok gibi

dir. Diyebiliriz ki, Maarif Vekâleti sadece okul 

460 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 3, Cilt: 17, Kırk altıncı İnikat, 25.11.1957, 845 - 847. ss. 
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bakımından, çocukların fikrî gelişmesini değil, 
hattâ bütün vatandaşların fikrî kabiliyetleri ve 
kültürel sahadaki gelişmeleriyle alâkalıdır. Bu 
durumu ile maarif, mevzu ve mânası itibariyle 
hakikaten hususiyet ifade eder. Maarif Vekâleti
nin bu işi gerçekleştirebilmesi için iyi bir organi
zasyona sahib olması lâzımdır. Fakat Teşkilat 
Kanununu mütalâa edersek görürüz ki, Maarif 
Vekâleti halen 1926'da çıkmış olan Teşkilât Ka
nunu çerçevesi içinde teşkilâtlandırılmış bulun
maktadır. Halbuki o yıldan bugüne kadar birçok 
merhaleler aşmış olan kültür hayatımızın aynı 
zamanda bu sahada da teşkilâtlanmasını icabetti-
rir. Maarif Vekilimizin Bütçe Encümeninde ve 
geçen yıl bu kürsüden beyan buyurdukları veçhi
le maarifte bir ilim akademisi kurulmasını bekle
mekteyiz. Fakat bugüne kadar bu teşekkül kuru
lamamış bulunmaktadır. 

Maarif Vekâleti sadece çocukların okuma, 
yazmasını değil aynı zamanda sağlığını koruma 
işini de üstüne alan bir müessesesidir. Binaena
leyh, Maarif Vekâletinde sağlık teşkilâtının en 
küçük kademelere kadar uzanmış olması bekle
nirken, maalesef bir sağlık teşkilâtı kendi içinde 
de mevcut değildir. Son yıllarda ancak bir mü
dürlük ve doktorlar vasıtasiyle bütün sağlık teş
kilâtını idare etmeyi düşünmüş olan Maarif 
Vekâleti bu yolda ne kadar kifayetsiz bir teşkilâta 
sahibolduğunu kendileri de müdriktir. 

Bütün komşu memleketlerin maarif teş
kilâtında sağlık müesseseleri vardır. Maarif mü
dürlüklerinin ayrıca bir sağlık şubeleri vardır. 
Çocukların sağlığını emanet ettiğimiz müessese
nin, bu vazifesini bihakkin yapabilmesi için, 
kendisinin bir teşkilâta ve ayrı bir kanuna sahi-
bolması zaruridir. Maarif Vekâleti kadrosu içinde 
bir özel eğitim şubesi vardır. Fakat bunların kad
rosu ve kanuna bağlanmış bir teşkilâtı yoktur. 

İmam-Hatip okulları da aynı şekildedir. Ba-
zan özel okullara, bazen de orta tedrisat umum 
müdürlüğüne bağlanması suretiyle işler idare 
edilmektedir. 

Bunun aksak birşey olduğu, ihtisas sahibi 
bir müesseseye dayanması lâzımgeldiği 
aşikârdır. Öteden beri iddia ettiğimiz ve bil
hassa ilk öğretimi gerçekleştirmek imkânını 
bulamadığımız için lüzumuna ihtiyaç duydu
ğumuz halk eğitim teşkilâtına şiddetle, acilen 

lüzum görmekteyiz. Bu kanunun getirilece
ğini teşkilâtının kurulacağ:m muhtelif yıl
lar Vekiller ifade ettikleri halde bu güne kadar 
hiçbir hazırlık yapılmış olmadığını da teessürle 
ifade etmek isterim. Maarif hayatında, Maarif 
Vekâleti vazifeleri içinde en büyük yük şüphesiz 
öğretmenindir. Muhtelif tahsil kademelerinde 
ilk, orta, lise, teknik ve yüksek Öğretmen kadrosu 
maalesef bugün kifayetsizlik arz etmektedir. Bil
hassa, ancak % 36 sı okur yazar olan Türkiyede 
ilköğretim seferberliğinin ikmal edilmiş olması 
bu milletin en mübrem ihtiyacıdır. Bu mesele 
halledilmedikçe maarif dâvasına şifa verici bir 
el uzatılmış sayılamaz. Her yıl yapılan tahsisler, 
her yıl yetiştirilen 3 bin kadar öğretmen ancak 
nüfus artımım karşılayabüir, hattâ şimdi vere
ceğim rakamlar gösterecektir ki, nüfus art'mım 
bile karşıhyamamaktadır. Nitekim 1955 te oku
yan çocuk miktarı ile 1956 da okuyan çocuk mik
tarı mukayese edilirse netice 1956 nm aleyhine 
27 632 olarak meydana çıkar. Yani okuyamıyan 
çocuk miktarı 1956 yılında 27 632 aded artmıştır. 
Bu demektir ki, okuyamıyan çocuk miktarı nüfu
sumuza göre günden güne fazlalaşmaktadır. Bu
nun yanmda köy adedimiz de günden güne art
makta olduğuna göre okula ihtiyacımız da aynı 
miktarda çoğalmaktadır. Nitekim mevcut köy 
sayısına 699 muhtarlık ilâve edildiği için 
699 köyün, okulu bulunmıyan köy rakamlarına 
ilâvesi zorunda kalıyoruz. Kısa bir hesapla ihti
yacımız olan 71 bin ilkokul öğretmenini bulabil
mek için daha 35 000 öğretmene ve - raporun ifa
desine göre - 17 884 okula ihtiyacımız vardır. 
Bugüne kadar devam eden tempo ile senede an
cak 250 - 260 okul yaptırabileceğimize göre as
gari 60 senede ikmal edileceği aşikârdır, öğret
men ihtiyacının nüfus artışına göre çoğaldığı 
nazarı itibara alınarak bu tahsisin mütenasip 
olarak artırılması lâzımdır. 

REÎS — Konuşma müddetinizin hitamına bir 
dakika kalmıştır, 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Halbuki önü
müzdeki sene, ancak 300 okulun yapılacağı ifa
de edilmektedir, Ve geçen yıl yapılan okullar 
40 744 liraya mal olduğu halde, gelecek sene ya
pılacak okulların 50 bin liraya mal olacağı ra
porda da dercedilmiştir. O halde şimdiye kadar 
devam eden tempo ile, değil hamle yaparak ilk
okul dâvasına el uzatmak zaruridir. Bu sene 
bütçeye 20 milyon lira konmuştu. Bütçe Encü-
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meni Hükümet lâyihasına 18 milyon lira daha 
ilâv.0 etmek suretiyle bu miktarın 3£ milyon li
raya çıkarılmış olmasını memnuniyetle karşıla
maktayız. Hattâ bunu encümenin Hükümeti bu 
dâvada daha faal davranmasına bir ihtarı şek
linde kabul etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarını; vaktin kifayetsiz
liği dolayısiyle ve sözlerimi bitirmeden evvel 
birkaç cümle ile üniversitelerimize de temas et
mek isterini, üniversite memlekete münevverler 
yetiştiren, fikirleri geliştiren bir müessese ola
rak hakikaten büyük bir takdir ve alâkaya lâ
yıktır. Üniversitelerimize günden güne talep 
artmaktadır. Mevcut üniversitelerimizin bu ta-
tobi kitrşdıyamadıkları da bir hakikattir. 

UElS — Vaktiniz tamam, efendim. 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 

adına Ahmet Bilgin, buyurun. 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC

LİS GRUPU ADINA AHMET BİLGİN (Kırşe
hir) — Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâle
tinin bütçesi üzerinde Grupumuzun görüşlerini 
10 dakikaya sığdırmak mümkün değildir. Bu iti
barla en mühim gördüğümüz noktalara şöylece 
bir dokunup geçeceğimizden fikirlerimizde bir 
insicam olmazsa evvelâ özür dilerim. Çünkü dal
dan dala bir vaziyet olacaktır. 

Bendeniz Maarif dâvamızın problemlerinden 
on mühim noktalara temas edeceğim. İlk öğre
tim dâvasının ele alınan ilk merhalelerden biri 
olduğunda şüphe yoktur. Bunun esas iki unsuru 
olduğu da malûmunuzdur. Birisi öğretmen, diğe
ri de okul meselesidir. Aded itibariyle öğretmen
lerimizin kifayetsizliği de yine hepinizce malûm
dur. Kâfi miktarda öğretmen halen elimizde 
mevcut değildir. Yapılan mekteplerin ise ihtiya
ca kâfi olmadığı malûm bulunmakla beraber 
Grupumuzca bina kısmı ikinci derecede ehem
miyetli bulunmaktadır. Esas, öğretmen yetişti
rilmesidir. Bu, daha esaslı bir iştir, öğretmen 
lâyıkı veçhile yetişirse hakikaten memleket ev
lâtlarının yetiştirilmesi için kâfi gelebilir. Lâ
yıkı veçhile ilimle mücehhez öğretmen yetişmez
se binaların muntazam olması kâfi olamaz. Bi
na ile tam randıman alınabileceğine kaani de
ğiliz. Bunun için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi 
için teksifi faaliyet lâzımgeldiğ kanaatindeyim, 

Mektep meselesine gelince: 
ilkokullar, vilâyetler emrine verilen para

larla yapılmakta ve vilâyetlerin bu hususta gös
terdikleri faaliyet, nispetinde ilerlemektedir. Kâ
fi derecede kontrolü yapılamıyan ve kifayetsiz 
miUaahhitlcr tarafından yapılan bu binalar pek 
çabuk ve süratle, meselâ birkaç sene içinde ha-
rabolmaktadır. 

Binaenaleyh ilkokullar inşası için verilmek-
te olan bu para/lamı ve inşaatın ciddî surette 
kontrol altına alınmasını ve vilâyetlerin bu hu
susta bâzı kayıt ve şartlara tâbi tutulması lâ
zım geldiğine işaret etmek isterim. 

Orta öğretimde de kâfi derecede Öğretmen 
bulunmadığı malûmdur. Bâzı ortaokulların bir 
iki öğretmenle idare edildiği' hepimizce malûm
dur. Binaenaleyh orta mektepte de binadan zi
yade muallime ehemmiyet verilmesi ionbetmek-
tedir. Orta tedrisatın lise ile olan münasebetle
ri göz önünde bulundurulmalı ve ders program
lan arasında bir koordinasyon yapılmalıdır. Or
ta mektepten liseye gecen talebelerin lisede '••> 
caJladıkları muhakaktır. Dersleri tamamiyle kav-
rayamawaktadirlar. Binaenaleyh orta öğretim
de liseye hazırlık bakımından programlar ara
sında bir koordinasyon ve beraberlik yapılması 
ve bunlann birbiriyle olan ilgi ve alâkasını dai 
ma nazan itibara almanızı tavsiyeye şayan gör
mekteyiz. 

Liselerde programlarımız çok yüklüdür. 
Bu yüklü program karşısında talebelerin istis
nasız muvaffak olmaları imkânsızdır. Bu prog
ramları tadil etmeye muhtacız. Şu şekilde: İler
de yapacakları ihtisasa göre yapılacak tâlim ve 
terbiyede o talebelere o derslerden fazla gös
termek, diğer yardımcı mahiyetteki dersleri az 
vermek suretiyle bunun yükünü tahfif etmek 
mümkündür. Binaenaleyh, bu şekilde lise 
programında tadilât icrası zarureti vardır. Yok
sa her talebeye matematik, fizik gibi kaideleri 
ilerde lâzım olmıyacak şekilde ve çok yüklü 
olarak öğretmeye kalkarsak çocukları tama
miyle intibak ettiremeyiz. Bu yüzden birçok 
talebeler muvaffak olamıyor. Binaenaleyh, 
programlarda, bilhassa lise programlarında bu 
yola gidilerek bir revizyon yapılmasının şaya
nı arzu olduğunu arz etmek isterim. Liselerden 
mezun olan talebelerin üniversitelere girmesi, 
bir tesadüfün eseri olmakta devam etmektedir. 
Liseyi bitiren her talebe üniversiteye gire
bilmek için her üniversitenin kapısını çalmak
ta, hangisi mümkün olursa oraya girmek ken-
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disi için mecburi olmaktadır. Kendisinin ilerde 
takibedeceği branşı seçmesi lâzımgeldiği halde 
kadroların kifayetsizliği yüzünden tıbba, huku--
ka, teknik üniversiteye, neresi olursa oraya mü
racaat ediyor. Bu suretle kendi istidadı olan mes-
leke değil, tesadüfün tayin ettiği bir branşa inti-
sabediyor. Bu suretle hazırlıklı olmadığı ve ken
disine yabancı bir kolda yetişmeye çalışıyor. Bu 
mesele, bizim üniversite hayat ve tedrisatımız 
üzerinde çok müessir bir rol oynamaktadır, üni
versitelerde giriş ve kayıtların esaslı bir sisteme 
bağlanmasının zaruru olduğu bir devreye gelmiş 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; siz de takdir buyurursunuz ki, 
üniversitelerimiz memleketimizin gidişi üzerinde 
ışık tutan, iktisadi, içtimai ve kültürel hayatımız
da bize aydınlık gösteren birer müessesediıler. 
Binaenaleyh üniversite profesörlerimizin zaman 
zaman eserleriyle, yazacakları makalelerle bu gi
dişlerimizde yollarımızı aydınlatmak vazifesiyle 
mükellef bulunuyorlar. Binaenaleyh, iktisadi ve 
içtimai hayatımızda bize ışık tutan makalelerini 
biz günlük siyaset telâkki edersek, bu makalele
rin intişarına mâni oluısak milletimizin bundan 
çok ziyan edeceği aşikârdır. Bu gibi ilmî maka
lelerin günlük siyaset sayılıp sayılmıyacağı hak
kında sayın Maarif Vekili Beyden encümende 
sorduğumuz suale kâfi derecede aydınlatıcı bir 
cevap bulamadık. Üniversitelerimizin bu yolda
ki irşadedici makalelerini memleket olarak, mil
let olarak beklemekte otluğumuzu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitelirimizin 
adedinin artırılması yolundaki, mesaileri he
pimiz biliyoruz. Yalnız üniversitelerin kurul
ması ve üniversite adedinin artırılması demek 
memlekette üniversite tahsil ihtiyacının gide
rilmesi demek değildir. Bu iddiamı ispat için 
şu hususu arz edeyim : Senelerden beri ku
rulmuş olan Ankara Üniversitesi dahi halen 
toplu bir yerde tedrisat yapabilen bir üni
versite haline gelememiştir. Meselâ tıp tahsili 
yapan talebeler hastane hastane, lâboratuvar 
laboratuvar dolaşmakta ve lâyıkı veçhile ders
leri takibedememektedirler. Bu talebelerin kül 
halinde toplanabilecekleri bir siteleri bile yok
tur, ikincisi; Ankara Tıp Fakültesinin, bu ka
dar zamandır kurulmuş olmasına rağmen, bir 
Eczacı ve Dişçi Okulu yoktur. Çünkü eczacı
lık ve dişçilik doktorluğa bağlıdırlar ve bun
lar sıhhatin birer kanadıdırlar. Bu problem 

Ankara Üniversitesinde hâlâ halledilmiş du
rumda değildir. Vaktim az kaldığı için DU Hu
susta fazla konuşamıyacağım. Bu cihetlerin de 
nazarı dikkate alınarak ikmâl edilmesini ve 
bir an evvel Ankara üniversitesinde Dişçi 
ve Eczacı fakülteleri kurulmasını temenniye 
şan bulmaktayım. (Alkışlar). 

RElS — Demokrat Parti Grupu adına, 
Mehmet Karasan, buyuran, efendim. 

DEMOKRAT PARTI MECLİS GRUPU ADI
NA MEHMET KARASAN (Denizli) - Muh
terem arkadaşlar, bir mesele hakkında doğru 
bıv hüküm vermek için iki esaslı kaideye, iki 
esaslı unsura ihtiyaç vardır. Birincisi, hakika
tin bilgisi; ikincisi ise, hakikati bildikten son
ra bu hakikati iyi kullanmak ve yerinde iyi 
tatbik edebilmek alışkanlığıdır. Onun için ben
denize göre ilkin bizim için lâzımolan maarife ait 
hakikatlerin bilinmesidir. Bu hakikatleri bilir
sek o zaman daha isabetli bir hüküm verme
miz mümkün olacaktır, Ye burada uluorta ko
nuşmaların bir çoğu da bertaraf edilmiş olur. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Uluorta 
konuşma mı, olur burada? 

RElS — Lütfen, hatibin sözünü kesmiyelim. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Ama, ulu

orta diyor. 
MEHMET KARASAN (Devamla) — Ah

met Bilgin'e itizarlarımı beyan ederim. Bu 
sözümü geri alıyorum. Dostluk havasını boz
mak istemem. 

Buraya gelen arkadaşlar şüphesiz sıra ile 
maarifin muhtelif meselelerine temas ettiler. 
Maarif meselelerinde sıra ile, ilkin ilköğretim
den başladılar. Ben de öyle başlıyacağım : 

Bu ilköğretim meselesinde hakikat şudur 
arkadaşlar : Birçok dedikodulara rağmen, bir
çok yalan yanlış; yahut ne bileyim bir ıstıra
bın ifadesi olarak yaptığımız birçok tenkid-
lere rağmen şunu arz edebilirim ki, bizim 
maarifimizin en iyi işleyen müesseselerinden bi
risi ilköğretim müessesesidir. (Bravo sesleri) 
Dolayısiyle bugüne kadar elde ettiğimiz netice
lerle övünmemiz lâzım gelir. Şüphesiz millet ola
rak yaptığımız işlerle fazla övünmek aleyhimi-
zedir. Gurur iyi bir şey değildir, gurur fazilet 
değildir, fakat fazilet değildir diye gurursuz ol
mak da doğru olmasa gerek. İki aşırının orta
sını bulmak lâzımdır. Binaenaleyh biz millet ola-
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rak ilköğretimde elde ettiğimiz neticelerle övü
nebiliriz. 

Şimdi, şu içinde bulunduğumuz insanlık ca
miasını ele alırsak, ilköğretimde bizden ileride 
olan milletlerin adedi çok azdır. Bazı Garp 
devletlerini yani Tuna'ya kadar Avrupa'yı ve 
şimalî Amerika'yı çıkardığımız takdirde; ilköğ
retimde bizden daha iyi muvaffak milletler yok 
gibidir. 

Hindistan'da toplanan UNESCO konferan
sında Cenubi - Amerika memleketleri, memleket
lerinde ilk öğretim meselesini halletmek için, du
rumlarım izah ederek bu teşkilâttan 450 bin do
larlık bir yardım aldıüar. 

Elimizdeki istatistiklere göre Cenubi - Ameri
ka memleketlerinin hiçbirinde okur - yazar mik
tarı % 50 den yukarı değildir. Bunlar içinde 
elifbasızlarla en iyi mücadele eden Meksika 
fc 50 ye yaklaşan bir nispete varmıştır. 

Cenubi Amerika gibi aslında Avrupa'lı olan 
ve namütenahi maddi kaynakları bulunan mem
leketlerde oku - yazar müspetinin durumu, bize 
yaptığımız işin önemi hakkında bir fikir vere
bilir. Elimizdeki istatistiklere göre, memleketi
mizdeki okur yazar nispeti % 36,5 görünüyor. 
Buna şunu ilâve edebiliriz: Bizde bu okur ya
zarlar nispetini düşürenlerin mühim bir kısmı 
kadınlardır. Bunlan çıkarırsak ve onun yanın
da yaş itibariyle 10 yaşından aşağı çocuklan da 
bu yekûndan çıkanrsak yani 10 - 40 yaş arasın
daki nüfusu nazara alırsak bu nispet % 50 nin 
çok üstüne çıkar. Binaenaleyh arz etmek istedi
ğim şudur: Dünyada yenilmesi en güç alan, en 
zor mücadele edilen kuvvet cehalet kuvvetidir. 
Cehaletle savaşmanın ilk merhelesi de elifbasız-
lıkla mücadeledir. Biz, bugün, kendimizi bun
da muvaffak olmak yolunda görebiliriz. Böylece, 
yaş ve cins durumuna göre, istatistikleri değer
lendirdiğimiz takdirde, diyebiliriz ki, biz artık 
cehalet duvarını yıkmış durumdayız. (Soldan, 
bravo, sesleri.) 

Onun için maarif müessesesini sadece teb
rik etmemiz gerekir. Elimizdeki istatistiklere 
göre. Türkiye'de 19 hin ilkokul vardır. Hali ha
zırda okul dışındaki çocukların yüzde 65 i okula 
devam etmektedir. Binaenaleyh, biz bu metodu 
takibettiğinıize göre, 20 sene sonra memlekette 
bu. yüzde 90 a vardınlırsa çok iyi bir neticedir. 
Başka milletlerdeki durumu taldbettiğimiz va

kit, bu iş oralarda bİ2İm memleketimizde oldu-
ğu kadar süratle olmamıştır, arkadaşlar. Avnı-
pa'da ilk öğretim meselesinde maarifi umumiye 
denilen ve bütün vatandaşların okutulması mec
buriyet veya mükellefiyetinin Devlete yükletil-
mesi Fransa inkdâbı ile başlar, (Soldan: «bizde 
de tanziraatta başlar.» sesleri) Aşağı - yukarı K<0 
sene geçmiştir, ama o tarihte Fransa'da okur 
yazar miktarı yüzde 26 idi, Bunu böyle bilme
miz lâzımdır. Meselâ Fransız inkılâbından önce 
yaşıyan Montesquien'nün «Kanunlann Ruhu» 
adlı kitabı sağlığında 12 defa basılmıştır. Bu 
bize, devrinin okur yazarları hakkında bir fi
kir verir. Fakat Fransa'da elifbasızlığm kalk
ması ancak üçüncü Cumhuriyetle mümkün ol
muştur. 

İtalya, % 76 okur yazar nispetini diğer grup 
milletleri seviyesine çıkarmak için çalışıyor, is
panya'da bu nispet italya'nın çok daha aşağı-
suıdadır. Binaenaleyh yaptığımız işin değerini 
ölçebilmek için, çevremizdeki dünya ile mukaye
se etmemiz lâzımdır. Fakat elifbasızlığı yenen 
memleketlerde mesele yalnız alfebe meselesi ol
maktan çıkmıştır. Bu harbden sonra ileri mem
leketlerde hâkim olun kanaat şudur ki: Atom 
keşfedilmediği güne kadar birçoğunun beş sene 
okuması kâfi idi. Fakat atom devrinden sonra 
bu tahsil insanlar için kâfi gelmiyecektir. Bu
nun için bugün terbiyecilerde ele alman esaslı 
meselelerden birisi de okuma çağlarının yük
seltilmesi meselesidir. Hemen bütün Avrupa 
memleketlerinde okuma çağı on altı yaşına çık
mıştır. Türkiye'de hâlâ 11 - 12 deyiz. B i n a e n a 

leyh ilk öğretimde ele alınacak meselelerin bu 
türlü meseleler olması lâzımdır. 

Orta öğretime gelince: Bugün bizim orta öğ
retim kadrosu okur yazar nıiktan-demin arz et
tiğim gibi % 90 ı bulsa dabi ihtiyaca kâfi gele
cek durumdadır. Bu itibarla, burada diğer kısım
lara nazaran kadro israfı yapıldığı bile söylene
bilir. 

Sonra arkadaşlarım üniversite meselesine te
mas ettiler. Biliyorsunuz ki, üniversite büyük bir 
müessesedir. Bugün içinde bini aşan öğretim 
üyesi bulunmaktadır. Bunun içinden bir iki ar
kadaşın ayrılması üniversite öğrenimine halel 
getimıez, üuiversite ile yaptığımız temaslarda, 
dün Turan Güneş Beyin dediği gibi, bu mevzu
da bize bir sıkıntıdan bahsedilmedi. Bu mesele
ye sırası geldiği zaman tekrar temas edeceğim. 
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Bütçe Encümenindeki konuşmalarımızda, üni
versite tedris heyetinin mühim bir kısmının, za
man zaman dışarıya tetkik için gittiklerini öğ
rendik. Bahsettiği arkadaşlar da üç, beş sene için 
dışarıya gitmişlerdi. Ne yaptık o zaman? Dersler 
boş mis kaldı? Talebelerden şikâyet olmadı, ho
calarımız nerede demediler. Derslerini başka öğ
retim üyeleri verdiler. 

Sonra üniversitedeki siyasetten bahsettiler. 
Bizim zamanımızdaki bir hâdiseyi arz edeyim. İs
tanbul'da doçent idim, bizim hocalarımızın mü
him bir kısmı mebus idi. Başta Muhterem Usta-
dim Fuad Köprülü burada idi. senede muayyen 
zamanlarda gelir ders verirdi. Şemsettin Günal
tay, Sadri Maksudi Beyler Edebiyat Fakültesi
nin profesörleri idiler. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
hocamız mebus idi. Sonra mülkiye mektebine gel
dim. Hocalarımız Mahmut Esat, Hasan Saka... 
Şu anda hepsi hatırıma gelmiyor, hepsi mebus pro
fesörlerdi. Fethi Çelikbaş arkadaşımla o zaman 
beraberdik, kendisi o zaman bu hale muarız olan
lardan biri idi. Bu cihette ikimiz beraberdik. Bu
gün bir telefon geldi, bir arkadaşa sizi beyefen
di istiyor dediler. O zaman anladık ki, beyefendi 
demek Başvekil demekmiş. Baktık ki, o arkadaş 
ertesi günü mebus oldu. 

Yine bir gün Şevket Raşit Beye sizi beyefendi 
istiyor dediler, ertesi günü o da mebus oldu. Ah
met Şükrü Bey de bu şekilde mebus oldu. O za
man Siyasal Bilgiler Fakültesinden mebus ol
mıyan profesör yoktu. Şimdi bir mebus var mı bu 
fakültede. Ben mebus olduktan sonra bir defa bi
le üniversiteye gitmedim. O zaman mı üniversite
de siyaset vardı, şimdi mi var? insaf buyursun
lar. (Soldan, bravo sesleri) 

REİS — Vaktiniz tamam, efendim. Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu adına Fethi Çelikbaş. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok. 
muhterem arkadaşlarım; çok partili hayata gir
diğimiz tarihten itibaren ilk tahsilin ehemmiyeti 
bir kat daha artmış bulunmaktadır. Demokrat 
Parti sözcüsü olan arkadaşım Mehmet Karasan 
Fransız ihtilâli ile beraber bu işin ehemmiyet ka
zandığını söyledi. Bendeniz de Türkiye'deki ta
rihini tetkik ederken, bir bakıma memnun olarak 
fakat neticeleri bakımından da müteessir olarak 
Türkiye'deki ilk tahsilin mecburi ve meccani ol
duğu tarihin tanzimatta başladığını gördüm. 100 
küsur yıldan beri devlet ilk tahsili mecburi Ye 

meccani yapmış olmasına rağmen maatteessüf 
esaslı bir programa raptedilememesi yüzünden, 
bu işin bâzı memleketlerden iyi olsa dahi, bugün 
hiçbirimizi yeter derecede memnun etmiyecek bir 
derecede bulunduğu muhakkaktır, bu bir vakıa
dır. Bu bakımdan ilk tahsilin süratle halledilme
si mevzuunda alınması lâzımgelen tedbirler ne ise 
bunların alınmasında ancak memnuniyet duyaca
ğımızı ifade etmek isteriz; Diğer taraftan, bu me
selelerimizi düşünürken memlekete nüfusumuzun 
artmakta olduğunu da hesaba katmamız lâzım
dır. Her yıl 500 küsur bin kişinin artmış olması.. 

BAŞVEKIL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bir milyona yakın. 

FETHİ ÇELIKBAŞ (Devanda) — Türkiye'
nin birçok meselelerinin buna muvazi yürütülme
si nüfusumuzun bü artışının dikkate alınması 
zaruretini icabetti rmektedir. 

Maarifte muallim meselesi cidden mühim bir 
meseledir, mevzudur arkadaşlar. Muallim mese
lesinde kemiyetten ziyade keyfiyet meselesi her 
şeyden evvel gelir. Muallim bir mürebbidir, bu 
bakımdan muallime karşı olan hareketlerde 
onun şahsiyetini zedeliyecek her hangi' bir hare
kette bulunmamak da mürebbilik karakterinin 
gelişmesi bakımından mühim bir zarurettir. 

Demin arkadaşımız izah ettiler. Ben de 1949 
da Ünescoya gittim ilköğretim meselelerini tet
kik ettim. Meksika ileri gitmiş, çünkü iyi usûl 
tatbik etmişler. Bunda muvaffak olan maarif na
zırının Unesco'ya umum müdür olduğunu gör
düm. 

Türkiye'nin maarif bünyesi içinde analfabe-
tızm yani elifbasızlık mücadelesini yapacak, mu
vaffak olacak kıymetli elemanların mevcudol-
duğunu Unesco'da söylediler. Bunu huzurunuz
da âmme efkârına karşı açıklamayı bir vazife 
bilirim. Talim Terbiye Heyeti Reisi Kadri Beyi 
de bu işte salahiyetli bir insan olarak belirttiler. 
Ben Maairf Vekilimizden maarif dâvalarımızın 
hallinde Unesco ile gayet sıkı iş birliği yapma
sını, Grupumuzun bir prensibi olarak, rica et
mekteyim. Hakikaten arkadaşlar Meksika em
sali memleketlerden çok ileri gitmiştir. Ve bu 
ileri neticeyi Meksika aîabilmişse bunda orada bir 
zatın çıkıp süratle tedbir almasının rolü vardır. 
Bu sebepledir ki, Unesco kurulduktan sonra bu 
zat umum müdürlüğe getirilmiştir. Şimdi zan
nediyorum, Paris'te Büyükelçidir. 
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Mühim bir meselemiz de; çok partili hayata 
girdikten sonra 1949 senesinde toplanmış olan 
Maarif Şûrasının eğitim ve öğretimde dayanılan 
demokratik esasları gözden geçiren komisyonun 
hazırladığı rapordur arkadaşlar. 

Bu rapor o tarihte umumi tasviple karşılan
dığı için rejimin kökleştirilmesi, vicdanlarda 
yerleşmesi bakımından Maarif Vekâletine te-
rettübeden vazifelerin ne olduğunu belirtmiştir. 
Burada Maarif Vekâleti erkânı ve diğer salahi
yetli mütehassıslar da dâhil olmak üzere, de
mokrasi şöyle tarif edilmişti : «Demokrasi ka
nunun ve ahlâkın elele verip tâyin ettikleri va
zifelerden ve mesuliyetlerden yuğrulup yapıl
mış bir fazilet rejimidir. Demokrasi sonsuz hüs
nüniyete, mertliğe, fikre, hürmete, sağlam bil
giye medeni cesarete, enerjiye, karşılıklı itima
da ihtiyaç gösterir; feragat ve fedakârlık ale
nilik ve samimîlik sayesinde yaşıyan ve dema
goji ile ölen bir rejimdir. Demokrasiye lâyık 
olmak için ve kavuşabilmek için onu candan 
sevmek ve bilfiil yaşamak azim ve iradesini ta
şımak gerektir. 

Memleketimizde başladığını memnuniyet ve 
güvenle müşahede ettiğimiz demokratik inki
şafın yürümesi ve demokrasinin kökleşebilmesi 
için halkımıza ve çocuklarımıza demokratik ter
biyenin, demokrasi imanının kazandırılması lâ
zımdır.» 

Maarif Vekâletinin bu hususta titizlik gös
termesini rica ederiz. Çünkü, rejimimizde va
deli olarak en büyük hizmeti yapacak makam, 
itiraf etmek lâzımdır ki, bu vekâlettir. Şimdi, 
1949 senesinde (ismini hürmetle zikretmek iste
rim) devrin Maarif Vekili Tahsin Bangır oğlu, 
bu esasın memleketteki bütün partilerin prog
ramlarında yer aldığına göre tatbikine ait gö
rüşmeleri de müsamaha ile takibetmişti. Bu hu
sus üniversite muhtariyetinde D. P. programın
da da daha evvel yer almıştı. 1950 den sonraki 
tutumunda, hele son hâdiseler karşısında, Hü
kümetin bu görüşe uyan tatbikat içinde oldu
ğunu kabul edemeyiz, işte bu noktada (diğer 
hususlarda birleşmekle beraber) Mehmet Ka-
rasan arkadaşımla ayrılıyoruz; grupumuz da 
dâhil. 

Şimdi, D. P. nin çok beğendiğiniz o tarih
teki programından şu hususu tekrar tesbit et
mek mucburiyetini duymaktayım. 

D . P Programının 11 inci maddesine göre: 
Yüksek öğretim mensupları mesleklerinin 

mahiyeti itibariyle siyasetle meşgul olabilirler. 
Memurlar uğraşamazlar, fakat bunlar müstes
nadır diye hüküm vardır. 

Yine, geçen Devrede de müdafaasını yap
tığımız (Maarif meselelerinde üniversiteleri
miz ilmî bir muhtariyete sahibolmalıdır) hük
mü vardır. Ayrıca yine 40 ıncı madde (Ancak 
dilin, ilmin, sanatın ve her türlü fikir faaliyet
lerinin siyasî ve idarî müdahalelerden uzak 
kalmasını demokrasinin değişmez bir esası 
olarak kabul ediyoruz) deniyor. 

Demin Maarif Şûrasın-n raporundan pasaj
lar okudum. 

D. P. nin programından da maddeler okudum 
Üniversiteler kanununun üniversiteye yükle
diği vazifeleri de kanunundan okuduktan sonra 
tatbikatını nc D. P. Programına, ne de üniver
siteler kanununa uyar bir şekilde tecelli etme
diğine temas ederek huzurunuzdan ayrılacağım: 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 3 ncü 
madesi D bendi : «Araştırma ve incelemelerinin 
sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerleme
sini sağlıyan her türlü yayınlan yapmak» der. 

Fevkalâde mühim bir bent E bendidir. (Türk 
toplumunun genel seviyesini yükseltici büim ne
vilerini sözle ve yaziyle halka yaymak.) Bu
günkü hükümetin tatbikatının bu yolda olmadı
ğını ve üniversitelerin (Türk toplumunun ge
nel seviyesini yükseltecek verileri söz ve yazı 
ile yaymak) hükmüne mutabık düşmediğini hu
zurunuzda tesbit etmek bizim için bir vazifedir. 
İcrayi hükümet etmek seçmek demektir. Demok
rat parti bir yol tutmuştur. Bu iyidir veya kö
tüdür, bu ayrı bir meseledir, buna karışmıyoruz. 
Biz diyoruz ki, üniversiteler hakk'nda tatbik 
edilen son muameleler Üniversiteler Kanunu ile 
tezat halindedir. Binnetice bu tatbikat Türk mil
letinin, toplum olarak genel seviyesini yüksel
tici bir tatbikat olmaktan çok uzaktır ve par
tizanca bir görüşün tatbikatıdır. Demin arz et
tim bu hükümet bugün bir yol tutmuştur ki, 
biz bu tatbikatın kanuna uygun olmadığını be
lirtmekle iktifa ediyoruz. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK

MANTAR (Antalya) — Çok muhterem arkadaş-
larım, üniversite mevzuunda muhalefet arkadas-
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Jarunızın noktai nazarına cevap vermiş oimak 
için encümende bu mevzua eğilmiş arkadaşınız 
olarak kendimi vazifeli addettim. 

Evvelâ şunu söyliyeyim ki, biraz evvel Fethi 
Çelikbaş arkadaşumz bizim programımızdan bir 
babsi açarak üniversite çalışmalarının ne şekilde 
olacağını bize mal ederek izah etmek istedi. 

Yüksek Meclise sunduğumuz raporumuzda 
bu husus gayet veciz bir şekilde vazedilmiştir. 
Evvelâ raporun bu cümlesini okumak suretiyle 
kendilerine cevap vereceğim. «Bu çalışmaların da
ha ziyade garp literatürünü tercümeye matuf 
olmıyarak, fakat aynı zamanda milletimizin tarih 
içinde oluşunu temsil eden şartlarla milli karak
teri ve bugün içinde olduğumuz içtimai, iktisadi 
realitelerimizi mütalâa eden bir realizm içinde 
yapılması temenniye şayandır. Kanaatimizce her 
cemiyet asli bünyesi içinde mütalâa edilmek lâ
zımdır. Ancak bundan sonradır ki, Garbın ileri 
metotlarından istifade etmek suretiyle cemiyeü 
idare eden kanunlar meydana çıkarılabilir.» Ça
lışmalar hakkındaki noktai nazarımızı bir tenkid 
olarak Bütçe Komisyonu raporunda bu şekilde 
yerleştirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, üniversite muhtariyeti 
mevzuunda Turan Güneş arkadaşımız acıdır de
miş, üniversite muhtariyeti zedelendi demiş. 
Bendeniz dinlemedim, ama notlardan öğre dim. 
Üniversite muhtariyeti anlayışımızı da raportör
lerle birlikte bu sene tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Onun için, huzurunuzu irticalen işgal etmemiş 
oimak için, bu paragrafı da okuyarak huzurunuz
dan ayrılacağım. 

«iler şeyden evvel şunu kaydedelim ki, üni
versite muhtariyeti gibi üme en müsait inkişaf 
zemininin ihzarını istihdaf eden ve açıkça müna 
kasası daima mümkün vc lâzım olan bir mevzuu, 
iç politikanın kasden iğlâk edilmek istenen bir
takım meseleleri arasında mütalâa etmek asla 
doğru değildir. 

Büyük milletimizin bekasını temsil eden nesil 
ler mutlaka her biri kendinden evvelkinden çok 
daha sağlam, çok daha üstün olacaktır, içinde 
yaşadığımız dünya realiteleri bunu icabettirmek-
tedir. Bunun İçindir ki, gittikçe daha geniş ham
lelerle terakki eden bir dünya içinde en üstün va
sıflarla yetiştirilmesi zaruri olan Türk çocukları
nın ahlâk, karakter ve ilmî kifayet bakımından 
nasü yetişmekte olduklarının milletimizce her an 
murakabe edilmesi kadar tabii bir hal olamaz. 

Kanaatimizce üniversite muhtariyeti mevzuu ev
velâ bu zaviyeden mütalâa olunmalıdır. 

Bundan başka memleketimizin jeopolitik du
rumunu da asla ihmal edemeyiz. Çeşitli ideolo
jilerin için için korkunç şekilde çarpıştığı bu 
dünyanın başlıca iltisak noktalarından birinde 
fesatlara, tahriklere ve bühassa ideolojik gizli 
cereyanların sızıntılarına meydan vermemek el
bette milletçe bekamızın bariıea şartı olmak lâ
zımdır. Bu bakımdan üniversite muhtariyeti mev-
zuunun tel örgülerle dünya ve memleket şartla
rından tecridotunması suretiyle mütalâasına im
kân yoktur. 

Bu noktaların ötesinde kanunların vatanduş-
tan vergi olarak alınan her kuruşun sarfında 
Büyük Millet Meclisinin murakabesini tesis et
miş olan Anayasamıza uygun olarak tedvin edil
mesi de tabiîdir. 

Bütün bu mülâhazalarla Üniversiteler Kanu
nunda muhtariyetin çok daha başka bir mâna 
taşıması icabeder kanaatindeyiz.» 

Şimdi arkadaşlar-, yukarda söylediğimiz g bi 
muhtariyet doğrudan doğruya ilme en niusait '. \-
kişaf zemini temin eden bir müessesedir. Bunun 
haricinde üniversite muhtariyetine mânalar v r-
mek doğru olmaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan alkış
lar) 

REİS — ismet inönü. 
C. H. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADINA 

fâMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, Maarif bütçenin', kıymetli tenkidim
den ve münakaşalardan geçtikten sonra üni
versite muhtariyetînde toplandı. Bu sebeple 
rejim meselelerimizden olan bir mevzua te-
maa ettik, üniversite muhtariyeti üzerinde bu
gün söyliyeceğim çok kısadır. 

Biz takibedilen politikadan şikâyet ettik, 
şikâtimizi muhafaza ediyoruz. Hükümetin gün
lük hâdiselerin tesirinden kendisini kurtara
rak itidal ile meseleyi enine boyuna mütalâa 
edeceğini ve şikâyet edilen mevzuları düzelt
ine çaresini arayacağım ümidediyoruz. Bugün 
üniversite muhtariyetinde takibedilen husus 
hakkında İktidar Grupundan bir arkadaşımı
zın encümen mazbatasından fıkralar alarak 
kendisine göre üniversite muhtariyeti anlayış 
ve istikametinde çıkardığı neticelerle mutabık 
değiliz. 
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Şimdi üniversite muhtariyetinde nasıl bir 
politika takibedüiyorî Bunun mahzurlarım an
lamak için bir müşahede tesbit etmek lâzım
dır : Bugün türlü meselelerde ve iç politika
nın vakit vakit ıstırap verici mevzularında 
münakaşa halindeyiz. Nihayet siyaset içinde 
bulunuyoruz, her gün biri birimizin müspet 
menfi tesirleri altındayız. İtidalimizi ve muha
kememizi daima ölçülü olarak kullanmaya im 
kân yoktur. Bu durumda bize ilim aleminden 
bir ışık geliyor mu? İlimde bu işlerin aslı şu
dur, şu yolda hareket etmek doğrudur dene-
büiyor mu? Demek ki, karanlıktayız, bir ışık 
penceresini kapatmışız. Hükümetin bunu düşün
mesi ve bu pencereyi açması lâzımdır. 

Arkadaşlar, bunu tesbit ettikten sonra, muh
terem Başvekilin dün bir münakaşa sebebiyle 
iç politika üzerindeki, şikâyetlerini sonradan 
dikkatle okudum, bu sözler üzerimizde ciddî 
bir tesir yapmıştır. Siyaset adanılan olarak 
bugün karşınızdakine gayet tatlı söylersiniz, 
yarın daha şiddetli söylersiniz, ama hep bildiği
nizi yaparsınız, vaitlerinizin hiçbirisini yapmaz
sınız demek mümkündür. Böyle bir cereyana 
kendimizi kaptırmak değil, iyi bir söz ve hare
keti değerlendirmek isteriz. Bir defa Başvekilin 
ciddî teessür ifade eden sözlerini hakikatte kıy
metli telâkki etmeye istidadımız vardır. 

İç politika münakaşalannın salim bir yola 
girmesi için, bütün emeklerimizi sarf etmeye 
amadeyiz. Meclis Reislerimiz dar bir zamanda 
bütçeyi çıkarmak gibi, büyük bir vazifeyi ifa 
etmek için, çok yorgun ve mahmuldürler. Bun
lardan 2 - 3 gün içinde bize bu fırsatı verebile
ceklerini beklemiyorum. 

Şimdi Muhterem Başvekile teklifim şudur : 
Iç politika meselelerini salim bir yola getirmek 
için bu Mecliste görüşmelere amadeyiz. 

Geçmiş hizmetlerin ithamı ile birbirimizi kır
mak ve vakit kaybetmek için hiçbir arzumuz 
yoktur. Bize vakit versinler, bütçenin sonunda 
az çok müsavi şartlarla konuşalım. Hükümetin 
mesuliyetini elbette anlıyorum. Vasıtasının da 
ona göre olması lâzımdır. Bu münakaşa götür
mez ama biz 10 dakika içinde konuşarak bu mü
nakaşayı idare edemeyiz. Demek ki, bir geniş 
zamana ihtiyacımız vardır. Arzu ederlerse büt
çenin sonunda arzu ederlerse bütçe kapandık
tan sonra iç politika meselesi üzerinde bir mü

zakere açsınlar, Bu müzakereyi bekleriz. Asla 
bu fırsattan istifade ederek kendilerini, kendi 
icraatını örselemek fikrinde değiliz, asla! Seri
lerek gelmiş bir Hükümetin muvaffak olması 
bütün hataları ile beraber muvaffak olmuş sa
yılması hepimize yalnız kuvvet ve şeref verir 
(Umumi ve şiddetli alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, büyük ve tarihi bir tekâ
mül içindeyiz, Bu memleketin tarihinden, bilhas
sa inhitat zamanlannın tarihinden çeşitli ders
ler alınmıştır. Devleti idare eden yaşlı başlı ve
zirler otururlar memleket meselelerini konuşur
lardı. Genç bir subay, genç bir memur olarak dik
katle ve ibretle dinlerdim. «Biz fabrika yapabilir 
miyiz? Biz yol yapabilir miyiz? Biz şunu yapabi
lir miyiz-, diye biri konuşur, biri başlar, öteki 
söyler böylece bir karara vanrlar: «Yapamayız» 
derlerdi. Kendi kendime düşünürdüm, bu vezirler 
bu zamanda böyle bir memlekette böyle bir dar
lık içinde «Bunu biz yapamayız» derlerse kim ya
pacak... Bu hal memlekete de sirayet etmişti. Mil-
lî Mücadele bilhassa bu kara ruh haleti ile mü
cadele ederek muvaffak olmuştur. Birçok kusur
larımız, vasıflarımız var. Ama bu memleketin mu
kadderatını biz idare edeceğiz. Bu memleketin bü
tün güç meselelerini bu memleket evlâtları idare 
edecek. Buna iman etmişiz ve Millî Mücadeleden 
böyle çıkmışız ve buna böyle iman ettiğimiz için
dir ki, uzun bir tecrübeden sonra samimî bir 
kanaatle çok partili siyasi hayata girmişizdir. 
Çok partili siyasi hayata girmiş ve buna inanmış 
olan her insan, bu memlekette kendisinden başka 
birtakım vatan çocuklarının bu memleket işlerini 
görebileceklerine inanmış insan demektir. İşin ru
hu budur. İşin ruhu bu okluğu için Demokrat 
Parti iktidara geldi. Biz kendimizden başka bu 
memleketi idare edecek kimse yoktur kanaatin
de elbette gösterilemeyiz. Böyle şey olmaz. De
mokrat Partiden sonra da bu memleketi idare 
edecek vatan evlâtîan vardır diyeceğiz. Demok
rat iktidar çekildikten sonra bir daha hatala
rından sıynlmış, tekâmül etmiş olarak tekrar 
iktidara gelmek imkânı içinde olacaktır. Hülâ
sa bu memleketi kendi evlâtîan idare etmeye 
muktedirdir. Demokrat iktidarın ve her iktida
rın muvaffakiyetini arzu ederiz. Zamanı gelince 
her iktidann çekilmesi mukadderdir. Vaziyet 
bundan ibarettir. 

Deuıekki hal için ve âti için emniyet şart
lanın muhafaza etmek rejimin temelidir. 
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Şimdi arkadaşlarım; sözü bu vesilayle bu- , 
raya getirdiğimiz için sizleri fazla yormak is- j 
temcin. Vaktimiz dardır. Biz rejim meseleleri
mizi her vakit, iyi yürekle, açık yürekle konu
şabiliriz. Diğer muhalefet partilerinin de böyle 
olduğu şüphesizdir. Benim bulunmadığım za
manda dahi birtakım teessür verici hâdiseler 
olmuştur. Diğer purtiler hesabına söz söylemi
yorum, bizim gibi onların reisleri ve azalan da 
kendi siyasetlerini, müstakil olarak takibediyor-
lar. Biz de kendi siyasetimizi takibederek, de
mokratik rejim içinde muvaffak olmaya hop 
beraber çalışıyoruz, önümüzdeki mesele Ramimi 

ve isabetli bîr demokratik rejimin bu memle
kette salim 1)B yola çıkarılmasıdır, Varacağı
mız müspet neticeler ve şartlar da vereceğimiz 
şeref payı daha fazla iktidanıı ve o iktidann 
Başvekilinin olacaktır. (Soldan; bravo, sesleri, 
alkışlar) Sayın Menderese, büyük güçlükleri ni
hayet selâmet yoluna çıkarmış olmanın gurur 
ve şerefinin nasibolmasını temenni °derim. Bu
nun için bütün istidatlarımız mevcuttur. 

Konuşmak için fırsat veriniz, dâhili vaziye
timiz üzerinde bir umumi müzakere açalım, 
şimdi sığarsa şimdi olsun, olmadığı takdirde 
müsait ve geniş bir zamanda olsun, yahut büt
çe sonunda olsun. Yalnus bir tek ricam vardır. 
Bu konuşmalarda biz fikirlerimizi söyliyerek işi 
selâmete çıkarmak için nc kadar yapıcı davra
nırsak, Sayın Başvekil dc şikâyetlerini söylesin 
ve birtakım düzeltme kararlarına varmak için 
kendini hazırlamış olarak gelsin. Daha evvel 
fikirlerini yorsunlar, birtakım mâkul fikirlere 
rasgdirlerse, (Zaten mâkul fikirler inci gibi 
şeyler, gaipten bulunacak hikmetler de de
lildir, hepsi bilinen şeylerdir), bunlar üzerinde 
birtakım iyileştirici, insaflı kararlar vermeye 
kendisini hazırlasın ve buraya gelsin, o vakit 
müsbet bir neticeye varırız, büyük milletimiz 
muazzam bir kudret olarak irerde ve dışarda 
kendini bir daha gösternûş olur. Bu soneyi böy
le ger-ivelim; gelecek sene böyle bir emniyet 
havası irinde seçimi yapar, çıkan neticeden, ne
tice ne olursa olsun, hepimiz bahtiyar oluruz. 
Bundan sonra neticeden ne kadar şikâyet olur
sa olsun, emniyet bakımından ekseriyet grapu 
hesabına en büyük şeref ve itibar sizlerin ya
ni bugünkü iktidarın olduğunu hiçbir kuvvet 
gözden kavbettiremez. (Sağdan ve soldan; sü
rekli alkışlar, bravo, sesleri) 

REİS — Başvekil -— Buyuran. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Halk Partisi Başkanı Muhterem İnö
nü'nün dünkü konuşmalannı büyük bir mem
nuniyetle dinlemiş olduğumu dün ifade etmiş
tim. Bugün kendisinin de hazır bulunduğu bir 
celsede, bu teşekkürlerimi tekrar etmek iste
rim. Aynı zamanda, bugün vâki konuşmaları
na da yine teşekkürle mukabele ettiğimi belirt
mek yerinde olur. 

Muhterem İnönü'nün, Dahiüye Vekâleti 
Bütçesi konuşmasında temas ettiği mevzular, 
öteden beri ele aldığı hususlan ihtiva etmekte
dir. Kırşehir ile Abanâ'dan birinin kaza mer
kezi, diğerinin de vilâyetlikten çıkması mesele
sidir. Fakat bu defasında eski tenkidlerinde 
ısrar etmiş olmakla beraber, şimdiye kadar 
kendisinden ve umumiyetle muhalefetten alış
tığımız lisandan bambaşka bir ifade tarzı ile 
konuştu. Bu ifade tarzı, bize munis geldi ve 
üzerimizde son derece müspet tesirler yaptı. 

Şimdi bakınız, Kırşehir meselesi dün ne idi 
ise bugün de aynıdır. Ancak, söyleyişten söy
leyişe fark olduğu içindir ki, üzerimizde son 
derece müspet tesir icra etmiş bulunuyor. Hat
tâ meseleyi aramızda tekrar gözden geçirmek 
ihtiyacım bize telkin etmiş bulunuyor. (Alkış
lar) İşte bunu ele almak suretiyle diyeceğim ki, 
meseleleri mutlaka birbirimizi teçhil etmek ve 
birbirimize karşılıklı ihanet isnadetmek yoluu-
dan bir mezhep kavgası havası içinde hallet
memize imkân yoktur. 

İsmet İnönü'nün şimdi burada- ifade etti
ği gibi, şayet biz, bir müzakereye girerken da
ha, kafamızda taşıdığımız fikirlerin müzakere 
sonunda mutlaka galip geleceği ve bunlarda 
asla değişiklik olmıyacağı kanaatinden hare
ket edecek yerde, fikirlerin teatisi neticesin
de bir fikir mübadelesi olacağını ve bunlarda 
binnetice az çok tahavvül hâsıl olacağını pe
şinen kabul edersek, halledemiyeceğimiz bir 
meselo kalmaz. 

Muhterem İsmet inönü, memlekette ç»k na
zik zamanlarda vazife başında bulunmuş uzun 
tecrübeler sahibi bir insandır. Bunu bildiğim 
için, öteden beri içimde şu düşünce vardır : 
«Bizden yaşlı bizden tecrübeli ve ne derse
niz deyiniz tarihe hizmetleri ile intikal etmiş 
olan bir Devlet adamı, niçin günlük politika-
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nin içinde vc militan politikacıların arasında 
yer alıyor? Niçin siyasi hayatımızın daha 
salim bir havaya kavuşmasını istihdaf eden leş 
viklcrdo bulunmuyor? diye hakikaten büyük 
üzüntü duymakta idim. 

İsmet İnönü gibi bir insan hayatından ge
len tecrübelerini ve prestijüıi ortaya koyduğu 
takdirde, mezhep kavgalarından farksız bir 
hal aldıkları için hepimize elem veren bu şe
kildeki politika mücadeleleri ortadan kalkar. 
Bunu niçin yapmıyor diye her zaman düşü
nür ve teessür duyardım. Bütçenin sonunda 
Hükümet adına yapacağım konuşmada bil
hassa bu nokta üzerinde duracaktım. Ve di
yecektim ki, ismet İnönü isterse, mutlaka bir 
kör döğüşü halinde devam ettirilmek istenen 
iç politika kavgalarım iyi ve doğru bir yola 
tevcih edebilir ve isterse buna muktedirdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bunda çok samimiyim. Bakın bunu geç

mişte vukua gelen bir hâdise ile teyidetmek is
terim. 

Demokrat Partinin kuruluuşna takaddüm 
eden üzüntü verici kavgaların bir dereceye 
kadar sükûnet bulur gibi olduğu bir sırada 
Sayın İsmet İnönü, uzun zamandan beri ça
ğırmadığı sofrasına, biz Demokrat P,arti (ıencl 
Kımıl azasını,davet etmeye başlamış;;. Beni de 
galiba, üçüncü veya dördüncü olarak çağırmış
tı. Zannederim evvelâ Koraltan arkadaşımı on
dan nonra Sayın Reisimiz Bayari Sayın Köp
rülü 'yü çağırmıştı. Sofrasında, eğer müzake
re tâbiri kullamlabilirse, uzun müzakereler 
oldu. Rahmetli Recep Peker de - ki, fikirleri 
ne olursa olsun kendine hürmetim vardır - da
vetliler arasında idi. 

Kendisi belki şimdi unutmuştur. Ama söy-
liyecek olursam, hatırlamsı mümkündür. Ken
disi Devlet Reisi olarak, birçok mevzular ve 
mütakabi! programlarımız üzerinde bize Re
cep Pekerie âdatâ münakaşalar yaptırdı. Biz 
de bu suretle müstakbel politikamızın mü
nakaşasını yapmış olduk. Bir an geldi ki, 
orada -«Paşam, dedim, hayatınız büyük işlerle 
doludur ama hayatın nasıl biteceği bilinmez. 
Hayatiniz tarihe intikal edeceğine göre, bunu 
milletin hayatında yeni bir devre açmak su
retiyle kapayabilirsiniz. Bu bir demokrasi in
kılâbı olabilir. Memleketin demokrasi hayatı 

için bir hamleye ihtiyacı aşikâr ve bunu siz, 
yapacak mevkidesiııiz. Başka şeyleri yaptığı
nız gibi bir cesaretle, bunu da yapacaksınız :» 
Sonra bana iltifat ettiler, bugünkü gibi batı
randadır. Sofrasında 25 kişi kadar vardı. Ou-
lara hitaben «işte dedi Menderes arkadaşımız 
budur. Birtakım hakikatleri bizim için acı 
dahi olsa böyle tatlı olarak ifade eder, lisa
nını öylesine kullanır ki, bize tatlı geliı. 
Ben, bu konuşmasından çok huzur duydum» 
dedi. Ondan sonra da «bakınız böyle konuşul
duğu takdirde, demokrasinin tevahhuş edilecek 
tarafları olmadığı ortaya çıkar» dedi. Ve mü
talâalarını söyledi : «Seçim mücadelesi kırıcı 
olur. Çetin bir döğüşte karşı karşıyayız. Bir 
defa seçim bittikten sonra artık hükümetleri 
iktidarları 4 sene için rahat hizmet görmek 
memleketin bin bir türlü ihtiyacını karşılamak 
için rahat bırakmak, hattâ onlara elden gelen 
yardımı yapmak lâzımgelir». Dedi saat : 20,45 

Böytece vatan muhabbetinin ve memleket iş
lerinin cezbesi içinde sofra sona erip ayrılırken, 
Peker merhum, inönü'ye dedi ki : «Bir şeyden, 
bu Adnan Menderes sanada fikirlerini telkin eder 
diye korkardım. Görüyorum ki, bu da oluyor.» 

Bu vesile ile şunu söylemek isterim ki, Sayın 
İnönü'nün daha o zaman demokratik arzuları 
vardı. Bunun yanında demokrasinin kendini ür
küten tarafları yok mu idi? Vardı. Sebep, bü
tün memleketlerin geçirmiş olduğu tecrübelerin 
kendisinde bıraktığı fikirler, Meşrutiyet hâdi
seleri ve bunların acı hâtıraları, ondan sonra da 
yarım kalmış talihsiz teşebbüslerin kendinde 
bıraktığı tesirler. Çünkü demokrasinin demago
jiye derhal inküâbedivermesi tehlikesi bütün 
cemiyetlerin geçirmiş olduğu sarsıntılar içinde 
mündemiçtir. Demokratik hayata ulaşmak su
retiyle refah, saadet ve hürriyet yolunda daha 
iyi bir mertebe ihraz edeyim derken, elde mev-
cudolanı kaybetmek, hattâ memleketin emniyeti
ni toptan tehlikeye düşürmek, tarihin kaydetti
ği birçok misaller ile sabittir, ismet İnönü'nün 
zihninde, işte bu bilgi ve tecrübeye sahip bir in
san olarak, bir çekingenlik fikrinin yer aldığı 
ve îhtîyatkâriık zihniyeti içerisinde kontrollü 
şekilde hareket ettiği muhakkaktır. Bühassa o 
akşam gördüğüm, budur. 

Beni kastederek, «bizim fikirlerimizi 50 sene 
ileriye götürüyor, böyle tatlı söylenir ve bu §c-
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kilde hareket edilirse, büyüttüğümüz üzüntüler
den ve anlaşmazlıklardan eser kalmaz» dedi. 

Filhakika arkadaşlar, mesele bence de budur 
v e samimî kanatime göre Sayın İnönü'nün daha 
0 tarihlerde demokratik idareye, karşı bir meclu-
biyeti vardı. Rahmetli Büyük Atatürk'ün de el
bette ideali demokratik idareyi memlekette ke-
m a l i ile kurabilmekti. 

Millî Mücadele, iki esastan yürüdü : 
Birisi, istiklâlimizi tam olarak tahakkuk et

tirmek, 
İkincisi de, millî hâkimiyeti tesis etmek. 
İstiklâlimizi tam olarak tahakkuk ettirmek 

dâvasında yüzde yüz muvaffak oldu. Saltanatı 
bertaraf ederek milletin hükümetini kurmakta 
yüzde yüz muvaffak oldu. Fakat millî hâkimiyet 
esaslarını o sıralarda tam olarak tahakkuk ettir
ecekte muvaffak oldu dersek, bu sureti katiyede 
doğru değildir. Bunda muvaffak olamadık ve bu 
kolay bir iş değildi. Bugünden yarma olacak iş 
değildi. Zamanı beklemek lûzımgeliyordu. Bin 
bir mücadele safhasının içinden geçerek Büyük 
Zaferi kazanır kazanmaz, Atatürk, derhal mat
buata en geniş hürriyetleri vermek ve bu yol
dan memlekette demokratik idareyi behemehal 
tahakkuk ettirmek niyetiyle harekete geçti. Ga
zetecileri İzmir'e davet etti ve bunlar arasında 
Hüseyin Cahit Bey, en yüksek ihtiramları gör
dü- Fakat bir vatanı yoktan var etmek demek 
°lan o tarih ve dünya çapındaki hâdisemin bü
yük ve eşsiz kahramanı, kendilerini bize hemen 
ertesi günü böyle bir şekilde taziz ettiği halde, 
gazeteciler istanbul'a dönüyor ve derhal Ata
türk aleyhinde en şiddetli neşriyata başlıyor
du. Ve bu devam ediyor, devam ediyordu. 

Nihayet, muhterem arkadaşlar, şurada bu
rada ayaklanmalar, isyanlar meydana geliyor
du. Zaferinin nur hâlesi daha başının üzerinde 
v e gözleri kamaştıracak kadar parlak olduğu 
kir zamanda Atatürk aleyhinde ve onun bu 
ttiemlekete getirmek istediği ve bahsettiği mü
samahanın himayesinde, neler yazıldığını o gün
kü gazeteleri şöyle bir gözden geçirecek olursa-
n 1 z , meydana çıHr. 

Bu takdirsîz ve insafsız neşriyata uzun müd
det tahammül edildi. Çünkü Takririsükûn ka
nunları zaferin hemen akabinde değil, uzun bîr 
hürrivet tecrübesine başvurduktan ve tehlike 
kendini gösterdikten sonra çıkarıldı. 

Mustafa Kemal Faşa ve ismet Paşa. 
Bunlar Meşrutiyet çocuklarıdır. Meşrutiyet 

ve hürriyet toplarının atıldığı bir zamanda göz
lerini hayata açmış insanlardır. Bunlar 1789 
Fransız. İnkılâbının prensiplerini ruhlarında ve 
kaillerinde yerleştirmiş ve bunlan hayatta tat
bik etmek fırsatına teşne ve müştak insanlar 
olarak hayata atılmışlardır. Fakat hâdiselerin 
çok zaman elem veren bir seyir takibetmesi ne
ticesinde, hu insanlar, bir taraftan memleketin 
selâmet ve emniyetini sağlamaya çalışırken, bir 
taraftan da tatbik mevkiine getirmek istedikleri 
prensipleri bu selâmet ve emniyeti tehlikeye 
düşürmemek için âdeta aleyhinde tedbir almak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Meselâ ismet Pa
şanın demagojiden, matbuat hürriyetinden vc: 
«Devamlı ve sistemli bir şekilde muayyen bir 
hedefe tevcih edildiği takdirde yıkmıy.ıcağı hiç
bir kale yoktur.» dediği propagandadan uzun 
uzadıya şikâyet eden ciltler teşkil edecek söz
leri vardır. Bunları burada söylemekle ve bu 
eski hâtıralara avdedetmekle, Türk Milleti ola
rak nasıl bir meselenin karşısında bulunduğu
muzu ifade etmek istiyorum, Bir defa daha hu
zurunuzda tesbit ediyorum ki. mesele kolay 
vc basit değildir. Mesele, dışarıdan istiane et
mek, dışarıdan şahit getirmek suretiyle lıullc-
dile.-ek bir iş değildir. Bilâkis bir vatan evlâdı 
olarak kendi aramızda, vatandaşlık hislerimi
ze dayanarak halledeceğimiz işlerdendir. (Şid
detli alkışlar) 

Demokrasinin esas prensipleri her yerde bir
dir ama, bunların tatbik şekli, türlü hususiyet
ler arz eder. Ayrıca, uzvi bir tekâmülün eseri
dir. Kaideleri tesebbüt ettikten sonra, geriye, 
müşterek cemiyet hayatı ile siyasi hayatın şu 
sahasında ve bu sahasında şu tatbikatı veya bu 
kaideyi geliştirmek için mütemadi bir gayretin 
içinde bulunmaktan ibarettir. 

Bir memlekette, seçimler üzerinde hiçbir 
ihtilâf mevcudolmayıp. muhtar seçiminden mil
letvekilleri seçimine vc milletvekilleri seçimin
den reisicumhur seçimine kadar, her şey yo
lunda cereyan ediyor ve âmme efkârı bunların 
doğru olduğu noktasında müttefik bulunuyor
sa, demokraside en mühim merhalenin kadedil-
miş olduğunu kabul etmek lâzımdır. Böyle bİT 
memlekette ne kadar bağırsanız, çağırsanız vc 
yırtınsanız, istibdadın mevcudolduğnnu İ6pat et-
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meye mahal ve imkân kalmaz. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu temas ettikleri üniversiteler meselesini 

de ele alalım, üniversite muhtariyeti, tarihin 
derinliklerinden gelen bir meseledir. İlmî ha
kikatlerin skolâstik ve feodal tasallutlara karşı 
müdafaası demek olan üniversite muhtariyeti, 
modern medeniyetin vetiresi içinde çoktan hal
ledilmiş bir dâvadır. Bu vadide Gallile mesele
si en güzel bir misal olarak söylenebilir. Ama 
o tarihlerden beri çok zaman geçti. Bugün dün
yada karanlık kalabilecek hiçbir nokta yoktur. 
Radyo devrinde beynelmilel münasebetlerin bu 
derecede sıkı olduğu bir devirde, Rusya'da ol
duğu gibi ancak bir demirperde yaratmak sure
tiyledir ki, beşerin müşterek malı olan ilmî ha
kikatlerden bir memleketi mahrum edebilmek 
mümkündür. Hattâ demirperde içersinde olan
lar dahi, ilmî hakikatlerden mahrum edilebili
yor mu! 

Fakat günün şartlarını- almayıp da Gallile 
gibi ilim şehitlerinin yaşadıkları devirlerde imi
şiz gibi iddialar serd etmek ve buna göre ted
birler istemek, realite ile alâkası olmıyan ha
reket ve taleplerdir. Bunun ötesi, üniversite 
hocalarının tâyinleri yahut kıdemleri durumu 
ve bir de kürsülerini tesise hâkim olmaîan nok
tasıdır ki, her ikisi de ilmi olmak ve ilimleri ke
maliyle temsil etmek veya etmemek kaziyesin
den müteeBsir bulunmak lâzımdır. 

İlmi araştırma üniversitede başlar ve mü
kemmel neticeler aranır. Bunun yanında, elin
de kitap, kâğıt buraya gelip; «Bu budur, buna 
inanmanız lâzımdır, inanmazsanız suiniyet sa
hibisiniz, müstebitlersiniz» yahut da, «siz cahil
siniz» diye bir profesörün, bir hocanın, Büyük 
Millet Meclisinde mebusların karşısına çıkıp da 
ilim çalımı yapması, bilmem ne derece doğru 
olur. (Soldan, alkışlar) Ben bundan arkadaş
larımı tenzih etmek isterim. Parlâmentoya ilk 
mebus olduğum zamandan itibaren edindiğim 
tecrübe, milletvekilleri topluluğunun bu gibi 
çalışmalara son derece müteneffir olduğu ha
kikatidir. Filhakika hiç lüzum yokken, birbiri
mize, sınıfta tedrisat yapar gibi buraya, bu kür
süye çıkmak, berveçhi peşin söylediklerinin te
sirini % 50 kaybetmek demektir. 

Şimdi arkadaşlar, bir başka bahse geçerek 
diyeceğim ki; biz hiçbir zaman memleketi biz

den başka idare edecek adam yoktur, demiyo
ruz. Buna inanan insanlar seçimi ortadan kal
dırırlar. Biz, değişen iktidar ve hükümetler 
sistemine, her zaman taraftar olduk. Fakat bu 
fikri müdafaa ettik diye, seçim zamanı iktidarı 
ihtiyarımızla, başkalarına terk etmek safiyeti-
ni gösterecek değiliz. Gayet tabiî olarak pren
siplerimizin ve tatbikatımızın memleketi en mu
vaffak şekilde idare etmenin yolu olduğuna 
inanıyoruz. Bunu tabiî telâkki etmek lâzımdır. 
Seçim mücadelemizi, elbette ki, bizdeki bu ne
fis emniyetine göre yapacağız. Milletin bizi 
tuttuğu müddetçe iktidar olarak memleket ve 
millet hizmetinde çalışmayı kendimize şerefle
rin en yükseği telâkki edeceğiz. Hükümet ola
rak da, siz muhterem arkadaşlarımın ve Bü
yük Millet Meclisinin itimadı üzerimizde oldu
ğu müddetçe, vatan hizmetinde cansiperane 
gayretler sarf etmeyi, hayatımız boyunca şe
ref telâkki edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu iddialarda, 
bütün bu dâvalarda şahsi infiallerin, hissin, kıs
kançlığın, h?ttâ kin ve garazların tesiri olma
dığım kim iddia edebilir? Yani demokrasi na
mına bu fan» tizim yapan insanların her türlü 
hislerden mütecerret olarak sadece objektif ve 
ideal prensiplerle hareket ediyor olduklarını 
- acaba vicdrnlanna bir an için olsun kulak ver
seler - iddia fdenilirler mi? Bu hürriyetin görüş 
zaviyesine bağlıdır. 

Memleket menfaatlerini göz önünde bulun
duracak, göz önünde tutacak olursak, bu deği
şikliğe hazır mıyız? Birçok inkılâplar yapacak
sınız, sizi maziye bağlıyan ve bir türlü belini
zi doğrultmak imkânını size vermiyen bir sürü 
gerilikler var, bunları bertaraf etmpk lâzım. 
Bunları bertaraf etmek teşebbüsü dahi bizatihi 
bir tehlike teşkil ediyor. Bu tehlikeye karşı da 
tedbir almak lâzımgeliyor. 

Bir zaman inkılâpları tahakkuk ettirmek 
için girişilen savaşın arz ettiği tehlikeler bun
lardı. Ya bugün... Memleketi idare etmek hu
susunda o günün şu arz ettiğimiz tehbkelerine 
mukabil bugün de mevcut tehlikeleri yok mu
dur? Bunu Devlet idare etmiş, Hükümet ida
re etmiş insanlar daha iyi bilir. «Bekâra karı 
boşamak kolay» derler. Hiçbir mesuliyet altına 
girmemiş olan insanların ezbere, mesuliyetin 
bütün acılıklarını duymadan söyledikleri sözle
rin kıymet derecesi olmaz. 

3503 

TBMM KUTUPHANESI



Muhterem arkadaşlar; sıkıntılardan bahse
diliyor. Prograntsızlık, şu, bu... Bütün dünyaya 
karşı Türkiye'yi bir aczi mutlak içinde göster
mek için âdeta savaşılıyor. 1950 den sonra bir 
şey y'apmadıksa, 1950 den bu yana Türkiye hiç
bir mesafe kat etmemişse, bu memleketin âtisin
den nevmidolmak lâzımdır. Hakikat bu mudur?. 
Katiyyen! Neden böyle söyleniyor? İşlerine Öy
le geliyor da ondan. Tedbirsizlikten sıkıntı
dan bahsediliyor. Bir milyarın üstünde Millî 
Müdafaa masrafları, yarım milyon en genç ve 
dinç kolları (bugün değil, 1939 senesinden be
ri) silâh altında tutmamızın bu iktisadi bünye
ye yüklediği külfetleri hiç kaale. almıyor da sa
dece ve sadece Hükümetin şu taksirine ve şu 
hatasına hamletmekle kendisini büyük bir mu
vaffakiyet elde etmiş sayıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; ben, sizin fazla 
vaktinizi almamak için, şöyle bir nefis müdafa
ası içinde sözlerimi bitireceğim: Konuşmalar 
yapmaya amadeyiz, kendi grupunuız içinde yap
tığımız gibi. 

Kalbimizi hiç incitmeyen bir tenkidin bile 
bizde ne dereceye kadar kardeşane ve samimî 
hisler yaratmış olduğunun delilini dünkü beya
natımla vermiştim. Bugün, yine aynı mülayim 
ve objektif li?anı kullandıklarını gördüğümden, 
bu hareketlerini aynı şekilde değerlendirmek 
için, bu konuşmayı yapmış bulunuyorum. Lüt
fen kabul etsinler. (Sürekli alkışlar) 

•OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Grup adına mı? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 

Başkanı sıfatiyle. 
REÎS — Encümen söz istemiştir. Dahilî Ni

zamnamenin 85 nci maddesinin 3 ncü fıkrası ge-
rcğinee encümenin takaddüm hakkı vardır. Bu 
itibarla sözü encümene veriyorum. Buyurun Se 
bati Ataman. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Asla 
encümen grupa takaddüm edemez. 

RElS — Lütfen 85 nci maddenin 3 ncü fık
rasını okuyoruz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben 
okudum, onu siz okuyun. Ezberciliğiniz kuvvetli. 

REİS — Riyasetin beyanı budur. Bir şikâ
yetiniz varsa, nizamname hükümleri dairesinde, 
Heyeti Umumîyeye aksettirirsiniz. 

Buyurun, Sebati Bey. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — İstanbul üniversitesi büt
çesinin bu seneki yayın masrafları tahsisatı 
741 500 liradır. İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 672 000, Ankara üniversitesinin 678 000 
lira ve bu rakamların yekûnu iki milyon küsur 
Uradır. Bu rakamların 1950 rakanılariyle mu
kayese edilmediğini nazarı dikkatinize arz ede
rim. 

RtflS — C. Millet Partisi Meclis Grupu Re
isi Osman Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar; Sayın Başvekilin bugünkü ko
nuşmasını da memnuniyetle dinledim. Her nok
tasında mutabık olduğumu, üzüntü ile ifade ede
yim ki, söylemek vaziyetinde değilim. Konuş
malarımdan bâzı noktalan ccvaplandmrken ge
riye gitmekten ziyade istikbali aydınlatmak ga
yesiyle hareket edeceğim. Kendileri burada bu
yuruyorlar ki, «biz bizden başka memleketi ida
re edecek adam yoktur kanaatinde olsak, bu ka
naatin icabı olarak seçimleri ortadan kaldırırız.» 
Bu beyanları, seçimleri ortadan kaldmnak gibi 
bir zihniyetin kendilerinde olmadığını gösterme
si bakımından mucibi memnuniyettir. Ama, bu 
beyanın hepimizin dikkatini çekecek ince bir 
noktası vardır demek, seçimle iktidara gelenler 
bile seçimi ortadan kaldırabîlirlermiş. işte, re
jimin teminatsız olduğunun en büyük delili Baş
vekilin ağzından ifade edilen bu hakikattir. 
(Hürriyet ve Cumhuriyetçi Mîllet Partisi grup
ları sıralanndan alkışlar) 

Soldan bir Mebus — Havayı bozuyorsun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar; biz medeni ve vatanperver insanlar ola
rak, bu kürsüden birbirimizi kırmadan konuşma
ya karar verdiysek, fikir ve kanaatlerimizden 
fedakârlık j'apaeak değiliz. Kanaatinden ve fik
rinden feragat edenlere insan denmez. Biz sa
dece, konuşmaların tatlı bir lisanla yapılmasının 
neticeleri almak bakımından faydalı olacağına 
inandığımız içindir ki, Başvekilden gelen teklif 
mi dersiniz, yahut yumuşak söz mü dersiniz, bu
na mukabele ettik. Dün akşam inkıtaa uğnyan 
bu havaya sadık kalarak fikirlerimizi arz edece
ğiz. 

Sayın Başvekil; burada bizim demokratik 
anlayışımızın ifadesi için, söylediğimiz sözleri 
(bekârın avrat boşaması) kabilinden bir şey ola-
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rak tavsif etti. Biz burada Sayın Menderes'in 
partisi muhalefette iken bizzat müdafaa ettikleri 
prensiplerin ana hatlarından başka rejim mevzu-
unua mçbır şeyi müdafaa etmiş değiliz. Eğer bu
nu müdafaa etmek bekârın avrat boşaması kabi
linden bir hareket ise, Sayın Menderes siyasi be
kâr iken demek çok avrat boşamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hep beraber Halk Partisi ile mücadele ettiği

miz devirlerde onlar da daima haricî tehlikeyi 
üeri sürerlerdi. Dış tehlikeyi, bir memleketin iç 
bünyesinin kuvvetli olması uzaklaştırır, iç bün
yenin zayıf olması yaklaştırır. (Sağdan, alkışlar). 

Dün Muhterem Celâl Bayarin Partisi adma 
19,49 da Kayseri'de söylediği bir sözü bu kürsü
den tekrar ettik. (Bir memleketin dış politikası
nın muvaffak olabilmesi iç politikasının dayan
dığı prensiplerin mahiyetine bağlıdır.) Eğer iç 
politika vatandaşlara huzur, emniyet, sevgi ve 
tesanüt telkin ediyorsa, vatandaş hür yaşamanın 
zevkini vicdanında tadıyorsa dış politika muvaf
fak olur. Aksi takdirde, muvaffak olamaz. Baş
vekil, rejim meseleleri üzerinde konuşurken dış 
tehlikeyi bir mazeret olarak ileri sürdü. 

Biz, 1946 da en şiddetli mücadeleyi yaparken 
bu memlekette dış tehlike bugüne nazaran çok 
daha fazla idi. Biliyorsunuz 1947 de Truman 
doktrini üe Yunanistan ve Türkiye'ye vâki ola
cak tecavüze karşı teminat veren Amerika yar
dım elini bize uzattı. Biz en şiddetli mücade
leyi yaparken, Truman doktrini büe henüz yoktu. 
Bu itibarla, rejim meselesini halletmeye dış teh
like asla mâni değildir. 

Sayın Başvekil bir söz söyledi; (Her zaman 
iktidar hakb olmaz, her zaman muhalefet haklı 
olmaz) çok doğru bir söz. İşte bunun içindir ki, 
demokrasiyi başka memleketler, ekalliyetin insan 
haklarına riayet eden bir ekseriyet hâki
miyeti olarak kabul etmişler, ekalliyeti ekse-
riyetin ezmemesi için müspet kıstaslar ortaya 
koymuşlardır. Meseleyi bir seçim meselesi olarak 
telâkki etmek, ilme uygun bir şey değildir. De
mokrasi yalnız seçim mekanizması değildir, Hür
riyetlerin teminat altına aünması bakımından 
seçim siyasi bir müessese olarak bir kıymet, el
bette ifade eder. Fakat her şey demek değildir. 

Bir memleket düşününüz, fikirlerin tekev
vününe imkân vermiyecek kanunlarla muhale
fette bulunmanın ağzına kilit vurmuş, elini ve 

kolunu bağlamıştır. Bu şartlar altında fikir
ler tekevvün edemezse, sandık başına gidecek 
vatandaşın vereceği hükümde de her zaman isa
bet olamaz. 

Binaenaleyh, fikirlerin bir hürriyet havası 
içinde tekevvününe imkân vermiyen bir iktidar 
ne kadar iddia ederse etsin, hakiki bir seçim 
yaptığına hiç kimseyi, ne dünyayı, ne tarihi, ne 
milleti inandırabilir. 

Arkadaşlar, vicdanlarınızda yer etmesi için 
söylüyorum. Hitler, raevkü iktidara seçimle gel
medi mi? Mussolini iktidara seçimle gelmedi mi? 
Demekki yalnız seçimle iktidara gelmek kâfi 
değildir. Kuvveti, kuvvetle durduracak, Devlet
te azanları durduracak müesseseler ve müeyyi
deler lâzımdır. 

NECDET İNCEKARA (Izmir) — Hitler se
çimle geldi ama, sonradan seçim yapmadı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Biz kâ
hin değiliz ki, istikbalin ne olacağını bilelim. 

RElS — Lütfen karşılıklı konuşmayın Bö
lükbaşı Bey... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Başvekil bâzı mazeret
leri buradan ileri sürerek dünya şartları karı
şık, memlekette birçok şeyler olabilir, dediler. 
Dünya şartlarının kanşık olduğunu kabul ede
rim, ama, bu memleketin iç bünyesinde bir hür
riyet nizamının kurulmasına engel olabilecek bir 
kuvvetin bulunduğuna asla kaani değilim. 11 
seneden beri şu memleketin meydanlarında bin
lerce miting oldu bu mitinglerde en çok söz al
mış bir insan sıfatiyle şahidi olduğum hakikat 
kalabalıkta ayağımızın dahi çiğnenmemiş bulun
masıdır, ama, tertip yapılırsa her şey olabilir, 
onu da biliyorum. 

Arkadaşlar, bu millet olgundur. Bu millet 
filozof bir millettir. Bu büyük milletin asırlar, 
birçok maddi şeylerini alıp götürmüş, impara
torlukları gitmiş, fakat bu tarih selinin bıraktı
ğı bir şey kalmış, efendilik ve filozofluk tortu
su kalmış. (Sağdan, bravo, sesleri alkışlar.) 
Haklıyı dinliyor, haksızı dinliyor, fikrini izhar 
etmiyor. Sandık basma gittiği zaman vazifesini 
yapıyor. (Soldan, alkışlar). 

Müsaade buyurunuz, müsaade buyurunuz, 
benim tezada düştüğümü zannetmeyiniz. 

Eğer halkın kırk günlük seçim devresi için
de tenevvür etmesi mümkün olsaydı, her şeyi 
öğrenmesi mümkün olsaydı. Sayın Başvekilin 
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1955 te Meclis kürsüsünden söz vermiş olması
na rağmen dün bu kürsüde konuşan Maliye Ve
kilinin sesim radyo ile halka duyurup, bizim 
seslerimizi kısmazdı, kendi kuvvetine güvense 
buna yapmazdı. Daha evvel de arz ettim, mil
letin idrakinden endişe etmiyoruz. Siz biziaı ha
kikatleri halka duyuracak olan vasıtalarımızı 
elimizden almış bulunuyorsunuz, şikâyetimiz 
bundandır. Sayın Başvekil hakikaten böyle bir 
mutedil iklimin yaratılmasını istiyorsa, demok
rasiye uymıyan şeyleri ortadan kaldırması lâ
zımdır. Yedi yıldan beri, bu esaslar tahakkuk 
etmemiştir. 

Şu andan itibaren iktidar ve Hükümeti ka
rar verir de programına, prensiplerine sadık 
kalarak demokrasiyi tahakkuk ettirirse biz de 
gözlerimizi maziye değil, istikbale çevireceğiz 
ve kendisini desteklemeyi vazife sayacağız. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Kir 

dakikada bir şey söylenmez. 
REÎS — Riyaset Yüksek Heyetinizin aldıpı 

karara uymak mecburiyetindedir. 
Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, 
Yarım milyar Maarif Bütçesiyle huzurunu

za gelen Hükümeti, maarife verdiği büyük 
ehemmiyetten dolayı tebrik ederim. Bu yı! 
memlekette yapılacak ilkokullar için 40 milyon 
ayırması iktidarımızın ilk tedrisata ne kadar bir 
önem verdiğini gösteren en canlı iftihar edile
cek güzel bir vesikadır. 

Göçen sene 500, bu yıl 1 000, gelecek sene 
daha fazla okul yapmak suretiyle okulsuz 
17 000 köyümüz de pek yakın gelecekte hasret 
çektiği okullarına kavuşacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir taraftan baş döndürücü bir süratle yüz

lerce köylerimizde okullar yapılırken diğer ta
raftan da bu okullara öğretmen yetiştirmek 
için 40 tan fazla öğretmen okulu açılıyor. Fa
kat bu kâfi gelmiyor. Çare : Binlerce ortaokul 
ve lise melunları kısa kurslarla meslekî forma-
siyonlarını tamamhyarak ve hiç zaman kay
betmeden bu vatan köşelerine Öğretmen olarak 
gönderilmeleri yerinde olur. 

Mevcut 40 000 e yakın Öğretmenlerimizin 
ekserisi ilkte teftiş göremiyor-, mevcut 300 mü

fettişin 500 e çıkarılması için bakanlığımız sür
atli tedbirler almalıdır. Müfettişlerin de mu
allimler gibi yeni metotlarla açılacak kurslara 
iştirak ettirilmesi terim vahdeti bakımından 
çok faydalı olacaktır. Memleketimizin muhte
lif bölgelerinde 14 üniversite yapılacaktır. Ta
hakkukunu yürekten temenni ederim. Fakat 
okumaktan mahrum 15 milyon nüfusumuzu ve 
1 milyon yavrumuzu okutacak tek çare Halk 
Eğitimi Umum Müdürlüğünün bir gün önce 
kurulmasıdır. Okutmak için gece kurslarında ve 
askere gelenleri ordu ile birleşerek esaslı ted
birler almak bu meşum cehaleti yok edecektir. 
Ortaokullarımızda öğretmen sayısı bilhassa 
yabancı dil muallimleri çok noksandır. Hal ça
resi lise mezunlarını tekâmül kurslarından ge
çirerek, birleştirmek lâzımdır. Ayrıca Doğu'da 
ve Orta • Anadolu'da olmak üzere iki eğitim 
enstitüsünün hemen açılması şarttır. 

Orta öğretimde tedrisatın merkezi sıkleti 
ezberciliktir, Program ve metotların tamamen 
değiştirilerek; müşahede lâboratuvar esasına 
göre tedrisatın tanzimi ve talebelerin kabili
yetlerine göre yetiştirilmeleri lâzımdır. 2 000 
orta tedrisat öğretimini fevkalâde üzen; Hü
kümetin, Maliye ve Maarifin kabul ettiği ve 
Bütçe Komisyonunda sıra bekliyen kadro ka
nununun hemeu Meclise getirilmesi, devamlı 
rakibini rica ederim. 

Kıymetli bir arkadaşımın dediği gibi; öğret
men madde değil, bir mânadır. Doğru, fakat; 
sınıfta ders veren bir öğretmenin evde çocuk
larının yiyeceğini düşünmezse haklı notu bek
lenen bir öğretmenin kamı aç, olur, randıman 
tam olmaz. Ortaokullarda ve liselerde bu ka
dar şiddetli öğretmen ihtiyacı olduğu halde 
yüksek öğretmen okuluna çok az talebe alın
ması doğru değildir. Anadolu'da eczacı sıkın
tısını gidermek, Ankara'da bir eczacı okulu
nun açılması lâzımdır ve şartları haizdir. 

Avrupa'ya tahsile gidecek talebelerin; lise 
mezunlarından ziyade üniversite mezunların
dan seçilmesi ve gideceği yerin dilini iyice bil
mesinin şart koşulması işlerin âdilâne yürüme
si bakımından faydalıdır. 

Beden Terbiyesi Kanunu çok gecikmiştir. 
Bu kanunun tezce çıkarılması hususunda; ve
kâletin çok dikkatli ve devamlı takibediei ça
lışması lâzımdır. Türk milletinin ve Türk ce
miyetinin nurlu bir projektörü olan Türk ma-
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arifine- karşı, iktidar Hüküxuetimuin gösterdi
ği bu büyük fedakârlığa teşekkür ederken; ge
ceyi gündüze katarak yeni ve muhteşem bir 
Türkiye inşa eden ve fedakârca çalışan Hükü
metimize üstün başarılar temenni eder, 11)57 
yıh bütçesinin; büyük milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Allahtan dilerim. (Sol
dan, alkışlar) 

REİS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
Efendim, kifayet takrirleri gelmiştir, ancak 

henüz altı mebus arkadaşımız konuşmadığı için 
oyunuza arz edemiyoruz. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab-
zon) — Arkadaşlar, 1957 maarif bütçesi yarım 
milyarı aşmış olarak huzurunuzda bulunuyor. 
Bu bütçe 1948, 1949, 1950, 195J maarif bütçele
rinin yekûnuna müsavidir. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) -
Onlardan da fazla. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Binaenaleyh bu, maarif tarihimizde 
bir hamleyi ifade eder. nükümete, gençlerimi
zin yetişmesine matuf olan bu fedakârlığından 
dolayı teşekkür ederim. Bütçe raportörü arka
daşlarımızın da her meseleyi didikliyerek bize 
bir fikir vermek için gösterdikleri gayretleri şu 
kürsüden takdir eder, teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Arkadaşlarını, faydalı olacağını zannetiğim, 
inandığım bâzı fikirleri burada arz etmek isti
yorum. Malûmdur ki, bugünkü telâkkimize gö
re bilgi ve ilim hayata refah vermek için kul
lanılan bir vasıtadır. 

Bir zamanlar hayat ilim için telâkki olunur
du. Medreselerin kurşun kubbesi altında 40 se
ne Arapça öğrenmek için gayret sarf eden âşık
lar vardı. O ayrı bir şey, aşıklar devri geldi, 
geçti. 

Bugünkü telâkkide ise Mim, müreffeh bir 
hayat elde etmek için tahsil olunur, işe bu nok
tadan bu memlekete verilecek maarif progra
mının hedefinin de bu olması icabedeceği kana
atindeyim. O şekilde ki, memleketin, iptidai 
membalarını işliyecek, toprak vc hayvan mah
sullerini, madenlerini, enerji kaynaklarını bu
lup işliyecek insanlara ihtiyaç vardır. 

Bugünkü maarif teşkilâtında, evvelâ ilk, 
onun arkasından orta mektep, onun kapısının 
arkasından lise ve üniversitelerin kapıları bir

biri ardından görünür. Ama gençlik müreffeh 
bir hayata böyle uzun bir yoldan giremez, ha
yatı kısa yollardan takibetmek, bu memleke
tin muhtacolduğu maarifin programına göre 
tesbit etmek lâzımdır. Benim kanaatime göre 
maarifte yapılacak ilk iş bu olmalıdır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — ikinci meselemiz, ilk talhsil meselesi
dir. Bu mesele ise, bina ve öğretmen meselesi
dir. Burada iki unsuru telif etmek icabediyor. 
tik tahsili her tarafa yaymak işini uzun zama
na bırakmamak lâzımgelir. Bu, hamle istiyen 
bir iştir. Biz yollar için, sular için, şunlar, bun
lar için nasıl hamle yapıyorsak ilk tahsil için 
de kısa bir zaman zarfında hamle yapmamız za
ruridir. 

Arkadaşlar, memleket gençliğinin iç âlemini 
yumuşatmak lâzımdır, Bunun için de müfre
dat programlan arasına ahlâk derslerinin ko
nulmasına taraftarım. Nasıl ki, umumi hıfzıs-
sıhha dersleri mikrobu, sağlığın muhafazasını 
öğretiyorsa; ahlâk dersleri de hayrü şerri, gü
zelliğe, iyiliğe yönelmenin yollarını gösterecek
tir. Sonra gençlik bir elit zümresinin sevkü ida
resine muhtaçtır. Bu elit zümre fakülteleri
mizden çıkacaktır. Ama üniversitelerimiz bu 
kabiliyette inidir? 

Ben bir mebus olarak şunları işitiyorum : 
Lâboratuvarlarda mesai yapılmıyor; yahut 

bâzıları mesai yapmıyorlar. Doçentlerin ehli
yetli olanlanna mevki verilmiyor; klinikler var
dır. Şu vardır; bu vardır. Bu hizmet ifa edil
miyor. Ben mebus olarak Türk Milleti namına 
verdiğim paranın sarf mahallini aramıyacak 
mıyım ? 

Ne yapıyorsunuz, dediniz ve elinizi üniver
sitenin içine •uzattınız mı, kalbine değiyor bey
lerin, hassasiyet gösteriyorlar. Ama bunlan da 
işitiyoruz. 

O halde kanunda tadil yapılarak, üniversi
teler, işin, hizmetlerin ifa edilip edilmediğini 
kendi kendilerine kontrol edecekleri, oto • kon
trol sistemlere bağlanmalıdırlar. 

Tevhidi Tedrisat Kanununun ikinci madde
siyle «Medreseler Maarife devredilmiştir.» diye 
kayıt vardır. Medreselerin dört duvarını aldık. 
Medreselerin gelirleri nerede kaldı? Gelirleri, 
Maliyeye, Evkafa kaldı. Binaenaleyh, bu mese
le üzerinde maarif teşkilâtımızın durması ve 
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kanunun - 43~6 mı 432 sayılı Kanun mu bilmiyo
rum ikinci maddesindeki maarife devredilme 
meselesinin ehemmiyetle ele alınması lâzımdır. 

Fakir millet evlâtlarının yetişmeleri için ben 
bir gelir membaı gösteriyorum. Bunun üzerinde 
dururlarsa şahsan ben ve 10 binlerce memleket 
evlâdı minnettar kalacaktır. 

REİS — Hikmet Bayur, (Yok sesleri) 
Hacopulos (İstanbul) buyurun. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (istanbul) 

— Pek muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe yok 
ki, Cumhuriyet devrinde yapılmış olan inkılâp
ların en büyüğü yazı ve harf inkılâbıdır. Bu 
inkılâbı, bu reformu yaptığımız zaman iki gaye 
gütmekte idik : 

Biri, kolayca yazı yazmak ve okumasını öğ
renmek, 

ikincisi de, Garp ilmi ve Garp âlemine doğ
ru cephemizi çevirmek. Fakat, maalesef gelmiş 
geçmiş bütün hükümetlerin maarife vermiş ol
dukları ehemmiyete rağmen buna- tamamiyle 
muvaffak olamadılar. Sebebi tamamiyle malî 
külfetler ve imkânsızlıklardır. Senelerden beri 
ilk tedrisat kanununu beklemekteyiz. 

Arkadaşlar, her gelen Maliye Vekiline ne 
vakit büyük bir ilk tedrisat dâvası verdik mi, 
ilk tedrisat kanunu gelecek, demektedir. Onun 
için bu vaziyet onlar için bir cankurtaran, bi
zim için bir yem borusu olmaktadır.. Kendile
rinden riea ediyorum, bu ilk tedrisat kanunu
nun ne zaman geleceğini buradan katı olarak 
ifade etsinler. Çünkü, zamanlar geçiyor. Son 
zamanlarda okulsuzluk yüzünden doğru ve nor
mal tedrisat yapılamamaktadır. Bu arada mem
leketimizin kültür merkezi olan istanbul hak
kında bâzı malûmat vermek isterim. 

istanbul'da dörtlü tedrisata doğru gidilmiş 
bulunuyor. Ankara, İzmir ve istanbul'da dörtlü 
tedrisata doğru gidilmiştir. Çocuklarımız gün 
aşırı yarım gün mektebe gitmektedir ve bu sırf 
binasızlık yüzünden olmaktadır. Şehirlerimizde 
öğretmen kadroları tamdır, teşekkür ederiz. Fa
kat binasızlık yüzünden çocuklarımıza tam ve 
mükemmel bir kültür vermek imkânını bulamı-
yoruz. Bütün dünyada ilk tahsil 7 - 8 seneye çı
karıldı. Biz beş senelik bir tahsili de hakkiyle 
veremezsek çocuklarımız bize haklarını helâl 
etnıiyeccklerdir. Bunu Anayasa ile taahhüdet-
mişiz. yerine getirmemiz lâzımdır. Belediyelere 

bu işi yükletemeyiz. istanbul 500 seneden beri 
devam edegelen bir ilim merkezimizdir. Geçen 
sene 20, evvelki sene de 20 okul binası yapıl
mıştır. Fakat bunlar kâfi gelmemektedir. Bakır
köy'de dört bin çocuk dörtlü tedrisat yapmak
tadır. 

İlk tedrisat hakkında arkadaşlarımız geniş 
şekilde konuştukları için ben bu mevzu üzerin
de daha fazla durmıyacağım. 

Arkadaşlar; bir de ansiklopedi dâvamız var
dır. Bu ansiklopedi işine 1943 senesinde girdik, 
1946 senesinde de neşretmeye başladık. Halen 
B harfini bitiremedik. Bu hesapla bu ansiklo
pedi bir buçuk asırda ancak bitecektir. Arka
daşlar, ansiklopedi denince bir memleketin ta
rihî vakıalarını, ilmî tekâmülünü ve sair hu
susları, daha geniş monasiyle ihtiyaç duyulacak 
bütün hususları bir arada derli toplu bulmak 
böyle bir ansiklopedi ile mümkün olacaktır. 
Bizim 500 senelik bir Üniversite tarihimiz var
dır. Memleketimizde ne zaman derli toplu bir 
ansiklopedi göreceğiz? Bu gidişle, tekrar ediyo-
ı-um, 1,5 asırda bitmiş olacaktır. Matbuatın ilk 
teşekkül ettiği zamanlarda ingilterede ansiklo
pedi 4 senede bitmiştir. Bugün Amerika'da her 
sene yenilenmektedir. Artık bu devirlerde 1.5 
asır beklemek asla doğru değildir. (Soldan; 
bravo sesleri, alkışlar) 

Başka bir m e v z u : Okul kitapları.. İlkokul 
kitapları iyi basılmanıakta, çok kötü ve fena 
şekildedir diye bu işe temas ettiğimiz zaman
lar, klişe yoktur diyorlar. Arkadaşlar, günlük 
gazetelerimizde çıplak kadınlar için klişe bulu
nuyor da, okul kitapları için klişe bulunamı
yor... Buna anlayış göstermek lâzımdır. (Soldan: 
bravo, sesleri) 

Başka bir mesele daha vardır ki, hepiniz 
gibi şahsan beni de rencide etmektedir. Bugün 
arkadaşlar, dünyanın en büyük insanı olan Ata
türk'ün ölümünün 18 nci yılını idrak etmiş bu
lunuyoruz. Atatürk hakkında Hükümet tarafın-
dan veya ciddî müesseseler tarafından, 3 - 5 
ciltlik kendisinin azametiyle mütenasip hiçbir 
eser yoktur. Bunu ne zaman yapacağız? Ticari 
zihniyetle hareket eden birçok ticari müessese-
lerce basılmış Atatürk'ün eserlerim ve hayatı
nı belirten -kitapları görüyoruz arkadaşlar. Be
ni affedin, tâbir caizse, bir polis romanı vazi
yetinde ufak tefek kitapçıklar neşrederek onu 
istismar etmektedirler, öyle kitaplar vardır ki 
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içimizi titretmektedir. «Atatürk'e kafa tutan 
ter» diye bir polis romanı şeklinde çıkan kitap 
gibi. 

Maarif Vekâleti tarihle uğraşmış oları arka
daşları derleyip toplıyarak Atatürk'ün azame
ti ve yaptığı hizmetlerle mütenasip 3 - 5 cilt
lik bir kitap çıkartmalı ve her münevverin 
ucuzca kütüphanesine bu kitabı almasını temin 
etmeliyiz. (Alkışlar) 

Ondtfn sonra arkadaşlar; iftihar edeceğimiz 
bir müessese olarak Ankara Devlet tiyatrosu-
dıır. Çok iyi işlemektedir, Çok iyi randıman 
alınmıştır. Bugün Türk tiyatrosu bütün dünya 
tiyatroları ile boy ölçüşecek vaziyettedir. Fa
kat maalesef İstanbul tiyatrosu, mazisi daha es
ki olmasına rağmen, bu seviyeye yükseleme-
miştir. Mümkün olur da İstanbul tiyatrosunu 
Ankara, tiyatrosuna bağlıyabilirsek onu da 
belki bu seviyeye ulaştırabiliriz. Bu suretle İs
tanbul Belediyesini dc külfetten kurtarmış olu
ruz. İstanbul da iyi bir tiyatroya kavuşmuş olur. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (Devamla) 

— Peki, efendim. 
Ondan sonra arkadaşlar, İstanbul'da İtal

yanlardan alman bir konservatuvar binası var
dır. Maarif Vekaleti ile Nafıa Vekâleti arasın
da senelerce muhavereler cereyan etmesine rağ
men bu bina halen bitmemiştir. Bunun bir an 
evvel bitmesi lâzımdır. 

Bundan başka, İstanbul'da bir Opera binası 
vardır. Senelerden beri bu da bitmemiştir. Or
ta - Avrupa'da İkinci Dünya Harbinde yıkılan 
binalardan bugün yapılmış olan en iyi ve büyük 
binalar tiyatro binalarıdır, arkadaşlar. Arka
daşlar bizim sosyal kalkınma dâvamıza verdi
ğimiz ehemmiyete muvazi olarak bu tiyatrola
rın bir an evvel bitirilmesi lâzımdır. 

Asarı atîkaya da gereken ehemmiyet veril
melidir. (Soldan, bravo sesleri) Meselâ; Topkapı 
Müzesi bu milletin tarihini senelerden beri can
landırmış ve ona hizmet etmiş bir müessesedir. 
Bu binaya iyi bakmıyoruz. Birçok tarihî bina
lar çökmek üzeredir. Bunlara gereken ehemmi
yetin verilmesini rica ederim. 

Sözlerimi bitirmeden evvel hepimizin yüre
ğinde bir dert olan ilk tedrisat dâvasına döne
ceğim. Çok rica ederim, bu devreyi bitirmeden 
evvel muhterem Hükümetimiz, Muhterem Baş
bakanımız, tuttuğunu koparan Başbakanımız, 

bu dâvayı ele alsınlar ve ilk tedrisat kamununu 
bu devrede çıkaralım. Emin olsunlar, açtığı 
parklardan daha çok gönüllere ferahlık veren, 
yapılan fabrikaların şekerinden daha tatlı şe
keri, yapılan barajların vereceğinden daha faz
la nuru memlekete vereceklerdir ve memleket 
kendilerini şükranla karşılayacaktır. (Şiddetli 
alkışlar) 

REİS — Osman Turan, buyurunuz. 
OSMAN TURAN (Trabzon) _ Muhterem 

arkadaşlar, memleketimizin bir hars buhranı 
geçirmekte bulunduğunu belirtmekle söze baş-
hyaeağım. Medeniyet değiştiren her memlekette 
bu, kaçınılmaz bir hakikat, bir realitedir. Tarih 
ve sosyoloji bumu böyle göstermiştir. O halde 
gönül ister ki, Yüksek Meclisin uzun, birkaç 
günlük mesaisini, siyasi mülâhazaları bir tarafa 
bırakarak, milletçe istikbalimizi hazırlıyan bor 
mesele olarak, bir dâva olarak, mânevi bünye
mizi bir tetkik ve bir revizyona tâbi tutmak 
imkânını bulalım. Sadece siyasi hayatımızdaki 
inkişaf bakımından bir hâdiseye temas ederek 
mevzuun ehemmiyetine girmek istiyorum. 

ilk demokratik harekete geçtiğimiz sıralar
da memleketin % 35 nispetinde okur yazar ol
ması, Türkiye'de demokrasinin muvaffak ola-
mıyaeağı endişesi - itiraf edilsin veya edilme
sin - görülüyor ve hattâ iddia halinde meyda
na konmuş bulunuyordu. Üç defa tek dereeeli 
seçim yaptık. Bu seçimlerde, her ileri Garp 
memleketi seviyesine uygun bir alâka ve kabili
yetin, o okur yazar olmıyan kütle tarafından 
da gösterildiğine şahidolduk. Yani Türk milleti, 
reyinin kudret ve isabeti bakımından elinden 
gelen her fedakârlığı yapmıştır. Bu, Türk mil
letinin tarihine intikal eden iki hasletin netice
sidir. 

1. Türk mîlleti, Garbi - Avrupa'ya nazaran 
demokratik hareketlere geç başlamış olmakla 
beraber, onlardan farksız olarak, tarihî bünye
sine, içtimai bünyesine uygun, em demokratik 
anlayışla hareket etmiştir. 

ikincisi tarih boyunca Türk milleti millî şe
ref ve mukaddesatını bütün kudretlerinin üs
tünde tutmuş ve bu, Türkün tarihinden kalan 
bir mirastır. On senelik zaman içinde, demo
kratik inkişafımızda bâzı zikzaklar kaydedilme
si mümkündür. Ben nevmit değilim asla. Fakat 
birtakım sıkıntılar dolayısiyle, muhalefet ve ik
tidar biribirimizden şikâyet ediyorsak bunun 
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kükür, aim bakımından, mefkure 
bakımından mesuliyetin tamamiyle münevvere 
*aei olduğudur. 0 halde bu zaruret yalnız bi
zim mânevi bakımdan bir şey yapmamızı, mese
lelerimizi vaz'etmemizi ve hal yoluna gitmemizi 
âmir bulunmaktadır. Ve ilim bunları halletmek 
yollarmı göstermiştir. Yeter ki Yüksek Meclis 
bu meseleleri günün birinde ele alsın ve bu fır
satı versin. Memleketimizin Avrupa demokrasi
sine girerken karşdaştığı problemler büyüktür. 
Bunlar üzerinde münevverlerle siyasi partiler 
arasında ihtilâf bulunabilir. 

Yalnız öyle bir mesele vardır ki, bu mem
lekette solcular da dâhil olmak üzere kimsenin 
itiraz edeceği bir mesele değildir, ittifak ede
ceği bir meseledir. O da bizim istikbalimizin an
cak ilmî inkişafla, bu ilmî İnkişafın selâmet 
yolunda ve tatmin edici bir tempo ile yürüme
sini kabul etmekle mümkündür. Bu itibarla 
kimsenin ayrı düşünmesine imkân yoktur. Bu 
bakımdan muhasebesini yaptığımız zaman muh
terem arkadaşlar, Rusya 1960 senesine kadar 
bir milyon 250 bin ilim adamı yetiştirmek dâ
vası ile uğraşmaktadır. Amerika 900 bin... Bü
tün Avrupa'nın, cihanın, milletlerin hayatiyeti 
ilimle kabil olmaktadır. Bugünden başlamak 
üzere (belki az para ile mümkün değildir, yal
nız bir zihniyet meselesidir bu meseleyi ele 
alıp on, on beş sene zarfında üç bin, beş bin 
ilim adamı yetiştirmezsek dünyanın coğrafi 
bakımdan mühim olan bu yerinde çok hassas 
bir duruma düşmüş oluruz. 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
OSMAN TURAN (Devamla) — Maarif me

selesine gelince; şu bir dakikada hiçbir şey 
söylemek mümkün değildir. Yalnız maarifin 
bütün memleket dâvalarının halli için yegâne 
vasıta olduğunu belirtmek lâzımdır. Umu
miyetle bugün geçirilmekte olan mânevi buh
ran günün meselesi değildir. Memleketin mu
kadderatı elli seneden beri mânevi bir buhran 
karşısındadır ve bu zaruridir. Yalnız zaruri 
olmıyan, kötü olan buna tedbir almamaktır. 
Orta tedrisatta ana dilini öğretmeyen medeni 
bir memleket mevcut değildir. Bizim orta 
tedrisatımız bu imkândan mahrumdur. Bu mah
rumiyetin sebebi yalnız umumi kültür şeyinin sar
sıntısı değildir. Buna yapılan müdahaleler de bu
na müessir olmuştur. Maarif Vekâleti Bütçesi 
üzerinde daha fazla konuşmaya imkân yoktur. 

Sadece dil bakımından bir memleket böyle 
bir durumda olursa bunun üzerinde ehemmi
yetle durulmalıdır. Ana diline sahibolmazsa o 
memleketin terakkisi hususu biraz şüphe gö
türür. 

Binaenaleyh maarifin ana dâvalarına geç
meden bir noktası üzerinde durmak lâzımdır 
ki, o da şudur : Maarifi manen teçhiz etmek 
için yeni bir müesseseye ihtiyaç vardır. Maarif 
Vekâletine gelen vekiller ne kadar kudretli 
olurlarsa olsunlar Türkiye'nin medeniyet dâ
vasında muvaffak olması için kıymetli ele
manlara ihtiyaç vardır. Bugün bunları halle
decek bir bünye mevcut değildir. Bu bünyeyi 
maarife bahşetmek ve ondan sonra ilmî prob
lemlerin halledilebilmesini beklemek istiyo
ruz. Geçen sene bu mevzuda konuşurken hiç
bir adım atılmamış olduğunu ve maarifi yeni 
bir ilmî müessese ile teçhizetmek lâzımgeldiği-
ni söylemiştim. Tanınmış ilim ve fikir adam
larını burada toplamak ancak ilk adım olur. 
Yüksek Maarif Şûrası faaliyete geçmeden 
Maarif Vekâleti işlerinin iyi yürüdüğünü ne 
ben iddia edebilirim, ne de aksini Maarif Ve
kili ve vekâlet mensupları iddia edebilirler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Söz sı

ramı Fethi Beye veriyorum. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, daha 

önceki mâruzâtımda vaktin darlığı dolayısiyle 
üniversiteler mevzuuna temas edememiştim. Bir
kaç kelime ile buna da temasıma müsaadenizi 
rica ederim. 

Üniversitelerimiz talebe cevap verecek du
rumda değüdir. İstanbul ve Ankara üniversite
leri binlerce talebenin bir kürsüden istifadesine 
mâruz bırakılmış vaziyettedir. Bu kadar kala 
balık olan bir sınıf veya kürsüden istifade imkâ
nının az olacağı bedihidir,. Bunun için hükü
metin birçok yerlerde üniversiteler kurmak te
şebbüsünü takdirle karşılarız. Ancak, üniversi
teler, ananeleriyle ve bilhassa ilmî otoritelerden 
ibaret olan ilim heyetleriyle kıymetlenirler. İs
tanbul ve Ankara üniversitelerimizde dahi pro
fesör, doçent ve asistan ihtiyaçlara kifayet et
mezken yeni kurulacak üniversitelerin bu ihti
yaçlarının nasıl karşılanacağı hakikaten meraklı 
bir konudur. Bilhassa asistan müessesesinin üze-
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timle ehemmiyetle durulması lâzımgeldiği aşikâr
dır ve bu yolda bazı teşebbüslerin meveudol-
duğunu öğreniyoruz. Kanaatimce bunda geç ka
lınmıştır. Asistanlara çok az para verilmekte ve 
birçok hakları zamanında yerine getirilememek
tedir. 

üniversite tahsili için yurdun muhtelit* yer
lerinden gelen gençlere ihtiyaca salih yurtlar bu
lunamamaktadır. Bu yüzden bu gençlerin sağlık 
durumları bozulmaktadır. Çünkü çok nâmüaai; 
şartlar ve muhit içinde bulunmaktadırlar. Üni
versiteye mahsus olan yurtların çoğaltılmasını 
veya Kızılay gibi müesseselerin bu yurtlara 
yardımlarını artırmasını ümidetmekteyiz. Bun
larla beraber üniversitelerimiz memleketin bütün 
hâdisatmı inceleyip, araştıran yerler olarak-, ge
rek üniversite muhitinin, gerekse hükümetin da
ima müsamahasını görmek lâzımgelen yerlerdir. 
Oradaki her hangi fikrin bir tahlilini, üniversi
tenin mânasiyle kabili telif olup olmadığını ince
lemeden, derhal ona müdahalede bulunmak, on
ların ışık verme alanındaki cesaretlerini kırar. 
Müteaddit defalar izah edildiği gibi üniversite 
muhtariyetini zedeliyen son kanunların üniver
sitelerin şümulünden kaldırılmasını canü gönül
den temenni ederiz. 

İlmin karşısında, suç teşkil eden bâzı hâdise
ler dahi suç olmak vasfım kaybedebilir. Bir mi
salle bunu muhterem arkadaşlarıma izah etmeye 
çalışacağım. Malûmdur ki, Ziraat Fakültesinden 
bir profesörün zannederim dolabında bir miktar 
esrar veya afyon bulunuyor. Sue. telâkki edi
lerek derhal mevkii muameleye konuluyor Haki
katen bu madde bir başkasının elinde bulun
saydı derhal tevkif edilecekti. Profesör de aynı 
muameleye tâbi tutuluyor. Fakat hakkını mü
dafaaya kaadir ve sahibolmadığıııdan Şûrayı 
Devlete müracaat ediyor. Bu afyonun, bulun
durulması suç teşkil eder. Ancak, bu maddenin, 
orada sırf ilmî bir araştırmaya mahsus olarak 
bulunduğu anlaşılıyor ve profesör beraet etti
riliyor. 

Ben afyonu, zihniyeti sembolize etmek-için 
örnek olarak ortaya koydum. Her hangi bir fi
kir de böyledir. Bir mevzu, bir fikir de ancak 
böyle ilmin tetkik ve tesbiti ile neticeye isal 
olunur. Bu sebeple her hangi bir meseleyi ele 
alan üniversite mensubu, o meseleyi teşrih eder
ken, «Bu politikadır, binaenaleyh suçtur,» şek

linde onu muaheze etmek kanaatimizce doğru 
bir hareket olmaz. 

Kaldı ki, programının, hatırımda kaldığına 
göre, 11 nci maddesinde Demokrat Parti ikti
darının bu yola katiyen girmemesi lâzımgelir. 
Buna ilâveten şu hususu da arz edeyim.... 

REİS — Vaktiniz bitmiştir, efendim. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Müsaade eder-

seniz, cümlemi tamamlıyayım. 
REİS — Tamamlayınız, efendim. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Üniversite ta

lebeleri muhtelif müesseselerden burs almakta
dırlar. Bu burslar 125 lira gibi çok cüzi bir pa
radır. Bu 125 lira ile bir talebenin iaşe ve iba
tesini temin etmesine ve mektep masraflarım 
vermesine imkân ve ihtimal yoktur. Bu mikta
rın hayat şartları ile mütenasip bir seviyeye çı
karılmasını da temenni ediyorum. 

RElS — Ahmet Tokuş. (Yok sesleri) 
Hulusi Bozbeyoğlu söz sırasını Suat Başol'a 

vermiştir. 
Suat Başol, buyurun, efendim. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, memleketin iktisadi, içtimai ve si
yasi bünyesinin gelişme ve olgunlaşmasında 
maarif müntesiplerinin gösterdiği fedakârlığı 
huzurunuzda şükranla ve minnetle karşılarım. 

Hemen şunu arz edeyim ki, dünyada mey-
vasını en geç veren ağaç maariftir, arkadaşlar. 
Karayollarına, Demiryollarına, iktisadi Devlet 
Teşekküllerine tahsisat verirsiniz; altı ay son
ra, bir sene sonra eserini müşahede edebilirsi
niz ; fakat, maarif öyle bir müessesedir ki, mey-
yasını 25 senede ancak verir. 

İktidarın ve Cumhuriyetin kurulduğu gün
leri hesabedersek maarifte ne kadar ileri bir 
merhaleye, gittiğimizi görürüz. Nihayet içinde 
bulunmakla gurur ve şeref duyduğumuz Türki
ye Cumhuriyeti, otuz, otuz iki senelik bir hü
kümettir ve bu müddet zarfında maarifin her 
sahasında muazzam inkişaflar husule gelmiştir. 

Yalnız, burada ben bir noktayı belirtmek is
tiyorum : Bu memleketin sahibi ve efendisi, 
diye daima övündüğümüz ve hattâ halk edebi
yatı olarak terennüm ettiğimiz bu kütleye lâ
zım olan himmet daha önceleri gösterilmemiş
tir. Sebebi; şehirlerde okullar için konforlu bi
nalar vardır, elektrik, kalorifer vardır, sobası 
vardır, bir başöğretmeni ve 5 hocası vardır, fl-
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m i n şehre nazaran çok zor olduğu köyde kırık 
pencerelerden rüzgâr girer, ısınacak sobası yok
tur,, yazacak kara tahtaya ve oturacak sıraya 
sahibolmadıği gibi beş sınıfı bir tek öğretmen 
idare eder. Bu bir hakikattir. Binaenaleyh, bi
zim üzerinde ısrarla duracağımız tek konu ma
arifi köyde şehir durumuna getirmektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, mensubu olmakla 
şeref duyduğum maarif dâvasında muallimlerin 
ve onları okutan hocaların bir insan mimarı ol
duğuna yüzde yüz inanmış insanıındır. Devlet 
mekanizmasında vazife göre birçok kıymetli 
elemanlar vilâyet merkezlerinde ve nihayet kâ
za merkezlerinde vazife görürler ve her türlü 
ihtiyaçlarını temin edebilirler. Fakat muallim 
cemiyetin inkişafı için ilmi, irfanı rehber yap
mak için mahrumiyet bölgeleri dediğimiz kaza
larda, köylerde, şerefle, feragatle vazife gör
mektedirler. Kendilerine daima minnettarız. 
Sağ olsunlar, var olsunlar. Maarife tuuhabbctli-
yız arkadaşlar. (Alkışlar) 

REÎS — Maarif Vekili, buyurun. 
Vekil Beyefendi; beyanlarınız uzun süreeek-

se gelecek Celse devam edelim. 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Kısa konuşacağım. 
REİS — Buyurun. 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlanm; değerli arkadaştan-
Biın bu kürsüden vâki olan konuşmaları huzu
runuzdaki vazifemi kolaylaştırmış bulunuyor. 
Bu arada takdirlerini esirgemiyen muhterem 
arkadaşlarımla tenkidlerde bulunan muhterem 
arkadaşlarıma müştereken teşekkür ederim. 

Maarif dâvasının, memleket çapındaki ehem
miyetini hepiniz pekâlâ bilirsiniz ve bunları bu
rada ifade etmiş bulunuyorsunuz. Bendeniz bu
rada bu bildiğiniz şeyleri kısaca tekrar ede»*:-
ğim. 

Konuşan arkadaşlarımızın hepsi maarifimi
zin ana dâvası olan ilköğretim dâvası üzerinde 
durdular. Bunda şüphesiz ki, çok haklıdırlar. 
Maarifin, hangi tahsil kademesinde olursa ol
sun (ilk, orta, lise, yüksek), bu ana meselenin 
mebdei öğretmen meselesidir. Yine arkadaşları
mın da temas buyurdukları gibi öğretmen kısa 
zaman içinde yetişmez. Bina kısa bir zamanda 
yapılabilir, fakat insanı muayyen bir fikir se
viyesine, moral seviyeye ulaştı*oak mühimdir. 

Bilhassa ilköğretimde öğretmen yetiştirmek 
için 195i de alman tedbirler yeni semere ver
meye başlamış ve 1956 da 6 800 ilkokul öğret
meninin tâyini yapılabilmiştir. 

Mevcut 42 aded Öğretmen okulumuzdan 
18 000 öğrenci ve bu öğrencilerden her sene 
'•3 500 - 4 000 öğretmen elde etmek imkânına sa
hip bulunuyoruz. Böylece her sene memleketin 
muhtacolduğu öğretmenleri elde etmek için ted
birlerimizi almış bulunmaktayız. Bunun dışın
da, 18 bin aded talebeyi 20 bine çıkarmak için 
de ayrıca tedbirlerimiz mevcuttur. Hiç şüphe
siz ki, ilköğretimi bir taraftan hoca, öbüründe 
maddi imkânlarla telif etmek lâzım gelir. Key
fiyeti bu bakımdan ele alan Vekâletimiz ilköğ
retim kanun tasarısını hazırlamış bulunmakta
dır. Ancak, bunun portesi bir milyar civanııda-
dır. Bunun bir kısmı mahallî idarelerden, bir 
kısmı da umumi bütçeden sağlanacaktır. Umu
mî bütçeden sağlanacak kısmı üzerinde Hükü
met olarak mutabakat halindeyiz. Ancak mahal
lî idarelerin imkânlan araştırılmaktadır. Mali
ye Vekâleti bu mevzu üzerinde durmaktadır. 
Çok kısa bir zamanda bu kanun 'lâyihası Yük
sek huzurlarınıza gelmiş bulunacağını ümidede-
rim. Böylece yıllara taksim edilmiş bulunan ilk
öğretim dâvasını bu plân ve program dâhilinde 
tahakkuk ettirme imkânına kavuşmuş olalım. 

Muhterem arkadaşlarını, geçen sene de arz 
etmiştim: Memleket maarifinin bir nesil içiu 
1955 ten 1980 senesine kadar hesapları yapılmış 
bulunmaktadır, Nüfusun artışına göre ilk, orta, 
lise ve yüksek okul talebe sayıları tesbit edilmiş 
ve bu artışlar ^grafiklerle tesbit edilmiş bulun
maktadır. Buna paralel olarak 40 talebeye bir 
öğretmen hesabiyle yine 1955 ten 1980 e kadar 
her sene ilk, orta, lise ve diğer kademelerin 
muhtacolduğu öğretmen sayısı da tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Yine aynı şekilde her tahsil ka
demesinde bir talebeye isabet etmesi lâzımgelen 
metre kare yerin hesabedilmesi suretiyle her se
ne her tahsil kademesinde kaç metre kare yerin 
inşa edilmesi lâzımgeldiği hususu dahi grafikle 
rüzilmiş bulunmaktadır. Beher metre kare yerin 
maliyeti de buna göre hesabedilerek tesbit ed»'-
miş bulunmaktadır. Her sene inşaat için tahsi
lin muhtelif kademelerine ne miktar p.ır.1 k o 
nulması lâzımgeldiği hususu yine grafikle çizil
miş bulunmaktadır. Ancak arz ettiğim cihet 
sadece bir hesap meselesidir. 
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REIS — Efendim, verilen karar mucibince 
müddet bitmiştir, (Saat 13). Ancak Vekil Beye
fendi beyanlarının biraz daha devam edeceğini 
fakat kısa olduğunu ifade ettiler. Bu itibarla 
Celsenin, Maarif Vekilinin beyanlarının sonuna 
kadar devamını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu
yuran, efendim. 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Devam
la) — Çok teşekkür ederim. 

Ancak, çizilmiş olan grafikler bir hesaba da
yanmaktadır. Şüphesiz ki, tatbikatta halen yü
rümekte olan grafiklerle bu grafikler arasında 
bâzı mesafeler mevcuttur. Çalışma tarzımızı bu 
iki grafiği birbirine yaklaştırmak ve birbiriyle 
irtibatı temin etmek suretiyle tesbit etmiş ve 
öğretmen bakımından da bu hususta tedbir al
mış bulunmaktayız. 

İlköğretim mevzuundaki öğretmen ihtiyacı 
için aldığımız tedbirleri biraz evvel arz ettim. 

Orta öğretimin şimdiye kadar bu mevzuda 
ıneveudolan üç kaynağından senede 200 küsur 
öğretmen yetiştirilirken, alman tedbirler netice
sinde her sene bu miktar iki, iki buçuk misline 
çıkacaktır, yani 1957 senesinde bu 220 miktarı 
500 civarında olacaktır. 

Aynı şekilde teknik öğretimde de buna mü
masil tedbirlerimiz vardır. Bu yıldan itibaren 
kız teknik öğretmen okulunun çıkaracağı öğ
retmen sayısı, önümüzdeki yıl ihtiyacımızı kar
şılamış olacaktır. Erkek öğretmen okulu ile, 
I960 yılında mevcut ihtiyacımız karşılanmış 
bulunacaktır. Lisele riçin de bildiğiniz gibi, 
yüksek muallim mektebi, zannederim 1951 yılın
da yeniden iflıdas edilmiştir, burada 75 civarın
da ve muhtelif branşlarda talebemiz mevcuttur. 
Ancak ders yılı başında müracaat eden talebe
ler, sonradan başka fakültelere ayrılma vukuu 
dolayısiyle aded itibariyle azalmaktadır, yani 
ihtiyacımız nispetinde değildir. Şüphesiz ki, 
öğretmenlik müessesesini her kademede cazip 
bir hale getirmek bakımından icaheden tedbir 
ittihaz edilmiştir. Heyeti Celilenizin göstermiş 
olduğu semahat neticesinde bu tedbirler tatbi
kat safhasına girmiştir. Nitekim intibak ka
nunları çıkmış, kadrolar çıkmış, bugün bir ilk
okul öğretmeni maaşının 125 liraya yükselmesi 
imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Yine orta öğretimle alâkalı olmak üzere kad
ro Kanunu Bütçe Encümeninde bulunmaktadır. 

Buna paralel olarak aynı mesleki cazip hale ge
tirmek için geçen sene kabul ettiğiniz ders üc
retlerinin artırılmasının maarifte çok müspet 
neticeleri, tesirleri müşahede edilmiş bulunmak
tadır. İstifa eden öğretmenlerin bu kanun 
muvacehesinde tekrar vekâletimize döndüğünü 
görmek bizim için sevinçli bir hâdise olmuştur. 

Muhterem Fethi Ülkü arkadaşım, haklı ola
rak, Teşkilât Kanunu üzerinde durmuş bulunu
yorlar. Bu husus daha ziyade Personel Kanu
nuna bağlı bulunmaktadır. Personel Kanunu 
ise Meclistedir ve bu hususların da bu kanuna 
bağlı olduğunu tekrar arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlanm, bilhassa maarifte, 
bâzı müesseselerde keyfiyet tarafı üzerinde 
durmuş bulunuyoruz. Bu hususta, evvelce de 
arz etmiş olduğum gibi, istiyoruz ki, Maarif 
Vekâletini ilim Akademisi, Yüksek Maarif Mec
lisi ve Talim, Terbiye gibi üç müesseseye isti-
nadettireliuı. Bunun için Yüksek Maarif Mec
lisine aidolan kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. 

îlim Akademisine ait kanun lâyihası da ha
zırlanmaktadır. Sağlık teşkilâtını organize 
eden ve bunu maarifin bünyesinde daha rasyo
nel bir istikamete tevcih edecek olan kanun ta-
sansı hazırlanmış ve mütalâalan alınmak üzere 
vekâletlere sevk edilmiş bulunmaktadır. Umi-
dederiz ki, yakın bir istikbalde bu kanun ta
samı kanunlaşır. 

İmam-hatip okullarına ait kanun tasansı 
da Yüksek Meclise gelmiş bulunmaktadır. Bu
na göre imam - hatip okullannin özel okullar
dan alınarak orta öğretime intikal etmesi der
piş edilmiş bulunmaktadır. Bu, kanuniyet kes-
bedecek olursa - ki bu kanun lâyihası da Bütçe 
Encümeninde tetkik edilmekte ve yakın bir is
tikbalde çıkacağını ümidetmekteyiz - İmam - Ha
tip okullannı orta öğretime intikal ettirerek şim
dikinden daha iyi bir istikamete kavuşturmuş 
olacağız. 

Teknik öğretim ve halk eğitimi mevzuunda 
daha fazla durmak istemiyorum, çünkü 18 Mart 
1957 de Maarif Şûrasında bu iki ana mevzuu 
uzun uzadıya münakaşa edilecek ve bir neticeye 
bağlanacaktır. Halk eğitimi üe alâkalı olarak 
hazırlamış olduğumuz kanun lâyihası da yine al
tıncı maarif şûrasında tezekkür edilip mütalâası 
alındıktan sonr* Heyeti Celilenize arz edilecek-
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tîr. Bunların ürerinde ana dâva olarak durmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlar; üniversite mevzuu üze
rinde de arkadaşlarımız durmuş bulunuyorlar. 
Biliyorsunuz üniversitelerimiz 4936 sayın Kanu
na tâbi bulunmaktadır. Bu kanunda her hangi 
bir değişiklik yapılmış değildir. Şüphesiz ki, 
Üniversiteler Kanununun belli maddesinin fıkra
larının hükmüne göre üniversitelerimiz faaliyette 
bulunurlar ve oradaki ilmî neticeleri halkın hiz
metine ulaştırmak kanunun icabıdır, üniversite
lerimiz bu yoldadır. 

Ama bu hiçbir zamau yevmi politikaya inti
kal etmek ve oraya karışmak mânasına gelmez. 
Bu hususu da yine Üniversiteler Kanununun 46 
nci maddesinin D bendi tasrih etmiştir. Bu da 
yine Üniversite Senatosu tarafından tesbit edi

lecek bir husustur. Binaenaleyh, bunların hep
si Üniversiteler Kanunu içinde mündemiç bulun
maktadır, îlmî hüviyetiyle üniversitelerin muh
tar olmaları elbette lâzımdır, tlim esasen muh
tardır. 

Ankara Üniversitesi içinde, oraya bağlı ola
rak; eczacılık ve dişçilik okullarının açılmasına 
temas ettiler. Ankara Üniversitesi de bu yolda
dır. Ankara Üniversitesi içinde memleketin son 
derece ihtiyaç duyduğu bu iki branşı tesis etmek 
üzere Ankara Üniversitesiyle birlikte çalışmak
tayız. Yakında teessüs etmiş olmanın sevincini 
duyacağız. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Soldan alkışlarj 
REÎS — Saat 15 te toplanılmak üzere celse

yi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 13,10 

İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 15,10 

REİS - Reisvekili Fikri Apaydın 

Kâtipler : Übeydullah Seven (Hakkâri) , İhsan Gülez (Bolu) 

REjS — Voklama yapacağız, efendim 
(Erzurum mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
Maarif Vekâleti Bütçesinin müzakeresine de

vam ediyoruz. 
Söz Agâh Erozan'm. 
AGÂH EROZAN (Buna) — Muhterem ar

kadaşlar, 5 dakikalık zaman içinde maarif 
mevzuunda her sahaya temas etmek gayrimiim-
kün olduğundan kısa kısa muayyen kısımlar 
özerinde duracağını. 

Evvelâ hoca dâvası. Buna muhtelif arka
daşlar temas ettiler. Hoca dâvasının çok esaslı 
biı- surette halledilmesi lâzımdır. Kuvvetli ve 
üstün vasıflı hoca yetiştirmek n e y bağlı ise 
bunu sürtale halletmek lâzımdır. Bendeniz bü
tün hayatımda ilkokul mezunu nlmakla iftihar 
ederim. Eğer ilkokulda hocalarım kuvvetli ol
masalardı iyi yetişmemize imkân olmıyaeaktı 
ve bizim için ortaokul, lise ve üniversite hüs-

! ran olurdu. Bu hale göre ilk tahsile âzami 
ehemmiyet verilmesi şarttır. Bunu sağlamak 
maksadiyle ilkokul tahsilinde Maarif Vekâle
tinin takibettiği usulün (üçüncü sınıftan sonra) 
behemehal ayrılması ve grup usulüne dönülme
si lâzımdır. 

MUZAFFER KURBANOĞLU (Manisa) — 
Böyle bir şey var mit Ben bu fikirde değilim. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Efendim, 
zatiâliniz bu fikirde ounıyabilirsiniz, ama ben bu 
kanaatteyim. Kurbanoğlu arkadaşımız belki ho
calıkta benden, üsütndür. Ama bendeniz de bu 
meslekte 20 sene evvel, çalıştım. Tarih, coğrafya 
ve fiansızca hocalığı yaptım. Bu dâvaların çor
basında tuzum vardır. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar; sınıf sistemini birinci 
sınıftan üçüncü sınıfa kadar kabul ediyorum, 
fakat üçüncü sınıftan beşinci sınıfa kadar mut
lak surette grup esasını kabul temek icabeder. 

Sınıf usulünde öğretmenin hastalığı günler
ce bütün derslerin boş kalmasına sebeboluyor. 
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Grup usulünde bu kısmen azalmış o lu r . Aynı 
zamanda u r t a okullarda g r u p u s u l ü tatbik edil
diğinden çocuk bu usule ilkokuldan alışmış 
olur. 

Muhterem arkadaşlar; hocaların kifayeti 
meselesinden bahsedildi. Hocaların kifayeti me
selesi hakikaten mühimdir. Talebelerin yetiş
mesinde en mühim dinil hocanın kifayetli olu
şudur. Hocalık mesleki başka hiçbir mesleke 
benzemez. Meselâ bir hâkim kifayetsiz olabilir, 
kararı kifayetsiz veya zühule, müstenit bir ka
rar olabilir, ama bu kararın daima tashih im
kânları mevcuttur, üst mahkemeye gider, Tem
yize gider, karan tashih ettirir. Bir nahiye mü
dürünün veya kaymakamın da her hangi bir 
surette işliyeceği hatayı onların üst makamı 
olan vali*düzeltebilir, Ama tedris hayatında bir 
tashih imkânı mevcut değildir. Çünkü; bir öğ
retmen kifayetsiz olursa onun okutacağı çocuk
lar da iyi yetişemez ve bunun ıstırabını hayatı 
boyunca çekerler. Bu bakımdan hocaların her 
zaman ehil olması zaruridir. 

Zamanında bir parti lideri; «Ben 20 lira İle 
hoca bulabilirim» diye bu kürsüden beyanda 
bulundu. Bilinmesi lâzımdır ki; hocaya 20 lira 
vermeyi düşünenler bu dâvayı asgari 20 sene 
geri götürmüşlerdir. Hocaya 1 020 lira vermek 
lâzımdır. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
10 000 den fazla öğretmen, kendilerine daha iyi 
imkânlar sağlıyan îşçi Sigortalarına vc sair mü
esseselere geçndşlerdir. Yüksek Meclisinizin 
çıkarmış olduğu intibak kanunlariyle bunlar
dan bir kısmı tekrar mesleke dönmüşlerdir. An
cak yüksek huzurlarınızda Maarif Vekili arka
daşımızdan rica ediyorum, mutlak surette bu 
intibak kanunlarından faydalanmak için kad
rolarının da alınması lâzımdır. Bunu Muhte
rem Vekil Beyefendiden bilhassa istirham ede
rim, öğretmenlerin zamanında terfi etmelerine 
çok dikkat etmek lâzımdır, Eğer memleketin 
şurasında burasında kadrosuzluk yüzünden ter-
filerini bekliyen öğretmenler varsa, bunlan sür
atle terfi ettirmek birinci vazifemiz olmalıdır, 
öğretmenlerin terfii yapılmadıkça vekâletteki 
şube müdürlerini terfi ettirmek doğru olamaz. 
Evvelâ öğretmenleri terfi ettirmek lâzımdır. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım; kıymetli vakitlerinizi fazla 
işgal etmiyeceğim. Bugün hocalık meslekinin 
cazibesini artırmak bu meslekin ihtiyaçlarını 

umumi masraf bütçeleri içinde mütalâa etmek 
i gayrimümkihıdür. 
j Bana sorarsanız, ilkokul hocası dâhil, bütün 
; hocalar için hususi bir terfi sistemi kabul edü-
i melidir. İstikbale emniyetle bakabilmek için biz

den sonrakilerin bizden kuvvetli olması lâzım
dır. Bunun tara çaresi kuvvetli hocalar yetiştir
mektir. Bu mevzuda daha fazla geç kalmıya-
lım. Büyük fedakârlıklarla da olsa hususi bir 
Maarif Vergisi ihdas edilmelidir. (Soldan; al
kışlar) Bugün liselerimizde matematik hocası 
yoktur. Gençlerimiz 4 sene ulûmu riyaziye tah
sili yapıp ondan sonra 30 lira asli maaşla lise
lere matematik hocası olmaktansa; 2 sene daha 
okuyup mühendis olarak günde 50 lira yevmiye 
almayı tercih ediyorlar ve bunda da haklıdır
lar. Bu durum muvacehesinde liselerimizde ma
tematik hocası bulunmazken lise açmanın aley-
hindeyiııı. 

REÎS — Cümlenizi ikmal edin, efendim. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, vakit bitti, söyliyebildiklerimi söy
ledim sanıyorum. Fakat inşallah daha geniş 
bir imkân bulduğumuz zaman bunlara bol bol 
temas ederiz. 

Son olarak gerek şahsım adına ve gerekse 
sizlerin hislerinize tercüman olarak ifade ede
rim ki, cemiyetin en üstün ve eli öpülecek in
sanları olan hocalan şükranla selamlamayı bir 
şeref borcu sayarını. (Alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — Kifayet takriri geldi. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti ve üniversiteler bütçeleri 

üzerindeki konuşmalar kâfidir. Fasıllara geçil
mesinin reye konmasını rica ederiz. 

Konya Konya 
Reyhan Gökmenoğlu Mekki Keskin 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfi görülmektedir. Maddelere 

geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzincan 

Veysel Varol 

AZIZ ÖZBAY (Urfa) — Kifayetin aleyhin-
de söz istiyorum. 

RElS — Buyurun, efendim. 
AZIZ ÖZBAY (Urfa) — Muhterem arka

daşlarım, verdiğiniz bir kararla milletvekilleri
nin her vekâlet bütçesinde konuşmaları için be-

3515 

TBMM KUTUPHANESI



şer dakîka hak tanımıştınız. Fakat bu beşer 
dakika dahi dikkat buyurmuşsanız tamamiyle 
arzu edilen mahiyette değildir. Eğer mutlaka 
beşer dakika bizim zamanımızı israf eder mahi
yette görülüyorsa, bunu üçer dakikaya dahi 
indirmek şeklinde karar verelim, fakat her mil
letvekiline konuşma hakkı ve imkânı vermek 
yoluna gidelim. Heyeti Âliyeniz bundan son
raki müzakerelerde milietvekilerinin üçer daki
ka ve her istedikçe konuşmasına imkân versin. 
Bu suretle beşer dakikanın üçer dakikaya indi
rilmesine vc bu teklifin kabulüne.... 

REtS — Aziz Bey, o ayrı bir tekliftir. Tak
rir verirsiniz onun sırası geldiği vakit reye 
vaz'ederiz. Şimdi kifayet aleyhinde söz aldı
nız. 

AZİZ ÖZBAY (Devamla) — Milletvekili 
olarak söz almış arkadaşların sayısı yirmiye 
yükselmiş olsa dahi beşer dakika zaman israf 
etmek bakımından büyük bir yekûn tutmamak
tadır. Bu itibarla Hükümete saatlerce, muhale

fet, parti ve grup sözcülerine saatlerce söz ve
rilirken... (On dakika sesleri) Tekerrür etmemek 
şartiyle istenildiği kadar uzatılmaktadır. Bu 
itibarla milletvekilleri de söylicek kimseler ola
rak huzurunuza çıkmaktadırlar. Bu arkadaşlar 
memleket hesabına bir sene içinde leh ve aleyh
te gördükleri şeyleri temenni mahiyetinde huzu
runuza getireceklerdir, Bu meseleleri söyleme
ye imkân verilmesi bakımından beş dakika müd
det kaydiyle diğer arkadaşların da söz almala
rını müsamalha ile karşılamanızı rica ediyorum. 
Aksi takdirde; üç dakikalık müddet kaydı ile 
her milletvekiline söz hakkının tanınması tek
lifinin kabul edilmesini rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakereye ait 
takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir. 

Fasıllara geçilmesini yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir,., 4 6' 

1954 

Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın Cezaevinde 

Yeni Ulus gazetesi yazarlarından Hüseyin 
C a h i t Y a l ç ı n ve İbrahim Cücenoğlu, s o r u m l u 

yazı işleri müdürü Cemal Sağlam, gazetenin 
sahibi Nihat Erim 23 Eylül'de Ankara Toplu 
Basın Mahkemesi'nde yapılan duruşmaları so
nunda, 'yayın yoluyla hükümetin mânevi şah
siyetini tahkir ettikleri' gerekçesiyle çeşitli ha
pis ve para cezalarına mahkûm edildiler. 

Yalçın, Ulus ve Yeni Ulus'ta yayımlanan 
'Kabahat Sebep Olanlarındır', 'İki Kardeş Ka
nı', 'Bir Başbakan Konuştu' ve 'Demokratların 
Harici Bir Muvaffakiyeti' başlıklı yazılarından 
dolayı 26 ay 20 gün, İbrahim Cücenoğlu 'İnö
nü'nün Cevabı' yazısıyla 17 ay hapse mahkûm 
edildi. Bu yazıları gazetede yayımladığı için 
Cemal Sağlam toplam 65 ay ağır hapis cezası

na çarptırılırken, gazete sahibi olarak Nihat 
Erim'e 25.222 TL ağır para cezası verildi. Ce
zasının temyizde onaylanarak kesinleşmesi 
üzerine Hüseyin Cahit Yalçın 1 Aralık'ta İstan
bul Toptaşı Cezaevi'ne konuldu. Olay yurtiçi 
ve yurtdışı basında büyük yankı uyandırdı. 

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 3 Ara
lık'ta Hüseyin Cahit Yalçın'ı cezaevinde ziya
ret etti; diğer CHP'lilerin ziyaretine izin veril
medi. 

19 Mart 1955'te, yaşının ve sağlık duru
munun cezasını tamamlamaya elverişli olma
dığı gerekçesiyle Hüseyin Cahit'in affına iliş
kin Bakanlar Kurulu karan Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar tarafından onaylandı ve Hüseyin 
Cahit Yalçın serbest bırakıldı. 4 6 2 

461 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtimâ: 3, Cilt: 17, Kırk yedinci İnikat, 26.11.1957, S52 -
877. ss. 

462 Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941 - 1960. 2. C, 4. bs., İstanbul, 2003, 253. s. 
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Forum Dergisi 
1954'te Ankara'da Aydın Yalçın, Turhan 

Feyzioğlu , Bülent Ecevit, Osman Okyar, Metin 

And'ın bir araya gelerek kurduğu grup, onbeş 

günde bir çıkmak üzere, siyaset, iktisat ve kül

tür dergisi Forum'u yayımlamaya başladılar. 

Aydın Yalçın'ın eşi Nilüfer Yalçın'ın y ö 

netiminde yayın hayatına atılan derginin çıkış 

amacı, 1954 seçimlerinden sonra iktisat ve si

yaset alanında başarısız gördükleri Demokrat 

Parti iktidarını eleştirmek ve memleket sorun

larını tesbit etmek ve sergilemekti. 

Yayımını belirli bir dünya görüşüne bağla

madan 1960'ların ortalarına kadar sürdüren 

Forum, daha sonra değişik kadrolarına yayını

nı 1970 başlarına kadar sürdürdü. 4 6 3 

Yapı Kredi'nin Kültür ve Sanat Ödülleri 

Yapı ve Kredi Bankası'nın 10. kuruluş yıl

dönümü münasebetiyle düzenlediği resim, afiş, 

müzik, senaryo ve kültür dallarındaki 'Kalkı

nan Türkiye' konulu yarışma 11 Eylül'de so

nuçlandı. Resim dalında Al iye Berger'in 'İstih

sal' adlı tablosu birinciliğe lâyık görüldü. Fethi 

Karakaş ikinci, Hakkı Ank üçüncü oldu. Afiş 

yarışmasını Bülent Akgürgeç kazandı. Müzik 

dalında Nevit Kodallı birinci s e ç i l d i . 4 6 4 

- 1955 -
İlhan Usmanbaş'a Ödül 

İlhan Usmanbaş , 1947'de tamamladığı 

'Yaylı Çalgılar Dördülü 4 7 ' ile Fromnu Music 

Foundetion'ın 1955 yılı ödülünü kazandı. 

Hüseyin Saadettin Arel 

Dr. Suphi Ezgi ile birlikte Arel-Ezgi Siste

mi adı verilen Türk müziği kuramı ve notalama 

sistemini geliştiren, klasik Türk müziğine ma

kam ve doku özellikleri bozulmadan çok sesli 

bir yapı kazandırmaya yönelik çalışmalarıyla 

tanınan müzik bilimci, besteci ve hukukçu Hü

seyin Sadettin Arel 6 Mayıs'ta İstanbul'da öldü. 

Milliyet'in Kurucusu Ali Naci Karacan'ın Vefatı 

Milliyet gazetesinin kurucusu, gazeteci , 

yazar Ali Naci Karacan 7 Temmuz'da İstan

bul'da öldü. 

İki Yeni Üniversite 

Cumhuriyet döneminin İstanbul ve Anka

ra dışında açılan ilk yükseköğretim kurumları 

İzmir'de Ege Üniversitesi ve Trabzon'da Kara

deniz Teknik Üniversitesi , 6 5 9 4 sayılı Kanu

nun 20 Mayıs'ta T B M M ' d e onaylanarak yü

rürlüğe girmesiyle kuruldu. 

463 a.g.e., 254. s. 
464 a.g.e., 256. s. 
465 a.g.e., 278. s. 
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Yabancı Dilde Eğitim Konu; 
< ( i H S A N HAMİD TİGREL (Diyarbakır) -

Muhterem arkadaşlar; yabancı dille tedrisat yapmak 
üzere açılacak dört lise hakkında, Bütçe Komisyonu
nun yazmış olduğu mazbata tetkik edilirse görülür ki; 
birçok arkadaşlar ya muhalif kalmışlar, veyahut da 
söz hakkı mahfuz kalmak kaydiyle, mazbatayı imza 
etmişlerdir. 

Ben de Bütçe Encümeninde bu mevzuu ta ba
şından sonuna kadar alâka ile takibetmiş bir arkada
şınız sıfatiyle encümende ifadeye fırsat ve zaman bu
lamadığımdan bâzı düşüncelerimi şimdi huzurunuz
da arz ve izah etmek isterim. 

Bütçe Komisyonunda gerek muhalif kalan ve 
gerek mazbatayı bu kayıtla imza eden arkadaşların 
hiçbiri yabancı dille tedrisat yapmak üzere lise açıl
masına muarız değillerdir. Yani esasa Bütçe Komis
yonunda hiçbir arkadaş itiraz etmemiştir. Yalnız Büt
çe Komisyonu bu lâyihayi kanuniyeyi alelade bir 
münakale ve tahsisat Kanunu mahiyetinde görme
miş, işin esasına nüfuz etmek istemiştir. Nitekim 
Meclis Riyaseti de bunu nazan dikkate alarak lâyiha
yi kanuniyeyi Bütçe Komisyonuna göndermezden 
evvel ihtisas komisyonu olan Maarif Encümenine 
göndermiş ve orada uzun uzadıya tetkik ve münaka
şa mevzuu olmuştur. 

Benim burada huzurunuzda arz etmek istedi
ğim nokta, Maarif Encümeni mazbatası ile Muh
terem Maarif Vekilinin kanaati arasındaki te
zattır. Maarif Encümeni bu kanun lâyihasını 
esaslıca münakaşa ederken bazı temennilerde bu
lunmuştur. Ve bu temennilerden birisi bu 4 li
seden 2 sinin şark ve şimal böbyelerinde açılma
sıdır. 

Maarif Encümeni mazbatasında söyle ifade 
edilmektedir. 

(Yabancı okullarının, hususi dersane ve mü
sait muhitlerinin mevcudiyeti dolayısiyle yaban
cı dil öğrenme imkânları genig olan istanbul ve 
İzmir'de bu mahiyetteki liselerin açılmasını bi 
rinci plâna almak doğru değildir. Şarkın kültü
rel kalkınmasına hizmet etmek, kurulacak Ata
türk Üniversitesine yakın bir kaynak temin et
mek, hâsılı birinci derecede muhtaç bir bölgeyi 
seçmiş olmak üzere bu liselerden bir veya ikisi
nin Şarkta veya Karadeniz sahilinde münasip bir 
yerde açılması lâzımdır.) 

Maarif Encümeni bu temenniyi yaptıktan 
sonra, mazbatadan anladığımıza görp, Maarif 
Vekili bu temennileri dikkatle göz önünde bu-, 
lunduraeak ve bilhassa bu liselerden bir veya iki
sinin Şarkta veya Şimalde Karadenizde, açılma
sı imkânlarını anyaeağmı ifade etmiştir. 

Şimdi bu, Bütçe Komisyonuna geldikten 
sonra bu mevzu üzerinde durulmuş, Maarif En-

ınun T.B.M.M. 'de Görüşülmesi 

oümeninin bu mazbatasını yerinde gören Bütçe 
Komisyonu Doğu ile ve Şimal ile hiçbir alâkası 
olmıyan üç milletvekili arkadaşımızın teklifi 
üzerine, yani mıntakavi, bir. düşünce altında ol
mıyan Nâtık Poyrazoğlu ve Tahsin Uygun gibi 
arkadaşlarımızın teklifi üe, bu liselerden birisi
nin Şarkta, birisinin de Şimalde açılmasını ka
rar altına almıştır. Bu sırada vaziyetten haber
dar edilen Maarif Vekili, vekil encümende yok
tu, sonradan encümene gelmiş, buralarda liselerin 
açılması imkân dâhilinde olmadığını ifade etmiş
lerdir. 

Şu halde Maarif Vekilinin bu beyanatı ile en
cümen mazbatası arasında mevcut tezat nereden 
ileri geliyor? Bunu tahlil etmek istedik. O zaman 
Maarif Vekili, ben Teşkilât Kanununa istinaden 
liseleri istediğim yerde açarım, dedi buna rağmen 
encümen kararında İsrar etti. 

Runun üzerine Maarif Vekili düşünmek üze
re mühlet istedi ve Pazartesi ^ünü ikinci bir'top
lantı yapıldı. 

Maarif Vekili bu toplantıda noktai nazarın
da ısrar etti. Ben istediğim dört yerde lise aç
mak salâhiyetine haizim, bunlardan birisi İstan
bul'da, birisi izmir'de, birisi Konya'da, birisi de 
Eskişehir'de olmak üzere bu dört lise açılacak
tır, sizin müdahaleye hakkınız yoktur,dedi. Bu
nun üzerine uzun uzadıya münakaşa devam etti, 
fakat Riyaset Divanı bence indî bir kararla tek
lifleri reye koymadan maddelere geçti. Gerek 
bütçe ve gerekse Maarif encümenlerinde arka
daşlar, istanbul'da ecnebi lisan öğrenme imkân
larının esasen mevcut olduğunu, orada 10 - 12 
kadar ecnebi dil öğreten liseler mevcut olduğu
nu., binaenaleyh bu imkândan mahrum olan yer
lerde açılmasının daha doğru olacağı noktai na
zarım müdafa.ı ediyorlardı. Maarif Vekili, evet 
dedi. hakkınız var, oralarda ecnebi lisanla ted
risat vapan mektepler var, orada ecnebi dil öğ
retecek müesseseler var. fakat bunlar gayrimi'-
lîdir. Biz millî bir lise kurmak istiyoruz. Ondan 
dolayı burada açılmasını istiyoruz. Güzel... An
kara'da niçin açmıyorsunuz*. Sualine karşı; An
kara'da açmıyoruz. Orada bir lise vardır. Bir 
Ankara lisesi vardır. Bu imkânı temin ediyor, 
dedi. Bu mevcut olunca bunun Ankara yerine 
Adana'da açılmasını düşündük, fakat Adana'ya 
yakın Tarsus'ta bir kolej olduğu içiu Eskişe
hir'i tercih ettik, dedi. 

istanbul'da mevcut listler giıyrimilli olduğu 
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için orada yeni bir lise açılması tezini müdafaa 
eden Sayın Maarif Vekili, Tarsus'daki kolejin 
gayrimillî olduğunu. Amerikalılara ait bulundu
ğunu derpiş etmedi. 

Binaenaleyh, benim noktai nazarım şudur : 
Bu liselerin açılmasında Maarif Vekâleti tama
men hissî hareket etmiştir. (Bravo sesleri) 

Eğer Şarkta hemen açılması imkânı yoksa 
bu liselerden birinin Ankara'da aç d ması müm
kündür ve lâzımdır. Çünkü merkezi hükümet 
bulunan bir şehirde bu kadar nüfus vardır, ço
cuklarını okutmak ihtiyacı barizdir. 

Niçin Ankara'yı bırakıyorlar da şu veya bu 
yere gidiyorlar? Bu şayanı dikkattir. 

Sonra Maarif Veküinin bir fikrini de bura
da tebarüz ettirmek isterim. Şarkta açamıyo
ruz, çünkü orada Atatürk Üniversitesi açılacak, 
buraya bağlı bir eğitim fakültesi olacak, binaen
aleyh ecnebi dille tedrisat yapan liseye ihtiyaç 
yoktur. 

Arkadaşlar; bir fakülte ile bir lise nasıl mu
kayese edilebilir?. Eğitim Fakültesinde okuya
cak insanların dahi o dili bilmesi lâzımdır. Bi
naenaleyh ben bu işte Maarif Vekâletinin hissî 
hareket ettiğine kaani bulunuyorum. Bir Şark 
vilâyetnin mebusu olmak sıfatiyle, Şarkta açıl
masını elbette arzu ederim. Ama bu tabiîdir ki. 
imkânlarla mukayyettir. Fakat bu liselerden bi
risinin behemehal Ankara'da açılması lâzımdır. 

Bu hususta bir takrir veriyorum, kabulünü 
rica ederim. (Alkışlar) 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYTJR (Manisa) — Sayın arka

daşlar; bu liseler için böyle her il mebuslarının 
bizde de açılsın demeye varan istekleri tabiî 
çok takdire değer. Bunu belirttikten sonra, 
birkaç nokta üzerinde duracağım : önce istan
bul'da meselâ duyuyoruz, merhum Mahmut 
Muhtar Paşanın köşkü lise oluyor. Eöşk gayet 
güzel olmakla beraber lise için elverişli bir yer 
değildir. Böyle yerlerde lise açmak sümmetteda-
rik bir iş hissini veriyor. Bilhassa İstanbul'da, 
İzmir'de liseler o şekilde yapılmalı ki, yabancı 
emsal liselerden pek aşağı kalmasın. Mukayese
ler bizim liselerimiz lehinde olsun. Onun için 
İstanbul'da, meselâ Galatasaray Lisesi ayarında 
bir yer bulunsun. Galatasaray Lisesi; karşısın
da bulunan Papaz mektepleri ile mukayese ka
bul eder durumdadır, lâboratuvarlan ile, kü

tüphaneleri ile, ilmî levha depolan ve saire üe. 
Böyle gayet güzel bir köşk içinde açılacak Use 
ne Robert Kolej, ne Hayskul ayarında bir lise 
ile mukayese edilemez. Bütün mukayeseler 
aleyhte olur. Bu ise doğru değildir. 

Bu liselerin nerede açılacağına dair Milli 
Eğitim Komisyonunun isteğine gelelim. Bu işi 
anlayışta bir yanlışlık var gibi geliyor bana. 
Bizim memleketimizde bulunan yabancı okul
lar, liseler ve sairede çocuk başka bir muhit 
içinde yetiştirilir. Orada yetişen çocuk ilerde 
mücadele edeceği ve çalışacağı muhitten başka 
bir muhitte büyümüştür. Binaenaleyh böyle bir 
muhitte, büyüdükten sonra atılacağı muhitte 
acemi kalır. Bu, bariz surette görülüyor. Gayet 
iyi bilgi sahibi çıkarlar, gayet kültürlüdürler. 
Fakat hayatta başarı sağhyamazlar. Lisenin şu
rada burada açılmasından ziyade Türk çocukla
rını yabancı okullara gitmek zaruret ve heve
sinden kurtarmak ve elden geldiği kadar onlan 
Türk okullarına çekmektir. Bir an için işin ilim 
kısmını bir tarafa bırakıyorum, muhite intibak 
bakımından kuvvetli olsunlar. Çünkü bir çocuk 
hayat mücadelesine okulda başlar. Ne gibi kim
selerle mücadele edecek; ne gibi fikirler içinde 
çahşaeaksa onu okulda görür. Bir yabancı okul
da Öğretmenin, öğrencinin birçoğu yabancıdır. 
Yahut azınlıklardandır. Çocuk büyüyünce o mu
hit içinde uğraşacak değildir. Bu bakımdan açı
lacak okulların yerlerini tesbit işini hakikaten 
Millî Eğitim Bakanlığına bırakmak lâzımdır. 
Fakat Ankara'da rekabet edecek bir okul olma
dığı için Ankara üzerinde ısrar etmemek lâzım
dır, izmir'de ve istanbul'da lâzımdır, ve mü
kemmeli lâzımdır. 

Gelelim Millî Eğitim Komisyonunun üçüncü 
maddesine. Orada «Bu kabîl liseler, Türk kül
türünü zayıflatacak aded ve mahiyette olma
malıdır.» deniliyor. 

Türk kültüründen ne anlıyoruz? Biliyorsu
nuz; Türk kültürü dendiği vakit ananatı mil
liye hatıra geliyor derhal. Ama ananatı mil
lîye nedir; bunu kimse tasrih etmez. Meselâ 
Türklerin yüzlerce yü evvelki kahramanlık ve 
istilâ devirlerindeki ananatı mülîyesi midir, 
yoksa, son üç yıl evvelki felâketler devrinin ana
natı mıdır? Bu hususta birçok münakaşalar ola
bilir. Meselâ lâyiklik ananatı mîllîyemize ayla
ndır. Kadın, erkek eşitliği ananatı millîyemize 
aykırıdır, diyenler çoktur. Bu mevzuda münaka-
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jalar yapılır ve yapılmaktadır da. Bu bakam-
jan ben Maarif Vekilinin kürsüye gelmesini 
millî ananelerimizden maksadın Cumhuriyetten 
jonra Atatürk'ün inküâplan ile başladığını, 
jasdın bu olduğunu açıklamasını isterim. Baş-
îa bir mâna verilmiyeceğini sarahaten söylesin. 

Sonra, Maarif Encümeni mazbatasının dör
düncü paragrafında deniliyor ki; (bu kararı za
ruri kdan ihtiyacı karşılamak için mevcut orta 
ve teknik öğretim okullarında yabancı dil kuv-
vetleştirilsin.) Bu, yapılmalıdır. Tecrübe gös
teriyor ki bu gaye tahakkuk ettirilememektedir. 
Şu anda çok iyi yabancı dil bilen birkaç yüz 
öğretmen bulmak çok güçtür. Halbuki açılacak 
bu bir iki lisede yabancı dil kolaylıkla öğretile
cektir. Matematik, kimya, fizik ve saire - tarih 
ve coğrafya müstesna - yabancı dillerle öğretile
ceğinden, daha kolaylıkla dü öğretimi mümkün 
olaektır. 

Burada bir mesele ortaya çıkıyor : Bu liseler
de öğretim nasıl olacaktır? Yani bizim öğretimi
miz mi olacak, Almanya 'daki, Amerika'daki, 
İngiltere'deki öğretim mi olacaktır? Burada öğ
retimden kasıt, kitaptaki bilgiyi vermek, orada
ki öğretimden kasıt, daha çok, çocuğa meleke 
vermektir. Bizde meselâ botanikte, çocuğun mu
ayyen şeyleri bümesi istenir. Çocuğun, kitaptan 
bunları öğrenmesini isteriz. Anglo - Sakson dün
yasında bu şeklide hareket edilmez. Denilir ki 
meselâ; Ankara civarındaki bitkileri tetkik et, 
bir listesini çıkar ve özelikleriyle bize bildir. Bu
nu yapacak çocuk kitapta bulunanların da hep
sini öğrenmek mecburiyetinde olduğu gibi çalış
masını ve incelemede bulunmasını da öğrenmiş 
olur. Bu, yabancı dilde Öğretim yapacak okul
lar bize bu Batı usullerini de soksunlar. Bu, kül
türümüzle, yani tarih, coğrafya, edebiyatla ilgili 
değildir. Çalışma usulünü mademki her tarafta 
birden sokamıyoruz, ona göre öğretmenimiz 
yoktur, hiç olmazsa bu gibi liseleri sokalım. 
Ben bu düeklerimi belirtmek isterim ve Maarif 
Vekilinden, programımızın bu olmasını isterim, 
bunu da kürsüden ifade etsinler. 

HALİT AGrANOĞLU (Trabzon) — Muhte-
rem arkadaşlar, bu kanun lâyihasiyle memleketi
mizde dört tane yeni lise açılacaktır. Bu liseler
de yabancı dü esasına göre tedrisat j «.pılacaktır. 
Yalnız esbabı mucibede yabancı dil esa3 ahnır-
ken, bunun hangi dil olacağı tasrih edilmiyor. 

Bizim bugünkü liselerimizde Fransızca, li-

gilizce ve Almanca tedris edilmektedir. Acaba 
bunlar mı göz önünde tutulacaktır? Sonra yine 
Avrupa'da ve Amerika'da okuyan birçok çocuk
larımız var. Yoksa bunların sayısı mı nazarı dik
kate alınacaktır! Yani bu okullardaki dil tâyin 
edüirken bunlar bir ölçü olacak mıdır? 

Filhakika Maarif Vekâleti teşkilât kanunu 
bu yetkiyi Maarif Vekiline vermiş bulunuyor. 
Liseyi açar, adedlerini çoğaltır, şu veya bu düi 
tedris etmek üzere oraya bir pragram verir. 
Bunlar Maarif Veldlinin yetkisi dahilindedir. 
Fakat bir kanun mevzuudur. Binaenaleyh bu
nun istinadettiği mucip sebebin ne olduğunu 
Meclis olarak bilmeliyiz, bunun üzerinde bir ıttı
la sahibi olmaklığımız lâzımdır. Bu diller hangi 
dillerdir? Biz, bugün kültürümüzü genişletmek 
için Garba el atmak, onların kütüphanelerinden 
faydalanmadığımız lâzımdır. Görüyoruz ki, fikir 
durmuyor, hergün yeni yeni birçok kıymetlere 
varılıyor. Bizim üniversiteden yetişen gençleri
miz, eğer dünya fikir cereyanlarını takibetmezler-
se kültürce yarım kalırlar. Onun için dünya olayla
rından ve fikir cereyanlarından dakikası dakikası
na malûmattra olmak, bilhassa bizim gibi ilerleme 
hamlesi yapmış ve yapmakta olan memleketler 
için şarttır. Bu itibarla bizim entelektüelimizin 
mutlaka dünya fikir cereyanından faydalanması
nın zaruri olduğuna inanıyorum. Garp dillerin
den birine esaslı bir şeküde sahip gençlerimizin 
bir an önce yetişmesi ve onu takibederek daima 
taze bir fikirle mücehhez olmaları lâzımdır. 

Binaenaleyh kanun teklifi yerindedir. Hangi 
dilden tedrisat yapdacağı hakkında fikir edin
mek istiyorum. 

Bugün Önümüzde bize ilim veren dil kayak
ları Fransızca, Îngüizce ve Almancadır. Galatasa
ray lisesinin eski bir tarihi vardır. Memleketi
mizde Fransızca bilenleri burası yetiştiriyor. Bu 
kurulacak dört liseden meselâ ikisi ingilizce olur
sa diğer ikisinin de Almanca tedrisat üzerinde 
durmasını bendeniz düşünüyorum 

19 neu asrın başından bu güne kadar 150 
yıllık bir devir içinde elimdeki bir vesikada 
gözüme çarptı, 94 çeşit icat vardır. Bu icatların 
içerisinde 27 si Almanların, 81 Fransızların, 7 si 
Ingüizlerin, 11 i Amerikalıların, diğerleri de muh
telif milletlerindir. Bu bize gösteriyor ki Alman
ya ilim ve kültür sahasında ileridedir, 27 raka
mı şayanı dikkattir. 
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Sonra ikinci mesele, bizim Almanlarla iktisa
di sahada temasımız vardır, teknik sahada tema
sımız vardır, siyasi sahada bilhassa temasımız 
vardır ve bu, inkişaf etmektedir ve inkişaf ede
cektir. Memleketimizin iktisadi ve coğrafi şartla
rı bizi bu milletle bağdaştıracaktır. 

Bu itibarla kurulacak liselerden birisinin Al
manca tedrisat yapması faydalı olacaktır ve Ma
arif Encümeninde bu iş düşünülmüştür, bu mev
zuda hemen bütün arkadaşlar birleşmiş durum
dadır. 

Maarif Vekâletinin bu iş üzerinde ne düşün
düğünü öğrenmek istiyorum. (Alkışlar) 

MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, yabancı dü meselesine verdiği ehemmi
yetten dolayı Maarif Veküi arkadaşımıza teşek
kür ederim. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, mühim bir ka
rar arifesindeyiz. Mevcut mekteplerimizde ya
bancı dil öğretilmediğini, veyahut kâfi derecede 
cğretilemediğini kabul ediyoruz ki, ayrıca resmî 
kolej usulüne gidilmesine karar vermiş bulunu
yoruz. Bu kolejler, numune mahiyetinde olmak 
üzere birkaç mektebe inhisar edecekse, mesele 
başka! Yok, bu kolejleri teşmü edecek olursak şu 
hâdise ile karşı karşıya kalırız, memlekette ya
bancı dü tedrisatı yapan normal mekteplerin ya
nmda münhasıran yabancı dil ile tedrisat yapan 
kolejler olacaktır. Bu takdirde birincilerle son-
raküerin hocaları ve talebeleri arasında bir te
zat belirecektir. 

İkincisi, bu mesele yalnız memleketimizi alâ
kadar etmemiş, birçok milletleri yakından alâka
dar eden bir mevzu olmuştur. Birçok milletler 
de kendi liselerinde yabancı dilin kâfi derecede 
öğretilemediğini ikrar etmişlerdir. Fransa böyle
dir, Almanya böyledir. Îngütere böyledir, başka 
memleketler dahi böyledir. Hiçbiri kendi lisele
rinde kâfi derecede yabancı düi öğretemedikle-
rini itiraf ederler. Şu halde, yabancı dili, resmî 
kolejler tesisi suretiyle mi öğretmelidir, yoksa 
kendi, normal mekteplerde lisan saatlerini artır
mak suretiyle ve lisan (localarını daha fazla tak
viye etmek suretiyle mi, bir zamanlar bizde ol
duğu gibi, kurslar açmak suretiyle işi halletmeli 
midir? 

Bu mesele, üzerinde durulmaya değer. Kaldı 
ki, restal kolejlerin hocaları tedrisata ingilizce 
devam ettiklerine göre umumi kültür meyanma 

' dâhü matematik, fizik gibi dersler de İngılızc* 
öğretibnekte ve bu kolej mezunu gençler üniver
siteye geldikleri zaman buradaki hocalardan baş
ka mefhumlarla karşdaşabilirler, diğer taraftan 
bir kısım gençler öğrendikleri yabancı dili ko
nuşmayan başka memleketlere gittikleri zaman, 
meselâ Almanya'ya, Fransa'ya gittikleri zaman 
yine başka bir mefhum ile karşı karşıya kalacak
lardır. 

Bu itibarla meseleyi prensip olarak ele al
mak ve cidden üzerinde durmak lâzımdır! Çün
kü dil konusunda yeni bir politikaya gidiyoruz, 
yeni bir karar vermek üzerindeyiz arkadaşlar. 

3 ncü bir nokta : Yeni resmî kolejler, şüp
hesiz ki, talebe, daha süratli, daha iyi Öğrensin 
diye, Amerika ve İngiltere'den hoca getirtmek 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu hocalar der
hal çocuklarla karşı karşıya geldikleri vakit 
mühim bir güçlükle karşılaşacaklardır. Çünkü 
Türk çocuğunun bünyesini, Türk çocuğunun 
hassasiyetini bilmeleri icabeder ki, kolaylıkla 
tedrisatta huiunabüsinler. Bugün muvaffaki
yetle tedrisatta bulunabilen hocalar, Galatasa
ray. Amerikan Koleji ve Sen - Josefte uzun müd
det tecrübesi olan hocalardır. Bu gibi liseleri 
yakından tetkik eden arkadaşlar bilirler ki, bi
zim memleketimizde 10 - 20 sene kadar hocalık 
eden yabancı hocalar Türk çocuğunun hassasi
yetini ve zekâsını daha iyi takdir edecekler ve 
ona göre tedrisat yapacaklardır. 

Son bir noktaya işaret etmek isterim : Bu 
kolejlerde tedrisat yabancı dille yapılacak. Bu 
mesele başka memleketlerde de mevzuubahis 
edilmiştir. Yabancı dil daha ziyade lisan ders
lerinde yapılmaktadır. Bunu umumi kültür ders
lerine de teşmil edecek olursak, talebelerin bu
nu kavramakta müşkülâta uğraması mümkün
dür. Bu mesele üzerinde durulması icabeder. 

Nitekim Ankara'mızda, yabancı dü tedrisatı 
yapan Maarif Klejine çocuklarım veren velüer 
büirler ki, bugün mektebe verdikleri para kadar 
bir para vererek çocuklanna hususi ders aldır
mak ve onları takviye etmek suretiyle yabancı 
dü hocalarının huzuruna çıkartmak mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Binaenaleyh bunların üze
rinde durulmak mecburiyeti vardır. 

Şimdi, bütün bunlara bir tarafa bırakıp, bu
günkü kanunun mahiyeti üzerinde duracak olur
sak, ve tahsisat kararını verirken, mahdut ve 
numune halindeki liselerin şurada veya burada 
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açılmasına göre değil, doğrudan doğruya bunun 
hükümete bıratalrnasının daha iyi olacağı kana-
atmdeyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Halil Turgut. 
HALİL T U R G U T (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar; tasarı, mevcut kültür müessese
lerimize yeniden hususi karakter taşıyan dört 
tane lisenin ilâvesi mahiyetinde bulunduğu için. 
yapıcı bir ruh ve mâna ifade etmektedir. Bu 
itibarla bu görüşülen ve Yüksek Meclise sunu
lan kanunu kabul etmek bana biraz tuhaf geli
yor. Çünkü, bir müessese açılıyor. Bir veya dört 
müessese açılıyor. Hem de muhtaç bulunduğu
muz müesseseler açıhyor. Yeni bir iş yapıldığı, 
bir müessese açıldığı, bir çocuk dünyaya geldi
ği, genel olarak bir eser meydana geldiği zaman 
insan bunu ancak güler yüzle, ferah bir gönül
le karşılar. Ben de kendi kanaatimi söyliyen bir 
mebus olarak, Maarif Vekâletinin bu teşebbüsü
nü takdirle karşılarım. Tebrik ve takdir ederim. 
Ancak, Maarif Encümeninde bu tasarı ile ügili 
bâzı temennilerde bulunduk. Bu temennilerimi
ze Sayın Maarif Vekili de iştirak ettiler ve de
diler ki ; Biz hükümet olarak, vekâlet olarak 
bunu böyle düşündük. Şarkta veya Karadeniz
de veya Anadolu'nun her hangi bir yerinde açıl
masını düşünmedik. Fakat bize ilham kaynağı 
oldunuz, iki tanesinin yeri henüz belli olmamış
tır, hazırlığı yapılmamıştır. Eğer imkân bulur
sam bunu hükümete teklif ederim, iki tanesi
nin yerini düşündük, bu tasarıyı kabul ettik, 
imzaladık. Ben şahsan Maarif Encümeninde bu 
tasarının aleyhinde bulundum, fakat kabul et
tim. Çünkü, yapıcı bir iş, bir eserdir. Ben bu
gün huzurunuzda bu liseler, Anadolu'nun her
hangi bir yerinde açılsın, eğer bu arzum yerine 
gelmezse hiç açılmasın, dersem, her halde mem
lekete büyük bir fenalık yapmış olurum. O iti
barla bu kanunun prensip itibariyle kabul edil
mesini rica ettikten sonra şu temennilerde bu
lunacağım : Ve bu temennüerime takaddüm 
eden bir hissimi, affınıza mağruren, saklamaya
cağım. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki, eski ikti
dar Anadolu'nun birçok yerlerini, bilhassa Şark 
taraflarım en çok maarif nurundan mahrum bı
rakmıştır. Bunu hangi sebebe dayandırmıştır, 
nereden bunun ilhamını almıştır* Buna akıl 
eremez. Çocukluğum, gençliğim bu işte geçti, 
düşündüm bir mâna veremedim. Üstelik Şarkta 
mevcut olan mektepleri kapattı. Tenisini ilâve 

ettirmeyi teklif ettik, kabul etmedi, yapmadı. 
Netice itibariyle seneler geçti, eski iktidarın 
Maarif Vekâleti ancak 20 sene sonra kendisine 
gelebüdi ve üköğretim, köy okulları seferber
liği namı ile bir seferberlik işini, seferberlik esa
sını ortaya koydu ve bu sayede Şarkta da bâzı 
köylerde okullar açılmaya başlandı. Eski ikti
dar bu büyük hatasını ancak 1944 - 1945 te an-
lıyabüdi ve bu hatasını tashih ettikten sonra 
kendisine düşen işleri istiyerek veya istemiye-
rek yapmaya çalıştı. Bu kadarına da teşekkür 
etmek lâzım. 

Bunun burada söylenmesinin mânası yok
tur. Bunu sadece kaydederek geçmiş bulunuyo
rum. 

Bumuı mânasını, yeri geldiği zaman bunun 
ne kadar manalı olduğunu ve bu işte çalışan 
bir arkadaş olarak inceden inceye ne kadar tet
kik ettiğimi Yüksek Mecliste arz edeceğim gün 
gelecektir. Bunu bugün bir tarafa bırakıyorum. 

Şimdi bn eski korkunun tesiriyledir ki, yeni 
bir müessese açıldığı zaman niçin Anadolu'da, 
Şarkta, Karadenizde de açılmadı diye Şarktaki 
bir vilâyetin mebusu olarak, bir üzüntü duy
muyoruz. Çünkü Maarif Vekâletinin noktai na
zarı, Demokrat Partinin noktai nazarıdır. O, 
memleketi bir kül sayıyor. Binaenaleyh yakın bir 
zamanda her yerde bn müesseseleri açacaktır. 
Buna kaaniim. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi, bu fikrimi ifade ettikten sonra te
mennilerime geçiyorum. 

Dört tane kolej açılacak. Bunlardan bir ta
nesinin Almanca tedrisat yapmasını can ve gö
nülden arzu ediyorum. Vaktiyle bizde uzun se
neler Fransız kültürü hâkim oldu, onun tesiri 
altında kaldık, oraya giden gençlerimiz bizi Fran
sa'um arkasından yürüttü. Bir zaman geldi, Al
man kültürü, bir zaman geldi; ingiliz kültürü 
memleketimizde hâkim rolü oynadı. Şimdi ise 
Amerikan kültürünü benimsiyoruz. Biz daima 
iyiye, doğruya ve güzele giden ve iyiyi bulmaya 
çalışan bir milletiz. Ecnebi kültürünün bize ya-
rıyacak tasımların! süzgeçten geçirmek suretiy
le almaya çalışıyoruz. Bu hususta çabşmaya 
mecburuz da. Bugün Amerika'nın iktisadi ve 
kültürel kalkınmasının bâzı tarafları bize lâzım
dır. Bunun yanubaşında Almanya'nın sanayi 
kalkınması vardır. Memleketimizin âtisi bakı
mından Alman tekniğine vukuf peyda etmemiz 
de lâzımdır, Bu bakımdan bâzı gençlerimizin 
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de Almanca öğrenmesini zaruri görüyorum. Bi
rinci temennim bu. 

İkinci temennim; 
Muhterem arkadaşlar; Anadolu öyle bir yer

dir ki, güçlüklerle dolu bulunuyor. Köylerimiz 
için şimdiye kadar şairlerimizin bir kısmı, «Ce
hennem», bir kısmı cCennettir» dediler. Köyle
rimiz ne «Cennet» ve ne de «Cehennem* dir. 
İkisinin arasındadır. İdealist gençlerin şifalı eli
ni bekliyor. Münevver gençlerimiz Anadolu'da 
vazife almak istemiyorlar. Bütçe Komisyonun
da, her vekâletin bütçesi tetkik edilirken büyük 
bir acı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Adalet 
Vekâleti, Anadolu'ya hâkim gönderemiyor, Sıh
hat Vekâleti doktor gönderemiyor, Maarif Ve
kâleti öğretmen gönderemiyor. Netice : Anado
lu'yu cazip hale getirmeye mecburuz. Oralarda 
da fabrika açmaya, müessese açmaya, kolej aç
maya mecburuz. İstanbul, İzmir, Bursa gibi vi
lâyetlere tabiat bol bol vermisse, vermediği yer
leri de, milletin cömert kalbinden kopan bir hisle 
medeni eserlerle donatıp süsliyelim, bunn rica 
ediyorum. O zaman İstanbul'da kalmak isteyen 
her vatandaş için mahal tefrikinin bir mânası 
kalmıyaeaktır. Erzurum'da, Hakkâri'de, Sam
sun'da, Sinob'da, Adana'da, Sivas'ta bulun
makta bir mahzur görmiyecektir. Her genci
mizde bir vatan ideali vardır. Bâzı bedbinlerin 
düşündüğü gibi bu ideal bitmiş, tükenmiş de-
ğüdir. Bunu yapmış vaziyette muhakkak git
mek istiyor. Bâzı şeylerin sebep olması, za
hirî sebepler şarttır. Bu gibi kültürel ve iktisadi 
müesseselerin kurulması zahirî hareket tarzı şek
linde kendi kendini götürecektir. Bizim birçok 
köylerimizde okullarımız vardır. Köy çocukla
rını yetiştiriyoruz. Hiçbir köylü çocuğu gelip 
de İstanbul'da, Adana'da, başka yerlerde ikti
sadi, majı durumu iyi olanlar dahi, 1 200 lira 
para verip de orada okumak kudretine malik 
değildir. Varsa bile bunlar pek enderdir. 

Bu itibarla hükümetten ikinci temennide bu
lunuyorum : Bu kolejlerde her vilâyet için bir 
kontenjan kabul edip o vilâyetin de köy veya 
şehir çocuklarından en çalışkanlarının mecca-
nen alınıp orada okutulması. Bunu bilhassa ri
ca ediyorum. Şimdiye kadar yapılmamış veya 
yapılmışsa bile az yapılmıştır. Bugünkü hü
kümetimizden ve Maarif Vekilimizden bu işi 
tetkik etmelerini ve müspet bir neticeye var
malarını rica ediyorum. 

Üçüncü dileğim; bu iş iki komisyonda bu ka
dar müzakere mevzuu oldu, yer meselesine ka
dar görüşüldü. Demek ki burada mebus arkadaş
larımızın çok haklı olarak düşündükleri bâzı ci
hetler vardır. O halde, bu dileklere uymak için 
müzakere edilmekte olan 1955 bütçesi ile hükü
metin, bu dört koleje iki kolej daha ilâve ede
rek bunlardan bir tanesinin Şark ve diğerinin de 
Karadeniz vilâyetlerimizden birinde açılmasını 
rica ve teklif ediyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır. Bu yeni müessese
lerin memlekete ve milete hayırlı olmasını te
menni ederim. 

REİS — Füruzan Tekil 
FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; adeta bir mütearife haline gelmiş
tir. Fakat bir defa daha söyliyelim, herkesin bil
diği bir sözdür. «Bir dil daha, bir adam daha 
demektir.» Bunu benimsiyen arkadaşların çok 
olması, insanı sadece sevindirmektedir. Hakika
ten memleketimizde, hemen her vilâyette bu ko
lejlerin açılması talebinde bulunan arkadaşları 
görmek bizi çok sevindirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; tabiatiyle bir başlan
gıçta olduğumuz için nihayet mahdut imkânlarla 
mukayyediz. Maarif Vekâletimiz de bu teşebbüse 
giriştiği vakit, nihayet makulât yolundan gitmek 
suretiyle bir tercih yapmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Bu demek değildir ki bu tercihi yaptıktan 
sonra diğer vilâyetlerimiz yüzüstü bırakılacak
tır. Elbette sıra ile diğer vilâyetlere de bu im
kânlar ve nimetler bahşedilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bir arkadaşımız az ön
ce bu meselenin tam özüne temas etti ve bir te
reddüt ifadesi ile konuştu. Dedi ki, metodlan 
değiştirecek miyiz? Bir tarafta yabancı lisana 
müfredat programında yer veren normal lisele
rimiz, diğer tarafta yabancı lisanla tedrisat ya
pacak olan bu yeni liselerimiz. Biz diğer lisele
rimizde yabancı lisan tedrisatının nereye kadar 
ilerlediğini, maalesef, bir kifayetsizlik müşaha-
desi halinde, çoktan beri görmüş bulunuyoruz. 
Bunun yanında şunu da görmüş bulunuyoruz 
ki, meselâ istanbul'da bir Galatasaray lisesi ya
rım asırdan fazla bir zamandan beri yabancı li
sanla tedrisatta bulunmasına rağmen Türkçemi-
zi en az diğer liseler kadar öğretmektedir. Bu
nun için nesiller boyunca gelmiş geçmiş Galata-
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saray lisesinden yetişmiş insanlara bakacak olur
sak bunlann memleketimizde mümtaz. mevkilere 
yükselmiş olduklarını ve Türkçeye en iyi şekilde 
tasarruf ettiklerini görürüz. Demek oluyor ki ya
bancı tedrisat yapacak bir kolej açmak hiçbir 
zaman ana dili ihmal etmek değildir. 

Başka milletler yabancı dille tedrisat yapma
maktadır, denildi; ama başka milletler, yabancı 
lisan öğrenmeye mecburiyet duymuyorlar. Bir 
Avrupa milletine bakınız, ilmin ve edebiyatın 
muhtelif sahalarında tekâmül etmişlerdir, kendi 
lisanlariyle başka bir lisana ihtiyaç duymadan 
öğrenmek ihtiyacını giderebilmektedirler. Bu se
beple de başka lisana fazlaca ihtiyaç hissetme
mektedirler. 

Bugün Almanya'da, bir Alman, dünya hâdi
selerini kendi dilinde takip etmektedir. Bu hâdi
seleri başka bir lisanla takibedecek değildir. 
Pakat memleketimizde yabancı dü ihtiyacı, baş
ka memleketlerdeki ihtiyaçla kıyas edileraiyecek 
kadar büyüktür. 

Muhterem arkadaşlar, burada bunun akade
mik münakaşasına girmek, elbette, yersizdir ve 
esasen mevzuumuzun da dışındadır. Yabancı 
dilin mubassenatına inanıyoruz demek suretiyle 
bu işin isabetini belirtmek ve bununla iktifa et
mek kâfidir. 

Yalnız usul bakımından bir noktaya işaret 
etmek isterim, önümüzdeki kanun lâyihası, bir 
tahsisat kanunu lâyihasıdır. Biz bunun prensibi
ne inandıktan sonra bunun tahsisatını kabul et
miş olacağız. Bunun tahsisatını kabul ederken, 
Maarif Vekâletinin uzun bir tetkik ve teemmül
den sonra vardığı netice demek olan programına 
müdahale edersek, şurada açma, burada aç diye
cek olursak, bu takdirde bu lâyiha bir tahsisat 
kanunu lâyihası olmaktan çıkar başka bir ma
hiyet alır. 

Halbuki elimizdeki kanun sadece bir tahsi
sat kanunudur, tahsisat verme Kanunudur, 
bundan öteye gitmemek icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu Büyük Mil
let Meclisinde konuşulmaz rai, elbette konuşu
lur, fakat bunun da bir usulü, bir yolu vardır, 
bunları bütçe müzakerelerinde uzun uzadıya ko
nuşabiliriz. Bütçe müzakerelerinde olsun, hükü
met nrogramı müzakerelerinde olsun beğenmedi
ğimiz şeyleri şöyle tutun, böyle yapın deriz, i 
Şimdiki yaptığımız iş sadece bir tahsisat kabul 

etmektir ki, programa mütaallik şeyleri konuş
maktan hazer etmemiz icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; şu vilâyetlerde açı
yorsunuz da, niçin diğerlerinde açmıyorsunuz, 
sualine cevap alabilmek için bir yol daha vardır, 
sual yolu, sual açma müessesesi bunun içindir, 
mebus arkadaşlar her zaman kürsüye gelir, bu 
suali açabilirler. 

Muhterem arkadaşlar, Maarif Vekili niçin 
böyle düşünmüştür de bâzı arkadaşlarımızın sa
mimiyetle temenni ettikleri gibi düşünmemiştir, 
niçin evvelâ dört yerde açmayı düşünmüştür! 
Bunun izahını yapmak bizden ziyade işi getir
miş olan hükümet mümessüine, Maarif Vekili 
arkadaşımıza düşer. 

Fakat kısaca şuna da işaret etmek isterim 
ki, muhitleri de biraz bunlara hazırlamak lâzım
dır. Biliyorsunuz, birkaç büyük şehrimizden 
başka, diğer şehirlerimiz uzun zamanlardan 
beri büyük ihmallere mâruz kalmışlardır. 
Bu şehirlerimiz, ihmal edilmişlerdir. Bunlar 
son birkaç sene içinde kalkınmaya baş
lamışlardır, bugün ancak bir merhaleye gelebil
mişlerdir, yarın ise bugünkünden çok daha üe
ri merhalelere gideceklerdir. Nihayet onlar da 
lâyik oldukları şekilde kalkınmış birer şehir ha
line geleceklerdir. Bu hazırlık için sonuna kadar 
beklemek lâzımdır, demiyorum. Fakat bu ha
zırlığın inkişafını takibetmek ve her sahada ol
duğu gibi maarif sahasında da biri diğerine mu
vazi işler yapmak, herhalde mâkûl görülmüş olsa 
gerektir. 

Arkadaşlar, bunun dışında büyük şehirlerin 
ihtiyacına da bir lâhza temas etmek isterim. 

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerimiz
de, büyük nüfus kesafetleri ölçüsünde yabancı 
lisanla tedrisata hazırlanmış bir zemin mevcut
tur ve bu bir tahassür haline gelmştir. Oralarda 
yabancı mektepler de vardır. Fakat nüfus kesa
fetleri ve diğer şartlar, bunları gayrikâfi bir 
halde tutmaktadır. O kadar ki, İstanbul ve İz
mir'de birçok vatandaşlarımızın çocuklarını ya
bancı mekteplerde okutmak irin yaptıkları 
müracaatlara yabancı mektepler kâfi gelmemek
tedir. Müracaatların ancak % 5 i karşılanmak
tadır. Büyük kısım reddedilmektedir. Çocukla
rına yabancı lisanla tahsil yaptırmak istiyen bir
çok aileler sıra beklemektedir. Bu. bir ihtivacm 
ifadesidir. Bunu görmemeye imkân yoktur. Ben 
temenni ediyorum ki, en yakın zamanda, bu dört 
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kolejin arkasından bütün memleket çapında ve 
bütün vilâyetlerimizde bu kolejler açümış olsun 
(O kadarı fazla, sesleri, lüzum yok sesleri) Bâ
zı arkadaşlarımın lüzum yok dediklerini işiti
yorum. Ben bu lüzumu katî olarak hissediyo
rum. Ve bu kanaatimi muhafaza ediyorum. 

BElS — Mehmet Ünaidı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar; sözüme başlamadan evvel benden 
önce konuşan arkadaşımın irşadına teşekkürü 
borç bilirim. Buyurdular ki: Bu bir tahsisat 
Kanunudur, ancak tahsisat mevzuunda konu
şulmalı. Bu mevzu, başka zamanlarda bilhassa 
bütçe müzakereleri sırasında ortaya, atılmalı-, 
seklinde ifade buyurdular. 

Fakat tahsisat mevzuunda da ele alabiliriz. 
Çünkü bu yerlerin tesbiti, alelâcale yapılmış bir 
iş olduğu kanaatini veriyor. 

Bir Seyhan Mebusu olarak, bir tanesi Ada
na'da yapılsın, demiyorum. Fakat şunu söyle
yeceğim arkadaşlar, Adana'da bugün, eski ik
tidar zamanında bir şehir oteli olarak yapılmış 
bir bina vardır, bugünkü değeri 3 milyon li
radan fazladır. Bugün Adana Belediyesi, Ada-
na'da açıldığı takdirde bu mekteplerden birisi, 
bu binayı Maarif Vekâleti emrine vermeyi ta
ahhüt etmektedir. Demek oluyor ki, tahsisat 
noktasından da bunu ele alacak olursak yeter 
derecede düşünülmemiştir arkadaşlar. Sayın 
Maarif Vekilimizin bu mekteplerin kurulmasın
da bir hamle yaptığına inanıyorum. Memleke
tin yabancı dil mevzuunda ileri gitmesiıd arzu 
etmişler ve bu uğurda kıymetli mesailerini sarf 
etmişlerdir. Onun için kendilerine bu mevzu
da hakikaten teşekküre borçluyuz arkadaşlar. 
Ancak Maarif Encümeninde bâzı temennilerde 
bulunulmuştur ve Sayın Maarif Vekilimiz de 
bu temennüere iştirak etmişlerdir. Fakat Büt
çe Komisyonunda, bir takdir hakkından bah
setmişlerdir. Evet, tcra Vekilleri Heyetinin 
bir âzası olması sıfatiyle muhakkak ki, bir tak
dir hakkı vardır, fakat Yüksek Meclisin de 
bu takdir hakkının nasıl kullanıldığını kontrol 
etmesi, hakkıdır arkadaşlar. Şimdi ben bu tes
bit işinde yuvarlak misaller verildiğini, yuvar
lak ifadelerde bulunulduğunu anlıyorum. Me
selâ diyorlar ki, İstanbul'da açılsın bir tanesi; 
çünkü İstanbul'da vardır birkaç tane ama bun
lar, gayrimüH müesseselerdir; millî karakter 
taşısın, diyorlar. 

Fakat bu gayrimüTî dediğimiz müesseselerin 
tedrisat programları da Maarif Vekâletinin 
kontrolü altındadır ve bu müesseseler de Ma
arif Vekâletinin daimî murakabesi altındadır. 
Binaenaleyh böyle gayrimillî veya millî demek, 
bunlar, yuvarlak ifadelerdir arkadaşlar, Bina
enaleyh bu müesseselerin yani açüacak dört 
mektebin Eskişehir, Konya, İzmir ve İstanbul 
gibi Türkiye'nin ancak üçte birini işgal eden 
saha üzerinde teksif edümesi, diğer yerlere hak
sızlık edilmesi demektir, (Soldan bravo seslrei) 

İstanbul'da değil, Edirne'de de açılsa çocu
ğuna yabancı dü Öğretmek istiyen ebeveyn bu
lunacak ve oraya gönderecektir. Fakat bu 
mekteplerin bulunduğu yerlerde fakir talebeler 
de nehari olarak okumak fırsatını bulacaktır. 
Binaenaleyh herkes çocuğunu Konya'ya, İz
mir'e, istanbul'a gönderemez. Binaenaleyh bu
nu daha âdil bir tarzda Türkiye Cumhuriyeti 
sathına yaymak, kanaatimce daha doğru olur 
arkadaşlar. Bu satıh üzerindeki en mühim mer
kezleri arkadaşlarımız bizden daha iyi bilirler. 

Tedrisat Almanca mı olsun, ingilizce mi ol
sun? Bunlar hakikaten Maarif Vekâletinin tak
dir salâhiyetine girer. O hususlarda takdir 
haklarını tecrübelerine istinaden kullanırlar. 
Buna kimse bir şey diyemez. Fakat mahallin 
tesbiti işinde arkadaşlar, kanaatimce, bir hata 
yapılmıştır. Yapılmış olan hatanın düzeltilmesi 
yeri de burasıdır. Onun için tashih yolunda 
Maarif Vekili arkadaşımızdan bir hareket bek
liyoruz. Kendilerine derin hürmetlerimiz var
dır, bu mevzuda Heyeti Umumiye itibariyle 
Yüksek Meclisin en ufak bir reddi tezahür et
miyor. Mevzu, heyeti umumiyesiyle kabul edi
liyor, fakat tesbit işinde bir hata yapıldığı ka
naati vardır. Bunu da burada tashih etmeye 
mecburuz, arkadaşlar. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

RElS — Maarif Vekili buyurun. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, yüksek 
itimadınızla deruhde ettiğimiz vazifenin mem
leket hakkında hayırlı olması arzu ve düekle-
riyle çalışmakta iken memleketin umumi menfa
atleri, memleketin ilmî. malî, siyasi münasebet
lerdeki inkişafını tetkik ederken birçok sebep 
ve saikı nazara alarak yurtta bugün için bu şe
kilde dört kolejin açılması üzerinde durduk ve 
buna karar verdik. Bu kararın çok kolay veril-
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miş bir karar olmadığını tahmin edersiniz. Bu 
kararı verirken bunun reperkürsiyonlarının ih-
tilâtiannın ne olacağı, Yüksek Meclisin bunu 
nasıl karşıbyacağı gibi bir yığın meşaleler üze
rinde düşündük. Gerek Maarif Encümeninde, 
gerek Bütçe Encümeninde görüşülmüş, gerekse 
Heyeti Umumiyenin huzurunda hâlen görüşül
mekte olan bu mesele de Büyük Meclisinin bil
hassa bu nevi okullar açılmasında isabet bulun
duğu yolundaki müşterek tasvip ve takdirle sa-
dec» bahtiyarlık duymaktayız. Bunu huzuru
nuzda ifade etmeyi bir vazife sayarım. Şimdi 
bâzı hususatı, iltibasa., zühule meydan verme
mesi için, daha söz almış arkadaşlarıu mevcudi
yetine rağmen, açıklamak zorundayım. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ söz alan İhsan 
Hâmit Tiğrel bey arkadaşımız bendenizin Maa
rif ve Bütçe komisyonlarındaki beyanıma atıfta 
bulundular. Zaman zaman bâzı tâbir ve ıstılah
ları konuşturdular. Maarif Veküi dedi ki; bu 
benim salâhiyeti m dir, siz karışamazsınız, müda
hale edemezsiniz, ben istediğim yerde açarım, 
istediğim yerde açmam.) 

Arkadaşlar, Maarif Vekili böyle konuşamaz, 
bu Maarif Vekilinin dili değildir. Maarif Vekili 
Heyeti Celilenin salâhiyetini, hizmetlerini, fonk
siyonunu bilir Ancak kanun ve talimatname, 
nizam ve içtihatların verdiği salâhiyetin hududu 
içinde konuşabilir. Maarif Encümeni ve diğer 
komisyonlarda söylediklerimi teyiden arz ede
rim ki, parlementarizmin esası, hükümetin ida
resi ve Meclisin murakabesidir. Heyeti Celileniz 
içinizden bir kuvvet ayırmış, buna icra kuvveti 
demiştir. Bu ieru kuvveti, meseleleri yürütür
ken heyetin ekseriyetinin noktai içtihadına ve 
kanaatine uygun yürütmüşse Meclis tasvibeder. 
yanlış yürütmüşse reddeder. 

Şimdi tahsisatımız bulunmadığı için huzuru
nuza bu dört okulun açılması için bu kanun lâ
yihasını getirmiş bulunuyoruz. Eğer elimizde 
tahsisat olsa da bunu 1954 yılı tahsisatından ta
hakkuk ettirebilmiş olsaydık, bu teklif huzuru
nuza gelmiyecek ki, ve liseler açılmış buluııa-
daktır. Evvelce de arz ettim, yine de arz edeyim 
ki, bu icraat ya doğru veya eğri olacaktı. Doğru 
ise bunu Yüksek Heyetiniz tasvip, eğri ise bin 
na müdahale edecekti. 

Şimdi tekrar arz ediyorum; tahsisatımız bu
lunmadığı içindir ki, bu okulların açılması mev

zuu huzurunuza gelmiş bulunuyor. Arz ettim vc 
dedim ki, bu okulların açılmasına lüzum vardır. 
Ya bu okulların açılmasına hakikaten lüzum 
vardır, Heyeti Celileniz buna karar verir ve 
tahsisatını da lütfeder, veyahut tahsisat vermez 
reddeder. Ama bu liselerin açılmasını kabul 
eder ve tahsisatını da verirse. O takdirde okul
ların açılması yolundaki takdir ve salâhiyetin 
icra kuvvetine bırakılması lâzımdır. Bu da ka
nunlardaki hükümlerden istihracedilen bir ka-
idei esasiyedir. Aksi takdirde meselenin, icra 
organı ile teşriî salâhiyet arasındaki tefrik nok
tasını bulmaya imkân yoktur. 

Heyeti Celileniz, Nafıa Vekâleti bütçesine 
bir tahsisat verir, ama acaba yine Yüksek He
yetiniz bu tahsisatı verirken siz bu yolu filân 
yerden değil, falan yerden geçireceksiniz der mi? 
Yahut filân köprü orada yapılmasın, falan yer
de yapılsın, veya Sakarya Nehrinden geçmesin 
de falan ırmaktan geçsin diye bir fikirde bulu
nur mu? Hele bunu bir karar halinde ısdar eder 
mi! Hayır, etmiş, fakat ne yapar? Îrşadeder. 
ikaz eder, temennide bulunur, daha iyisini, daha 
isabetlisini işaret eder. Ve ancak Meclisin iti
madı ile iş başında duran bir hükümetin bu ir
şadı, bu ikazı ve bu temayülü nazara alması ka
dar tabiî, güzel ve zevkli hiçbir iş olamaz. 

Şimdi, şunu arz edeyim ki : Bu dört okulu 
J çok dikkatli düşüncelerin, çalışmaların, hassas 
i ve titiz duyguların tesiri altında açmaya karar 
I verdik. Ve bunu da memleketin bugünkü ihti-
I yaçlarına göre yerini bu şekilde takdir ve tâ

yin ettikten sonra evvelâ Maarif, sonra Bütçe 
Encümeninden geçirmek suretiyle huzurunuza 
^«tirdik. Heyeti Celileniz de bunu tasvibetmek-
te hattâ bunun memleketin diğer bir kınım böl
gelerine teşmilde de fayda mülâhaza etmektedir. 
Tekrar edeyim ki, bu. benim için bir bahtiyar
lıktır. Bu temenniler üzerinde 1955 bütçesi üze
rinde durmak benim asli vazifelerimden mâdut-
tur. (Alkışlar.) 

Şimdi, Maarif Encümeninde sebkeden beya
natta vekil ile encümen arasında bir tezat bu
lunduğuna işaret edildi. 

Arkadaşlar, sarahatle a r z edeyim ki. böyle 
bir tezat yoktur. Ben Maarif Encümeninde dc 
bunu söyledim, Bütçe Encümeninde de bunu 
tekrar ettim. Şimdi belki yazılışta maddi bir zü
hul ve sehiv olabilir. Eğer Maarif Vekâletince 

I bugün yerleri tesbit ve tâyin edilerek açdması-
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na karar verilen liselerden ikisinin filân yerde 
2 sinin falan yerde açılması şeklinde bir arzu iz
har buyurulsaydı, o zaman hükümetten gelen 
maddelerin değişmesi lâzımdı. Teklif hükümet
ten geldiği şekilde Maarif Encümenince kabul 
buyurularak Bütçe Encümenine intikal etmiştir. 
İleri sürülen meseleler birer temenni idi. Bu 
okulların açıîmasındaki ihtiyaçta herkes müt
tefiktir. Temennileri de biz ehemmiyetle nazarı 
dikkate alacağız. Huzurunuzda tekrar ediyo
rum : Temenniler nazarı dikkate alınacaktır. 

Şimdi bunun aksine, bu liseler nerelerde ve 
hangi şartlarla açılacaktır? Yine Meclisin için
den ayrılmış vc icra vazifesiyle işe sevk edil
miş olarak bunlann ihtiyaçlara göre tesbiti işi, 
hükümete bırakılmıştır. 

Arkadaşlar, bunun aksi bir istikamet takib-
edildiği takdirde teşri ve icra kuvveti bakı
mından içinden çıkılmaz ihtilâflar vukua gele
bilir. Arz edeyim, Maarif Encümeninde bu ko
lejlerin bir tanesinin şarkta açılması mevzuuba-
his oldu, Bütçe Encümeninde bu mesele daha çok 
tavazzuh etti, Şarkta Diyarbakır, K a r a d e n İ 2 d e 
de Samsun vilâyetlerinde açılsın dendi. Bugün 
huzurunuza bir takrir geldi, Ankara deniyor, 
arkadaşımızın birisi Seyhan'dan bahsettiler, bir 
başka arkadaş Kayseri'yi üeri sürdü, Giresun'
dan ses geliyor, sayın dostum, muhterem arka
daşım Burhan ettin Onat Antalya'nın ne günahı 
var diyor, Erzurumlular «Erzurum» diyor. 

Arkadaşlar takdir edersiniz, eğer bu lisele
rin açılma yerinin takdiri salâhiyeti hükümette 
değil de Meclise verilirse, bilmiyorum, bunun ic 
ra ve infaz kabiliyeti ne dereceye kadar müm
kün ve uygun olur? 

Şimdi yine bu takdiri, bu icrayı hükümetin 
elinden aldığımız zaman vukua gelecek yeni ih-
tilâtlardan, bahsedeyim. Çok muhterem Hikmet 
Bayur Beyefendi, «Bir kolej açılıyor, Ahmet 
Muhtarpaşa Konağı tedarik ediliyor, bu bina 
sümmetedariktir.» buyurdular O halde demek ki, 
iş binaya kadar gider. Şimdi arz edeyim müste
rih olsunlar, Ahmet Muhtar Paşa Köşkünün bu 
koleje tahsis edilmesi sümmetedarik bir şey de
ğildir. Bu kolej Ahmet Muhtar Paşa Köşkünde 
ve onun on bin metre murabbaı arazisinin için
de açılacaktır. Eu arazi bu köşkle beraber satın-
alınmıştır. Ve hattâ burasını satınaldığımız an
dan itibaren içinde bulunduğu araziye paviyon-
lar ilâve etmek suretiyle 700 - 800 taıebe kaydı

na müsait olacak şeküde gerekli tedbirlerimizi 
de almış bulunmaktayız. 

Şüphesiz ki, arkadaşımızın buna temas etme 
haklan vardır, çünkü Sayın Hikmet Bayur Be
yefendi bu kolejin on bin metre murabbaı arazi
nin içinde bulunduğunu bilmiyebilir. Ama bu ar
kadaşınız Maarif Vekili olarak, bu kolejin orada 
açılması düşünüldüğü zaman elbette işi inceleme
ye ve gerekli tedbirleri almıya mecburdur. 

Arz ettiğim gibi arkadaşımız böyle bir pavi-
yonun ilâvesini bümiyebilirler. Bunda da hakla
rı vardır. Ama bir Maarif Vekili olarak bunu 
bilmek mecburiyeti vardır, bunu bilmediği gün 
bir vekil bu Meclisin elinden yakasını güç kur
tarır. 

icranın takdirine müdahale edildiği takdirde 
başka ne olur? Bir arkadaşımız teşrif ettiler bu 
kolejlerden bir tanesi Almanca okutsun, dediler. 
Yann bir başka arkadaş İtalyanca olsun, bir di
ğeri de Fransızca olsun, diyebilir. Bütün bunlar 
karar haline gelirse ortada bir maarif politika
sı kalmaz. Şimdi bu maarif politikasını uhdesi
ne tevdi ettiğiniz arkadaş bugün bendenizim. 
Dün başkası idi, yann bir başkası olabüir. Bin-
netice politikası ya tasvibedilir, bu tasvipten gay
ret alır, devam eder. Yahut tasvibedümez yeri
ni başka bir arkadaşa terkeder. Bu itibarla asıl 
olan hükümet idaresi ve Meclisin murakabesidir 
kaidei esasiyesinden inhiraf etmemek lâzım gel
diği yolunda mütalâada bulundum ve mâruzâ
tımı ileri sürdüm. 

Muhterem arkadaşlar; Muhlis Ete Bey arka
daşımız bu liselerin programı ne olacaktın dedi
ler. 

Arkadaşlar, bu okullarda, bu liselerde asıl olan 
Türkçedir, Tü»k irfanıdır, Türk harsıdır, Türk 
ananesidir, Türk varlığıdır. Bunun yanında dün
ya kültüründen çocuklarımızın nasibini geniş 
mikyasta almalarını tem inen kuvvetli bir lisan 
öğretimi gayreti içindeyiz. 

Bunun dışında millî varlığımızda bir rahne 
açacak, ona bir gölge iras edecek hiçbir niyet, 
hiçbir kuvvet asla mevznubahis değildir, olamaz. 
CBravo sesleri) Belirdiği anda kökünden yıkıl
maya mahkûmdur! (Brcva sesleri, alkışlar) 

Bu arada okullarımızda lisan tedrisatını tak
viye etmek için tedbirlerimiz vardır arkadaşlar. 
Gerek Gazi Enstitüsünde, gerek Çapa'daki Yük
sek öğretmen Okulunda, gerekse bu sene ihda-
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sına sureti katiyede karar verdiğimiz ve yüksek 
müzaheret ve himmetinizle tahakkuk edecek olan 
Yüksek Öğretmen Okulunda iyi lisan bilen öğ
retmenlerin yetiştirilmesine çalışılacak ve ayni 
zamanda dışardan öğretmen getirilmek suretiyle 
okullarımızdaki lisan derslerinin gerek saatleri 
itibariyle gerekse okutulması mevzuunda keyfi
yeti bakımından sıkı tedbirler alınacaktır. Bura
da sadece bir lisan değil lisanla beraber dünya 
kültürünü takibe ehliyet kazanacak olan çocukla
rımızın da yetiştirilmesi asıldır. 

Mesele bu mevzua gelmişken bir noktayı daha 
huzurunuzda tavzih edeyim. Arkadalar, bu okul
lar leylî okullar olacaktır. İlkokulu bitiren ço
cuklarımız orta 1 den başlamak suretiyle evve
lâ bir ihzari sınıf göreceklerdir ve ihzari sınıftan 
sonra bir kısım dersleri Türkçe ve bir kısmı ders
leri de İngilizce görmek suretiyle tahsillerine de
vam edeceklerdir. 

Bu okullar leylî olduğu için halen mevcut 
leylî okullarımız gibi bunların gerek Şark, gerek 
Cenup, gerek Şimal, gerek Vasat bölgelerimiz için 
(bilhassa mahrumiyet bölgelerimiz için) birer 
kontenjan olacaktır. Faraza dört yüz talebe ala
cak, bunun yüzde 25 İe 30 u bu mahrumiyet böl
geleri aüelerine tahsis edüecektir. 

Şimdi eğer bir aile çocuğunu bu koleje ver
mek arzusunda ise, bu masrafı ihtiyar etmek 
kararında ise bir tek mesele kalıyor : İstanbul, 
İzmir, Eskişehir, Konya'daki aile babaları sa
dece tahsil ücretini verecek, Ağn, Diyarbakır, 
Antalya, Adana'daki aileler ise senede bir defa 
bir yol masrafına katlanacaklardır. Mesele bun
dan ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar, bu mesele bu vaziyette ol
duğuna göre hükümetiniz olarak bu dört koleji 
açmaya karar verdiğiniz zaman en ça^uk, en se
ri ve en âcil şekilde bunların açılması imkânla
rını araştırdık. Gerek nüfus kesafeti, gerek bina 
vaziyeti, gerek dışardan gelecek ecnebi öğret
menlerin durumu tesbit olunmuştur. Bilhassa ar
kadaşlar burada dikkat nazarınızı çekerim, elbet
te gün gelecek bu memleket baştan başa bir ma
mure olacak; memleketin herhangi bir vilâyetin? 
yerli ve yabancı bir öğretmen rahat rahat, hu
zur içinde gidecek, fakat bugünkü şartlar maale
sef bu vaziyette değildir. Bu huv.usu size tama
men açıklamaya mezun değilim, affedin, beni 
mazur görün, ancak size dersem ki falan yerde 
kurulmasını istediğimiz bir okula yabancı öğret- ı 

men gitmiyor, bunu sîze söylersem beni mazur 
görün. 

Şimdi, bütün şartları araştırdık. Gerek bina 
vaziyetini, gerek nüfus kesafetini ve saireyi tet
kik ettik, bu ckuüann arz ettiğim dört vilâyette 
açılmasını tensibettik ve bir karara vardık. 

Arkadaşlar bu mevzu üzerinde burada konu
şamam mıyız? Elbette konuşuruz. Elbette tenkid 
edersiniz, dersiniz ki, bu okulların açılmasına tah
sisat vermiyoruz, tasvibetmiyoruz. Mesele biter. 

Fakat mahallinin tâyin ve tesbiti hususun
da müsaade edin., icranın üzerinde durduğu me
seleleri tahakkuk ettirmesi bakımından memle
kete faydalı olacağını mülâhaza ederek ve biz
zat ısdar ettiğiniz kanunlar, içtihatlar ve aynı 
zamanda parlâmentarizmin esalanndan olarak 
bu hususu hükümete bırakmanızı rica edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar; benden sonra söz alacak 
hatip arkadaşlarıma cevap vermek üzere yine 
mâruzâtta bulunacak olmakla beraber şu nok
tayı, - Bütçe Encümeninde de arz ettiğim gibi -
tekrarda fayda mülâhaza ederim : 

Huzurunuza bir münakale tahsisat kanunu 
gelmiştir, bunun ömrü iki aydır, Şubat sonun
da biter. Biz halen, arz ettiğimiz gibi, bu okul
lara, bir an evvel memleketi kavuşturmak için 
hazırlıklar yapmış bulunmaktayız. Gazetelerde 
okuduğunuz veçhile öğretmenler memleketimi
ze gelmiş olup halen intizar halindedirler. Bi
nalarımız hazırdır, diğer vasıtalarımız; dolap
lar, karyolalar, yataklar ısmarlanmış bir vazi
yettedir. Bu kanunla, lise hakkında, benim, sim
di arz ettiğim içtihatları ve salâhiyetleri varit 
görmüyorsa Meclis, veya bu liseyi füân yerde 
açmaya salahiyetlidir, derse ve bu hususta ka
rar verirse, arz edeyim ki hükümet olarak böy
le bir karan bir başka vilâyette iki ay içinde 
realize etmeye imkân yoktur. Ancak, bütçemiz 
halen müzakere halindedir. Bugün, yarın Maa
rif bütçesinin görüşıihnesine başlanacaktır. Bun
dan evvel Bütçe Komisyonunda, Maarif Ko
misyonunda işaret (buyurduğunuz hususlar, ar
zu ettiğiniz temenniler, yüksek irşat ve ikaz di
leklerinizi Bütçe Komisyonunda izhar buyur
manız mümkündür. Hattâ biraz daha ileri gide
rek ifade edeyim : Hükümete imzamızı verdik, 
bütçemizi bağladık, fazla bir şey verin, demiye 
de salâhiyetimiz yoktur, ancak, bizi biraz daha 
destekleyin orada. 1955 bütçesinin tatbikatı üze-
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rinde durmak ve tahakkuk ettirmeye çalışma
nın bir zevkli vazife olduğunu arz vc ilâve et
meyi vazife sayarım. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlar, memleketimizde bir irfan müessesesi açı-
hyor, bir öğretim müessesesi açılıyor. Böyle bir 
müessesenin açılmasından memnuniyet duyma
mak mümkün değildir. Hattâ böyle bir müesse
seyi, bahusus memleketin büyük ihtiyacı olan 
lisan öğretimindeki ihtiyacı hissederek bunun 
açılmasını, düşünen ve bunu mevkii tatbika ko
yan Maarif Vekâletine karşı şükran hisleri ile 
meoılu olmamak kabü değüdir. 

Fakat, bu müesseselerin açılmasına müessir 
olan gayeyi göz önüne alırsak, bunun % 90 mem
lekette biraz kısır vaziyette bulunan lisan öğre
timini takviye gayesine matuf olduğu anlaşılır. 
Bugün için İngilizce tedrisat yapacak dört ko
lejin açılması isteniyor. Yüksek malûmunuzdur 
ki memlekette İngilizceye karşı, Amerika ve İn
giltere üe olan münasebetlerimizin neticesi ola
rak, pek çok heves vardır. 

Ben bu itibarla kolejlerdeki ingilizce tedrisa
tı üzerinde durmıyacağım, tam bir lisan öğreti
mi meselesini istihdaf etmesi cihetini ele almak 
istiyorum. 

Bugün memleketimizde lisan öğrenimine pek 
çok ihtiyaç olduğu herkesçe aşikârdır. Bu yal
nız bizde değil, bütün dünya milletlerinde de 
böyledir. Maarif Encümeninde mevzuu müzake
re edüirken anlaşıldı ki, halen Avrupa memle
ketlerinde lisan Öğrenecek gençler, liseden me
zun olduktan sonra üniversiteye yabancı memle
ketlere gönderilmeye icbar edilmektedir. Bu su
retle daha esaslı bir yabancı kültür ve yabancı 
dili öğrenmeleri sağlanmış oluyor. 

Yalnız açılacak-olan bu müesseselerin bizde 
biraz imtiyazlı olacağı üzerinde fikir arz edebi
lirim ki, bu biraz da tehlikelidir. Bugün yalnız 
dört vilâyette kolej açılıyor, diğer arkadaşların 
da temenni ettikleri gibi bunun diğer vilâyetler
de de açılması memnuniyeti mucip olur. Bu, ha
kikaten temenniye şayandır. Ancak bu da imkân
la mukayyettir. 

Muhterem Maarif Vekilimiz, «ikrde imkân 
hâsıl olur olmaz, bu arkadaşlarımızın arzusu da 
hâsıl olacaktır ve bunu düşünüyoruz» dediler. 
Farz buyurun ki, bütün iÜerimizde, muhterem 
Füruzan Tekil arkadaşımızın buyurdukları gibi 
64 vilâyette de, bu liseler açılmış olsun. Ortada 

bir ahenksizlik meydana çıkmış olacaktır. Zara 
bugün birçok vilâyetlerimizde liseler vardır. 
Hem de biran evvel kuvvetlenmek istiyen lise
lerimiz vardır. Bir de bunun yanında kolejler 
açmayı düşünüyoruz. Kolejle bu liseler arasında 
muazzam farklar olacaktır. Bizim temennimiz şu
dur : Memlekette bir lisan öğrenme sevgisi mev-
zuubahis olduğuna göre önce bu sevgiyi uyandır
mak ve bununla beraber liselerimizde lisana 
rağbeti artırabilecek kıymetli elemanlar yetiştir
mek lâzımdır. Bu dört kolejin açümasma lâzım 
olan para üe liselerimizde lisan tedrisatını lâyi-
kiyle yürütebilecek kifayette elemanlar yetiştir
mek de mümkündür. Müyonlar sarfiyle 4 lise 
açılması yerme bu para üe dışarda, yabancı 
memleketlerde lisan hocaları yetiştirmek ve da
ha çok istifade etmek de kabildir: 

Kolejin yabancı kültürün tadım tattırması 
bakımından bir ayn vasfı vardır, bunu kabul 
ediyorum, fakat ecnebi memleketlerde yetiştirece
ğimiz lisan hocalan ile de bu havayı temin etmek 
mümkündür, hem dc bütün memleket çapmda.. 

İkincisi diğer liselerimiz parasızdır. Bu lise
lere gelecek çocukların ebeveyni bir iki bin Hra 
ödeyeceklerdir. Bu suretle bu kolejlerde ancak 
halü vakti yerinde olan aile çocukları okuyacak 
demektir. Halbuki kendi yetiştirdiğimiz hocalar
la lisan tedrisatını yaparsak bundan bütün mem
leket sathında faydalanmak mümkündür. 

Mademki bu mazbata gelmiş, iki komisyon
dan geçmiş, Heyeti Umumiyeye ve karar saf
hasına da intikal etmiş, anlaşılıyor ki, bu Use-
ler açılacaktır. Hiç şüphe yoktur ki, bu kolej
lerin açılmasında fayda vardır. Yalnız kendi 
kanaatime göre bira? istical edilmektedir. Bu 
sene verilen karar derhal tatbikat sahasına inti
kal ettirüince, pek tabiîdir ki, ananesiz, düzensiz, 
yerinde olmıyan kolejler meydana gelecek ve 
kolejlerin bu günkü aksaklığı istikbaline de te
sir edecektir. Bugün duyuyoruz ki, kolej için 
talebe adaylan kaydına dahi başlanmıştır. Vekil 
beyin buyurdukları gibi, muhtelîf hocalar dahi 
gelmiştir. Şükranla karşılıyoruz, açılacaktır. Fa
kat bu mevzuda istical edelim mi? Tam manisiy
le kurulmasını istediğimiz ve kendisinden çok 
şeyler beklediğimiz kolejin biraz düzensiz, acele 
şekilde kurulmuş olması zannediyorum ki, ilerisi 
için birçok aksaklık doğuracaktır. 

AKİF SAKIQÖLU (Muğla) — Teşekkür- et
memiz lâzım. 
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FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Teşekkürü bi
dayette yaptım beyefendi. Maarifçi olarak bir 
memlekette kurulması lâzımgelen bir müessese 
için bidayette şükranlarımı arz ettim. Yalnız 
şuna işaret etmeme müsaade buyurunuz. Bir 
maarif politikasını bâzı noksanlıklar dururken, 
yalnız bir tarafa tevcih etmek keyfiyeti fayda 
vermez. Birçok okullar hoca bulamazken birçok 
okullar en basit okul malzemesi olan bir yazı 
tahtasından, yazı makinesinden mahrum iken ve 
birçok köylerimizde mektepler yok iken, mevcut 
okullar birçok ihtiyaçlarla karşı karşıya bulu
nurken, büyük masraflar göze alarak kollejler 
kurmak biraz fazla gibi geliyor bana. Lüzum ol
duğunu ve şükranla karşıladığımı peşinen arz 
ettim, fakat böyle bir düşünceye varmaktan ken
dimi alamıyorum. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTIN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, Muhterem Vekil bu mevzuda 
konuşacak yerde bütün arkadaşların söyliyecek-
1 erini dinledikten sonra konuşsalar ve cevapları
nı verseydiler daha iyi ederlerdi. Fakat nedense 
sabırsızlandılar ve bizlerin konuşmasını bekle
mediler. Bunu şu bakımdan söylüyorum, bu su
retle bizim söylemek istediğimiz birçok şeyleri 
kendileri ifade etmiş oldular, şimdi bize söyliye-
cek çok söz kalmadı. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlarım, yabancı dille tedrisat yapacak 
dört lise açılması mevzuubahis olduğu zaman, 
birçok meseleler konuşulurken olduğu gibi, Büt
çe Komisyonuna gittim ve konuşmalara iştirak 
ettim. 

Bugün burada olduğu gibi orada da bu mev
zuun iki zaviyeden incelenmekte olduğunu gör
düm. Birisi, böyle ecnebi dü üzerinde tedrisat 
yapan lise lâzım mıdır, değü midir* ikincisi de, 
lazımsa bu liseler nerede açılmalıdır* 

Birincisi, esas dâvadır. Ve şayanı şükran
dır ki, benden evvel konuşan arkadaşım müs
tesna, bunun üzerinde ufak bir tereddüt gös
teren tek bir arkadaşa rast gelmedimdi. Şimdi 
konuşan arkadaşım esas okullarımızın şu, şu 
noksanları varken, bir daktilo makinesi bile 
yokken büyük külfetler ihtiyar ederek ecnebi 
lisanla tedrisat yapan lise uçmak doğru mudur 
diye tereddüde düştüler. Burası öyle bir kür
südür ki, burada konuşulan her fikir muhte
remdir. Bu arkadaşın da fikirlerine hürmet 

ederim. Yalnız arkadaşlar; bugün çocuklarını 
ecnebi kolejlere gönderen aileler var mıdır, yok 
mudur? Kıyamet kadar vardır. Hem o kadar 
vardır ki, parası Üe ilkokulu pekiyi dereeede 
bitirmişken, hattâ biraz yabancı lisana da vâ
kıfken gidiyorlar da o ecnebi okullarda istis
kal ediliyorlar, kovuluyorlar arkadaşlar. (Bra
vo sesleri, doğru sesleri) Binaenaleyh, hükü
met böyle bir teşebbüsü ele alırken vatandaşın 
hissettiği büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olu
yor. Birinci kademe bu. 

ikinci kademe de: Bir arkadaşımız; «Millî, 
gayrimUlî, bunlar yuvarlak hesaplardır» buyu
ruyor, öyle değil arkadaşlar. 

Ecnebi müesseselerin nizamnamelerine ba
kın. Bâzılarının birinci maddesinde, (bu mües
seseler hiristiyanlığı bu memleketlerde yaymak 
için kurulmuştur) diye bir kayıt vardır. Bu
günkü asırda din telkini, ideoloji telkini doğru
dan doğruya onlar üzerinde meşgul olarak keli
melerle, cümlelerle yapılmıyor. Onun tahteşşu
urunda işliyerek, kâh gözünden, kâh kulağın
dan, bütün havassı hamsesinden, kültüründen 
girerek yapacağı tesir ve telkini yapıyor. Mü
essir olmuyor mnî Ou tanesinde olmazsa bir 
tanesinde oluyor. Şu halde arkadaşlar mülî 
bakımdan da, her bakımdan da bu müessesele
rin kurulmasına katî bir ihtiyaç vardır. Başka 
memleketlerde var mıdır* Füruzan Tekil kar
deşimin çok güzel buyurduğu gibi, bir Alman, 
bir ingiliz, Fransız, Amerikalı, hattâ bir İtal
yan asîâ ecnebi bir dile müracaat etmeden mes
lekinde, kültüründe istediği seviyeye ulaşabilir. 
Biz böyle değiliz, onların ihtiyacı yoktur. Bu
radan yetişecek talebe diğer müesseselerden ye
tişecek talebe üe üniversitede nasıl bağdaşabi
lir! Bu hususta tereddüt etmeye bence lüzum 
yoktur. 

Yine Füruzan Tekil arkadaşımın çok iyi 
tebarüz ettirdiği gibi bizim yarım asırdan beri 
işîiyen ve ecnebi dillerle tedrisat yapan bir mü
essesemiz var; Galatasaray vardır. Onu bıra
kın, bugün kolejlerden mezun olan talebeler, 
maalesef diyeceğim, bizim üselerden mezun 
olan talebelerden, üniversitelerde çok ileri git
mektedirler. Üniversitelerde ders okurken ko
lejde öğrendikleri ingilizce terimlerden dolayı 
asla bir yadırgamaya mâruz kalmamaktadırlar. 
Binaenaleyh bu iş de varit değildir. 

Şimdi ikinci cepheye gelelim: Bu kolejleri 
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kurmak lâzımdır. Tahsisat?.. Onu da vereceğiz. 
Ama neden İstanbul'da, Eskişehir'de, Konya'da, 
falan ve filân yerlerde? Benim çok hürmet etti
ğim muhterem vekilim bana iltifatta bulundu
lar. Benim Antalya'mın kabahati ne, dediğimi 
söylediler. Bütçe Encümeninde söylediğim bu 
söz Eskişehir'de kurulmasın da Antalya'da ku
rulsun diye değildir. Şunu demek istedim: 
«işin esbabı mucibesini zikretmek, ona göre riiç-
han hakkı kazanmak icabederse benim Antal
ya'mın kabahati ne?» Ve yine dedim ki, bıra
kırsanız bu işin böyle dört tane, sekiz tane ,011 
tane değü tam 66 tane talibi vardır. Antalya 
gibi başlıbaşına bir kıta, bir iklim olan, beda-
yiin, tarihin, tabiat güzelliklerinin, arkeolojik 
kıymetlerin hazinesi olan bir vilâyet değil, yeni 
teşekkül etmiş olan vilâyetlerimizden biri oları 
Adıyaman'ı ele alın. Sorun oradan gelecek me
buslara, oranın halkına. Eğer bu kolejlerin ora
da açılması hususunda çok üeri bir esbabı mu^ 
cibfc dermeyan etmezlerse o zaman ne derseniz 
deyin. 

«Antalya'nın ne kabahati vardır?» dediğim 
zaman bu maksatla konuştum, Antalya'da açıl
sın diye değil. Binaenaleyh arkadaşlar, hüruzan 
Tekil arkadaşımın ve sayın Maarif Vekilinin 
buyurdukları gibi, bugün Meclisimizin reyi ile, 
iradesi ile iktidarı elinde tutan hükümet, dış 
politikada olduğu gibi, iç politikada olduğu 
gibi, bayındırlıkta olduğu gibi bir de maarif 
politikasıha sahiptir. Ben Bütçe Encümeuindeki 
konuşmamla da teyidedebüirirn. Nihayet teşriî ve 
ierai kuvvetler, bunların vazife ve salâhiyetleri, 
fonksiyonları ayrılmıştır. Arkdaaşlar, işi bu ka
dar teferruata sevk edersek bir kere esas pren
siplere riayet etmemiş oluruz. Bu arada doku
nulacak işler yok mu? Dilimin ucuna gelince 
tutamıyorum. Arkadaşlar - bizi mazur görün -
Meclise gelmeden, bütçesi tetkik edilmeden, ka
bul edümeden sayın Vekil bu profesörleri nasıl 
getirmiştir? Hazırlıklarım nasıl yapmışlar, ne
ye dayanarak yapmışlar! (Alkışlar) Meclisin 
aklı selimine itimadı olabilir, ulanabilir ve bu 
herkesin istediği bir şeydir. Nasıl olsa olacak 
der; ama, hiç olmazsa bunları burada ifşa et
memeli idi. 

Şimdi neticeye geliyorum: Arkadaşlarımız 
epeyi konuştu. Vaktinizi, müsamahamızı suiisti
mal etmiyeyim. Bu bir tahsisat kanunudur. Te
ferruata kaçmadan, tadını kaçırmadan müsaade

nizle bunu kabul ediverdi™, olsun bitsin., istir
hamım budur arkadaşlar. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HÂDl HÜSMAN (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; hükümet, yabancı dille tedrisat ya
pacak dört kolejin açılması hususundaki kanun 
tasarısını huzurunuza getirmiş bulunuyor. Lâ
yihanın ük müzakeresi, bir ihtisas komisyonu 
olan Millî Eğitim Komisyonunda yapdmıştır. 
Millî Eğitim Komisyonunuz tasarıyı olduğu gi
bi kabul etmiştir. Tabiatiyle bu tasvibi yapar
ken işin esası üzerinde ihtisas komisyonu olarak 
durmuş, biraz evvel bir arkadaşımızın dediği gi
bi, evvelâ bunların açümasını tensip buyurmuş, 
saniyen yerlerini kararlaştırmıştır. Tasarı bu 
tarzda Maarif Komisyonunun tasvibine iktiran 
ettikten sonra Bütçe Encümenine gelmiş bulu
nuyor. Bütçe Encümeni, tahsisatı kendi bünye
sinin icabmca yapmıştır. Bu tetkikatını yapar
ken şu noktalara dikkat etmiştir ; Evvelâ bir ka
nunla, Orta Tedrisat Kanuniyle, Maarif Vekü-
liği lüznm gördüğü yerlerde lise açabilir, salâ
hiyetini kendisine vermiştir.. Binaenaleyh lise 
açmak, kolej açmak için ayrıca, ilâveten bir 
salâhiyet almaya ihtiyacı yoktur. O halde huzu
runuza niçin gelmiştir? Malî senenin sonu ol
ması itibariyle lise veya kolejin açılması için 
lâzım olan, bütçedeki tahsisat kâfi gelmemiş. 
Bu okulları da açmak kararını aldığı için ta
sarrufu mümkün olan bâzı yerlerden kolej açıl
masını temin edecek tertipten münakale yapıl
ması için bu teklifi yapmıştır. 

Maarif Vekilinin kanuni yetkisine, bir ar
kadaşımız, takdir hakkı, diyor. Bu, takdir hak
kı değildir. Vekil, kanuni yetkisine dayanarak 
kolej açılmasına karar verdiği halde kolejin 
idari hizmetlerde kullanılacak bâzı memur 
kadrosuna da ihtiyaç hâsıl olmuş. Eğer kadro
su kâfi olsaydı veya başka okullar veya lise
lerde tasarrufu mümkün kadrolar bulunsaydı 
bunun için de gelmiyecekti. Şu halde huzuru
nuza iki mesele için geliyor : Birisi; tahsisat 
talebediyor, ikincisi de; kadro talebediyor. 

Bütçe Komisyonunda bu mevzu üzerinde 
tetkikat yapılmış, ayrıca mevzuu ele geçirdiği 
için bu kolejlerin açılıp açılmaması, yerleri 
üzerinde de geniş tetkikler, geniş müzakereler 
yapmaktan kendini alamamıştır. 

Bu münasebetle bir arkadaşımızın sorduğu 
bir noktaya cevap vermek istiyorum. Koraisyo-
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sumuzda, bu, açılacak kolejlerin üzerinde de du
rulmuştur. Bâzı arkadaşlar kolejlerin hükümet 
teklifinde olduğu gibi değil, onlarm dışında, 
bâzı yerlerde açılması üzerinde de ısrarla dur
muşlardır. Hattâ bâzı arkadaşlar bizzat yer tâ
yin eden takrirler vermişlerdir. Bu takrirler 
arasında Diyarbakır, Samsun veya Aydm hattâ 
isim tasrih edilmeden Şark bölgesi, Şimal böl
gesi diye kayıtlar bulunmakta idi. İstanbul ve 
İzmir yerine Şark ve Şimal bölgelerinde iki ko
lej açılmasını istihdaf eden takrir reye kondu 
ve kabul edüdi. İtiraz ettik ve dedik ki : «En
cümen bu takriri reye koyamaz.» Istinadetti-
ğimiz mevzuat hükümlerini de şu şekilde izah 
ettik : 

Muhterem arkadaşlar, bu arz ettiğim kanun 
lâyihası iki mevzu için geliyor diye' arz etmiştim. 
Birisi kadro istiyor, diğeri tahsisat istiyor. Bu
nun dışında 1954 Bütçe Kanununa taallûk eden 
geçici bir üçüncü madde ve bütçe kanununa 
bağb bir cetvel vardır. (L) cetveli. Her sene 
değişir, hükümleri bir seneliktir. Bir de pansi
yonlar hakkında 2005 sayılı bir Kanunumuz 
vardır. O kanun der ki, pansiyon talebelerinden 
yani yatık talebeden; alınacak ücret her sene 
hütçe kanuniyle tesbit edilir. Kanun ibaresinin 
ifadesinden anlaşılacağı üzere bütçe kanununa 
bağh cetvelin tesbit ettiği husus pansiyondan 
alınacak ücret miktarıdır. 

Şu halde, bâzı arkadaşlarımızın Bütçe Ko
misyonunda hükümetüı açacağı pansiyonlardan 
almayı düşündüğü ücrete mütedair cetvelde pan
siyon ücretlerine ait tekliflerin reye konamıya-
cağını arz ettim. Bunun üzerine komisyon bu ka
rarın isabetsiriiğine kani oldu. Yine arkadaşla
rın tashih yolunda iadei müzakere teklifi reye 
konuldu ve iadei müzakere yalnız o madde için 
kabul edildi. O şeküde mesele halledüdikten son
ra madde olduğu gibi reye kondu ve kabul edildi. 

Yalnız bir noktayı arz etmek mecburiyetin
deyim. Maarif Encumenindeki beyanlariyle Büt
çe Encümenindeki beyanları arasında tezat ol
duğu hususundaki beyanlara Maarif Vekilimiz 
kendüeri cevap verdiler. Yalnız biz mesaimizi 
Maarif Encümeninin raporuna istinadettirdiği-
miz için bilmekteyiz ki, Maarif Veküimiziu Büt
çe Encümeninde verdiği izahlarla Maarif Encü
meninin raporu arasında hiçbir tezat görmedik. 
Maarif Encümeni, yalnız bu mevzua taallûk eder 

mahiyette değil, bu lâyiha için mazbatasında ye
di noktada temenni beyan etmiştir. 

Raporun şurasında deniyor ki : (Maarif Ve
kili bu temenniyi dikkatle göz önünde bulundu
racağını ve bilhassa bu liselerin bir veya iki
sinin Şarkta veya Karadeniz bölgesinde açılması 
imkânlarının arayacağım ifade etmiştir.) 

Bu ifadeyi bizim komisyonumuz da aynen 
yapmıştır. Nitekim bizim komisyonumuzda daha 
esash ve kuvvetli yapmıştır ve biz raporumuzda 
şu kayıtlarla bunu ifade etmiş bulunuyruz : 

«Memleketimizin bu liselere olan ihtiyacı te
barüz ettirilmiş, ayrıca bu dört liseDİn açılması
nı mütaakip Karadeniz ve Şark vilâyetleri böl
gelerinde de aynı vasıfta liselerin açılması husu
su hükümetten temenniye şayan görülmüş ve Ma
arif Vekili de encümenin bu temennisini haklı 
ve yerinde gördüğünü ve ilk imkânda bu temen
ninin tahakkukuna (^alışacağını ifade, eylemiştir.» 

Binaenaleyh, Maarif Encümeni raporunda 
zikredilen Maarif Vekilinin beyan ettiği sözlerle 
bizim komisyonumuzdaki beyanları arasında as
la bir tezat bahis mevzuu değildir. 

Şuna da bilhassa işaret etmek isterim; Maa
rif Encümeni böyle bir temayül göstermiş, te
menni etmiş Maarif Vekilimiz de bunu derhal 
kabul etmiş... Buna imkân yoktur. Çünkü Maa
rif Encümeni Hükümet teklifini aynen kabul et
miştir. Onun üzerinde bir tadil yapmamıştır. 
Yapmadığına göre Maarif Vekili, hattâ söylemi} 
olsa, yapmak imkânından mahrumdur. Çünkü: 
hükümet teklifi Maarif Encümenince a>uen ka
bul edilmiştir. Bu vaziyet karşısında arz etti
ğim gibi lüzum gördüğü yerde liseyi açmak hak
kı Maarif Vekilimize verilmiştir. Bunun üzerin
de durmak bizim komisyonun mevzuu değildir. 
Bunun leh ve aleyhinde durulur. Fakat bu ancak 
kanunu değiştirmekle mümkün olabilir. Yoksa 
yüksek heyetiniz böyle bir kanunî salâhiyeti Ma
arif Vekiline verdikten sonra ayrıca burada aç
ma şurada ae demeye ancak o kanunu değiştir
dikten sonra salâhiyettar olabilir, kanaatinde
yim. 

Bn* noktayı daha arz edeceğim; arkadaşımız 
bir takrir verdi, orada diyor ki: (Bir tanesinin 
Ankara'da açılması lâzımdır). 

REİS — Böyle verilmiş bir takrir yoktur. 
HADİ HÜSMAN (Devamla) — Böyle bir 

takrir yoksa mesele yoktur. Binaenaleyh, hükü
metin komisyonumuzda vâki bu temennilerini 
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Yüksek Heyetinize şahsan bizzat arz etmesinden 
sonra; bizim mazbatamızda hangi mütalâa ile, 
hangi kanuni esaslara dayanarak bu lâyihayi ol
duğu gibi kabul ettiğimizi arz etmiş oluyorum. 
Takdir gene Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, küçük bir nok
tayı açıklamak mecburiyetindeyim. Arkadaşımı
zın birisi bir ernrivakiden bahsettiler. Burha-
nettin Onat bey arkadaşımız da «neden bu Mec
lise gelmeden öğretim angajmanına geçtiniz?* 
dediler. 

Arkadaşlar elimize bir kanun vermişsiniz ve 
bizden iş istiyorsunuz. Kanaatimca okulların 
açılması Yüksek Heyetinizce kabul ediliyorsa işi 
bu safhaya getirmememiz ancak bizi muahezeye 
sebep olabilirler. Temmuzda çatışmaya başladık, 
lâyihayi Eylülde sevk ettik, ancak bugün Ocak 
ayında huzurunuza gelebildi. Kanunun çıkmasını 
bekliyerek teşebbüse geçseydik daha iki sene biz 
bu okulları açamazdık. Bizden iş istiyorsunuz, D. 
P. iktidarı, D. P. Meclisi, D. P. hükümeti mille
tin iş isteme hususundaki güdümünün ne oldu
ğunu müdriktir. Sade bu şevk ve aşkla huzuru
nuza geldik. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, hükümetin memleketteki lisan 
tedrisatının za'fını nazarı itibara alarak bu li
san tedrisatını kuvvetli bir şeküde yapacak bir
takım kolejler açılması hususunda bir karar ver
miş olmasını ve bu karan tatbik etmek için 
lüzumlu tahsisatı almak üzere B. M. M. ne bir 
kanun sevk etmiş olmasını memnuniyetle karşı
lamak iktiza eder. Yalnız bu memnuniyetin al
tında bir prensip meselesinin de gizli olduğunu 
nazarı itibara almak ve B. M. Meclisinde bu 
prensip meselesini münakaşa etmek mecburiyeti 
de vardır. 

Vakıa arkadaşımızın, B. M. M. bu. meseleyi 
salâhiyetle müzakere eder mi etmez mi konu
sunda Maarif Vekiline bir kanunla verilmiş olan 
icra salâhiyetinden bahsederek B. M. M. nin te
ferruata girmeye hakkı olmadığı hususundaki 
müdellel beyanını dinledik. Fakat bu müdellel 
beyanata karşı bizim tarafımızdan verilecek bâzı 
müdellel beyanlar olmıyacağı hiçbir zaman düşü
nülemez. 

Muhterem arkadaşım diyor ki; «Bu bir Tah

sisat Kanunudur, hükümet bir Tabsisat Kanunu 
9evk etmiştir, bu böylece kabul edilir ve hükü
met icraata geçer.» Âmenna, doğru! Ama dikkat 
edüecek olursa hükümet kanunu sevk ederken bir 
esbabı mucibe lâyihası yazmıştır. Bu esbabı mu
cibe lâyihası, Dahüî Nizamname gereğince ya
zılması ve kanuna ilâve edilmesi lâzımgelen hu
kuki ve kanuni bir vesikadır. Esbabı mucibe lâ
yihası olmayınca bir kanun müzakere edilemez, 
geriye gönderilir, tamamlanması iktiza eder. O 
halde bir kanun, B. M. Meclisine sevk edilen es
babı mucibesi muhik görüldüğü takdirde şaya
nı kabul olur, muhik görülmediği takdirde de 
kabul edilmez. 

Sonra, bir kanunun müzakeresi demek sade
ce maddelerin müzakeresi demek değildir; ka
nunun sevk sebebi olan esbabı mucibe lâyihası
nın müzakeresi ve tasvibi demektir. Bir kanunu 
esbabı mucibe lâyihasından mücerret olarak mü
talâa etmek, bu bir Tahsisat Kanunudur, diye 
onu bir tarafından alarak esbabı mucibesini bir 
tarafa atmak ne hukukan ne de mantıkan şa
yanı kabul olabilir. 

Şimdi, Maarif Vekili arkadaşımız böyle bir 
kanun getirmese idi de hükümet adına Eti lisa-
niyle veyahut Lâtin lisaniyle tedrisat yapacak 
dört tane lise açmak üzere bir kanun getirse idi, 
bir Tahsisat Kanunudur diye onu müzakere et-
miyecek mi idik. Dört lise açüacak, şukadar yüz 
bin lira tahsisat verelim, Maarif Vekilimizin tas
vibi üzerine Eti lisanı üzerinden tedrisata geçil
sin mi diyecektik. Böyle şey olmaz arkadaşlar! 

Mademki, bir kanun getirilmiştir, mademki 
esbabı mucbesi vardır, mademki bir tahsisat ve
rilecektir vc tahsisat bu esbabı mucibenin temel
leri üzerine oturtulacaktır, muallâkta olan bir 
işe tahsisat vermek mevzuubahis değüdir. O hal
de esbabı mucibe lâyihasında zikredilmiş husus
ları Büyük Meclis tarafından arizü amik müza
kere ve münakaşa edilmek zaruretindedir. (Ta
biî, sesleri) 

Bunun böyle olduğu şundan da belli : Bu 
kanuna ait bu esbabı mucibe lâyihası Maarif 
Encümenine havale edilmiştir, Maarif Encü
meninde mezkûr hususat teker teker mütalâa 
edilmiştir, ondan sonra Bütçe Encümenine ha
vale edilmiştir. Bütçe Eneüraeni de, Maarif Encü
meninde ileriye sürülmüş olan hususat teker 
teker müzakere edilmek suretiyle birtakım ka
rarlara varmıştır. Bütün bunlar, esbabı, muci-
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D e lâyihası dolayısiyle konuşmalarda elbette 
îzah edilmiştir. Bütçe Encümeni mazbata mu
harriri olan arkadaşımız geliyor, diyor ki; bu 
Bütçe Encümeninde elimize gelmiştir, ele aldık, 
mütalâa ettik. Maarif Encümenine de bu es
babı mucibe lâyihası gelmiş, onlar da almışlar, 
onlar da mütalâa etmişlerdir. Mütalâa ettiler, 
karara vardırlar, yazdıkları kararları da maz
batalarında belirtmişlerdir. Şimdi Büyük Mil
let Meclisinin huzuruna gelmiş bulunuyor. Bu 
sırada diyorlar ki; Maarif Encümeni filân filân 
almış, esbabı raucibesini takviye eden birta
kım temenniler orada münakaşa edilmiş, Bütçe 
Encümeninde de münakaşa edilmiş. Binaen
aleyh Meclisin Heyeti Umumiyesinde artık mü
zakere edilmesin.. 

Arkadaşlar; encümenler Meclisin fer'idir, 
cüzüdür. Onlar Meclis namına, muayyen sa
halardaki meseleleri tetkika memurdurlar. Bun
lar Meclis namına tetkik ettiler, haklarında 
mütalâalar dermeyan ettiler ve Meclis evvel
ce Maarif Vekiline bir salâhiyet vermiştir, o is
tediği gibi, istediği yerlerde liseler açar deyip 
mevzuu Meclisin müzakeresinden kurtarmak ol
maz. 

Başka bir husus daha var. Arkadaşlar, de
dim ki, bu kanun bir tahsisat kanunu olmakla 
beraber aynı zamanda bir prensip kanunudur 
da. Bu liseler Maarif Vekiline muayyen bir 
kanunla tanınmış olan haklara istinaden açüa-
bilecek liselerin hususiyetini haiz bulunmuyor. 
Bunların hususiyetleri vardır. Bunlar başka 
dillerde tedrisatta bulunacaklardır, başka şe
kilde çalışacaklar. Tamamen değişik bir şey. 
Binaenaleyh yabancı dille tedrisat yapan lise 
açılması hususunda Maarif Vekiline verilecek 
olan salâhiyet maarif politikasının yepyeni bir 
işaretidir ve bir karar verilmesi lüzumuna âmir 
mi, değil mi, bunun belki münakaşası iktiza 
eder. Bunun bu tarafını bırakıyorum. Bina
enaleyh kanun önümüze gelmiştir. Büyük Mil
let Meclisinde müzakereye başlanmıştır, bütün 
teferruatına varmcaya kadar incelenecektir. 
Meclis onu müzakere ederek bir karara vara
caktır. Bu karar tahsisat kararı şeklinde de te
celli edebilir, yahut Meclis pekâlâ hükümete 
«siz verdiğiniz kararı geri alınız, Meclisin ka
rarı ve temayülü şu, şu şekilde tecelli etmiştir, 
bu arzu ve işarete göre kararınızı tebdil ediniz» 
de diyebilir. 

Yok eğer bu tasarı Bütçe Kanununun deva
mı veya neticesi ise, Büyük Millet Meclisinin 
bu gibi tavsiye ve işaretlerde bulunacağı Bütçe 

Kanunundan bellidir. Bütçe Meclise gelir, bâ
zı hususları beğenilmez, tahsisatın artırdması 
veya indirilmesi hususu Bütçe Komisyonunda 
müzakere ve kabul edilmiş olmasına rağmen, 
Büyük Millet Meclisi onu yeniden müzakere 
eder. Buna göre tahsisat artırılır veya kaldı
rılır veyahut tahsisatın şekli tahsisi değiştiri
lir, ö halde bu, bir bütçe kanunu, tahsisat ka
nunu ise bunun üzerinde hiçbir suretle icra
nın salâhiyetlerine tecavüz etmeden Maarif Ve
kilinin lise açmak hususundaki karar verme 
salâhiyetlerine taarruz etmeden bunun üzerinde 
birtakım değişiklik yapması Büyük Millet Mec
lisinin tabiî vazifelerinden olmak lâzımgelir. 

Şimdi, muhterem Hâdi Hüsman arkadaşı
mızın. Bütçe Komisyonu namına, biz bunu ne 
suretle müzakere ederiz, eder miyiz, edemez 
miyiz, yerini değiştirebilir miyiz, değiştiremez 
miyiz* meseleleri hakkında söylemiş oldukları
na bn suretle arzı cevabettikten sonra başka 
bir hususa daha dokunmak istiyorum. 

Arkadaşlar; Burhanettin Onat arkadaşımız 
feryadettiler. Dediler ki; «Türk aileleri çocuk
larım kolejlere vermek içiü savaşıyorlar, şunu 
yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bu kolejler ide
olojik birtakım esasları bâzı memleketlere tel
kin etmek gibi birtakım düşüncelerle kurulmuş 
olacaklardır. O halde biz buna karşılık kolej
ler açalım, ihtiyacı ortadan kaldıralım...» Doğ
rudur, hakikaten böyle bir şey vardır. Ecne
bi kolejler büyük bir tehacüme mâruzdur. Halk 
çocuğunu oraya yazdırmak için gayret sarf edi
yor, her şeyi yapıyor. Bunu daha iyi tedrisat 
yaptığı için değil, kesesine uygun geldiği için 
değil, bu memleketin bünyesine tamamen inti
bak ettiği için değil, sırf lisan tedrisatı için ya
pıyor. Binaenaleyh müstakil bir kolej açmak 
hususundaki Maarif Vekâletinin şu teklifi, bir 
ihtiyaca tekabül ettiği için, şükranla karşıla
rız. Bunu yaparken bizim de Maarif Vekâle
tinden suallerimiz vardır. 

Arkadaşlar; şu elimdeki broşürler, Maarif 
Vekâletinin orta mektep Ve liseler için tanzim 
etmîş olduğu müfredat programlarıdır. Rica 
ederim, bu müfredat programına bakalım. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Onu, bütçe müza
keresinde konuşursunuz.. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Müsaa
de eder misiniz Nuri Beyefendi* Bütçe Kanu
nu konuşulurken, diyorsunuz, fakat biz bu tah
sisatı kabul edecek olursak dört kolejin açıl
ması için prensip kararını vermiş oluruz. Ko
lejler 1955 bütçesinden sonra açılacak olsaydı, 
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ve Maarif Vekilinin, şimdi söylediği gibi, he
men açümıyaeak olsaydı onu bütçe müzake
relerinde münakaşa etmek muvafık olurdu. Bu 
tahsisatı simdi kabul etmekle 1955 bütçe mü
zakeresinde bir emrivaki olacaktır, çünkü tah
sisatı kabul edilmiştir, mektepler açılmıştır ve 
1955 bütçesinde bu mektepler için icabeden tah
sisatı vermek bir zaruret olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar; orta mekteplerin uç sı
nıfında haftada beşer saat ecnebi dür dersi var.. 
(Üc saat, sesleri). Burada beş saat diye yazılı
dır. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — 0 eskidir. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Yeni
sinde kaçtır? (Üç saat, sesleri). Haftada :1 saat 
ders var, 40 haftada 120 saat eder. Üç senede 
360 saat eder. Liselerde beş saat var, 40 haftada 
200 saat eder, üç senede 600 saat eder. 

Demek ki bin saate yakın ecnebi ders okutul
maktadır. 

•Sonra müfredat programında lisenin son sı
nıfına mütaallik ecnebi derslerden talebenin se-
viyesnin ne olacağına dair olan kısımda şöyle bir 
şey var ,diyor ki : (Talebeye klâsik metinlerin 
tetkik ve izahı, bu parçaları yazanların hayat
tan, mesleki ve eserleri hakkında mücmel ma
lûmat verilir.) 

Şimdi, lisan hocası arkadaşlara soruyorum, 
bir lisede klâsik eserleri okutmak, anlatmak ve 
bu eserler hakkında mücmel malûmat verilebil
mesi ve bunların talebe tarafından anlaşılabil
mesi için lisan tedrisatının liselerin son sınıfında 
hangi seviyede bulunması iktiza ederi 

Şimdi Maarif Vekili bizden bu kolejlerin te
sis edilmesi prensip kararını alırken şu kararı da 
almalıdır. Liselerde ve ortaokullarda artık ecne
bi lisanı okutulmaz, okutulmasında da fayda 
yoktur.... Olmadığı bedihî olmuştur ve Maarif 
Vekili resmî bir vesika ile ve bir kanun teklifiy
le bunun böyle olduğunu bizim huzurumuza ge
tirmiştir. Bunun artık inkâr edilir tarafı yok
tur. O halde; Maarif Vekiline şunu soruyorum; 
lisan tedrisatı bakımından hâsıl olan Tezadı bi
ze neyle izah edeceklerdir?. İzah etsinler lütfen. 
Bunun ötesinde mekteplerin açılma mahallerinin 
tâyin edilmesi hususunda da bâzı fikirler ileri 
sürmek yerinde olur. Görüyoruz ki; bu mektep
ler İstanbul'a açılıyor, İzmir'e açılıyor, doğru. 
Çünkü karşılarında ecnebilerin bu şekildeki mües
seseleri var. Bizim de bu pazar yerine kendi mües
sesemizi götürmek .suretiyle onlarla bir müsabaka
ya çıkmakta fayda vardır. Ama Eskişehir'de 
açüıyör, Konya'da acılıyor, (Ne lüzum var, de

ğil mi, sesleri) Ne lüzumu v a r demiyorum, ra-
kiit başka bir yerde açılması hususunu da düşü
nebilirdi. Mütemadiyen aynı mıntakaya teksif 
etmekte fayda yok gibi geliyor. (Bravo, sesleri) 

Başka bir noktayı daha izah edeceğini. Maa
rif Vekili buyurdular ki: cBen, işaa etmeye me
zun değilim. Ama ecnebi hocalar bâzı vilâyetlere 
gitmiyorlar.» Eğer böyle ise; bu hocalar daha 
tesisde. okulun nerede kurulması lâzıtııgeldjği-
ne kadar müessir oluyorlarsa, biz bu kolejler işi
ni elimtden kaçırıyoruz demektir. 

Hulâsa bana öyle geliyor ki, bu kolejler 
Garba açılmış birer kapıdır. Çok geri olan mu
hitlerde de bu kolejlerin açılması mevzuubahis 
olabilir. 

Şimdilik b e n i n i söyliyeceklerioı şu kadardır. 
Diyorum ki; bizim bu işleri münakaşa etmeyp 
salâhiyetimiz vardır, ve münakaşa edebiliriz. 
(Alkjşlar). 

HADÎ HÜSMAN (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, maalesef arkadaşım benim demek iste-
diHerimi yahut söylediklerimi tamamen yanlış 
anlamışlar. Bir mevzu ki, Yüksek Heyetinizin 
huzuruna gelir, fakat o konuşulmaz, olduğu gi
bi kabul edilir, mânasına- gelecek hiçbir ifadede, 
bulunmadım. Hükümete bir salâhiyet verilmiş 
mektebi istediği yerde açması için, lüzum görece
ği yerde açması için. Hazırlıklannı ikmal etmiş, 
tahsisatını ve kadrosunu istiyor ve talebeden şu 
kadar p a T a istiyeeeğini söylüyor ve keyfiyeti tas
vibinize arz ediyorum, diyor. Elbette ki, bu, mü
zakere edilir, elbette ki, tahsisat müzakere edi
lir, kadro müzakere edilir, kabul veya reddedi
lir. Hükümetten gelen bir teklifin olduğu gibi 
kabul edileceğine delâet eden bir ifadede bulun
madım. Böyle zan ve tahmin ettikleri için de 
doğrusu cidden üzüldüm, böyle bir şey söyleme
dim. Yalnız bir nokta var. O noktayı da arz ede
yim : 

Bütçe Komisyonu kararını verirken elbette ki 
birtakım hukukî mesnetler arar. Onlara dayanmak 
mecburiyetindedir. İşte Bütçe Komisyonunun 
yaptığı sadece budur. 

Ama şurada mı açılsın, burada mı açılsın? 
Ben biraz daha ileri gideceğim : O nokta arka
daşımın temas ettiği bir mevzudur. Doğrudur 
ama münakaşasını Bütçe Komisyonu yapmaz. 

Kanun hükümete lise ve ortaokul açmak yet
kisini vermiş. Acaba bu yetkinin içerisinde bü
tün tedrisatı yabancı dille yapılacak liselerin 
açılması dâhü midir? Yoksa bir üniversite açmak 
gibi aynca bir kanun mevzuu mudur? Bunu tet
kik edecek olan yer, Milli Eğitim Komisyonu-
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dur. Millî Eğitim Komisyonu, vekâleti bu mek
tepleri açmaya salahiyetli telâkki etmiş ve lâyiha
da bunun aksine delâlet eder hiçbir noktai nazar 
serdetmemiş. Bütçe Komisyonu da bunu böyle 
kabul etmiştir. 

Görüşülebüir, tenkid mevzuu olabilir, tetkik 
mevzuu olabilir. 

Sonra bir şey var. Tahsisat vermiyorum, di
yebilir, Büyük Meclis. Lütfeder, kabul edersi
niz veyahut reddedersiniz. Bu ret bu mektep
lerin açılmasını istemiyorum, mânasına gelebilir, 
yerini beğenmiyorum, mânasına gelebilir, Tahsi
satını kabul etmez. Bu da bu yerlerde açılmasını 
istemiyorum, mânasına gelir. 

Bütçe Komisyonu bu karan verirken, Maarif 
Vekâletine, okul açma yetkisini veren kanunun 
mevcudiyetini göz önünde bulundurmuş ve sadece 
bu okullar talebesinden alınacak ücreti ve tahsi
satı derpiş etmiş ve tadil yapılmasının doğru okv 
mıyacağına kanaat getirmiştir. 

Lâyiha tabiatiyle Yüksek Meclisinizde enine 
boyuna görüşülecektir. Bunu ben de arkadaşımız 
kadar takdir eden bir arkadaşınızım. 

REÎS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLÎ CELAL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim; arz etmek istediklerimi 
Bütçe Encümeni Raportörü arkadaşımız burada 
söylediler. 

Bir lâyiha üzerinde Yüksek Meclisiniz elbette 
fikrini söyler, elbette tenkidde bulunur. Llüzum 
vardır. Tahsisatı veriyoruz açın, tahsisatı vermi
yoruz açmayın, dersiniz. Bunda tevakkuf dahi 
caiz değildir. Maarif Encümeninden, Bütçe En
cümeninden başlayıp Heyeti Celileye geldiği ana 
kadar olan seyri esnasında bu kolejlerin açılma
sında isabet bulunduğu anlaşılmıştır. Eğer bu 
kolejlerin açılmasında isabet varsa Heyeti Celile 
açılsın, diye tahsisat verir, yoksa vermez. 

Yer meselesinde «Kanunun Maarif Vekâleti
ne bıraktığı salâhiyette Maarif Vekâletini ser
best kılmak lâzımdır.» dedim. Lüzum görmezse
niz tahsisat vermezsiniz, kolejler açılmaz. Lüzum 
görür, verirseniz, açarız. 

REİS — Daha 14 arkadaş söz istemiştir. Ki
fayeti müzakere takrirleri vardır. Vekilden son
ra son söz milletvekilinin olduğundan Mümtaz 
Tarhan Beye söz veriyorum. 

MÜMTAZ TARHAN (Ankara) — Arkadaş
lar, yabancı dille tedrisat yapan okullann açıl
ması hususunda bir mahzur olmadığına dair ileri 
sürülen tezin antitezi şudur : Millî dili, ilim dili 
halinden çıkartmak tehlikeli olur ve çocukları
mızın millî benliklerinin inkişafında belki tehli

ke arz eder, yani böyle bir endişe yaratabilir, bu 
antitez. Bu bir memlekette hiç yabancı mektep 
olmazsa kabili münakaşadır. Halbuki memleketi
mizde, Lozan ahitnamesiyle kabul ettiğimiz ya
bancı mektepler mevcuttur, bu yabancı mektep
lerde memleket çocukları lisan öğrenmektedirler. 
Şimdi büyük bir ihtiyaç şeklinde beliren yaban
cı dil öğrenmek ihtiyacını karşılamak için hükü
met tarafından tedbir almak kadar faydalı birşey 
tasavvur edilemez. Millî varlığımızı rencide ede
ceği hakkındaki endişe de varit değildir. Memle
ketimizdeki Galatasaray Lisesi uzun bir tarihe 
maliktir. 

Yine memleketimizde yabancı dille tedrisat 
yapan kolejler, millî kolejler mevcuttur. Bunla-
nn yıllıklarını tetkik ediniz, bu kolejlerin du
var gazetelerini tetkik ediniz, bu kolejlerin resim 
sergilerini tetkik ediniz-, hepsinde miîlî kültürün 
hâkim olduğunu ve millî heyecanın birinci plân
da yer aldığını görürsünüz. O halde yabancı dil
le tedrisat yapan resmî kolejlerin açılmasında bu 
yönden hiçbir mahzur tasavvur edilemez. Kaldı 
ki birçok dersler tarih, coğrafya, Türkçe, edebi
yat, resim, ruhbilim, filozofi ve sosyoloji gibi 
dersler yine Türkçe okutulacaktır. Yabancı dille 
okutulacak olanlar ise matematik, astronomi, 
fizik, kimya ve saire gibi tamamen teknik ders
lerdir. 

Muhlis Ete arkadaşım demin beyanatta bulu
nurken, bunlar üniversiteye devam ettikleri tak
dirde, yabancı dille yetiştikleri için, üniversitede 
başarı gösteremediklerini ve böyle bir tehlike 
mevcut bulunduğunu ve yabancı dille tedrisat 
yapan mekteplerden mezun olan çocuklarımız 
hususi surette ders almak mecburiyetinde kalı
yorlar. Çünkü teknik bilkileri yabancı dilde ders 
aldıkları için birçok zorluklara, birçok zahmet
lere mâruz kaldıklanna işaret ettiler ki, bu teş
hisinde arkadaşımız aldanıyorlar. Çünkü Anka
ra'da yabancı dille tedrisat yapan bir kolej var
dır. Yabancı dille yapılmış bir ankete sadece bin
de on bir nispetinde çocukların hastalık dolayı
siyle devam etmedikleri, geri kalanların dersle
ri hususi bir alâka ile takibettikleri ve tamam-
ladıklan anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan memleketimizde bir asırlık ta
rihe malik bulunan yabancı okullardan mezun 
olan çocuklanmız olgunluk imtihanlarına gir
mekte ve üniversitelere devam etmekte ve teknik 
terimleri yabancı dille öğrendikleri halde üni
versitelerde de aynı ıstılahtan Türkçe olarak ta-
kibederek mezun olmaktadırlar. 

Bu itibarla Maarif Vekâletimizin teşebbüsü 
ve teklifi yerindedir. Memleketimizin büyük bir 
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ihtiyacına cevap verecek mahiyettedir. Bendeniz 
teklifin kabulünü rica ediyorum. 

RElS — Efendim, kifayet takrirleri var. 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin tenevvür ettiği anlaşılmaktadır. 

Müzakerenin kifayetini reye vaz'etmenizi arz ve 
teklif 'ederiz. 

istanbul Balıkesir Balıkesir 
R Tekil V. Asena A. Kalıpsızoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Reye konulmasını teklif 

ederim, 
Antalya 
E. Karan 

REİS — Aleyhinde İhsan Hamid Tiğrel. 
İHSAN HAMİD TlĞREL (Diyarbakır) — 

Konya mebusu arkadaşım yeter diyorlar. Mü j 

saade ederlerse konuşayım. 
Efendim, müzakere kâfi değildir. Şu sebeple 

kâfi değildir. Ortada her şeyden evvel bir pren
sip meselesi vardır. Gerek Maarif Vekili arka
daşınız gerekse Bütçe Encümeni Mazbata Mu
harriri arkadaşımız, kanunla Maarif Vekilme 
verilmiş bir salâhiyet vardır. Bu salâhiyetine 
istinaden şu veya bu mektebi açmaya karar ve
rebilir. Meclisin buna müdahalesi caiz değildir 
şeklinde mütalâada bulundular. 

Eğer Türkiye Cumhuriyeti tefriki kuva esa
sına göre kurulmuş bir cumhuriyet olsaydı bel
ki bu mütalâa varit olabilirdi. Fakat Anayasa
nın 5 nei maddesi teşriî salâhiyet ve icra kud
reti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz 
eder demektedir. Binaenaleyh icranın salâhiyeti 
mutlak değildir. Meclisi Âlinize niyabeteu ic
rada bulunan hükümetin icraatı doğru mudur, 
değil midir, doğru tatbik ediliyor mu edilmiyor 
mu? Bunu en ufak teferruatına kadar mütalâa 
etmek tahsisatına ve hattâ nerede tesis edilece
ğini tesbit edip karara bağlamak Meclisin salâ
hiyeti dahilindedir. Bunu en ufak teferruatına 
kadar değiştirmek elindedir. 

Sonra bir mesele daha var; Hâdi Hüsnıan 
arkadaşımız, Bütçe Komisyonu kararlarını, 
zühul ederek, yanlış aksettirdiler. Dedüer ki, bu 
hususta takrir reye konabilir mi, konamaz mı?. 
Bütçe Komisyonu bu hususta konamaz mütalâası
na vardı, dediler. Hayır arkadaşlar.. 

REİS — İhsan Hamid Beyefendi, görüşmeniz 
yalnız kifayet takririnin aleyhinde olacaktır, 
bu bahse dönmiyelim. 

İHSAN HAMID TIGREL (Devamla) — Büt
çe Komisyonu Raportörü arkadaşımızın verdiği 
izahatta zühul vardır. Bu hususun tebellürü ba
kımından müzakereye devam edilmesini rica ede
rim. 

RElS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Efendim, tereddüt hâsıl oldu, tekrar reye arz 
edeceğim, müzakereyi kâfi görenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar.. Kâfi görmiyenler ellerini kaldır
sınlar.. Az bir ekseriyetle müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
(Esas hakkında takrirler var sesleri) Evet efen
dim, effedersiniz, aykırı takrirler vardır. 

Efendim, bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanuna bağlı 5 sayılı cetvelde gösterüen yer

lerin tesbitinde isabet olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu itibarla cetvel üzerinde gerekli revizyon ya
pılmak üzere tasarmm alâkalı Maarif ve Bütçe 
encümenlerine iadesini arz ve teklif ederiz. 

Çoruh Seyhan 
Hilmi Çeltikçioğlu Mehmet Ünaldı 

Diyarbakır Gazianteb 
Yusuf Azizoğlu Süleyman Kuranel 

Erzurum Erzurum 
Bahadır Dülger Hasan Numanoğlu 

Siird 
Suat Bedük 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HAD t HÜS-
MAN (istanbul) — Bu takriri reye koyamazsı
nız. 

REÎS — Encümen söz mü istiyor? Buyurun. 
HAD! HÜSMAN (Devamla) Muhterem 

arkadaşlar takrir, mevcut bir kanun hükmünün 
tadüini tazammun etmektedir. Kanun hükümle
rinin tadili ise muayyen prosedürlere tâbidir. 
Bu itibarla şahsan o kanâatteyim ki Başkanlık 
Divanı bu takriri reye koyamaz. 

REİS — Efendim, müsaadenizle arz edeyim. 
Maarif ve Bütçe encümenlerinden geçmek suretiy
le huzurunuza gelmiş bir tasarı vardır. Bu tasa
rının yeniden Maarif ve Bütçe encümenlerine 
gitmesini istiyen bir takrir vardır. 

HÂDİ HÜSMAN (istanbul) — Ama muay
yen bir maksatla. 

RElS — Bu takriri reyinize arz etmekte hiç
bir mahzur görmüyoruz. 

Takriri reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Tasarının Maarif ve Bütçe en
cümenlerine gitmesi kabul edilmiştir. ^ 4 6 6 

466 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 1, Cilt: 4, Yirmi beşinci İnikat, 10.1.1955, 42 - 63. ss. 
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- 1956 -
İstanbul 'un Topyekûn İmârı 

Başbakan Adnan Menderes' in yönettiği 
'İstanbul'un topyekûn imarı operasyonları' , 
Ağustos'ta başlatıldı. Başkent ilân edilmesi se
bebiyle Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke kay
naklarının büyük bir kısmı Ankara'nın imârına 
ayrılmış, İstanbul uzun yıllar ihmal edilmişti. 

Demokrat Parti'nin iktidara g e l m e s i y l e , 
1950'lerde Cumhuriyet bürokrasisi yerine sa
nayi ve ticaret burjuvazisi ön plâna çıktı, dola
yısıyla ülkemiz ağırlık merkezi yeniden İstan
bul'a kaydı. Ağustos 1956'dan itibaren İstan
bul'un topyekûn imârına geç i lmiş t i r . 4 6 7 

Gazeteci Hakkı Tarık Us'un Ölümü 

Vakit gazetesi sahiplerinden Hakkı Tarık 
Us , 21 Ekim'de öldü. 1923 - 1939 yıllarında 
Giresun milletvekili olan Us, Matbuat Cemiye
ti ve Basın Birliği'nin kurucuları arasında yer 
aldı. İlk Osmanlı Meclis i Mebusanı'nın tuta

naklarını 'Meclis-i Mebusan 1877' (1940 -
1954, 2 cilt) adlı kitapta topladı. Elindeki kitap 
ve sürekli yayınların koleksiyonuyla Beyazıt'ta 
'Hakkı Tarık U s Kütüphanesi' k u r u l d u . 4 6 8 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Valil iği'ne bağlı olarak yürütülen 

belediye hizmetleri, 1 Mart'ta belediye bina
sında yapılan bir törenle birbirinden ayrıldı ve 

Valilikten Ayrıldı 
valilik ile belediye bağımsız birimler haline ge
tirildi. 

Reşat Nuri Gi 
1939 - 43 arasında Çanakkale milletvekili 

olarak T B M M ' d e bulunan Güntekin, Mill î 
Eğitim Başmüşavirl iği , Paris Kültür Ateşeliği 
görevlerinde bulundu. U N E S C O ' n u n Türkiye 
temsilciğini yaptı. 

kin "in Ölümü 
Türk edebiyatında realizmin ilk örnekle

rinden sayılan ve 1922'de roman olarak yayım
lanan 'Çalıkuşu', Reşat Nuri'yi üne kavuşturan 
eseridir. 7 Aralık'ta, tedavi için gittiği Lond
ra'da ö l d ü . 4 6 9 

Mithat Cemal Kuntay' ın Ölümü 
Edebiyatın çeşitli alanlarında ürün ver

mekle birlikte, 1938'de yayımlanan 'Üç İstan
bul' adlı romanıyla ünlenen Kuntay, 30 Mart'ta 
İstanbul'da öldü. 

Cahit Sıtkı Tarancı 'nın Ölümü 
Şiirlerinde yalnızlık ve ölüm temalarını 

i ş l eyen 'Otuz B e ş Yaş' şâiri Cahit Sıtkı 
Tarancı, 13 Ekim'de Viyana'da öldü. 1946'da 

yapılan CHP Şiir Yarışmasında 'Otuz Beş Yaş' 
şiiriyle birincilik ödülünü kazandı. 

467 Cumhuriyet Ansiklopedisi, a.g.e., 295. s. 
468 a.g.e., 297. s. 
469 a.g.e., 300. s. 
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Ortaokul ve Liselerde Ahlâk Dersi Okutulması 

i. — Afyon Karahisar Mebusu Kıza Çcrçel'-

in, ortaokullarla liselerde ahlâk dersi okutulması 

hakkında nc düşünüldüğüne dair sualine Maarif 

Vekili Ahmet özel'in tahrirî cevabı (7/131) 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Bütün orta ve lise sınıflarında ahlâk dersi 

okutulması hakkındaki ilişik olarak takdim kı
lman sualin Maarif Vekâletince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Afyon Karahisar Mebusu 
Rıza Cer çel 

Ahlâk, insanca yaşama yollarını gösterdiğine 
ve gayesi ferdin saadeti olduğuna; cemiyet ni
zamının temeli, hattâ bizzat kendisi ve demok
rasinin ayrılmaz lâzımı bulunduğuna göre, Ln-
kıtasız olarak bütün orta ve lise sınıflarında ah
lâk dersinin okutulması hususunda Vekâletin 
düşünce ve mütalâası nedir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye/Dairesi 
895 

Ortaokullarla liselerde ahlâk 
dersi okutulması hakkında 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 4 Şubat 

1956 tarihli ve 7-131 2298/10.'î07 sayılı yazıları 
cevabıdır : 

Ortaokullarla liselerde ahlâk dersi okutul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Afyon 
Karahisar Mebusu Rıza Çerçel taraüından veri
len tahriri sual cevabının ekli olarak sunuluğu-
tıu derin saygılarımla arz e d e r i m . 

Maarif Vekili 
A. Özel 

Afyon Karahisar Mebusu Sayın Rıza Çerce!'in 
sual takrii'iinn cevabıdır 

Bugünkü terbiye, alüâk mevzuunda öğrenci
lere birtakım düsturlar öğretmek gayesini istih
daf etmemektedir. Kitaptan öğrenilen mücerret 
kaidelerin çocuğun hayatında ve amellerinde pek 
mahdut bir tesiri olduğu görülmüştür. Esasen bir 

insanın birtakım kaideleri bilmesi ile onları ha. 
yatında tatbik etmesi arasında farklar vardır. 

Ahlâk, fiilen ahlâki hareket, amellerde ahlâki 
oluş demek olduğuna göre, terbiye, çocuğun ilk 
yaşlarından itibaren uygun bir ahlâki hayat ya 
şamasına, muhitinin dikkat etmesini tavsiye eder 
Çocuk hayatında birçok hatalara düşecektir ve 
esasen hata etmek çocuğun hakkı olarak kabul 
olunmaktadır. Buna karşılık ana ve babanın, çer 
renin ve öğretmenlerin, çocukların yanlış hare
ketlerini doğru istikamete çevirme hususunda 
rehberlik ve iyi misal olma vazifeleri vardır. 

Çocuklar okula girmeden evvel aile muhitleri 
içinde, oyunlarında ahlâklılık itiyatları edinirler, 
teinde bir topluluk hayatı geçirildiği için okul 
da bütün gün ahlâki hareket ve telkinlere zemin 
verir, öğretmenlerimiz ilkokullarda çocukların 
her türlü hareketlerini yakından takibederek on
lara rehberlik eder ve doğru haraket yollarını 
telkin eylerler. 

Derslerin hemen hepsi ahlâki formasyona yar
dımcıdır, ilkokullarda hayat bilgisi derslerinin 
bütün üniteleri terbiye ve muaşeret bakımından 
değerli neticelere varır. Birkaç misal : 

1. Okula vaktinde gelelim, arkadaşlarımıza 
daima yardıma hazır olalım. Okulda bir şey umıt-
mıyalım. Bulduğumuz eşyanın sahibini arıyalım, 
bizim kaybolan eşyamızı bulup getirene vo her 
t ü r l ü iyiliğe k a r ş ı teşekkürü unutmıyalım. 

2. Dükkândan fazla para verilmişse dükkân
cıya geri verelim, eksik ise farkı istiyelim. 

3. Oyunda nezaketi muhafaza edelim. Eri
miz ve ailemizde büyüklerimizi sayalım, küçük
lerimizi koruyalım ve onlara iyi muamele edelim. 
Eve faydalı olalım. 

4. Okulu temiz tutalım. 
5. Kuşlara zarar vermiyelim, zararsız hay

vanları öldürmiyelim. Ormanları, millî kaynak
ları koruyalım. 

Bundan başka Yurtbilgisi, Tarih, Türkçe, 
Okuma-Yazma v.s. dersleri de çocuğun olaylar 
yolu ile ahlâki görüşler elde etmesini sağlar-

Orta okullar ve liselerle bu derecedeki teknik 
ve meslekî okullar için de durum hemen hemen 
bunun aynıdır. 
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Buralarda da Yurtbilgisi, Tarih, Türkçe, 
Okuma - Yazma, Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji ve 
•psikoloji v.s. dersleri ile meslek dersleri öğrenci
nin ahlâki formasyonuna yardımcıdır. 

Orta okul yurtbilgisi ünitelerinden birkaç mi
sal : 

1. Aile hayatında ailenin geçim durumuna 
öğrencinin yardımı, masraflarda tutum, eşyaya 
iyi bakma, öğrencinin ev içinde çalışması. 

2. Hemşehrüik ödevleri, sıraya girme, temiz-
Üğe dikkat, tahripten kaçınma, nazik davranma, 
yardımlaşma, dürüst hareket. 

3. Hürriyet, hakka saygı. 
4. Elektrik, su, havagazı, kömür gibi top

luluğun muhtacolduğu maddelerde tutum. Bu 
bakımdan tutumun yurt servetine tesiri. 

5. Umumi yerlerde davranışımız. Sokaklar
da, iş yerlerinde, taşıtlarda ve sair yerlerde 
davranışlar. 

6. Millî duygu. Türk milliyetçiliği. Türk 
milletinin özellikleri. 

7. Okulda ve demokratik hayatta öğlenci
lerin birbirlerinin düşünüş ve inanışlarına hür
met etmeleri, birbirlerinin basanlarını takdir 
etmeleri; öğretmenleriyle ve birbirleriyle müna
sebetlerinde karşılıklı saygı ve sevgi. 

Her okulda temizlik, yardım, spor, Kızılay, 
gençlik, muaşeret, kooperatif, edebiyat, müzik, 
resim, temizlik, kütüpane kolları vardır. Bu 
kollardaki çalışmalar, ahlâki hayatı geliştirici 
bir karakter taşımaktadır. 

Okul bütün faaliyetleriyle çocukların yaşa
yışlarına ahlâki istikametler verir, ahlâki değer
leri elde etmelerine yardım eder ve bu suretle 
Öğrenciler hayat hâdiselerinden ve şahsi tecrübe
lerden ahlâki hükümlere varırlar. 

Bu itibarla takrirde ifade edilen çocukta ah
lâklılık teinini isteğine okul bir tek ders ile değil, 
derslerin ve okul içi faaliyetlerin bütünü üe ce
vap vermektedir ve bugünkü terbiye görüşlerinin 
telkin ettiği yol da budur. 

İlk ve ortaokul programlarının başında millî 
eğitimin hedefleri tesbit olunmuş ve bu hedef
lerin tahakkuk ettirilmeleri yolunda nasıl çalışıla-
eağı öğretmenlere açıklamalarla bildirilmiştir. 

Ayrıca Türk ahlâkının ilkeleri de tesbit edil-
miş ve yurttaşlık bilgisi dersleri içinde yer al
mıştır. 

Yukarda arz edilen sebeplere dayanılarak 
ortaokullara ve liselere müstakil bir ahlâk dersi
nin konması düşünülmemektedir. Ancak öğren
cilerin ahlâki bir hayat yasamalarını, ahlâki alış
kanlıklar almalarını temin, okulun vazifesidir 
Bir ahlâk kitabının ihtiva edebileceği bütün esas
lar okullarda türlü dersler ve faaliyetler içinde 
incelenmekte ve tatbik olunmaktadır. Buna ilâ
veten şu ciheti, de tebarüz ettirelim ki, İslâm 
dininin temeli ahlâk ve ahlâki telkinler olduğu 
düşünülürse, ortaokullara konması pıukan-er olan 
din dersleri tedrisatının Afyon Mebusu Muhte
rem Rıza Çerçel'in noktai nazannı esasen derpiş 
ettiği kanaatinde bulunuyoruz. 4 7 0 

Dil Akademisi Konusu 

6". — Trabzon Mebusu Selâkattin Karaya-
nu'un, Dü Akademisi hakkında sualine Maarif 
7ekili Ahmed özel'in şifahi cevabi (6/204) 

REÎS— Sual sahibi burada mı? Alâkadar Ve
kil?.... Suali okuyoruz, efendim. 

Büyük Mület Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 

Büyük Mület Meclisinde sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygı üe rica ederim. 

Trabzon Mebusu 
Selâhattin Karayavuz 

1955 bütçesi encümende görüşülürken o za

manki Maarif Vekilinin Dil Akademisi hakkın
daki vadinin çalışmaları ne dereceye kadar ilerle
miştir? Vekâlet bu mühim mevzu hakkında ne dü
şünmektedir? 

REÎS — Maarif Vekili, buyurun. 
MAARİF VEKÎLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâleti bilhas
sa keyfiyet mevzuunu ele aldığı vakit, bunu bir
takım müesseselere dayandırmayı düşünmüş ve 
bu arada da umumi fikriyat yapacak umumi bir 
ilim akademisinin taazzuvunu düşünmüştür. Dil 
mevzuunu da şüphesiz ki, ayrıca bir dil akademi
si konusu olarak değil, bir ilim akademisinin ko
lu olarak mütalâa etmekteyiz- Binaenaleyh bu 

470 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2. Cilt: 11, Elli altıncı İnikat, 20.1V. 1956, 162 - 163. ss. 
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dil akademisi, muhtelif ilim branşını ihtiva eden 
bir kül olarak mütalâa edilmektedir. Bu taazzuv 

ettiği zaman dil kısmı da bunun ancak bir kolu 
olarak mütalâa edilmektedir. Şüphesiz böyle bir 
akademik mahiyette bir müessesenin lüzumuna 
kaani bulunmaktayız, düimizin gramerini, imlâ
sını, terminolojisini ilh... inceüyccek böyle bir 
müessese lüzumludur. Fakat bunu. bir küllün 
cüz'ü olarak mütalâa etmekteyiz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REİS — Seîâhattin Karayavuz, Trabzon. 
SELAHATTIN KARAYAVUZ (Trabzon) 

— Çok muhterem arkadaşlar, 1955 senesi bütçesi 
Bütçe Encümeninde müzakere edilirken o za
manki Maarif Veküi Sayın Celâl Yardımcı'ya 
bir talebimiz olmuştu. «Dokuzuncu Devlet M ü̂let 
Meclisinin teşriî kuvvetinin dil üzerindeki tasar
rufunu kaldıran kanundan sonra dil üzerindeki 
keşmekeş ne kadar devam edecekti, bunun için 
bir Dil Akademisinin kurulması* düşünülmekte 
midir?» Sualine karşı Sayın Celâl Yardımcı, Dil 
Akademisinin kurulması zaruretini ileri sürmüş
ler ve bu husustaki çalışmalarına devam edecek
lerini vâ'detmişlerdir. Bu arada vekâletlerde de
ğişiklik oluncaya kadar bu çalışmaların devam 
ettiğine şahid olduk. Gerek Celâl Yardımcı arka
daşı miza ve gerekse yeni Maarif Veküimize bu 
husustaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 

önce doğrudan doğruya veya dim akademisi 
altında bir kol olarak dil akademisinin bir an ev
vel tahakkuk ettirilmesi icabeder. Milletvekilliği 
ve mebusluktan başlıyarak birçok müteradif keli
meleri kullanma mecburiyetinin esası üzerinde 
durmakta ısrar etmişizdir. Saylaviığı başımızdan 
çoktan attık ama, milletvekili miyiz, mebusmuyuz 
bunu henüz öğrenmiş değüiz. Bu çok acıdır ar
kadaşlar, 9 neu Devre Millet Meclisi dil üzerin
deki vâki talepler üzerinde durraıyarak doğrudan 
doğruya 1341 senesinin Anayasasının dilini ka
bul etti. Biz bu esasları ele almıyacak olursak bu 
kanunu tamamiyle tatbik mecburiyetinde olaca
ğız. Muahhar bir kanun olmasına rağmen, 9 neu 
Devre Millet Meclisi tarafından çıkardan bu ka
nundan sonra çıkarümış olan kanunlar içerisin

de, (Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti) tâbiri 
yerine Genelkurmay Başkanlığı tâbirini görüyo
ruz. Demek ki bu kanuna riayet edümiştir. 

Bunların hepsi şu zaruretleri ortaya koyuyor. 
Dil akademisinin bir an evvel kurulması ve do
layısiyle dilimizin kurtarılması lâzımdır arkadaş
larım. Bu memlekette dilin tekâmülü için de üç 
esaslı müessesenin yanyana gelip çalışması lâzım
dır : Baro, tiyatro ve matbuat.. Bu üç müesseseyi 
bugün ele alacak olursak, maalesef görüyoruz ki, 
dilin tekâmülü için kâfi derecede yardımcı ola
mamışlardır. Yukarda (gereği düşünüldü) diyen 
hâkimin aşağıdaki ifadesi içinde «salifüz zikir be
yan» tâbiri de vardır. Binaenaleyh hangi pey
gambere kul olacağımızı şaşırdık. «Gereği düşü
nüldü» nün mü, «salifüzzikir beyan» ın mı arka
sından gideceğiz? Matbuatımız da bu hususta lâ
zımı kadar yardımcı olmak vasfım henüz iktisab-
edernemiştir. Tiyatromuz da aynı vaziyette ol
duğuna göre, dil üzerinden teşriî tasarrufumuzu 
kaldırmayı kanunlaştırmamıza rağmen, dilin is
tikbalini kurtarmak mecburiyetiyle karşı karşı-
yayız. 

Sayın Maarif Vekilinin yerinde olsaydım bir 
dü akademisini bir Uim akademisi içinde bir kol 
olarak kurmaktansa evvelâ dü akademisini bir 
nüve olarak kurar ve bu ihtiyacı evvelâ karşılar 
sonra onu tekemmül ettirerek ilim akademisine 
geçerdim. Ve bu suretle halen bir keşmekeş için
de bulunan dü bir an evvel istikrara kavuşurdu. 

Halbuki ilim akademisi çok uzun zamana mü
tevakkıf bir iştir. 

Gazetelerde bu dil konusu hakkında bir sözlü 
soru verdiğimi okuyan vatandaşlardan 20 den fazla 
mektup aldım. Dilin kurtarılması için hepimiz ayn 
ayrı bunun ıstırabını hissetmekle beraber bu işin bir 
an evvel karara bağlanması yolunda el birliği etmiş 
değiliz. Bu mektuplar efkârı umumiyenin sağduyu
sunu ifade etmektedir. 

Sayın Maarif Vekilinden evvelâ Dil Akademi
sini kurmak suretiyle dil meselesini halletmeyi dü
şünmelerini bilhassa rica ederim. 

REİS - Sual cevaplandırılmıştır. ^ 4 7 1 
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Kolej, Ortaokul ve Li: 
<( — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, yeni 

açüan kolej, ortaokul ve liselerin durumuna dair 
sualine Maarif Vekili Ahmed özel üe Maliye Ve
kili Nedim ökmen'in, şifahi cevabi (6/212) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Burada 
sesleri) Suali okuyoruz : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda maddeler halinde arz eylediğim hu-

susata Sayın Maarif ve Maliye vekillerinin söz
lü olarak cevap vermelerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Mebusu 
Cemal Tüzün 

1. 1955 yümda acılan (5) kolejden istan
bul, İzmir ve Eskişehir'deki kolejlere bu yıl 
irin bina durumları itibariyle birer talebe dahi 
almaya imkân yoktur. Bu hususu defaatla ve 
şifahen arz eylediğim halde sadra şifa verici bir 
malûmat alamadım. Bu husustaki düşünce ve 
tedbirler nelerdir? 

2. Yeniden açılan ortaokul ve liselerimiz
de fizik ve kimya lâboratuvar malzemesi olma
dığını, bu gibi araçsız mezkûr derslerin okutul
masına da imkân bulunmıyacağına göre, bu hu
susta da alınmış ve alınacak tedbirler.nelerdir? 

3. Orta mektep ve liselerimizde eksik bulu
nan lisan hocaları mevzuunda ittihaz edilen ted
birler nelerdir? 

4. Orta mektep ve lise hocalığını mergup 
bir meslek haline getirmek için yeni tedbirler 
düşünülmekte midir? 

5. Kaza ve vilâyetlerde daha az n.ühim va
zifelere cip otomobili veya daha konforlusu tah
sis edildiği halde Maarif müdürlüklerine birer 
cip otomobili tahsis edümesi düşünülüyor mu? 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlanm; biliyorsunuz ki, 
geçen tedris yılında memleketimizde kolejler 
açılmıştır. Bunların içinde istanbul, İzmir ve 

Eskişehir'de açılanlara yeniden talebe almak 
için bina bakımından hakikaten sıkışık durumdayız. 
Fakat bütün bunlar arağmen İzmir'de yeni bir pavi-
yon, Eskişehir'de de mevcut binaya yeni bir kat 
ilâvesi suretiyle bu seneki ihtiyacımızı elimizden ge
len bütün gayretle karşılamaya çalışmaktayız. İstan
bul'un durumu ise bir parça nazik vaziyettedir. Fakat 

erin Durumuna Dâir 

bütün kolejlerin gerek mimari projeleri gerekse ma
ketleri ikmal edilmiş durumdadır. Arsa meseleleri de 
halledilmiş bulunmaktadır. Bu hususta yakında bir 
kanun tasarısı ile huzurunuza geleceğiz. O vakit lü-
zimli tahsisatı sizlerden isteyeceğiz, verdiğiniz tak
dirde derhal inşaata başlamak suretiyle, senede altı 
milyon lira sarf etmek üzere altı senede bu işi de ta
hakkuk ettireceğiz. 

Diğer suallerine de arzı cevabedeyim. Biliyor
sunuz ki, gerek ortaokullarımızda ve gerekse lisele
rimizde, bilhassa fizik - kimya derslerinde çocukla
rımızın daha iyi yetişmelerini temin için lâboratu-
varlann maksada uygun bir şekilde tekemmül ettiril
mesi icabeder. Elimizdeki bütün imkânları kullan
mak suretiyle liselerimizin ve ortaokullarımızın bu 
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktayız. Buna 
rağmen halen mevcudolan yani geçen sene tedris 
aletlerinden ne miktar alındığı ve hangi okullara 
konduğunu, monte edildiğini burada arz ve izah ede
bilirim. Elimde rakamlar vardır ancak bu okullarda 
ve bilhassa liselerdeki fizik ve kimya aletleri mev
zuu ithal maddeleri ve dolayısiyle bir döviz mesele
si, bir transfer meselesi olması bakımından bir parça 
sıkışık dumm vardır. Bunları memleketimizde imal 
etmek suretiyle ihtiyacı temin etmek hususundaki 
çalışmalara devam etmekteyiz. Sanat mekteplerinde 
ve enstitülerinde bu aletleri imal etmek suretiyle ay
nı zamanda döviz tasarrufunda bulunulmuş olacak
tır. Öyle zannediyorum ki pek yakın bir istikbalde bu 
cihet temin edilecek, lise ve ortaokullardaki bu ihti
yaç mehmaemken halledilecektir. 

Zannederim bir sual daha olacaktı: 

Biliyorsunuz ki okulların ihtiyaçları bilhassa 
tesisat bakımındandır. Binaenalyh mevcut okulları
mızın tesisat bakımından ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde bütçeye tahsisat konmuş bulunmaktadır. Bu 
sene kabul etmiş olduğumuz bütçe ile bu da temin 
edilecektir. Bir plân dâhilinde realizasyonuna çalışı
yoruz. 

Bir de jip otomobilleri meselesi vardı. Affeder
siniz, sualler yazılı idi. Bendeniz irticaten arz etmek 
istedim. Jip otomobilleri bâzı maarif müdürlükleri 
tarafından mahallen temin edilmiş bulunmaktadır. 
Bilhassa bâzı vilâyetlerimizde hususi muhasebeye 
vâki olan yardımlarımızla temin edilmektedir. İhti
yaç arttıkça da bu hususun teminine çalışılacaktır. 

REİS - Maliye Vekili 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) - Bu mevzuda da bütçe ve dış tediye imkân
larımızla mukayyedolduğumu arz ederim. 
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REİS — Cemal Tüzün, (Kocaeli). 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, orta okul ve liselerde lisan hocası 
hulunamamasından mütevellit her birimizin 
çektiği üzüntü cümlenizin malûmudur. 

Arz etmek isterim ki, 14 senelik bir tahsil
den sonra bugün lisanın çok mergubolduğu bir 
zamanda 30 lira asli maaşla lisan hocası bulmak 
eok müşküldür. 

Bütçe müzakerelerinde de arz ettiğim gibi 
lisan hocalarına aynca ek görev gibi bir takım 
vazifeler tahmil edilmek ve buna mukabil, üc
retlerinin çoğaltılmasiyle mesleke karşı bağlı
lıklarının kuvvetlendirilmesi lüzumuna işaret 
etmiştim. Fakat o günden bugüne henüz sadra 
şifa verir bir hareket vâki olmadı. 

Açılan lise ve orta mekteplerde ve hattâ es
ki lise ve orta okullarda lisan hocası bulunma
masından mütevellit tedrisin ne kadar eksik ol
duğu ve tedrisatta ne kadar müşkilâtla karşı
laşıldığı malumlarınızdır. 

Liseden mezun olan çocuklarımızın lisana 
wkufiyetieri noksan olmalarından mütevellit 
bunların yüksek mekteplerde ne derece ıstırap 
Çektikleri ve zorluklara mâruz kaldıkları hepi
mizin bildiğimiz hakikatlerdir. Binaenaleyh 
enerjik Maarif Vekilimizden ve hükümetimiz
den bu hususa daha fazla ehemmiyet vermele
rini arz ve istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar, muhterem Maliye Ve-
küimiz her zaman olduğu gibi kısa ve veciz ko-
uuştular. Hepinizce malü.n olan bir keyfiyettir-
H fizik ve kimya derslerinin, lâboratuvar ol
maksızın okutulmasına imkân yoktur. Binaen
aleyh bunun lüzum ve ehemmiyeti göz önüne 

Muhterem arkadaşlar, birçok kaza ve vilâ
yetlerde maarif müdürlerine nazaran daha kü
çük teşebbüslere jip otomobili verilmektedir. 
Halbuki maarif müdürlerine jip otomobilinin 
ne dereceye kadar lüzumlu olduğunu takdirini
ze bırakırım. Maarif müdürlerinin bizzat hüc-
ra köylere kadar giderek köy hocalariyle, köy 
çocuklariyîe meşgul olmalarının lüzum ve za
ruretini belirtmeye ihtiyaç var mı! 

Sayın Maarif Vekili istanbul Kolejinden hiç 
bahsetmediler. 1957 senesi için tek talebe koya
cak yeri yoktur. Dört ay sonra mektep yeniden 
açılacağına göre, bu dört ay içinde yeniden biç 
bina bulmaya ihtiyaç vardır. Halbuki, bu hu
susta hiçbir çalışma yapılmış değildir. Gecen 
sene açtığımız kolejlerin kısa zamanda bu gibi 
uygunsuz akıbetle karşı karşıya kalması - Tâ
birimde belki hata ettim, özür dilerim - katiyen 
caiz değildir. Bu husustaki sayü gayretlerini 
esirgememelerini bir defa daha rica ederim. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. > >

4 7 2 

1956 Yılları Arasında 1950 - 1956 Yılları Arasında Yapılan ilkokullar, 1944 
Diploma Alan Talebe Sayısı 

2. Bunların ayn a y n vilâyet 
olarak isimleri. 2. — Kars Mebusu Sim Atalay'm, 1950 -1956 

yıllan içinde kaç tane ilkokul binası yapıldığı
na, 1944 - 1950 - 1956 senelerinde diploma alan 
talebelerin adedine ve ilköğretmen okullarına 
dair Sualine Maarif Veküi Ahmed özel'in tah
rirî cevabı (7/346) 

19 . X I . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Maarif Vekili tarafın

dan yazdı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Kara 
Sırrı Atalay 

1. 1950 - 1956 yıllan içinde kaç 
okul binası yapılmıştır. 

tane ilk-

kaza ve köv 

3. inşaata başlanıp - muvakkat ve katı ka
bul tarihleri. 

4. Ve her birinin ayrı ayrı ihale bedeli ve 
metre karesi (sadece binaların) 

5. 1950 yılı içinde ihale edilen ve inşaatı 
biten ve bir yıl içinde ihale edilip o yıl içinde 
inşaatı biten ve 1950 içinde ihale edilip o yıl 
inşaatı bitemiyen ilkokulların ihale bedelleri vc 
sadece okul binası olarak metre kareleri her 
birinin ayn ayrı kaçtır. 

6. 1944 - 1950 yıllan arasında her yd ayn 
ayrı resmî ve özel ilkokullardan diploma alan
ların adedi kaçtır. 1950 - 1956 yıllan arasında 
ayn ayn yıllarda diploma alanların adedi kaç
tır. 
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7. Nüfus artışı ve okul açüdığı iddiaları 
karşısında son altı yıllık vasatiler bir Önceki 6 
yıllık vasatilerin ne miktar üstündedir. Nüfus 
artışı ve 7 bine yakın yeni ilkokul yapılması 
iddiası karşısında vasatiler artış kaydetmiyorsa 
bunun sebebi nedir? 

8. 1956 da 42 ye çrkarüdığı bildirilen ilk-
öğretmen okullarının hangileri hangi tarihte ya
pılmış ve açılmıştır. Ayrı ayn yeri ve isimleriy
le tasrihi. 

T. C. 
Maarif Vekâleti 24 . XII . 1956 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı • 000.4/3259 

özeti: Kars Mebusu Sır
rı Atalay'ın ilk öğretim
le ilgili tahrirî sual tak
ririne verilen cevap H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kars Mebusu Sırrı Atalay tarafından Yük

sek Riyasetinize tevdi olunan 19 Kasım 1956 
tarihli olup ilköğretim faaliyetiyle ilgili tahrirî 
sual takririne vekâletimizce verilen cevaplar 
ilişikte sunulmuştur. Saygdarımla arz ederim. 

Maarif Vekili 
A. özel 

1. 1950 - 1956 yıllan arasında {3 048) okul
suz köyde, (740) yıkılan okul yerine olmak üze
re (3 788) okul yapılmış, ( 1 965) okul onarıla
rak işe yarar hale getirilmiş ve (1 583) okulun 
inşaatı ikmal edilmiştir. 

2. 5166 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre köy, şehir ve kasaba ilkokuUlannın yapım 
ve onarımı ve ilk tesis masraflan vilâyet husu
si muhasebelerine aittir. 

a) Vekâletimizce ancak 5828 sayılı Kanun 
hükümlerine göre köy okulları inşaatı için yar
dım yapılmakta ve vilâyetlerin bu inşaatına 
ait plân ve programlan takibedilmektedir. 

b) Vekâletimiz 1950 den önceki yıllara ait | 
okul inşa programı teslim almamıştır. Ancak 
bu tarihten sonra yapılan hazırlıklara ve vilâ
yetlerden alman malûmata göre; okulsuz köy
lerle eskiden yapılmış olup bilâhara yıkılmış 
veya haraboîmuş okul binalan yerine yeniden 
inşa edilecek ve onarılacak köy okullan, uzun 
vadeli bir programa bağlanmış ve nüfuslarına 

göre sıraya alınmış bulunmaktadır. 
c) Yıllar üzerine vilâyetlerde yapılan okul 

sayısını gösterir 1. No. lu cetvel ilişiktir. 
3. 2 nci maddede de belirtildiği gibi 5166 

sayılı Kanuna göre okulların inşa ve onanm iş
leri vilâyetlere devredilmiş bir vazife bulundu
ğundan, bir kısım vilâyetlerde de emanet yoliy
le inşaat yapıldığından, bu hususla ilgili ihale, 
muvakkat ve katî kabuller vilâyetlere ait bir 
keyfiyet olduğu cihetle burada tarihlerinin tes
bit edilerek verilmesine, kısa zaman içerisinde 
imkân bulunamamıştır. 

Bununla beraber okullann ihale tarihleri 1 
Haziran ve en geç 1 Temmuz, muvakkat ve katî 
kabul tarihleri de Ekim ayı sonu olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

4. Yukarda açıklandığı üzere vilâyet husu
si idarelerinin okul yaptırma vazifesine vekâle
timiz 5828 sayılı Kanun mucibince yardım yap
tığına ve bir kısım vilâyetlerde de okullann in
şası pazarlık ve emanet yoliyle yapüdığına, bu 
arada birçok okullar onanldığına ve mahallî ra
yiçlerle inşaat bedelleri değişeceğine göre; katî 
ihale bedellerinin vekâletinüzce tesbitine imkân 
olmıyacağı tabiîdir. 

Bununla beraber ve umumi olarak vasati iha
le bedelleri 25 000 - 50 000 lira arasında deği
şiklik arz etmektedir. 

Muhtelif tip plânlara göre şimdiye kadar 
yapılan okulların vilâyetler üzerine metre kare
sini gösterir 2 No. lu cetvel ile yıllar üzerine vi
lâyetlere bu maksatla gönderilen tahsisat mik
tarını gösterir 3 No. lu liste eklidir. 

5. 1950 yılı programında bulunan okul sa
yısı 617 dir. Bunlardan 449 u yılı içinde ikmal 
edilmiş, 168 i 1951 yuma devredilmiştir. 

4 ncü maddede açıklandığı gibi her birine 
sarf edilen para miktannm tesbitine imkân bu
lunmadığından hepsi için harcanan para yekû
nu (4) No. lu cetvelde görüldüğü üzere 
(7 981 899) liradır. 

Ydı içerisinde ikmal edilenlerle ertesi yıla 
devredilen okullann vilâyetler üzerine tip ve 
metre karesini gösteren bağlı 4 No. lu cetvelde 
izahat mevcuttur. 

6. 1944 - 1950 ve 1950 - 1956 yıllan arasın
da resmî ve özel ilkokullardan diploma alan öğ
rencilerin yıllar üzerine sayılarını gösterir 5 
No. lu liste eklid;r. 
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7. 6 nci maddede ekli olduğu bildirilen lis
tenin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1944 - 1950 

yıllan arasında diploma alanlann sayısı 929 367 
dir. 

1950 - 1956 yıllan arasında diploma alanların sayısı ise 1 072 388 dir. İlk altı yıllık vasati 
154 895 ve son altı yıllık vasati ise 178 731 olduğuna göre, arada 23 836 farkla bir artış kaydedil
diği görülür. 

8. 1950 yılında 21 köy enstitüsü ile 8 öğretmen okulu mevcuttu. 6234 sayılı Kanunla birleşti
rilen ve ilköğretmen okulu adını alan bu müesseselerden 1950 yılından bu tarafa açılanlar 13 aded 
olup açıldığı yerlerle açılış tarihleri aşağıda gösterilmiştir : 

öğretmen okulunun açıldığı yer Açdış tarihi 

Diyarbakır Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1951 
Trabzon Merkez Erkek İlköğretmen Okulu 1951 
Elazığ Merkez Kız ilköğretmen Okulu 1952 
Bursa Merkez Kız ilköğretmen Okulu 1953 
Gümiişane Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1954 
Corum Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Gazianteb Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Çanakkale - Kirazlı Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Tokad Merkez Erkek İlköğretmen Okulu 1955 
Ankara Merkez Erkek İlköğretmen Okulu 1955 
Konya - Akşehir Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Kastamonu Merkez Erkek İlköğretmen Okulu 1956 
Ordu - Perşembe Erkek ilköğretmen Okulu 1956 

1945 yılından 1956 yüına kadar resmi vc özel ilkokullardan 
mezun olan öğrenci sayışım gösterir cetvel 

Resmî özel 
ilkokullardan mezun ilkokullardan mezun Umumi 

Yıllar olan öğrenci sayısı olan öğrenci sayısı yekûn 

1944 • 1945 122 779 1 437 124 216 
1945-1946 149 361 1 522 150 883 
1946 • 1947 158 848 1 690 160 538 
1947 -1948 148 161 1 657 149 818 
1948-1949 169 642 1 628 171 270 
1949-1950 171 066 1 576 172 642 
1950-1951 163 544 1 588 165 132 
1951 -1952 172 284 1 606 173 890 
1952-1953 161 734 1 885 163 619 
1953 -1954 179 073 1 894 180 967 
1954-1955 186 865 2 070 188 935 
1955-1956 197 510 2 335 199 845 
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- 1957 -
Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Kuruldu 

Deneme, araştırma ve uygulama ağırlıklı 
bir eğitim sistemi öngören Tatbiki Güzel Sa
natlar Akademisi Almanya'dan gelen Prof. 

Adolf Schmerk öncülüğünde İstanbul'da ku
ruldu ve 1957 - 1958 öğretim yılında eğitim ça
lışmalarına başladı. 4 7 4 

Hüseyin Cahit Yalçın'ın Ölümü 
edebiyat alanında hikâye, deneme, çeviri, eleş
tiri ve roman gibi eserler verdi. 4 7 5 

Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Hüseyin 
Cahit Yalçın 18 Ekim'de İstanbul'da öldü. Çok 
yönlü kişiliğiyle dikkat çeken Hüseyin Cahit, 

Nurullah Ataç'ın Ölümü 
Türk edebiyatının modern anlamda ilk de- I lah Ataç 17 Mayıs'ta Ankara'da öldü. 

neme yazarı ve eleştirmeni kabul edilen Nurul- | 

İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın Ölümü 
Tarihçi ve biyografi yazan İbnülemin Mah

mut Kemal İnal 24 Mayıs'ta İstanbul'da öldü. 
Edebiyat, biyografi, bibliyografya, tarih, 

din ve ahlâk alanlarında çok sayıda makale, ki
tap ve önsöz yazdı. 'Son Asır Türk Şâirleri, 

1930 - 1942, 12 cüz', 'Son Sadrazamlar, 1940 
- 1953, 14 cüz, 2 bs. 4 cilt, 1969', 'Son Hattat
lar, 1955' ve 'Hoş Sadâ, 1958' başlıca eserleri
dir. 4 7 6 

Ziya Osman Saba'nın Ölümü 
'Yedi Meşale' topluluğunun en genç üye

si, şâir Ziya Osman Saba 29 Ocak'ta İstan
bul'da öldü. İçe dönük bir şâir olan Ziya Os
man Saba, hece ölçüsü ve duru bir Türkçe ile 
hüzünlü şiirler yazdı. 

Köy Eğitmenleri Konusu 

'Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, 1952' ve 
'Değişen İstanbul, 1959' adlı hikâye kitapla
rında da hatırlarından yola çıktı. 4 7 7 

"2.— Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, köy 
eğitmenleri hakkındaki sualine Maarif Vekili 
Tevfık İleri 'nin şifahi cevabı (6/345) 

REİS - Fethi Ülkü buradalar, suali okuyo
ruz, efendim. 

T.B.M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
12.IV. 1957 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

1. 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununa 
göre yetişmiş ve halen hizmetlerine muvaffaki
yetle devam eden üç bini mütecaviz eğitmen 
mevcuttur. 

5166 sayılı Kanuna göre Muvazenei Umu-
miyeden aylıklarını alan bu eğitmenler yirmi 

yıldan beri en ücra köylerde vazife gördükleri 
halde emeklilik ikramiye ve çocuk zammı gibi 
hiçbir haktan faydalanamamaktadırlar. Kanun 
nazarında ne işçi, ne de memurdurlar. Hattâ bir 
odacı için kabul edilen hakların hiçbiri eğit
menlere tanınmamıştır. 

2. Bugüne kadar tasfiye edilmediklerine 
ve memleket çocuklarını yetiştirmeye devam 
ettiklerine göre Hükümet mevcut eğitmenlere 
bir sigorta veya emeklilik hakkı tanımak fikrin
de midir? 

3. Bu eğitmenlerin mevzuata uygun şartlar 
altında memur sınıfına geçirilmeleri ve böyle
ce kendilerinden istifadeye devam edilmesi 
ciheti düşünülmekte midir? 

4. Bütün bunlar mümkün olmadığı 
takdirde muayyen bir hizmet yılından sonra 

474 Cumhuriyet Ansiklopedisi, a.g.e., 314. s. 
475 a.g.e., 316. s. 
476 a.g.e., 320. s. 
477 a.g.e., 321. s. 
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meslekten ayrılan veya tasfiye edilen eğitmenle
re bir miktar ikramiye verilmesi hususu Hükü
metçe mümkün görülmekte midir? 

R E İ S - M a a r i f Vekili. 

MAARİF VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Sam
sun) - Muhterem Fethi Ülkü arkadaşımız eğit
menlerin hangi şartlarla, hangi ihtiyaçlar karşı
sında vazifeye alındıklarını ve bu müessesenin 
nasıl kurulduğunu, bilhassa bir maarifçi olmala
rı itibariyle, gayet iyi bilirler. 

1948'e kadar yapılan yardımlarla hususi 
muhasebelerce ücretleri verilmekte olan bu eğit
menler 5166 sayılı Kanunla doğrudan doğruya 
Muvazenei Umumiyeden ücretlerini almakta
dırlar. 

1948 yılına kadar eğitmenlerin yetiştiril
mesine devam olunmuş ve bunlann sayısı 10 bi
ne kadar çıkmışken 1948'de yetiştirilmelerin
den sarfınazar edilmiş ve bilhassa 1950'den bu 
yana başarıları ve başarısızlıklan nazarı dikkate 
alınarak tasfiyeleri cihete gidilmiş ve bugün 2 
907 'ye kadar sayılan inmiş bulunmaktadır. Ve 
şüphesiz ki, öğretmenler yetiştikçe yerlerine öğ
retmenler tayin edildikçe esasen muvakkat bir 
vazife olan eğitmenlik müessesesi tamamen tas
fiyeye mâruz kalacaktır. Bunlar ilk vazifeye 
alındıklan zaman 10 lira ücretle çalıştınlmışlar 
ve bilâhara ücretleri 12 ve 15 liraya yükseltil
miştir. 1948'den itibaren 41 , 50 ve 60 liraya ka
dar ücretleri yükseltilmiş; 1955 'te ücretleri 50 
liraya çıkanlmış ve sonra 70 liraya kadar yük
seltilmiş ve 1956'dan itibaren de kendilerine 
100'er lira ücret verilmekte bulunmuştur. Ka
nunları gereğince ücretleri Heyeti Vekile karan 
ile tesbit edilmektedir. Bu eğitmenlerin günün 
şartlanna göre, vazifede kaldıkları müddetçe, 
daha da tatmin edilmeleri hususu Hükümetçe 
düşünülmekte ve icabeden tedbirler alınmakta
dır ve bundan sonra da şüphe yoktur ki, alına
caktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS - Fethi Ülkü, buyurun efendim. 

FETHİ Ü L K Ü (Tunceli) - Efendim, vekil 
beyefendinin lütfettikleri izahata teşekkür ede
rim. 

Bu münasebetle, eğitmenlerin alınış tarzına 
ve o zamandan bu zamana kadar yapmış oldukla-
n hizmete birkaç cümle ile temas etmek isterim. 

Eğitmenler, ilk defa, aşağı - yukarı bundan 
yirmi iki sene evvel ilk öğretim seferberliği ihti
yacının karşılanması maksadiyle alınmış bulu
nuyorlardı. Malûmu âlileri yüzde hemen hemen 
sekseni okur yazar olmıyan bir memlekette okur 
yazar nispetini artırmak, ilk öğretimi sağlamak 
için o zamanki Hükümet bu teşebbüse girişmiş 
idi. 

Bâzı köyler vardı, çok kenar, çok ücra; ha
ne ve nüftıs adedi orada okul açılmasına, okul bi
nası yapmaya imkân verecek durumda değildir. 
İşte buralarda hem okur yazar nispetini çoğalt
mak, orada bulunan çocuklan hiç olmazsa okur 
yazar kılmak, hem de halkı ziraate ve diğer hu
suslarda eğitime tâbi tutmak için halk eğitimcile
ri olarak oralara birer eğitmen tâyin edilmişti. 

Muhterem arkadaşlar, eğitmenin asıl vazi
fesi doğrudan doğruya hocalık etmekten ziyade 
köyün topyekûn meselelerinde yardımcı olmak 
gayesine matuf idi. Eğitmenler, nispeten tecrü
beli ve insan idare etmekte yetkili kimselerden 
seçilirdi. Bunlara yalnız Maarif Vekâletinin de
ğil Ziraat Vekâletinin de el uzatması bir 
mecburiyettir. Bu, kanunlarla da temin 
edilmiştir. Ziraat Vekâleti bunlara çiftçi aleti, 
tarla ve diğer lüzumlu malzemeyi vermek mec
buriyetindedir. Bu şekilde hem ekip biçecektir, 
hem de köylüyü örnek bir köylü haline getirme
ye çalışacak idi. Bu arada köy çocuklarını ve 
köy halkını okutacaktı. Eğitmenlere arazi veril
mesinin sebebi de, ücretlerinin çok düşük olma
sı idi. Fakat zamanla eğitmenlerin arazi işletme
lerinin pratik olmadığı anlaşıldı ve ücretlerinin 
artınlması yoluna gidildi. Eğitmenler hakikaten 
bulunduklan yerlerde kendi varlıklarını göster
miş durumdadırlar. 

Arkadaşlar, bugün muhterem vekil beye
fendinin 2907 olarak rakamını belirttiği eğit
menler bu işi tamamiyle benimsemiş, meslekin 
adamı görünmektedirler. Bunların birçoğu tasfi
yeye tabi tutulmuş, yerlerine öğretmen tâyin 
edilmiş, birçoklan da ücretlerinin azlığı dolayi-
siyle meslekten aynlmak zorunda kalmışlardır; 
çok mahdut bir kısmı da ehil görülmediği için 
vekâlet tarafından vazifelerine son verilmiştir. 

Eğitmenler arasında öğretmenler kadar 
vazifelerinde ehliyet göstermiş olanlar var
dır. Bunlarla temas etmek imkânını bulmuş olan 
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arkadaşlanm hakîkaten köy dâvasına ne dere
cede vâkaf olduklannı yakînen müşahede et
mişlerdir. MafettiJ§ arkadaşlarımız da aynı ka
naati taşımaktadırlar. 

20 - 22 sene bir mesleke emek vermiş ve mu
vaffakiyeti Vekâletçe kabul edilmiş kimselerin, 
artık ehil olup olmadıklan üzerinde gorüşüle-
miyeceğine kaniim. Kaldı ki, eğitmenler doğ
rudan doğruya alıp tâyin edilmiş de değildir
ler. Dört ayn devrede kursa tabi tutulmuşlar
dır, ilk defa altı aylık, ondan sonra üç aylık, 
ve bir buçuk aylık kurslardan geçirmek sure
tiyle bu vazifeler kendilerine verilmiştir. Aynı 
zamanda tecrübenin de verdiği bir kıymet mev
cuttur. Asıl üstünde durmak istediğim nokta 
burasıdır. 10 lira gibi az bir para ile işe baş
layıp bugünün ihtiyacına kâfi gelmiyeceği cüm
lenizde kaul edil aç ek olan 100 lira gibi az 
bir ücrete tahammül eden eğitmen 22 senesini 
buraya bağlamış ve bu mesleki benimsemiş ve 
bu meslekin adamı olmuştur. Eğitmenler aynı 
zamanda bulundukları mektebin odacısı ve ha
demesi vazifesini görmüşlerdir. Temizlik işle-
r\ için tâyin edümiş hademeleri yoktur. Hem 
çocukların eğitimini sağlar ve hem de mektebin 
temizlik ve intizamım temin ederler. 

Muhterem arkadaşlanm, bu insanlara eme
ğine mukabil bir nimet verilmesi hakşinaslık 
olacaktır. Herhangi bir dairenin odacısı emek
lilik hakkından istifade etmektedir. Şu kadar 
yılmı dolduran herhangi bir kaymakamlık 
odacısı Emekli Sandığı Kanununun kendisine 
tanıdığı haklardan müstefit olmakta; hizmet 
müddetinin sonunda emeklilik hakkını alıp evin
de rahatça oturmaktadır. Yahut her hangi bir 
fabrikada çalışan işçi, muayyen müddet çalış-
tıktan sonra sigortanın tanıdığı haklardan fay
dalanmaktadır. Halbuki eğitmenler kanun na-
zannda ne memurdur, ne de işçidir. Eğitmen 
bunlara tanınan haklardan hiçbirisinden istifa
de edememektedir. Bu insanlar ne kadar boş 
olurlarsa olsunlar 20 - 22 senelerini ou uğurda 
harcamışlar ve kendilerinde bir istikbal temi
nine hak kazanmışlardır. Benim bilhassa Hükü
metten istirhamım bu 2 - 3 bine yakın eğitmene 
haklarının kabul edilmesi ve bu yolda bir ka
nun hazırlaraasıdır. öğretmen arkadaşların ye
tişerek bunlann yerlerini alması, vekil beyin de 
kabul ettiği üzere, zaman meselesidir ve kısa 
bir zamanda da olacak bir iş değildir. Henüz 20 

bine yakın köyde öğretmen yokken biz kâfi 
miktarda öğretmeni nasıl yetiştirileceği cihetini 
düşünürken elimizdeki üç bin insanın bugünden 
itibaren vazifelerinden uzaklaşmalanna rıza gös
termemiz ve bunlara hiçbir hak tanınmıyacağı-
m şimdiden beyan etmemiz elbette doğru olmaz 
Sadece memnun olduğum cihet Vekil Beyefen
dinin konuşması sonunda, «Hükümetçe bunlara 
bâzı imkânlar hazırlamayı düşünüyoruz,» cüm
lesinde toplanmaktadır. Fakat, bu cümlenin ma
hiyetini ifade ederlerse, ne şekilde bu arkadaş-
lann menfaatlendirilmelerini düşündüklerini 
ifade buyumrlarsa daha memnun kalacağım. 

REÎS — Maarif Vekili, buyurunuz. 
MAARİF VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Sam

sun) — Efendim, bir iki noktayı tesbit etmiş ol
mak için tekrar huzurunuza çıktım. 

Evvelâ şu ciheti tebarüz ettireyim ki, eğit
menlerin yetiştirilmesi işine son verildiği tarih 
1948 yılıdır. Eğitmenlerin matlûp neticeyi ver
memelerinden dolayı tasfiyelerine başlanma ta
rihi yine 1948 dir. Bunlann evlerini, hayvanla
rını satma muamelesine başlanması tarihi aynı 
tarihtir. Yani eğitmenlik müessesesini bir zaru
rete karşılık kurmuş olan bir iktidar kendi za
manında matlûp neticeyi alamadığını tesbit ede
rek daha sağlam yollardan daha esaslı şekilde 
bu dâvayı halletmeyi düşünmüş, isabet etmiş ve 
bu tasfiyeye başlamıştır. Zamanımızda da bu 
tasfiye devam etmiştir. 

İkinci bir noktayı arz edeyim : Arkadaşım 
dediler İd, eğitmenler de öğretmenler kadar mu
vaffak olmuşlardır. Bu memlekette az veya çok 
kim çalışmış, kim hizmet etmişse ona karşı da
ima şükran borcunu eda etmek isteriz. Eğitmen
lerden de çalışmış olanlar ve iyi netice alanlar 
vardır. Onlara huzurunuzda teşekkür etmeyi 
Maarif Vekili olarak borç bilirim. Ama eğitmen^ 
leri öğretmenlerle bir tutan zihniyetle beraber 
olmadığımı da arz etmek isterim. Ve bir öğret
menin bir mürebbinin (bilhassa eğitmen tâbiri
nin karşılığı olması icabeden bir mürebbinin) 
nasıl yetiştirilmesi icabettiğini düşünecek olur
sak bu eğitmenlerimizden pek çoğunun, hattâ 
Memurin Kanununun istediği asgari şartlan da
hi haiz olmadığını, ilkmektep mezunu olmadığı
nı düşünecek olursak; bir boşluğu doldurmak 
maksadiyle vücuda getirilmiş olan eğitmenliğin 
öğretmenlikle ve eğitmenlerin yaptıkları işleri 
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öğretmenlerinkiyle bir tutmanın doğru olmadığı
na kaaniyiz. 

Biz istiyoruz ki, çocuklarımızı ellerine tes
lim edeceğimiz kimseler hem öğretici olsun, 
hem terbiyeci. Bunun için de onların çok iyi bir 
şekilde yetiştirilmesi icabeder. Gayemiz bunu te
min etmektir. Öğretmen okullarını çok artıraca
ğız. (Soldan, bravo sesleri) Çok öğretmen iyi va
sıfta öğretmenler yetiştireceğiz. Bugüne kadar 
vazifesini iyi yapmış eğitmenlere teşekkür et
mekle beraber, çalıştıkları müddetçe kendilerine, 
günün şartlarına göre daha iyi imkânlar sağlıya-
cağız. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS- Buyurun, Fethi Bey. 

FETHİ Ü L K Ü (Tunceli)- Efendim, maksa
dımız memlekete hizmet etmiş olan bir zümre
nin hakkını korumaktan ibarettir. Onların hizmet 
etmekte olduklarını ve hakikaten şükrana lâyik 
bulunduklarını Vekil Beyefendi de ifade buyuru
yorlar. O halde biz demek istiyoruz ki, sadece 
şükrana lâyik görmek, teşekkür etmek, onların 
hakkını vermek demek, değildir. 22 sene gerek 
hademe, gerek öğretmen, gerekse eğitmen ola
rak, yani köy öğreticisi olarak hizmet etmiş olan 
bu insanlara, emsaline tanıdığımız bir hakkı aca
ba tanımak imkânına sahip miyiz, değil miyiz? 
Bir odacıya emekli hakkını tanıyoruz. Odacının 
vazifesi silmek, süpürmek, kaymakamın suyunu 
getirmek, zaruri hizmetleri görmekten ibarettir. 
Bunlara tanıdığımız bu hakkı 20 sene 22 sene 
hizmet etmiş ve halen de çalıştırdığımız eğitme
ne tanımaya acaba neden taraftar olmuyoruz. Ni
çin bu insanlara bu hakkı vermek istemiyoruz? 

Vekil Beyefendi 1948'de bunların tasfiyesi
ne başlanılmış olduğunu ifade buyurdular. Elbet
te bir öğretmen okulu mezunu bulunan bir öğret
menle doğrudan doğruya köy eğitimcisi, daha 
doğrusu köy rehberi olarak vazifelendirilmiş 
olan eğitmeni bir tutmak mümkün değildir. Ama 
bu insanlar da 22 senedir eğitmen olarak vazife 
görmüşlerdir. Aralarında öğretmen okulu imtiha
nını vermiş olanlar vardır. Bu husus Maarif 
Vekâletince de sabittir. Bugün mevcut bulunan 
3 000 eğitmenden halen istifade edilmektedir. 
Günün icabına göre öğretmen ihtiyacı çoğaldı 
evvelce köy enstitülerinde pek bol miktarda öğ

retmen yetiştirilmek imkânı vardı. Bu sayede 
eğitmenlerin yerine öğretmen ikame etmek 
mümkündü. Bu cihetten o zaman tasfiye cihetine 
gidilmesi düşünülebiliyordu. Fakat bugün kâfi 
miktarda öğretmen yetiştiremediğimiz için bu 
tasfiyeyi kolay görmüyoruz. Nitekim birçok 
eğitmenlerin yeri boş kalmıştır. 

Eğitmen ile öğretmeni bir tutmak zihniyeti
ne Vekil Bey taraftar olmadıkları gibi hiç şüphe
siz onları aynı kıyasta görmek zihniyeti bende
nizde de mevcut değildir. Yalnız gördükleri vazi
fe itibariyle, memlekete hizmet bakımından bü
yük gayretleri vardır, bir öğretmen bir vatanda
şın çocuğunu nasıl okutuyorsa öbürü de kendi 
kabiliyet ve kapasitesi nispetinde bir vatandaşın 
çocuğunu yetiştirmek için emek sarf etmektedir. 
Bu itibarla her ikisinin de gayretini takdir etmek 
elbette yerinde olur. 

Sonra, son çıkan bir kanun var, köy enstitü
sü mezunlariyle, öğretmen okulu mezunlarının 
hakları itibariyle birleşmesi keyfiyeti. Onda eğit
menler kaydı da mevcuttur. Bundan, yeknazarda 
tasfiyeye tâbi tutulmuş eğitmenlerin de vazifeye 
alınacağı mânası çıkıyor. Bu, birçok kimseleri 
endişeye düşürmüş, birçoklarını da sevindirir ha
le getirmiştir. Binaenaleyh Vekil Beyden veya 
komisyondan rica ediyorum, bizi lütfen tenvir 
etsinler. Acaba, bu vazifeden uzaklaştırılan eğit
menlerin bir daha alınmasını mı derpiş etmekte
dir? Yani diğer öğretmen okulu mezunları gibi 
onlara da bu imkân sağlanmakta mıdır? Çünkü, 
kanunda eğitmenler kaydı mevcuttur. Acaba bu 
kayıt bunların yeniden vazifeye alınmalarını is
tihdaf eder mahiyette midir, değil midir? Öğret
men yetiştirilmesini çok temenni etmekteyim, üç 
seneden beri muhtelif münasebetlerle bu hususu 
ifade eden bir arkadaşınızım, elbette mezun ol
dukları zaman eğitmenlerin yerini dolduracak
lardır. Fakat bugün için eğitmenlerin faydalan 
olacaktır. Mevcut öğretmenlerimiz miktar itiba
riyle çok noksandır. Halen 150 haneli köylerimi
zin mektebi ve öğretmeni yoktur. Bu bakımdan 
mümkünse mevcut eğitmenleri istihdam etmeye 
devam edelim. Kendilerine gerekli hakları tanı
makla kadirşinaslık yapmış o l u r u z . . . 4 7 8 

478 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 3, Cilt: 19, Almaş beşinci İnikat, 8. V.I957, 70 -
73. ss. 
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1956 Yılı Sonu İtibariyle, Faaliyette Bulunan Yetiştirme Yurtları, 
Öğrenci ve Öğretmen Durumuna Ait Bilgiler 

• Faaliyette bulunan yetiştirme yurtları : 

Afyon, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, 
Eskişehir, Gazianteb, Giresun, Hatay, İstanbul, izmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Maraş, Samsun, 
Tekirdağ, Yozgad, Zonguldak vilâyetlerinde (25 vilâyet) halen 4 ü sağırlar, 2 si körler, 35 te ko
runmaya muhtaç çocuklara aidolmak üzere 41 yetiştirme yurdu faaliyettedir. 

II - öğrenci durumu : 

Faaliyette bulunan 4 sağırlar okulu ve yetiştirme yurdunda 367, 2 körler okulu ve yetiştirme 
yurdunda 150, 35 yetiştirme yurdunda 3 535 çocuk olmak üzere ceman 4 052 çocuk yetiştirilmektedir. 

HI • Öğretmen durumu : 

41 yetiştirme yurdunda halen 260 öğretmen ve kadrolu 8 memur çalışmaktadır. 

IV - Vekâletten yurtlara gönderilen Ödenek : 

Yetiştirn*e yurtlarına 1956 malî yılında vekâletimiz bütçesinin 426. bölümünden 428 bin 250 lira 
ayrılmış, bunun 389 bin 930 lirası, 427. bölümünden 1 milyon 950 bin lira ayrılmış, bunun da 1 mil-
jon 904 bin 170 lirası korunmaya muhtaç çocukların bakım masraflarına karşılık olmak üzere ye
tiştirme yurtlarına gönderilmiştir. 

V - Korunmaya muhtaç çocuklar için köy, belediye ve özel idare bütçelerine konulan tahsisat : 

5387 sayılı Kanunun 3, 4 vo 5. maddeleri hükümlerine göre korunmaya muhtaç, çocuklar için 
köy, belediye ve özel idare bütçelerinden 1956 malî yılında 3 795 539 lira 22 kuruş ayrılmış, bu 
miktarın 2 206 529,14 lirası maksada tahsis edilmiştir. 

Elde mevcut bir istatistik olmamakla bereber, 53S7 sayıh Kanını hükümleri şümulüne giren 
çocukların «ayısı 150 000, tahsil çağında bulunan sağır - dilsiz ve kör çocukların mevcudu ise 
8 çar bin olarak tafhmin edüinektedir. 

Halen 35 yetiştirme yurdunda 3 535, 4 sağırlar okulunda 367 ve 2 körler okulunda ise 150 çocuk 
ki, ceman 41 müessesede 4 052 çocuk bakılıp yetiştirilmektedir. Bu sayı, mevcudun ancak ve tah
minen % 3 nü teşkü etmektedir. 

Bütün vilâyetlerimizde birer yetiştirme yurdunun açılması teşebbüsüne geçünıiştir. Bu yıl inşa
sına başlanan «Adana, Manisa, Balıkesir, Gümüşane ve Sakarya» vilâyetlerinde inşaat bittiği tak
dirde 5 yetiştirme yurdu 1957 malî yılı içinde faaliyete geçmiş bulunacak ve çocuk sayısı 4 500 e 
yükselecektir. Ayrıca, duyulan şiddetli ihtiyaç göz önünde tutularak, istanbul'da da bir körler 
«kulu inşasına teşebbüs edilmiştir. 

Filhakika özel idare ve belediye bütçelerine 5387 sayılı Kanuna göre konulan Ödenek yekûnu 
3 795 539 lirayı bulmakta ise de, bu paranın tamamen tahsili mümkün olamamaktadır. Olsa dahi 
bir çocuğun bakım masrafı 885 lira olduğuna göre bu miktar ancak 4 bin çocuğun bakımını sağ-
Iryabilir. Halbuki bu müesseselerin ayrıca birçok masraflara ihtiyacı olduğu aşikârdır. Korunma
ya muhtaç çocuk sayi3i da yukarda arz olunduğu gibi, 4 bin olmayıp çok fazla bulunduğundan ve 
bîrçok vüâyetler yeni yurtlar açmak teşebbüsüne geçtiğinden Maarif Vekâleti bütçesinden yapı
lan yardımın ihtiyacı karşılıyacaık miktara iblâğı zaruridir. Bu itibarla hiç olmazsa 427 nci fasla 
550 b'rn liralık bir ilâveyi zaruri görmekteyiz. 

Orta öğretim 

1856 - 1957 ders yılmda yeniden açılan kolej, lise ve ortaokullar aşağıdaki (16) numaralı cetvel-
d ^^terümiştir, 
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No : 16 

Kolejler: 
Diyarbakır Koleji 
Liseler: 

Eyüp Lisesi 
Kadıköy Kız Lisesi 
Ortaokullar: 
Adana Kız Ortaokulu 
Adilcevaz » 
Atça » 
Akviran » 
Atkaracalar > 
Batman » 
Ban az » 
Baskil » 
Çatalzeytin » 
Doğanbey » 
Doğanşehir » 
Daskın » 
Gemerek » 
Güdül » 
Hassa » 
Kasımpaşa Pirîreia > 
Kâzımkarabekir » 
Kızıltepe » 
1st. Rami » 
Pamukova » 
Samsun 2. » 
Serik » 
Mazgirt » 
Varto » 
Viranşehir > 

Lise haline getirilen ortaokullar: 

Nişantaşı Kız O- O. Nişantaşı Kız Ortaokulu lise haline getirilmiş. Ban
dırma özel Lisesi resmî liseler arasına alınmış ve 

Bandırma O. O. Bandırma Ortaokulu da bu lise üe birleştirilmiştir. 

Hükümetimizin vilayetleri liseye, kazalan da tamamen ortaokula kavuşturma yolundaki temenni
sinin kısmen olsun tahakkuku demek olan bu çalışmaları takdir ve memnunlukla kaydetmek lâzımgc-
lir. Ancak günün şartları, bir taraftan iş hacminin alabildiğine artması, öğretmenlere hariçte kolayca 
ve daha müsait şartlarla iş bulma imkânını sağladığı cihetle, yeni okulların açılması karşısında Ma
arif Vekâleti öğretmen ihtiyacını karşılama imkânını maalesef bulamamaktadır. Bir kısım kazalar
da ve hattâ bâzı vilâyetlerde bu ihtiyaç artık üzüntü ile kaydedilecek bir duruma gelmiştir. Hariç
ten temin olunan yardımcı öğretmenler de ekseriya umulan randımanı verememektedirler. Bu itibarla 
orta öğretimin öğretmen ihtiyacı mühim bir problem olarak devam edegelmektedir. Üzüntü üe kay
detmek mecburiyetindeyiz ki, ilk öğretimde Vekâlet eleman yetiştirme imkânını öğretmen okulları 
adedini 42 ye çıkarmak suretiyle muvaffakiyetle ve takdire şayan şeküde sağlamış bulunmasına rağ
men orta öğretimde bu hususu nazara almamış veya maalesef müspet safhaya intikal ettirememüjtir. 
Filhakika üç dört yıldan beri raporlarımızda bu ihtiyacı, biz ehemmiyetle ve ısrarla bel ittiğimiz 
gibi, Bütçe Komisyonu azaları ve diğer mebuslar durumu Komisyonda acı acı tenkid etmişlerdir. 
Buna rağmen ihtiyacı temine matuf müspet ve katî tedbirlere tevessül olunmamıştır. Her ne kadar 
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1950 den e w e l kapatılmış olan Balıkesir Eğitim Enstitüsü açılmış ise de, bu hayırlı ve muvaffaki
yetli teşebbüs ihtiyacı karşılamaya kifayet edememektedir. Bundan evvelki yıllarda vâki temenni 
ve teklifimizi bu yıl da ısrarla teyidetmek mecburiyet ve mevkiindeyiz. Filhakika durumu şöylece 
teşrih etmek uygundur: Hükümetin prensibi bütün vilâyetleri liseye ve kazaları ortaokula kavuştur
mak olduğuna göre, halihazırda lisesi ve ortaokulu bulunmıyan bölgelerin %• 80 i Orta - Anadolu ve 
Doğu Bölgeleri, başka bir tâbirle mahrumiyet bölgesi olmasına ve yine mevcut okullarda öğretmen 
ihtiyacının şiddetli bulunduğu bölgeler de keza % 80 mahrumiyet bölgelerinde bulunması hakikati 
karşısında ele alınacak esaslı tedbir ve teşebbüs daha çok mahrumiyet bölgelerinin iklim, münakale 
ve sair şartlarının müsaidolduğu bir bölgede dördüncü bir eğitim enstitüsünün açılmasını zaruri 
bulmaktayız. Filhakika bugün aşağıdaki (17) numaralı cetvelden anlaşılacağı veçhile orta öğretim
de öğretmen ihtiyacı 2 206 dır. Bu ihtiyaç umumi yekûn nazara abııdığı takdirde çok ciddî vc vahim 
sayılmaktadır. 

No. 17 

Edebiyat 43 Beden eğitimi 238 
Felsefe 23 Reaim 247 
Matematik 50 Müzik 263 
Fizik 43 Eviş 284 
Kimya 32 
Tabiiye 68 Yekûn 1032 
Fen Grupu 300 
Edebiyat grupu 360 
Fransızca 161 
ingilizce 37 1174 
Almanca 7 1032 

Yekûn 1174 Umumi yekûn 2206 

Her ne kadar Maarif Vekâleti bu sene eğitim enstitülerine 500 talebe alınması yolunda bir tedbir 
ittihaz etmiş ise de, ve bu tedbir de, çok yerinde olmakla beraber, kâfi semere vermiyecektir. Fühakika 
adı geçen miktarda elemanın mezun olduğunu kahul etsek dahi mahrumiyet bölgelerinde vazife kabul 
etmeleri ve bu bölgelerde çalışmaları bakımından güçlüklerle karşüaşılmaktadır. Doğu bölgesinde açıla
cak eğitini enstitüsünde yetişen o bölge çocukları mahrumiyet bölgelerinde veya civarında daha kolay 
vazife alabilirler. Bu itibarla dördüncü bir eğitim enstitüsünün açılması hususunun vekâletin ehemmi
yetle ele almasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Lise ve ortaokullardaki iş atölyesi, ders aletleri birer tedris vasıtası olarak üzerinde ehemmiyetle 
durulmaya değer: 1956 ydı içerisinde 48 lise, imam - hatip okulu ve ortaokula ders aletleri gönderil
miştir. 1956 yılı içinde dernekler tarafından yapılan ortaokullara 1 900 000 lira yardım yapılmıştır. 
Bu yardım 186 derneğe tevzi olunmuştur. Ortaokul inşaatında bahsi geçen 2 milyonluk yardım 
çok müessir olmaktadır. Filhakika sağlanan netice en az 20 milyon civarındadır. Bu fasda 500 bin 
liralık bir zammın yapdması ve gelecek yularda da bu şekilde tahsisat konulması çok yerinde olur. 

Memleketimizin srnai, iktisadi ve ticari kalkınmasına muvazi olarak meslekî ve teknik öğretimde 
de büyük inkişaflar görülmüştür. Bilhassa köylere kadar uzanan kurslar büyük rağbet görmekte ve 
muvaffakiyet sağlamaktadır. Aşağıdaki (18) numarab cetvel bu kursların cins v<e adedini göstermek
tedir. 

No, 18 

Köy kadınları ge- i lce kadınları kur- Halıcılık kursu 
öğretim yılı zici kurs sayısı su sayısı sayısı Toplam 

1953 — 1954 483 28 2 513 
1954 — 1955 391 135 2 528 
1955 — 1956 445 135 2 582 
1966 — 1957 478 132 2 612 
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Erkek kursları 

Gezici köy İlçe demirci- Gezici köy Orman B3I. 
demir, va Mar. ligi ve Mar. yapı kursu Gez. köy yapı 

öğret im yılı kurs sayısı kurs sayısı sayısı kursu sayısı Toplam 

1953 — 1954 140 22 7 16 185 
1954 — 1955 154 28 12 18 212 
1955 — 1956 174 28 17 28 247 
1956 — 1957 189 28 17 28 263 

Teknik öğretimle alâkalı 1957 bütçesine ait bilgi ve temennilerimiz fasıl ve maddeleri verilmek 
üzere aşağıda gösterilmiştir : 

Fasıl 201 — Merkez memurları maaşı 

Madde 11 — Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı kadrosunun (L) cetvelinden serbest bı
rakılması lüzumlu görülmektedir. Meslekî ve Teknik öğretimin çoğalan ve inkişaf eden işleri me-
yanında bu işlerin daha süratle görülebilmesi ve hizmetin aksamaması bakımından ikinci Müste
şarlığın da faaliyete geçirilmesi lâzımdır. Geçen sene bütçe müzakerelerinde bu husus tenkidedil-
miş, Maarif Vekili bu sene bu kadronun serbest bırakılacağını vâdetmişti. 

Fasıl 419 — Meslekî ve Teknik öğretim okullariyle Enstitüler masrafları 

Madde 20 — Her yıl biraz daha inkişaf eden ve verimli semereleri görülen Meslekî ve Teknik 
öğretim faaliyeti yüzümüzü güldürecek bir seviyeye ulaşmaktadır. Bu bapta Hükümetin esirge
mediği tahsisat, diğer taraftan Maarif Vekaletinin gayretli faaliyeti sayesinde gerek talebe sa
yısı ve gerek mekteplerin adedi çoğaltılmış, çeşit li köy kursları ve halk eğitimi kursları seyesinde: 

1950 - 1951 ders yılında okul sayısı (275) iken 1956 - 1957 ders yılında okul sayısı (364) ü bul
muştur. 

1950 senesi öğrenci sayısı (60 000) iken 1957 senesinde öğTenci sayısı (97 000) küsürü bul
muştur. 

önümüzdeki ders yılmda mevcutlara ilâveten Adana'da bir (Motor Enstitüsü), İstanbul'da 
(Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu) faaliyete geçeceği gibi, yeniden on yerde Akşam Kız Sanat Oku
lu da faaliyete geçirilecektir. Bu suretle talebe sayısı (110 000) i bulacaktır. 

Bunlardan başka Amerika'dan getirilen ve İzmir Motor Sanat Enstitüsünde çalışan (7) Ame
rikalı mütehassısla bu okul takviye edilmiş ve inkişaflar kaydedilmiştir. 

Ayrıca Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtında Teknik öğretim mevzularında Müşavir olarak 10 
Amerikalı mütehassıstan faydalanılmaktadır. 

Bütün bu inkişaflara muvazi olarak ihtiyaçları tatmin için verilen ilâve az bulunduğundan bu 
miktara 500 000 liranın daha üâve edilerek bu faslın 8 425 354 liraya iblâğını rica ederiz. 

Bu vesüe ile 1953 - 1954 ders yılında ele alınmış bulunan (Matbaacılık Okulu, Otelcilik ve 
Garsonluk Okulu ile öğretici Filimler Merkezinin) müstakil olarak faaliyete geçirilmelerini ayrı
ca (Seramik Atelyesi, D. D. Lfiboratuvannm) verimli bir hale sokulmalarını temennilerimiz 
meyaruna kaydederiz. 

Fasıl: 476 — Meslekî ve teknik kurslar : 

Madde: 20 — Muhtelif vilâyetlerimizin köylerinde, seyyar bir halde çalışan köy demircüik ve 
marangozluk kurslariyle biçki - dikiş, köy yapı kursları çok rağbet görmekte ve halk tarafından 
pek tutulmaktadır. 

1950 senesinde köy kursları adedi (516) iken 1957 senesinde köy kursları adedi (834; ü bul
muştur. 

Bunlardan başka, vilâyet ve kaza merkezlerinde mevcut erkek sanat ve kız sanat enstitülerimiz
de çeşitli halk meslek kursları mevcuttur. Bunların sayısı (128) i bulmuş olup, her yıl artırılmak-
t A f l ı r 479 A 

» W 

479 1 957 Yılı Bütçe Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası. Ankara, 1957, 291-295. 
ss., Ayrıca bkz.: T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Dönem: X, İçtima: 3, Cilt: 17, Kırk beşinci İnikat, 
20.11.1957 (Eki). 
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I S B N : 9 7 8 - 9 7 5 - 6 2 2 6 - 6 0 - 5 ( T k . N o . ) 
I S B N : 9 7 8 - 9 7 5 - 6 2 2 6 - 6 4 - 3 ( I I I . C i l t ) 
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