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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1946 yılı Bütçe Kanım ıı tasarısının tümü 
üzerinde görüşüldü ve Salı günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Çankırı Tunceli 

. Benda Necmeddin Sahir Sılan 
%fctlp 

tçel 
Dr. M. Berker 

•& -. « R ^ -

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 
T" Tasanlar m i ş a H İ C İ İ 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması Jıj$jHiıda|ki3-; 
mm tasarısı (1/517) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — Belediye Kamulaştırma Kanununa bir* 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/518) (Adalet, tç.işleri, Maliye ve BütçeıaRok 
misyonlarına); 

* " ^ % — Cemiyetler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirılriiesirie1 kö bü »kâmına1' bir'liıâdde' efc:-
'İlenmesine dair kanun tasarısl '(1/519) (Adalet 
W İçişleri Komisyonlarmİ^;/ f y ; i ' ;- r ı î"' 

4. ' U D e f Ktl'Bytiİ2^oHri# W 'Linİânları İşlet-
M Genel MüdüMğtı l^S 'y ıK 'Mtçös i r f İe '^ İ İ -
p l i k yapı l ı t t^Ml^m^^kal i t in^ayar is^ (l/520) 
İÖüti^e Komisyonuna)f1 '1 ' , j ;> l^ ,h , f : ' i ?:" ' ' 

, , ; 5. — Ekonomi BİE^!^'gi,,jyturı(luş|''Via'görpvle-
rı 'hakkındaki 2450 sayılı kanun ile 3656 sayılı 
kanıma bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerin Ekonomi 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı (1/521) (Ekonomi ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

O n f t d t î ^ f f © Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde değişiklik 

, 3|î|ÜJİması [ hakkında kanım tasarısı (1/522) 
(Bütçe Komisyonuna); 

-+*:*- 7:•-— Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
mviaı (1/523) (Bütçe Komisyonuna); 

S. —• Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/524) ( B ü t ç V ' K M s y b n ü ^ p s 

l'11 9. — Tunceli Îİihih'i^arekf hakİûridaki 2884 
sayılı1 Mhün'flükÜmleVinm1 b i r ^ i l ^ h a uzatıl-
"mâsına dair kanım tasarısı (1/516) (AdaîefSe 
İçişleri Komisybıtlârına');*' ''' : : M 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
bütçesin ^ değişiklik ya^itmksı hâkfeinda kanun 
tasarısı (1/525) (Bütçe Komisyonuna); ' '"' 

ftâporlar 
11. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge

nel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/483) (Gün
deme) . 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — M. A. Renda 
KÂTİPLER : Dr. M. Berker (İçel), S. Pek (Kocael). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Milletvekilliğine seçilen 
Cemil Çalgüner'in seçim tutanağı 

BAŞKAN— Denizli Milletvekilliğine seçilen 
Cemil Çalgüner'in seçim tutanağı geldi, tetkik 
edildi, şikâyet ve itiraz yoktur, ilişiksizdir. Oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etm iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Muğla Milletvekilliğine seçilen Abidin 
Çakır*m seçim tutanağı 

BAŞKAN —-Muğla Milletvekilliğine seçilen 
Abidin Çakır'in seçim tutanağı geldi, incelendi, 
şikâyet ve itiraz yoktur, ilişiksizdir. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

S. — Seyhan Milletvekili Salâhuttin Çam'tn 
Seyhan Milletvekilliğinden çekildiğine dair öner
gesi 

BAŞKAN — Seyhan Milletvekili Salâhattin 
Çam'm Seyhan Milletvekilliğinden çekildiğine 
dair önergesi vardır. Okutuyorum. 

İstanbul : 12 . X I I . 1945 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 

makamma 
Sıhhi durumumun yüksek yerlerde ve bu me-

yanda Ankara'da oturmamaklığımı icabettirmesi 
yüzünden vazifelerimi istediğim ve ieabettiği 
gibi ifaya imkân bulamadığım Milletvekilliğinden 
çekilmeğe karar verdim. 

Keyfiyeti yüksek huzurunuza arzederken milk 
ve millete saadet temennimi, aziz arkadaşlarıma 
sevgi ve saygılarımı ve bana senelerce Milletve
killiği şerefini bahşeden sayın seçmenlere karşı 
teşekkür ve minnetlerimi ifade etmek isterim. 

Seyhan 
S. Çam 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —* 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/467) 

BAŞKAN — Bütçe tasarısını konuşuyoruz. 
SÖz Salim Altuğ'undur. 

S. ALTUĞ (Erzurum) — Saym arkadaşlar, 
dün saym Maliye Bakanımızı derin bir memnuni
yet ve inşirahla dinledik. Benden evvel kürsüye 
gelen değerli arkadaşlar muhtelif bahislere temas 
ettiler bütçeyi tahlil ettiler, tenkit ve takdirle
rini serdettiler. Ben mümkün mertebe ayın ko
nulara dokunmadan noktai nazarımı arza çalı
şacağım, 

1946 bütçesinin mümeyyiz vasfı; bir çok ba

sanları içine alan, savaştan barışa geçiş, yani 
eski bir tabirle bir intikal bütçesi olmuştur. 
Bütçeye genel olarak bir göz gezdirecek olursak 
200 milyon gibi bir tasarrufun yapılmış olduğu
nu sevinçle görürüz. Buna mukabil bayındırlık 
eğitim, sağlık ve ulaştırma işlerine mühim öde
nek konulması keyfiyeti bu sevincimizi tamam
lar. Yapılacak istikrazın bayındırlık ve sermaye 
tahsisleri gibi, yapıcı işlere ayrılması* övülecek 
bir tedbirdir. Yüksek Meclisin tasfiyesi lüzumu 
üzerinde hassasiyetle durduğu kısa vadeli borç
ların sistematik bir surette itfası hususunda bu 
yıl atılan adımı memnuniyetle karşılarız, ücretli 
ve maaşlı memurların arasındaki farkı kaldıra-

—1« — 
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rak maaşlı memurlara bir derece üstün maaş ve
rilmesi kararının, geçen harp yıllarının en bü
yük sıkıntısını çeken ve geçim darlığını ağır
lığı altında ödevlerini feragatle yapan Devlet 
memurlarının terfihi yolunda Hükümetin öte-
denberi almış olduğu tedbirlerin en faydalısı ve 
hayırlısı olduğuna şüphe yoktur. 

Hele bütçenin belir kısmında 120 milyon 
lira gibi bir yekûn tutan, tahsil şekli itibariyle 
kimseyi memnun etmiyen, memlekette devamlı 
bir şikâyet mevzuu olan Toprak Mahsulleri Ver
gisinin kaldırılması çok ferahlandırıcı bir hava 
yaratmıştır. Asırlardan beri her türlü vatani 
mükellefiyetleri seve seve yapan fedakâr Türk 
çiftçisi bu harpte de Toprak Mahsulleri Vergisi 
gibi ağır bir yurt ödevine memnuniyetle katlan
mıştır. Olağanüstü durum geçer geçmez kaldırı
lacağı hakkında ona verilen sözün yerine getiril
mesi ve aşarı andıran bu verginin bir gelir ha
line geçeceği korkusunu da kökten izale etmek 
bakımından takdire şayan bir başarıdır. 

İhracat vergisinin kaldırılması; maliyetleri 
esasen yüksek olan ihraç mallarımıza hariçte 
müşteri sağlıyacak ve harici ticaretin gelişmesini 
temine hizmet edecektir. 

Baştan başa yapılmağa muhtaç olan bu gü
zel yurdun imarını hedef tutan Kredi Forisiye 
Bankasının kurulması, kuvvetli ve güzel pren
sipler ve geleceğe şâmil tasavvurları da kapsayan 
tasarı her bakımdan, vatandaşları sevindirecek 
bir eserdir. Hükümeti ve Maliye Bakanımızı 
candan tebrik ederim. 

Karakterini yukarıdan beri başarılı bir man
zume şeklinde vasıflandırdığım bütçede haklı 
olarak beklediğim, fakat bulamadığı bir konuya 
temas edeceğim. O da; emekliler, dul ve yetim
lerin bugünkü ağır hayat şartları karşısındaki 
acıklı durumlarıdır. Aynı yardımın tam olarak 
bunlara da teşmili hiç şüphesiz şükran ile mu-
kabelo görecek bir yardımdır. Fakat peşinen 
söyliyeyim ki; bu da ıstırabı giderecek bir ted
bir sayılmaz. 

Bütün, emeklilerin hattâ hidematı vataniye 
tertibinden maaş alanların yardıma olan ihtiya
cını teslim etmekle beraber ben daha ziyade 1930 
tarihinden önce tekaüt olanları ve bunların dul
ları ile yetimlerini kasdetmek istiyorum. 

1930 tarihinden önce tekaüt olanlarla 1683 
gayılı kanuna göre emekliye sevkedilenlerin ma-
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aslan arasındaki büyük farkı ve müsavatsızlığı 
tekrara lüzum görmüyorum. 

Bu kanundan önce, tekaüt edilen askerî ve 
mülki Devlet memurlarının ailelerine ve yetim
lerine tahsis edilen asli maaş o kadar azdır ki, 
şimdiye kadar muhtelif zamanlarda yapılan 
% 10 - 25 - 40 ki, ceman % 75 zam bile, arka
daşlar, bir kıymet ifade etmez. 

Meselâ 4 lira asli maaş alan bir emeklinin bu
günkü aynı yardım ile birlikte eline geçen 20 li
raya yakındır. Bu paranın hangi ihtiyacı kar-
şrlıyacağını Yüksek takdirinize arzediyorum. 

Zaman zaman tekrar edilen bu konu üzerinde 
uzun boylu durmağa lüzum yoktur. Yalnız bu 
zavallıların aldıkları para da yine bu memleket 
ve bu millete yapılan emek ve hizmetin, akıtılan 
kanın ve verilen canın karşılığıdır. Bütçenin 
200 - 250 milyon lira olduğu tarihlerde maliye
nin böyle maddi bir külfete tahammülü olmadığı 
iddia edilebilirdi ve edilmişti. Fakat bugün 
milyara yaklaşan bütçede senelerden beri yoksul
luk ve mahrumiyet içinde kıvranan bu zavallıları 
azçok terfik edecek üç beş milyonluk bir yardımın 
bütçe tasarrufatiyle sağlanacağına kaniim. Maal
esef adedlerinin günden güne azaldığı ve yine 
bilvesiyle bu kürsüden söylenen bu sabırlı ve 
muztarip vatandaşlar için yeni getirilecek Teka
üt Kanununda ve gelecek yıl bütçesinde bir çare 
ve yeni bir formül bulunmasını Hükümetimizden 
rica ediyorum. 

Hayat pahalılığına gelince: Bunun sebebi ve 
âmilleri arasında istihsalin azalması, istihlâkin 
artması; tarifelerin yükselişi, emisyon ve saire 
vardır, iktisadi hâdiselerde birbirine bağlı ol
duğundan bunların zevaliyle fiyatlarda tabiatiy-
le normal bir seyir takip edecektir. Zamanla 
tahakkuk edecek bu iktisadi olayı beklerken ha
yatı kabili tahammül bir hale getirmek için Hü
kümetin bu yıl yaptığı mahdut fiyat indirmeleri
ni imkân ve fırsat zuhurunda daha şümullü bir 
şekilde yapmasını dilerim. 

Bu arada yalnız çocuk ve hastaların değil, ge
nel bir besin mahiyetini alan şekerin, bilhassa 
doğu illerimizde büyük bir kütlenin iklim şart
ları icabı alışkanlığının da tesiriyle doğrudan 
doğruya gıdası, daha açık bir ifade ile, kuru ek
meğinin katığı olduğunu bilerek ve bu zaviyeden 
mütalâa ederek Devlet vergilerinin gelişmesinde 
şeker fiyatlarında esaslı tenzilât yapılmasını Hü
kümetten rica ederim 

126 — 
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Millî servetimiz olan hayvan ve hayvan mah

sullerinin himaye ve ıslahı ve bunlar için harp-
sonrası nerede ve ne gibi tesisler vücude getiril
mek istenildiğinin, bundan başka istihlâk bölge
lerine karadan ve denizden sevkedilen yüzbinler-
ce hayvanın kilosunda vukubulan büyük zayiatın 
önlenmesi ve kazanılması ve müstehlik şehirleri
mize daha ucuz et temini içm kesilmiş hayvan 
celbi yolunda ne gibi tedbirler alındığım ve ile
risi için ne düşünüldüğünü ilgili Bakan arkadaş
larımız açıklarlarsa minnettar kalırım. 

S. YURDKORU (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım, harp sonunun yeni bütçe
sini teşkil eden 1946 bütçemiz münasebetiyle ben 
de bazı düşüncelerimi ve bu meyanda Cumhuri
yet Hükümetimizden temennilerimi söylemek is
tiyorum. 

Her şeyden evvel kemali memnuniyet ve şük
ranla ifade edeyim ki Cumhuriyet Hükümeti
miz yüksek huzurunuza bu harp sonunun ilk büt
çesini çok muvaffak ve aynı zamanda yapıcı bir 
bütçe olarak getirmiş bulunuyor. Bu bütçenin 
hem muvaffakiyetlerini hem de hususiyetlerini 
teşkil eden noktalar hakkında dün söz alan ar
kadaşlarımın hemen kâffesi ve bugün söz alan 
Salim arkadaşımız geniş izahlarda bulundular 
ve aynı zamanda Maliye Vekilimizin dünkü açık
lamalarını da dinledik. Onun için bu bahis üze
rinde fazla durarak vakitlerinizi almak istemiyo
rum. Yalnız bütçemizin çok güzel, hepimizi 
memnun eden güzel tarafları varkj bunlar üze
rinde hiç olmazsa kısaca durmak suretiyle vicda
nımın hazzma tercüman olmak istiyorum. 

Arkadaşlarım, önümüze getirilen yeni büt
çenin iyi tarafları hem gelir fasıllarında, hem 
de masraf fasıllarmdadır. Gelir fasıllarmdaki 
iyi şeyler, hattizatmda gelir azalmalarını gös
termekle beraber, benden evvel söz alan arka
daşlarımın tebarüz ettirdiği ve Maliye Bakanımı
zın üzerinde durduğu gibi, bunlar müstahsilin 
kalkınmasını ve refahını temin ve aynı zaman
da dış ticaretimizin bir kösteğini kıracak mahi
yette olmasından şayanı memnuniyettir. Bunla
rı bker birer sayayım; birincisi toprak mahsul
leri vergisinin bütçeden kaldırılması, ikincisi 
de ihracat vergisinin yine bu bütçeden çıkarıl
mış olmasıdır. Bu suretle Hükümet iki mühim 
gelir kayaağıadan, yani lâO milyon liraya ba
liğ olan bir gelir kaynağından müstahsil ve ti
caret lehine feragatte bulunmuş, oluyor. 
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Bütçemizin ödenekler faslında, bunların iyî 

taraflarının başında Devlet kalkınma işlerinde 
.tahsis edilen 120 milyon lira gibi mühim bir meb
lağ gelmektedir. Sözlerimin başında söylediğim 
gibi teferruate girecek değilim. 

İkincisi de, Maliyemiz için ağır bir yük teş
kil etmekte bulunan dalgalı borçların süratle it
fasına medar olmak üzere 90 milyon lira gibi 
munzam bir tahsisatın bütçeye konmuş bulun
masıdır. 

üçüncü olarak Hükümetimiz hayat paha 11 ılı
ğından en çok sıkıntı çeken memur zümresinin 
terfihini düşünerek, bunların terfihine medar 
olmak üzere bütçeye 40 milyon liraya yakın bir 
meblağı koymuş bulunuyor. 

Hükümet, bütçenin varidat kısmında 130 
milyon lira kadar bir fedakârlıkta bulunduğu 
halde kalkınma işleri için 250 milyon lira gibi bir 
tahsisatı da bütçeye koymuş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım; Hükümetimiz bu yeni mas
rafların karşılığını da çok iyi bir yoldan karşt-
lıyarak, yani iktisat dediğimiz tasarruf dediği
miz yoldan temin etmek gibi bir muvaffakiyet 
göstermiştir. Yani bu yeni masraflar karşısın
da, bu tezayütler karşısında bütçeden 200 mil
yon liraya yakın bir tasarruf yapmağa muvaffak 
olmuştur. Arada kalan açık farkını da halkın 
artırmaları ile kapatmayı düşünerek Millî Kal
kınma istikrazı, demiryolları istikrazı ve büyük 
su işleri istikrazları gibi yeniden aktedilecek is-
tizrazlarla 69 milyon lira civarında bir varidat 
temin etmek suretiyle bütçeyi denk bir hale ge
tirmiş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlar, bütçenin muvaffak kısım
ları bununla da bitmiyor. Dalgalı borçların it
fası mukabili kâğıt para tedavül hacminde hu
sule gelen boşluktan Hükümet güzel bir maka-
nizma kurarak bunu iktisadi kalkınma lehinde 
sarfetmenin yolunu da bulmuş oluyor. Bu su
retle yakında Yüksek Meclisinize gelecek olan 

ı Sümerbank ve Etibank sermayelerinin tezyidi-
| ne dair kanun tasarıları, demin de arzettiğim 

gibi 90 milyon lira civarında yeni bir sermayeyi 
bu bankalara vermek suretiyle bu bankaların ha
len tuttuğu iktisadi sahaların gelişmesine hiz
met etmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; boraya kadar bütçemizin muvaf
fak kısımlarını huzurunuzda kısaca belirtmeğe 
çalıştan. 

I Şimdi de Maliye BftkaanauaB gerek bu bütçe 
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münasebeti ile matbuata yaptığı demekte gerekse 
dün huzuru âl in izdeki uzun izahlarında, üzerinde 
ehemmiyetle durulmadığını gördüğüm bir nokta
ya temas etmek istiyorum. 

Sözümü bu istikamette yürütmeden önce hu
zurunuzda bir tablo çizmek istiyorum. 

Devlet kalkınma işlerini; iktisadi sahadaki 
kalkınma işlerimizi fili sahaya intikal ettirdiği
miz vakit şu vaziyet hâsıl olacaktır, buralara tah

sis ettiğimiz büyük ödeneklerin bir kısmı ücret 
ve emtia karşılığı olarak memlekette kalacak, 
kısmı mühimmi de hariçten getirmek mecburiye
tinde olduğumuz eşya ve levazım kargılığı olrak 
harice gidecektir. 

Bunun için küçük bir misal arzetmeme mü
saadenizi rica ederim. Maliye Komisyonundan 
geçtiği için vakıf olduğum rakamları arzetmek 
istiyorum. Yakında Meclisi âlinize gelecek olan 
Sümerbank ve Etibank sermayelerinin artırılma
sına dair olan kanun tasarısıyla bu iki müessese
nin sermayelerine 50 serden 100 milyon lira daha 
ekleyeceğimiz gibi bunlara 175 milyon liralık da 
yeni kredi sahası açmış olacağız. Bu suretle bu 
iki bankanın emrine 275 milyon liralık bir öde
nek vermiş olacağız. Alâkadarlarından aldığını 
rakamlara göre bu 275 milyon liranın % 65 i 
üç beş senelik programın tatbiki sırassında mem
leket dışına gidecektir. Sümerbank için 60, VA\-
bank için 112 ki ceman 172 milyon lira haliçten 
getirilecek levazım karşılığı olmak üzere harice 
çıkarılacaktır. Bunu alâkalılar söylediler. 

Dün Maliye Bakanımız bu bahiste daha geniş 
izahat verdiler. Dediler ki; bütün bu Devlet kal
kınması ve iktisadi kalkınmalar için ki, bunla
rın önümüzdeki bir kaç yıl içinde teminine gay
ret edileceğini de ayrıca ifade etmişlerdi. Bunlar 
için üç beş sene içinde topyekûn dokuz yüz mil
yon lira bir parayı çıkaracağımızı ifade ettiler. 
Hariçten temin edeceğimiz bu malzeme bedelinin 
tediye vasıtası olarak ta dediler ki; bunu elimiz
deki döviz ve altın stoklarını kullanarak ve mu-
kııl surette dış krediler temini suretiyle karşılı-
yacağız. Ben Maliye Bakanının Bütçe Komisyo
nunda bu bahis üzerindeki yaptıkları konuşma
larda da bulunmuş ve dinlemiştim. Orada da şu 
ifadede bulundular: (Tediye muvazenesi bahsin
de dış dünya ile münasebetlerimiz harpten ön
ceki miktara vâsıl olmuş bulunuyorum. Dış tica
retimiz imkân buldukça açılıyor ve bu hal dâ
hilinde hariçten gelen dövizleri plânçonun. ak-
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tifine ve dışarıya, çıkaracağımız dövizleri ise 
kambiyo kontrolü ile frenleyerek muvazeneyi te
mine çalışıyoruz.) Muhterem bakanın dünkü 
vâki beyanatlariyle bu ifadeleri arasında bü
yük fark yoktur. Yani memlekete hariçten 
getirilecek ihtiyaç maddeleri mukabili tediye 
vasıtası olarak harici ticaretimizin inkişafı 
değil, elimizdeki altım istoku, döviz ihtiyaçlarının 
ve ant edilmesi .mutasavver olan yeni dış. ticaret 
kredi anlaşmalarını, yani borçlanmaları gözönü-
ne almış bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Arkadaşlarım; bu beyanatla geçenlerde sayın 
Başbakanımızın Parti Grupunda bu bahse temas 
eden beyanatı arasında telif edici bir nokta gö
remediğimi arza mecburum. Sayın Başbakanı
mız dediler ki, elimizdeki altun istokltnnı ve 
döviz ihtiyaçlarını kara gün akçası gibi sımsıkı 
tutup müsrifane şekille kullanmayacağız'. Hal
buki Maliye Bakanımızın şimdi telhis ettiğim be
yanatından anlaşıldığına göre, yalnız üç beş sene
lik kalkınma işleri için kasalarımızın kapısmı 
açıp harice 900 milyon lira gibi mühim bir meb
lâğın çıkarılması derpiş-edilmiş bulunuyor. Ya
hut laı yükün mühim bir kısmını haricî borçlan 
malara yükliyeeeğimiz anlaşılıyor. Onun için bu 
bahis üzerinde Sayın Maliye Bakanımızın Mec
lisi Âliyi daha vazih şekilde tenvir etmesini rica 
edeceğim. 

Söz buraya gelmişken geçen sene bütçe muza 
kereleri sırasında da üzerinde durduğum, millî ge
lirimizin artırılması ve tediye muvazenemizin le
himize doğru imale edilmesi bakımlarından eli
mizde henüz kâfi derecede istismar edilmemiş 
bulunan mühim kaynaklardan bir kaçına yeni
den dikkat nazarınızı çekeceğim. 

Aıkalaşlar; bunlardan birisi madenlerimiz 
diı-. İkincisi, babklarımız ve alelumum su mah-
sullerimizdir. Memnuniyetle görüyorum ki, de-
mbı de arzettiğim gibi Sümerbank, Etibank ser
mayelerinin artırılmasına matuf olan kanun tasa-
rılariyle Hükümetimiz madenlerimizin daha iyi 
bir şekilde istismarını derpiş etmiş bulunuyor. 

Sayın İktisat Bakanımız bu kanun tasarıları
nın Maliye Komisyonunda müzakeresi sırasında. 
bize verdikleri izahata nazaran balıkçılığımızın 
da istismarına matuf olarak yakında Meclisi 
Âliye bir tasarı getireceklerini öğrendik. Onun 
için bu iki bahis üzerinde fazla durmryacağım. 
Yalnız müsaadenizle balıkçılığımızın ehemmiyeti-
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ni tebarüz ettirmek bakımından küçük bir iki 
rakamı arzedeceğim. 

Arkadaşlarım, mütehassıslar diyorlar ki, bü
tün dünyada balık istihsalinin tabiî imkânlarını 
elde tutmak bakımından bizim memleketimiz Ja-
ponyadan sonra ikinci gelmektedir. Bu inaml-
mıyacak bir ifade değildir. Halbuki neşredilmiş 
rakamlara bakaırsak şimdiye kadar memleketi
mizde balık istihsaline asla ahemmiyet veril
mediği neticesini bu rakamlardan da anlı-
yabiliriz. Bir istatistik diyor ki bizden 
evvel yani dünyada birinci olarak gelen 
Japonyada senede umumî balık istihsali 
5 milyon tondur. Bir çok rakamlardan sonra en 
son sıra bize geliyor, ikinci olduğumuz halde. Bi
zim memleketimizde ise ancak 30 bin tondur. Ba
lık istihsalini yüze nispet edersek Japonya 
•% 38,7 ile başta geliyor; biz ise binde ilci ile dü
menci geliyoruz arkadaşlar. Onun için bu ko
nuya ne kadar ehemmiyet verilse, bunun üzerinde 
ne kadtır sıkı durulsa yeri vaazdır. 
-' •' Balık 'vfe'ialelûmum su mahsullerimizin istis-
ma-rından'bu-memlekete büyük ölçüde faydalar 
geleöektiiv ; ı ! ! -<=;"'•>?-' • 
':< Arkadaçlarıhır^bâ^iri rakamlara gelmişken 

küçük 'bit • riakamı' da i »arzedeceğim. 
•'j' IVt'aliyei 'Bak-anıknızın • 'Bütçe' Komisyonundaki 

beyanâtında*» ^parçala* • -okumuştum. Henüz dış 
ticaretimizi-hartiten evvelki i seviyeye gelmemiş
tir diyorlardı!* Sitfe 'dış ^aret imnz üzerinde ve 
htirpt«n';evvelki -taziyet üzerinde bir iki rakam 
o k t î y a c a ğ i i * u ••"•::.,-:'>- • • - > • . , . ( ? • , . • , , , '..•'.... 
' ' Arkadaşlarım1,1! harpten öhtteki'dört1 seneyi ele 

a ü r s â k ' ^ r a s i î l e l ^ S 1 den" 'W »tarafa tlüğrit itha
lât; ile^iMcat^ı'ösînÖâi-lemeki1 fark;: i 1935 de 
feki 'hUl^ori;! I$30 ; da '39"mllyon; ^937 -de ise 
bü !râkam '23' milyona1: düşiiy^r;1'" '1939 da; ' ' yani 
harp bağladığı" târihcîe bil fâi*k 'âiicak!4 milyon 
liraya"düşmüş; DuMnuyörV ' Bü Takâmlârla' "de-
mek istîyorüîii ki',' îtira catimizl :hâttâ harpten' etr-
velM seviyece geİiitmlŞ'ölsak^dâni, !:bü ;ihracat 
bii* kâlkiıima yapmak İÇirt ciddî bir ^dayanak teş
k i l etmiyecektii*: ;0 ( hafeaV*kaida;şlârımiı:'terazi
nin bu kefesine tediye nmvazenemiziıl1 aktifleri 
kefesine yeni bir takım* elem-anlar d^aîıâ1'ekleme
ye mecburuz /ive Mzimillet ölârak, \ ^DiMki vatanı 
ola^fcbtoıa sakibifr'. Bunlarında, belki başların* 
da geleni birisi de turizm mevzuudur arkadaşlar. 
Turizm; tbahsinde; de söz& • «üz atuiaMak iç in • • si -m 
VakaTOilaTüiaTrpse.tmefci' istiyordum.;..: F«k«t onidan 
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| evvel müsaadenizle küçük bir hikâye yapayım. 

Geçenlerde bir milletvekili. arkadaşımla Ba
sın, Yayın Umum Müdürü Nedim Veysel îlkin'i 
ziyarete gitmiştik. Konuşmalarımız arasında bi
ze bahsi açtı ve dedi ki, kendisini ziyarete gelen 
İngiliz ve Amerikalılardan bazı zevat demişler 
ki, sizin memleketiniz turizm bakımından müs
tesna bir değer ifade ediyor. Halbuki bu iş üze
rinde çalışıldığını görmüyoruz. Eğer sizin mem
lekette harp sonrası, ki bu harp sonrası baş
lamıştır, için turizm bakımından çalışılırsa yal
nız İngiltere ve Amerikadan gelecek seyyahlar 
memleketinize senede 300 - 400 milyon lira bı
rakabilir, demişler. Bu rakam tabiî tahmindir. 

Gazeteci arkadaşlarımızdan sayın Asım Us'la 
geçen gün koridorda bir mübahase yaptık, bu 
mevzua temas ettik. Memleketimize gelen bir İn
giliz gazetecisi matbaalarını ziyaret ederek aynı 
konuya temas etmiş ve memleketimiz turizme 
çok müsait olduğu halde gazetelerinizde dahi bu 
bahse dair yazılar görmüyorum. Halbuki sizin 
memleketiniz bu işten çok kazanç temin etmeğe 
müsaittir, diye serzenişkârane beyanatta bulun
muş. Sonra, arkadaşlarımızdan Fuat Çobanoğ-
lu 'da giden Amerikan sefirinin, ki aynı zaman
da büyük bir iş adamı imiş, bu konuya defaatle 
temas ederek, turizm istikametinde çalışmakla 
harp sonunda Türkiyenin en büyük bir gelir kay
nağının olacağını söylediğini "bana anlattı. Arka
daşlarım bu kabilden duymalar ve bilgiler zanne
derim hepinizde fazlasiyle mevcuttur. Onun için 
ben bu konuda daha fazla durmıyacağım. Yal
nız tipik bir misal olarak ve en yenisi olarak bir 
hikâye daha söylememe müsaadenizi rica edece
ğim. O da Falih Rıfkı Atayın Ulus gazetesinde 
neşrettiği seyahat notlarında Amerikadaki bîr 
amele ziyareti esnasmda, orada gördüğü konfor
dan ve SairedefT bahsettikten sonra, belki siz de 
hatırlarsınız, ev sahipleri ile yaptığı konuşma
yı da anlatıyor. Ev sahibi bir amele imiş, gün
de 20 lira kazanıyormuş, ev sahibesi de iyi bir 
aşçı imiş, apartımanlarda aşçılık yapıyorum. 
'<•••• Adam diyormuş ki, bu harp yıllarında kazan
dığımız1 paranın hepsini harcayamadık, bir kıs
mını', biriktirdik, hattâ biriktirdiklerimizle de 
harp tahvilleri alarak bunu da nemalandırdık. 
Şimdi t Amerika'nın monoton - dikkat buyurmanı
zı i rica.: ediyoıniHL arkadaşlar - şimdi Amerika 'nm 
monoton >. hayatından bıktık, tik fırsatta Ameri-

İ ka'dan; imemleket dısma seyahate çıkacağız. 
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Bu küçük fıkra ile şu mevzua da temas ede

yim. 
Turizm denince, bunun lüks bir şeymiş gibi te

lâkki edildiğini görüyorum. Halbuki turizm, 
dünya olcusunda büyük bir ihtiyaç olarak bu
gün insanlık tarafından anlaşılmıştır. Nitekim 
birinci umumî harpten sonra turizmin, aristok
rat ve zengin sınıfın bir eğlence vasıtası değil ve 
fakat kazancı mutavassıt hattâ az olanların da
hi müracaat ettikleri bir eğlenme ve dinlenme 
vasıtası olduğunu görüyoruz. Muhakkak bu 
harpten sonra da bilhassa böyle çok kazançlar 
temin etmiş kimseler, memleketlerinden dışarıya 
çıkararak dünyayı dolaşacaklar ve dolaştıkları 
yerlerde büyük paralar bırakacaklardır. Birkaç 
rakam arzedeyim. Milletler Cemiyeti tarafından 
neşredilmiş bir istatistikte muhtelif memleketle
rin lurizm gelirleri umumî ihracatları ile nispet 
edilerek şu rakamlar veriliyor. Bu rakamlar va
kıa eskidir amma, bir fikir verebilir. 1929 la 
1933 seneleri arasında İsviçre'nin turizm geli
ri umumî ihracatının % 40 mı, Fransa'nın % 25 
ini, Avusturya'nın % 20 sini, îtalyanın % 15 ini 
teşkil ediyordu. İtalyada 1933 den sonra rakam 
TI esre tm emiştir, belki neşretmemekte kendileri 
için haklı bir tarafı vardır, fakat bunun çok 
fazla arttığı muhakkaktır. 

Yunanistan'a gelince turizm geliri 1933 de 
umumî ihracatının % 30,3 üne tekabül ediyordu. 
Para olara» 1 400 000 sterling eder. Yunanistan 
bir sene sonra bu rakamın birkaç misli hattâ 
% 100 e yakın olarak artırarak 2 100 000 ster
ling temin etmiştir. Yugoslavya 7 242 000 al
tın dolar kazanmıştır. 

Şimdi bir de turizm tediye muvazenelerinde 
açıkları kapatmaktaki rolünü tebarüz ettirmek 
üzere bir iki rakam arzedeceğim: 
1929 da Kanada'nm tediye muvazen esindeki açık 
2.14 milyon tutuyordu Kanada, bunun (186) mil
yon dolarını yani % 86 sini turizm geliri ile ka
padı. 

Fransanın aynı sene içinde 435 milyon do
lar açığı vardı Fransa bunun % 76 sun yani 
f333) milyonunu turziınle kapadı. İtalya'nın 
açığı ise 338 milyondu, bunun 111 milyonu 
yani %32 sini turizmle kapadı. 

Arkadaşlar; bizim memleketimiz turistik ca
zibeler bakımından Kanada'dan da Yoğuslav-
ya'dan da, İtalya'dan da, Yunanistan da geri 
olmadığı gibi onlara kat kat faiktir. Hatta bu 
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memleketlerde teker teker bulunan bir çok be-
dayiiıı pek çoğunu yurdumuz yer yer bir mec
mua halinde taşımaktadır. Memleketimizin ma
den sularr, kaplıcaları, ormanları, gölleri, dağ
ları, plajları emsalsizdir. Bergama, bir Efes, 
bir Sard, bir Boğazköy dünyanın hiç bri yerinde 
yoktur. Birçok kasaba ve şehirlerimizin pito
resk hususiyetleri var. Memleketimiz gıda ba
kımından bolluk memleketidir. Her mevsimde 
meyvanın, sebzenin, çiçek ve yeşilliğini türlü
süne malikiz. Bir taraftan yepyeni bir inkUâp 
yapmışbir milletiz. Milletimizin demokrasilerin 
yanında yer alması lehimize olarak dünyada 
bize büyük sempatiler kazandırmış bulunuyor. 
Bütün bu cazibelerimiz ise> arkadaşlarım, gö
rülmemiştir, bakirdir. Onun için eğer vakit 
geçirmeden turizm bakımından çalışmalar ve 
teşkilâtlar yapacak olursak, bilelim ve inanalım 
ki bu mevzua inanmış bir arkadaşınız olarak 
belki biraz heyecanlıyım, mazur gölün harp 
sonunda büyük servetler kazanacağız. Sözümü 
bitirmeden evvel gerek kıymetli Bütçe Komis
yonuna, gerek Sayın Müstakil Grupa. huzuru
nuzda teşekkül* etmek isterim. Her ikisi de ge
rek mazbata]arındaki kayıtlariyle, gerekse Sa
yın Rana Tarhan'ın buradaki, ifadeleriyle ehem
miyetli şekilde bu konuya dokunmuş bulunu
yorlar. Yalnız küçük olduğu için Bütçe Komis
yonunun bir notunu hatıra kabilinden burada 
kaydedeyim ; Bütçe Komisyonu diyor ki: İç ve 
dış turizmin bir çok cephelerden memleket 
için ehemmiyet arzetmesiııe binaen yıllardanberi 
yüzüstü kalmış olan bu işin Hükümetçe ele alı-
nanark çeşitli tedbirleri için alacak bir prog
ram ve plâna bağlanmasını uygun buluyoruz. 

Arkadaşlar; son söz olarak Sayın Bütçe Ko
misyonu ve Sayın Müstakil Grup tarafından ileri 
sürülen fikirlere ben de iştirak ediyorum. Hü
kümetten çok rica ediyorum bu işi vakit ge
çirmeksizin elealsmlar. Bu şekilde hem millî 
kalkınmamız desteklenmiş olur. hem de mem
leketimizin güzelliği, şirinliği ve hariçte tanın
ması bakımlardan büyük faydalar sağlanmış 
olur. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kâzım Berker. 
K, BERKER (Urfa) —Bütçe Komisyonumu

zun titiz bir itina ile inceleyip kabul ettiği Büt
çe Kanun tasarısını ve hazırladığı raporu tet

kik ettim. Maliye Bakanımızın bu konu etra
fındaki açıklamalarını ve mütalâalarını da ala-
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ka ve dikkatle dinledim. 

.Bu tasarı hakkındaki görüş ve kanaatlarımı 
Yüksek Meclise arzetmeği vazife saydığım için 
söz almış bulunuyorum. 

1946 yılı bütçe tasarısına göre gider: 
(990 572 884), gelir: (894 668 000), açık: 
(95 904 884) dır. 

Dahilî konsolide . borçlar iç istikrazlar 
yüzünden artmış ve (261 602 894) liradan 
(298 912 515) liraya çıkmıştır. 

Emisyona 'gidilmiyerek açığın iç istikrazlarla 
kapatılması tercih edilebilirse de, memleketin 
kalkınmasına yarıyacak işlerin Devlet bütçesin
den yapılacak daha siki tasarruflarla başarılma
sına çalışarak kesin zaruret olmadıkça iç istikraz 
yoluna gidilmemesini daha uygun görmekteyim. 

Tasarruf konusu ile pek yakından ilgili oldu
ğu için, Devlet dairelerinin aldıkları ödenek
lerden para artırmiyarak bunlara mutlaka sarf 
yeri bulmak çaresine başvurmaları gelenek ve 
zihniyetine temas etmek istiyorum. 

Akçalı yılın sonlarına doğru sarfı zaruri ol-
mıyan ödenek bakiyeleri için sarf mahlli aran-
mıyarak bu suretle elde edilecek tasarrufların 
Devletçe daha faydalı görülecek işlere tahsis edil
mesi çok yerinde bir tedbir olacağı kanaatında-
yım. 

Haziran başında tedavülde bulunan banknot
ların miktarı (993 574 731) lira idi. Merkez 
Bankasının 1 . XI .1945 tarihli cetveline naza
ran bu miktar (893 024 731) liraya düşmüştür. 
Aradaki fark 100 milyon 550 biti liradır. Enf
lasyon ve deflasyon meseleleri hakkında Maliye 
Bakanımızın bu kürsüden verdiği izahat öteden 
beri hissettiğim endişeyi izale etti. Kâğıt para 
çıkartmak suretiyle bir memleketin serveti artı
rılabilir mi, sorusuna mutlaka hayır cevabı ve
rilmemelidir. Gerçekten bu mümkündür. Yal
nız elde bulunan maden para miktarını aşmamak 
şartiyle. Fakat kâğıt para çıkarmakla bir mem
leketin serveti onun madeni para'istokuııu artır-, 
dığı nispette değil bilâkis bu istoku azaltmaya 
müsait olduğu nispette, artırılmış olur. 

Bu yıl bütçesinde emisyon usulüne başvurul
maması kâğıt paranın tedavül kıymetini ârtır-
masa bile hiç olmazsa sabit bir halde kalmasına 
yardım edecektir. Bu cihetten Hükümetin ta
kip ettiği malî siyaseti takdir ediyorum. Teda
vülde bulunan kâğıt para miktarının iktisadi 
prensiplerin ve iktisadi durumumuzun müsaade 

. m& oT î 
ettiği ölçüde tedavülden kaldırılması yokmâa 
Hükümetçe alınmış ve alınacak tedbirlerde övül
meye değer şeylerdir. 

Tapu ve Kadastro Kanununa bütçede temas 
yoktur. 

Gayrimenkul kayıtlarımızın henüz arzu edi
len mükemmeliyette ulaştırılamadığmı kabul zo
rundayız. Bu hakikat gayrimenkullere tasarruf 
yüzünden çıkan ve mahkemelere intikal eden dâ
va miktarının azametinden ve bu dâvalara ba
kılırken karşılaşılan pürüzlü meselelerin çok
luğundan anlaşılmaktadır. Hele hususiyle Top
rak Kanununun tatbik edileceği yerlerde başgös-
tereeek zorluklar durumu büsbütün çapraşık bir 
hale sokacaktır. 

Toprak Kanunu: Toprak Kanununun daha 
geniş ölçüde ve hatta içinde köy bulunan çiftlik 
arazisinden başlamak suretiyle uygulanması lâ
zımdır. Bu kanun hükmünün yerine getirilmesi 
için Tarım Bakanlığı bütçesine konulan ödenek
leri kendi hesabıma kâfi görmüyorum. 

Tarım Bakanlığı 1946 bütçesine Toprak Ka
nunu gereğince yapılacak kamulaştırma işleri 
için 525 bin lira ödenek konmuştur. 

Ormanları Devletleştirme Kanunu gereğince 
altı taksitte ödenmesi icabeden orman Devletleş
tirme bedelinin birinci taksitini karşılamak için 
1946 yılı bütçesine ödenek konmak lâzım gelmez 
mi idi? 

2. — Ormanların Devletleştirilmesi üzerine 
muhafaza altına alınamayan bazı ormanlarda ala
bildiğine usulsüz katiyat yapılmıştır. 

Ormanları Devletleştirme -kanun tasarısının 
Adalet Komisyonunda müzakeresi sırasında bu 
nokta hakkında endişeler izhar edilmişti. Maal
esef bu endişelerin yerinde olduğu a&krçahaıştrr. 
Ormanları Devletleştirme kanununun yörürlağe 
girmesiyle vakfa ve şahıslara ait ormanlar Dev
lete intikal ettiği cihetle Vakıflar İdaresi ve or
manların eski sahipleri ormanlardan ellerini 
çekmiş oldukları halde bu ormanlardan bacıları
na Tarmı Bakanlığınca el konarak nndıaftaa al
tına alınmamıştır. Bu suretle sahipsiz balan or
manlarda hudutsuz usulsüz ve kaçak katiyat ya
pılmış ve bir çok bölgelerde kışlık mahrukat ka
çak odunlarla sağlanmıştır. 

îşçi durumu: işçilerimizin durumunu sağlık 
ve sosyal ve kültürel bakımlardan ıslah için h ü 
kümetin kanunlar hazırladığını memnunlukla 
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karşılamamak kabil değildir, işçilerimizin kalkın- I 
masına yanyaeak bu gibi çalışmaların hızlandı
rılmasını bekliyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesine de temas etmek 
işiyorum. Adalet Bakanlığı bütçesine göre baka
nımız. bize pek az şeyler sağlamış bulunuyor. 
Halbuki geçen yıllarda yaptığım tenkitlerin 
hepsi haklı görülmüş ve bir çok şeyler vâdedil-
mişti. Adalet cihazımız geçen yıllara nispetle 
ve bu gidişle adliye cihazın layık olduğu te
kemmüle kavuşturulabileceği hakkında ümit sar
sılmıştır. Bakanlık bütçesinin konuşulması sı
rasında tenkitlerimi birer birer arzedeceğim 
için, bütçenin genel müzakeresi yapılırken bu 
kadarla iktifa ediyorum. 

Hayat pahalılığı; hayatı ucuzlatmak için 
Hükümetçe alınmış olan tedbirler maalesef pa
halılık yüzünden çekilen iztirabı hafifletme
ye yaramamıştır. Bu işin daha fazla geciktir
meye tahammülü olmadığından üzerinde gereği 
gibi durmak ve biran evvel en isabetli tedbir
leri bulup tatbik etmek lâzımdır. 

Memleketimizdeki dövizlerin harice çıkma
sını tahdidetmek ve milli mamul ve mahsulleri
mizi kıymetten düşürmemek ne kadar lüzumlu 
ve önemli ise memleketimizi kasıp kavuran, 
halkımızın sağlığı üzerinde yıkıcı tesirlerini 
gösteren içimizden en dayanıklılarının bile ta
katini tüketen hayat pahalılığı ile esaslı de
vamlı bir surette savaşmak ve bunun için ilgili 
•bakanlıklar arasında bir iş birliği kurmak o 
kadar acele ve zaruridir. Bu iş bugüne kadar 
yurdumuz ve halkımız için bir çok hayırlı ve 
değerli işler başarmış olan Hükümetimizce ön 
plânda ele alınması gereken çok nazik bir iştir. 

Tediye vasıtası elde etmek için ihracatı ko
laylaştırmak ve hızlandırmak ve bu satışlardan 
elde edilecek dövizlerle memleketimiz için en 
lüzumlu eşyayı satın almak ve bilhassa bugü
nün durumuna göre lüzumsuz ve lüks sayıla
bilecek maddelere döviz vermemek için tedbir 
almak güzel ve isabetli olarak karşıladığım 
tedbirlerdir. 

Sağlık, ulaştırma, bayındırlık, hülâsa kalkın
ma işleri için büyük para fedakârlıkları yapılı
yor. Fakat hayat pahalılığını gidermek için 
para fedakârlığından neden çekiniyoruz? Her 
şeyin başında sağlık ve varlık gelir. Bu olma
yınca yapılan fedakârlıkların ne kıymeti kalır. 
Hükümetimizi buhususta âzami teyakkuz ve J 
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hassasiyete davet ederek sözümü kesiyorum. 

N. KÜÇÜKA (Denizli) — A - 1946 senesi 
bütçesinin hususiyeti; yalnız takvim yılı başı 
ile bütçe yılı başının birleştirilmesinde değildir. 

1. Masrafı çoğaltan, irat kaynaklarını kı
sım, kısım kurutan, altı harp senesinin henüz 
bitmeyen yıpratıcı icapları içinde kıvranırken 
yapılması; 

2. Sekizde bir irat kaynağını teşkil eden 
fakat halka ıstıraplar, idareye üzüntüler veren 
toprak mahsulleri, ihracat ve gelir vergileri gi
bi ehemmiyetli varidatın bütçeden silinmesi; 

3. Üstün derece maaş, yardım, tekaüt işleri 
gibi mahdut gelirleri bir nebze daha düşünmesi; 

4. Bayındırlığı, kalkınmayı, umumî sıhhati, 
eğitimi, endüstiriyi, ekonomiyi, emisyondan ve 
dalgalı borçlardan kurtulmağı daha kuvvetli 
ümit vermesi; 

5. Böyle buhranlı, mahrumiyetli yılda mil
letçe fedakârlık yaynlarak milyarlık bütçenin, 
Devletçe tekeffüle alınması başlıca hususiyetlerdir. 

6. Bunda bizi düşündüren ve benden evvel
ki arkadaşların sözlerinden anlaşıldığı üzere 95 
milyonu geçen açık meselesidir. 

Hükümet diyor ki ; bu açığın 9 milyon lirası, 
büyük su işleri, 10 milyon lirası demiryolları ya
pılan için, 3483 ve 4625 sayılı kanunlara daya
nılarak yapılacak borçlanmalarla 26 996 664 li
rası 4060 sayıl r kanun gereğince, elde edilecek 
paralarla 50 milyon lirası da özel kanunu gere
ğince yapılacak uzun süreli iç. istikrazla kapa
tılacaktır. 

Buna nazaran Devlet masraf mı ı % 90 ve kü
suru vergilerle ve % 9 ve küsuru da istikraz
larla karşılanacaktır. 

Gerekçenin verdiği bu malûmatı alınca, .derhal 
acaba bütçede açık vermemek imkânı buluna
bilir miydi? gibi bir istifham hatıra geliyor. 
990 milyonluk bir bütçede 95 milyonluk açık 
bulunması aşağı yukarı % 10 nispetinde ise de 
toplamı itibariyle 95 milyon liralık bir açığın 
esasen ağır olan vergilerle de kapatılanıadığı dü
şünülünce, akibet halkın ödemesi mukadder olan 
istikraza tevessül zarureti ciddiyetle teemmüle 
sevkediyor. (Peşinen şunu söylemek lâzımdır ki, 
ecnebi istikrazlara başvurulmaması Cumhuriyet 
malî tarihinin takdirlere değer parlak bir sayfa
sıdır) Gerçi halde ve istikbalde faydası muhak
kak olan bayındırlık, kalkınma, eğitim, tarım 
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've savunma gibi şubelere sarfedüecek paraların 
kısılmaması icabederse de başka yönlerden olsun 
tasarruf imkânlarını araştırmak gelirin çoğaltıl
masını aramak kadar lüzumlu görülmektedir. 
Acaba mümkün müdür? 

Devlet Makanizmasından misal olarak birini 
ele alalım. 

Şuracıkta derhal istitrad kabilinden denilebi
lir ki, bazı nazariyeler Devlet memurlarını azalt
makla değil, çoğaltmakla kamu intizamını temin 
uğrundaki çalışmalar daha elverişli olur, mua
melât daha kontrollü cereyan eder. 10 binlerce 
insan bu suretle iş de bulur. Bu nazariyenin il
mî bakımdan ehemmiyetini tetkik sadet hari
cinde olduğundan bunu ehline bırakırım. 

Düşünceğimiz iki esaslı nokta var. Biri gi
deri azaltmak diğeri geliri artırmak, bunları in-
celiyelim. 

Bütçe tanziminde aslolan giderdir. Devletin 
tesisinde, muhafazasında şüphesiz birçok teşki
lâtın, tesisatın, mubayaatm, vücuduna ihtiyaç ve 
zaruret derkârdır. Bunların içinde memleket 
müdafaası başta gelir. Asker beslemiyelim, ve
ya zaruret olsa bile tenkis edelim, top almıyalım, 
tank ve uçaktan zamanın ihtiyaç gösterdiği teç
hizattan sarfınazar edelim, bunlar ağır masraf
lardır gibi bir fikir ve mütalâaya sapmak evinin 
kapılarını düşmanlara açmak ve hattâ davet et
mek gibi vatanperverlikle birleş! irilemiyen hu
suslardır. Kamu intizamını kuracak emniyeti 
temin edecek umumî sıhhati, eğitimi, ziraati, ti
careti, bayındırlığı velhâsıl Devlet mefhumuna 
giren ve millet kalkınmasına yarayan her husu
su noksansız yapmak ve işletmek bu uğurda
ki ödevleri ödenekleri yerine getirmekle müm
kündür. Devlet olarak yaşamak için gerekli 
masraftan kaçmamayız. Ancak 95 milyonluk 
açığın kabil olan tasarrufla tenkisi için ne gibi 
şeyler düşünülmüştür? Bunu araştırdığım za
man Hükümet teklifinde bir şey göremedim. 
Genişliyen teşkilât yine aynı. Kırtasî işlerde ve 
masraflarda tasarruf yok. 

Daha uzaklara gitmiyelim. Sayın Maliye Ba
kanımız şu iki devre evvelki müstahdem adediy-
le bugünkünü mukayeseli olarak Yüksek Meclise 
bildirseydi beş altı yıl evveline nazaran memur 
adedinin ne kadar kabarmış olduğunu dehşetiyle 
tebarüz ettirmiş olurdu. Filvaki her yeni teş
kilât kanunlarla yapılmıştır. Amma bunların 
« lüzum müzekkeresini » Vekâletler vermiştir. 
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Fakat bu ödevler daha az memurla görülüyordu. 
Bu münasebetle arzedeyim ki, birtakım hususat 
valilerle kaymakamlarla ait olduğu vekâletlerin 
mahallerindeki yüksek dereceli ilgilileriyle gö
rülmesi kabil iken sureti mahsusada mer
kezden müfettiş ve memur gönderilerek 
fazla masraf ihtiyarı ve bunlara yolluk ve 
ücret verilmesi; memur adedi çoğaldıkça, fazla 
binalar, möbleler, teshinler, tenvirler, kırtasi
yeler hizmetliler, nakliye vesaiti vesaire tedariki 
ve temini gibi masrafların bütçeye verdiği ağırlık 
azımsanamaz. 

Bir yaz mevsimi gelince birer ödev bahane
siyle istanbul'a ve sair yerlere gidenlerin yol
luk ve saire alanların işlerini acaba aralarındaki 
Devlet mümessilleri göremez mi? 

(Acaba teftiş işleri tevhit edilerek Başbakan
lığa bağlı yüksek salahiyetli bir heyete bağlana
maz mıf Bunlardan tasarruf imkânı var midir? 
Varsa bütçe açığı azaltılamaz mı? Devletin daha 
akdem ihtiyaçları yok mudur? Meselâ istinaf 
mahkemeleri teşkili bayındırlık, kalkmma gibi 
hususlar öne alınsa olmaz mı? Cumhuriyet Hü
kümetinin tarihini yaldızlıyan millî Şefimizin 
derin görgü ve bilgileri ve yüksek Meclisin ol
gun ve doygun kararları memleketi demir ağlarla 
bağlamış her yönden sonsuz faydalar temin et
miştir. Takdir buyurursunuz ki, harp bir mem
lekette bunca bayındırlık ve inkişaf ecnebilere 
avuç açmadan millî tasarrufla vücut bulmuştur. 
Sayın Başvekilimizin beyanatındaki göğüs ka
bartıcı istok altınlarımız, madenlerimiz, buğday
larımız fabrikalarımız bunca engellere rağmen 
milletin fedakârlıkları ve Hükümetin müşkülât 
iktihamiyle vücut bulmadı mı? Şimdi bunları is
raf etmeğe çalışmak yalnız Devletin bakasına, 
milletin kalkınmasına memleketin imarına sârfet-
mek Ödeviyle mükellefiz. 

- Geliri artırmak -
önde gelen bir ödevdir. Bu mümkün mü

dür? Elbette mümkündür. Çalışmak, bilgi ile ça
lışmak azimle çalışmak şartiyle... 

Geliri mükellefi tazyik eden vergilerle artır
mayı hiç te iyi bulmam. Bu Hükümetle, Meclisle 
millet arasmda uçurum hazırlamak demektir. 
Velev ki, olağanüstü zamanlarda olsun. Bu usul 
tahripkârdır ve korkunçtur. Zaruretin doğur
duğu Toprak mahsulleri vergisinin cesaretle kal
dırılmasından dolayı Hükümeti de, Meclisi de 
tebrik etmek vecibedir. Kazanç vergisinde de 

w - - -
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(doğrudan doğruya ve bilvasıta alman diğer 
vergilerin de) konmasında toplanmasında daha 
âdilâne daha kolaylık veren usul bulunmalıdır. 
Her mükellefin senelik borcunu yılın ilk ayında 
kesin olarak tamamen bilmesi ve kendisi tara
fından, ödenme yolunun öğretilmesi lâzımdır. 
Taburlar teşkil eden tahsildarlara fazla hesap 
memurlarına ihtiyaç kalmamalı, bir bankaya ek
lenecek birkaç, memurla bu vazife görülmelidir. 
Umum', veya mülhak bütçelerle idare olunan her 
teşekkülün ve mahallî idarelerin ayrı ayrı mu
hasebe, tahsilat, vezne, kontrol gibi kolları var
dır. Bir mükellef bunların hepsine ayrı ayrı se
nenin çok zamanlarında muhatap olur. Her iki 
taraf yalnız vakit israfiyle değil, borcunu alaca
ğını tümden bilmemekle zaman zaman zuhuru 
müteaddit itirazları, istinafları, temyizleri, mu
hakemeleriicabettirmek suretiyle izaç olunur. 
ödemeler teehhür eder. Bunca emeklerden, üzün
tülerden başka bu yolda sarf edilen paraların kır-
tasi masrafların bütçemizdeki yükü ağırdır. Ver
gilerin tahakkukundan sonra bir elden tahsili ve 
taksimi, mümkündür. (Kazanç vergisinde okluğu 
gibi) Yeni bütçemizde böyle bir tevhit ve tasar
ruf düşüncesi hâkim olmamıştır. 

Vergilerle artırılması muvafık olmıyaıı geli
rimizi nasıl çoğaltalım? 

Bunun için ilk hatıra gelenler: Madenler, sa
nayi, ziraat, ormanlar, nehirler, denizcilik, gıda 
maddeleri, hayvancılık, giyim işleri vesaire ge
liyor. 

Türkiye toprakları teşekkül itibariyle her çe
şit zengin ve rengin madenleri ihtiva etmektedir. 

Altında bakıra, amyanttan kömüre, ciiâ-
dan boyaya varmcıya kadar, bunlar toprak al
tında metfun birer hazinedir. Toprakla örtülü 
altınlarımızın üstünde bağdaş, kurup oturmakta
yız. 

inşaatta, dam örtülerinde bölmelerde kırk 
katlı evlerde bile kullanılan ateşten ve sudan da 
kurtaran ve bazı mensucatta ipek gibi dokunan 
amyant madenlerimiz köylerimizin içinde hatta 
toprak üstüne kadar meydana çıkmış bir h:ilde 
dururken damlarımızı toprakla kiretmitle kapa
mağa çalışıyoruz. Lâmbamızın amyant gömle
ğini gazocağımızm ufacık yanmaz kağıdını Ame-
rikadam alıyoruz. 

Her rengin en iyi boyasını yapmağa salih ma
deni boyamız bir çok dağlarımızda yığın ve taş 
kemeleri halinde... 

Zırhlar, kaleler yapacak dağlar dolusu çe
liklerimiz varken bir iğneyi bile ecnebi sanayim
den almaktayız. Bunlar birer servettir ki, büt
çemizi başlı başına bir misli daha artırabilir, 
halkımızı ve memurlarımızı da refah denizinde 
yüzdürür. 

Buna rağmen bütçemizin maden varidatını 
yalnız bir iki mıntıkanın kömür ve bakır ve krom 
geliri olarak küçük bir miktar teşkil ediyor. 
Halbuki yüzlerce yerde yüzlerce kömür madeni 
mekşuftur. Maden sanayiimizi hiç olmazsa ih
tiyacımıza karşı gelecek derecede olsun inkişaf 
ettirmek zaruretindeyiz. Bütçe Kanununda bu
nun için bir hüküm yoktur. Sayın Maliye Ba
kanımızın beyanatındaki ümit verici hususların 
gelecek bütçede vücudunu dileriz. 

Nehirlerimiz: Faydasız akıp gitmektedir. 
Az dahi olsa bazı barajlarla sulama kanalları 
yapılmağa başlanması şükranla karşılanır. Bu
nun inkişafını dilerken başlanmış fakat zaruret
le bırakılmış kısımların bir an-evvel ikmalini te
menni ediyoruz. Nehirlerden nakliyat için de 
istifade yolunu aramalıyız. Bunun için de büt
çede tahsisat görülmüyor. Merkezi Avrupalını 
taze meyve ve sebze ihtiyaçlarını Bulgaristan ve 
Yunanistan gibi (Toprakları daha az müsait) mem
leketler temin ederek millî servetlerini bu'yüz
den artırmakta ve binnetice Devlet bütçesini ka
bartmaktadırlar. Bizim topraklarımız ve iklimi
miz daha müsait iken bu husustaki teşkilâtımı
zın noksanlığı bu varirattan bizi lâyıkıyla fay-

' dalandırmamaktadır. Bunlar için tedbirler dü
şünmek lâzımdır, liangundan deri getirip de 
ayakkabı yapmak, Kalküta'dan kendir çuvalr, 
Bombay'dan pamukipliği, bilmem nereden nalın 
mıhı satmalmak İni .memleketin paralarını o yer
lere akıtmak demektir. 

Bunların burada iptidaî maddeleri mev
cut iken bu uğurda teşkilât vücuda getirmek 
maksadiyle bütçemizde bir hüküm yoktur. Bu 
tesisler için ilk masraftan sonra alınacak gelir 
büyüktür. Bütçemizi ideal bir bütçe haline ge
tirir. 

Sayın arkadaşlarım, bunları Hükümet yap
mıyor gibi bir tenkide kalkmış değilim. Bun
ca müşkilât ve mahrumiyet içinde yapılanlar he
pimizin malûmudur ve hakikaten büyük bir ça
lışmanın ve başarının eseridir. Şükranla karşı
lamak icabeder. 

Takdir buyurursunuz ki ; açık yalnız 95 mil-
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yon değildir. Varidat meyanmdan kaldırılan 
vergilerin 70 milyonu mütecaviz bakiyesi de dâ
hildir. Olağanüstü hal devam ederse gelecek se
ne bütçesinde bunu da açığa zammetmek ve daha 
bilmem ne gibi icapların yükliyeceği masrafları 
da düşünmek lâzımdır. Şüphesiz ki biz bunla
rın hepsini iktiham edeceğiz. Yüksek Meclisle Sa
yın Hükümetin ayrılığı yoktur. Türk milletinin 
asaleti, olgunluğu, istikbalinin, hürriyetinin 
muhafazası uğrundaki fedakârlığı daha büyük 
yokluklar bile var etmeğe kadirdir. 

Parolamız şerefle .yaşama, şerefle ölmektir. 
A. FIRAT (Erzincan) — 1946 Devlet Genel 

bütçesi üzerinde benden evvel söz alan bazı arka
daşlar bütçenin umumî ve teknik bünyesi üstün
de derin incelemeler yaparak değerli görüşlerini 
izah ettiler. Bundan şahsen ben de istifade ettim. 

Bu seneki Genel bütçe; Bütçe Komisyonumu
zun devamlı ve verimli çalışmasını gösteren ko
misyon raporunda da açıklandığı üzere yurt ve 
milletin lüzumlu.ihtiyaçları üzerinde Cumhuriyet 
Hükümetinin imkân dairesinde elinden ge
len ve içinden coşan bütün gayretlerini göz
lerimiz önünde canlandıran bir muhassa-
ladır. Bu bütçe değerli Maliye Bakanımı
zın Devlet ihtiyaçlarını ödenekleriyle toplamak 
veçhelerini tâyin etmek, hulâsa. Devlet bünyesi 
için verimli ve faydalı kılmak için güzide gay
retlerini bilgileriyle mezcederek heyeti celilenize 
sunduğu önemli bir eserdir. 

Bundan dolayı ben şahsen içten gelen takdir 
ve teşekkürlerimi kendilerine sunmakta kıymetli 
Bütze Komisyonumuzla birleşiyorum. 

Maliye Bakanımızın dün yaptıkları konuş
mada bütçemizin karekterini, harpten çıkış, barış 
devrine giriş cümlesiyle belirterek süratle gelme
sini istediğimiz sükûn ve istikrar devrine intizar 
ediyoruz. Türk endüstrisi, Türk ekonomisinin 
bir kaynağıdır dediler. Hakikaten süratle ta
hakkuk ettirebildiğimiz zaman Türk iktisat ve 
ekonomisinin bağımsızlığını da temin etmiş ola
cağımız kanaatmda tamamen kendileriyle bera
ber bulunuyorum. 

Arkadaşlar, Müstakil Grup adına sayın Rana 
Tarhan'm Ankara'da yeni yapılan memur apart
manlarından bahisle bu bayındırlığın yurdun di
ğer muhtaç olan yerlerine de teşmili hakkındaki 
temennisine, yol vergilerinin gelirleri nispetinde 
vatandaşlardan tahsili lüzumuna ve ilk okul öğ
retmenleri maaşının Devlet bütçesine alınmasına 
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dair serdettikleri mütalâaya da iştirak ediyorum. 
Yola ihtiyacımız sonsuzdur. Çünkü yolsuzluk her 
şeyi bozan gaddar bir marazdır. 

Feridun Düşünsel arkadaşımızın idari reform 
temennisine ben de katılıyorum. 

Arkadaşlarım, benim bu kürsüden söyliyeeeğim 
fikir ve mütalâalar arasında bazı özellikler gös
teren istikametler bulunacaktır. Fakat bunları 
toplu olarak mütalâa edersek başta Bayındırlık 
Bakanlığı olduğu halde diğer bazı bakanlıkları 
da alâkalandıracak cihetler bulunacaktır. Her ba
kanlık bütçesi geldikçe bu maksatla bu kürsüyü 
işgal etmemek için şimdi yüksek huzurunuzda 
toplu olarak birden söylemeyi ve her bakamınızın 
kendileriyle alâkalı gördükleri noktalan lütfen 
not edip bütçeleri üzerinde konuşurken bunları 
da cevaplamalarını kendilerinden rica ederim. 

Arkadaşlar, Hükümetin harp senelerinde çok 
çetin şartlar içinde çalıştığına, inanıyorum. 
önümüze çıkan binlin* müşkülü memleket men
faati na •yenmek için sarf ettikler i.' emekleri ve 
göze aldıkları yorgunlukları. Yüksek Huzuru
nuzda- anmayı da bir vazife bilirim. 

Aziz arkadaşlarım, hatırlarsınız ki, yurt için
de yıkıcı ve öldürücü zelzele bombardımanına 
musap olmuş bölgelerimiz vardır. Bunların için
de başta Erzincan gelir. Biracıyı hâlâ içten du
yan ve istirabmı her seneki gezisinde tazeleyen 
bir arkadaşınız sıfatiyle her yıl bütçesinde bu 
mevzuda konuşmak zaruretini hissederim. Ge
çen yıl bütçesinde; inşasına çok eskiden başla
nılan sonra izah edeceğim sebeplerle natamam 
kalan tebhirhane, cezaevi ve istimlâk borcu yüz
üstü kalmıştı; bunların ikmali için Sayın Ba
yındırlık Bakanımız Sırrı Day arkadaşınızdan 
huzurunuzda ricada bulunmuştum. Şimdi müjde
leyeyim ki, bu noksanlar için lâzımgelen öde
nekler verilmiş tebhirhane bitirilmiş cezaevine 
hazırlık yapılırken istimlâk işinin ikmaline de 
başlanmıştır, bu alâkasından dolayı Sayın Ba
kanımıza huzurunuzda teşekkür etmeği borç 
bilirim. 

Arkadaşlar; yine hatırlarsınız ki, yurdumuz
da büyük deprem faciaları ikinci dünya harbi
nin başladığı 1939 yılı ortalarında baş göster
miştir. İlk olarak betbaht Erzincan, tabiatın 
bu bombardımanı ile tamamen mahvu nabut ol
muştur. Bu acı haberi 6 sene evvel Hükümeti
miz bu kürsüden söylediği zaman bütün Meclis 
azasında beliren olağanüstü heyecan ve ıstırabı, 
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hiçbir zaman unutamam. 27 Aralık 193!) sabahı 
bu bölgemizde yarım metre kar, sıfır altında 
27 derece burudet varken Erzincan can ve malca 
ve meskence bir anda ölüler diyarı manzarası 
almış bulunuyordu.. Bu yaraları sarmak ve bu 
büyük elem ve ıztırabı tenviri etmek için Hükü
met ile Meclis ve müşfik halkımız büyük ted
bir ve yardım mevzularını ele aldılar. Başta 
Yüce Millî Şefimiz İnönü olduğu halde fela
ket mahalline koşuldu. Kalanı kurtarmak ama
cı ile bakryyeyi derhal boşaltma direktifini ver
diler, yaralıları tedavi için şefkat müessesemiz 
olan Kızılay hemen faaliyete geçti. Hâdisenin 
beşinci günü oradaydım. Yine soğuk sıfırın 
altında 25 - 30 arasında, kar tabakası yarım 
metreyi geçmşti. Faaliyetini durduran bir lo
komotifin beş on dakika sonra islim boruları 
incim ad ediyordu. O vakit dördüncü Genel 
Müfettiş olarak çalışan Sayın Korgeneral, şim
di Bolu Milletvekili Abdullah Alpdoğan bir 
vagonda Millî Şefin direktiflerini yerine getir
mek için kalın paltosu arkasında çalışmakta, 
şimdi Sağlık Bakanı Sadi Konuk arkadaşımız 
yaralı ve hastaları kurdurmakta olduğu Kızıl
ay çadırlarına alarak tedavilerine var hızla ça
lışıyordu. Muhterem Sadi Konuk bu hastane
nin Sertabip ve operatörü, Edirne Milletvekili 
Saym Doktor Fatma Memik'te hastanenin faal 
dahiliyecisi idi. Sırası gelmişken orada büyük 
emek ve hizmetleri sebkeden bu arkadaşlarımızı 
huzurunuzda şükranla anmak vicdan borcum
dur. Şimdi o felâketi daha iyi canlandırabiliri ek 
için bir gün Genel Müfettiş General Alpdoğan'-
m vagonuna gitmiştim. Biraz sonra yaveri gele
rek kendisine Fransız Figaro, Parisuvar ve Ma-
tcn gazeteleri muhabirleri Yunanistan'ın Kati-
merini gazetesi muhabirinin bu felâket şehrini 
görmek için kendilerini ziyaret edeceklerini söy
ledi. Vagona alman bu iki zat Hükümetin izniyle 
gelmiş olduklarını söylediler ve kendilerine biri
nin rehberlik etmesi ricasında bulundular. Sayın 
General bana dönerek siz burasını iyi tanımlı
sı nız lütfen bu ecnebi gazetecilere refakat etme
niz muvafık olur diyerek onlara da bu zat bura
nın mebusudur birlikte dolaşırsınız herşeyi görür 
ve mufassal malûmat el irsi nız dediler. 

Bu iki muhabirle çökmüş memleketi gezip do
laştık. Kendilerini tenvir edici izahat verdim, çok 
memnun oldular. Bu depremde Erzincan'daki on 
asır evvel inşa edilmiş olan Selçuk asarı dahi 
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harap olmuştu, bu elim manzaranın bir çok fo
toğrafını aldılar/sonra enkaz altında kalmış ya
ralıları kurtarma mevzuu üzerinde malûmat is
tediler. Onun için de bu depremden sonra sinir
leri kuvvetli olarak sağ kalan ve kahraman müd
deiumumi lakabını almış olan zannediyorum ki 
şimdi Üsküdar Savcısı bulunan İzzet Akcal'dan 
malûmat istedim. İzzet Akcal bize: Burada, ceza
evini inşa eden imralıdan gelmiş mahkûmlardan 
mürekkep bir ekip vardı, biz bu ekip vasıtasiyle 
yaralıları toprak- altından çıkardık ve memle
kette inzibatı temin ettik. Bir de vak'a anlattı; 
o felâket sabahında geziyordum, bir yerde İstik
lâl marşı işittim, bu ses bîr evin enkaz altından 
geliyordu, derhal emir verdim, orasını açtır
dım, ortaya Yiğit okur adında bir çocuk çıkir, 
sonra anladım ki bu çocuk, enkaz altında kalan 
yaralı anasına, babasına ve dayısına, enkaz al
tında, kıvran rrhırken, korkmayın ben sağım, 
kana bir sev uim...dı, haydi hep her bor -siikial. 
Marsı söyliyeiim, o bizi kurtaracaktır demiş ve 
hep birden İstiklâl Marşı söylemeğe başlamışlar. 
Hakikaten söyledikleri İstiklâl Marşı hu aileyi 
en zararsız bir surette kurtarmıştır. 

Yine İzzet -Akça!'in ifadelerinden, bize gös
terdiği bir kasa içinde bir çok para, altın saat, 
ziynet eşyası, kordonlar, yüzük, bilezik gibi 
şeyler vardı. Bunları enkaz altından, ölü çıka
rılanlardan toplanmış olan.bu eşya hep bu mah
kûmlar tarafından getirilip teslim edilmişlerdi: 
Bunları dini iyen ve bu eşyayı gören Fransız mu-
habir Türk milleti ölmez diye haykırdı. Haki
katen arkadaşlar, bu çok canlı ve hazin iftihar 
verici bir tablo idi. Bu adamlar bize büyük sa
bır ve muvaffakiyetler dileyerek ayrıldılar. 

Diğer bir gün hastanede yatan bir Erzincanlı 
bana şöyle anlattı, karım gebe idi. Beşinci ço
cuğum doğacaktı; ebe, anam, kaynanam, kız-
kardeşim, dört çocuğum evde idiler. Gece ya
rısından sonra su lâzım oldu, karşıkı çeşmeye 
gittim. Elimdeki su kabını çeşmenin ağzına da
yadığım zaman elimdeki debbenin karşı duvara 
çarptığım, benimde arkasından duvara şiddetle 
çarpıldığımı duydum; müthiş bir sarsıntı beni 
yaralamıştı. O vakit aklıma çocuklarım geldi. 
Döndüm evime girmek istedim duvarlar yıkıl
mıştı, Bahçe kapısını ittim, kapı devrildi ve 
içeriye baktım, evim yerinde yoktu. Ondan 
sonra ne olduğumu bilmiyorum. Ailemden kim
se kalmadı şimdi ben ne olacağım diyordu; bağ-
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rıyanık, gözleri yaşlı idi ve sarılı bacağından çok 
iztirabı vardi. Ben sualine Devlet ve Millet sa
na yardım edecek, korkma, çok geçmeden yine 
o aile hayatına kavuşacak ev bark sahibi olacak
sın dedim. Bilmiyorum amma maneviyatı üze
rinde iyi bir tesir hasıl etmiştir zan ve ümidiyle 
kederli olarak yanından döndüm. 

Arkadaşlar; elimizdeki bütçeyi okuduğum za
man ben de sizler gibi içinde bir şeyler aradım. 

154 neü sayfasında; sermaye, kredi ve tesis
ler kısmında (0) madde ile : 4126 sayılı kanun 
gereğince Erzurum ve Erzincan belediyelerine 
yapılacak ikraz 1946 yılı için Hükümetçe isteni
len (0) Komisyonca kabul edilmiş olan (0) ol
masaydı huzurunuzdaki sözlerimi daha kısalta
bilirdim. Bu sıfırların sebebini kıymetli Mali
ye Bakanımızdan soruyorum. Bu kanunla bu be
lediyelere tahmil edilen âmme işleri bitirilmiş 
midir? Bitirilmemişse ne olacaktır! 

Sayın üstadım öl . Eldeniz 5 - 6 sene evvel 
bana okumuşlardı, şimdi hatırlıyorum, şair bu 
mısralarda şöyle demiş: 

Zekâtı yok, zarar etmez, tükenmez, eksilmez; 
Olurmu âdeme hülya gibi nisabı ferah. 
Mezkûr kanunun Hükümet esbabı mucibe lâ

yihalarını okuduktan sonra demiştir ki, bu lâyi
hada ve kanunda Erzincan belediyesine verilmiş 
olan âmme hizmetlerinin tahakkuk ettirmek im
kânı bulunamamıştır. 

Şu halde Erzurum ve Erzincan Belediyeleri 
bu kanunla kendilerine ikraz olunan (3 300 000) 
lirayı taksitle ödeyecekler midir? 

Aziz arkadaşlarım, bu hesaba göre Erzincan 
belediyesinin taksidi 1946 yılmdan itibaren her 
sene 100 000 Erzurum belediyesinin ise 65 000 
lira ediyor. 

Fakat bu paradan bahsedilen âmme hizmet
leri görülmüş müdür? Aziz arkadaşlarım, bunu 
acı ile söylerim ki, bu para verildikten sonra 
bunlarla yapılacak evlerin,' inşaatın malzemesi 
nereden gelecektir diye düşünüldü. Çimento 
İstanbul'dan geliyordu, demir Kababük'ten, ki
remit Eskişehir'den. Fabrika o zaman Sivasta 
yoktu. Sonra bunların tesisatı sıhhiyesi, şimdi 
ismini söylemek istemediğim karaborsadan. Bu 
evlere o vakit yapılan imar plânı tiplerine naza
ran konulan fiyatlar 14 000 lira olduğu halde, 
maatteessüf işe başlanıp geçen sene bitirildiği va
kit 3 8 - 40 bin liraya mal olmuştu. ,Şu halde 40 
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evin temeli atılmış, 26 ev yapılabilmiştir. 8 tane 
de karkas evlerden yapılmıştır ki, bunlar da tak
riben 13 er bin liraya mal edilmiştir. Bendeniz id
dia edebilirim ki: matamatikman yarım yarım bir 
eder, fakat hayat sahasında, iş sahasında böyle 
iki yarım bir bütün etmiyor. Yarım tedbirle ya
pılan işler hiçbir vakit iyi netice veremiyor. 
Sonu hicranla neticeleniyor. Kimsenin şahsına 
bir şey söylemiyorum. Çünkü bu alıştığımız sa
mimî havayı bozmaktadır. Hiç bir şahsı kasdet-
meden söyliyeyim ki, işin önceden tertiplenme
miş olması bu neticeyi doğuruyor. 

Şimdi bu 400 bin lirayı Erzincan Belediyesi 
veremiyecektir. Erzurum Belediye Reisi de 
şimdi Milletvekili olan sayın Mesut Çankaya ar
kadaşımızdır, o da tabiî kendileri Erzurum hak
kında söylerler. Fakat Erzincan bu 400 bin lira
lık taksitleri veremiyecek vaziyettedir; Şu halde 
Saym Maliye Bakanımızdan bu tediyenin affi 
veya müddetin uzatılması, için bir ek kanun ge
tirmesini rica edeceğim. 

Fakat arkadaşlarım, Enzincan'da Hükümet 
tarafından yapılmış veya kurulmakta bulunmuş 
bir takım eserler de vardır. 
Her bakanımız gelip gittikçe kendi bakanlıkla-
riyla alâkalı eksikleri ve ihtiyaçları temine az
metmişlerdir. Meselâ: sayın Millî Eğitim Bakanı 
Erkek Sanat Okulunu 205 talebe ile bu sene 
açmışlardır. Ortaokul inşasına başlatmışlardır. 
Saym Tekel Bakam İnhisarlar binasının teme
lini attırmışlardır. Ulaştırma Bakanı Posta Tel
graf ve Telefon binasına başlattırmışlardır. Bu 
olaylardan dolayı kendilerine Erzincanlılar adı
na teşekkür ederim. Ziraat Bankasının yeri de 
hazırdır ve şimdi oturduğu yer ahşap bir bara
ka olmasına ve yangın tehlikesine daima mâruz 
bulunmasına nazaran onun da önümüzdeki yıl 
yenişehirdeki binasma başlamak için tedbir ala
cağını ümit ediyorum. 

Arkadaşlar, Erzincan şark ve şimal illerimiz
le garp vilâyetlerimiz arasındaki güzergâhın 
ortasında önemli bir merkezdir. Coğrafi mevzii 
vaziyetinin verdiği ehemmiyetle daima her ba
kımdan bir özellik taşır. Meselâ: Ankara'dan tu
tunuz da Kars'a ve serhadde kadar sevkülceyiş 
bakımından, savunma bakımından, iktisadi ve ti
cari yönden ta serhaddimiz dışına kadar önemli 
bir uğraktır. Burası Trabzon iskelesinden, Si
vas'tan, Erzurum'dan, Elâzığ'dan aynı mesafe
de hemen müsavi kilometrede bir merkezdir. Hal-
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buki bugün ülerimizin bura ile ve buranın şark 
vilâyetlerimizle kara irtibatı yalnız bir şimendi
fer yoluna bağlı kalmıştır. Bu güzergâh üzerinde 
en mühim boğazlardan birisi Sansa boğazıdır. 
Sansa boğazı işlemezse güzergâh yalnız tirene 
bağlı kalır. 

Çünkü bir tarafı Muıızur dağları, diğer ta
rafı Keşiş silsilesi olmak suretiyle muazzam 3600 
rakımında dağlar kapamaktadır. Tiren hattı du
racak olursa ne nakliyat ve ne de sevkıyat yapa
biliriz. 

Hulâsa bütün vatani önemli olaylardan mah
rum kalabiliriz. 

Maatteessüf, 4 - 5 sene evveline kadar bu 
yollar her yıl 50 - 60 bin lira sarfı ile tamirden 
ve elden geçirilirdi ve müruru ubura müsait 
bir hale konurdu, bunun terkedilmesi neticesin
de, değil motorlu vasıta hattâ bugün bir hayvan 
veya yayan bir insanın geçmesi bile mümkün 
değildir ve geçememektedir. 

70 - 80 Km. lik yol ova da hariç olduğu halde 
bu "manzarayı arzeder. Çünkü Fırat üzerindeki 
ahşap Sansa köprüsünü coşkun Fırat götürmüş, 
halkın geçeceği güzergâh üzerindeki tünel heye
landan kapanmıştır diğer yollara gelince : 
güzergâhın üzerindeki tüneli heyelandan kapa
mıştır. Diğer yollara gelince; menfezler tıkan
mıştır. Binaenaleyh bugün geçilmez bir'durum
dadır. 

Kısa bir izah arz<>deyinı: Tercan'dan gelen 
Tuzla suyu ile Erzurum'dan gelen Karasu üze
rinde bir kötür köprüsü vardır. Bu köprü gü
zergâhın münakalesini temin eder, bu ilçenin 
bueaklariyle irtibatını bu köprü temin eder. 
Şimendifer köprüsü yapılırken güzergâha verilen 
istikamet münasebetiyle kötür köprüsünün dört 
gözünden akan Fırat- nehri gözün ikisinin ka
panmasından iki gözünden almaktadır. Bu se
nek! manzara : Köprünün iki ayağı gitmek üze
reydi. Derhal malûmat verdim, sayın vali 
ehemmiyetle nazarı dikkate aldı. Tamir için 
4000 lira tahsisat verdi. Fakat bugün dör bin 
lirayla yapılır, yarın, köprünün iki ayağı git
tikten sonra 50 - 60 bin loraya olur. Fakat şunu 
ilâve edeyim ki; bayındırlık işlerinin vilayeti
mizdeki teknik eleman kadrolarına kâfidir. 
Oraya göndermek için iş yapar fen memuru bu
lunmamaktadır. Binaenaleyh, Bayındırlık Ba
kanından çok rica ediyorum, zeten Erzincan'da 
bu ınakanizma iv i işlemi vur, teknik eleman nok

san olursa bittabi bozuk bir köprüyü yapmak 
imkânlarından da mahrum olmaktayız. Bu iş 
için vilâyet hakikaten hüsnü niyetle çalıştı, fa
kat elde teknik personel olmadığı için bu ödevi 
yerine getiremedi 

Sonra arkadaşlarım, geliyorum Çardaklı bo
ğazına. Sivas'ı Erzincan'a bağlryan Çardaklı 
boğazı bu yola isabet eder; mükellef amelenin 
bayındırlık müdürlüğü tarafından her zaman 
hüsnü istimal edilememesi yüzünden maalesef 
bu yolda elden çıkmış vaziyettedir. Cenbi de
relerden inen taş ve çakıl bu yolu tıkamakta su
larda tahribat yapmaktadır. Evvelce üç saatte 
gidilen yere dokuz saatte gidebildik. Buna da 
bakılmıyacak olursa pek yakın bir âtide Sivas 
yolu da kapanacaktır. 

Sonra arkadaşlarım, ben Erzincan bayındır
lığı için konan sıfır rakamını gördüğüm vakit 
müteessir olmuştum; fakat diğer bir rakam da 
görerek memnunluk duydum. Trabzon mendi
reği için bütçeye para konmuştur. Bunu haki
katen memnuniyetle karşıladım. Buranın hin
terlandı çok geniştir. Bu hintterlant daima oy
nak olan denizde çok kurban vermiştir. Hatta 
memleketin iktisadi durumuna tesir yapacak de
recede burasının deryası Acem halılariyle fer-
şedi İm iştir.- Binaenaleyh bu mendirek işinin 
ele alınmasını .şükranla karşılarım. Ancak bu 
iskeleyi Erzincan'a rabtedecek yol yoktur. Tran
sit yoliyle Gümüşaııe'ye kadar gelinir ve ondan 
sonrası yapılmamıştır. Binaenaleyh bir toprak 
güzergâh açmakla yol ve şose yapılmış olamaz. 
Bunları tamamlamak lâzımdır. Şimdiki durum 
da gayet nazikti; bundan başka Refahiye kaza
sının trene rabtını temin için Kenıaha bir yol 
açılmak her bakımdan elzemdir. Adam yok, 
şu yok, bu yok diye hep bu işler geri kalmıştır. 
Yani Bayındırlık İşlerinin yol ve köprü meka
nizması iyi işlememektedir. Bunun işletilmesini 
ve arzettiğim Devlet yollarının merkezden tet
kik ettirilip süratle ve ilk fırsatta onarılmasını 
Sayın Bakandan ehemmiyetle rica edeceğim. 

Arkadaşlar; . Erzincan'da bir de Kızılay pav
yonları işi vardır; Hükümetin büyük bir şefkat 
eseri olarak oradaki bakiyetüssüyufu yani zelze
lenin kurbanı olmamış muztarip insanlar kurta
rıldıktan sonra yurdun şurasına burasına yerleş
tirildi ve Kızılay bunları dokuz ay müddetle bes
ledi. Sıhhatli olarak tekrar 1940 da memleket
lerine getirildi. Fakat henüz mesken namma bir 
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şey yoktur. Kızılay derhal faaliyete geçti. 90 
tane pavyon yaptırdı. 1500 ze yakın çadır içe
risinde 10 binden fazla insan vardı. Bunun ni
hayet iki üç bini kendi enkazı ile baraka yaptı
rıp sığınabilecek kudrette idi. Mütebakisinin 
herşeyi bitmişti. Canı ve malı gitmişti. Bu dok
san pavyon altı dairelikti. Beher daire iki oda 
ve bir tuvaletli olmak üzere yapılmıştı. Bunlar 
dört ay zarfında ikmal edildi ve halk kara kışın 
şiddetinden kurtarılmak suretiyle hayatları ikin
ci bir defa daha kurtarılmış oldu. Beher daire • 
iki oda ve bir tuvaletten ibaret olduğu için.... 
hepsini oraya soktular. Fakat ne sıkıntılarla. Be
her dairedeki iki oda dar bir koridorla tek ka
pıdan beherine iki jöleyi; koymak zarureti hâsıl 
oldu. Beher ailenin nüfusu vasati beş insan ol
sa on nüfus iki odaya girmiş olur. Tabii ova-
kit buna lüzum vardı bunu da takdir etmek 
lâzım. Aynı zamanda bunların içerisinde şimen
difer yolu inşaatı münasebetiyle şuradan bura
dan gelmiş olan amele ve işçi kısmı da vardı. 
Onlar da felaketzedelerin içine katılmışlardı; 
tabii bunlarda bir vatandaştı onları koymamak
ta olamazdı. Fakat aradan bir iki sene geçince 
bir takım şikâyet ve başka mevzulara doğru 
kayışlar gördük. Bir defa içerisinde oturan adam 
orası kendisinin malı olmadığı için esaslı surette 
ahşap kısmını yıkmağa ve yakmağa başladılar 
ve bu defa da pavyonlar harap olmağa başaldı. 
Sonra birbirine bü kadar yakın olmaları do-
layısiyle ahlâkî ve içtimai durumlarda mevzu-
ııbahis oldu Bunları ben sayın Ali Rana Tar
kan'a söyledim. Bunları belediyeye terketmeğe 
muvafakat etti evvelce Erzincan'da meskeni 
olup ta yıkılmış felâketzede olmuş ve şimdi ev 
yaptıramıyacak durumda olan muhtaç ailelere 
temlik edilsin dendi. Bu temlik muamelesini 
yapmak üzere de mahalli, bir komisyon teşkil 
edildi. 

Komisyonun vardığı neticeyi de rakamla ar-
zedeyim; pavyon adedi 90, beher pavyon iki oda 
bir tuvalet, altı daire olduğuna nazaran 560 dai
re eder, ikişer odadan 1120 oda, vasati olarak 
beş nüfustan yekûn 5 500 - 5 600 kadar adam 
konmuş demektir; yalnız bu pavyonlardan bili
sini cezaevine ki şimdi yenicezaevi yapılıyor, birini 
de ilk okula, diğer birini de zabıtai belediye ve 
emniyet işlerine tahsise mecbur oldular. İki se
ne zarfında durum fenalaşıyor demiştim tahri
bat ve şikâyetler başlıyor. Bunun üzerine vilâ

yet ve belediyece teşkil edilen özel bir komisyon 
vaziyeti şöylece tesbit ediyor; bu pavyonlarda otu
ran fakir ailenin adedi 850 ediyor. Tevziattaki du
rumlarına nazaran bırakılacak aile adedi de 550 
kadardır. Geriye 300 kalıyor. Bunların da, de
min arzettiğim gibi, bir kısım köylerden veya 
başka yerlerden çalışmak üzere gelmiş olan va
tandaşlardır demektir bunlar daimî durmayan
lardır hatta bir kısmıda gitmişlerdir. Geçen Ağus
tosta orada bulunduğum zaman ancak bunlardan 
600 kimse kadar kalmış dediler. Belki de şimdi da
ha azalmıştır. Bu hal Dahiliye Vekâletimize bildi
rilmiştir hatta bunlar felâkette orada bulunmuş 
ve oraya dönmüş bekârlar ve ailelerde olabilir. 

Kızılayla temasımızda müstahak olan Erzin
canlı ailelere tevziine muvafakatini belediyeye 
bildirmişti bundan başka 50 bin lira da harap yer
lerin tamiri için tekrar yardım yaptı. Keyfiyeti 
İçişleri Bakanlığına bildirdik. Temlik için he
nüz bir karar alınmadığından bu işler yüzüstü 
kaldı. Bu bapdaki noktai nazarını bildirmesini 
Sayın Bakanımızdan rica ederiz. 

Arkadaşlar; evvelce arzettiğim gibi kanunun 
verdiği 2 milyon lira ile Erzincan'da âmme hiz
metine mahsus yapılan işlerin muhassal asını 
arzetmiştim. 

Şuhalde bu işleri elinde teknik personeli ve 
elemanı bulunmıyan belediyeye bırakmak tabiî 
olarak hayatı olan bu konularda becerksizliği 
ve başarısızlığı yaratıyor, insanlarıda müteellim 
kılıyor. Çünkü bunun teşekküle müsait ve kifa
yetli değildir işte bundan dolayı neticeler ma
kus çıkmıştır. İşte kanunda okuduğum bir çok 
vazifeler ve âmme işleri yapıldı mı? Hayır. 
Meselâ yollar işinin yüzde beşi yapılabilmiş ise 
kendimizi bahtiyar sayalım hatta bugün bele
diyemin teknik işleri iptidai elindedir bir fen 
memurunun pilâna göre elektrik; şellaleden ya
ni su ceryanı ile, türbinden getirilecek büyük 
bir enerji yerine iki tane mazotla işliyen ve dai
ma arızaya mahkûm olan bir tesisattır. Yan
dığı zaman daima yanınızda bir mum veya lam
ba bulundurmağa mecbursunuz. Çünkü her za
man karanlıkta kalabilirsin. Sonra yazın aza
lacak kışın donacak bir dereye konan türbin
den yardım alacak işte bugünkü elektrik bu 
durumdadır. Çünkü evvelki plânda 30 kilomet
reden Girlavik şelâlesinden getirilmek mukar
rerdi ve on bin beygir kuvvetinde bir enerjiden 
alınacaktı ozamanki fiyatta 200 bin lira idi. 
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Fakat maatteessüf daha fazla para sarfettiği-
miz halde ancak şimdiki kilovatı 30 kuruş olan 
kifayetsiz şey yapılmıştır. Arzetiğim gibi 40 
evin temeli atıldı ancak 26 ev yapıldı. Onlar da 
kiraya verildi. Ötekiler temel halinde duruyor. 
Fakat Erzincan halkının ihtiyacı 500 - 600 evdir. 

Şimdi burada yapılan muvakat şehre kuru
lan barakalarda oturulmaktadırki bunlar hem 
gayrı sıhhi ve hem de gayri içtimai ve medenidir. 
Gayri ahlâkî durumda barakalardır. Daima 
yanmak ve fena vaziyetlere mâruz kalmak du
rumunda olan barakalardır. Halbuki Hükümet 
onlara şimdilik oturunuz biz size her halde me
deni konforlu yeni bir şehir yapacağız demişti, 
vadetmişti bu tatlı ümitle oraya gitmişlerdir 
sığındıkları barakaların üç, dört sene ömrü var
ken altı yıldır oturuyorlar ve daha da otura
caklardır. içme suyu işi yapılmış mı? Kanali
zasyon işi yapılmış mı? Katiyen bunlara el sü
rülmemiştir. Para da bitmiştir. Çünkü gerek 
malzeme gerek işçi pahalılığı böyle devam eder
se tabiî bir şey de yapılamaz. 

Efendim; jeolojik bakımdan memleketimiz dai
ma yer sarsıntılarına mâruzdur. Hatta bir kaç 
gün evvel okuduk, Van'da aynı akıbete uğramış
tır. Demekki mütemadi bir belâ başımız üzerinde 
gezmektedir. Onun için Hükümet depremden ev
vel ve sonra alınacak tedbirler, diye bir kanun 
getirmişti. O kanun 4623 numaralıdır. O vakit 
geçici komisyon teşkil edilmişti bendeniz de o 
komisyonun üyesi idim. Bütçe Komisyonun da 
kıymetli Maliye Bakanımız üyesi idi. Tasarıyı 
okuduk, ayrıca inceledik, orada Bayındırlık Ba
kanı da çok emek sarfetmiştir. Fakat kanunda 
bir noksanlık nazarı dikkatimizi celbetti. Evet 
şu, bu. Fakat yıkılan yerlerin sahipleri ne olacak
tır. Bir teminat lâzımdı, Eskiden de geçmişleri
miz var. Bir şey ilâve edelim diye sayın Bakan 
o zaman hatırlattılar, biz de bu teklife heyecanla 
iştirak ettik. Teklif ettikleri 4623 numaralı ka
nunun 26 ncı maddesi idi. Müsaadenizle okuya
cağım. 

Bu 26 ncı madde kısadır, böyle deniyor: 
(Birinci derecede yersarsıntısı neticesinde harap 
olan veya zarar gören bölgelerin süratle inşasını 
ve kalkınmasını kolaylamak ve ayrıca yurtta da
yanıklı, sıhhi fennî ve ucuz mesken yapılmasını 
sağlamak üzere 3460 sayılı kanun hükümlerine tâ
bi ve Nafia Vekâletine bağlı bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü kurulur). Şimdi Sayın Bayındırlık 
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Bakanı da buradadır. En son bulduğumuz ilâç 
ve vasıta bu idi. Bu ne olmuştur. Bu sene zar
fında yürütmeye koyacaklar mı? koymıyacaklar 
mı? Müsaadeleriyle kendilerine böyle bir sual 
tevcih edeceğim: 

Arkadaşlar, milletimizin temkinli sabrü ta
hammülü malûmunuzdur. Binaenaleyh, halkın 
Devlete olan güvenini ve inanışlarını duygula
rını da hepimiz biliyoruz. Ancak Erzincanlı 
mustarip hemşehrilerimin harp bitti; şimdi 
ne olacağız ısözlerinin cevabını heyecanla bekle
mekte olduklarını saklamak olduğu olamaz. 

Değerli arkadaşlarım: Bu harp yıllarının çe
şitli ıstırabiyle güçlüklerini hep birlikte yaşa
saydık, ancak geçen (1914) harbinde düşmanın 
işgal ve istilâsı beliyesine bu defada zelzele fe
lâketi sebebiyle pek büyük acılara ve fakra uğ
ramış bulunan acıklı Erzincan halkının endişele
rini giderip bir ümidi inşirah yolunu ve çare
lerini arayıp bulmak için Hükümete söylüyorum: 
Sayın Bakan Sırrı D ay arkadaşrmızdan ricam şu
dur ki, Hükümetin ne düşündüğünü bütçeleri
nin izahı sırasında inşirah verici beyanlariyle 
deprem bölgesinin bu elemli halkına açıklasınlar. 

S. BATU (Çanakkale) — Sayın arkadaşlar, 
Cumhuriyetin kurulduğu gündenberi memlekette 
iktisadi kalkınma yolunda büyük çalışmalar ol
muştur. Bu çalışma harp yıllarında da durma
mış, eldeki imkânlar dahilinde devam etmiştir. 
Son yıllarda Hükümetin bir endüstri plânı ha
zırlamakta olduğunu memnuniyetle görüyoruz, 
öğreniyoruz. Hiç şüphesiz Ziraat, Ulaştırma ve 
Bayındırlık gibi diğer sahalarda da kalkınma 
programları hazırlanacaktır. Sayın Maliye Ba
kanımız da malî ve ekonomik kalkınma mevzuları 
üzerinde etraflı bir surette durmuşlardır ve bu 
mevzular üzerinde bize ümit veren hazırlık ça
lışmalarından bahsetmişlerdir. Ben Sayın Hü
kümetten iktisadi kalkınmamızı her tarafından 
kavrıyacak ve çeşitli sahaları birbirleriyle müna
sebetleri içinde mütalâa edecek senelere bölün
müş böyle bir plânın gerçekleştirilmesini temenni 
ettikten sonra bu kalkınmanın temel dâvalarınm 
bir kaçı üzerinde kısaca duracağım. 

Bunlardan birisi, kuraklıkla mücadele ve su 
davasıdır. Bir memleketin zenginleşmesi ve 
refaha kavuşması için yapılacak bir ekonomik 
kalkınma plânında su dâvasının başa alınması ge
rektiğine inananlardanım. Yağmur yağınca bol
luk, yağmayınca kıtlık olan memlekttlerde her-
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.şey havaların gidişine bağlıdır. Bu suretle refah 
seviyesi gibi, bütün ekonomi, kalkınma hatta po
litika bile iklim şartlarına bağlı demek olur. 
Anadolunun fakirleşmesi yalnız idare şekli ve 
yalnız politik tutumlar sebebiyle değildir. Ayni 
sosyal şartları haiz olan memleketin şarkı ile, 
ortası, ortası ile güneyi arasındaki ekonomik fark 
göze çarpmaktadır. Bu, herşeyden evvel yağışla
ra, suya bağlıdır. Bilhassa Orta Anadolunun 
fakirleşmesi, susuzluktandır. Bu seneki kuraklığı 
hepimiz gördük. Bütün memlekette istihsal yer 
yer yüzde 20 - 30 dan % 70 - 80 e kadar düşmüş
tür. Kuraklıkla birlikte Devlet ödenekleri düş
müş, bir kelime ile halkın alım kabiliyeti düşmüş, 
ticaret hacmi düşmüş, ekonomik seviye düşmüş
tür. Her sene mevsim kuraklığı olmaz. Mevsim 
kuraklığı daha ziyade mevzii olur ve zararları 
mahduttur. Fakat Anadolu'da bir yıl süren ku
raklıklar da olmaktadır. Bu kuraklıklarda mahsul 
azalır, yerin istihsali düşer, hayvan telefatı ar
tar, verimleri azalır, nadas yapılamaz. (Doğ
ru doğru sesleri) Ve memleket ekonomisi bütün 
bu sebeplerden büyük bir sarsıntı ve memleket 
ekonomisi bütün bu sebeplerden dolayı büyük bir 
sarsıntı geçirir. Böyle bir kuraklık 1928 senesin
de olmuş ve o sene normal yıllara nazaran zirai 
istihsalâtımız 130 milyon eksilmiş, hayvan telefa
tını da bu zarara ilâve edersek 200 milyona ya-
km bir zarar husule gelmiştir. Hattâ o yılda Kon
ya vilâyetimizde hicret başlamış ve bir çok köyler 
halkı bu vilâyetten başka yere göçmek zorunda 
kalmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bilhassa Orta Anadolu'da 
öyle bir iklim vardır ki; yıllık bu iklime hiç 
güven olmuyor. Yağış azlığından meydana ge
len bu kuraklıkların hiç şüphesiz arka arkaya bir 
kaç yıl sürmesi mümkündür. Bu sene de böyle 
bir tehlike ile yüzyüze geldik. Vakıa bu kurak
lıklar okadar sık olmaz. Fakat Anadolu'da her 
zaman bilhassa Orta Anadolu'da zaman zaman 
vukubulan hâdiselerdendir. Nitekim en son bil
diğimiz 1871 ile 74 de bir kuraklık olmuş. Bu 
kuraklık dört beş sene sürmüştür. Bugün bazı 
ihtiyarlardan işittiğimize göre, Ankara'da olan 
böyle bir kuraklıkta köylüler bir çok yerlere akm 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Hattâ bu ku
raklıkta köylerin dörtte birinin öldüğü bir kısmı
nın hicret ettiği ve sığır sayısının beşte bire 
düştüğü, koyun sayısmın 81 000 den üç bine 
3000 e indiğini Keskin kazasının daha acı olarak 
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52 000 nüfusundan 20 000 nin telef olduğunu 
o zamandan kalma belgelerden öğreniyoruz. 

Ankara valisi 1290 da istanbul'a çektiği bir 
telgrafta aşağı yukarı şöyle diyor: 

«Etraftaki şehir ye köylerden her gün 1500 -
2000 nüfus Ankara'ya dökülüyor. Çocuklar ve 
kadınlar açlıktan feryad etmekte, sokaklarda 
düşüp ölmektedirler. Salgın emmareleri görülme
ğe başlanmıştır. 

Ankara valisi 1290 da böyle yazıyor. 
işte arkadaşlar, Anadoluda kuraklık bu ka

dar müthiş olabilir, iklimimizin bu hususiyeti 
bilhassa orta anadolunun neden bukadar fakir 
olduğunu gösteriyor. 

Vakıa bugün tren hatlarının olması siloları
mızın, ofis ambarlarının mevcudiyeti bu felâ
ketleri Önliyebilir. Fakat arka arkaya bir kaç yıl 
sürebilecek kuraklıkları her zaman hesap etmek 
mecburiyetindeyiz. Ve nihayet bu memleketin 
hava şartları karşısında istiklâlini, yani iklime 
karşı bağımsızlığını kazanabilmek mecburiyetin
deyiz. Ancak bundan sonradır ki memlekette is
tikrarlı bir refahtan, verimli bir ekonomiden 
bahsedebiliriz. Bu, ancak ve herşeyden evvel su 
dâvasını halletmekle mümkün olabilecektir. Cum
huriyet Hükümetleri bu alanda büyük gayretler 
sarf etmişlerdir. Bunu ehemmiyetle tebarüz ettir
mek her vatandaşın vazifesidir. Fakat dâva he
nüz tamamiyle halledilmiş değildir. Bu konuya-
verilen tahsisat çok azdır, yapılacak işlerimiz 
çok büyüktür, önümüzdeki sulh yıllarında bu su 
işinin yeni bir hamle ile ele alınmasını temenni 
ediyorum. Kanaatıma göre memlekette iktisadi 
kalkınmanın temeli olan su dâvasına gereken 
ödenek verilmelidir. Bunu başarabilmek için ge
rekirse teknik bir ordu meydana getirilmelidir. 
5 - 10 yıl bu memleket her fedakârlığı yapma
lıdır. Icabederse bir kaç vekâletin masrafları as
gari hadde indirilmeli, her sene 80 - 100 milyon 
lira gibi büyük paralar sarfederek su işlerini kö
künden halletmeliyiz. 

Arkadaşlar, bizim zirai istihsal dâvamız bü
yük ölçüde bir sulama davasıdır Ve su dâvasını 
bir iktisadi sıhhatleme ve ucuzluk dâvası oldu
ğunu da unutmamak lâzımdır. Ucuz maliyet 
çok istihsal demektir. Bunun ilk şartı sulama 
işini halletmektir. Hattâ bizde ileri ziraat ilk 
önce su işini halletmekle olacaktır. Ve bu 
iş yüksek teknik meselesinden bile önce gelir. 
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Bu suretle çok fakir ve iptidai şartlar içinde 
yaşayan köyleri kalkındırmak, bilhassa dağ köy
lerini ovaya indirmek, yeni yeni köyler kur-
mak mevcutları korumak, günden güne bütün 
bunları makinalaştırmak ve bu suretle gerçek bir 
refah devresini yurtta başlatmak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım; su meselesinin önemini 
bu suretle belittikten sonra ekonomik kalkınma
mız için ayni derecede mühim saydığım diğer bir 
dâvaya kısaca temas edip sözlerimi bitiriyorum. 
Ben ötedenberi Anadoluyu düşünürken onun ara
zi vaziyetini gözönüne getiririm. Haritaya ba
karsak vaziyet daha güzel belli olur ve memle
ket karakter itibariyle iki bölgeye ayrılır, ova 
tin karekter itibariyle iki bölgeye ayrılır, ova 
ve yayla. Ovanın bütün dâvası hepinizin malû
mu olduğu üzere su davasıdır. Bu dâva, yay
lanın da dâvası isede daha ziyade yayla ekono
misinin belkemiğini hayvancılık teşkil eder. Mem
lekette bütün memleket hayvancılık için dünya
nın en ideal yerleridir. Memleketimizde hay
vancılığın inkişafı için gereken bütün şartlar 
mevcuttur. En güzel meralar, bir çok geniş ve bol 
arazi, iç pazardan başka Suriye, Mısır, Adalar, 
Yunanistan ve sattâ bazı Avrupa memleketleri 
gibi büyük pazarlar elimizin altında veya yakı-
nımızdadır. Türkiye ziraatındia hayvancılık o 
kadar mühimdir ki onu bütün zirai varlığımızın 
yarı ağırlığı sayabiliriz. Binaenaleyh memleketi
mizin bu hususi vaziyetinden istifade etmek ve 
ekonomik kalkınma plânımızda bize çok miktar
da döviz sağlıyabilecek ve köylümüzü kalkındıra
cak bu hususi imkânı değerlendirmek lâzımdır. 
Memleketimizde hayvancılığın ananesi mevcut
tur. Türkler Dünyanın en güzel atlarını yetiş
tirmiştir. Türkiye nüfus ve arazi vaziyeti bakı
mından hayvancılığa en müsait memleketler arasın
dadır. Türkiye pazar vaziyeti bakımından da, de
min arzettiğim gibi, en elverişli durumdadır. 
Hayvanın nakliyatı da kolaydır. Limanlara ko
layca nakledilir. Her yıl bu limanlara ve hu
dut kapılarına milyonlarca hayvan sevkedebili-
riz. Deniz yolu ile nakliyat en ucuz bir nakliye 
olduğu için komşu memleketlere sevkiyat da çok 
kolay olur. Hayvancılığa ehemmiyet verdiğimiz 
takdirde Akdeniz et ve hayvan piyasasına hâ
kim olabiliriz. Hayvan mahsullerinden bahset
miyorum. Yılda iki buçuk milyon kilo sütü bun
dan hariç tutuyorum. Fakat büyük hayvan çift
likleri kurarak, damızlık ve yem meselelerini 
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hallederek, kredi temin ederek ve hayvancılık için 
ayrıca bir banka kurarak, fennî mezbahalar ku
rarak ve ayrıca soğuk hava tertibatlı vasıtalar 
temin ederek İra işi gereği gibi başarabilirsek 
köylünün ve memleketin kalkınmasında en esaslı 
bir meseleyi çözmüş olacağız. Normal şartlarla 
yılda beş milyon artışla hayvan mevcudumuz 
beş on yılda iki misline çıkabilir ve memleket 
yalnız canlı hayvan ihracatı ve süt sanayimden 
zengin olabilir. 

Hulâsa etmek lâzımgelirse ben, çok mühim 
ve esaslı birkaç dâvayı realize etmekle kalkına
bileceğimize ve sayın Maliye Bakanımızın dedi
ği gibi verimli bir ekonomiye varabileceğimize 
inanıyorum. Biz iktisadımızı sağlam bir temele 
istinat ettirebilmek için en önde gelen ekonomik 
meseleleri kısa bir zamanda çözmek mecburiye
tindeyiz. Hükümet mekanizmasının bilhassa Ta
rım Bakanlığının uzun yıllara şâmil bir plânla 
ve sebatla bu dâvalar üzerinde durması lâzım
dır. Ancak ziraatin temel dâvaları çözülmüş 
bir memlekette esaslı kalkınma mevzuubahis 
olabilir. Bu itibarla hazırlanan kalkınma plân
larımızda su dâvası beş on yıl içinde halledilebi
lecek şekilde ve büyük vasıtalarla ele alınmasını 
ve memlekete kısa zamanda büyük bir servet 
temin edecek olan, köylünün kalkınmasında en 
büyük rolü oynayacak olan hayvancılık işinin 
ön plâna geçirilmesini sayın Hükümetten rica 
ederek sözlerimi bitiriyorum. (Alkışlar). 

R. PEKER (Kütahya) — Sayın arkadaşla
rım, ileri ve olgun milletler parlemento çalış
malarında bir bütçe müzakeresi, Devletin yıl
lık gelir gider cetvelinin incelenmesi ve yahut 
bütçe geliri ile ödenekler arasında denklik işi
nin sağlanmasından ibaret değildir belki büs
bütün başka, büsbütün üstün önemi haiz olan 
bir büyük iştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, yani Ulu Türk milletinin en yüksek sala
hiyetli temsilcisi olan Büyük Heyetiniz uzun 
yıllardanberi bu esasa çok verimli ve faydalı 
bir gelenek halinde sarılmış ve Kamutaym 
her yılki bütçe konuşmaları Türkiye Devleti
nin iç, dış politikasının, ekonomik durumunun 
inceden inceye gözden geçirilmesi, tartışılma
sı devamlı ve feyizli bir usul halini almıştır. Bu 
sayede bütün Mecliste ve nihayet Meclisten 
millî ufuklara sarî bir halde yurdun umumî 
durumu belirterek müşterek inanışların doğuşu
na hizmet etmiştir. 
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Bu yıl ki konuşmalarımız da arzettiğim ge

lişmeye uygun bir samimiyet ve sıcaklık içeri
sinde sürüp gidiyor. Bu konuşmalar içinde 
bir muhterem arkadaşı, Hikmet Bayur arkada
şımız diğer milletvekili arkadaşlar gibi düşün
düklerini uzun uzadıya inceleyip önümüze ser
diği sırada hepimiz sükûnetle ve istifade ile 
sözlerini dinledik. Fakat sözlerinin bitimine 
yakın bir noktaya geldiği zaman yanlış yola sa
parak Devletin umumî durumu üstünde ağır bir 
tesir yapacak ve Türkiye Devletinin bütün şe
ref ve iktidarını en büyük salâhiyetle temsil 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını, 
benim görüş ölçüme göre yaralayacak (Doğru 
sesleri). Müsaade buyurunuz arkadaşlar; bir 
ifade edasiyle sözlerini bitirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu bütçe konuşma
larında bu kürsüde vazife gören her milletvekili 
gibi bunlardan biri olan Hikmet Bayur'da 
kendi iç duygusunun inikaslarına samimî su
rette tercüman olarak tenkitlerini bu kürsüden 
belirtti ve bunların belki de bir kısmına bazı 
arkadaşlarca uyularak, bazı kısımlarına uyul-
mıyarak ve kendisiyle hem fikir olmıyarak ve 
fakat her halde sükûnetle dinlendi tabiîdir ki, 
vazife sahibi ve mesuliyet yükü altında bulunan 
Hükümet de bütün arkadaşların konuşmalarını 
sonunda kendisine ait mesuliyetin çizkisi içinde 
açıklıkla cevaplamak vazifesini yapmaktan ka 
çınmıyacaktır ve hatta söylenen fikirlerden bir 
kısmını belkide kabul edecektir. Bu cevaplar 
üzerine müşterek inanımızın belirip belirmediği 
de bildiğiniz gibi arkadaşların serbest oyları ile 
belli olacaktır. 

Ben, bu noktayı açıkladıktan sonra bilhassa 
içinde bulunduğumuz ve son bir kaç aylık olay
ların umumî havasından sirayet etmiş olan fi
kirlerin bazı arkadaşlarda da yanlış hüküm ve . 
kanaat verdiği noktasında duracağım. Bu Dev
letin bakasının en baş ve en son mesnedi olan 
Büyük Millet Meclisinin kıymet ve itibarına na-
kise verecek bir takım hava sızıntıları bizim 
bulunduğumuz muhitlerde de maalesef az çok 
tesirini göstermiştir. 

Ben, kendisi kadar bu Mecliste ve bu kürsüde 
vazife sahibi bulunan bir adam sıfatı ile Hikmet 
Bayur arkadaşımızın dünkü konuşmasının so
nundaki - benim ölçümle çok şayanı teessüf olan -
ve dışardaki zararlı havanın esişine benzeyen za
rar verici fikirlerini düzeltmek üzre söz aldım. 
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H. BAYUR (Manisa) — Tavzih edin, hangi 

sözlerim? 
R. PEKER (Devamla) — Elbette tavzih ede

ceğim, düşündüğüm bir şeyi tavzih etmeden bu 
kürsüden indiğimi gördünüz mü? 

H. BAYUR (Manisa) — Boyuna söylüyor
sun... 

R. PEKER (Devamla) — Boyuna diye ifa
de edip sözümün tarzını bir ifade şeklinde çü
rütmeğe hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz sıranız gelince 
siz de söylersiniz. 

R. PEKER (Devamla) — Arkadaşlar, bir 
uzvu olmakla müftehir olduğumuz Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin hüviyeti tarize uğradığı 
zaman duygulu olmağa mecburuz. Bunun gibi 
şerefimizi şerefine bağladığımız Partinin haysi
yeti üstünde de hür ve şerefli adamlar gibi ilgili 
olmak vazifemizdir. Bu duygular yurdun hayrı 
için daima gözönünde tutmak lâzmıgelen başlıca 
unsurdur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, başka bir münasebetle huzuru
nuza geldiğim zaman arzetmiştinı, gazete sütu
nu ve. Meclisin kürsüsü yan yana yükselen iki 
şerefli hürriyet abidesidir. Bu iki mefhum yan 
yana müsavi kıymette müsavi bir olgunlukla biri 
ötekini çiğnemiyerek yürüdüğü zaman bu mem
leketin ne kadar ağır şartlar altında olunrsa ol
sun az zamanda hedefine varması ve en güç iş
lerin başarılması sağlanmış olur. Onun için ba
zı gazete sütunlarına akseden ve düşünceli ol
gun yurtdaşlarda kaygı uyandıran noktalar var
dır, artık bir dereceye kadar olsun açılmış bu
lunan-bu havantn tesiri arkadaşımız lisanında 
öyle ifadelerle aksettirilmiştir ki, bunun acısı
nı, bugünü yaşayan bizler gibi çocuklarımız bi
le duyacaklardır. 

Bazı gazteler Türkiye Büyük Millet Mec'isin-
den adnlı anmayı bile kıskanarak, «Ankara Pa
lasın karşısında oturan efendiler» diye bahset'i-
ler Meşhur filozof şairimiz, millî şairimiz Tev-
fik Fikret'in sisli ye karanlık günlerin ruhunda 
yaşattığı ateşin ifadesi olaark yarattığı mısra 
Türkiye Büyük Millet Meclisi için kullanılmış
tır . 

Büyük Millet Meclisi hakkında « kaç nasiye 
vardır çıkacak pâkü dırahşan > sözü söylenmiş
tir. 

R. KAPLAN (Maraş) — O yazı onların alnı 
için yazılmıştır. 
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R. PEKER (Devamla) — Teessüf ettiğim 

nokta şudur ki, henüz bu havaların tazyik ve te
siri kesafetini kaybetmediği bir devirde, bütçe
mizin konuşulmasını vesile yaparak Meclisi kü
çültmek teşebbüsüne iştirak barizdir. Asıl bir 
murakabe bir eksiği tamamlamak, hatalı bir işi 
isabetli bir noktaya vardırmak ve ihtiyacımızı 
ikmal ve ıslah etmek veya yanlış, zararlı görülen 
hareketleri ortadan kaldırmak teklifleri içine gi
rer. Yoksa arzettiğim Devi etin mesnedi, otorite
sine çevrilmek istenen zehirli havanın tesirle
rini inikas ettirmek Büyük Meclisin itibarı ile 
oynamak ne bir tenkittir ve ne de bir murakabe
dir. Bu büyük bir kusurdur. 

Bu görüşündayandığı noktayı biraz daha. aça
rak arzederim: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasanın ve İçtüzüğümüzün ihtiva ettiği esas
lara göre üç büyük görev altındadır. Bunlardan 
birincisi, bilirsiniz, ilk iş olarak Devletin Hükü
met organını kurmaktır.. Seçim bittikten sonra 
geliriz, Cumhurbaşkanını seçeriz, Hükümeti ku
rarız, ya Devlet Başkanının takdim ettiği Hü
kümete göven oyu vermek suretiyle, ya onu de
ğiştirerek yenisini yapmak suretiyle Devleti ku
rulmuş ve işler hale getiririz. Eğer Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kanun yolu ile bu Devlet 
kurma vazifesini yapmazsa kendi hikmeti vücu
du ortadan kalkar ve memlekette anarşi cari 
olur. 

îkinci ana vazifemiz kanun yapmaktır. Eski 
tâbir ile teşri, yeni terim ile yasama, ve mille
tin hak ve ihtiyaçlarını Devlet kuvvetlerinin ke
faleti altında isler bir hale sokmak için lâzımge-
len kanun unsurlarını kurarız. Bu da bizim ya
sama hakkımızdır. 

Ondan başka bu ikisi kadar mühim ve fakat 
bunlardan ayrılmaz ehemmiyette bir üçüncü ana 
vazifemiz daha vardır. O da îcra kuvvetlerinin 
işlemesini denetleriz. (Murakabe). 

Demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
millete karşı bu üç büyük vazifenin arasız ve 
birbirine bağlı olarak işletilmesi görevi altında 
bulunuyor. Tekrarlıyorum: kurma, yasama, de
netleme vazifeleri. (Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetleme ehliyeti yoktur, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi denetleme vazifesini yapacak kıy
mette ve kudrette değildir) demek onu millete 
karşı yapmıya mecbur olduğu ve Devlet varlığı
nın esası olan bir görevi yapmak için esas olan 
kudret unsurundan mahrum ve mefluç olduğu-
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ııu söylemektir. Bunu söylemek böyle bir Mec
lisin var veya yok olduğunu şüphe altına gös
termek demektir. Kanunu yaparsınız, Hüküme
ti kurarsınız, fakat denetleme vazifesini yapama
dığınız zaman bu Meclis bir zait uzuv olur. 

Bilirsiniz arkadaşlar, Kuvayi Milliye devrin
den bugüne kadar kaç esaslı iç buhranı geçirmiş-
sek bunların hemen hepsinde, Şeyh Sait vakası
nın ve saireyi de kasdediyorum, bunların hepsin
de Devleti zarar unsurlarının tesiri altında za
yıf bırakmak istiyenler hücum hedeflerini seç
mişler ve en nihayet bu hücumlarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itibarı üzerinde teksif 
etmişlerdir. (Bravo, doğru sesleri). Bu geçmiş 
zamanlarda olduğu gibi bugün de Devleti hırpa-
lıyacak birinci kesin vasıta onun mesnedi sayılan 
Büyük Meclisi ehliyetten sakıt bir halde göste
rip çokluğu buna inandırmak yolu olarak kul
lanılıyor. Bir Devleti yıkmak için sistemleşmiş 
usul bugün budur, ve bu usulün geçirmekte oldu
ğumuz buhran devir içinde bizim memlekette tat
biki metodu budur. Yine teessüfle tekrar ederim 
ki, içimizden bir milletvekili bu havanın esmekte 
olduğu bir zamanda aynı sistem bu Meclisin kür
süsünde kullanılmaktadır. Hikmet Bayur'un 
sön sözleri Meclisin ehliyeti üzerinde umu
mî bir şüphe yayacak fikirler neşretmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü masun
dur. Burada söz söyliyen bir Milletvekili sözle
rinden dolayı sorumlu değildir. Fakat bu, ka
nım ifadesiyle mesuliyet noktasıdır. Bir Devle
tin müşterek varlığını sarsacak bir hareketin mâ
nevi mesuliyeti ağırdır. 

Fakat böyle bir Hükümet ve böyle bir mille
tin böyle bir dünya gürültüsü içerisinde masu
niyetini gözönünde bulunduracak bazı inanış, 
buluş ve dayanışları vardır ki onlara müşterek 
bir inanla sarılmak mecburiyeti vardır. 

Vazife olarak kürsüden birçok eksiklikleri 
söylerken inanışta ve dayanışta millî varlığa 
esas olan noktaya hararetle ve dikkatle sarılmış 
olmak mecburiyetindeyiz. (Bravo sesleri). 

Bir siyasi uzviyet böyle olduğu gibi fizyolo
jik bir uzviyet te böyledir. Bir vücudu iyileştir
mek, sıhhat eksikliklerini tamamlamak için ona 
acı verecek, sızı verecek ilâçlar, ameliyeler tatbik 
olunabilir. Fakat onun dimağına ve kalbine, de
rinliğine nüfuz edecek bir ameliye tatbik olu
namaz. 

Hayatta her mevcudiyetin dokunulmaz, mü-
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nakaşa olunmaz ve hırpalanmaz bir tarafı var
dır. Herşey zayıfladığı zaman güvenip dayana
cağımız kurul Büyük Meclistir, onun şerefi ko
runmalıdır. (Doğru sesleri). Bayur arkadaşı
mızın sözleri, üzerine bilhassa dikkatle dur
mak istediğim son sözleri İra safhaya geldiği za
man Kamutayın durumunda umumî bir uğul
tu havası hâsıl oldu. Bu arzettiğim safha Ka
mutayın derin hassasiyetini ifade eder ki bu 
uyanıklığı ben Devletin kuvveti için büyük bir 
kuvvet sayarım. 

Manisa Milletvekilinin işlere ait tenkitleri 
safhasının da her milletvekili arkadaşın yaptığı 
gibi kendi vazifesini yaparken ve acı, tatlı bü
tün fikirlerini ortaya koyarken Büyük Millet 
Meclisi kendisini sükûnet ve hürmetle dinleme 
kemalini ve olgunluğunu göstermiştir. Hikmet 
Bayur arkadaşımız, denet yoktur dedi, veyahut 
zaiftir dedi. Kelimeler tamamen aklımda değil, 
fakat arzedeyim. ki Büyük Millet Meclisinde ça
lışma ve denetleme ödevi yapılırken her arkadaş 
bu vazifesini kendi tecrübe ve tabiatine, kabi
liyetine göre başka bir çalışma şekli ile yapar. 
Esasen yeryüzünün her parlamentosunda mev
cut olan üyelerin bilmiyorum, ancak yüzde beş 
veya onu kürsüye çıkıp söz söyler. Bazı arkadaş
lar kürsüde söz söylemekle vazifesini görür. Ba
zı arkadaşlar kürsüde, söz söylemek itiyadında 
değildir amma gazete sütununa çıktığı zaman 
vazifeyi başarının en yüksek irtifaına varmış 
olarak yapar, en keskin bir telkin ifdesiyle 
muhitine fikirlerini yayar. Birincisinin yaptığı
nı ikincisi o kadar başarı ile yapamaz, ikincisinin 
yaptığını da birincisi yapamıyabilir. öyle arka
daş vardır ki, kürsüde konuşmaz, yazı da yaz
maz, koridorlarda dolaşırken fikirlerini yayar, 
noktai nazarını arkadaşlarına aşılar. Bunlar ko-
lis çalışmasında bazan daha çok başarı gösterir
ler, memleketin hayrı için söz mevzuu olabile
cek işleri kürsüden değil fakat Komisyon çalış
malarında parlak surette gören arkadaşlar çok
tur. Bu da milletvekilliği vazifesinin bir nevi 
ifade tarzıdır. İnsanlar böyledir. Birisi bir ha
reket tarzının ve diğeri de başka bir tarzın ehli 
olur. 

Müsaadeleriyle kendi görüşüm olarak arzede
yim ki meselâ Hikmet Bayur Milletvekili olarak 
pekâlâ kürsüde söz söylerken, gazete sütununa 
geçtiği zaman bir acemi gazete yazarı derecesin
den yukarı çıkmamıştır. (Alkışlar). 
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Arkadaşlar; bir noktayı hepimiz müşterek bir 

vazife olarak bilmeliyiz. Bu kürsüde söz söyleyen 
her Milletvekili vazife görmek, denetlemek, oyu 
isabetle vermek hususunda kendisinden başka 
her arkadaşın en az kendisi kadar samimi ve 
doğru hareket ettiğine inanmak mecburiyetin
dedir. (Bravo sesleri, alkışlar). Başka türlü bu 
cemiyet nizamı yaşayamaz. Kısaea söylemek is
tediğim bazı noktalar daha vardır ki bunlar Ka
mutaydan ziyade Partinin Büyük Kurultayına 
ait vazifelerdir. Onlar hakkında Kamutayda faz
la söz söylemeği, buradaki çalışma israfları Fakat 
konuşulduğu için ben de şunlar üzerinde biraz 
durmak isterdim. Meselâ arkadaşımız diyorlar ki 
icra kuvvetinin seçtirdiği meclis: Kamutayda de
net güvenini yapamayız. Bunu eğer kendisi için 
söyliyorsa, zannediyorum ki, bu, varid bir şey 
değildir. Çünkü herhangi bir vazife duygusu 
icabettirdiği zaman kürsüye çıkıp vazifesini yap
maktadır .Diğer arkadaşlar da, böylece çalışmak
tadır. 

îcra kuvvetinin seçtirmesi bahsine gelince; 
arkadaşlar, bunu ifade tarzına göre mefhumu, 
mânası iyi veya fena gibi gösterilebilir. Fakat 
hakikat şudur Türkiyede seçimi icra kuvveti değil 
Parti Başkanlık Divanı idare etmektedir. Demok
ratik mefhumlar üzerinde kurulmuş olan Devlet
lerde de, genel seçimler partilerin siyasi rehber
liği ile idare edilir. 

En olgun, demokratik varlığı numune göste
rilecek herhangi bir Devletin çalışma hayatına 
bakmız. Onun saylav adaylarını partisinin mer
kezi gösterir. Bu merkezin başmda da lider var
dır. Başka türlü müşterek inanda birleşmiş 
önemli bir çokluk bir partinin parlâmento çalış
masında başarı göstermez önemli bir çokluğun, 
bir partinin çalışmasına çekirdek teşkil edebil
mesi amelî imkân bakımından ancak bu sayede 
mümkün olur. Seçilen Meclis kendi liderini, her 
Devletin kendine göre ufak usûl farkları vardır, 
yeter ki, lider oraya seçilerek gelmiş olsun, parti 
muhtelif memleketlerin arzettiği değişik manzara
lara göre ya orada Devlet reisidir, veyahut kabine 
reisidir. Lider seçim neticesinde iktidar mev
kiine gelen ve orada durabilen bir adamdır. Bi
zim tarzımız tıpkısı tıpkısına falan Devlete ben
zer değijse bu esasa uygundur. Bunun şekli ve 
tatbiki bakımından daha iyi elması, tecrübeleri
miz ilerledikçe daha, yurt için daha amelî ve da
ha hayırlı şekillere gidebiliriz. Ben aciz arka-
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daşmız zannediyorum ki daha evvelki parti bü
yük kurultayında, Başbakanın, Parti Grupu kar
şısındaki mesuliyeti dolayısiyle, genel başkan 
başkan vekilliğini uhdesinde bulundurmasını 
mahzurlu gördüm ve bu mahzuru uzun uzadıya 
açıklamıştım. Fakat benim bu mütalâamı dik
katle dinliyen parti çokluğunun vardığı karar 
karşısında bu konuda İsrar etmeğe mahal yoktu. 
Eğer o zihniyetim bu noktaya ilişmeğe devam 
ederse, bu fikri önümüzde açılacak Parti Büyük 
Kurultayında aynı vazifeyi yapabilirim. 

Arkadaşlar Devlet idaresinde medenî alemin 
en son vardığı isabetli şekil bütün fikir ve müta
lâalar söylendikten sonra çokluk kararına uy
maktır. Beşeriyet, büyük bir çokluğun müşte
rek akidelere inanarak müşterek hedeflere var
ması sistemi olarak bundan başka usul bulama
mıştır. Devlet, sistemimiz hakkında daha iyi şe
killer olduğunu her zaman konuşabiliriz. Fakat 
Parti Tüzüğümüzün bizi bağladığı umumî çizgi
lerin tesirine daima riayet etmek ve yeni teklif- ^ 
lerimizi kurultaya saklamak şartı ile... 

Nihayet arkadaşlar, söylemek istediğim fikir
leri arzetmiş bulunuyorum. Şu cümleyi son söz 
yaparak kürsüyü bırakmak isterim: 

İçimizden herhangi birimiz, Meclis dışında, 
seçim bölgelerimizde ve millî muhitlerde kazan
mak istediğimiz şahsî itibar olarak bütün Mec
lisin umumî itibarından hissemize- düşecek par
ça ile iktifa etmeliyiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

R. KAPLAN (Maraş) — Aziz arkadaşlarım; 
1946 yılı bütçesinin umumî konuşmasını ya
parken ben de bir nokta üzerinde durmak, dü
şündüklerimi arzetmek istedim. 

Arkadaşlar, paramız ve malî bağımsızlığı
mız, hülâsa edersem, mevzuum bu olacaktır. 

Arkadaşlar, son zamanlarda mütemadiyen 
emisyon emisyon, diye bu kelimenin üzerinde 
durulması, beni bu konuda konuşmaya çağı
ran içimden feveran eden şu his olmuştur. Bu 
kelime tekrar edile edile acaba Devletin yapı
cılık vasfına zaaf gelir mi? Bence bütün Türk 
vatandaşlarımızın her ferdinin benim kadar 
kıskançlıkla üzerinde durduğu, memlekette iş 
yapmak, kalkınma ve imarın ancak mümkün 
olması paramızın varlığına ve kıymetine bağlı
dır. Arkadaşlar, fikrimi izah etmek için kendi 
hayatımdan, dünyaya geldiğim günden bugüne 
kadar geçirdiğim hayattan bahsederek işe baş-

hyacağım. Ammada yaşlıymışsın ha demeyiniz. 
İstibdat seneleri içinde ömrümün 25 yılını ge
çirdim Doğduğum günden 25 yaşına gelinceye 
kadar yaşadığım bu istibdat devirlerinde aklım 
ve şuurum yerine gelince, gördüm ki, memle
kette yol yoktur. Yahu bu Devlet niçin yol 
yapmıyor? Aklım bunun üzerinde işlemeğe baş
ladı. Doğduğum yer Toroslar içinde bir kasa
ba olduğu için ve burası âdeta dağlarla mahsur 
bir yer bulunduğu için bana iptida yol ihtiyacı 
kendisini gösteren bir şey oldu. Onun için ba
şım iptida yol mevzuu üzerinde işlemeye baş
ladı. Yaşım biraz daha ilerledi, tahsil için 
Mısıra gittim. Mısır elimizden çıkmış bir vilâ
yetti. Amma baktım ki orada bir çok umran 
işleri, faydalı şeyler yapılmış. Kendi yurdu
mun içinde bunlardan bir şey göremediğim 
için sordum, niçin bizde bunlar olmuyor? Efen
dim, Devlet kendi varidatına sahip değil, ken
di parasına kendisi hâkim değil de ondan. Ne 
var? İşte Düyunu Umumiye diye bir şey var, 
bundan dolayı Devlet kendisi bir şey yapacak 
olsa, paran yok. Ancak bu işi, şu, şu şirketleı-e 
imtiyazını verirsen yapabilirsin, deniyordu. 
İstibdat zamanında bu dert mütemadiyen ba
şımı doldura doldura, zaten istibdat devrinin 
son senelerinde bu durum o kadar tazyik etmeğe 
başlamıştı ki o seneleri hatırlıyan arkadaş
lar içimizde çoktur, yurtda âdeta - tâbiri mah
susla - ekmeği kendinden hizmetçi durumunda 
kalmışızdır. Devletin ve milletin para getiren 
hangi işi varsa hepsi ecnebi şirketlerin eline 
geçmiş ve kendi ekmeğimiz kendimizden olmak 
üzere biz âdeta o müesseselerin jandarmalığını, 
bekçiliğini yapmıştık. Sonra arkadaşlar, bili
yorsunuz, Meşrutiyet doğdu. Arkadaşlar, öm
rümün 12 senesini Meşrutiyet devrinde geçir
dim. O devirde mebus olan arkadaşlarımız içi
mizde vardır, Meşrutiyet idaresinin bütçelerini 
nasıl tanzim ettiğini o günlerde yetişenler, Mec
liste bulunan arkadaşlar bilirler. 

Arkadaşlar, Hükümet bütçesini yapamadı, 
iki sene, üç sene, o kadar tazyik altında idi. 
Çünkü bütçesine varidat koyacağı ne varsa 
hepsi merhundu. Düyunu Umumiye gibi belâ
lar vardı. Bir şey yapmak istese yoktur, baka
lım, şu sefaretle, şu şirketle konuşalım, mü
saade ederler mi? Meşrutiyette bu yurt bundan 
kurtulamadı. Esasen para denilen şey arkadaş
lar, bir milletin varlığının' karşılığı, bir kıy-
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mettir. O milletin varlığı varsa, o milletin Dev
let namına varlığı varsa paranın karşılığı odur. 
İstibdatta, Meşrutiyette arkadaşlar yalnız bu 
yurtta, altın kendisi kıymet olduğu için - Dev
letin bir kıymeti yoktu, elinde bir şey kalma
mıştı, hepsi ecnebi şirketlere geçmişti - altmm 
kendisi kıymet olduğu için altın para tedavül 
ederdi, imparatorluk yıkıldı, bildiğimiz felâ
ket, birinci dünya harbinin mütarekesiyle bu 
memleketin başına geldi. Millî Mücadele başla
dı, Türk milleti kendi işine kendi elini koydu, 
Millî Mücadeleyi zaferle neticelendirdi. 

Arkadaşlar, size bir tarihî hâtırayı arzetme-
me müsaadenizi rica ederim, işte o tarihî hâtı
ra, paramızın kıymetine, millî bağımsızlığımızın 
mebdeine bu yurdun içinde taş taş üstüne koy
mağa başladığımıza ilk âmil olan hâtıradır. O 
hâtıra da şudur arkadaşlar : 

Arkadaşlar, Lozan müzakeresi devam ediyor, 
hepinizin hatırlıyacağı şeylerdir, affınızı rica 
ederim, malî işler üzerinde, Düyunu Umumiye 
üzerinde, imtiyazlar üzerinde konuşmalar olu
yordu. Başmurahhasımız, bugünkü Devlet Rei
simiz, Aziz Şefimiz İnönü, ısrarla kayıtsız, şart
sız istiklâli malî üzerinde ısrar ediyordu. Bir 
gün ısrarına devam ederken İngiltere'nin baş-
murahhası olan Lord Gürzon der ki; «Muzaffer 
kumandan, zaferine mağrur kumandan, çok ıs
rar ediyorsun, bizi âdeta bunalttın, biraz uy
sal ol da şu müzakereyi bitirelim. Yoksa kendi 
memleketini sen daha iyi bilirsin, ben de bili
rim, yanmış, yıkılmış bir memlekette Hükümet 
kurdunuz, yarm yapacağınız birçok işler yar
dır, o vakit bana muhtaç olacaksın, bugün ben
den zorla aldıklarını o vakit senden birer birer 
geriye alacağımj» 

Millî Şef, o vakitki Başmurahhas İnönü ona 
şu cevabı vermişti : 

«Hayır, katiyen gelmiyeceğim size. Malî is
tiklâli, malî bağımsızlığı tam olarak alacağım 
ve kendi yağımla kavrularak kendi paramla 
yurdumu imar edeceğim.» 

Arkadaşlar, mebde bu oldu. Lozan'da kazan
dığımız bu malî bağımsızlık bize, Büyük Mil
let Meclisine bir büyük yol açtı, şehrah açtı. 
O yoldan bu Meclis çalışmağa başladı. Meğerse 
o malî bağımsızlık denilen şey, ne feyizli şey
miş, ne verimli şeymiş. O, elimizden alınan ni
met ne büyük nimetmiş. Düşünün bir defa ar
kadaşlar. Birinci Cihan harbinden nasıl çıktık? 
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İmparatorluk dünyaya karşı malî bakımdan ne 
durumda idi? Bize neler bıraktı? İşte arkadaş
lar bu başlangıçla işe başladık. İmparatorluğun 
bize bıraktığı dahilî istikrazlara kadar ödedik; 
bu harap Anadolu'dan aldığımız ve kendi para
mızla. Bu kâfi gelmedi, bütün Millî Mücadele
nin masrafları vardı, birçok senetler vermiştik, 
Millî Mücadeleyi devam ettirebilmek için. O 
borçlan da ödedik. Ondan sonra, bu borçları 
ödedikten sonra, memlekette iş devri başladı, 
iş yapma devri başladı. İş yapma devrinde ar
kadaşlar memleket kimden istikraz yaptı da bu 
işleri başardı? 

Düyunu Umumiye müzakereleri hergün gü-
nügününe yolunda devam etti. Bugüne gelince
ye kadar tahakkuk etmiş olan ne varsa ödemek
ten geri kalmadık. Amma birçoklarının müker
rer olduğu da müzakereler sırasında meydana 
çıktı. 

Arkadaşlar, bu başarmamızın hep malî ba
ğımsızlığımızın feyizleri olduğuna hiç kimse te
reddüt eder mi? 

Arkadaşlar, kendi yaptığımız şimendiferle 
de kalmadık. Vaktiyle İmparatorluk devrinde, 
yalnız Meşrutiyette değil, İstibdat devrinden 
başlryarak Meşrutiyet devrinde de devam eden 
imtiyazlı şirketler birer birer satın alındı. Bun
lara mukabil hiçbir yerden istikraz yaptık mı? 

Arkadaşlar, bir millet kendi varlığına inan
dıktan sonra kendi parası onun varlığıdır. Ar
kadaşlar, bu para üzerinde hiç kimsenin, emis
yon olur, şu ve bu olur gibi yapacağı propa
gandalara karşı Türk milleti çok dikkatli dur
malıdır. Her ferdin en çok dikkatle üzerinde 
duracağı mesele budur arkadaşlar. Şu 20 sene
dir yapılan işler bu bağımsızlık üzerinde gös
terdiğimiz dikkat ve hassasiyetle yapılmıştır. 
Maliye Bakanımız burada izahat verirken harb 
yıllarında 900 küsur milyona çıkan bu emisyo
nun geçen sene 100 milyonunu geri almış, 800 
küsur milyona inmiş, bu sene dahi şu kadar mil
yonunu da çekerek şu kadar milyona ineceğini 
söyledikleri zaman ben titremeğe başladım. 200 
milyonunu bankaya veriyoruz. Bankaya vere
ceğimize, bankaya borçlu kalalım, bu para ile 
memlekette iş yapalım. Arkadaşlar, bu memle
ketin varlığı, Devlete ait varlığı yalnız yirmi 
senede yaptığımız şimendiferler, fabrikaların 
bir yekûnunu versin Maliye Bakanı, bakalım. 
Kaç yüz milyon tutacak? Daha dün satınaldığı-
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mız ormanların maliyetinin bir yekûnunu ver
sin, bakalım. Bunlar emisyon karşılığıdır. Han
gi emisyon efendim, hangi emisyon? Bu ne
dir ki? Bu kelimedir ki, Türk milleti İstibdat 

devrinden bundan dolayı mahvolmuştur. Meş
rutiyet devrinde de bundan dolayı batmıştır. 
Düyunu Umumiye ile karar verilmiştir. İmti
yaz olarak başkalarına verilmiştir. Hayır, biz 
işin başında ve bugünkü Devlet Reisimizin Lo
zan'da söylediği sözü daima mebde tutacağız. 
Biz kendi yağımızla kavrulacağız, herşeyi ken
di paramızla yapacağız. Bunu yapmak kudreti
ni haiz miyiz, değil miyiz? Bunun cevabı, bu 
milletin senelerdenberi yaptığıdır ve hepsi gözö-
nündedir. Kaç yüz milyon liralık işler yapıl
mıştır? Bunların hepsi kendi paramızla yapıl
mıştır. Binaenaleyh sayın Maliye Vekilimiz
den çok rica ederim, bu iş üzerinde bu Devle
tin şimdiye kadar yapmak kudretini gösterdiği, 
faydalı olma yolundan alıkoymıyacak şekilde 
bütçeleri üzerinde hassas olsunlar. Rica ede
rim, kendi paralan az mıdır? Hükümetin mil
yonlarca karşılığı vardır; bir milyar değil, bel
ki 5 - 6 milyar liralık Devletin malı vardır. 
Bunun karşılığıdır. Fazla olarak ta bu kadar 
altın vardır. 

Etrafımızdaki Devletlerin paralarına baka
lım, bizim paarmız kadar kıymetli olan hangisi
nin parası vardır? Arzettiğim gibi, yeni yap
tığımız ve ecnebi şirketlerden satınaldığımız şi
mendiferler, fabrikalar, diğer müesseseler... 
Bunların heyeti umumiyesinin bir yekûnunu 
alın, bunların hepsi bu paranın karşılığıdır. 
Böyle bir para nasıl kıymetsiz olur? 

Arkadaşlar, vaktiyle bir Ziraat Bankamız 
vardı, onun da sermayesinin ne kadar olduğu
nu biliriz. 20 sene içinde yine bu para ile kur
duğumuz bankaları düşününüz; Devletin malî 
kudret ve kıymetini artırmakta âmil olan bu 
bankalar dahi bu memlekette böyle bir para 
emisyonu meselesinin mevzuubahis olamıyacağı-
nı tesbit edecek mühim varlıklardır. • Arkadaş
lar, hiçbir vakit Düyunu Umumiye propagan
dasına kendinizi kaptırmayınız. O propaganda 
devam etsin amma, Maliye Bakanımız da para
mız üzerinde yapacağı kıymetli ve kudretli 
neşriy- tla eski, şeylerle değil, çünkü bir çok 
nazariyeler vardır ki bugün kıymetini kaybet
miştir. Hâlâ o nazariyeler üzerinde durarak ka
lem yürütmek zamanı çoktan geçmiştir. Bugün-
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kü kıymetler üzerine neşriyat yapılmasını bilhas
sa Mailye Bakanımızdan rica edeceğim. 

Arkadaşlar sözümü uzatmıyacağım, affmızı 
söyled'ği bir nu'uktan misâl alıyorum. Tekel 
Bakanına salâhiyet verdik. Tekel işleri üzerin
de bu paramızla çalışmalar yapıyor. İşte önü
müzdeki bütçede verdiğimiz sermaye yüz milyon
dur, amma bize iki yüz milyon veriyor senede. 
İşte bu kadar faydalı müesseseler paramızın kar
şılığıdır. Onun için paramız üzerindeki dikka
tini bilhassa Maliye Bakanından rica edeceğim. 

Arkadaşlar, çünkü bu Devletin, bu milletin 
yapacağı işler bitmemiştir. Bugün bu Orta Ana-
doluyu bayındırlığa kavuşturmak için, gerek 
Akdeniz, gerek Karadeniz sahillerinde yapmak 
istediğimiz büyük limanlar vardır. Amma li
man; kupkuru bir taş çevresi yapıp ta bırak
mak değildir. Bugünkü muasır zihniyetin iste
diği her türlü teçhizatla mücehhez limanlar yap
maktadır. Limanı yaptıktan sonra da arkasına 
bir kara yolu, bir katır yolu, bir araba yolu de
ğil, limana inecek, gerek ithalâtta gerek ihra
catta bihakkın iş görecek, vazifeleri karşılıya-
eak şifendiferler yapmaktır. Orta Anadoludan 
muhtelif limanlara, gerek Karadenize, gerek 
Akdenize bir an evvel inilmesi lâzımdır. Onun 
için Bayındırlık Bakanımızdan bir an evvel bu 
işin programını istiyoruz. Para? Bu parayı 
Meclisi Âli verecektir. Çünkü bu yurdun yaşa
ması için bu yirmi sene içerisinde gördük ki yap
tığımız işlerle bu yurt imar edildikçe parası da 
bollaşıyor. O halde bir an evvel imar işlerini ik
mal edelim, bu limanları ve şimendiferleri yap
mak için bir an evvel geniş bir proğlamla gelme
sini Bayındırlık Bakanımızdan rica ederim. 

Arkadaşlar sözümü uzatmıyacağım, affmızı 
dilerim. Sözümü bitirirken, Büyük Meclisin, 
Büyük Türk Milletinin intihabı ile, seçimi ile 
25 senedir, şimdi bir çoklarını saydığım işleri 
yapmakta âmil olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kurulduğu günden bu güne kadar âzası 
olmakla iftihar duyan bir arkadaşınızım. 

Arkadaşlar, 25 senelik hayatı olan şu Mec
lis, Türk milletine karşı bütün hesabını verme
ye, ben de bir uzvuyum, hazırız arkadaşlar. 
(Alkışlar). Bu 25 sene içinde arkadaşlar, Türk 
milleti namına aldığımız vazifeyi; İstiklâl Har
binde mi yapmadık? Millî Mücadele de mi yap
madık, zafer kazanmada mı yapmadık, zaferi 
kazandıktan sonra sulhu Devlete, yurda, mille-
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te nafi olmasında mı yapmadık? Ondan sonra
ki seneleri de gözünüzün önünden geçirin, ar
kadaşlar ne seneler geçirdik, o senelerde dahi bu 
Meclis Türk milletinin yüksek menfaatlerini her 
vakit için müdafaa eden, koruyan, onun için ça
lışan ve onun vekâletini verdiği, bakanlıkların 
murakabesini yapmaktan acaba hangi gün çekin
miştir"? Bu Meclis ki, böyle bir ittiham altında 
bulunduruluyor, bir arkadaşımız tarafından. 
Arkadaşlar, bir Meclis ki, tek baştır. Bu mem
leketten Hanedanı çıkardınız. Meclis, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Devleti kurandır. Bir ar
kadaşımın ifade ettiği gibi, evvelâ kendisi seçi
lir, ondan sonra Devlet reisi seçilir. Bu Meclis 
böyle zayıf sözlerle ittiham altında bulundurula
maz. Bu Meclisin tarihi vardır, bu Meclisin 
bütün hayatı müddetince, 25 senelik ömrü müd-
detince hepimiz günü gününe hesap vermeğe ha
zırız. (Bravo sesleri). 

Bu arkadaşımız bu Meclise dört devredir gir
miştir. Madem ki, böyledir, bu Meclise geldiği 
gün niye çekilmemiş? Bu Meclisin Bakanlığını 
kabul etti, vekil oldu. Bu Meclisin sefirliğini 
kabul etti, hariçte vazife gördü. Dört dev
redir de Meclisin içinde. Bugünkü aklına geldi, 
bu Meclisin denetleme kuvvetini haiz olmadığı? 
Nasıl olur?.Hem akıllı bir arkadaş. Sonra biz 
buraya Ankara'ya geldiğimiz zaman kendisini 
Hariciye Bakanlığı Umuru Siyasiye Müdürlü
ğünde bulduk. Bu kadar yüksek bir vazifede 
olunpta ondan sonra da arzetiğim gibiı sefir
lik, vekillik ve mütemadi Meclis âzalığı bilmi
yorum 15, 16 senedir de, evet dört devre yaşa
dıktan sonra «bu Meclis, Meclis değildir» diyor. 
Kimin adayı? Bakanların adayı. Nasıl olur? Ni
zamnamesini okumamış mıdır bu Partinin? (Al
kışlar. Bravo ve yaşa sesleri). 

Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Kıymet
li arkadaşlar; bendenizden evvel bu kürsüye 
çıkan iki kiymetli hatip, çok parlak sözlerle ve 
gayet muvaffak bir tarzda bendenizin dokun
mak istediğim meseleyi çok güzel şekilde 
izah ettiler. Onun için bendenize fazla bir şey 
kalmadı. 

Ancak yüreğimdeki bir ukdeyi çözmek için 
Huzurunuza çıkmış bulunuyorum. İki satırla 
o ukdeyi çözeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; hepiniz bilirsiniz ki, 
tenkit gerek ilim sahasında, gerekse politika sa-
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hasında ancak iki tarzda olabilir. Üçüncü bir 
yol yoktur. 

Bunun birisi objektif, diğeri sübjektik ten
kit. Yanı buna eskiden enfüsî ve afakî der
lerdi. Zanediyorum ki, bendenizin kanaatıma 
göre her sahada gerek politika sahasında ge
rekse İlim sahasında afakî tenkit pek makul 
bir haslettir ve galip gayet te güçtür. Halbuki 
enfüsi tenkit yapmak için ne büyük bir hatip 
olmağa ne de büyük bir müdekkik olmağa lü
zum vardır. Fakat objektif tenkit yapmak çok 
güçtür. Tabirimi mazur görünüz mahalle kah
vesinde bile halk takımından zevat tenkit yapa
bilirler. En kiymetli adamlar hakmda müta
laa yürütebilirler. Bendeniz Bayur arkada
şımı evvelâ çok nazik bir insan çok halûk bir 
adam ve çok geniş bir ilim sahibi ve çok eski 
bir siyasi hayata sahip bir insan, tek tabir ile 
tam vasıflı bir kâmil insan olarak kendilerinin 
tenkidinin daima böyle olmasını bekledim. 
Bendeniz de kendilerini kemali dikkatle dinle
yenlerden bir tanesiyim. Tenkitlerinde epeyce 
bu sahadan uzaklaştılar yani afakîlikten enfü-
siliğe doğru büyük bir kayma gösterdiler. De
lillerinde, idialarmda, müşahedelerinde daha 
ziyade enfüsiliğe kaydılar. Belki ben aldanı-
yorum, fakat benim görüşüm bu. Mamafi bıı 
yine kendilerine ait bir iştir. İsterlerse afakî, 
isterlerse enfüsi tenkit yürütürler. Tenkitte 
iki yol vardır, politikada ve ilimde. Birisi sert 
tenkittir ki, karşısındakini yalınız ilzam etmek 
kasdiyle değil de, birazda incitmek maksadiyle 
yapılan tenkittir. Diğeri ise ancak karşısında
kinin yaptığı işlerdeki eksik tarafları göster
mek kasdiyle yapılan yumuşak tenkit. Bu ikinci 
yol ve tenkit daha çok müessirdir. Hem kar-
şısmdakilerin dinleme kabiliyetini artırır ve 
hem de asıl muhataplar üzerinde müessir olur. 
Hikmet Bayur arkadaşımı bu noktadan da, ken
di şahsi kanaatime göre, biraz başka türlü ha
rekete doğru kaymış görmekteyim. 

Arkadaşlarım; insanların her bakımdan, ge
rek fizyolojik ve gerek ruhiyat bakımından ya
ratılışları başkadır. Burası bir parlamento te
şekkülüdür. Bu teşekkül içerisinde elbette şu 
veya bu tarzda düşünen adamlar bulunacaktır. 
Parlamento hayatı demek, muhtelif fikirlerin 
ortaya atılmasından ve bunların üzerinde tartı
şılmasından sonra ancak çokluğun iltizam ettiği 
fikrin hâkim olarak ele alınması demektir. 
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Hepimiz bu vazifeyi elimizden geldiği kadar yap
maktayız. Nitekim kıymetli hatip ve âlim ar
kadaşım, kemal sahibi arkadaşım Hikmet Ba-
yur da bu vazifesini yapmaktadır. Ancak ma
demki bu teşekülün esası bir parlamento teşek
külüdür ve madem ki, burada yapılan ister 
ancak çokluk karariyle yapılacaktır; o halde 
- yine şahsi kanaatime istinaden arzediyorum -
bendenizce Hikmet Bayur arkadaşımızın, her
hangi bir başka arkadaşımın burada şahsi kana
atini samimiyetle ifade ettikten sonra fikir 
ve kanaati ister çoklukça kabul edilsin, ister
se edilmesin o mebus arkadaş teşrii vazifesini 
ifa etmiş demektir. 

Efendim; siz benim gibi düşünmüyorsunuz, 
siz niçin benim gibi düşünmüyorsunuz? öteki 
de niçin siz de benim gibi düşünmüyorsunuz 
der. Çokluk benim fikrimi kabul etmiyor. Şu 
halde Tıbdaki bir hâdise meydana geliyor. 
Tıp hâdisesinden bahsettiğim için muhterem 
arkadaşların aflerini rica ederim. Trpda Dal
tonizm diye bir hastalık vardır. Bu hastalar 
renkleri görmezler veyahut da bazı muayyen 
renkleri görürler. Şimdi bendeniz çokluğun 
karşısında siz haksızsınız, benim kanaatimi ka
bul etmelisiniz dediğim zaman gayet tabiî ola
rak Ali Süha Delilbaşı'da daltonizm hastalığı 
vardır, etrafındaki renkleri görmüyor demek
tir. Bunu başka türlü tefsir etmek kabil de
ğildir. Binaenaleyh arkadaşımız denetlemesini 
yaptığı zaman yahut ben denetlememi yaptığım 
zaman ikimiz de murakabe, denetleme vazife
mizi tam ve icap ettiği surette ifa etmiş olu
yoruz demektir. 

Yine kıymetli arkadaşımdan beklemediğim 
bazı tarzlar görmekteyim. Tabiî kendilerinin 
çok güzel fikirleri vardır, okumuş insandır, 
kâmil bir adamdır. Fakat son zamanlarda üç 
dört kelime üzerinde durmaktadır. Muhatabına 
şunu diyor: efendim sen beceriksizsin, efendim 
sen ehliyetsizsin, efendim sen kabiliyetsizsinı 
efendim sen kıymetsizsin. Kâfi anladık. Bende
niz dört beş senedenberi muayyen zevatm be
ceriksiz olduklarını anladım. Bunu mütema
diyen tekrardan bir şey çıkmaz. Bilâkis zarar 
çıkar. Bir defa kendilerinin şahsi kıymetleri
ne sığdıramam. Sonra karşısındaki muhatabını 
lâakal gücendirmiş olur. Biz bu Kamutayda, 
bu aziz kubbenin altmda birbirinizi gücendir
mek için toplanmadık. Aziz milletin büyük dâ-
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valannı kafamızın, aklımızın yettiği kadar hal
letmek ve ona güzel, iyi çığırlar açmak için 
gelmişizdir. O halde birbirimizle kavga etme
ğe, gücendirmeğe hakkımız yoktur. Hakkımız 
olsa bile bundan ne fayda çıkar? Bunu böylece 
belittikten sonra iki üç kelime ile sözümü bi
tirmek istiyorum, vaktinizi almayacağım. 

Arkadaşım, denetleme vazifesinin ifa edil
mediğinden bahis buyurdular. Bendenizin par
lamento hayatım, kendileri kadar eski değildir, 
bendeniz bu aziz kubbenin altına girdim gireli 
şahsen ve arkadaşlarım öyle görmekteyiz ki, 
denetlemeyi, tâbiri mazur görün, bazan şid
det ve hiddet hududuna vardırarak yapmakta
yız; hattâ nezaket marjını geçerek yapmakta
yız. Başka türlü denetleme nasıl olur? Bendeniz 
frenk parlamento âlemini bilmiyorum. Fakat 
biraz frenkçe bildiğim için frenk' parlâmen
to hayatını, müzakerelerini okumaktayım. Oku
muş olduğum şeylere istinaden söyliyebilirim ki, 
garp âlemini görenler de bendenizden pekâlâ, 
pek râna bilirler ki, garp âleminin herhangi bir 
parlâmentosunda dahi ancak bu kadar şiddetle 
münakaşa yapılabilir. Bunlar ayrıca birbirleri
nin kafasına hokkada atarlarmış. Bizde çok şü
kür hokkalar yok, olsa belki onu da yapacağız. 
Binaenaleyh, ben vazifemizi, murakabemizi gayet 
güzel yaptığıma kaniim, kendileri de gayet güzel 
yapıyorlar. Bendeniz de denetlememi, muraka
bemi gayet iyi ve millete karşı olan vazifemi ga
yet güzel yaptığıma kaniim. En az kendileri ka
kaçlar yaptığıma kaniim. 

î. ABVAS (Van) — O da yapıyor, yapmı
yor mu? 

Dr. S. DELİLBAŞI (Devamla) — Kendi
leri de yapıyorlar. Ben de zaten en az kendileri 
kadar dedim. 

Arkadaşlar, şimdi geliyorum asıl mühim dâ
vaya. Bu teşekkülün en mühim eksiği şudur 
diyorlar: «Bizi denetlemekle mükellef olduğu
muz Hükümet erkânı seçiyor. Bunun mânası 
açık. Şek ve şüphe yok. Yani demek istiyorlar 
ki; tabiî bu fıkranın önü ve arkası var, sizi ra
hatsız etmemek için okumuyorum, önü ve ar
kasında deniliyor ki; biz denetlemeyi iyi yapa
mıyoruz, çünkü biz denetliyeceklerimiz tarafın
dan seçilmekteyiz. Hemen arzedeyim arkadaş
lar; ben bugünkü Hükümeti ve dünkü Hükü
meti derhal tenzili ediyorum. Bugünkü ve dün
kü Hükümetler tenkit edildi diye şu veya bu 
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intihapta falan adamm aleyhinde hareket etmek ' 
küçüklüğüne düşmekten çok yüksektir. Ben 
şahsan bu kanaattayım bu bir, ikincisi bendeniz 
Hükümeti tenkit ediyorum diye veya başka bir 
arkadaş Hükümetini tenkit etti diye kendisinin 
ileride milletvekili olmamasından korkuyorsa 
işte o arkadaş asıl millî vazifenizi ifa etmemişsi
niz demektir. Bendeniz ümid etmiyorum ki; 
içimizde hiç bir arkadaş, Hikmet Bayur'da dâ
hil olduğu halde böyle bir endişeye düşsün, ma
ruzatım bu kadardır. (Alkışlar). 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Çok muhterem 
arkadaşlar, bendeniz de yüksek hassasiyetinizi 
davet eden dünkü Hikmet Bayur arkadaşımızın 
asıl mesele diye vazetmiş oldukları son mütalâa
ları üzerinde objektif mahiyette olarak düşün
celerimi ifade için söz almış bulunuyorum. 

Ancak, odan evvel bütçenin umumî hatları 
dalayısı ile arkadaşlarımdan Salâhattin Batu'-
mın temas ettiği bir dâvayı da burada tahlil et
mek niyetinde idim. O dâvaya tamamen iştirak et
tiğimi ifade ve bu arada bir temenni ilâve etmek 
istiyorum ondan sonra asıl meseleye geçeceğim. 

Bu temennim de şudur: Kuraklık mmtaka-
sında bazı vatandaşlar için şimdiden dahi açlık teh
likesi maalesef belirmeğe başlamıştır. Bunun 
için icabeden tedbirin salahiyetli makamlar ta
rafından şimdiden derpiş edilmesi temennisini 
buradan izhar ederek asıl meseleye geliyorum. 

Saym Hikmet Bayur dünkü beyanatında Mec
lisin denetleme vazifesini ifa etmemesini ve se
çim tarzındaki vaziyeti asıl derdimiz, asıl me
selemiz olarak, vazetmek istediler. Bence bir 
asıl meselemiz bir asıl dâvamız vardır amma, 
muhterem Bayur'un vazettiği şekilde değil. Bi
zim asıl meselejniz, asıl dâvamız bugünkü şart
lar içinde de har.şeyden evvel aziz olan millî var
lığımızın korunması, millî hürriyet ve demokra
simizin normal şartlar içinde inkişafını sağlıya-
cak tedbirler üzerinde hassa bulunmamızdır. 

işi bu cepheden bu şekilde vazedince böyle 
bir inkişafın teminatı, olsa olsa ancak milleti 
hakikaten temsil ettiğine asla şüphe caiz olmı-
yan Büyük Millet Meclisinin itibarının, haysi
yet ve şerefinin her türlü tecavüzden korunma
sında aranmalıdır. Sayın Hikmet Bayur *un 
temas etmiş olduğu iki noktadan biri; Mecli
sin denetleme işini yapmaması düşüncesi, Bü
yük Millet Meclisinin fonksiyonu yapmadığı id
diasını ihtiva etmektedir. İkincisi; tabii şahsi 
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kanaati olarak, seçim usulünde şu veya bu me
todun eksikliğine ve yanlışlığına temas etmesi 
suretiyle bugün hepinizin topluluğundan kuru
lan şerefli Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti
ni ve temsil salâhiyetini yine bu kürsüden müna
kaşaya kadar işi ileri götürmüş bulunuyor. Eğer 
mesele bu şekilde ele alınacak olursa saym Be-
cep Peker'in pekâlâ belirttiği gibi birkaç boz
guncunun memlekette uyandırmak istediği bir 
hava içerisinde meseleyi lâyık olduğu ciddiyetle 
mütalâa ettiğimiz zaman, Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde kendi varlık ve meşruiyetimizin mü
nakaşasını yapmak gibi bir vaziyete düşeriz. 
(Çok doğru sesleri). Böyle bir gaflete asla düş-
miyeceğimiz muhakkaktır. 

Sayın arkadaşlar; halk idaresinin en esaslı 
bir kaidesi olarak teessüs etmiş olan şey bütçe 
kontrolünün millî denetleme için en esaslı, en 
emin bir vasıta olmasıdır. Bu bütçe kontrolü do-
layısiyle muhterem Bayur, hattâ kendilerinin de 
saygısız olduğunu kabul ve ifade ettikleri en 
ağır ifadelerle, istediği bir hürriyet havası için
de belki istediğinden fazla hür - çünkü kendileri 
bazı kelimeleri saygısızlık olacağını bizzat kabuT 

ettiler - bir hava içinde mütalâa etmiş oluyoı 
lar. Burada, yine sayın Recep Peker'in ifade 
ettiği gibi, bunları hepimiz iştirak ederek veya 
etmiyerek, fakat asla ihlâl etmeden dinlemiş ve 
tabii cevaplarını ilgili bakanların vermesine in-
tizaren kafamızın içinde derlemiş bulunuyoruz. 
Fakat asıl temas ettikleri denetleme eksikliği ve 
seçim usullerinde değişiklik konularına gelince; 
bu sözler maalesef benim demin tahlil ve işaret 
etmek istediğim mânaları taşımağa gayet müsa
ittir. Beyanatının bu mânaları taşımağa müsa
it olduğundan Hikmet Bayur gibi, profesör 
- kendisine karşı şahsi hürmetimin ölçüsüz ol
duğunu tekrara yine huzurunuzda mecburiyet 
duyuyorum - Hükümetimizin ve Devletimizin ha
yatında mühim roller ifa etmiş ve hizmetler 
görmüş olan bir arkaadşımızın tegaful etmiş ola
cağını asla tasavvur ve kabul edemem. 

îşte arkadaşlar; bu mülâhazalarla bendeniz 
burada temas edilen bu düşünce ve mânaların 
herhalde Meclisimiz kürsüsünde iştirak edile
cek bir mütalâa olmadığı hakkındaki 'kanaatimi 
açıkça beyan etmek için huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar; bu vesile ile bendeniz şahsi bir 
tahassüsümü bu mevzuu pekâlâ ilgilendirdiği 
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için huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Beni 
mazur görünüz. 

Yakın zamanda Eskişehirli Milletvekili arka
daşlarımızla ve bölgemiz Parti Müfettişi ile bir
likte Eskişehir Parti İlçe kongresi dolayısiyle 
övünçle şahit olduğumuz bir tezahürü söylemek 
istiyorum. Bu suretle Partili arkadaşlarımızın 
bize vermiş olduğu bir emaneti de tam yerinde 
huzurunuza ulaştırmış olacağıma kaniim. 

Arkadaşlar, aşağı yukarı bir hafta önce Es
kişehir îlce kongresinde bulunuyorduk. Yazılı di
leklerden birinin muhtevası aynen şu idi : Millî 
birlğimizin sembolü, Büyük Millet Meclisinin 
itibarını kıracak mahiyetteki bozguncu neşriya
tın kanuni tedbirlerle önlenmesi. (Bravo sesleri, 
alkışlar). Biz bu dileği millî birliğibizin sembolü 
olan Büyük Millet Meclisine karşı izhar edilen 
bu hassasiyeti sadece, henüz dünya durumunun 
nezaketini kaybetmemiş olması karşısında demin 
arzettiğim gibi millî varlığımıza taallûk eden 
bir hassasiyet olarak övünçle ve gözlerimiz yaşa
rarak dinledik. Şimdide huzurunuzda aynı his
lerle arzediyorum. 

Şimdi sayın Hikmet Bayur'un dünkü, pek 
açık ifade edilemiyen temennileri arasında kaza 
teşkilâtına, yahut mahallî Parti teşkilâtına mil
letvekili adayı gösterme salâhiyetinin verilmesi
nin doğru olacağını söylediğimi hatırlıyorum. 

Aday gösterme salâhiyetinin, yetkisinin ken
disine verilmesini istedikleri Parti teşkilâtının 
hissiyatı budur. O hissiyat; Büyük Millet Mec
lisinin itibarının her türlü halelden masun kal
ması üzerinde toplanır. 

Arkadaşlar, maruzatımı uzatarak sizi daha 
fazla yormamak için ben de sözlerimi son bir 
cümle ile bitirmek istiyorum. 

Devletimizin, bugünkü ve yarmki varlığımı
zın temeli olan kutsal müesseselerin itibarını 
sarsacak her hareket, her söz iyi niyetlebanşa-
m az ve uyuşamaz. îyi niyetle olsa dahi bu türlü 
sözler Hikmet Bayur formasyonunda bir millet
vekilini mânevi mesuliyetten kurtaramaz. 

Bunu ifade ederken, milleti korumaktan iba
ret olan esas vazifesine bağlı ve yalnız milletin 
yüksek menfaatleriyle duygulu bir milletvekili 
sıfatiyle, samimi ve milletin takdirini kazanan 
bir mütalâa ileri sürdüğüme de asla şüphem yok
tur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

I. AEVAS (Van) — Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz ötedenberi takibettiğim ve bugün hepi
nizi alâkadar gördüğüm hayat pahalılığından 
bahsedeceğim. Bu mevzu hakikaten gitgide fu
kara halkımız için bir felâket şeklini almıştır. 
Bilhassa sabit gelirliler, mütekait, dul ve yetim
ler ve küzük memurlar, müstahdemler ve alel-
ûmum şehirli ve köylü fukara halkımız üzerinde 
büyük bir tesir icra etmektedir. Meselâ beş nü
fuslu bir aile 70 lira ile şehirlerde nasıl geçine
bilir'/ Siz hesap buyurunuz. Hele iki çocuğu da 
mektepte okuyorsa. 

Binaenaleyh ucuzluğa bir başlangıç, olmak 
üzere bendeniz Devlet mallarından ve mamul
lerinden ve Tekel mallarından % 30 nispetinde 
bir tenzilât yapılmasını isterdim. 

Harpten evvel 33 kuruşa alman basma bugün 
151 kuruş, şeker 28 kuruş iken bugün 185 kuruş
tur. Basma \% 500, şeker % 650 zam görmüştür. 

Muhterem Hükümetimizden bilhassa rica edi
yorum; ilk adımda bugünkü % 500 ve daha yu
karı olan mamullerden hiç olmazsa Devlet ve Te
kel mallarında % 30 nispetinde bir ucuzluk yap
sın ve bu suretle bu işde önderlik etsinler. Bu 
% 30 nispetinde yapılacak tenzilâtın açığını ordu, 
mektep ve müesseselerin piyasadan alacağı er
zak ve hayvanat yeminden ve giyecek bedeli mu
bayaasından kazanılacak meblâğ ile telâfi edile
bilir. Diğer taraftan Hükümetin yapacağı bu 
ucuzluk bütün yiyecek ve giyecek eşya 
larda da mühim tesir, gösterecektir. Bunun 
üzerinde bir tecrübe yapalım. îyi bir netice 
vereceğine benim % 100 kanaatim vardır. 
gelecek sene bu hususta kuvetli bir adım daha 
atmış oluruz. Ve bu suretle tedricen hayat pa
halılığını ortadan kaldırmış bulunuruz. 

Bendenizin, gerek Sayın Hükümetten gerek 
Meclisi Âliden istirhamım budur. Bunu ehem
miyetle nazarı itibara almasını ayrıca Bütçe 
Komisyonundan rica edeceğim. 

Geçen sene 1945 bütçesi konuşulurken Van 
halkının Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa 
ve Milî Eğitim Bakanlığına vuku bulan müra
caatları ve bize verdikleri malûmat üzerine 
Sayın Bakanla hususi surette yaptığımız temas
larda 1946 bütçesine Van'da bir lise binası in
şaat masrafının konulacağını kuvvetle vadet-
mişlerdi ve biz de bu vadi aynen vilâyet hal
kımıza bildirerek müjdelemiştik. Şimdi bütçeyi 
tetkik ettiğim zaman bu vaaddan bir eser görül
müyor. Her halde bu işte bir zühul olsa gerek-
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tir. Bu seferki yer sarsıntısı dolayısiyle maale
sef Van'da mevcut orta okulun da yıkıldığını 
haber aldık. Binaenaleyh Sayın Bakanın vaadi 
mucibince hem orta hem liseyi ihtiva edecek bir 
bina inşaat tahsisatının behemehal bütçeye kon
masını teklif ediyorum. 

Hikmet Bayur arkadaşımız, bugünkü tarzı 
intihabı beğenmediklerini söylediler. Müsaade 
buyurursanız bir kelime ile ona cevap verece
ğim Kendisi dört devreden beri bu tarzı inti
hapla mebus bulunuyorlar. Beğenmiyorlarsa ni
çin takabbül etti mademki kanaati böyledir, 
niçin kaldı. Bunu da kendisinden soruyorum. 

Mesken buhranına dokunmadan geçemiyece-
ğim. Maalesef ev sahihleri çok mağdur bir 
vaziyettedir. Bir ev sahibi 500 lira vererek 
kendi evine girmiştir, bilmem ne dereceye ka
dar doğrudur. Hele mağazaların vaziyeti büs
bütün kötüdür. Buna da bir çare bulalım bu
nun da vakti gelmiş ve geçmiştir. Bendenizin 
maruzatım bu kadardır. 

H. BAYUR (Manisa) — Her şeyden önce 
Recep Peker, Tevfik Fikret ' in şiirine temas bu
yurdular. «Kaç nasiye vardır filân...» Ben bunla
rın münasebetini anlıyamadım, bunlara dair 
bir şey söylemedim. Ben ortaya umumî fikir 
attım. Dolayısiyle yine bunu işaret ederek geçe
ceğim. 

Denetleme vazifesi görülmiyor dediğim vakit 
son yıllardan bahsettim. Son yıllarda işlerin iyi 
gittiğini iddia eden bir kimse var mı? Yine son 
yıllarda (Anlamıyoruz sesleri, gürültüler). Son 
yıllarda işlerin iyi gittiğini içinizde iddia eden 
var mı? Her neyi değiştirmek lazımsa değiştir
meli, fakat bugünkü durumu düzeltmeli. Bu dü-
zelmedikten sonra ne söylesek mânası yoktur. 
İşleri daha iyi yapalım, düzeltelim diyorum. 
iyi gitmeyen işlere göz yummakla hallolunur 
mu ? Bilâkis düzeltmek için üzerine basmak, ora
ya gitmek lâzımdır. İyiliğe çalışan; bir duru
mun düzelmesini istiyendir, ona ses çıkarmıyan 
değildir. Veyahut bu söyliyene kızan değildir. 
(Kim kızıyor? sesleri). Bu Devlete zarar benim 
sözlerimden gelmez, ama işlerin düzelmemesin-
den gelir ve düzelmiyor. Amma Parti ve seçim 
işleri hakkmda bazı mütalâalar söyledim, Be
ğenilir, beğenilmez. Ben kendi fikrimi söylü
yorum. 

Şunu iyice belirteyim ki, burada konuşur
ken, gazetede yazarken. Beğenilmek gayesini 
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gütmekte değilim; beğenilmemekten de kork
makta değilim. Vicdanımın emirlerini ifa edi
yorum. Neyi faydalı ve doğru buluyorsam onu 
söylüyorum ve söyliyeceğim. Herkes kendi vic
danına göre hüküm verir. Sözlerimin esası 
budur. 

Şimdi bazı arkadaşlar bana, hücum ederken 
mi diyeyim, tenkit ederken mi diyeyim, çok 
teveccühkâr kelimeler kullandılar. 

Mukabil nezaket olmak üzere o teveccühkâr 
kelime kullanan arkadaşlara ben de teşekkür et
mek isterim. 

Şunu da belirteyim ki; bazan konuşurken bel
ki kuvvetli ve bazı kimseleri gücendirecek söz
ler sarf ettimse ve şahsa taallûk ettiği ölçüde on-
larlan af dilerim. Amma fikirlerimden ve gö
rüşlerimden ne fedakârlık ettim ve ne de ede
ceğim. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Arkadaşla; sözlerime bir rica ile başlıyacağım. 

Dün Hikmet Bayur arkadaşımız bir saat süren 
nutku esnasında dikkatle dinledik. Mevzular için
de kaldıkça bütün arkadaşlar ne kadar mâna var
sa hepsini kavramak için dikkatlerini artırarak 
dinliyorlardı. Yalnız mevzu dışına çıkan, bütçe 
ile alâkası olmayan bir sadede gelliği zaman sağ
dan soldan bir iki ses onu mevzua davet etti. 
Hikmet Bayur bundan sonra da sözlerine devanı 
etti, bir müldet devam ettikten sonra; madem ki 
istemiyirsunuz dedi, ben de iniyorum. Eğer ha
kikaten böyle ise ve hislerinde samimi ise Reis 
Beyden ve sizlerden rica ediyorum, Hikmet Ba
yur 'a söz verelim, ben sıramı terke amadeyim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Dün söz vermiştim, söylediler. 
Daha söz istiyorlarsa kürsü açıktır. 

H. BAYUR (Manisa) — Yanımda notlarım 
yoktur. Şimdi hangisini söyledim, hangisini söy
lemedim, bilmiyorum,, daha bir sahife kadar söy
liyeceğim sözler vardı. Şimdi hatırlamıyorum, 
hangisini söyledim, sangisini söylemedim, belki 
tekrar ederim. 

BAŞKAN — Dün söylediklerinizden başka 
varsa söyleyiniz. 

H. BAYUR (Manisa) — Hatırıma gelmiyor, 
elimde bir sahife vardı, hangisini söyledim, han
gisini söylemedim hatırlamıyorum, büyük bir 
şey eklenecek değildi, fikir aynı idi, fakat bir 
sahife laha vardı. 

— 153 — 



B : 13 18.12 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 

Kendileri bizzat buyuruyorlar ki, aşağı yukarı mâ
na itibariyle söyliyeeeği sözler söylemiş olduğu 
sözlerdir. Böyle olunca arkadaşlar, bizim açık 
vaziyette daima görüşülen bu kürsüde bir ma
nevra gibi... 

H. BAYUR (Manisa) — Hasa! 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 

— Mademki öyledir ben de susuyorum ve iniyo
rum demek.... 

H. BAYUR (Manisa) — Haşa! .. 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 

— Ne mânaya gelir? lügat kitaplarında arar bu
luruz. 

H. BAYUR (Manisa) — Böyle bir şey yap
madım, bir sayfa kadar daha vardı hatırlıyamı-
yorum dedim. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 
— Onu da pekala söyleyebilirlerdi, hatırlamıyor-
larmış, demek ki, hatırlamıyacak kadar bir sayfa 
imiş. (Gülüşmeler). 

Hikmet Bayur haricinde söz almış olan arka
daşlarımız bütçemizin bir çok yerlerine iliştiler, 
haklı tenkitlerde bulundular. Bu tenkitleri ben 
ve vekil arkadaşlarım dikkatle dinledik, not al
dık. Gelecek sene bunların mümkün olanlarını 
yaparak huzurunuza, eğer hâdiseler müsaade 
ederse, daha az kabahatli olarak, daha az kusurlu 
olarak çıkmaya çalışacağız. (Bravo seseleri). 

Şimdi söz Hikmet Beyin söledMerine geliyor. 
Hakikaten benim ve belki içinizden bazı ar

kadaşlarımın veya bir çok arkadaşlarımın hiç 
beklemediği bir tarzda birden bire Hükümetin 
iyi icraatına dair ilk defa Hikmet Bayur ağzın
dan sözler çıkmağa başladı. Gördük ki Hikmet 
Bayur'a göre, dış işlerimiz iyi gitmektedir. Bun
dan dolayı teşekkür ediyor ve" Hükümeti takdir 
ediyor. Kezalik mektep işlerimizin hayli iyi git
mekte olduğundan bahsile bundan dolayı teşek
kür ediyor. 

H. BAYUR (Manisa) — İlk öğretim. 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 

— Mektep dedim. İlk öğretim aşağı yukarı di
ğer öğretimlerin büyük bir kısmını teşkil ettiği 
için böyle dedim. İlk öğretim dahi olsa Millî 
Eğitim bakanlığının büyük bir cihetini beğeni
yor, seviyor demek. Ve tebrik ediyor. İsterlerse 
geri alabilirler. 

H. BAYUR (Manisa) — Sözlerimi geri al
mam. 
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BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 

— Su işlerimizin iyi gittiğini ve daha iyi gitme
si arzusunda olduğunu ifade ediyor, onun için 
kezalik. teşekkür ve tebrik ediyorum. 

Hikmet Bayur, Toprak mahsulleri vergisi
nin kalkmış olmasını yerinde bir iş addediyor, 
Hükümeti tebrik ediyor ve bu işi de teşekkürle 
karşılıyor. 

Kezalik ihracat vergisinin kalkmış olmasından 
mütevellit memnuniyetini ifade ediyor, Bundan 
dolayı da Hükümeti tebrik ediyor ve teşekkür 
ediyor. 

Hattâ Komisyonun sertçe yaptığı bir tenkit 
üzerinde, ianeler mevzuu üzerinde bazı hayır iş
lerinin, bazı millî müesseselerin yapılması için top-
lanagelen ianelerin yerinde olmadığı mütalâasına 
rağmen bu fikirlere iştirak etmiyor, hatalar var
dır, düzelmelidir diyor. Bunlarda da, yerinde 
sarfedilmek şartiyle Hikmet Beyin, beğendiği 
cihetler bulunuyor. 

Arkadaşlar, ben bizzat yükü omuzunda taşı
yan bir adamım. Bunun için mümkün olduğu 
kadar büyük dikkatle Hikmet Beyin takip ettim. 
Yalnız lâflariyle değil, jestleriyle, gözleriyle, 
mümkün olduğu kadar yakından takip ettim. 
Hikmet bey bu cümleleri söylerken derin bir ıs
tırap içindeydi ve ıstırapları yüzünde çizgi ha
linde görülüyordu. 

H. BAYUR (Manisa) — Hâşâ.... 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 

Hâşâ diyorlar... 
O kadar ki, kendi dili kendi ağzı, kendisine 

ihanet etti. Bir Vekilin işinden bahsederken, 
ne olur, dedi, şu İktisat Vekâletiyle Ticaret Ve
kâletinin işleri biraz daha güzel gitse de beni te
şekkür etmek külfetinden kurtarsalar, dedi. 

Hikmet Bayur arkadaşımızın, uzun, geniş ve 
tafsilâtlı tenkitlerinden en sivri köşeleri, sert 
cepheleri alarak mümkün olduğu kadar az za
man içinde karşılamaya' çalışacağım . 

Hikmet Bayur arkadaşımız bir saatten fazla 
süren nutkunda bilhassa pahalılığın üstünde dur
dular. Pahalılık, Hikmet Bayur arkadaşımızın 
bize bildirdiği bir tetkik mahsulü olan rakamlara 
göre harbe girmiş ve girmemiş bütün Devletler
de .... 

H. BAYUR (Manisa) — Müstakil, bağımsız 
memleketlerde... 

BAŞBAKAN (Devamla) — Müstakilmiş. 
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Müstakil, harbe girmiş ve girmemiş bütün Dev
letler. 

H. BAYUR (Manisa) — Müstakil, bağımsız 
Devletler.. 

BAŞBAKAN — (Devamla) — Müstakil har
be girmiş ve girmemiş bütün Devletlerde.. 

H. BAYUR (Manisa) — Benim söylediğim 
bir sözü bana atfediyorsun. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Söylediklerinizi söylüyorum. Müstakil memleket
lerde diyorum. Harbe girmiş veya girmemiş bü
tün müstakil memleketlerde - oldu mu? - hiçbi
rinde.... 

H. BAYUR (Manisa) — Rakam söyledim. 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 

Buraya gelir, tashih edersiniz. Rakama ben de 
geleceğim. Tashih ettiğiniz zabıtlarda, zabıtla
rın sizde olduğunu söylüyorlar. 

H. BAYUR (Manisa) — Tashih etmedim, 
henüz burada, elimde duruyor. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Hulâsa, arkadaşlarım burada seni de dinlediler, 
beni de. 

Müstakil Devletler içinde harbe girmiş veya 
girmemiş olanların hiç birinde pahalılık vasati
si bizim memleketteki pahalılık vasatisiyle ölçü
lecek kadar geniş değildir. Memleketler var, 
100, 130, olmuş 140 olmuştur, 150 olmuştur, 180 
olmuştur. Halbuki, bizde daima Hikmet Bayur ar
kadaşımızın söylediği sözlere göre, halbuki bizde 
100 resmen 340 olmuştur, halbuki, hakikatte 500, 
800 belki de 1000 dir. 

HtKMET BAYUR (Manisa) — O kadar de
medim. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Nutkunun her yerinde, her işte o kadar çok hata 
ediyor ki, kendisi de unutarak farkında değildir, 
bir yerde ona kadar çıkmıştır. Maamafih arada
ki rakam ne olursa olsun büyük uçurum denile
cek kadar rakamdır. Müstakil Devletlerde harbe 
giren ve girmeyen Devletlerin içinde en yüksek 
pahalılık 100; 180 olmuştur. Halbuki bizde 100; 
800 olmuştur. Ben arkadaşımızın bu kadar çok 
hata yapacağına veya kasdi rakamlar söyliyece-
ğine inanmıyordum. Behemehal tetkik ettiği 
rakamlar vardır, kitaplar mevcuttur, risaleler 
mevcuttur ve makaleler mevcuttur. Yalnız tah
min ediyorum ki, bu rakamları tetkik ederken 
küçük bir nokta dikkatimden kaçmış ve bu dik
katinden kaçan nokta Hikmet Bayur arkadaşı-
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miza Hükümet içinde bulunan azalara ağzını 
açıp gözünü yumarak her şeyi söylemek hakkmı 
kendisine vermiştir. Arkadaşlar, muhakkak ki, 
bu tetkik ettiği istatistik, altın esası cari olan bir 
memleketin istatistiğidir. 

H. BAYUR (Manisa) — Toprak Ofisin. 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 

Söylüyorum, 340... 
H. BAYUR (Manisa) — Şöyle dedim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, zatiâliniz 

söylerken bütün arkadaşlar sizi dinlediler.. 
H. BAYUR (Manisa) — Sözlerimi değiştiri

yorlar. 
BAŞKAN — Lütfen sizi dinledikleri gibi siz 

de dinleyin. 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 

Bizde yalnız ihracı memnun serbest bir halde bu
lunan ve fakat paramıza fiilen ve hukukan 
mesnet addetmediğimiz altınlar vardır. Bu al
tınlar da memleket içinde alınır, satılır. Bu al
tınların harp başlamadan evvel tanesi 12 - 13 li
ra arasında dolaşırken mütemadiyen fırlayarak 
harbin son senelerinde 35, 36, 37 liraya kadar 
çıkmıştır. Eğer esas olarak bu altını alacak olur
sak bir altın 35, 36 Türk lirası ediyor demek
tir. 35, 36 Türk lirası ediyor demek, madem
ki, 12 liradan 36 liraya çıkmıştır, laakal üç de
fa aşağıya düşmüş demektir. 12 lira olan altm 
36 liraya çıkınca bunun 12 den 36 ya varması 
için üç misli artması lâzımgelir. Eğer biz fiyat
lara esas olarak altını ve bu serbest altını alacak 
olursak altınımız 36 olduğuna göre derhal üç 
misli, yani bir liralık malın üç liraya satılma
sının hiçbir fiyat artması göstermediğini kabul 
etmemiz lâzımgelir. Eğer harpten sonraki ha
diseleri de ilâve edecek olursak ve bunu meselâ 
iki veya üç misli harp zarureti olarak artmış te
lâkki edersek, 600, 800, 900 e doğru gitmesi 
ihtimali yok değildir. Ben bu rakamları size ih-
ticaca salih, kati ve ilmî bir rakam diye söyle
miyorum. Hadiseler yalnız bunların altında ce
reyan etmez. Bunun böyle olabilmesi için Mer
kez Bankasında tâyin ettiğimiz altın fiyatına al
tını derhal alabilmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; arkadaşım bizdeki buğday fi
yatını 5 misli olarak gösterdi. Kabul. Bu 5 
misli fiyatın üzerine % 12, % 15; % 18 ilâve 
ederek muharip ve müstakil, gayrimuharip ve 
müstakil devletlere bir hafta evvel büyük mik
yasta satışlar yaptık. Demekki çok pahalı say^ 
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dığımız fiyatlara, müstakil ve muharip olan I 
müstakil ve muharip olmıyan devletlere hubu
bat ve buğday satışarı yaptık. Daha bir iki kü
çük satışı da bunlara ilâve edecek olursak sa
tışlarımızın yekûnu 70 bin tona varır. Bu sa
tışlardan buğdayı biz 27 kuruşa aldığımız halde 
31 kuruşa, arpayı 21 kuruşa aldığımız halde 
25 kuruşa sattık ve diğer eşyalardaki satış fiyat
larımız da aşağı yukarı bu fiyatları okşayan fi
yatlardır.. 

Yunanistan on bin ton almış, yedi bin küsur 
tonu teslim edilmiştir. Üst tarafının da teslim 
edilmesi için bir bir rica ve tavsiye ile peşmizden 
koşmaktadırlar 

35 000 ton hububat ve bakliye İspanya'ya 
satılmış ve paralan birkaç gün evvel bankaya 
yatırılmıştır. Biz de vapurlara yüklemekteyiz. 
Şimdi oturduğumuz yerde, buğday beş misli ol
muş diyoruz. Evet beş misli olmuştur. Fakat 
içinde bulunduğumuz şartlar maalesef veya ma
almemnuniye bizi bu cihete doğru yuvarla m ıştır. 
Müstakil muharip ve müstakil gayrimuharip hiç
bir memlekette bu yok diyoruz. Halbuki meselâ 
mütemadiyen bizden balık isterler, alırlar ve 
sevk ederler. Bunların fiyatları bizim memleke
timizin fiyatlarından üstün oduğu içindir ki sa
tılır ve gönderilir ve mütemadiyen bizden et ve 
hayvan ihtiyacı için müracaatta bulunurlar. Yi
ne mütemadiyen bizden et ihracı, hayvan ihracı 
için müracaatta bulunurlar. Biz memleketin ati-
yen büyük bir felâket karşısında gıdasız kalma
sı endişesiyle bunları ya vermeyiz, yahut çok 
az denecek kadar eksik veririz. Hububatı baş
tan başa, bakliyatı baştanbaşa, eti baştanbaşa 
bizden pıhalı olan memleketler gözümün önün
de dururken bunların hayat vesatisinin bizim ha
yat vasatisine nazaran hiç bir rakama sığını ya-
cak nispeterde farklı olduğunu söylemek - öyle 
tabir ediyorum ki - biraz insaf darlığıdır. 

Yine aynı memleketler bize hayli kâr da tek
lif ederek mütemadiyen bizden şeker almak 
istediler. Biz zaman zaman vermeğe temayül 
ederiz, fakat gelecek sene mahsulünün dar ol
masından veya fabrikalarımızın tam randıman
la çalıştıkları için yorgunluktan mütevellit bir 
arıza vermesinden korktuğumuz için bu tek
lifleri reddetmekteyiz. Yoksa maliyet fiyatı
nın yüzde 20 - 30 kâr verecek alıcıları mevcut
tur. öbürleri fiilen satılmıştır. Fakat şeker 
teklifi henüz sallanmaktadır, Vermemenin mu-
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vafık olacağını mütalâa ediyoruz. 

Yine Hikmet Bayur'a göre, Hükümetin 
malî ve iktisadi mevzular üzerinde hiç bir plân
ın yoktur, hiç bir raporu, hiç bir defteri, hiç 
bir ahenkli işi yoktur. 

Ben sanıyorum ki, başladığımız her işi müm
kün olduğu kadar ahenk, irtibat, plân dâhilin
de yapmağa çalışıyoruz. Maliye Bakanı arka
daşımızın izahatı esnasında size vermiş olduğu 
malûmattan esasen böyle bir kanaatin hepinizde 
yerleşmiş olduğuna kaniim. Obir Bakanlar da 
sırası geldikçe kendilerine ait olan işleri, ken
dilerine ait işlerle diğer bakanlıklar arasındaki 
irtibatlı işleri nasıl gördüklerini ve nasıl ça
lıştıklarını birer birer anlatacaklardır. Biz 
bilâkis ahekli çalışmağa, hep beraber çalışma
ğa, bilerek çalışmağa, plânlı çalışmağa ta
raf darız. Bizi bizim olan dille bizi vurmak is
tiyorlar. Zararı yok. Eğer bunları görmemek 
kararı önceden verilmişse tabi buna da söylene
cek bir şey yoktur. (Bravo sesleri). 

Bundan başka arkadaşlar, diğer büyük bir 
ahenk vardır ki, yıllardanberi bunu gözetiriz 
ve bugünkü şartlar altında bunu gözetmek im
kânları oldukça gözetmekten feragat edemiyo
ruz. Tabiat memleketimizi çeşit çeşit yaratmış
tır. Öyle yerler varki; izmir havalisi gibi, yine 
öyle yerler var ki, Adana havalisi gibi oralarda 
daha az meşakkatle daha büyük menfaat temini 
daima mümkün olur. Fakat ona mukabil kos
koca bir yayla vardır ki, yalnız arpa ve buğ
dayla geçinir, asırlardanberi nasibi yalın ayak, 
başı kabak dolaşmaktır. 

Biz ötedenberi, vergiler tarhedilirken, ver
giler kaldırılırken daima bunu, bu hususu göz-
önünde tuttuğumuz gibi, memleketin muhte
lif şartları, iklimleri arasındaki farkı, im
kân varsa, aza indirmek gayesini takip ettiği
miz gibi, son buğday fiyatları esnasında da ta
mamen buna riayetkar kaldık. Arkadaşım «Bir 
sabah kalktık, buğdaylara vaziyet edildi, bun
dan dolayı fiyat ateş pahasına fırladı, ondan 
sonra beş lira etrafında dolaşan bir fiyata va
rıldı, buna mukabil şehirli de çiftçinin muhtaç 
olduğu kumaşı, ayakkabı vesaireyi on misline 
satmağa başladı» dediler. 

Anlaşılıyor ki, benim gibi Hikmet Bayur'un 
da hafızası çok dar ve kısadır. Hatırlaması ica-
bederdi ki, biz o ilk karan, bir sabah alındı 
gibi gösterilen o kararı, alırken günlerce ara-
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mızda konuştuk, haftalarca müzakerelerini 
yaptık ve nihayet baktık ki, büyük bir buhran 
ile ve büyük bir açlık ile karşı karşıya kalmış 
olan bu memleketi kurtarmak için başka çare 
yoktur. Muayyen bir miktarı çiftçinin elin
den ucuz fiyata alalım, bununla Ordumuzu beş
liydim, onun haricinde de fiyatlar hususunda 
çiftçiyi serbest bırakarak mümkün olduğu ka
dar menfaat temin etmesini sağlıyalım dedik. 
Hep beraber bu kararı verdik ve hep beraber 
bu kararı tatbik ettik. 

Şimdi içimizden birisi bunun fena olduğunu, 
vaktiyle kendisinin de bu işi iyi zannettiğini 
söylerse, kendilerini mazur görür, itirazlarını 
makul bulurdum. Biz o devirde, müttefikleri
mizin 60 000 ton hububat vermelerine rağmen 
yine açlıkla karşı karşıya kaldık. Bunu ber
taraf etmek için sıkı tedbirler aldık. I Fer ta
rafta ekmeğin miktarını azalttık ve böylece 
darlığı geçirdik. Darlık geçti, buhran zail 
oldu, açlık yok, bolluk var geniş bir mahsul 
oldu. Sağdan, soldan bir çok arkadaşlarım, ar
tık bu tedbirlere ihtiyaç kalmamıştır, bu teşki
lâtı bertaraf edelim, hububatı derhal serbest 
bırakalım dediler. Ben derhal kendilerine ce
vap verdim. Şimdi de başka bir istikamette bir 
Hükümet vazifesi omuzlarımızdadır. Eğer biz 
istersek, hatta elimizdeki hububatı satmaya 
doğru götürürsek, hiç şüphe yok ki, buğday 
on onbeş kuruşa düşecektir. Kendi kendimize 
düşündük. Dolar fiyatını artırmışız. Yani ha
riçten gelen eşya fiyatı, bırakın paranın düş
mesini, kendiliğinden % 40 artmıştır. Yüzde 
kırk artmış ve bu şekilde eşyayı pahalıya te
darik etmeye başlayan memleket çiftçilerinin 
elerindeki hububatı on, onbeş kuruşa düşürecek 
olursak evvelâ yabancı birine muamele yap
mış gibi oluruz. Saniyen bunu yapmış olmamız
dan mütevellit İstırabı duymak için seneler 
geçmiyecektir. Buğdayı on, onbeş kuruşa sa
tan derhal işini bırakıp, izmir'de Adana'da anı e -
lelik etmeyi tercih edecektir. Kendilerinin 
menfaat hırsını tahrik etmedikçe, işlere atıl
ma mütemadiyen azalır. İşte bunun içindir ki; 
biz buğdaya yeni bir fiyat tâyin ettik, yüzlerce 
istasyon tesis ettik ve bu istasyonlara kim buğ
day getirerse 27 kuruştan parasını alır, dedik. 

Bunu derken düşündüğümüz tek şey; yarı aç 
yarı çıplak olan Anadolu yaylasının, tabiatın 
mahrum bıraktığı, tabiatın darlıklarla sıkıştır-
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dığı l)iı yuvanın halkını mümkün olduğu kadar 
diğer yuvalarımız halkının taliine yaklaştırmak 
arzusu idi. Yaklaştırdık mı? Benim kanaatim
ce yaklaştırdık. Çok mu yaklaştırdık! Çok yak
laştırmak için arkadaşlar uzun yıllar geçmesi 
lâzımgelir. Bu uzun yıllarda hep beraber ahenk
li ve tertipli olarak yine bu yüksek yaylanın 
çocukları ile diğer yerlerdeki çocukları düşün
memiz lâzımdır. Bu farkı daima gözönünde tu
tarak fabrikalarımızı buna göre kurar ve yine 
bu farkı gözönünde tutarak arpa, buğday gibi 
mahsul fiyatlarını tertip edersek, arayerde da
ima, her işte olduğu gibi, şu ve bu alçak, na
mussuz ve hırsız kimseler çıkabilir. Fakat bun
lar adaletin eline teslim edilir, onun haricinde 
kalan kısım da, bu Büyük Meclisin ötedenberi 
takibettiği ahengi yavaş yavaş hissetmeğe baş
lar, memleketle Meclis arasında fark gün geç
tikçe zalır ve bir gün; ben birim, dediği zaman 
çok daha kuvvetli varlık ve bir birlik teşkil eder. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Yine arkadaşımızın sözlerinin bir tarafında 
fındık, üzüm, . incir ve tütün diye bir dâvayı 
ortaya attı. Dediler ki; âzami bir fiyat tâyin 
etmişsiniz. Bu tâyin ettiğiniz âzami fiyattan da
ha yükseğe satacak adamlar vardır, bunların 
eline mutlak serbesti verilmiyor. Bunu söyleyen 
Hikmet Beydir. 

H. BAYUR (Manisa) — Ben böyle birşey 
söylemedim. Dedim ki, geriye doğru iniliyor. 
Mamafih siz buyurun, ben sonra söylerim. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 
— Mamafih yine kendisinden sonra burada ko
nuşan Manisalı arkadaşlar aşağı yukarı aynı 
mânada biraz daha yumuşak olarak söylediler. 
Demekki ondan biraz evvel üzüm tehlikesiyle 
memleketimizin karşıkarşıya olduğunu hisset
tik. Gleçen sene üzümlerimizden satamadığımız 
bir kısmı, üzümcülerimizin ve bağcılarımızın çok 
mutazarrır olmamaları için ellerinde kalan mal
ları aldık, İnhisar İdaresine teslim ettik. Bel
ki on yıllık ihtiyacı temin edecek kadar ispirto 
yaptık. Bu ispirtoyu benzinin içine karıştır
mak suretiyle kullanabilirsiniz demişlerdi, yap
tığımız tecrübeler bize makûs netice verdi, teh
like ihtimali olduğu söylendi. Ondan da sarfı
nazar ettik. Geçen senenin bu hikâyesi Ticaret 
Bakanının gözü önünde durduğu bir sırada, 
yeni mahsul başını göstermeye başladı. Hepi
mizin içinde derin bir korku vardı : Acaba bu 
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nlahsulü satamaz mıyız? Bu mahsulü satamaz
sak yeniden ispirto yapmak imkânı kalmadığı
na göre, zararın yekûnu nerelere varır? îşte 
biz bu endişeler, bu tehlikeli ihtimaller içinde 
yuvarlanırken İngilizler bizim üzümlerimize 
talip oldular. Uzun bir münakaşadan sonra zen-
nederim 9 numaralı üzümün beher kilosunu 42,5 
kuruştan ve 25 bin ton katî olarak aldılar; 19,5 
bin ton da opsiyon bizde olmak şartiyle sattık. 
Yani istersek bu malı teslim etmiyebileeeğiz. îlk 
mukavele yapıldığı günler herkes çok memnun 
oldu. Ticaret Bakanlığını tebrik etmiyen kalma
dı. Fakat piyasadan birdenbire 25 bin ton üzüm 
kalkınca ve 19 bin tonun da kalkacağı düşünü
lünce sağda ve solda fiyatlar yükselmeğe baş
ladı. Bir kuruş, iki kuruş, üç kuruş yükselen 
fiyatlar dolayısiyle acaba üzümü tamamen ser
best bırakmak yerinde olmaz mı mütalâası da 
ortaya çıktı. Biz daha üzümün yarısını satnıa-
ınıştık. Bu 19 bin tondan sarfınazar edersek, 
İngilizler de üzüm almaktan sarfınazar ederse 
İsviçre ve İsveç'e satılacak bir iki bin tonla bu 
yükü kaldıramayız dedik. Müracaat eden me
bus arkadaşlarıma dedim ki ; eğer Manisalı mün-
tehipler ve müstahsiller intihap etmiş oldukları 
mebuslarına bu 19 buçuk bin tonun obsiyonunu-
zu kullanarak vermeyiniz derse ben bunu ver
mem. Sizin sözünüzü tasdik ederim. Yalnız be
nim aklımın erdiğine göre bu işi yapmak bir 
felâket tahrik eder, dedim. Arkadaşlarımız aynı 
mütalâaya iştirak ettiler, birbirimizden ayrıl
dık. Mümkünse daha yüksek kalitede küçük op
siyon verelim mi, vermiyelim mi meselesini Tica
ret Bakanlığına havale ettik. Havale ettik. İşte 
üzüm meselesi bu şekilde tezahür eder. 

Arkadaşım ihracat mallarımızın pahalılığın
dan bahsetmişti. Onları ucuzlatmak lüzumundan 
bahsetmişti. Hariç pazarların teinin edilmesinden 
bahsetmişti. Biz de istiyoruz, biz de yapalım is
tiyoruz, amma bunlar imkânlar elverdiği kadar, 
imkânlar elverdikçe yapılabilmektedir. Kanaati
miz o dur ki en iyilerini yaptık ve bundan sonra 
da en iyilerini yapacağız. 

Diğer bir nokta da memurlar meselesidir. Bu 
mevzuda Hikmet Bayur arkadaşım Hükümetten 
aldığı malı Hükümete satıyor vaziyeti içindedir. 
Biz bu mevzuda müteaddid defalar söyledik ve 
dedik ki harp zamanının en büyük ıztırablarını 
memurlar camiası çekmiştir. Çünki tahsili, ter
biyesi» vatanperverliği yerinde olan bu adamların 
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bu yükü taşıyacağına kanaatimiz vardır ve ilk 
fırsat elverir vermez bunu tatmine çalışacağız 
dedik ve arkadaşlarımızın sözlerinden anlaşıldığı 
gibi ilk fırsat olarak memurlara 40 milyon lira 
zam yaptık. Bu 40 milyon lirayı fazla mı bulu
yorlar ki memurların ıztırabmdan bahsediyorlar 
ve tekrar edilmiş bir mevzuu burada karıştır
maktan zevk duyuyorlar. 

Biz zannediyoruz ki bizim memurlarımız, B. 
M. Meclisinin ve Hükümetin imkân elverdikçe 
kendilerine her türlü yardımın yapılacağına 
kanidirler. 

Hikmet Bayurun en sert müdahalesinden, en 
sert sözlerinden bir küçük cümlesini tekrar ede
ceğim. Bu cümle, vaktiyle gazetede yazdığı bir 
makalenin burada tekrarıdır. Diyor ki, orada, 
intihap edilecek namzetleri veya hiç değilse ya
nsını mahalleri tâyin etsin. Bu, bir fikirdir. 
Yalnız Büyük Mecliste bütçe konuşulurken, Bü
yük Meclisle alâkası olmıyan bir mevzu olarak 
kaldı. Eecep P eker'in söylediği gibi, pekâlâ Par
timizin büyük kongresinde, Partimizin âzası sı-
fatiyle bu mütalâayı ileri sürer, teklifini yapar 
kabul ettirirse muzaffer olur, kabul ettiremezse 
diğerleri arasına karışması icabeder. 

Şimdi en sert ve en acı ve hakikaten yüre
ğimden vurulmuş kadar acı duyduğum bir cüm
lesini tekrar ediyorum. Hepiniz dinlediniz ve 
muhtelif arkadaşlar da tekrar ettiler, bu kür
süye geldikleri zaman kâfi derecede vazıh olarak 
söylemediler. Ben vuzuhla söyliyeceğim; bugün
kü Milletvekillerini Hükümet intihap ettiği için, 
bir nevi Hükümetin, emrindedirler. Bu cümleyi 
söylediler. Bu, bir politika adamı için affedile
cek bir hata değildir. (Doğru sesleri). Bunun 
üst tarafını söyliyebilmem için şimdi arkadaşım 
eğer arzu ederse, hakikaten benim başıma gel
seydi «Bir hata ettim, affımı rica eder» ve kür
süden inerdim. Şimdi kendilerine soruyorum, o 
sözlerinde İsrar ediyorlar mı? 

H. BAYUR (Manisa) — Ben «Aday gösteri
yor» dedim. (Kürsüden sesleri). 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 
— Şimdi arkadaşlar, bunun iki yolu yoktur. Hü
kümet aday gösteriyor demek, adaylar Hüküme
tin emrindedir, memur mesabesindedir demeğe 
kadar gider. Kendisi demelidir ki «Ben sözlerimi 
söylerken, böyle bir mânayı düşünmedim, ağzım 
kendiliğinden oraya gitti, ağzım kafamdaki mâ
nayı aşmıştır». Bunu diyorlar mı? 
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H. BAYUR (Manisa) — Ben gelip kürsü

den söyliyeceğim. 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) 

— Ben de bu sözlerinin neticesine göre sözüme 
devam edeceğim. 

H. BAYUR (Manisa) — Mademki bu iş üze
rine geldik tekrar buradan bahsedeyim. 

Bir hakikat vardrr; aday gösteren heyet için
de Hükümetin Reisi de vardır. Bu böyle midir, 
değil midir? Bu böyledir. Amma halkımız kendi
sine bu kadar haklar kaznadıran bu muazzam te
şekküle olan şükranı ve minneti dolayısiyle bu 
adayları seçiyor. (Gürültüler) amma adayları 
kuvvei icraiye gösteriyor. Hükümet bunlar üze
rinde müessirdir. 

Z. ARKANT (Yozgad) — Siz nasıl geldiniz? 
H. BAYUR (Devamla) — Ben buna nasıl ha

yır derim. İstediğiniz kadar itiraz edin, istediği
niz kadar hayır deyin. Ben bunda bir şey görmü
yorum. 

II. YALMAN (Ordu) — Hikmet Bayur bunu 
niçin söylemiş, ne maksatla söylemiştir?.. 

S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Müfteri... 
H. BAYUR (Devamla) — Cevaplarımı vere

yim mi, yoksa sonra mı söyleyeyim? (Ver ver-
sesleri). 

Başbakan konuşurken ben bazı noklar aldım. 
Bu notlara gört konuşmak istiyordum. Onu anla
tayım mı? (Devam sesleri) Nasıl isterseniz... 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU — Söyleyin. 
H. BAYUR — Benim beyanatım meydanda

dır. Herkes okur. Başbakan; mademki beni 
«arkadaşım» lâfı ile taltif ettiler, ben de mingayri 
haddin Başbakan arkadaşım deyeyim, Başbakan 
arkadaşım da okur. Bu görülür. Fakat benim 
bazı anlaşılmamış, yanlış hatırda kalmış veya 
yanlış söylenmiş ifadelerim var. Bunları söyliye
ceğim. Bir de bir kaç konu var, biraz da onlara 
dokunacağım. 

Altın üzerindeki pahalılaşmağı söyledi. Baş
bakan. Bu neyi ifade eder? Hiç birimiz altm üze
rinde alış veriş yapmıyoruz. Kâğıt üzerinde alış 
veriş yapıyoruz. Altın ne olursa olsun. 

Sonra Toprak Ofisin hepinize dağıtılan ya
yınladığı bir istatistikten bahsettim ve daima müs
takil devlet dedim. Müstakil Devletten maksa
dım, yabancı işgali altına girmemiş devlettir. Yu
nanistan da müstakil bir devltttir fakat istilâ 
görmüş, bir devlettir. 
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BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 

Ya ispanya? 
H. BAYUR (Devamla) — ihracat yapmıyo

ruz dedim. Fakat Normal ihracatımızı yapmıyo
ruz. Cihazlanmış bulunduğumuz ihracatı yap
mıyoruz. Bu da doğrudur. Ve buraya gelen, ti
caret anlaşması için. ismi hatırımda değil, ingi
liz heyetinden birisinin ifadesi var. Taymis ga-
zatesinde yazısı vardır. Bunu herkes bilmekte 
ve görmektedir. Üzüm, incir ve fındık vaziyetini 
hepimiz görüyoruz. Şimdi gayri tabiî bir ihracat 
vardır. Yunanistan yok olmuş derecede ezilmiş
tir. Hububat istiyor. Nakliyat o kadar güçtür ki 
ispanya bile bir parça bir şey alıyor. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (izmir) — 
Bir parça mı? 35 bin ton... 

H. BAYUR (Manisa) — Bunlar için normal-
dan fazla fiyat veriliyor, bu bir şey ifade etmez. 
Ben normal fiyatları söylüyorum. Bunu en sa
lahiyetli makamlar da ifade ediyor. Suriye'ye 
et gidiyormuş., bunlar işgal altında olan yerler
dir. Bunlar kâr değildir, bu gibi malları biz
deki hayat seviyesini düşürmek için kullanmalı
yız. Ben demedim ki : Anadolu köylüsünün 
buğdayını bugünkü şartlarla 10 - 12 kuruşa ala
lım. Dedim ki 25 - 28 kuruşa alman buğdayın 
mamullerini yetmiş kuruşa yemiyelim. Makar
nayı yetmiş kuruşa yememeliyiz. Nakliyattan, 
alım satımdan, ihtikârdan vesaireden kırpıla
rak, tanzim edilerek daha çok ucuza düşürülsün 
dedim. Amma nereden çıktı bu on kuruşa buğ
day alınsın sözü? Sonra dedim ki, un, bulgur 
vesaire ucuza satıldığı zaman şehirdeki mallar 
da ucuza satılırsa o vakit köylü tabiatiyle da
ha ucuz buğday satar. Benim söylediklerim yan
lış anlaşılmış ve yanlış nakledilmiştir. 

Hububatın birdenbire fırlaması 1942 yılın
da oldu. Fırlayış tatil zamanında idi. Biz on
dan sonra toplandık. Başbakan da nutkunu söy
ledi, galiba ilk nutku idi. Orada Başbakan yan
lış ve eksik tedbirler yüzünden bu oldu, dedi. 
Şimdi bu fırlayışı isabetli göstermekteki manayı 
anlamıyorum. Bunu herkes duydu ve o zaman
ki zabıtlarda da vardır. Şimdi üzüm vesaire için 
benim söylediklerim, bazı sözlerle karıştırılmış
tır, Bazi Manisa Milletvekilleri Başbakanı gör
müşler, bir çok şikâyetlerde bulunmuşlardır. 
Ben dün bunlar üzerinde bir şey söylemedim, 
umumî olarak söyledim. Fakat Ticaret bütçesi 
konuşulurken bunları söyliyeceğim. Dün söyle-

- İ M -
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eliğim şudur: Biz zarurî olarak İngilizlere sa
tış yapmağa mecburuz. Çünkü o hacimde malı 
kimse almaz. Başka piyasa da yoktur. Dolayı-
siyle satmağa mecburuz. Bunu da 42 buçuk ku
ruşa veriyoruz. Bu fiyatın içinde imalâtçı fiya
tı da dâhildir. Çünkü üzüm bir çok ameliyeler
den geçiyor; ambalajlar yapılıyor. Fiyatlar 
bu şekilde tesbit edilince herkes kârını alıyor, 
geriye ne kalırsa o da müstahsile veriliyor. Ma
nisa Milletvekillerinden birisi gelsin de bunun 
aksini söylesin. 

Azamî fiyat mefhumu budur. Bundan kaza
nanlar oluyor, ihracatçılar gibi, müstahsil dü
şünülmüyor. Bu işe hiç, kimse teşekkür etmedi. 
Orada bir kaç kişi vardık, Oaliba Feyzulllah Us
lu ile Bay İsmail bir de ben. Bu konu konuşu
lurken Ticaret Bakanlığı Odasında, tüccardan 
ve müstahsillerden mümessiller de vardı. Bizim 
orada İsrar ettiğimiz: madem ki müstahsilin 
üzümü zararına satın alınıyor ve bu satış ta on
lar için bir mecburiyettir, çünkü İngilizler al
mazsa kimse o ölçüde almıyacak. Bu adamlar 
zarar edecekler ve varlıklarından kaybedecek
lerdir. Bu konuyu Ticaret Bakanlığı bütçesi ko
nuşulurken müfassalan mevzuubahsedeceğiın. Bi
naenaleyh müstahsile başka bakımdan kolaylık 
gösterin dedik. Bir iki vergi indirmesi yapın, 
döviz primini artırın, bir çare bulun, çünkü 
hakikaten bunlar zarardadır; dedik. Çünkü 
üzüm yetiştirmek, buğdayı yetiştirmekten çok 
daha masraflıdır ve daha güçtür. Sonra bir tar
ladan. bir bağ daha fazla vergi verir. Üzümü 
27 kuruşa, sarmalıyoruz, üzüm müstahsili buğ
dayı 35 - 40 kuruş arasında alıyor. Kolaylık 
gösterin dedik. Hatta Ticaret Bakanlığından 
ben ayrılırken gayrim em mm olarak ayrılıyorum 
dedim. Nere de minnet izharı. Teşekkür edeni, 
memnuniyet izhar edeni görmedim. Belki tüc
carlardan memnun olan olmuştur. Fakat izhar 

etmemiştir. Belki bu söz onlardan gelmiştir. 
Müstahsil hiçbir vakit memnun değildir. 

Şimdi memura para zamı. Bu, esaslı bir ihtilaf 
konusudur. Memura para zammın fayda verme
si için ne lâzımdır? Aldığı malı makul fiyatla 
alması lâzımdır. Köylüden 25 - 28 kuruşa alı
nan buğdaydan yapılan un ve makarnayı 70 
kuruşa alırsa, bir çok fuzuli para veriyor de
mektir, yani aldığı paranın % 40 nı fuzuli veri
yor demektir. Her şey böyledir. 

Benim, dünkü demecimde söylemek istediğim 

gayet sarihtir, 25 - 27 kuruşa buğdayı alıyor
sunuz, öyle yapınız ki, memura ona göre ma
karna ve un. veriniz. Yoksa gayet şişmiş ve 
kim bilir ne kadar pay girmiş bir şekilde ver
meyiniz dedim. 

Adaylık meselesine geliyorum. Tekrar edi
yorum, bizi aday gösteren icra kuvvetidir. 
(Hayır, haşa sesleri). Fakat halkın, Par
tinin büyük geçmişine olan güveni dolayısiyle 
bizi seçiyor. (Hayır sesleri). İster hayır de
yin, ister demeyin, hakikat budur. (Gürültü
ler, beğenmiyorsan çekil sesleri). 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) —Ar
kadaşlar; görüyorsunuz ki, kendilerinde baştan 
aşağı yağlanmış bir pehlivan tavrı vardır. Tu
tul aıcak hiç. bir yeri yoktur. Neresini dolasan 
bir tarafa kayıyor. Ne yapsan inkâr ediyor. 
Tüccarı zengin edelim diyor, lâzımgelince me
muru zengin edelim diyor, çiftçiyi zengin ede
lim diyor. 45 kuruşa buğday alıyorlarmış. Doğ
ru değildir. Bunların hepsini bir araya getir
menin de imkânı yoktur. Memleket ve onun 
serveti ve işleyiş tarzları ortadadır. Ben bun
dan dolayı en ufak bir infial duymuyorum, 
duymıyacağını. da. Yalnız arkadaşımdan dü
rüstlük namına, haysiyet ve şeref namına kür
süye gelip veya olduğu yerden «Meclis Hükü
met tarafından intihap edilmiyor» demesini bek
lerim. 

H. BAYUR (Manisa) — Aday gösteriyor. 
(Reddediyoruz sesleri, gürültüler). 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Anlaşılıyor ki, İsrar ediyorlar. Hükümet aday 
göstermiyor, tüzükte kimin aday göstereceği 
yazılıdır. Bu adamın ya İnsafı vardır, açık ve 
samimî çalışmak arzusundadır, aramızda fay
dalı olmak niyetindedir. Bundan dolayı mem
nun olurum. Kalkarlar vaziyeti tavzih ederler. 
Ben olsam böyle bir vaziyette - İsterse onu yap
sın - «Belki sözüm kafamdaki manayı geçmiş
tir, beyanı itiraz ederim» derdini. Bunu yapı
yorlar mı, yapmıyorlar mı?... 

II. BAYUR (Manisa) — Maksadımı söyle
dim; daha ne söyliyeceğim. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Söyliyeeek bir şeyi yokmuş. Ohalde benini söy
liyeceğim var. Böyle bir vaziyete.. 

S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Milletin, 
Meclisin haysiyetine dokundu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — İsminizi yazdım. Patırdı yok. 

— 160 — 
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BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 

Böyle bir vaziyette bütün arkadaşlarımı dinle
dikten sonra, ben olsaydım, doğru ve açık ola
rak kalkar gelir «Mânayı tecavüz ettim, bunu 
sizin sözlerinizden anlıyorum, vaz geçiyorum» 
derdini. Eğer bunu demiyorsa, kendi içinden 
samimî ise, arkadaşlara karşı samimî değilse, 
doğrudan doğruya yapacak bir şey vardır, şeref 
vazifesi vardır; o da bizim aramızdan ayrıl
maktır. (Doğru, bravo sesleri, alkışlar). 

S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Arkadaşlar; 
Türk milletinin yegâne ve hakikî mümessili 
olan ve onun hükümranlık hakkını kullanan T. 
B. M. Meclisi âzası arasında çıkmasını Türk 
milletinin şüphesiz hiç istemediği ve isteimiye-
ceği bir insanın aramızda bulunmakta oldu
ğu, bu bütçe görüşülmesi sırasında anlaşılmış 
feci bir hakikattir. 
Arkadaşlar; bugünkü sıfatı ile benden ve her 
birerlerimizden farksız bir durumda olan bu 

arkadaş açık suallere kaypak cevaplar vere
rek.. 

İT. BAYUR (Manisa) — Hâşa (Evet sesleri). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Henüz mü

rekkebi kuramamış denecek kadar yeni tabedil
miş ve elinde tashih için bulunan zabıtlarda sa
rih ifadelerle bizzat kendisinin yalan söyledi
ğini.. 

II. BAYUR (Manisa) — Hâşa, hâşa.. 
S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Affetsin, bu 

kelimeyi kullanmağa mecburum: 
H. BAYUR (Manisa) — Yalanı asıl siz söylü

yorsunuz. 
S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Şahsi terbi

yem bu kelimeyi kullanmağa müsaat değildir. 
Amma, hakikati başka türlü ifade etmeğe im
kân olmadığı için bu kelimeyi kullanıyorum. 
Burada bu hali de onun ihtiyatan hiç bir vakit 
içtinap etmemekte olduğu vaziyetini açıktan 
açığa göstermektedir. 

Arkadaşlar; sizi çok yormamak için çok kısa 
olarak zabıtlardan aynen aldığım şu iki cüm
lesini okuyacağım : 

«Dolayısiyle Hükümeti denetleme cihazı iş
lemiyor, kusurumuzun büyük kısmı bizlerdedir. 
Hükümeti denetlemekle mükellef olan cihaz ic
ra kuvveti adayıdır. Hakikat budur...» 

İT. BAYUR (Manisa) — Adayıdır, hakikat 
budur. 
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S. ÖRGEEVREN (Devamla) — «Parti kade

melerindeki seçimler dahi doğru yapılmamak
tadır.» Arkadaşlar; bu cümleleri takip eden fi
kirler şöyledir: «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümet adaylarından tereküp eder, İcra kuv
veti adaylarından terekküp eder». 

Arkadaşlar, bu hakikatin ve mevzuatın kar
şısında, yalan kelimesi çirkin olduğu için, aynı 
mânayı tazammun eden hilafı hakikatin tam 
kendisi olduğunu inkâr edebilirler mi? Büyük 
Millet Meclisi icra kuvvetinin adayları mıdır? 
Yoksa Cumhuriyet Halk Partisinin nizamna
mesinde musarrah olduğu gibi Genel Başkan 
Vekilinin ve Genel Sekreterin diğer gereklilerle 
dahi hinihacette istişare edilerek Parti namına 
adaylığı millete arzedilmiş ve büyük Türk mil
leti tarafından seçilmiş insanlar mıdır? 

Arkadaşlar, arkadaşımız Hikmet Bayur bu 
ifadeleriyle yalnız Büyük Millet Meclisini değil, 
Türk milletini istihfaf etmiştir. 

H. BAYUR (Manisa) — Asla! uyduruyorsu
nuz. 

S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Bu milletin 
şerefine, istiklâline, hürriyetine hücum etmişler
dir. 

H. BAYUR (Manisa) — Hâşâ! 
S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Türk mille

tini, emir altında, millî iradesini kullanmaktan 
âciz... 

H. BAYUR (Manisa) — Hâşâ, reddederim. 
S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Büyük Türk 

milletini, hayvan sürüsü derekesine düşürmüş 
olduğunun en sarih ifadesi değil midir? Büyük 
Türk milleti namına kendisinin bu kanaatlerini 
takbih ederken Türk milletini böyle bir şaibeden 
tenzih ederim. 

H. BAYUR (Manisa) — Hâşâ, böyle birşey 
demedim. Kendinden söylüyorsun. 

S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu fikri dışarda söyliyenlerin kimler olduğunu, 
ne karakterde, ne hilkatte, ne arzu ve ihanette 
yürüyen insanlar olduğunu biliyoruz. Maalesef 
içimizden bir insan çıkar da aynı kanaati, aynı 
dille, müfadı hakikat olan bu kürsüden söyle
mek fecaatini gösterirse, bu, büyük Türk mille
tinin Büyük Meclisinin şerefli tarihi için bir le
ke teşkil eder. 

Arkadaşlar, biran için, farzı muhal olarak 
bütün hakikatin Hikmet Bayur'un vehmettiği 
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gibi olduğunu farzedelim; kendisi niçin bu va
ziyete düşmüştür, niçin aramızda bulunmakta
dır? 

II. BAYUR (Manisa) — Çünkü eskiden iş
ler iyi gidiyordu, kimse itiraz etmiyordu. îşler 
bozuk gittikten sonra... 

S. ÖRGEEVREN (Devamla) — Bu su bu
landırma arzusunun memleketin en ehemmiyetli, 
en nazik, en hassas devrinde, ençok tekayyüt 
ve teyakkuz göstemeğe mecbur olduğumuz bir 
anda, bozgunculuk ruhunun tezahüründen baş
ka hiçbir ifadesi olmıyan bu sözleri Türk mil
leti karşısında takbih ederim. Türk milletinin 
hakikî mümessilliğine lâyık olmadığına inandı
ğım ve millet namına şu anda bu kanaate iman 
ettiğim için söylüyorum, biz, icra kuvveti tara
fından değil, Türk milleti tarafından seçilmiş 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin adaylığını ka
zanmış insanlarız. Bizim için bu, bir şereftir. 
Ancak bu şerefin kendisinde bulunmadığına ka
naatiyle kendisine iade ederim. (Alkışlar, bravo 
sesleri). 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Muhterem ar
kadaşlar; Hikmet Bayur arkadaşımızın demin 
söylediği bazı sözleri not ettim. Onların cevap
sız kalmasını doğru bulmuyorum. Onlar hakkın
da gereken cevapları vereceğim. Ancak, Önce
den bir noktanın halli icabeder. Arkadaşımız, 
sayın Başbakanın mütalâasına sarih bir cevap 
veremedi. Açık, katî bir cevap. 

H. BAYÜR (Manisa) — Verdim. 
~~ F. P. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Müsaade 
buyurun, bugün, şu memleketin siyasi tarihin
de, zatı âliniz müverrihsiniz, siyasi tarihinde mü
him bir konuşma yapıyoruz. Bu konuşmada her
kesin, fikrini açık, vazih bir surette ifade etmesi 
ve millet huzurunda, tarih huzurunda mesuliyet 
alması lâzımdır. Onun için müsaade buyurunuz, 
zatı âliniz izah ettiniz, bendeniz de fikrimi izah 
edeyim. 

Arkadaşlar, Hikmet Bayur arkadaşımız bu 
Partiye bu Meclise henüz intisap etmiş bir arka
daşınız değildir. Kendisi Partinin tüzüğünü tet
kik etmiş, mevzuatımızı bilmiş ve hakikaten en. 
mühim vazifelerde bulunmuş bir arkadaştır. Ri
ca ederim, bugün Başbakanımızın, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Baş kurulunda âza olarak bulun
ması dünyada mutad olan siyasi usullerin hari
cinde bir muamele midir? Kendilerine sorarım: 
Ingilterede muhafazakâr parti Çorçil'in riyaseti 
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altında seçimlere giriştiği zaman, Başbakanı ko
lundan tutup, namzetleri tâyin eden parti idare 
komitesinden dışarı mı atıyorlar? 

Arkadaşlar, millet huzurunda, memleket hu
zurunda siyasi bir hakikat müdafaa edilirken, 
ilmin müteamel olan esaslarını inkâr etmeğe kal
kışmak, yakışık almaz bir harekettir. Bugün de 
böyle olacaktır yarın da böyle olacaktır. Memle
kette bir parti, iki parti, üç parti olsa da böyle 
olacaktır. Hangi parti ekseriyeti alırsa elbette 
onun mesul olan Başbakanı, namzetlerinin kim
lerden ibaret olduğunu millete ifade edecektir. 
Bu, bir vazifei siyasiyedir. Druva konstitüsyo-
nel'in, anayasa hukukunun hangi sahifesini aç
sanız bu böyledir. Bu kalkar mı arkadaşlar. Na
sıl kalkar? Kalkarsa, memleketi idare eden ma
nivela kırılır. Bunu bugün de, yarın da müda
faa ederiz, icra kuvveti meclisi tâyin eder gibi, 
müsaade buyurun, kendime yakıştıramıyorum, 
affinizi rica ederim, siyasi bir safsataya asla yer 
vermiyelim. Sofizm dedikleri budur. Mantıka 
sofizm bundan başka bir şey değildir. Arkadaş
lar, onun için esaslı düşünelim, Türk milleti din
liyor, millet bilsin ki, yarın iki, üç parti oldu mu 
havadan adam toplayıp memleketi idare edecek 
değiliz. Başbakanlık kademesine kadar gelmiş, 
isabetli tecrübeleri olan bir adamın, elbette mem
leketi idare edecek olan kimselerin seçiminde 
bir reyi olacaktır. Onu oradan çıkarmak demek, 
memleketi hayal ile idare etmek demektir. (Bra
vo sesleri). 

Arkadaşlar, şimdi deminki mütalâalarına ge
liyorum. Ben dediler, umumî bir fikir attım, 
rica ederim, hürmet ederim şahsiyetinize eserler 
yazıyorsunuz, Dil Fakültesinin küşadmda ilk 
dersi zatı âlinizden aldık (Gülüşmeler) yüksek 
irfan sahibisiniz. 

Ş. KOÇAK (Erzurum) — Çok avans verme, 
fazla avans veriyorsunuz. 

F. F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Avans veri
rim amma gerekenleri de söylerim. Merak etme 
(Gülüşmeler). 

Ş .Koçak (Erzurum) — Fakat israf ediyor
sunuz. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Bu kadar 
eserleriniz vardır. Bir kanaati izhar ettiğiniz 
zaman o kanaati işliyerek getirmelisiniz ve o ka
naate uygun olarak hareket etmelisiniz. Efen
dim, memleket dinliyor. Sizin sözlerinizi şu veya 
bu şekilde tefsir edenler, suiistimal edenler olur. 
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Her halde bizden, benden çok tecrübeler gördü
nüz Böyle acı, işlenmemiş fikirleri memleketin 
sinesine atmak günah değil mi? (Bravo sesleri). 

Meşrutiyet geceli 37 sene oldu. Ne facialar, 
ne facialar gördük. Bunun bedelini siz değil, bu 
masum millet öder. Memleketin etrafında sizi 
dinliyenler var, Siyasi terbiye, siyasi bilgi bunu 
icabettirmez. Siz hariciyenin Umuru Siyasiye 
Müdürlüğünü yapmış bir zatsınız. Düşmanları
mız vardrr ve onların hakkımızda, aleyhimizde 
neler konuştuklarını biliyorsunuz. Böyle bir mil
le! in istiklâlini temin eden bu canlı Büyük Mil
let Meclisinin şahsiyeti mâneviyesine bugünkü 
bu ağır sözleri sizin gibi siyasi sahada yetişmiş 
bir zatın ağzından duymaklığımız, vallahi de 
günahtır, billahi do günahtır. (Bravo, doğru ses
leri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, âkibetleri düşünelim. 31 
Martları, faciaları bir düşünelim. Politikacıların 
günahını masumlar ödemişlerdir, cezasını bigü
nah millet çekmiştir. 

Tarih yazdınız, kitaplarınız var, o kitaplar 
yazılırken kullandığınız kelimeleri hatırlayınız. 
Bu itibarla çok esaslı düşünmek ve sonra mütalâa 
yürütmek lâzımgelir. « Umumî fikir » diyorsu-

- nuz. Bir mebus, bilhassa Partili bir mebus, Par
tisine inanmış, ona söz vermiş, sonra buraya gel
miş, Anayasaya yemin etmiş bir mebusun, hiç 
değilse kendisi kadar diğer arkadaşlarının da 

> vicdanına itimat etmesi lâzımgelir. Siz beğen-
miyerek konuşuyorsunuz. Biz sizi beğenmeğe 
mecbur muyuz? 

Şu Büyük Millet Meclisinin sinesinde bu ka
dar tecrübeli; Eyüp Sabrisinden; ta çocukluğum
dan hatırlarım o Resne 'de taburu ile hürriyet bay
rağını çekmişti, Eyüp Sabri'sinden başlıyarak 
At ı f tan başlıyarak bu kadar kahraman zatı ih
tiva eden bu Meclis, vicdanın kabul etmediği 
bir şeyi kabul etmez, Hikmet Bey, buna emin 
olunuz. Biz hiç değilse sizin kadar denetliyo
ruz. Sonra haksız konuşuyorsunuz, bakınız mi
sal söyliyeyim; Son zamanlarda, diyorsunuz, de
netleme yapılmamış. Biz hukukçuyuz işi karibe 
hamlederiz. 7 nci Büyük Millet Meclisini itti-
ham ediyorsunuz, haksızsınız. Arkadaşlarım, 
Millet duysun ki, bütün komisyonlar ve Meclis 
geceli gündüzlü çalışıyor ve her şeyi denetliyor. 
Amma ne yapalım, Hükümet benim karşıma ge
lir de, zarurettir derse bu Büyük Meclisin vic-
danr, mahkemei adalet olarak, bir hakkaniyet 
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mercii olarak Onun bir zaruret olduğunu kabul 
ederse Hükümeti boğalım mı? Bunu vicdan ka
bul eder mi? Elbette vicdanlarımız müşterek şu
urun icaplarına hürmet eder. 

t. M. UĞUR (Sivas) — Hükümet bizim Hü
kümettir. 

F . F . DÜŞÜNSEL (Devamla) — Meclis Hü
kümetin, Hükümet Meclisindir. Burada sizin 
ayrılığımız yok. Zati âliniz hak sahibisiniz, is
tediğiniz zaman söz söylüyorsunuz. Parti (Tru
puna da takrirler verdiniz. Her sözünüzü bu 
sabırlı Meclis uzun uzun dinledi ve takrirleriniz 
münakaşa edildi. Neticede varılan noktaya si
zin de iltihak etmeniz icabetmez mi? Aynı za
manda suiistimaller komisyonunda da âza bulun
dunuz, mütalâalarınızı söylediniz. Bunun ka
dar kuvvetli denetleme daha nasıl olur? Siz ta
rihi böylemi yazacaksınız? Hayır efendim, ha
yır. Eğer tarihi böyle yazacaksanız vallahi hay
ret ederim. Arkadaşlarım, millet duymalıdır. 
Büyük Millet Meclisinin nasıl çalıştığım, millet 
ve memleket bilmelidir. Mütemadiyen reklâm
cılık yapacak değiliz. Şöyle yaptık, böyle yap
tık diye. Komisyonların ve Parti komisyonları
nın mesaisini hepimiz takibediyoruz. Vallahi, 
bendeniz bir vatandaş sıfatiyle bu ciddî faaliyet
leri gördükçe kalbimden diyorum ki, artık öl
sem de gam yemem. Bundan 37 sene evvel meş
rutiyetin ilânında bir çocuktum. Bugün milleti
min Büyük Meclisinin bu kemaliyle övünürken 
vicdanımın ifadesi olan hakikatleri belirtmiş olu
yorum. 

Efendim, Meclis denetleme yapmazmış. öl
dürelim mi bu vekilleri? (Gülüşmeler). Ben gö
rüyorum ki Bakan arkadaşlarımın çektikleri zah
met çok büyüktür. Vaziyeti, sizin de takdir 
etmenizi beklerim. 

Sonra, işlere göz yumulmaktadır, dediniz. 
Göz yumulduğu vaki midir? Şu Bütçe Komis
yonunun müzakeratmda ve arkadaşlarımızın ha
zırladıkları raporların tetkikinde öne sürülen 
mütalâaları dinlemediniz. Milletvekillerinin 
orada söyledikleri sözleri dinleseydiniz ve bil
hassa iftihar ederdiniz. Bir çok kıymetli arka
daşların nasıl çalıştıklarını görürdünüz. Eğer 
göz yummak böyle ise... Nihayet icra mesuliye
tini üzerine alan adamların bütün enerjisini ala
cak değiliz ya... 

Bendeniz size şunu tavsiye ederim: tnsaflı 
olunuz, tek başınıza konuşmayınız. Bütün ar-
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kadaşlar sizin kadar değerlidir. Hepsinin vic
danı, takdiri, muhakemesi vardır. Böyle ken
dinizi diğerlerinin haricinde gösterecek imtiyazlı 
bir mevki almıya kalkışmanız hüsnü telâkki edil
mez. Biz murakabenin yapılmakta oldu kana
atini taşıyoruz, bunu kimseye vermeyiz. Bunu 
arzediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

(Müzakere kâfi sesleri . 
BAŞKAN — Tümü hakkında başka arkadaş 

söz istemedi. Görüşmenin.... 
H. BAYUR (Manisa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsanız buyurun. Sor

dum, istemiyorum dediniz. Buyurun. 
H. BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, bizim 

Düşünsel ilmî mahiyette bazı şeyler söyledi, in
giltere Partisi, bizim parti vesaire. Bunların 
hepsi doğrudur. Yalnız kıyas ile iş yürütülmez. 
Kıyasta intibak şarttır. İntibak olmazsa muka
yese doğru değildir. Ben dedim ki bizim-Parti
mizdeki şanlı mazi hiçbir yerde yoktur. Bizim 
Partimizin gelenekleri Büyük Zafere kadar gi
der. Hatta Kuvayi Milliyeye kadar gider. 0-
nun için şereflerin prestiji fevkalâdedir. Dola-
yısiyle bazı memleketlerdeki partilerle onu mu
kayese etmek doğru değildir. 

Şimdi ben ne diyorum, diyorum ki, aday 
seçimi hakkı mahallî teşkilâta verilsin ve bun
da İsrar ediyorum. Bu doğrudur. (Gürültüler) 
Bu, partinin kuvvetlenmesi için lâzımdır. Hü
kümetin veto hakkı olması lâzımdır. Hükümet 
tabiri biraz fazla gitmiştir. Merkezi teşekkül, 
onun rüknü Başbakandır. Ben zaten dünkü ifa
demde Hükümet tabirini kullandığımı hatırla
mıyorum. Ben diyorum ki, mahallî teşekküller 
aday göstersin. 

BAŞKAN — Bu Parti bahsidir, Partide iste
diğinizi söyleyiniz. 

H. BAYUR (Devamla) — B e n bana karşı ya
pılan hücumlar için kendimi müdafaa ediyorum. 

Ve yine dedim ki, bugün ne denilirse denil
sin birçok yanlışlıklar oluyor ki önliyemiyoruz. 
Kifayetsiz bir idare vardır. Eğer bunu inkâr 
ediyorsanız şaşarım size. (Gürültüler). Bundan 
birkaç yıl evveline kadar iyi idare vardı... 

BAŞKAN — Partiden mi bahsediyorsunuz? 
H. BAYUR (Devamla) — Bana yapılan hü

cumlara cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Tasrih ediniz, kifayetsiz olan 

idare Parti mi, Hükümet mi ? 

2 .1945 O : 1 
I H. BAYUR (Devamla) — Beni konuşturmak 

veya konuşturmamak sizin elinizdedir. Eğer 
beni konuşturacaksanız bana ne gibi isnatlar ya
pılmışsa onlara cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Evvelâ siz başladınız. 
H. BAYUR (Devamla) — Malûm, ben başla

dım. Fakat başladığım vakit beni susturmadınız. 
Sözlerime ilk başladığım zaman beni sustursay-
dınız. Onlar böyle söyledi, ben de onlara cevap 
verdim. Yine bu sözlerine karşı cevap vermem 
için söz vermek sizin hakkınızdır, isterseniz 
verirsiniz, isterseniz vermezsiniz, beni ondan 
menedersiniz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, söylesinler. 
H. BAYUR (Devamla) — Dedim ve yine di-

j yorum, bundan birkaç yıl öncesine kadar hal-
I km duyguları memleketin iyi idare edildiği mer

kezinde idi. Fakat birkaç yıl içinde bu duygu
lar değişti. Şimdi bu merkezde değildir. (Fa
kat birkaç yıldır harp var sesleri, gürültüler). 
Şu halde dediğim gibi değişiklik yapmak lâ
zımdır. Fazla ileri gitmiş olabilirim; fazla ge
ri kalmış olabilirim; bunun ehemmiyeti yok. 
Esasta tamamiyle haklı olduğuma eminim. Be
ni çıkarırsınız aranızdan. Fakan ben vicdani 
kanaatimi değiştirecek değilim. Fena idare edili
yor. 

N. S. SILAN (Tunceli) — Fena idare eden
lerle nasıl teşriki mesai ediyorsunuz Bay Hikmet? 

H. BAYUR (Devamla) — Efendim, tenkit 
ediyorum, onları tenkit ediyorum ve biliyorum 
ki bunun sonucunda birkaç gün sonra beni de 

4 Partiden çıkarırsınız; bunu da tahmin ediyorum. 
(Gülüşmeler, gürültüler). Çıkaracaksınız amma 
böyle birşey olacaktır diye ben vicdani kanaati
mi söylemekten vazgeçemem. Kanaatim budur. 

I Bundan iki üç yıl önceye kadar işler iyi gi-
I diyordu. Kimse de fazla meşgul olmuyordu. 

Fakat fena olmağa başlayınca söylenmiştir. Ka
rarınıza uyulacağı tabiîdir. (Gürültüler). 

Dr. M. GERMEN (Aydın) — Kifayetsizlik 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Dr. M. GERMEN (Aydın) — Arkadaşlar, 

benim anladığım; Hikmet Bayur'un beyanatı
nın, bütçenin muhtelif bölümlerine taallûk eden 
kısımlarına lâzım olduğu kadar cevap verilmiş 
veya verilmemiş, kabul edilmiş veya kabul edil
memiş, Kamutayın işin sonunda vereceği karar-

' la belli olacaktır. Fakat hakikatta üzerine tam 
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varılmamış ve neticesi alınmamış olan kısmı 
durmaktadır. Onun için müzakerenin kifayet
sizliği hakkında söz istedim. Dâva, benim anla
dığıma göre şudur : Hikmet Bayur dediler ki, 
Hükümet denetlenmemektedir. 

H. BAYUR (Manisa) — Kâfi derecede de
netlenmemektedir. 

Dr. M. GERMEN (Devamla) — Son sözle
rine, son senelerde kabilinden birşey ilâve etti. 
Fakat dünkü konuşma, hatıram beni aldatmı
yorsa, denetlenmemektedir, şeklindedir. Hü
kümet denetlenmemektedir. Yani Kamutay de
netleme vazifesini yapmamaktadır. Bunun baş
ka mânası yoktur. Çünkü denetliyecek olanlar 
icra kuvvetinin adamlarıdır, adaylıkları o gös
termiştir, onu onlar aday göstermiştir. Bina
enaleyh benim mebus seçilmekliğimi temin eden 
Hükümettir, icrai kuvvettir, ona minnettarım, 
esirim, kölesiyim... 

H. BAYUR (Manisa) — O kadar değil... 
Dr. M. GERMEN (Devamla) — Evet, başka 

türlü olamaz, insan bütün vicdanından ve in
sanlığından ayrılmadıkça bunu yapamaz. Çünkü 
ben Devlete ve millete söz vermiş bir adamım. 
Nede olsa aday gösterildiğim için az çok şük
ran duyarım, fakat benim de millet tarafından 
az çok bir insanlığım, bir dirayetim, bir ehliye
tim, yaptığım bir vazife görülmüştür, intihap 
mıntakamda adaylığım bir isyan tevlit etme
miş, bilâkis terviç edilmişse demek ki bir kıy
metim var. insan olarak adaylar arasına konul
duğundan dolayı, evet ben de bir hissi şükran 
mevcut olabilir. Fakat millete karşı sözünü, ta
ahhüdünü hiçbir zaman ayak altına alacak kadar 
uşaklık seviyesini bana nasıl atfediyorsunuz? 

H. BAYUR (Manisa) — Rica ederim, bu 
mânaya kadar götürmeyin. 

Dr. M. GERMEN (Devamla) — Tamamen 
mâna budur. Siz beni bu kadar tezlil eden bir 
vaziyete sokuyorsunuz. Yalnız siz kendinizi kur
tarıyorsunuz, çünkü siz tenkitlerinizi yapıyor
sunuz, sizin anladığınız mânada denetleme si
zin konuştuğunuz gibidir.. Siz zannediyorsunuz 
ki, serbest konuşmak; 'istendiği gibi konuşmak
tır. Hayır, bizim bildiğimiz mânada ve bu 
işlerde daha iyi yetişmiş, daha erişmiş ve daha 
edeplesin iş milletleri dinlediğimiz zaman onlar 
istediği gibi konuşmayı hüriyet saymıyorlar. 
On^ar daha başka şekilde daha olgun ve başka
sının haysiyetine, şerefine, aklına ve duru-
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ınuna hiç bir tecavüz kastı taşımayan bir mâ
na ile konuşmayı serbest konuşma telâkki edi
yorlar. 

H. BAYUR (Manisa) — Ben de kimsenin 
heysiyetine bir tecavüzde bulunmadım. Böyle 
anladınızsa tenzih ederim. 

Dr. M. GERMEN (Devamla) — Sizin anla
dığınıza göre serbest konuşmak, istediği gibi 
konuşmaktır. Şu zavallılara bakın diye geçen 
sene söylediğiniz sözleri hatırlarsınız, bakm 
şu aciz insana, demiştiniz. Bu sene de «Kur 

•ile çekilmiş insanlar» dediniz.. Bunların mânası 
hakaret değil de nedir? Bunların hüriyet mef
humu içinde olduğunu idia eder misiniz? Yoksa 
kendinizi kaçırdınız, kaybetiniz de şimdi geri 
mi dönemiyorsunuz? Eğer bu ise size acıyarak 
elinizden tutarak hakikî mevkiinizi kurtarmağı 
bir arkadaşlık borcu sayarım. O da değil, bu 
noktai nazarda İsrar ediyorsanız ve benim an
ladığım mânaya arkadaşlarda iştirak ediyorlarsa 
lâakal bu Meclise bir tarziye vermek mecbu
riyetindesiniz. Başka suretle bu. müzakere bit
miş olmaz ve ben bu hakkımdan vaz geçmem. 

BİR SES — Iskat, iskat. 
I. EKER (Çorum) — Bir nokta hakkında 

kısaca bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
I. EKER (Çorum) — Arkadaşlar; Hikmet 

Bayur'un İsrarla ifade ettiği mânaya arkadaş
larımız ilmî, hukuki hattâ vicdanî bir teessürle 
cevap verdiler. Fakat Hikmet Bayur'un ifa-
delerindeki hüküm netice itibariyle olduğu gibi 
durmaktadır. Bendeniz bunu bütün millet hu
zurunda ve dünya huzurunda kısaca izah ve 
ifade edeceğim. 

Hikmet Bayur arkadaşımız, bu Meclis kâfi. 
derecede Hükümeti denetliyemiyar, çünkü bu ci
haz Hükümetin adayıdır, hakikat bu değil 
midir dediler. Asıl hüküm budur. Binaenaleyh 
hakikat bu değildir arkadaşlar. 

Halk Partisinin teşkilâtına ait olan tüzük , 
program açık ve sarihtir. Bütün dünyanın siyasi 
partilerinin esaslarına ve usullerine tamamen uy-
uygun olan bir vaziyettedir. Milletvekillerini Halk 
Partisi Yüksek Divanı aday gösterir. Fakat bu 
aday gösterme, Yüksek Divanda Hükümetin reisi 
vesairesi bulunması, bu aday'm Anayasa ile mil
let tarafından verilmiş olan yetkisini asla halel
dar etmez. Aday, millete arzedildikten sonra 
millet, o adayın vasıflarını ve arzu ettiği kabi-
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liyeti gördükten sonra kendisi intihap ederek 
Milletvekili yapar. Binaenaleyh, bu Milletvekili, 
Milletvekili olduktan sonra, bugünkü Anayasamı
za göre, Hükümetin tesiri altında değildir. Hükü
meti kuracak salâhiyet ve yetgiyi haizdir. Der
hal Hükümet teamül ve realiteye göre değişir. 
intihap-edilen o Meclis değişen Hükümete itimat 
ederse Hükümet olarak yerinde kalır, itimat 
etmezse değişir. Demek ki, aday göstermenin mâ
nası murakabe cihazını Hükümet tesiri altında 
bırakmak mânasından çok uzaktır. Adaylık, an
cak bir parti ve milleti temsil edecek kabiliyette. 
olan şahsiyetleri millete göstermekten ibarettir. 
Halbuki millet kendi hâkimiyetini, seçme hakkını 
kullandıktan ve o Milletvekili olduktan sonra 
artık Hükümetin üstündedir. Hükümeti her va
kit murakabe eder ve düşürür. Binaenaleyh Bü
yük Millet Meclisi şimdiye kadar bunu yapmış
tır. Bundan hiç eksiğini yapmamıştır. Bütün 
millet bunu bilmelidir. Meclisi millet intihap 
etmiştir. Anayasanın verdiği yetki ile Hükümeti 
kurar, onu murakabe eder, isterse ıskat eder, 
hakikat budur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BÎR SES — Meclisle oynanılmaz. 
F . YÜZATLI (Giresun) — Başkan, söz isti

yorum. 
(Kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Yazıyorum, vereceğim. Buyurun. 
F. YÜZATLI (Giresun) (Kürsüde) —Muh

terem arkadaşlar: eski zamana ait kısa bir hatı
ramdan bahsedeceğim. Bu hatıram Hikmet Ba-
yur 'un karekterini sizin ve milletin nazarında... 

II. .BAYIIR (Manisa) — Şahsiyeti ben de 
yaparım; fakat yapmak istemem. (Şahsiyet yok 
sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Şahsiyet münakaşası yaptıra-
mam ve bunun için söz veremem. Fikir müna
kaşası yapabilirsiniz. 

F. YÜZATLI (Devamla) — Şahsiyet müna
kaşası da yaparım. 

BAŞKAN — Öyleyse söz veremem, söyliyece-
ğiniz şahsidir. 

F. YÜZATLI (Devamla) — Onu Parti müza
keresinde bütün arkadaşlarıma ve millete söyle
meyi kendime bir vazife bilirim. 

Dr. M. GERMEN (Aydın) — Sayın Başkan, 
kendimi hakaret görmüş telâkki ediyorum .Ona 
göre tüzük vazifesi ne ise yapılsın, rica ederim. 
Neyse icabı yapılsın, 

A. R. TARHAN (tstanbul) — Sayın arka
daşlar, bendeniz, müsaadenizle tebarüz ettirilme
miş bir nokta üzerinde bir kaç kelime arzedece-
ğim. 

Halk böyle diyor, halk böyle diyor diye ifa
de edildi. Halkın ne dediği nasıl belli olur? 
Benim bildiğime göre halkın ne dediği, memleke
ti idare etmek noktai nazarından seçim esna
sında belli olur. Seçimde halk kimi istiyorsa onu 
seçmek sureti ile ne istediğini bildirir. Bir ke
re bu seçim olup Meclis kuruldu mu ondan son 
ra Meclis halkı temsil eder. Fakat bu Meclis, 
bu halkı temsil etmek için bir odaya kapanır da 
kapalı duvarlar arasında çalışır değil, Meclis 
senenin içinde vaktinin çoğunu kendisini seçen 
halkla temasla geçirir. Demek ki, Meclis üyele
ri daimî surette halkla temastadır. Halkı din-
liyen bir kişi değildir. 400 küsur mebustur. Bu 
Milletvekilleri halkla olan temaslarını daima mu
hafaza ederek onun arzularını daima gözönünde 
tutarak burada çalışırlar. Şimdi Milletvekilleri
nin düşündüğü ve halkın düşündüğü nerededir, 
nasıl anlaşılır, intihap yapılmadığı zamanlarda? 
işte burada Milletvekilleri oylarını vermesiyle 
anlaşılır. Şimdi 400 küsur mebusun içinde bir 
kişi iki kişi bir reyde olabilir. Onlar halk öyle 
diyor der. Onların halk diyor dediği ya 100 ki
şidir, ya 200 kişidir, ya 300 kişidir. Farzedelim ki, 
1000 kişidir. 19 küsur milyonun reyinin ne oldu
ğunu, Meclis reyini vermekle gösterir. İşte Mecli
sin dediği ne ise halkın dediği odur. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkında 
bir önerge vardır, izin verirseniz okutacağını. 

Yüksek Başkanlığa 
izah ettiğim sebeplere binaen müzakerenin ki

fayetini teklif ederim. 
Gazianteb Milletvekili 

O. Barlas 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğini kabul 
edenler ... El kaldırsın. Etmiyenler ... Görüş

menin yeterliği kabul edilmiştir. 
Büte Komisyonu bir şey söyliyecek mi? (Ha

yır sesleri). O halde maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

1946 yılı Bütçe Kanunu 

MAJDDE 1. -—• Devlet bütçesine giren daire-
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lerin 1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterilen (875 572 884) lirası âdi ve 
(115 000 000) lirası olağanüstü giderler için ol
mak üzere (990 572 884) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Gider bütçelerinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

A - Büyük Millet Meclisi bütçesi : 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi bütçesini 
görüşeceğiz. 

Tümü hakkında söz isteyen var mı? Bölümle
re geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

B. 
1 Ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Geçici tazminat ve denetçi üc

reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 4178, 4598, 4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Başkanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Millî saraylar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 4898 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk-

Lira 
3 792 402 

546 801 

688 500 

352 810 

301 684 

32 436 

176 970 

105 900 

2 500 

13 595 

8 500 

353 000 

2 500 

15 000 

B. Lira 
lan 3 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

16 Basımevi giderleri 73 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Kitaplık giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Uluslararası Parlâmentolar G.ru-
pu giderleri 3 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Bahçe giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Tören ve ağırlama giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Koruyucu asker müfrezesi gider
leri 133 156 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 4367 sayılı kanun gereğince kolluk 
memurlarına verilecek er tayını 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Yapı ve onarma işleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 3090 sayılı kanun gereğince yapı
lacak Meclis binası yapı giderleri 
ve kamulaştırma karşılığı 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Tesisler ve demirbaş 4 000 
. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 4644 ve sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 185 507 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

. 27 Yabancı bahçe uzmanı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Eski yıllar borçlan 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B — Cumhurbaşkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesine ge
çiyoruz. Tümü hakkında söz istiyen var mı? Böl
gelere geçilmenini kabul edenler... Etmiyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
31 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve taz

minatı 186 568 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 
39 

40 

41 

42 

43 

44 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
884 129 

36 989 

87 936 

93 280 

39 000 

14 000 

B : 13 18.12 
B. Lira 
32 Aylıklar 82 380 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 Yaverler ve başdoktor ödeneği 15 327 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
34 Hizmetliler ücrtti 148 502 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
35 Geçici tazminat 5 196 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 32 608 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Genel giderler, memur ve hizmet
liler besleme giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ II. KEŞ
MİR (Tokad) — Efendim, tensip buyurursa
nız buraya 38 numaralı bir bölüm ilâve etmek 
lâzım geliyor. Çünkü unutulmuştur. (Emekli 
keseneği olmak üzere) denecek ve karşısına da 
3 720 lira ödenek koymak ieabedeeektir. 

B. Lira 
38 Sayılı kanun gereğince öde

necek emekli keseneği karşılığı 3 720. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

C - Sayıştay Başkanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesine geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Bölümlere 
geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Bölüm
leri; geçilmesi kabul edilmiştir. 

1945 O : 1 
B. Lira 
45 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 9 231 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 Başkanlık otomobili giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Yolluklar 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Giyecekler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

49 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi ve yollukları 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

50 Kitap ve dergiler gideri 2 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

51 Onarma 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

52 Sayıştay binası etrafında yaptı
rılacak dranaj bedeli 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Kurs giderleri 3 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 4644 ve sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 45 707 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 Geçen yıl borçlan 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

I) — Başbakanlık bütçen 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesine geçiyoruz, 
Tümü hakkında söz isteyen var mı? Bölüm

lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 

57 

58 

59 

60 

62 

Başbakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Lira 

9 272 

202 561 

53 570 

17 628 

45 200 

13 801 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Lira 
2 650 îller büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 27 738 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 19 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 2 015 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

-4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 3 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 209 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Örtülü ödenek 2 111 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
72 

Lira 
Türlü belge saklaklarınm ayir-
ma ve birleştirilmesi genel gi
derleri 44 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

73 3558 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Devlet Basımevi proje 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

74 4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşı-
şılı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

75 Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

76 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiştir. Müsaade ederseniz yarın 
devam edelim. (Muvafık, muvafık sesleri). 

Yarın saat 14 te toplanmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,20 




