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SEAŞ]CA2?w Otttruımî? «#ymun:

1. ^1951 yd& Bütçe tâmunuıtasariM ve Riiiçe
E^ŞKAK— Bttçenin heyeti umumiye üze
rindeki konuşmalara devam edeceğiz. Söz Müm*
taz Kâ^al<hoğluMundür.
MÜMTAZ* KAVAIiCIOâi<ü (Kocaeli) —
Muhterem.arkadaşlar; Maliye Bakamımı büt
çe hakkındaki izahatıma dikkatle takip eyle
dik,. Hükümetin. 1951 yıla.Bütgeai hakkındaki,
TmnınûvgÖJ^ş^Pİna iştirak^ etmekle,ıberaberrbâ-v
zı noktalar hakkında düşündüklerimi kı&aca
bu ^küEsüden Tück -MillefcTO duyurmayı' ve Hû»-*
kümetten, bâzı temennilerde bulunmayı üzerime
almış olduğum millet mesuliyetinin- en mukad
des vazifelerinden biri telâkki eytediğimide ka»
yit,. etmek^ isterkiiv
Am ı a8kadaşlaiîinx y İkinci Bünya ^Harbinin;
Bona erdiği alti sened^nberi dünya milletlerinin
hakiki,ve samimî bir hava içinde yaşamaya; im
kân bulamadıklart ve rgjjnj geç tikçe ııf.ukte, kara
bubıilarıiM * tekÂs&fa ettiği'vW»3 deviasde,? iktidara •?
eline almış olan. Demokrat Bauti Hükümetinin
iki kas^mıdan. ibaret bulunan ük bütçesini yük
sek Meclis huzuruna getirirkeiöiMîHîrtSamnma;;
Büft$«»Me5İ950l y^ı JBütçeAe*sna«aı»a?:yapımş
old»i$«37 mi^©öt^li^aJıiİAbiı*?a»Wsöia^ı nornaai
buiı»s«ltğjmı i ifade» etmakö raeeJmriye^tndeyhnu
Düa^anm jbttgiakii; gacÜşâr kauş3smd*is MaUî? Sa«
vuransımmâç^t^ügumM mun**Bfei htebutçeniar
Yüke»fer Mee&se^gftMı^
Değejılt;ajfca4aş^ı«»ı^ .birçeıfe^vesiMerie^buM
küısaüd*» mĞmntbntâmm «t«rafmdaıı <dauoırtaya?>
atılaatvepbteçofciaykads^laııım^mida^fe^at şa
hit x)lduMaKXıüzıe^rsmemİjeke^imkivh®îie>e tem*
Bil edea^ haricice - meaıUEİarımtzın birçokların*

dan/j bu» ^memleket* ve«millet tam* biş ramiıma&
elde edememetediı?, Se^ym? Dışişleri Bakanımız
benin affetsinler, birçpk memleketlerde vazife
almış bulunan* sefir, elçi ve konsoloslarımız o
memlekette*. Türkiye'yi temail şöyle dursun o
memlekete gerek' ticari, gerekse diğer maksat*
larla uğfiyan vatandaşlarımızı kabul edip gö
rüşmek'tenezzülünde dahi bulunmamaktadırlar;
Biz öyle sefir, elçi ve konsoloslar biliyoruz ki yap
tıkları iş jyalniz ve yalnız ellerine geçen ve bu
fakir Türk köylüsünün boğazından keserek ver*
diğı vergilerle aldıkları dolar, sterlin ve İsviç
re Frangını kara borsada satarak temin eyledik
leri servetleri biriktirmekten başka hiçbir iş
görmemekte ve memleketin âli menfaatlerini he
men hiç düşünmemektedirler. Bu gibi kimselerin
bu kabfî'hareketlerine artık bir son verilmesini
ve sayın Dışişleri Bakanımızdan haricî teşkilâ*
timizi1 bir revizyona tâbi tutmacını bilhassa ri
ca ederim.
Bfe yine öyte hariciye menturlarr tanıyoruzki bu merMetarve millet uğrunda gece gündüz
ve hâttâ" hay atîârmı da istihkar * ederek çalış
maktadırlar. Bü arkadaşları da burada şükranla
yâdetmeyi bîr vazife bilirim.
Sayın'ı arkadaşla»; Dışişleri Bütçesinin tan
zimli ;Sî8asınd»vbir; cihetin gözdeni kaçmış- oldu
ğunu te*kika*ım esnasında gördümv O da sudu?:
Hapştoıdt Bakaalığ>^Bütçesinin 453 neü bendiınsfıbirinci lmaflUlesi«de< mületler-aımâk kuruna
ve d<a*ı«ffkteîie*îkatıtosfö upayii namı; altındaki tah*
sisat 2 2O^1804«lİ3!!aî;ola?ak ele alıhmış ve gerek
ç e d e ^ vburrtahsisalmv^^
kurum? ve dernek
ler e taynlmîf> olduğu zikroluamuştur. Bu gerek
çe tetfâfeı edîleeefcnoluijsa:; bu tahsisatın hemeav
kâifes» Birleşoari^f Miâletlerte Avrupalılar arası
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faatine uygun bir gekilde yürümesini de Eko
nomi ve Ticaret Bakanlıkları takip ve kontrol
eder. Çok rica ederim, biz de Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığımıza biraz ehemmiyet ve salâhiyet
verelim.
Muhterem arkadaşlar; size bir misal verece
ğim, 18 Avrupalılar arasında bir anlaşma imza
edilmiştir. Bu anlaşma hükümlerine göre mem
leketimiz şimdilik % 60 nispetinde bir liberas
yona katılmıştır. "Şimdilik diyorum, çünkü bu
miktar 1 Nisan tarihinden itibaren % 75 i bu
lacaktır. Bu anlaşmanın iyi veya kötü olup ol
madığını burada münakaşa edecek değilim. An
cak bu gibi liberasyona katılmanın muhtelif
memleketlerle yapılan ticaret ve tediye anlaşma
larının bundan böyle akdolunmıyacağı demek
değildir. O halde anlaşmalar yapılacak ve yürür
lükte kalacaktır. Malûm olduğu üzere her tica
ret anlaşmasında âkıd taraflar yekdiğerlerine
ihracatta en fazla müşkülâta mâruz kaldıkları
ihraç maddelerini plase etmeyi şart koşarlar. Şu
halde bizden krom, bakır, pamuk, yapağı almayı
arzu eden bir ecnebi memlekete biz ıbu malların ya-'
nında bir miktar da zayıf ihraç maddelerimiz
den tütün, üzüm, incir ve fındık gibi maddeleri
satmayı düşünüyoruz. Diğer taraftan memleke
timizin ihtiyacı olan birçok makine, vagon ve
sair Devlet ve Devlet İktisadi Teşekküllerinin
siparişlerini de yine zayif ihracat mallarımızla
karşılamamız gayet tabiîdir. Bizim bu şartları
ileri sürdüğümüz gibi karşımızdaki memlekette
harice ihraç etmekte müşkülâta uğradığı mal
ları diğer kuvvetli maddeler meyanmda bize
satmak ister, demek oluyor ki, her iki tarafın
da arzu ve emelleri yekdiğerinin aynı olup bu
hususlar ticaret ve tediye anlaşmalarında bir
pazarlık mevzuu teşkil etmektedir.
Şimdi gelelim Bakanlıklar arasında bir koor
dinasyon olmayışına:
Muhterem arkadaşlar, hepimiz çok iyi bili
". yoruz ki, Münakalât, Tekel, İşletmeler, Sağlık,
? Tarım ve sair Bakanlıklar hariçten muhtelif
mamul ve ğayrimamul maddeler makine ve sair
levazım ithal ederler. Bu maddelerin siparişin
den Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bugüne
kadar hiçbir zaman malûmatı olmamıştır. Hal
buki yukarda da arzetmiş olduğum veçhile Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı bu mühim siparişleri
mizden vâktü zâmanmda haberdar olsa akdede
ceği ticaret ve tediye anlaşmalarında, ihracında

kurumlara ait bulunduğu kolaylıkla anlaşılır.
Halbuki iki seneden beri iştirak eylediğimiz İs
lâm Ekonomi teşkilâtına borçlu bulunduğumuz
36 500 liranın bu sene de bütçeye konmadığını
teessürle görmüş bulunuyorum. İştirak etmiş ol
duğumuz bu teşkilâtın çalışmalarından pek mü
him faydalar temin eylemek bizim için kabildir.
Binaenaleyh Dışişleri bütçesinin 453 üncü ben
dinin 1 nci maddesine 100 000 liralık bir tahsi
satın ilâvesini temenni ederim.
Muhterem arkadaşlarım, Bir memleketin ik
tisadi, sınai ve sosyal bakımlardan kalkınabil
mesi o memleketin bir millî iktisat programına
sahip olmasiyle kabil olacağı kanaatindeyim.
Yüksek Meclisinizin bu mevzu üzerinde hassasi
yetle durmasını bilhassa rica edeceğim.
*•' ;
Bir millî iktisat programı olmıyan, hakiki
millî gelirini bilmiyen, ticaret ve tediye muvaze
neleri bir prensibe dayanmıyan Hükümetlerin
bütçeleri hiçbir zaman samimî olamaz. Bu iti
barladır ki Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının
bütçesi üzerinde hassasiyetle durmak istiyorum»
Bu bakanlığın hakiki bütçesinin - yani yatırım
lar kısmı hariç-tetkik edecek olursak 1950 yılı
na nazaran 195 bin lira kadar bir tasarruf ya
pıldığını, bu tasarrufun da mühim bir kısmının
ecnebi memleketlerde bulunan ticaret konseyye f
ve ataşelerimizin maaşlarında yapılan indirme
lerden temin olunduğunu görürüz.
Aziz arkadaşlarım, Bugünkü çalışma tarziy- <
le Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret kıs
mının iyi bir şekilde işlediğini iddia etmek hiç
bir zaman hakikatin ifadesi olmaz.
bu kürsüden muhtelif vesilelerle-de beyan olun
duğu gibi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bu
şubesi iyi işlememektedir. Bunun böyle olmasına,
rağmen, bugüne kadar bu teşkilâtın düzenlen
mesi için de herhangi bir karar alınmamıştır, Bu cihet nazarı dikkate alınmamıştır. Çün
kü Bakanlıklarârası bir koordinasyon mevcut
değildir. Her bakanlık kendisine ait olmıyan işlerle meşguldür. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
her hangi bir memleketle bîr ticaret ve tediye
anlaşması akdedilecek olursa bu anlaşmdnın bü
tün vecibelerini hâzırlar ve imzaya gelince bu
nu Dışişleri Bakanlığı yapar. Bütün dünyadaki
bu gibi anlaşmalar Ekonomi ve Ticaret Bakan
lıklarının mesuliyet ve salâhiyetleri dahilinde
dir. Yine. bu gibi anlaşmaların memleket men-
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müşkülâta mâruz kaldığımız zayif maddelerimi
zin o memleketlere ihracını kolaylıkla temin
edebilmek için bu Bakanlıklar ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinin mühim siparişini elinde bir
koz diye kullanabiliyor. İşte arkadaşlar gö
rülüyor ki, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığımıza
yeni bir veçhe vermek mecburiyetindeyiz. Sene
lerdir bu husus nazarı dikkate alınmamış. Te
menni ederim ki, Türkiye 'de Millî Ekonomi Ba
kanlığının kurulması Menderes Hükümetine na
sip olur.
Arkadaşlar, ecnebi pazarlardaki ticari, ikti
sadi ve malî durumları bize mümkün olduğu ka
dar geniş bir şekilde duyuracak olan yegâne
iktisadi organımız Ticaret Konseyye ve Ataşelerimizdir. Eğer bu Ticaret Konseyye ve Ata
şelerimizden bugün lâyikiyle istifade edemiyor
ve verimli malûmat akmıyorsak bunun kabahati
yine Devlet mekanizmamızın iyi işlememesinden
ileri gelir. Çünkü bu Ticaret Konseyye ve Ata
şeliklerde vazife gören birçok değerli vatan ev
lâtları olduğu gibi hiçbir ticari bilgisi olmıyan
ve hattâ memlekette istihsal ve ihraç olunan
maddelerin hususiyetlerini, miktar ve cinslerini
bile bilmiyen birçok kimseler mevcuttur. Yapdığımız tetkikler neticesinde maalesef şu neti
ceye vardık ki birçok Ticaret Konseyye ve Ata
şelerimiz bulundukları ecnebi memleketlerin
diğer ecnebi memleketlerle yapmış oldukları ti
caret ve tediye anlaşmalarından vakti zamanın
da haberdar olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
mıza malûmat vermediklerini öğrenmiş bulunu
yoruz. îşte bütün bu düşüncelerledir ki Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinde ve bilhassa
Ticaret Konseyye ve Ataşelerinin aylıklarında
yapılan indirimleri bendeniz doğru bulmamak
tayım. Çünkü ecnebi lisana vâkıf, ticari nosyonu
olan ve yukarda saydığımız evsafı haiz bulunan
bir kimsenin hariçte bugün Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığı bütçesinin gerekçesinde zikrolunduğu
gibi 50 lira maaşla ve âtisinden emin ve hiçbir
emekli hakkını sahip olmadan vazife görecek bir
tek fert tasavvur edemiyorum.
Bu teşkilâtımızdan bihakkin vazife görmesini
istiyorsak ki - Bendeniz şahsan bundan hiçbir
zaman müstağni kalamıyacağımız kanaatinde
yim - Bu arkadaşlara eşit muamele yapılmasını
talep ederim.
Hatırlarım, 1935 senesinde idi. Zamanın Eko
nomi ve Ticaret Bakanı harice ticaret ataşesi
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olarak gidecek memurları toplamış ve kendileri
ne bâzı emirler verdikten sonra sözlerini şöyle
bitirmişti: Hiç şüphesiz bulunduğunuz memle
ketlerin umumi iktisadi ve malî ve piyasa du
rumlarını bildiren aylık raporlarınızı dikkat ve
ehemmiyetle takip edeceğim ve fakat herşeyden
evvel bulunduğunuz memlekete bugüne kadar
satılan mallarımızın miktarını bir kilo artırmış
olduğunuzu gördüğüm zaman vazifenizde mu
vaffak olduğunuza inanacağım. Aksi takdirde
kendinizi muvaffak olmamış bir eleman sayınız,
demişti.
Aziz arkadaşlarım, Ticaret Konseyye ve Ata
şelerimizden iyi çalışan bâzılarının bu memlekete
faydalı işler gördüğünden bahsetmiştim. Bun
lardan iki hâdiseyi huzurunuzda zikretmeyi fay
dalı bulmaktayım.
İ948 senesinde bir ticaret konseyyemizin mem
leketimizden yapılan kaçak peynir ve yumur
ta ihracını haber alıp önlendiğini, yine aynı ta
rihlerde bir ecnebi memleketin alacaklı bulun
duğu memleketteki sterlinleri nasıl dolara konvertibilite temin eylediğini ve Hükümetimizin
de bu şekilde hareket ederse alacaklı bulundu
ğumuz sterlinleri dolara konvertibilite temin
edebileceğini bildiren raporları Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığımızın dosyalarında mevcuttur.
Muhterem arkadaşlar, 14 Mayıs seçimleriyle
Büyük Meclise katılan 65 tane tüccar arkadaşı
mızın ticaret konseyye ve ataşelerimizin çalışma
ları hakkında birçok esaslı malûmatları olduğu
na kaniim. Şu halde ticaret konseyye ve ataşele
rimizin ücretlerinin indirilmesine ve bu arka
daşların ikamet ettikleri ve kira bedellerinin
nısfını da kendileri ödedikleri Devlet binaların
dan çıkarılmamalarını Yüksek Meclisin takdir
ve tasvibine arzederim.
Arkadaşlar, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
da bir de tetkik kurulu namiyle bir teşkilât var
dır. Bu teşkilâtın içinde de çok kıymetli arka
daşlar olduğu gibi hiçbir işe yaramıyan kimse
ler de mevcuttur. Bu teşekkülün de ya tamamen
kaldırılmasını veya memleket ve millete verim
li bir hale getirilmesini temenni ederim.
Maliye Bakanlığımızın da zaman zaman bir
birini tutmıyan ve hiçbir suretle memleket men
faatine uygun olmıyan ve tamamen tahsildar
zihniyetini ifade eden kararlariyle karşılaşıyo
ruz. Misal olarak şu meşhur Türk Parasmın
Kıymetini Koruma hakkındaki kararı ele afa-
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lım. G-eçen güxı bu kürsüden kıymetli arkadaş
larımdan bâzıları, memleketten harice döviz
kaçakçılığı yapıldığım beyan buyurdular. Bu,
bir hakikattir. Ancak şu ciheti yüksek mütalâ
anıza arzetmek isterim ki, 25 seneden beri mem
leketimizde icrayı ticaret ve ikamet eden bir
ecnebi tevarüs eylediği bir serveti Türkiye 'y e
getirmek istiyor. Maliye Bakanlığı bu servetin
memlekete gelmemesi için ne yapmak lâzım ge
liyorsa yapıyor. Bir defa her şeyden evvel bu
servete ne suretle tevarüs eylediğini tevsik ey
lemesini alâkadardan talep ediyor. Arkadaşlar,
çok iyi takdir buyurursunuz ki bugün hemen
her memlekette bir döviz kontrolü mevcuttur.
Bu şartlar altında bu gibi kimseler bu tevsik
muamelesini nasıl yapabiliyor, tevsik edemeyin
ce de bizim Maliye Bakanlığımız bu servetlerin
getirilmesine müsaade etmiyor ve sebep olarak
da memleketimizden harice kaçırılan dövizlerin
bu suretle tekrar Türkiye'ye getirilmesiyle bir
nevi döner sermaye husule getirilmek istendiği
iddia olunuyor. Bu ne garip bir iddia ve ne mes
netsiz bir nazariyedir. Maliye Bakanlığı her işin
kolayını bulmuş bir durumdadır. Memleketten
döviz kaçtığına kaani, bu harekete mâni olamı
yor.
Şu halde hariçte birikmiş dövizler de mem
lekete girmesin, Eğer bir döviz kaçakçılığı var
sa -ki muhakkak vardır - Şu halde bunu önliyecek tedbirleri almamız icabeder. Yoksa durup
dururken hariçten memleketimize gelecek ser
vetlere mâni olmamız memleketin lehine değil
aleyhine bir harekettir. Maliye Bakanlığı ken
disine güvenemiyorsa ve hariçten memleketimi
ze gelecek olan bu servetlerin tekrar harice çı
kacağına inanıyor ve bu suretle memleketimizde
bir döner sermaye kaçakçılığı meydana geldi
ğine veya geleceğine hükmediyorsa bunun önü
ne de geçmek yine kendi elindedir. Yapılacak
gayet basit bir hareket vardır. O da şudur: Bir
defaya mahsus olmak şartiyle hariçte serveti
olanların 6 ay zarfında bu servetlerini Türki'yeye getirmek istiyenlerden hiçbir tevsik talep
olunmaz ve bu servetlerin tekrar Türkiye'den
ne mal ve ne de nakit olarak çıkarılmasına mü
saade olunmaz diye bir karar almak pekâlâ ka
bildir. Bu cihetlerin nazarı dikkate alınmasını
memleketin âli menfaatleri bakımından şayanı
temenni bulduğumu kaydetmek isterim.
Muhterem arkadaşlar; Tekel Genel Müdür-
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lüğünün bütçesinde de. göifüşmeye çalışacaksak
Ancak B. M. Meclisinin 1951 yılı bütçesini mü*
zakereye başladığı bugünlerde tuzdan, çaydan*
tütüne kadar birçok maddeleri inhisarı altında;
bulunduran Hükümetin hiç olmazsa, memlekete
hariçten ithal eylediğimiz çay gibi, bir maddeyi.
tekel mevzuundan harice çıkarsın. Bu temennimden
Rizeli arkadaşlarım belki müteessir olacaklar* Hâ*
yır arkadaşlar müteessir olmaya lüzum yok.. Çmxr
kü Rize'de istihsal olunan 150 - 180 ton mikta
rındaki çayı Rizeli müstahsıllar yine bugünkü
fiyatla satmaya imkân bulacaklardır. Bu > ciheti
de kısaca arzedeyim. Hariçten çay sipariş ede*
cek olan her ithalâtçı yapılacak bir barem da*,
iresinde Rize çayı mubayaa etmek meçburiyetinr
de olacaktır. Bu çayı mubayaa etmeden gümrüto
lerden ithal etmek istediği çayı çekemiyecekfcir.
Bu suretle hem tekel büyük masraf lardan kurtu
lacak, hem Rize'li çay müstahsılları yine değer
fiyatla mallarını satacak ve hem de senelerdenberi attarhk' vazifesi gördürülen Devlet meka
nizması hakiki hüviyetini elde etmiş olacaktır.
Bu hususun da Menderes Hükümeti tarafından
nazarı dikkate alınmasını temenni ederim.
Muhterem arkadaşlar, Birinci Demokrat Par
ti Hükümetinin Büyük Millet Meclisine sundu
ğu 1951 Bütçesinin Bütçe 'Komisyonunda muza*
keresi esnasında üzerlerine almış oldukları vazi
feyi büyük bir feragatle ifa etmiş olan Bütçe Ko
misyonundaki muhalif ve muvafık arkadaşları
ma teşekkürü bir vicdan borcu sayar 1951 Büt
çesinin memleket ve büyük milletimize refah ve
saadet getirmesini Cenabı Haktan temenni eder
hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına Emin
Kalafat.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN
KALAFAT (Çanakkale) — Çok muhterem arka
daşlar; 1951 yılı Bütçesi dolayısiyle dünden beri
devam eden konuşmalardan sonra bendeniz de kı
saca bir konuşma yapmak lüzumunu hissetmiş
bulunuyorum:
Yalnız bu lüzumu yerine getirmeye başlamadn
evvel muhalefet namına konuşan arkadaşlarımın
yerine getirilmesini ihmal ettikleri bir vazifeyi
telâfi etmeye çalışacağım. (Sağdan bir sağol se
si).
Muhalefet safında bulunduğu sıralarda yap
tığı çeşitli tenkidleriyle bugünün muhalefetine
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- konuşma imkânı ve malzemesi vermiş olan ve her
sözü, muhalefetin zayıf ve kifayetsiz olan görüş
lerini kuvvetlendirmek için, atalar sözü gibi tek
rar edilmiş bulunan Sayın Adnan Menderes'e
1
karşı esirgenen teşekkürü yerine getirmek vazife
sidir. (Soldan alkışlar, bravo sesleri ve gülüşme
ler).
Bu şekilde bu vazifenin yerine getirilmesin
den sonra bütçemizin hazırlanmasına takaddüm
eden günlerdeki dünya ahvali, memleketimizin
iç ve dış'şartları hakkında konuşan arkadaşla
rımız tarafından ve bilhassa Maliye Bakam Saym Polatkan'm vermiş olduğu geniş izahlar sı
rasında bu konuya uzun uzun temas edildiği için
üzerinde daha fazla durmaya lüzum görmüyo
rum. Fakat buna rağmen bunlara kısa kısa te
mas etmeden geçmeyi de doğru bulmuyorum.
1939 senesinde başlıyan İkinci Dünya harbinin
batisinin hüccetini teşkil edecek olan sulhun henüz
yapılamamış olmasına rağmen müzminleşen ro
matizma gibi uzun seneler alışılmış olan sulhsüz istikrar devresi içinde Avrupa memleketle
rinin bendi aralarında ve bilhassa yardımlarım
şükranlarla anmayı borç bildiğimiz Amerika'nın
bitmez tükenmez yardımlariyle kalkınmaya baş
lıyan, istihsal nevilerini gün geçtikçe çoğaltan
ve bunların çoğalması nispetinde de geçimlerde
ucuzluğa doğru bir istikamet alan Avrupa mem
leketleri içinde bizim memleketimizin de 1939
ortalarından sonra bâzı eşya fiyatlarında bir
düşüklük olduğu cümlemizin malûmudur. Bu
itibarla 1950 senesine takaddüm eden 1949 sonlariyla 1951 senesine takaddüm eden 1950 yılı
arasındaki fark hepimizce malûmdur. 1950 yılı
nın ortalarından hattâ biraz sonraya kadar de
vam eden dünya eşya fiyatlarındaki düşüklük
malûmunuzdur.
Devam eden dünya eşya fiyatlarındaki dü
şüklük, malûmunuz olan Kore'deki hâdise dolayısiyle yükselmeye başlamıştır. Başlangıç şekil
lerine göre mevzii kalacağı tahmin edilen hâdi
senin, bugün için cihanşümul olmasa dahi, umu
mi bir mâhiyet arzetmesi ve yine dünyanın her
tarafrnda maddi mânevi külfetlere müeddi ol
ması neticesi olarak eşya fiyatlarında başlıyan
yüksekliğin, memleketimizde de bâzı eşya fiyat
larında baş döndürücü bir süratle ilerleme kay
dettiği ve yükseldiği de inkâr edilmez bir ha
kikattir. Bu itibarla 1950 senesi bütçesi ile, 1951
senesi bütçesinin hazırlanmasına başlanırken şart-
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lar arasındaki farkı, tekrar uzun boylu izaha
muhtaç görmiyecek kadar vazıh ve aşikâr ad
dediyorum. Onun için eşya fiyatlarındaki
Bu bariz yükselişe rağmen 1951 senesi Bütçesi
nin hazırlanmasında hâkim olan tasarruflu zih
niyeti, önümüze serilmiş olan bütçenin her raka
mında elle tutulur şekilde görmek pekâlâ müm
kündür. Bütçe heyeti umumiyesinin % 84 ü gi
bi mühim bir kısmı artık tasarruf edilemez bir
hale gelerek donmuş bulunan rakamlar üzerin
de yapılması tasavvur edilen bâzı tasarrufların,
günün zaruretleri karşısında yapılmasına imkân
bulunmadığını kabul etmek de insaflı bir müşa
hede olur.
Demokrat Parti Hükümetinin ilk bütçesini
teşkil etmiş olan 1951 Bütçesi içinde yapılması
tasavvur edilen tasarruflara bu şekilde imkân
verilmediği kabul edildikten sonra, bütçenin
tanziminde en bariz bir hususiyeti ve müşkül
olan bir noktayı da kısaca işaret etmek isterim:
1951 senesi Bütçesinin hazırlanması, gelir
membalarımız içerisinde en mühim bir kaynak
teşkil eden Kazanç Vergisi ile müştakkatınm or
tadan kaldırıldığı ve ne getireceği belli olmıyan
yeni Gelir Vergisinin tatbika başlandığı ve bu
nun meşkûk olan ilk semerelerinin alınmaya
başlandığı bir devreye tesadüf etmektedir. Bu
itibarla en hasis bir insaf Ölçüsü ile bu duru
mun yarattığı müşkülâtı kabul etmemek ve bu
şartlar içerisinde bütçenin gelmiş olan şeklini
şükranla karşılamamak elden gelmez. Bunu esir
gemek büyük bir insafsızlık olur. (Soldan bravo
sesleri)
1951 senesi Bütçesinin komisyona geldiği şe
kille komisyondan çıktığı şekil arasındaki bariz
farkı, geniş tenkid ve muaheze konusu yapmış
olan muhalefetteki arkadaşlarıma bilhassa şunu
işaret etmek isterim ki, bütçelerin Hükümet ta
rafından yapılmış olması hakikati hepimizce
malûmdur. Ve fakat, bunun üzerinde malûm ol
ması lâzımgelen daha üstün bir hakikat vardır
ki, o da millete taallûk eden her hak ve vecibe
üzerinde Büyük Millet Meclisinin mutlak ve te
cezzi kabul etmez olan hâkimiyetini kabul etmek
keyfiyetidir. Bu itibarla Hükümetten gelmiş
olan bütçe üzerinde Büyük Meclisinize niyabeten Bütçe Komisyonu tarafından yapılmış olan
değişiklikler umumi tasvibinize iktiran ettiği
takdirde bunu bir kusur değil, Meclis hayatı
mızda Büyük Millet Meclisinin mutlak hâkimi-
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yeti hususunda daima yâdedilecek müspet bir
misal olarak muhafaza etmek muhakkak k i ; en
isabetli hareket olur. (Soldan bıravo sesleri).
Bütçenin komisyona geldiği şekli ile komis
yondan çıktığı şekil arasındaki farkı temi
ne medar olan imkânlardan birisi de 1951 Büt
çesi hazırlanırken eşya fiyatlarında, o tarihler
de rastlanan yükselme miktarlariyle, bütçenin
komisyon tarafından tetkik edilip neticelenmesi
arasındaki tarihlerde rastlanan eşya fiyat vaziyetleriyle tahsilat miktarlarının yükselişidir.
Bunun yine, 1951 Bütçesinin hazırlanması tarih
lerinde tahakkukunu beklediğimiz Amerikan
yardımının tahakkuk kuvvetiyle, bütçenin ko
misyonumuzda müzakereleri sıralarında tahak
kuk kuvveti arasında gayet muazzam farklar
vardır. Bunun tahakkukuna olan inancımızın
vermiş olduğu bir iç ferahlığı itminaniyledir ki,
yine bütçenin bilhassa varidat rakamları üze
rinde durulurken bizi daha müsamahalı, daha
dikkatli
ve
ferahlı
bir
şekilde
biraz
cömert hareket etmeye sevketmiştir. Büt
çenin hazırlanmasına ait sözlerime bu şekil
de temas ettikten sonra Hükümetin bize sunmuş
olduğu bütçedeki giderler rakamı 1 272 630 633
lira âdi bütçe olmasına mukabil bizim komis
yondan çıkan üç milyona yakm bir zam ki bir
milyon üç yüz küsur bin ilâve ettiğimiz takdir
de iki milyon altı yüz kırk bin 832 liradan iba
rettir. Hükümetin yatırım 1 ar bütçesi için yap
mış olduğu teklif üç yüz dört küsur milyon lira,
komisyondan çıkan miktar 305 milyon küsur
lira gelirler de bir milyar üç yüz kırk dört mil
yon beş yüz doksan bin lira bir tahmine muka
bil komisyonunuz bir milyar üç yüz kırk dört
milyon dokuz yüz seksen sekiz bin iki yüz otuz
beş liradır. îlâve edilen kısım 398 bin küsur li
radır.
1951 Bütçesinin hazırlanmasında hâkim olan
bariz tasarruf zihniyetinden maada raporumuzun
da şayanı kayıt ve mühim bir şekil değişikli
ğini ihtiva ettiğini ifade etmiş bulunuyoruz. Bu
şekil değişikliği, yatırım bütçesinin 1951 Büt
çesi içinde tamamen müstakil bir hüviyet arzetmiş olması manzarasıdır. Buna, muhalefet ar
kadaşlarımdan sayın Cemal Eyüboğlu temas
ederken, mıivaffak bir buluş olarak ileriye sür
düğümüzden biraz müstehzi bir şekilde bahset
miş oldular. Halbuki, komisyon raporunu oku
muş olanlar da pekâlâ bilirler ki mühim olan
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bu olayın bizden evvel de 1950 Bütçesinin tan
zimi sırasında Halk Partisi Hükümeti tarafın
dan takdir edilip her Bakanlığın bölümü içinde
buna ayrı bir yer ayrılmış olduğunu takdirkâr
bir ifade ile tebarüz ettirmiş bulunuyoruz. Ya
tırımlar bütçesinin yeçen seneye nazaran 38 mil
yon lira gibi mühim bir fark arzetmesi bu kıs
ma verilmiş olan ehemmiyetin rakamla ifadesini
teşkil eder. Yatırımlar bütçesinin, Bütçe içeri
sinde müstakil bir hüviyet arzetmesini, bütçe
den beklenen vuzuhu bozma, şeklinde müta
lâa eden Cemal Eyüpoğlu'na iştirak etmiyoruz.
Bilâkis istihdaf edilen maksadın tahakkuku ve
beklenen müspet neticelerin daha isabetle ve
daha hakika'ta uygun bir şekilde elde edilebil
mesini temin edecek olan bu tefrikin bilâkis
bütçeden beklenen vuzuhu artırdığı kanaatin
deyiz. 14 Vekâletin teşkilâtı içerisinde ve büt
çenin içerisinde aynı mahiyette olan işleri 14
kısımda takip etmektense hepisini bir araya
toplayıp birlikte takip etmenin bahşettiği
kolaylığın izahtan müstağni olduğunu arzetmek
isterim. Komisyonumuz bu hususta yani yatı
rımlar bütçesi mevzuunda üzerinde ısrarla dur
duğu şey; müstakil bir hüviyet arzetmesi lâzımgelen yatırımlardan beklenen müspet neti
celerin elde edilebilmesi için yatırım karakteri
arzeden umumi hizmetlerin muntazam bir tas
nif dahilinde sektörleri itibariyle programa
raptolunması ve bu kısma yatırılacak tahsisa
tın mümkün olduğu kadar senesi içinde işin
ikmalini temin edecek tarzda teksif olunarak
bugüne kadar cari olan tahsisatın serpiştirilmesi usulünden sureti katîiyede sarfınazar
edilmesini tavsiye etmekten ibarettir;
1951 senesi Bütçesinin tanziminde hâkim
olan en büyük hususiyetten biri de hizmet te
lâkkisi meselesinde 1950 senesi ile 1951 senesi
arasındaki farktır.
Çeşitli vesilelerle tariz mevzuu teşkil eden
et kombinası, sigara fabrikası, Meclis binası,
tıbbiye binası ve saire gibi benzerleri ancak çok
ileri ve zengin memleketlerde bulunan birer
azamet şeklidir. Muhakkak ki lüzumları bugün
içinde bulunduğumuz ihtiyaçlara • cevap ver
mekten çok uzak bulunan tesislere hasrı tah
sis edilmekte bulunulagelmiş olan paraların ta
sarruf edilerek bunların liman, iskele, barınak
ve küçük su işlerine ve ziraat sahaları gibi da
ha verimli işlere yatırılmış olmasını, geçen se-
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nefer "büfeye» nazaran çok»mö&pet, verimli ve* daii !bir>'t^^aî ihlâliLmihiyetinde telakki etmek,
sa^ifr olaraki kabul etmefe idföbederı OSöldaaıı
ımıhais^^3ki,im?ibalâgalıvolmaı.
Br^vo? sesleri)
EEE&tiB AMELEN (^m) — Hlkümat. bütçe?,
sine
konmamıştı.,..
AçıkmiktaYimızy geçen Bütçedeki açık mi&
EMİN KAkAEAT (BevamlH — Bundan
tarındaTtı hayli noksan olduğu ve geçen seneye
bas^ı halkına yapacağı su; işleineilâveten 1 mil-...
nazaran birçok hizmetlere geçen seneden çok
yonluk yardım, Toı^umhİdıroelektrik tesisatı İçkir
farklı ve ilaveli tahsisatlar ayrılmış ^olması key
!
yapolmışj şcianf«masrafm>l milyonı zam, il ve; köy
fiyetini de* tasarrufun bir şeklî diğeri olarak
|
yoöaanaıaa
2: m$lyan;, inşaattı yarım kalmj§:
işaret etmek Mterhn.
I olaıio saeğiıfc m^rJsszlerjtae; bir?.\ milyon lira*
1950 senesiyle 1951 senesi arasındaki 4 ka
I Ajokatas BenîrEaküitesii ikmal inşaatı içn^Mr miU
lemin; : Kâra yolları geçen sene 53 iken ha sene
i yont iMıy^n bin lira, ve ^pEtasiyerUmum Mü81< aradaki fark 28 milyon. Tarım geçen sene S öyMüğününL sermayesine: mahsuben iki b ^ u t e
41 iken bu sene 49, aradaki fark 8 milyon. Ya i milyon^liraıverümif bulunmaktadır;:
kında gelecek olan teşkilât kanunu ile Tarım !
Bütçenin-^gelir ve ^giö^rlerito ait olam^ rakam?
Bakanlığının bütçesine. 50 milyon daha eklene I lana»:«samimiyetsizliği hususunda muhalöiet. «a*
cektir ki bu suretle bu 8 milyon fazlanın 59 - 60 | fındaki ;arkadâşlarımıniileri sürdükleri iddialar?
milyona çakması da beklenmektedir. Bayındır
arasında; gelir bölümlerinizi tahmin rakkamları*lık 98 milyondan 120 milyona yükselmiştir, ki nın • pşiıdlmiş >oldu#unu: ileri sürdükleri için ben,
aradaki fark 22 milyondur. Millî .Savunmaya, bu kmaıda; ileri sürülen iddianın: 1950 senesi
ilâve tahsisat-12 milyondan fazladır. Milli,Eği için- ayni! şekilde bir vakıayı1 serdederek bunları
time 12 milyon tahsisat ilâve edilmiş, ve 1950 4:- 5.rafemlaısMere^anlatmaya^çalışacağım.
senesindeki 175 milyon da 187 milyona yüksel [
19§.0>yüi'Bütç^iita»ziminde>malum oldukları
miştir.
ı halde>yw almam^olaıı yeni milletvekillerinin Ma*
Geçeni seneye nazarana şu, heşkalem masraf• İ yıs; V©? Şubat tahsisatı üçbuçufe; milyon lira; seçim
yekûosa.83 müypndur. Bu,itibarla bunu azımsa- \ masraflaa?ii beş* milyon- lirav senenin başmda alı*
mamak. lâzımgelir; Geçen. sene, 1 235., 136, 652 li {ımı faiz' vaaeiyor farkı içhı;t,ldâ]iBnı>«33iuQi; efe
rası, âdi ive 252 küsur milyon yatırım, bütçesiyle \ ödenek bür milyon? lira^ tapulama işleri, için: dört
sene başındaki, rakamlar senesi içinde çıkan - \ milyont lira, ve» senelerin verdiği tecrübeler ol*
bir kısmı 1949'bir kısmı 1950 de - kanunlarla, ; duğu içimr Devlet BemiryoEarınâî ait kömür mik-?
teşkilât kanunları olduğu, halde, tahsisatları j taorajaan: SOG'/bin- ton: moksan gösterilmek suretiyle
aimmamak suretiyle 1949 - 1950 bütçesine yük ] v©î nihayete lokomotifler cife kızağa çekilemiyee©letilmiş olan tahsisat yekûnu.da 60 milyon eder j %sm göre, bir ay evveline kadar verdiğimiz 30
ki buna.nazaran 1950, bütçesi 1 547 418 - küsur: j milyon: lira; marazam; tahsisatüa bütün bunlar»*
likadan* < ibaret olduğu anlaşılır.
j baliğ: olduğut miktar. 44- milyon liradır.
Bütçenin: Komisyonumuzda tetkiki sırasında j Bu bMı«ıp alelade işaret edilmiş oîam ra*
masraflarının daha ihtiyacı fazla olan ve temin, j kamiaarcnj daşmda^ 1^51 senesi; hütçesi iejerisindiav
edeceği iaydaları galip bulunan cihetlere: aktar \ buaaa benzer noksan masraflara; işaret eden mumam suretiyle yapılmış ı olan ilâveler 16 milyon li- i halefe safındaki arkadaşların; ileri- süMükieri
rastar. tonlardan: mühim telâkki ettiklerimi birr 51SÖ1 seraeşi, içinde- ek ödenefc almak ihtimalle??!-,
n i it^aı^lahbUiSjHn.€&.iltd^aw Önliyeseğiz,! (*Sdk
fe8^îfeeMm« ile işjaretl edeceğim;
]
4'iaifyoıı^lirav mevcut taüsisata? üavetem köy> dambrjmj-.s&atesi).
o&allte iiışasti' içim, #milyomlirav istimlâk:edil
miş; o4an-havaîmeydönlarııraı tahakkuk edenborçl&ev içte. Bilhassa henüz; istimlâk edilmiş olan
yerler için aynlmaş; oian- 4 milyon lirayı ifade
ed&rkeıa? bugüne kadar: yüzlerce va'tandaşm arazU
leasi istimlâki edilmiş olduğu halden aradan senelerrggpatş oimasma rağmen:paralarını henüz ala*
m»Ki^sbMuı^alârııı^ mülkiyefchakknun en, ipti-

S FEBtoMEIiEM (^v^anlr-^ Bıaının altım: çm
j EMÎÎ^ KALAFAT BÜT^B KOMİSTOOT
i SÖZCÜSÜ (Bevaanla) —^ Mıihterem> arkadfeşlaarj
I birkaç rafcamtı zikriyle gider kısmım:hulâsa ettir^
.! ğrm bütçemMnbuoda^.smıraî birazı da gelir kıs] mı üzerinde duracağim Üç. günden beri d©7am
; eden UŞÖB» göjHipaelerlfe MT, lsmm dabavsaiiık o^
i dugu- vehçilia- her • memlekette; oHuğu gibi bisxic
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de münakaşalarımızın en mühim ve güç kısmını
bütçe üzerindeki görüşmeler teşkil etmektedir.
Bu görüşmelerin de varidat kanunlariyle bun
lara istinat eden rakamlardan ziyade masraf ra
kamları ve bunları imkân nispetinde kısmaya
matuf olan tasarruf tetbirleri üzerinde temer
küz ettiği hepimizin malûmudur.
Âmme hizmetlerini aksatmadan yapılabile
cek tasarrufların temininde hepimizin müşterek
olduğu şüphesizdir. Fakat bunun aksi şekilde te
celli edecek olan her hangi bir tedbirin bu mâ
nayı ifade etmiyeceği gün gibi aşikârdır. Bu
günün devlet telâkkisi içerisinde gün geçtikçe
fazlalaşan âmme ihtiyaçlarından mühim bir kıs
mının Devlet tarafından karşılanması zarureti
muvacehesinde temine çalışılan tasarruf tedbir
leri yanında birtakım munzam masrafları da ih
tiyar etmek vakıasının ve bunların sağlanmasına
yarıyacak karşılıkları bulmak mecburiyetinin
kaçınılmaz bir icap ve zaruret haline geldiği
yüksek malûmunuzdur, işte bu lüzumun realize*
edilmesini mümkün kılacak tedbir ve imkânlar
ise bugün tatbik ede gelmekte bulunduğumuz çe
şitli vergi kanunlarımız üzerinde yapılması za
ruri bulunan değişikliklerin bir an evvel tahak
kuk ettirilmesi ile kabildir. Bugüne kadar ada
letsiz, verimsiz, külfetli ve iptidai bir manzara
arzeden vergi sistemimizin, medeni dünya mem
leketlerindeki teklif şekillerine doğru atılmış
ilk adımını teşkil eden Gelir Vergimizin de bir
az evvel işaret etmiş olduğumuz fena vasıflardan
kurtulmuş bir vergi olmadığını maalesef kabul
etmek durumundayız. Komisyonumuzca kabul
edilmiş bulunan bu durumun ifadesi komisyon
raporumuzun gelir kısmına ait olan parçasının
sonlarında aynen şöylece ifade edilmiştir: «Ver
gi mevzuatımızda mevcut aksaklıkların ve bir
çok ahvalde mükelleflerin aleyhlerine tecelli
eden adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını
sağlamak için çeşitli kanunlarımız üzerinde ya
pılması zaruri olan tetkikların bir an evvel ya
pılması ve yapılmakta olan çalışmaların süratle
bitirilmesi lüzumuna işaret ederken içinde yaşa
dığımız bu buhranlı devrin icapları bakımından
gerekli tedbirleri almakta bulunan Amerika,
tsviçre, Fransa ve sair yabancı memleketlerin
bu sahadaki faaliyetlerinin de calibi dikkat ol
duğuna işaret etmek isteriz.»
1950 senesi basma kadar tatbik edilen ka
zanç ve müştakkatı vergilerin Devlet varidatı
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içerisinde % 30 dan fazla bir kıymet ifade ettik
leri bir sırada yerlerini ne getireceği belli olmıyan Gelir Vergisi gibi bir vergiye terketmesi ve
bunun da yeni iktidarın ilk bütçesinin tanzimine
tesadüf etmesi, içinde bulunduğumuz malî güç
lükleri hafifletmeye yarıyacak bir hâdise olmak
tan ziyade bilâkis güçlükleri artıracak bir vakıa
olarak kabul etmek yerinde olur. Âmme masraf
larının gün geçtikçe artan ağırlıklarını ve bun
ların sağlanmasını karşılıyacak malî külfetleri
yüklenmek mecburiyeti lie karşı karşıya bulu
nan Hükümetin Gelir Vergisinin umumi şekilde
tatbikini bir sene geciktirmek suretiyle en emin
bir tarzda elinde bulundurduğu 300 milyon liralık
malî bir imkândan mahrum kalmasını birden
bire almamış olmasını göze yeknazarda biraz
mazur görmek mümkün ise de, bu tarzı hareke
tin vergilerde ilk esas olan adalet prensibi ile
kabili telif görmenin mümkün olmıyacağı da
hepimizin malûmudur.
1951 Bütçe tasarısının işaret edilen mülâha
zalar neticesi olarak Yüksek Meclise bu şekilde
sunulmuş olmasına mukabil bütçede beliren
arzu ve temayüle uyularak malûm olan şekilde
tadil ve tashihini mümkün kılmak için, komisyo
numuzca ve komisyonumuzun sayın raportörleri
tarafından yapılan çalışma şekilleri hakkında da
kısaca malûmat verilmesini lüzumlu buluruz.
Gelir Vergisinin çeşitli hizmet ve ücret er
babı ile başka mütekait dul ve yetimlere de tat
bikini mümkün kılmak için Bütçe Komisyo
nu ve onun raportörlerinin yapmış olduğu ça
lışmalarını kâğıt üzerinde rakam şişirilmek ifa
desiyle vasıflandırmış olan arkadaşlarımızın
muhalefet safındaki bu tarz konuşmalarına ha
kikati tahriften da ileri bir mâna izafe etmek
yerinde olur.
1950 senesi Ocak ayının birinde tatbik mev
kiine giren Gelir Vergisinin o sene için yalnız
ücret unsuru haricinde kalan kazanç ve gelir
sahibi mükelleflere tatbik edip de bu zümrenin
haricinde kalan mükelleflere tatbik edilmemiş
olması vakıasının neden ileri geldiği sualini dü
nün iktidarı ve bugünün muhalefeti olan arka
daşlarımıza sorduğumuz zaman buna verilecek
cevabın ne kadar güç olacağını onlar kadar biz
ler de takdir edecek durumdayız. Üç yüz mil
yon gibi mühim bir tahsilat nispeti hemen he
men yüzde doksan olan bir gelir kaynağından
mahrum olmayı ^ÖZQ almaktaki cesaretsizlikle-
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rine mukabil büğün bizim aynı konuda göster
diğimiz cesarete karşı onların ihtiyar ettikleri
nümayişkâr hareketlerini üzüntü ile karşılama
mak mümkün değildir. (Bravo sesleri) Gelir
Vergisini şâmil bir şekilde tatbik etmek sure
tiyle vergilerden beklenen adaleti temin husu
sunda Komisyon âzalarının sarfettikleri gayret
ve dikkatin sebepleri yalnızca malûm olan dün
ya hadiselerinin çeşitli tesirleriyle gün geçtik
çe yükselen konjonktürü göz önünde tutmaktan
ibaret olmamayı Hükümet tarafından gelir büt
çesinin hazırlandığı tarihteki hesaplara esas
tutulan rakamlara mukabil komisyonumuzca
daha muahhar son iki ve hattâ üç aylık tahsi
lat rakamlarının nazarı itibara alınmış olması
ve bunlardan ayrı olarak da geçmiş senelerdeki
Hükümet tahminleriyle fiilî tahsilat rakamları
arasındaki mühim farkların da göz önünde tu
tulmasıdır. Biri harbden evvel ve harbden sonra
ya ait olmak üzere konjonktür dönümünün
yaptığı tesirleri gösteren şu iki misali arzetmekle iktifa edeceğim. 1937 senesinde 231
milyon lira olarak tahmin edilen umum varidat
tahsilatı konjonktürün tesiriyle 317 milyo
na çıkmıştır. Buradaki tahminle tahsil arasmdaki fark 86 milyon liradan ibaret olup nispeti,
'c/o 35 tir. 1947 de 7 Eylül kararlarının konjonk
tür üzerindeki tesiri neticesinde tahmin 1 mil
yar 20 milyon iken tahsilat 1 milyar 200 milyo
na çıkmıştır. Diğer taraftan 1946 senesinde
32 milyon lira olarak tahmin edilen Gümrük
Resmi, 7 Eylül kararlarından sonra % 156 bir
yükselişle, 80 milyon lira olarak tahmin edil
mişken, fiilî tahsilat miktarı 112 milyon lira
olmuştur ki, fark da 32 milyondan ibaret olup
arasındaki nispet % 40 tır. Komisyonumuzca
yapılan Gelir Vergisi tahminlerinden millî ge
lir hesaplarda esaslı bir yer tutmuştur. Elde
mevcut olan en son statistiklere göre ticaret
ve sanayi erbabının millî gelir içerisindeki payı
4 milyardan fazladır. Gelir Vergisi için hizmet
erbabı haricindeki kısmı 145 milyon, Kurum
lar vergisi için 30 milyon ve Esnaf Vergisi
için 25 milyon lira tahmin edilmiş olduğu malû
munuzdur. Hizmet »erbabı haricinde Gelir Ver
gisine tâbi olacak olan kimseler ticari kazanç
ları üzerinden beyanname verecek 40 bin mü
kellef ile bunlara ilâveten yekûnu 10 bin ka
dar olan serbest meslek erbabından ayrıca gay
rimenkul ve menkul servetlerinden gelir elde
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•edecek mükelleflerden ve arızi kazançlar elde
edenlerden terekküp tmektedir. Memleketin
en çok kazanç ve gelir elde eden bu zümresine
düşen vergi matrahı gayet büyük ihtiyat paylariyle hesaplanmış ve bu zümrenin geliri ancak
750 milyon lira olarak tesbit edilmiştir.
Buna nazaran % 20 nispeti ile 145 milyon li
ralık hasılat elde edilebileceği tahmin olun
muştur ki, bunu da f avkalâde normal ve ihti
yatlı bir tahmin olarak kabul etmek icabeder.
Bu miktara ilâve edilen 115 milyon liralık üc
retlerden alınacak miktarı ise ifrata kaçmıyan
bir ihtiyat ile tesbit edilmiş bir tahmindir. 1951
senesi sonunda bu zümreden yapılan tahsilat
miktarının bu haddi bir hayli aşması çok müm
kündür.
Bu tezayüt ihtimaline işaret ederken geç
miş senelerden elde edilen neticelere dayanarak
Esnaf Vergisine ait 25 milyon liralık tahmine
mütaallik tahsilat miktarının da artacak olan,
esnaf adedi ile mütenasip bir şekilde tezayüt
eylemesi imkânı vardır. Bu husustaki düşünce
lerimizin ' bir delili olmak "üzere 1946 yılında
265 bin raddesinde bulunan iratlı mükellefler
adedinin 1947 de 280 000 ve 1948 de 380 bine
baliğ olduğunu senelik artışın % 7 ile 10 civa
rında bulunduğunu söyliyebiliriz. Gelir kay
naklarımıza ait tahminlerin şişirildiği iddiasına
cevap teşkil eden mâruzâtım arasında Hükümet
tarafından 151 milyon lira olarak teklif edilen
Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerine ait tahmin
miktarının bunların taallûk ettiği gelirlere nis
peti % 3,8 olduğu halde komisyonumuzca ka
bul edilen muaddel 220 milyonluk tahminle bu
nispet de ancak % 4 buçuğa yüksekmiş bulun
maktadır. Halbuki bu nispetler İngiltere'de
% 30 dan fazla, Fransa'da ise % 20 yi aşmak
tadır ki, bu da bizim tahminlerimizdeki itidali
gösteren bir mukayesedir.
Muhalefet safında yer a^an, fakat mevcudi
yeti olmıyan bir bölük başılığı eden arkadaşım
Gelir Vergisi tahminlerimize temas etmişlerdi.
Gelir Vergisinin 315 milyon lira getireceğini
ifade ederken 8 nci B. M. Meclisi zamanında
Karma Komisyon tarafından verilen bir karar
vesilesiyle Gelir Vergisinin 300 milyon lira geti
receğinden bahsedişimiz, bugünün 315 milyon
lirasına ait tahminimizin isabetini ifadeden zi
yade o günün tahminlerin de isabetine işaret su
retiyle bir hakikati ve dolayısiyle komisyonu
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iiuzun objektif görüşünü ifade ettiği içindir ki
bu da bizlerin haktanırlığımız ye kadirbilirli
ğimizin bir misalidir. Gümrük, ithalât, muame
le, imalât muamele vergileri ile çeşitli istihlâk
vergilerine ait tahminler üzerinde yapılan ar
tırma sebeplerine gelince; bütün bu vergi ne
vilerine ait tahminlerin düşük tutulmasında
Hükümetin mazur bulunduğu cihetle Hükümet
tahminlerinin sekiz aylık tahsilat rakamlarına
istinat etmekte oluşu idi. 8 aylık tahsilat ra
kamları ile mütaakıp ayların tahsilat rakamları
arasındaki fark büyüktür. Buna bir misal ol
mak üzere Gümrük Resmi tahsilatının geçen se
neye nazaran vâki açığı kapattıktan sonra bü
yük mikyasta fazla gelir sağladığını söyliyebi- i.
.liriz. Son aylarda 24 milyon liralık bir hasılat
fazlalığı sağlanmış bulunduğunu işaret ederim.
Gümrük resminin artış âmilleri arasında ha'ricî durum ve ithalât faaliyetinin ne derece mü
essir olduğunu da izaha hacet yoktur.
1951 yılında buna ilâveten gerek pozisyon
inşial ve gerek kota ve bunlarla birlikte Malşal
yardımından elde edilecek büyük yardım libe- ;
rasyon kararı tatbikatının ve korjüktür yüksel
mesinin mazide olduğu gibi bu defada ithalâtı
mızla mütenasip bir şekilde gümrük varidatımı- I
zı artırmak hususundaki tesirlerine de işaret et
mek mecburiyetindeyiz.
Gümrüklerimiz varidatında son dört ayda vu- !
kubulan 24 milyonluk varidat fazlası bunun j
başlıca delilidir.
îthalât hacmimizde görülen şiddetli yükse- |
lise de bu münasebetle temas etmek isteriz. 1950 j.
senesinin dokuzuncu ayında 84 bin ton civarın- \
da, olan ithalâtımız, mütaakıp aylarda sırasiyle
140 bin, 146 bin ve son ayda 180 bin tona yük- .
selmiş bulunmaktadır. Bu yükselişin gerek güm- f
rük gerek sair vasıtalı vergiler üzerinde ne ka- i
dar müessir olacağını tahmin ve takdir etmek \
kolaydır. Konjonktürden şiddetle müteessir o1 an 1
Muamele ve İstihlâk vergilerinin de vâki yük
selme karşısında bunların getirecekleri geliri ı
yaptığımız gibi mâkul hadler dâhilinde artırıl
ması da zaruri görülmüştür.
Bu büyük gelir m«mbaları haricinde bir kı
sım unsurlar da vardjr ki bunların ilgili olduk
ları tedavül hacmiyle mütenasip bir şekilde ar
tış göstermeleri tabiidir. Mazide de böyle olmuş
tur. Damga resini, nakliye vergisi, tapu harç
ve kaydiyeleri bu cümledendir. Bu vergilerin Hü-
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Jriimetin tekliflerine esas olan sekiz aylık tahsilat
rakamlarla mütaakıp ayların tahsilatı arasındaki
büyük farklardan sarfmazar, sadece Damga res
minin gösterdiği yükseliş bu düşüncemizin doğ
ruluğuna bir delil olarak gösterilebilir. Bu ver
ginin tahsilatı 1947 de artmaya haşlamış 27 mil
yon liradan 1948 de 28 milyona ve mütaakıp
malî, yıllarda ve bu malî yıl sonunda da elde
edilecek gelirin 33 milyon lirayı aşacağı tahmin.
edilmektedir.
Nakliyat resmi 1945 de 8 milyon lira iken,
bu gelirin 1950 yılında 10 aylık rakamlara na
zaran 15 milyonu bulacağı anlaşılmıştır. Bir kı
sım vergilerde yapılan artırmalar ise, her sene
bütçelerinde olduğu şekilde Hükümetin tahmin
lerine esas olan tahsilat rakamları ile, Bütçe.
Komisyonumuza intikal ettiği tarihlerdeki elde
edilen tahsilat rakamları arasındaki farklara
istinat edilerek yapılmıştır.
Tekel hâsılatının bir miktar artırılmış olma
sı yine Hükümetin tahminlerini hazırladığı sı
rada, Tekel Genel Müdürlüğünün malî durumu
hakkında verdiği malûmatın bilâhara geçen
zaman içinde tamamlanmış olmasından ileri gel
mektedir.
Bu suretle 1948 fazla hâsılatının bir milyon
fazlası ile 81 bin lira fazlasiyle 8 milyon 81 bin
lira olduğuna ve 1950 fazla hâsılatının ise
10 201 bin lirayı aşacağı anlaşılmıştır. Bu ara
da Devlet ormanlarının bir mülhak bütçe olmak
itibariyle Hazineye yapabileceği yardım 7,5
milyon olarak tesbit edilmiş.
Devlet Üretme Çiftliklerinden Hazineye
15 000 lira ödeneceği tahakkuk ettirilmiştir.
Şeker şirketinin maliyet kâr farkından mü
tevellit karşılıklar hesabında toplanmış bulu
nan 15 000 lirasının da tamamen bütçeye alın
ması uygun görülmüştür.
Bu münasebetle şu noktaya da işaret «tmek
isterim ki bu suretle Devlet yükü kısmen mü
kellefin üzerinden kalkarak başka membalar
üzerine intikal etmiş bulunmaktadır. Filhakika
1950 bütçesinde vergilerin gelirler genel bütçe
sindeki nispeti % 3 olduğu halde bu defa % 7
ye çıkarılmıştır.
Gelirler kısmına son vermeden evvel Hay
vanlar vergisi hakkında Hükümet tarafından
gelen teklif şekli ile komisyonumuzun yaptığı
ve huzurunuza sunduğu değişikliğe de temas
etmeyi lüzumlu bulurum.
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Hükümet teklifine nazaran vergi miktarla mun tahakkuku intizarında .bulunduğuna .da...işa
rında .seyyanen •% 20 nispetinde bir indirim ya ret etmek isterim. (Soldan bravo sesleri alkışlar)
pılması derpiş edilmişken komisyon bunu; eşe
1951 Bütçesinin, açık bakımından geçmiş se
ği, katırı, atı deveyi ve öküzü tamamen vergi nelere nazaran rekor teşkil ettiği iddiası, henüiz
harici bırakmak şeklinde tadil etmiş bulunmak
içinde bulunduğumuz .gejçmiş senelere .ait vakıa
tadır. (Bravo sesleri)
larla tamamen tezat teşkil .eder mahiyettedir.
Eşak 25, katır, at 125, deve 150 ve öküz
Yalnız burada tereddüt jetmeden -ileriye sürece
45. Bunlardan yapılacak % 20 tenzilâtın bu ne
ğimiz iddia, 1951 senesi Bütçesinin açıklarının
vi hayvan sahipleri üzerinde beklenen müspet
tamamen kapatılmış olması şekliyle malî tarihi
ve ferahlatıcı tesiri yapmaktan çok uzak bulun
mizde hakikaten hir rekor teşkil edeceği keyfi
duğu izahtan varestedir. Hükümetin teklifi ye
yettir. (Bravo sesleri) Sayın Kerid Melen 'in
rine büyük bir köylü sınıfının istihsal ve mü
yine mütehessim bir eda ile Amerikadan gelecek
nakale vasıtası olarak kullandığı hayvanları ta
olan 500 milyon liralık eşya kar^ljgınm bizim
mamen vergi harici bırakmak daha psikolojik
memleketimizde ne şekilde.hazmedileceği ve bu
ve ihtiyaca isabetli cevap verir mahiyette telâk- i nun bütçeye ne şekilde akis v intikal jetticileki edilmiştir. Bu suretle Hükümetin teklifi ile ceği keyfiyetine gelince; memleketimizin, 11,5
komisyon tarafından ihtiyar edilen şeklin tatbimilyar liralık senelik istihlâk ve yatırımlar ka
kından Hazine lehine 4 milyon civarında bir va pasitesi olduğuna göre bunun ancak yüzde dör
ridat sağlanmıştır.
dünü teşkil eden 500 milyonluk Amerika yardı
Aziz arkadaşlarım, ciddiyet ifade etmediğini j mının kolayca massedilebileceğinde şüphe etme
sık sık benim fikrimdir diye ihtiyar etmiş olduğu ! mek Iâzımgelir. Gelecek olan yardımın bir kıs
ifade tarzından da anlaşıldığı veçhile Sayın Fe- . mının tahsis olunacağı bilinen bir hakikattir.
rid .-Melen,, yalnız ve yalnız kendisine mal etmek- ; Bütçe masraflarını Millî Savunma gider
le İsrar «İtmiş olduğu bir tahminle kendileri tıp- ' lerini, Eti Bak, Sümerbank, Denizyolları,
tahsis edilece
ki bizim varidat rakamları hakkında ihtiyar et- < Demiryolları masraflarına
tikleri bir tahminle ortaya attıkları rakamlar \ ği bu suretle tekevvün etmiş bulunan açığın
üzerinde de durmak isterim..
\ bir kısmının karşilanacağmı arzetmek isterim.
Bütçemizin açığına geliyorum; Bütçemizin ; Mal olarak gelecek miktardan bir miktarını pi
açığı komisyondaki şekline göre giderler rakam- ; yasaya arzetmek, başka kanallarla getirilecek
lariyle gelirler rakamları arasındaki fark 235 ] mallar da piyasaya arzedilerek bu suretle piya
milyon küsur liradan ibarettir. Hükümet tasarı- i sada mahsus bir genişlik hissedilmesi muhtemel
smda .olduğu gibi Komisyonumuzun raporunda I dir. 500 milyon liralık yaTdımm bu şekilde •i»da bugüne kadar alışılmamış bir samimiyetle dü- j vezzu etmiş ©İması keyfiyeti de Devlet radyosu
pedüz açık olarak ifade edilen bir kısmın karşı- i neşriyatiyle, izmir nutkiyle tenakuzu ölmıyan
.lığını: Sayın Maliye Bakanı dünkü konuşmasın- i mütevazı ifade edilmiş bir hakikattir.
da da-söylediği gibi 146 640 000 liralık pozisyon j
Sözlerime burada «on verip sözümü diğer
iasiyal, Marshall Yardımı ve 88 milyon liralık iç j arkadaşıma terketmed^n evvel, 1950 senesi Büt
istikrazlardan elde edilecek paralarla kapatıla- ! çe nutkunda «ayın îsmail Rüştü AksaPnı sbir
çaktır. Geçmiş senelerden alınan tecrübelere, da- i cümlesini kullanmakla bitireceğim. «Hâdiseler
yanır görünerek iç istikraz mevzuunda ileriye : mevcut imkân ve şartlar içinde mütalâa edilmeli
•sürülen tenkidlerin ve bu tenkidlerin istinat .et- ! ve hükümler ona göre verilmelidir» (Bravo* ses
tiği müşkülâtın hakikatten tamamiyle uzak bu- j leri, alkışlar.)
lunduğunu. iddia jedeeek durumda olmamamıza j
BAŞKAN — Nedim Ökmen, komisyon adına
mukabil çeşitli iç ve dış. değişikliklerle bunun I
konuşacak
(Hayır sesleri). Af buyurun, kendi
müşkülâtının bertaraf edilebileceği kanaatinde- |
namlarına
konuşacaklardır.
yiz. Amerikalılarla uzun zamandan beri devam j
eden -dostça görüşmelerimizden beklenilen fiilî ve !
NEDİM ÖKMEN (Maraş) ~~ Muhterem jxfeyizli neticelere inanmış bulunan Komisyonu- j Jcadaşlarım, sözlerimde, benden .evvel konuşan
maz bu iç istikrazlara hiç müracaat edilmemesi j kıymetli arkadaşlarımın sözleriyle bir tekrir igö;gibi hayırlı ve memleket lehine olacak bir duru- I rürsenzi affinizi riea ederim. Hakikatlar ne ka-
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dar fazla ifade edilirse okadar iyi olur, kanaa
tindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, 1951 Bütçesini Yük
sek Huzurunuza takdim eden Maliye Vekilinden
sonra söz alan muhalefete mensup arkadaşların
sabırla dinlediğimiz uzun tenkid nutuklarını
iki kısma ayırmak mümkündür. Gerek Bölükbaşı'nın gerekse Eyüboğlu'nun nutuklarının
mühim bir kısmını muhterem Menderes 'in ten
kid nutuklarından alınmış parçaları teşkil edi
yordu. Demokrat Parti mümessillerinin vaktiyle
haklı görüşlerini ifade eden tenkid cümleleri ol
masaydı bugünkü zayıf muhalefet konuşacak
mevzu da bulamıyacaktı (Soldan: Bravo sesleri,
alkışlar).
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Haki
kat kimsenin inhisarında değildir.
NEDÎM ÖKMEN (Devamla) — İnhisar id
dia etmiyorum.
Nutuklarında kendi tenkidlerine tahsis et
tikleri kısımlardaki tahmin edildiği gibi 5 - 6
gündür. Ulus sütunlarında okuyageldiğimiz fi
kir ve kanaatlere tamamen uygun bulunuyordu.
Denilebilir ki, Bölükbaşı ile Eyüboğlu, her ikisi
de muhalefette bulundukları için olacak ve ara
larındaki derin uçurumu da biran i,çin unutarak
tenkid nutuklarını başbaşa vermişler ve böylece
'hazırlamışlardır. (Gürültüler) (Soldan: Muva
zaa sesleri).
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Çan
kaya koridorlarında değil, akü için tarik birdir.
BAŞKAN — Sükûneti muhafaza etmenizi
rica ederim.
,. NEDİM ÖKMEN (Devamla) — Her ikisi
nin de mebdei hareketini, bilhassa Bütçe Ko
misyonuna tevcih ettikleri tarizlerin esasını,
bundan bir hafta evvel «Tehlikeli yol» başlığı
altında Ankara ve Ulus'ta intişar eden yazıda
ki mâna teşkil ediyordu.
Dün hüzünle dinlediğim Ferid Melen de ay
nı yolun yolcusu olduğunu sözleriyle ispat etti.
Ferid Melen'e cevap vermek istemiyorum. Çün
kü, cevap vermek aynı his galatına düşmek olur.
Kanaatindeyim. (Soldan: Bravo sesleri) Sözle
rinde Bütçe Komisyonunda en son artıran diye
alaylı bir lisanla işaret ettiği arkadaşınız ben
olduğum halde, bunu da tebessümle karşılamak
istiyorum.
1951 bütçesine hasta vasfının, izafesini has-
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ta dimağların bir buhran tezahürü olarak ka
bul edelim. Nitekim Pazartesi sabahı daha za
vallı, daha acınacak tezahürlerine şahit olmuş
tuk. (Soldan: Bravo sesleri)
Bölükbaşı, Bütçe Komisyonuna dâhil olduğu
halde zannederim ancak bir gün bulunabildi.
(Hastaydı sesleri) Hele raportörü olduğu Mali
ye Vekâleti bütçesi için bir kere bile uğramadı.
Gönül isterdi ki aramızda bulunsun ve kıymet
li fikirleri ile bizleri tenvir etsin? Bunu yapma
dı, yahut yapamadı. Fakat huzurunuzda bir bu
çuk saat Menderes'in nutkunu tekrarla tenkid
vazifesini yaptım zannetti.
Eyüpoğlu arkadaşım bir haftadır Ulus'un
neşriyatı ile hemahenk ve yekzeban olarak tenkidlerini bilhassa:
«Bütçenin geç ve gerekçesiz verilişi», büt
çede vuzuh ve samimiyet olmadığı, tasarruf
tedbirlerine riayet edilmediği, bütçenin açık ol
duğu noktaları üzerinde teksif etmiş, «tehlikeli
yol» başlıklı makalenin bâzı cümlelerini aynen
okurcasına Bütçe Encümenini «Gelir Vergisinin
açığını kâğıt üzerinde telâfi» etmek gibi bir yo
la sapmakla itiham etmiştir. Kendisinin de dâ
hil bulunduğu encümenin bu tarzı hareketinin
sebep ve âmillerini, tesbit edilen gelir rakamla
rının hangi esaslara istinat ettiğini yakinen
bilmiş olmasına rağmen, sabık iktidarın esbak
Maliye Vekilinin fikirlerini benimsemesini ve
onun ağzıyle konuşmasını, beni mazur görsün,
çok garip buldum.
Cemal Eyüboğlu, tenkidleri sırasında, Or
man Umum Müdürlüğünden alınacak 7,5 mil
yon lira ile üretme çiftliklerinden alınacak 15
milyon liranın bütçe varidatı meyamnda yer
almasının doğru olmıyacağını da ileri sürdü.
Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanı ar
kadaşımız bütçeye hâkim olan görüşü, iş ve
hizmet anlayışı, bütçenin tertip ve tanzim şek
li, bütçe açığının sebep ve âmilleri, hakikatta
bu açığın mevcut olmadığını, gelecek nesillere
intikal edecek tesisata sarfedilecek masrafa
bizden sonraki neslin de iştirakinin malûm malî
ve iktisadi kaidelere uygun olduğunu, zahiri
açığın ne şekilde kapatılacağını uzun uzadıya
izah etmiş bulunduğundan, ben burada aynı
mevzuları tekrar etmekle kıymetli vakitlerinizi
israf etmiyeeeğim.
Yalnız tasarruf tedbirlerine, bilhassa 1950
bütçesine nazaran personel ve yönetim giderleri
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ile daire hizmetlerinde de görülen azalışa işa
ret ettikten sonra bir iki mevzii üzerinde kısa
ca duracağım.
1951 Bütçesi kendisine takaddüm eden yıllar
bütçelerinin tesirinden bir anda kurtulmak maz
hariyetine eremezdi. Mevcut teşkilâta göre hiz
met kanunlarının istilzam ettiği masrafları 1951
bütçesine de koymak mecburiyetinde idik. Bu
mecburiyete rağmen eski seneler bütçelerinde
yüz milyarın artış seyri takip edilirse 1949 -1950
bütçesiyle 1950 - 1951 bütçesindeki artış nispeti
1951 bütçesi lehine mühim bir tasarruf farkı
arzeder.
Personel masraflarında* 1949 senesine na
zaran 1950 deki artış 75.5 milyon lira olduğu
ha1 de, 1950 ye nazaran 1951 bütçesindeki artış,
24.5 milyon liradır. Bu da 1950 senesi ve ona
takaddüm eden yıllardaki masraf kanunlarının
istilzam ettirdiği ve bütçeye vaz'ı zaruri olan
masraflardır.
Yönetim giderlerinde 1950 bütçelerindeki
beş milyon artışa mukabil 1951 bütçesindeki ar
tış, 2 milyon lira, daire hizmetlerinde; 1949 1950 bütçesindeki artış, 42 milyon lira olduğu
halde, 1950 bütçesindeki artış, 9 milyon liradır.
Şu ufak mukayeseden de anlaşılacağı veçhile
Demokrat Parti iktidarı, ilk. sene bütçesinde
günlük hizmetler karşılığı masraflardaki baş
döndürücü arfrşı frenlemiş ve asgari hadde in
dirmiştir. Frenlenen artış farkı 87 milyon lira
dır.
Eyüpoğlu arkadaşımın Orman Umum Müdür
lüğünden 7,5 milyon liranın alınmasını doğru
olmadığına işaret ettfer. Şu halde kendilerine
başıboş bırakılan ve hününiyetle idare edilme
mesine bilerek göz yumulan bir idarenin ve or
manların tahribi pahasına ve memleket zararına
elde ettiği hasılatı nerelere sarfedildiğini, na
sıl orman sarayları yapıldığını k:saca arzedeceğim. Bu izahat, Maliye Vekilinin nutkunda temas
ettiği romakâri binaların mahiyetini ve şümulü
nü de tebarüz ettirecektir.
Efendim, Orman idaresinin bilançosunu tetlik edersek, ormanların devletleştirildiği 1935
tarihinden 1946 tarihine kadar 10 senelik bilan
çoda sermaye, amortisman ve ihtiyatlar olmak
üzere 13 milyon lira vardır. Bu 10 sene zarfın
da ormanların tahribi pahasına arzettiğim gibi,
elde edilen kâr 36 milyon liradır. Yalnız bunun
6 milyon lirası meşkûk alacak olduğu için, bu-
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nu 30 milyon lira kabul etmek lâzımdır. Bu
müddet zarfıncla inşaat için 31 milyon lira sarf edilmiştir. 1942 ye göre inşaat bedeli 42 milyon
liraya yükselmiş, 1949 da 4 milyon lira kâr ol
muştur. Fakat hakiki vaziyette bunun 500 bin
lirası zarardır.
Ankara - İstanbul arasında karadan seyahat
Men arkadaşlarım görmüşlerdir ki: Kızılcaha
mam'dan başlıyan ve Adapazı'nda biten bir iş
letmeler silsilesi vardır. Yalnız gösteriş maksadiyle bunlara 8 milyon lira sarfedilmiştir. Ada
pazarı işletmesine sarf edilen para 644 bin lira
dır. Bu binalardan bir iki misal arzedeyim:
Meselâ kantin, lokanta ve fırın için 65 918
lira sarfedilmiştir. Hiçbir zaman un alınmamıştıı. Yalnız fırın 150 evlik bir köyün ihtiyacını
karşılıyacak kadar geniştir.
Eneteresan bir bina daha: Elli tavuk için
iki kümes 14 550 liraya yapılmıştır. (Soldan
bravo sesleri, alkışlar) Tavuk basma 291 lira
düşmektedir. (Soldan alkışlar, maşaallah sesle
ri)'
Fabrika binası .140 bin liraya yapılmıştır.
Fakat fabrika bir gün dahi çalışmamıştır. Çünki
zamanın zimamdarı, bastonu ile işaret ederek
fabrika şuraya yapılacaktır. Fakat çukurları su
basmıştır. Çünki jeolojik tetkikat yapılmamış
tır, sair şeyler düşünülmemiştir. Hâlâ muattal
dır. Adapazarı 'ndadır.
Bolu İşletmesi: Buraya'sarfedilen para 860
bin liradır. Yine binalardan misaller vereyim:
120, talebesi olan. mektep için yapılan konfe
rans salonuna 114 bin lira sarfedilmiştir. Ve bu
salon 400 kişiliktir. Bu binanın katma bütçe
den yapılması lâzımgelirken imkânsızlık karşı
sında mütedavil sermaye bütçesine el uzatılmış
ve oradan yapılmıştır.
Düzce İşletmesi : Buraya sarf edilen para
1 502 000 liradir. Bu paranın 150 bin lirası Darıyeri bölgesine sarfedilmiştir, hemen Bolu dağ
larından inince İstanbul'a giden şose üzerinde
dir. Ne yazık ki, orada da bölgenin ihtiyacını
karşılıyacak binalar varken, ön tarafım ağaçla
rın kapaması dolayısiyle yeniden binalar yapıl
mış ve 150 bin lira sarfedilmiştir.
Bu Düzce İşletmesinin bir de Aband bölgesi
vardır. Buraya sarf edilen para, 274 bin liradır.
Buraya, büyükler köşkü, diye bir bina yapılmış
ve oraya giden eski Hükümet erkânının iaşesi
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dahi Düzce İşletmesi tarafından temin edil
miştir.
Sonra Aband gölünde gayet güzel balık çı
kar. Bâzı ekâbirzadeler oraya gidip balık avlar
lar, işte bunları yapabilmeleri için oraya balık
ağı alınmıştır. Fakat bu ağlar, Büyükdere 'deki
Balıkçılık Enstitüsünün levazımatı diye defter
lere kaydedilmiştir. (Kızılcahamam'a dönünüz*
»esleri)
NEDİM 'ÖKMEN (Devamla) — Sıra oraya
da geliyor.
Gerede İşletmesine sarfedilen para 1 293 000
liradır. Bu işletme muhafaza işletmesidir. İş
letmenin kaç sene sonra işletileceği belli de
ğildir. Burada bir Aktaş bölgesi vardır. Oraya
537 000 lira sarfedilmiştir. Bu bölgeye bende
niz uğradım, idarenin arabasını almış bulunu
yordum. Yukardan, 15 - 20 mendilin bize doğru
sallandığını gördüm. Şoföre sordum, bizi tanı
yorlar mı? Hayır arabayı tanırlar. (Gülüşme
ler) Bu arabada orman memurlarının istira
hatlarının temini için kullanılır. Burada bir
de hasta olan memurlar için 18 odalı bir köşk
yapılmıştır, banyo ve yatak odaları cepheye
bakmaktadır, orada bir tek memurun istirahat
ettiğini gördüm.
Kız-lcahamam İşletmesine sarf edilen para
2 667 639 liradır. Bu işletme ancak 80 sene
sonra verimli olacaktır.
1947 senesinde işletmenin zararı, 470 bin
liradır. Burada tavuk kümesi inşaatına sarf edi
len para 15 686 liradır. Yani tavuk başina 313
lira 60 kuruş isabet etmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, Burada bir de
(Çamkoru bölgesi) vardır. Buraya sarfedilen
para 1 147 400 liradır.
Burada, müdür evine 35 bin lira, idare bina
sı için 53 bin lira, fırın ve saire çin 52 bin lira,
kümes için 25 bin lira sarfedilmiştir: Sonra
Çamkoru bölgesi için, 610 bin lira sarfedilmiş
tir. Burada bir Orman Köşkü vardır. Bendeniz
bu köşkü şahsan görmek bedbahtlığına uğ
radım, 18 odalı bir binadır, o kadar aceleye"
gelmiştir kî, plân t e r s oturtulmuş, yatak odaları
ve banyo- kısmı cepheye gelmiştir. Bu binanın
inşası sebebini sordum, bir işaret üzerine o za
manın Ziraat Vekilinin Orman Umum Müdü
rüne verdiği emir üzerine inşa edildiğini söyl'ediler; (Kimmiş sesleri) Hatipoğlu. Burada bir
TO*k&yes$ yapmak
zaruretini hissediyorum.

0:1

Suiistimal neticesini tezahür ettirmek için
aynı sene zarfında Kızılcahamam Kaza merke
zinde 72 odalı Hükümet Konağı yapılıyor. Bu
bina bütün kaza Hükümet teşkilâtını içine alı
yor, buraya sarfedilen para 420 bin liradır.
Yukarda 18 odalı Orman Sarayı yapılıyor, 610
bin lira sarf ediliyor. Bunlar Suiistimalin en ba
riz birer uümunesidir. Bir noktaya daha temas
etmeden geeemiyeceğim.
Yine bu lüks ve israf iptilâsmm bariz bir
numunesi olarak arzedeyim; kilometre 119 da
bir Gönüllüpmar bakım memurluğu vardır. Ora
da iki orman bekçisi var, bunlara bir çatı altın
da iki ev yaptırılıyor, ev için 70 300 lira, ahır
için 15 315 lira, kümes için 7 744 lira ceman
93 557 lira sarfedilmiştir.
SİNAN TEKELİOĞLÜ (Seyhan) — Bun
ları Divanı Âliye vermeli.
NEDİM ÖKMEN (Devamla) — Şimdi bu
rada Cemal Eyüboğlu arkadaşıma soruyorum;
bu şekilde başıboş hareket eden bir idarenin ha
sılatından umumi bütçeye para almak doğru mu
dur, değil midir? Biz bu 36 milyon lirayı vak
tiyle ele almış olsaydık, bu para ile en aşağı 400
mektep yapardık, (Soldan bravo sesleri, alkışlar)
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Öy
leyse tavuklar âlim oldu.
NEDİM ÖKMEN (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, varidat bütçesindeki rakamların şi
şirildiği, ve kâğıt üzerinde açığın kapatıldığı
iddiasına, gelince; bu iddia doğrudan doğruya
Bütçe Encümeninde çalışan Demokrat arkadaş
ları hedef tutmaktadır. Bu iddiaya Emin Kala
fat arkadaşımız cevap verdiğinden bendeniz bâzı
rakamlar arziyle iktifa edeceğim. 1944 - 1950 se
neleri bütçeleri muhammenatı tetkik edilirse ga
yet sarih olarak bütçe tahminlerinde daima isa
betsiz hareket edildiği meydana çıkar. Meselâ
1945 senesinde 7 aylık muhammenat 537 milyon
lira,, 603 milyonluk tahsilatla karşılanmıştır.
1946 senesinde, 894 milyonluk gelir muham
menatı, 949 milyonluk tahsilatla, 1947 de, 1
milyar 21 milyonluk muhammenat, 200 milyon
fazlasiyle 1 milyar 219 milyon liralık tahsilatla,
1948 de 1 milyar 115 milyon muhammenat, 1
milyar 223 milyon tahsilatla 1949 da ise 1 mil
yar 251 milyon liralık muhammenat, 1 milyar
482 milyon tahsilatla karşılanmış bulunmakta
dır, Arzettiğim şu rakamlar da ispat eder ki,
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bugün bize kendi rakamlarının hakikata en ya
kın rakamlar olduğunu söyliyenler, senelerce
gelir kaynaklarını lâzımgeldiği şekilde kullan
makta daima mütereddit davranmışlardır.
1950 senesinin ilk yedi aylık tahakkukatınm
tahminine nazaran 126 milyon liralık bir fazla
göstermesi, tahminlerindeki, isabetsizliği ispata
kâfidir zannediyorum.
Muhterem arkadaşlar, bu vaziyet ileriyi gö
rüşteki isabetsizliğin yanında bir de ilmî haki
kati meydana çıkarmaktadır. Encümendeki mu
halif arkadaşlardan birisinin ve muhalefet mat
buatının alaylı bir lisanla bahsettikleri bir keli
me vardır: Konjonktür.
18 nci asırdan beri bir ilim olarak dünya üni
versitelerinde tedris edilen iktisat ilminin bir şu
besi olan maliye mevzuu da yine her üniversitede
salâhiyattar otoriteler tarafından tedris edilmek
tedir. Tatbikatı, ilim ve usulün ışığı altında mü
talâa etmiyenler daima sakat neticeler almaya
mahkûmdurlar.
Arzettiğim rakamlar, grafikleri olarak tetkik
edilirse zahiren tahminlerdeki isabetsizlik gibi
görünen ve tahminlere nazaran çok farklı rakam
larla ifade edilen fiilî tafsilât miktarları daima
konjonktür takip etmiş'tir. ve edecektir de.
Misal olarak arzedeyim : 1947 senesinin 80
milyonluk gümrük tahmini 112 milyon olarak ta
hakkuk etmiştir. Bu artış % 156 nispetindeki
vergi tezyidine göre tahmin edilen 80 milyona
karşı sırf konjonktörün tesiriyle % 300 bir artış
göstermiştir. Çünkü tahmine esas, 1946 senesinin
30 milyon idi. Ekim 1950 - Ocak 1951 aylarında
görülen 23 milyon liralık artış tahminine naza
ran c/c 26 nispetinde bir ar'tış demektir. Bu, se
ne de 69 buçuk milyon lira tutar. Son günlerin
bu vaziyeti iktisadi hâdiselerin Devlet gelirleri
üzerindeki tesirini bir kere daha ispat etmiş bu
lunmaktadır. Maliye teşkilâtının şimdiye kadar
tatbik edegeldiği eski senelerin rakamlarına müs
tenit tahmin usulünün yanma, dünya maliyesinin
tatbikmdan çok fayda gördüğü ve hakikata vusul
için en salim bir yol olarak kabul ettiği iktisadi
hâdiselerin tesirlerini de nazarı itibara almak
sistemini ilâve edeceğiz. Muhalefetin muhalefeti
ne rağmen bu usulden fayda göreceğimize inan
mış bulunuyoruz. Her işimizde olduğu gibi, malî
sahada da ilmin araştırmalarından faydalanmak
zamanı gelmiş ve hattâ geçmiş bulunuyor. Bu
mevzuda daha fazla konuşmayı zait bulurum.
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İktisadi hâdiselerin bilhassa konjonktürün Dev
let maliyesindeki tesirini inkâr edenlerle müna
kaşa faydasızdır. (Bravo sesleri alkışlar) Çünkü
bu, ilmin cehille münakaşası olur. Eski bütçeler
deki gelir tahminleriyle hakiki gelir arasındaki
büyük farklara kısaca temas ettikten sonra doğ
rudan doğruya Bütçe Komisyonunu hedef tutan
ve çok ağır mânalar ifade eden ithamlara da ce
vap vermek zaruretini duymaktayım.
Muhterem arkadaşlarım; tenkid ve tarizler
daima münekkid ve mütearrızm karekter ve hü
viyetini taşırlar. Bilhassa ilmî ve objektif mebdelere ve görüşlere istinat etmiyen tenkidler de
bu hüviyetlerin mütebariz misalini dün gördü
nüz. Daha bariz bir şekil alırlar. Kendileri, se
nelerin alıştırdığı ve itiyat haline getirdiği bir
ruh haletini bize de izafe ederek yukardan ge
len her arzunun Hûldimetçe lâzımülittiba bir
emir telâkki edildiği ve bu emri yerine getirmek
için manzumeye dâhil her şahsın hissesine dü
şen gayreti göstermesi zaruretine inanıldığı dev
ri çoktan arkada bıraktık. Bu kürsünün kudsiyetine ve bu kürsüden sizlere, daha doğrusu
bağrından kopup geMiğiniz Türk Milletine hitab etmek nailiyetinin bir fâninin erişebileceği
en yüksek şeref mertebesi olduğuna inanmış in
sanlardan teşekkül eden bir komisyonun su veya
bu şekilde bir cerevana karrlarak mukaddes
emanetin icaplarını ifada taallül göstermesini
bir an için kabul etmek aklımızdan gedmez.
(Alkışlar) Şerefi saflarında yer almakla ifti
har ettiğim Demokrat Partiye mensup güzide
milletvekillerinin de benimle aynı kanaati taşı
dıklarında zerrece şüphem yoktur. Bu hakikattan şüphe edenler varsa zehablarmı teshih et
sinler.
Bizim için tek gaye, ancak ve ancak memle
kete ve bu memlekette yaşayan, büyük millete
lâzımgeldiği şekilde hizmet etmektir.
Aziz arkadaşlarım, aflarmıza mağruren bir
noktavı daha tebarüz ettirmek istiyorum.
Birkaç günden beri devam etmekte olan mu
halefet matbuatının neşriyatında bir nokta daha
nazar 1 dikkati celbetmektedir. Başmakale yazan
bir milletvekili (Yok yok sesleri, burada değil
sesleri) vergi mükellefi vatandaşların tamamını
vereti kaçakçı1 ığı ile itham etmektedir. (Kim
sesleri) Ya1 cm. Bu itham cümlesi aynen şöy
ledir: (Vergiden kurtulmak hususunda ticaret
erbabının şüphe götürmiyen zekâ ve tedbirleri
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sayesinde ticaret ve sanayi erbabı yine memur
lar kadar ağır bir yük altında kalmış olmazlar).
Bu cümleyi ihtiva eden yazının başlığı (sa
kat düşünceler) dir.
Hakikaten makale, muhtevasına gayet uygun
düşen bir başlık. (Soldan gülüşmeler) Ticaret
ve sanayi erbabının vergisine % 20 zam yapıl
masını müdafaa eder görünüyor. Bir zümre ve
ya bir sınıf hakkında leh veya aleyhte konuşulur
ken tamim ve teşmil yolunu ihtiyar etmek kadar
sakat düşünce olamaz.
Vergi müke'lefleri vatandaşlarımın kahir
bir ekseriyetini bu isnat ve iddiadan tenzih ede
rim. (Bravo sesleri) Onlar da bu memlekete ka
nı ile, canı ile bağlı temiz vatan çocuklarıdır.
Verdikleri veya verecekleri her santimin
memleket hizmetine bir kıymet olacağına şüp
heleri yoktur. Bu cümlenin ifade ettiği vasıfta
olanlar varsa onları da bir dereceye kadar ma
zur görmek lâzımdır. Mükellef psikilojisi çok
hassastır kendisinden vergi olarak alman her
kuruşun memleket hizmetine ve mahalline mas
ruf olmasını ister. Bir külfet olarak tahmil edi
len vergi, hasılatının lükse, lüzumsuz işlere sarfedildiğini gören mükellef haklı olarak az ver
gi vermek ister. Bilhassa son 12 senelik israf iti
yadı, bilhassa Türk malî tarihinin silinmez bir
lekesi olan Varlık Vergisi mükellefin itimat his
sini asgari hadde indirmeye sebep olmuştur.
Demokrat Parti iktidarının memlekette ya
rattığı itimat hissinin fiilî delillerini yakında
Gelir Vergisi beyannamelerinde müşahade et
mek imkânına malik olacağız. Vergi mükellefi
vatandaşlarımın beni tekzip etmiyeceklerine
sureti katiyede inanmış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar; vergi kaynakların
dan bu sene elde edilecek hasılatın tahminine
gelince; Gelir Vergisi memlekette ilk tatbik yı
lını idrâk etmektedir.
Mukayese edilecek eski rakamlar yoktur.
Burada ilmin irşadından istiane mecburiyetin
deyiz. Gelir Vergisi, millî gelir rakamlariyle
sıkı sıkıya alâkalıdır. Gerek ticaret ve sanayi
erbabından, gerekse hizmet erbabından alına
cak gelir vergisi, bu sınıfların millî gelir, gelir
rakamlarına istinat ettirilmiş ve âzami bedbin
likle tesbit edilmiştir.
Ne garip tecellidir ki, dün Bütçe Komisyo
nunu sandan bedestanına benzetmekten çekinmi-
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yen muhalif arkadaşımla Gelir Vergisi tahmi
ninde mutabakat halindeyiz. En son artıran dive tariz ettiği benim rakam 260 milyon, Ferid
Melen'in rakamı da 260 milyon, aradaki fark,
hizmet erbabı ve diğer mükellefler hisselerine
düsen miktarlardır. Diğer vergi nevilerinde
1950 senesinin 11 aylık tahsilat kısımlarına ve
önümüzdeki senenin vaziyetine ve konjonktüre
davamlarak bunların müdellel esbabı mucibelerini maddelere geçildiğinde ve sırası geldiğin
de tafs^lâtiyle arzetmek imkânını bulacağım.
(Şiddetli ve sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Osman Bölükbaşı.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; iktidar partisine mensup olan
iki arkadaşımın konuşmalarını dinledim. Kana
atlerime ne kadar aykırı olursa olsun, fikirleri
ni hürmetle karşılamak, kendim için bir vazife
dir. Yalnız bir iki nokta üzerinde durmak isti
yorum. Arkadaşının şahsıma yaptığı tarizler
üzerinde uzun boylu durmakta büyük bir fayda
fförmüvorum. Yalnız şurasını söyliyeyim ki, me
sul bir Başbakan sıhhi mazeretle işinin basından
ayrıldığı halde, bunu unutup da, mazereti Mec
lisçe kabul edilerek kendisine iki ay izin verilen
bir arkadaşın Bütçe Komisyonuna devam etme
miş olmasını bir tariz ve tam mevzuu yapmış
olmalarını bendeniz o arkadaşın ciddiyetiyle ka
bili telif ^örmüyorum.
BAŞKAN — Gelemediler, yapamdılar diye
tavzih ettiler.
. OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Diğer
bir noktanın daha üzerinde durmak istiyorum.
Meşhur bir söz vardır : Akıl için tarik birdir.
Nasıl Demokrat Parti arkadaşlarımız bu kürsü
den yaptıkları konuşmalar için sabık iktidarın
seyyiatmı malzeme olarak almışlar ve onun üze
rinde durmuşlarsa elbette Osman Bölükbaşı da,
muhalefette iken bugünkü Başbakan Adnan
Menderes'in, benimsediği birçok fikirleri burada
tekrarlamak suretiyle bu fikirlere neden uygun
icraat yapılmadığını sormak hakkına sahip bu
lunmaktadır. Bundan dolayı, muhalefetin, bu
fikirler olmasaydı bir şey söylemiyeceğini iddia
etmenin ne kadar yerinde olacağını takdirinize
arzediyorum.
Biz, fikirleri ele almakla, fikirlerimizi ikti
darda bulunan arkadaşlarımıza daha kolay tel
kin etmek imkânına kavuşacağımızı zannetmiş
tik. Çünkü kendilerinin alkışladıkları ve hare-
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kâtını tasvip ettikleri bir başbakanın isabetli
fikirlerini burada tekrar etmek öyle zannediyo
ruz ki, muhalefet için bir kusur teşkil etmez..
Cemal Eyüboğlu arkadaşımızla tenkidlerimizin
bâzı hususlarda birbirine uymuş olmasını sayın
arkadaşlarımızın ince bir tariz mevzuu yapmış
olduğuna da bütün Meclis şahit olmuştur, Akıl
için tarik birdir. Ben Adnan Menderes'in fikir
lerini bu kürsüden ifade ettikten sonra muhale
fette bulunan yani elinde bugün kudret olmıyan
bir arkadaşla mantık icabı aynı fikirlerde bu
lunmamız her halde bir kusur telâkki edilemez.
Binaenaleyh iki muhtelif parti arasında muva
zaa bulunduğu idialarının, sözlerinin ne derece
ye kadar ciddiye alınacağını insaf sahiplerinin
takdir edeceğine kaniim. Ben dün, Halk Partisi
hakkında ne düşünüyorsam, bugün de aynı şey
leri düşünen bir adamım. Muhalefete geçmiştir
diye Halk Partisinin mazisini müdafaa etmek
aklımdan geçmediği gibi, kendileri hakkındaki
düşüncelerimi de birçok defalar Demokrat arka
daşlarımın yanında birçok defalar en ileri ge
lenlerinin yanında ifade etmiş bulunuyorum. Bi
naenaleyh bu mevzudaki latifelerin de Mecliste
yeri olmaması icabettiğine kaani bulunuyorum.
Sayın arkadaşımızın yaptığı tahminlerin kâ
ğıt üzerinde olduğunu söylememizden fazla si
nirlendikleri anlaşılıyor, öyle anlaşılıyor ki,
Emin Kalafat arkadaşımız, Gelir Vergisi Kanu
nu neticeleri tesbit edilmeden memurlara Gelir
Vergisinin tatbikini doğru bulmıyan Hükümetin
mütalâasına mukabele olarak üç aylık bir mu
vakkat bütçe yapılmasını teklif etmişlerdi. Bu da
gösteriyor ki, kâğıt üzerinde yapılacak gelir tah
minlerinin büyük hataları ihtiva edeceği fikrini
vaktiyle kendileri de kabul etmişlerdi. Binaena
leyh bizim bu sözü söylememiz bir kusur teşkil
etmez. Ulus sütunlarındaki makalelerden istifa
de ettiğimiz yolundaki mütalâa ise hiçbir ba
kımdan kabul edilecek bir mütalâa değildir.
Muhterem arkadaşlarımız konjonktürden
bahsederken ilimden bahsettiler, kitaplardan
bahsettiler. Dünya yüzünde güneş görmemiş bir
kelime yoktur. Fikir kimden sâdır olursa olsun
mâkul bir fikirse benimsenir ve daima kullanı
lır. Nitekim Sayın Menderes'in vaktiyle söyledi
ği isabetli fikirleri kullanmaktan kaçınmadık,
ona iştirak ettik, hepinizi hürmetle selâmlarım.
(Sağdan alkışlar).
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar, kürsüye çıkarak tekrar sizleri ra
hatsız etmek istemezdim. Günlerden beri meşgul
ola.n dimağlarınızı tekrar israf etmek cüretin
de bulunduğumdan dolayı afiarınızı dilerim.
Burada Nedim Bey arkadaşımız bize bundan ev
velki iktidarın yapmış olduğu suiistimalleri an
lattı. Ben yerimde otururken hatırıma bundan
30 sene evvel Türk Milletinin mâruz kaldığı
feci vaziyeti sinema şeridi gibi gözümün önün
den geçirdim, gözlerim yaşardı. Arkadaşlar,
Türk Milleti tamamiyle mahvoldu zannedildiği
bir zamanda, mahvoldu diye karar alındığı bir
zamanda zavallı Türk Milletinin silâhlarını alıp
cepheye koştuğu, tırnaklariyle siper kazıp arka
sına geçip kendisini kurtarmaya uğraştığı gözü
mün önünde canlandı. Bu hareketleri acaba bun
ları zengin etmek için mi yapmıştık1? Acaba,
bu suiistimalleri yapan insanların saltanatla ya
şamalarını temin etmek için mi yapmışlardı!
30 senelik bütün cehdü gayret 3-5 insanın salta
natla milyonlar toplamasına mı yapıldık
Arkadaşlar, işte Halk Partisinin yapmış ol
duğu bütün suiistimalleri yeni devremizde, bilmiyerek tapusunu verdik, bir Af Kanunu çı
kardık. İkinci madde bunun hepsinin altını üs
tünü getirdi. Ne yazık ki bu insanlar, milletin
kanını emen bu insan1 ar şimdi saltanat, debde
be ve dârat ile vakit geçirdikleri halde sizin
sâf ve nezih çehrenize karşı doğruluyorlar ve
sizden hesap soruyor ve istiyorlar. Şimdi arka
daşlar bu Af Kanununun ikinci maddesinin tef
siri zamanı gelmiştir. (Gülüşmeler, alkışlar) Bu
güne kadar 30 seneden beri çıkan hangi kanu
nu açarsanız o kanunun içerisinde birçok nokatm Anayasaya aykırı olduğunu görürsünüz.
Halbuki sizin yapacağınız tefsir hiçbir zaman
Anayasaya adalet kaidelerine, ve hukuk kaide
lerine aykırı olmıyacaktır. Bir memur suiisti
mal eder, irtikâp eder, irtişa eder, rüşvet alır,
ihtilas yapar bir memur vazifesini suiistimal
etmeden bunları yapabilir mi? Arkadaşlar göre
vini kötüye kullanmıyan memur Devlet kayıt
larında değişiklik yapabilir mi?
İşte arkadaşlar bu suçların tekevvününde
esasen vazifeyi kötüye kullanmak mündemiçtir.
Ama mahkemeye giderse eldeki kanunlara göre
vazifeyi kötüye kullanmıştır, diye aftan istifade
yoluna gidiliyor. Kanunların sakatlığından do
layı arkadaşlar
bendeniz bunun ıslahı
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için bir tefsir kararı hazırladım. Sizden
rica ediyorum. Türk Milleti namına bunu kabul
edin de, ormanlarımızı mahveden milletimizin
bütün varidatını yokeden karaveziri adaletin
pençesine teslim edelim. (Soldan karavezir kim
dir sesleri) Karavezir, eski Reisicuhurun Kara
veziri Hatipoğlu'dur. (Alkışlar)
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz söz alacak değil
dim. Yalnız Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın
demin Af Kanununu mevzuubas ettiler. Birkaç
kelime ile vaziyeti izah etmek için huzurunuza
çıkmış bulunuyorum. Arkadaşınız buyurdular
ki, çıkarılan Af Kanunu ile suiistimaller effedilmiştir, yapılan suiistimallerin hesabı sorulmıyacaktır. Arkadaşlar, böyle bir şey yoktur.
Af Kanununun ikinci maddesi gayet sarihtir.
Bu madde ile, irtikâp, zimmet, ihtilas, rüşvet
gibi suçlar tamamiyle affın haricinde
bırakıl
mıştır. Binaenaleyh bu gibi suçluları tecziye
etmekte adalet asla tereddüt etmiyecektir. Ben
deniz bunun böylece bilinmesini bilhassa rica
ediyorum. Sırası geldikçe ve suçları tesbit edil
dikçe bunları yapanlar, adalet huzurunda her
zaman hesaplarını vereceklerdir.
Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım.
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bir su
al soracağım,
BAŞKAN — Arkadaşımız bir milletvekili
olarak konuştukları için kendilerine sual tevci
hine hakkınız olmadığından söz vermiyorum.
Söz Hükümet adma Başbakan Yardımcısınındır.
BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; uzun
konuşmalardan sonra söz sırası Hükümete gel
miş bulunmaktadır.
Halk Partisi Liderini görmiyorum. Yaptık
ları konuşmanın cevabını dinlemek için gelme
li idiler. Neredeler? Arkadaşlar...
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri ve Malatya
Milletvekili İsmet İnönü bütçe müzakerelerinin
memleket meseleleri üzerinde umumi bir ko
nuşmaya yol açan mahiyetinden faydalandığı
nı söyliyerek bütçeye taallûk eden tek kelime
sarfetmeden uzun ve sadece polemikten ibaret
beyanatta bulundular. Bu beyanat üç kısma
ayrılabilir:
1, Dünyanın içinde bulunduğu müşkül

Ö:1

şartların icaplarını, bu şartların hattâ Anka
ra'mızın âni bir bombardımana mâruz kalabi
leceği ihtimalini bile düşündürebilecek kadar
ağırlaştığına işaret etmek suretiyle yeni iktida
rın ihmal ettiğini ima etmek istediler. Bu, ce
saret kırıc1., memleketimiz hakkında belli mak
satları olan dış hasımlara ümit verici beyanatın
bu haksız ve insafsız, haksız ve insafsız olduğu
nispette de ibretle düşündürücü kısmına Millî
Savunma Bakanı lâzımgelen cevabı elbette ve
recektir.
2. Halk Partisi Liderinin dünkü beyanatı
nın ikinci kısmı, kendi ifadesince yapanların
ve okuyanların da anlıyamıyacağı kadar ka
ranlık ve müphem hükümlerle dolu kanunlar
yapılarak hürriyetin tahdit edilmesinden şikâyet
ve feryadı ihtiva etmektedir.
Bu kısma da Adalet Bakanı içabeden tarzda
mukabele ederler. Ben yalnız beyanat sahibinin
takip etmek istediği taktike işaret etmek mecbu
riyetini duyuyorum. (Bravo sesleri)
Türk Milletinin 14 Mayıstan evvel yaptığı
büyük mücadele sonunda ve 14 Mayıstan bu
yana millet iradesine dayanarak vazife başına
gelen iktidarın mühim gayretleri neticesinde,
gerek tatbikat ve hâdiselerin, gerekse kanunları
mızda yapılan esaslı değişikliklerin tasviye ettiği
bir devirden; yani kendilerinin kurup uzun za
man bu memlekette tatbik ettikleri bir rejimden
arta kalan ne varsa işte bugün memleketçe ve
milletçe şikâyet elebileceğimiz ancak bunlardan
ibarettir. Yoksa onun dediği yeni iktidarın ka
ranlık kanunlar yapması asla bahis mevzuu de
ğildir. Bizim yaptığımız onlardan kalan rüsubu
temizlemekten ibarettir.
Fakat anlaşılan bu memleketin selâmetinin
ve siyasi ve askerî emniyetinin temelini teşkil
edecek bir mücadeleyi, Komünizm ile mücade
leyi ciddî olarak göze almış olmamızdan istifade
ediyorlar. Bunu istismar etmek istiyorlar. Haki
katen böyle bir teşebbüsün mânası vardır. Mu
halefet lideri bir taşla iki kuş vurmayı düşün
mektedir. Hem komünizmle mücadeleyi bizim
aleyhimize istismar edecek, hem de, öteden beri
maksatlı veya insiyaki olarak bir türlü katî bir
mücadele ile komünizmi ortadan kaldırmamak
suretiyle işaretini vermiş oldukları temayüllere
uygun hareket etmiş bulunacak; filhakika onlar
kurdukları tek parti sistemine, totaliter idarele
rine, ellerinde mevcut bütün tazyik vasıtalarına
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rağmen hür millet ve hür insan ilealinin düş
manı olan komünizm ile ciddî ve hakiki bir mü
cadeleden daima çekindiler.
Biz iktidara geldiğimiz gün, bunca ıstıraplar
pahasına milletçe elde ettiğimiz hürriyet niza
mının muhafazası 'şartlarının başında komü
nizmle mücadeleyi görerek, vatandaşların fikir
ve kanaat hürriyetlerini rencide etmeden bu
mücadeleye başladığımız dakikadan beri, C. H.
P. nin lideri karşımıza dikilmiş, hürriyet elden
gidiyor diye haykırmakta memleketin şurasında
ve burasında yuva kurmuş olan komünistlerin
hürriyet perdesinin altına iltica etmelerine imkân
ve yol hazırlamaktadır. (Bravo sesleri)
3. Beyanatın üçüncü kısmı; iç politikada
muhalefet partilerine ve mensuplarına, muhalif
milletvekili seçmiş bulunan vilâyetler halkına
tazyik yapıldığı iddiasından ibarettir. Bu kıs
mın parolası ise 15 Mayıs sabahından beri siyasi
emniyet isteriz teranesidir.
Halk Partisi liderinin, dünün millî şefinin,
totaliter idarenin en yüksek makamını mutlak
bir iktidarla yıllarca işgal etmiş olan zatın mem
lekette siyasi emniyetin yokluğuna ait olan söz
lerini tarih ve kaderin' hazin bir cilvesi olarak
dinledik. O nasıl böyle konuşabilirdi! Kendisi
bunca seneler siyasi hürriyet ve emniyeti orta
dan kaldırmış bir idarenin mutlak başı değil
miydi?
Fakat ne çare ki, siyasi ahlâk ve icaplar
onun bu tarzda konuşmasına mâni teşkil etse
dahi bugün kurduğumuz sistemin içinde fertlere
ve teşekküllere temin edilmiş olan siyasi hakla
rın bir neticesi olarak, böyle konuşmaya, siyasi
emniyet isterim demeye hakkı ve salâhiyeti var
dır. Evet onun böyle konuşmaya nasıl hakkı ve
salâhiyeti varsa buna mukabil bizim de cevabını
vermeye ondan çok daha fazla hak ve salâhiye
timiz vardır arkadaşlar. (Soldan: Bravo sesleri)
Evvelâ şu noktayı açıklıyalım: İktidara gel
diğimiz günden beri bir tek vatandaş bile Hükü
mete tazyik yapıldığı hakkında şikâyette bulun
muş değildir (Alkışlar).
Buna mukabil Halk Partisi lideri ve bir avuç
insan siyasi emniyet talebetmektedirler. Kendi
lerinden her zaman bu taleplerinin dayandığı
vesika ve delilleri ısrarla istemekte haklıyız.
Onlar iyi biliyoruz ki şimdiye kadar olduğu gi
bi, bundan sonra da böyle bir delil ve vesikayı
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asla gösteremiyeceklerdir. (Bravo sesleri ve al
kışlar).
Hakikati açık söyemek lâzım; onları meyus
ve bedbaht eden halkın siyasi emniyet ve hürri
yetine gerçekten kavuşmuş olmasıdır. (Sağdan
alkışlar) Halk Partisi lideri tazyik altında bu
lunan vilâyetlerden bahsederek Malatya Beledi
ye Başkanı hâdisesine ima etmek istedi. Arka
daşlar bu hâdise çıplak olarak şundan ibarettir:
Malatya belediyesinin başına belediyeyi si
yasi maksatlara alet etmek maksadiyle bir baş
kan gönderilmiştir. Malatya belediyesi politi
kaya alet edilmiş, Malatya Belediye Meclisi ye
Başkanı politika ile meşgul olmuşlardır. Bu
vaziyetin de en büyük müsebbibi intihap daire
sinin endişesine düşen İnönü'nün kendisidir. Bu
vaziyetin icabettirdiği Kanuni tedbirler alın
mıştır ve siyaset yapan belediye meclisi feshedi
lecektir. (Sağdan: Bravo sesleri).
Arkadaşlar, sözlerimin zaman zaman bir
sertlik tonu aldığını hissediyorum. Fakat sizi
temin ederim ki arkadaşlar, evvelsi gün İsmet
İnönü kürsüye çıkmasaydı ve böyle konuşmasaydı, o gün konuştuğu gibi konuşmasaydi ve
ben hiçbir zaman böyle konuşmazdım arkadaşr
lar, (Soldan bravo sesleri)
Arkadaşlar, yukarda da arzettiğim gibi, si
yasi emniyet istiyen İsmet İnönü'nün mutlak
şekilde hâkim olduğu devrede, hattâ kanuni
siyasi partilerin kurulmasından sonra bile öyle
hareketler yapılmıştır ki hiç olmazsa İnönü,
kendisini bu hareketlerin mânevi mesuliyeti al
tında hissederek bu tarzda konuşmaması icabederdi. 1946 seçimlerinde ve başında bulunduğu
Hükümetin millet haklarına karşı takındığı
tarz ve hareketin birçok misallerini bir tarafa
bırakalım. Ele alacağımız yalnız bir misal onun
bugün böyle konuşmaması lâzımgeldiğini, söz
lerinde samimiyetten tamamen uzak olduğunu
göstermeye kâfi gelecektir.
Arkadaşlar, elimizde dosyalar var. Bu dos
yaların içinde İnönü'nün Başkanlığındaki Hü
kümetin siyasi ve kanuni bir partinin başında
ve içinde bulunan insanlara tatbik ettiği takip
ve tarassut sisteminin, jurnalcilik sisteminin
vesikaları var.
Size bu listelerden yalnız bir tanesini, içiniz
de bulunan arkadaşların isimlerini ve hakların
da tutulmuş fiş ve dosya numaralarını gösteren
listeyi okuyacağım.
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Bütün bu jurnalların altında ise birer suret
lerinin Başbakanlık Hususi Kalem Müdürlüğü
ne ve Cumhurbaşkanlığı Umumi Kâtipliğine
takdim edildiği yazılıdır. Yani bütün bu takip
ve tarassutlar o zamanın Hükümet ve Devlet
Başkanı tarafından idare edilmişlerdir.

Adı ve soyadı
Semi Ergin
Muammer Alakant
Sedat Barı

P. L. Karaosmanoğlu
Osman Kapani
Adnan Menderes
Fuad Köprülü
Refik Koraltan
Cevdet öztürk
Hüsnü Yaman
Mehmet Erkazancı
Ahmet Karabıyık
îrfan Aksu
Zihni Ural
Bekir Oynaganlı
Kemal Demiralay
Hüseyin Balık
Reşit Kemal Timuroğlu
Salih înankur
îsmail Aşkın
Kemal Atakurt
Hüseyin Ortakçıoğlu
Mustafa Zeren
Şükrü Uluçay
Fikret Başaran
Muharrem Tuncay
Avukat Emrullah Nutku
Suat Başol
Mahmut Güçbilmez
Adnan Karaosmanoğlu
Ekrem Hayri Üstündağ
Sadettin Karacabey
Refet Tavaslıoğlu
Mükerrem Sarol
Ali Rıza Kılıçlar
Vâcit Asena
Senini Yürüten
Sudi Mıhçıoğlu
Hulusi Köymen
Hasan Polatkan
Esat Budakoğlu
Kemal özçoban

Sıra No.
15102
15152
15152
15152
15152

10
21
5
6
2
12273 -1679
12273 -3359
12273 -3564
12273 -1484
12273 -2898
12273 -2103
12273 -3035
12273 -2896
12152 -35
15132 -414
15152 -71
12273 -2536
12273 -3601
15111 -409
15111 -408
12273 -1774
12273 -3026
12273 -2618
15152 -72
12273 -3032
15111 -414
12273 -3298
12273 -3316
15152 -47
12273 - 3309
12273 -1582
12273 -2885
12273 -3327
15111 -426
12273 -3306
15152 -43
15152 -7
12273 -1829
12273 -1756

Sıra Ko.
12273-2899
12273-3029
12273-3326

Arkadaşlar, müsaadenizle yalnız isimlerini
okuyacağım :

Listeyi okuyorum :
Adı ve soyadı

Ö:İ

Hakkı Gedik
Sıtkı Yırcalı
Refik Şevket İnce
Celâl Ramazanoğlu
Ekrem Cenani
Hâmit Şevket înce
Celâl Bayar
Feyzi Boztepe
Nurettin Ertürk
Bahattin Erdem
Remzi Bucak
Zuhuri Danışman
Yusuf Aysal
•Rifat öktem
Ali Sinan Tekelioğlu
Ferti Kılıçlar
Fikret Filiz
Sait Bilgiç
Mustafa Ekinci
Salamon Adato
Bahadır Dülger
Mümtaz Faik Fenik
Ali İhsan Sâbis
Hüseyin Fırat
Arkadaşlar, bu yalnız bir tek listedir. (Diğer
lerini de okuyunuz sesleri).
Arkadaşlar, işte siyasi emniyetin yokluğun
dan şikâyet edene ve onun arkadaşlarına Büyük
Millet Meclisi olarak, Hükümet olarak verile
cek cevap şu tek cümleden ibarettir : Gelecek ne
sillere Demokrat Parti iktidarından böyle hicabıâver vesikalar kalmıyacaktır! (Soldan, şiddetli
alkışlar).
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, iki gün ev
vel Yüksek Mecliste bütçe müzakerelerine baş
lanması münasebeti ile muhalefet hatipleri ta
rafından Hükümetin umumi politikası hakkın
da tenkidlerde bulunuldu, ve bu arada, dış siya
set hakkında da birtakım mütalâalar ileri sü
rüldü. Hükümetçe takip edilen ve Yüksek Mec-
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lis tarafından da muhtelif vesilelerle tasvip olu
nan dış siyasetimizin umumi hatlarını Dışişleri
Bütçesinin müzakeresi esnasında huzurunuza
arzetmek niyetindeyim. Fakat, muhalefet tara
fından ileri sürülen bu mütalâaların, Hükümet
çe süratle cevaplandırılmadığı takdirde, içerde
ve dışarda fena tesirler bırakması ihtimalini
göz önüne alarak daha şimdiden onları kısaca
cevaplandırmak için müsaadenizi diliyeceğim.
Hükümetimizin dış siyaseti hakkındaki söz
ler bilhassa C. H. P. Genel Başkanı tarafından
ileri sürüldü. Tenkid mi, tariz mi, nasihat mı
ne olduğu lâyikiyle anlaşılamıyan, fakat her
halde çok kötümser, menfi bir eda taşıyan bu
kaçamaklı sözlerin daha açık olmasını çok ister
dik. Mamafih bu vuzuhsuzluk ve insicamsızlığa
rağmen, yapılmak istenen tarizlerin mahiyetini
aydınlatmaya çalışalım.
Muhalefet lideri, dost ve müttefiklerimizin
gerek siyasi gerek askerî şahsiyetleri ağzından
bizim her hangi bir taarruza karşı yalnız bırakılmıyacağımız sözlerinin tekrarlandığını ve
bunların kıymet ve ehemmiyetini takdir ettiği
ni söyledikten sonra, taarruz karşısında yarrb™ va 'dinde bulunan bu dostların, bunu ne
şekilde yapacaklarının bize şimdiden bildir
meleri keyfiyetinin temin edilip edilmediğini
soruyor. Bu sual, dostlarımızla müşterek askerî
plânlar hazırlanıp hazırlanmadığını öğrenmiye
matuftur.
Müşterek emniyetin umumi bir dâva olduğu
nu birçok münasebetlerle mükerreren arzetmiştim. Bu sistem içindeki yerimiz, bir bütünün
tefrik kabul etmez bir parçasıdır. Bulunduğu
muz coğrafi mevkiin hayati ehemmiyetini ve
müşterek dâvaya hizmetimizin kıymetini müd
rik bulunan dostlarımızla bu yoldaki temaslara
Hükümetimiz âzami itina göstermekten asla ge
ri kalmamaktadır. Genişi ve umumi mahiyette
müşterek müdafaa plânlarının tanzimi, teslim
buyurulur ki, çok ince tedkiklere ve dikkatli
hazırlıklara ihtiyaç gösterir. Şimdilik söyliyebileceğim şudur ki; Hükümetimiz müşterek ha
reket hattının tâyininde, taraflara terettüp ede
cek vecibelerin tamamen karşılıklı olması, ve
aynı zamanda tehlikenin yakınlığı keyfiyetinin
de nazarı itibare alınması gerektiği hususunda
fevkalâde titiz davranmaktadır.
Muhalefet başkanının beyanatında, Kore'ye
asker gönderilmesi işine tekrar temas ediliyor;
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fakat bu hususta her hangi açık bir tenkidde
bulunulmuyor. Vaktiyle bu meseleyi kendileri
için emsalsiz bir fırsat addederek memleket
içinde ve dışında bozguncu korkunç propagan
dalara girişmekte tereddüt etmiyen muhalefe
tin, hâdiselerin inkişafı ve umumi efkârın ağır
tazyiki altında artık buna açıktan açığa cesa
ret edemediğini görüyoruz. Kore'deki kahraman
askerlerimiz, maddi ve mânevi savaş kudretimi
zin ve taahhütlerimize sadakatimizin cihan efkârınca tam mânasiyle anlaşılmasını temin etti
ler. (Alkışlar) Hükümetimizce tam zamanında
alman ve bütün demokrasi dünyası tarafından
takdir ve hürmetle karşılanan bu karar karşı
sında muhalefetin aldığı menfi, vaziyet görülü
yor ki hâlâ tamamiyle değişmiş değildir.
Nitekim C. H. P. Genel Başkanı, dünkü beya
natında da bu kararın ittihaz tarzı üzerinde du
rarak, Büyük Millet Meclisinin yetkilerine Hükü
metçe tecavüzde bulunulduğu iddiasını kaçamaklı
bir şekilde tekrar tazelemek istemiştir. Halbuki
bu meselenin münakaşası Yüksek Mecliste uzun
uzadıya yapılmış ve Meclis bu husustaki katı hükr
münü vermiştir. Anayasa hükümlerine ve demok
ratik prensiplere büyük bir titizlikle.riayet eden
hükümetinizin esasen başka türlü hareket ede
bilmesine hiçbir suretle imkân yoktur. Bu kötü
ihtimaller şeflik devrinin yıkılmasiyle artık or
tadan kalkmış bulunuyor.
Muhterem arkadaşlar; müsaade ederseniz bu
rada çok hazin ve ibret verici bir vaziyeti huzu
runuzda birkaç kelime ile tebarüz ettirmek iste
rim : Memleketin mukadderatına tek basma ta
hakküm ederken Millet Meclisinin salâhiyet ve
nüfuzunu hiçe sayarak her kararı kendi keyfine
göre veren ve verdiren ve bunu ilândan çekinmiyen bir kimsenin, bugün millet iradesini tama
miyle temsil eden bir Millet Meclisinin fuzuli
müdafiliğini yapmıya kalkışması, dünya tarihin
de misli görülmemiş korkunç bir sinizim numunesidir. (Bravo sesleri alkışlar)..
Muhalefet Başkam, sözleri arasında, hayale
müstenit ihtimaller üzerine dış politikamızı isti
nat ettirmekten sakınmak icabe'ttiğini de söyle
mek suretiyle, zımnî bir tarizde bulunuyor. Ev
velâ şunu söyliyeyim ki, dış politikamız hayale
ve vehimlere hiçbir suretle yer vermiyen tam mâ
nasiyle realist bir politikadır. Vehimlerle yaşıyan bir insanın tek basma idare ettiği bir politi
ka değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) Değil ha
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/bilere, hattâ çok mâkûl sayılabilecek ümitlere
istina't ederek hesap ve tahminlerimizi ona göre
yürütmekten bile tamamiyle uzak duruyoruz.
Eğer böyle olmasaydı, bugün 'huzurunuzda,'ko
laylıkla inanılması mümkün ve akla çok yakın
tatlı sözler söyliyebilirdik. Fakat daima, tekrar
ettiğim gibi, biz ancak kati ve müspet neticeler
elde edildikten sonra onları bahis mevzuu etmek
usulünü takibediyoruz. Ve bu usulümüzden .asla
ayrılmıyacağız.
Muhalefet Başkanının, Hükümetimiz için bir
nevi başarısızlık şeklinde göstermek is'tediği Bul
garistan göçmenleri meselesine de kısaca temas
için yüksek müsaadenizi rica edeceğim. Vaktiyle
Halk Partisine mensup bir milletvekili arkadaşı
mızın suali üzerine, bu mesele hakkında bu kür
süden maruzatta bulunmuştum. Muhalefet Baş
kanı galiba bundan habersiz kalmış, yahut ha
bersiz görünmek istemiştir. Çünkü o maruzatım
sırasında kendisini bir aralık büyük telâşa ve ve
himlere düşüren ve çok kötümser tahminlere sevkeden bu işin Hükümet tarafından nasıl tam bir
muvaffakiyetle başarıldığını tafsilâtiyle anlat
mış, tahminlerinin nasıl yüzde yüz bir isabetsiz
liğe uğradığını göstermiştim. Bu itibarla burada
fazla izahata girişecek değilim. Yalnız şunları
söylemekle iktifa edeyim : Baştan aşağı haklı ol
duğumuz bu dâvayı Milletlerarası alanda tanıt
mak için gereken bütün mesai sarf edilmiş ve
edilmektedir.
Muhalefet Başkanının beyanatını dinlerken,
dünyanın bugünkü şartlarını ve Türkiye'nin
Demokrat milletler safmdaki bugünkü mevkiini
bir türlü tekdir edemiyen veya etmek istemiyen
eski bir zihniyetin tecellilerine şahit olduğumu
esefle söylemek zorundayım:
Muhterem arkadaşlar, memleketimizin emni
yetini maddi ve mânevi bütün cephelerden ko
rumak için, Hükümetimiz vazifesine başladığı
günden beri, mütemadi mesai sarfetmektedir.
Bilhassa Kore hâdiselerinden sonra dünya sul
hunun ağır bir imtihan geçirmekte olduğu şu
sıralarda, vaziyeti âzami dikkat ve hassasiyetle
takip etmekte ve mütemadi mesaimiz sayesinde
emniyet dâvamızın halline doğru kuvvetle yü
rümekteyiz. (Bravo sesleri) Bugün Türkiye'nin
emniyeti, eskisine nazaran çok daha ileri bir
merhalede bulunuyor. (Bravo sesleri) Takip et
tiğimiz realist, açık ve azimkar dış siyasetin bu
husustaki büyük rolü ıçok sarihtir. Kendileri ik-
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tidarda oldukları zaman, memleket emniyetinin
temin edilmiş olduğunu nutuklarında, beyanla
rında tekrar edip duran muhalefet erkânının
güya kendileri iş başından çekilince bu emniyeti
sarsılmış gibi göstermek maksadîyle yaptıkları
bu tarz kaçamaklı tenkidlerin mahiyet ve kıy
metleri işte bundan ibarettir. «Milletvekili -arka
daşımız Rıfkı Salim Burçak'm 17 Şubat 1951
tarihli Zafer'de çıkan makalesinde buna ait mi
saller vardır merak edenler oradan okuyabi
lirler.»
Bunu memleket hesabına, hattâ kendi hesap
larına, muhalefet hesabına teessüf ve tessürle
kaydederken hiç olmazsa bundan sonra olsun
dış siyaset meselelerinde kötü particilik ihtirası
na kapılmamalarını ve Demokrat Parti muha
lefette iken dış siyaset hususunda takip ettiği
dürüst ve vatanperver hareket hattını taklit et
melerini temenniden kendimi alamıyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ÎNCE
(Manisa) — Aziz arkadaşlar; Bütçe müzakeresi
münasebetiyle, buraya gelip Beyanatta bulunan
inönü'nün sözlerini ana hatlariyle vehmin ve
kötümser bir ruhun tecelliyatını teşkil etmekten
ibarettir, diye hulâsa edebilirsek, zannederim ki,
isabet olur.
Uzun zaman yalnız kendisini dinlemeye ve
her verdiği emrin ve her söylediği mütalâanın,
itiraz kabul etmez bir hakikat olduğuna inan
maya alışmış bir haleti ruhiyenin, bu son tecelli
si karşısında bizim de diyeceğimiz bir şey var
dır, o da; bütün görüşlerinin sakat ve hakika
tin millî irade ile tecelli eden bir Meclisin ver
diği ve vereceği kararlarla ancak tecelli ede
ceğine inanmış olmasını tavsiye etmekten iba
rettir. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) Bu öy
le haleti ruhiyedir ki, kendilerinin iş başında
bulunmadığı ve kendilerinin müdahale etmedi
ği her işin mutlaka bir sakatlığı bulunacağı ze
habını taşırtır. îşte o zehabın tesiriledir ki as
kerî siyasetimizin bulunmadığım ifade edecek
kadar sakat bir duruma düşerler. Şurasını mut
lak o1 arak söylemek lâzımgelir ki arkadaşların
da bilvesile muhtelif zamanlarda ifade ettikleri
gibi her siyasetimizde olduğu gibi askerlik siya
setimizde de tecelliyat onların siyaset safından
ayrılmalarından sonra kendini göstermeye başla
mıştır. (Soldan bravo sesleri) Askerî siyasetimi
zin can noktas1, daima tehlikeyi önlemek ve teh
like her zaman hazırmış gibi bulunmaktır. As-
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kerlerimizi mümkün .olabildiği kadar kendi ka
biliyet derecesinde1 talini ve terbiye ile meşgul
olmak, onu normal bakımdan tarihin şerefi ile
mütenasip şekilde yükseltmek ve ateş kudretini
artırmak ve insanlık dâvasında beraberlik yap
tığımız ülkeye hadim kılmak ve bunun için di
ğer.Devletleri e beraber karşılıklı iş birliği yap
mak dâvası üzerindeyiz. Temin edebilirim ki bu
•dâva, hakiki siyasetimizdir, millî siyasetimizdir.
:>
Bu siyaseti askerî tatbikatla her gün şayanı if
tihar bir şekilde yükselmekteyiz. Biliyorsu
nuz ki bir ordunun da kendine göre kadrosu,
kendine göre bir bütçesi ve kendine göre bir ka
nunu vardır. Bunları bilmesi lâzımgelen înönü,
bize terhis münasebetiyle ordunun boşalması ve
* binaenaleyh bir tehlike anında müdafaa kabili
yetinin azalması tehlikesini gösteriyor. Hiç şüp
hesiz iki senelik iki sınıfın birini terhis edersek ordunun yarısı boşalır. Bu bir tehlike, bu bir
noksânlrk teşkil eder. Biz bu noksanlıktan hu
sule gelecek mahzurları önlemek için icabeden
tedbirleri, çoktan aldığımızı huzuru âlinizde bun
dan evvelki ifademizde belirtmiştik. Tuttuğu
muz yolla acemi efrat miktarını şimdiye kadar
olduğu gibi yarıyarıya değil iki sınıfı silâh al
tında tutarak bu seneki gibi li/4 ve gelecek se
ne 1/6 bir buçuk iki sene zarfınicfca da
acemi efrat nispetini 1/8 nispetine getire
cek ve orduda daima 7/8 nispetinde muâllem • asker bulundurulmasından ise bir
tehlike tasavvur etmeye imkân görmezsiniz.
binaenaleyh takip ettiğimiz millî askerî siyaset
sahasında bu yolda bir bulunuştan iftiharla bah
sedebiliriz.
İkinci bir nokta: İki sınıf daima.silâh al
tında bulunmalıdır, diyor. Bunun mânası, -eğer •
bunları terhis etmeyin demek ise, kanunsuz:
hareket bize yakışmaz. Terhis edin deyince ter
hisin şekline cevap budur, '
'
ö halde üç senelik askerlik müddetini iki
ye indirmekle hata ettiğimizi söylemek istiyor-larsa bize bir kânun teklif etmelidir. Biz kendi
hesabımıza bu askerlik müddetinin üç seneye
çıkarılmasına asla razı değiliz. Mevcut askerle
rimizin her bakımdan gelecek bütün tehlike
leri karşılayabilecek vaziyette olduğunu kat
iyetle temin ederim. Gerek Köprülü arkadaşı
mın vfe gerek hütutu umumiyesiyle Samet Bey
arkadaşımın verdikleri izahatla da müstebandır ki, başka devletlerle mevcut münasebatımız
bilhassa askerlik meselelerindeki hassasiyetimiz
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namütenahidir. Gördüğümüze, anladığımıza ve
'tatbikatına göre bugün diğer devletlerle işbir
liği etmiş mevkideyiz. Ve onlarla yanyana harbetmek saadeti içerisindeyiz. Binaenaleh işbir
liği yapmış, olmanın verdiği teminat -altında
bugün nasıl .biz Birleşmiş Milletler camiası içe
risinde kendimize terettüp eden vazifeyi yap
maktan bir hususi zevk duyuyorsak aynı cami
aya mensup olanların da tabiî başta Amerika
olmak üzere bizimle müşterek olanların bu fe
lâketimiz karşısında işbirliğine koşacağına Jcatî
emniyetimiz berkemaldir. arkadaşlar.
Ne şayanı dikkat biir tecellii tarihîdir ki, Kore 'ye asker göndermemek için usul manevrasını bu
gün Kore 'ye gideoek askerlerimiz hakkında tal
tif kâr değil, fakat hiç olmazsa halk arasında
şeytanetkârane mütalâalar yürüten bir parti
nin şefinin dilinden bu sefer bizim gazilerimizi
ve şehitlerimizi taziz eder birkaç kelime işiti
yoruz. Fakat derhal şunu da söylemeliyim ki,
bunda da asla samimî değildir. Çünkü bakınız
bu. teşekkür ve tebriki yaparken kullandığı
söze: «Çok fedakârlığa mal olan». Yani bir ta
raftan muhabbet nişanesi olarak yanaklarından
ve gözlerinden öptüğü mehmetçiğin diğer ta
raftan kulağına, sana kıydılar demekten maada
ne ifade eder bu söz1? (Alkışlar)
Arkadaşlar, millî dâvalar takip olunurken,
üzerimize aldığımız vazifeler icabı, beynelmilel
dâvalar takip olunurken ve hinnetice bütün
dünyanın saadet ve. selâmetine taallûk .eden
bir dâvayı takip ederken, fedakârlık yapılmak
kadar tabiî bir şey var mı?
Zafer var mıdır ki, fedakârlıksız elde edil; sin? Fakat bu, söyleniş tarzına göre, bir tezvir
ruhunun mehmetçiğin kulağına nasıl fısıldan
mış , olduğunu ve Kore'de kazanılan zaf-erlerin
bile bâzı habis ruhlarda fena tesir .yapmış. ol
duğunu göstermek bakımından bu ruh haletini
hakikatta, ancak elemle karşılıyoruz.
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) -^ İtham
ediyorsun, şahsi konuşuyorsun. (Kürsüye kür
süye sesleri, gürültüler)
MlLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Devamla) — Fakat arkadaşlar şu
kanaatimizi söylüyorum ki; bütün millet Kore'
deki kahramanlarımızla beraberdir. (Bravo ses
leri; alkışlar) (Beraberdir sesleri)
Şayet buna muarız olanlar varsa mümessille
ri partilerinin; iyi tercümanı olmalıdırlar.
İyi tercüman olmazlarsa hiç olmazsa millete
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lâyık adam olmaya çalışsınlar. (Soldan bravo
başlanır ve Ağustos sonunda Maliye Bakanlı
sesleri, alkışlar), (Sağdan, millete lâyık ada*m
ğına teslim edilir. Muhalefet şimdi, 22 Mayısta
olmuşuzdur, sesleri), (Soldan, kürsüye, sesleri)
Hükümetiniz iş basma geçmiş olduğuna göre
MUHTAR ERTAN (Bitlis) — îtham ediyor
Ağustos sonuna kadar geçen üç ayda, bu ka
sunuz.
dar bir zamanda, neden bizim yaptığımız kö
BAŞKAN •— Müdahale etmeyin. Sükûnet
tülükleri bir an evvel düzeltmediniz ve neden
gösteriniz.
bütçede bunun aksini görmüyoruz şeklinde
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
konuşuyorlar.
KET İNCE (Devamla) — Halk Partisini itham
Bu arada muhalefete mensup arkadaşlar iyi
etmiyorum. Milletin müşterek kanaatine boyun
bildikleri ve Bütçe Komisyonunda da sorduk
eğmelerini ve millete lâyık olmalarını temenni
ları ve cevabını da aldıkları halde keşten bura
ettim. Böyle mühim münakaşalarda suitefehhüda, afkârı umumiyenin önünde, bir defa daha
me imkân bırakmamış olmak bizim başlıca vaortaya atmakta, sualler sormaktadırlar.
zifelerimizdendir.
Muhalefete mensup bir arkadaş Bütçeden
Arkadaşlar, ölen, yaralanan ve yaşıyan Meh
göçmenler için tahsisat konulmamıştır diyor.
metçiklerin kalblerinden akan '"-vatanperverlik
Arkadaşlar, göçmen meselesi Milletimizin
duygulariyle bugün yaptıklarının yanma yarın
bir millî dâvası halinde gelmiştir. Biz bu dâva
daha başkalarını katacaklarını en katî bir li
nın bütçeye koyacağımız mütevazi bir miktar
sanla anlatmış oluyorum. Artık Türk süngüsü
la istenilen şekilde başarılamıyacağına inanıyo
nün ucunda yalnız Türk Milletinin değil, bütün
ruz. Bunun için dost Birleşik Amerika bize
beşeriyetin emniyeti dâhildir arkadaşlar. (Bra
şimdiden 30 milyon liralık bir yardım yapmayı
vo sesleri, sürekli alkışlar.)
vadetmiş bulunmaktadır. (Soldan alkışlar) Bu
BAŞKAN—^ Maliye Bakanı. (Vakit yaklaştı
gün gerek Birleşmiş Milletler teşkilâtiyle ve
sesleri)
gerek dost Amerika ile bu hususta müzakereler
BAŞKAN — Daha 20 dakika var.
cereyan etmektedir. Ben yapılacak yardımların
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN
arzetmiş olduğum rakamın çok üstüne çıkacağa
(Eskişehir)— Muhterem arkadaşlar, gerçi büt
na kaani bulunmaktayım. Ve bü millî dâva bu
çe müzakerelerini aç7ş nutkumuzda mukadder
yardım şekli ile karşılanacak ve yerine getirile
suallere tamamiyle cevap vermiştik. Ondan
cektir.
sonra kanuşan muhtelif arkadaşlarımız ve Büt
Diyorlar ki, acaba hükümet geçen yıl bütçesi
çe Komisyonu adına konuşmuş olan arkadaşla
çıktıktan sonra çıkarılmış olan kanunları ileri
rımız da muhalefetin temas ettiği meselesürmek suretiyle bu sene bütçe kanunu çiktık. lerin hiçbir
karanlık
tarafını bırakma
tan sonra yeniden kanun ğetirmiyeceğini taah
dılar, icabeden cevapları verdiler.
Onun
hüt mü ediyor?
için tekrar uzun uzun cevap arzetmiyeceğim.
Muhalefetteki arkadaşlarımız her halde ge
Ancak birkaç noktaya dokunmakta fayda mü
rekçeyi dikkatle okumamış olacaklardır, çünkü
lâhaza ediyorum. Eğer D. Partinin geçmişte
okumuş olsalardı orada göreceklerdi, bizim ora
yapmış olduğu tenkidler olmasaydı, bugün mu
da tenkid ve tebarüz ettirdiğimiz nokta, Bütçe
halefetin elinde hakikaten bir tenkid sermaye
Kanunu çıktıktan sonra yeniden çıkarılan ka
bulunmıyacaktı. Ama diyorlar ki, biz, elbette ki
nunlar değildir. Bütçe kanunu hazırlanırken
sîzin geçmişte söylediklerinizi ele alıp söyliyemevzu ve zaruri tahsisat miktarı malûm olduğu
ceğiz. Biz de bunu yapıyorsunuz.'
halde sırf bütçe açığını küçük göstermek için
/•Hayır arkadaşlar, biz geçmişte onların söy
bütçeye konulmamış olan tahsisata aittir. Ne
lediklerini değil, yaptıklarını ele alıyoruz. 27
gibi? Milletvekillerinin Ödenekleri gibi, seçim
senede bütün bir cihazı alt üst eden bir idare,
yapılacağı malûm olduğu halde seçim tahsisatı
22 mayısta iş başına geçmiş olan bir Hükü
nın bütçeye konulmaması gibi, bunlar sırf büt
metten bu 27 senelik bozukluğun derhal ve bir
çe açığını küçük göstermek için yapılmış olan
anda düzeltilmesini istemekte ve bunun he
gayretlerden ibarettir. Bu misallere mülhak büt
sabını sormaktadırlar ve bu hesabı bütçe müna
çeli dairelerde de raslamak mümkündür. Her
sebetiyle istemektedirler. îyi bilirsiniz ki, büt
sene Devlet Demiryolları bütçesinde sarfedilen
çeler dairelerde Ağustos başında hazırlanmaya i = kömür miktarı 800 000 ton olduğu halde bunu

5ÖÖ bin ton olarak göstererek tahsisatı 15 mil- |
yon lira az olarak Bütçeye intikal ettirilmiştir.
Ne lokomotif sayısmda azaltma, ne de işlet
mede daraltma düşünülmediği halde kömür tah
sisatının 15 milyon lira noksan olarak konulma
sının mânası da açıktır. Bizim yaptığımız ve
dokunduğumuz cihet budur. Yoksa bir yıllık
Devlet hayatının faaliyeti içinde elbette ki büt
çe kanunu yapılırken henüz ortada mevcut ol
mıyan bir mevzu için bütçe kanununa tahsisat
konulamaz ve bütçe kanunu hazırlanırken mev
cut olmıyan bir mevzu hakkında bilâhara el
bette ki kanun çıkarılabilir.
Yine muhalefetin temas ettiği noktalardan
birisi de, geçen sene Amerikan yardımını biz
bütçeye karşılık olarak koyduğumuz zaman, tenkid etmişlerdi. Ve bunu hatalı görmüşlerdi, di
yorlar.
Halbuki kendileri de aynı hatayı tekrar et
miş bulunuyorlar diye tenkidde bulunuyorlar.
Anlaşılıyor ki arkadaşlar bizim izahlarımızı
ya anlamıyorlar, veyahut da kasten anlamak is
temiyorlar.
Bizim tenkid ettiğimiz cihet Amerikan yar
dımının bütçeye karşılık olarak konmuş olması
değil,, hiçbir mutabakata ve anlaşmaya varılma
dan, kendiliklerinden bir hareketle, Amerikan
yardımının bütçe açığına karşılık göstermeleri
dir. Halbuki hükümetiniz Amerikan yardımını
bütçeye, Amerikalılarla tamamen mutabık kal
mak suretiyle karşılık olarak koymuştur. Onun
için kendilerinin uğramış olduğu bir nakza ve
tenkide biz uğramıyacağız. Geçen şene 154 mil
yon lira olarak gösterilen yardımın, Hükümeti
niz çok büyük gayretlerle ancak 80 küsur mil
yon lirasını elde edebilmiştir. Bu hususta Ame
rikan dostlarımızın cevabını Bütçe Komisyo
nunda da arzetmiştik. Şimdi de arzetmek zorun
dayım. Amerikalılar, kendileriyle mutabık ka
lınmadan yardımın bütçeye karşılık gösterilme
sini bize danışmadan sizin bütçe açığına karşı
lık göstermiş olmanız Amerikan mükellefini il
zam etmez şeklinde cevaplandırmışlar. Bunun
mânası sarihtir.
Sonra diyorlar ki: Amerikan yardımı hak
kında rakam vermiyorlar, konuşmalardan anla
dığımıza göre bu galiba 500 - 600 milyon civa
rında olacaktır.
Arkadaşlar, şu ana kadar bu hususta yapıl
makta olan temas ve müzakereler ümitli bir saf
hada bulunmaktadır. Ancak biz henüz bir anlaş-
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maya müncer olmıyan ve bir imzaya iktiran etmiyen bir hususu, rakam ileri sürerek kolayca
ve ucuz olarak alkış toplamak niyetinde deği
liz. (Soldan alkışlar, Devlet adamı böyle olur
sesleri) Hükümetiniz, tedbir ve ihtiyatla hare
ket ederek anlaşma tam olarak tahakkuk etme
dikçe yüksek heyetinize ve millete bir rakam
vermemek kararındadır. Eğer bugün bir rakam
vermiyorsak bunun sebebi tedbir ve ihtiyatı
mızdan ileri gelmektedir. Yine muhalefette iken
tenkid ettikleri büyük inşaatın tahsisatını neden
kısmıyorlar, diyorlar. Arkadaşlar, bu suretle kasdettikleri inşaat herhalde Büyük Millet Meclisi
Binas olacaktır. 40 milyon lira sarf edilerek esaslı
kısımları ikmal olunan böyle bir binayı acaba ta
biat karşısında kendi kaderine mi terketmemizi
istiyorlar. Milletin yakasına yapışıp sürükliyerek yapılan bu bina için bu bütçenin ve milletin:
üzerine ağır bir malî yük teşkil etmiş olan bu
bina için bugüne kadar sarf edilmiş olan kırk^
mlyonu toprağa mı gömmemizi istiyorlardı, Tabiatiyle bu binayı ikmal zorundayız. Anla başlan
mamış veya başlanıp böyle 30 - 40 milyon lirası
henüz sarf edilmemiş binaların inşaatının hepsini
durdurduk. Meselâ : Ankara'da bir Tıp Fakültesi
binası yapmayı düşünmüşler ve bu fakültenin
yalnız projesini yapmak için bir Fransız mimarına
bir buçuk milyon liradan fazla para vermeyi ka
rarlaştırmışlardır. (Komüsyonunu almışlardır ses
leri) Ve bu bir buçuk milyon liranın bir milyo
na yakın bir parayı da tediye etmişlerdir. (Ko
müsyonunu almak için sesleri) Bu Tıp Fakültesi
binasının inşası düşünüldüğü ve hesapları ya
pıldığı zaman faaliyeti kırk küsur milyon lira
olarak tesbit olunmuştur. Biz bundan dolayı bu
nu derhal durdurduk ve binayı yapmıyacağız
dedik. Bunu bütçeyi açış nutkumuzda da ifade
ettiğimiz gibi biz envestismanla bu Romakârı bi
naları kasdetmiyoruz. Biz envestisman hususunda
istihsali artırıcı, iktisadi bünyeyi takviye edici iş
leri anlatmaktayız ve envestisman bahsinde an
cak bu sahalara para yatıracağız.
Sonra muhalif arkadaşlarm tenkidleri tezat
larla doludur. Bir taraftan diyorlar ki, Hükümet
neden tasarruf yaparak denk bütçe getirmedi?.
Fakat 3 - 5 sayfa tenkidten sonra Hükümet ne
den dolayı her daireden % 7 tasarruf yapmış, Bu
yüzden yıl içinde mutlaka bir ek ödenek, talebi
ile gelecektir. Ayni zamanda bu tasarruf dan sonra
artık daireler istenilen randımanı vermez diyor
lar. Bir taraftan neden denk bütçe getirmediniz,

öteki taı?âf#|n neâen •%' 7 bir i tasarruf ^ yaptın**?;.
Birçok; afkadaş.'.'.'-.
'...••',.'•:
' §qnra muhalefete, mensup arkadaşların en çok
üzenindedurduklara noktalardan birisimde gerek
çe /meselesidir. Hükümet gerekçesiz bütçe getir
miştik Çorlar,; Eğer bu- tenkidi yapan arkadagınûz, \ geçen sene Halk Partisi Hükümeti
iş * bağımda: ıikeii,,;ajeaba gerjekiçeyi vaktinde getirn%;mt> idi diye kendi arkadaşlarına sormuş
olsaydılar: bugün burada bu şeki|de konuş-...
mağlM^ı> Kaldı ki okadar ehemmiyet -ver-....
dikleri toujb-ir'takım istatistik} malûmat gerekçe
dernek değildir. Mutlak bpyle bir gerekçe isti
yorlarsa bu elilnişîde mevcuttur. Çünkü geçen
sene hazırlanıp getirilniiş olan •- demek caizse -,
gerekçede bu iştatistikı malûmat vardır ve ora
da 1950 yılı rakamları dahi mevcuttur. Biz bu
na daha .hangi rakamaları ilâve edecektik. Bir
noksanlık şeklinde ifade ettikleri bu gerekçe
lerde 195G> rakamları da mevcuttur. Gerekçe de^
nil^n bû istatistiki ;malûmatın tab'i-25 bin liraya
mal olmuştu. Biz bu sene bu miktarı tasarruf
etmişsek hakikaten bundan memnun olmak icabeder: (Alkışlar).
Muhalefet sözcüsü bir de bütçenin samimi
yetsizliğinin delili olarak hava meydanlarının
istimlâk bedelleri için Hükümetin tahsisat koy
madan bütçeyi getirdiğini söyleyorlar.
: Arkadaşlar; bu işin geçmişini bir defa düşünselercü bu tenkidi yapmamaları icabederdi.
Hava yolları meydanlarını yapabilmek için as
kerî otoriteden istifade çarelerini arayarak Millî
Savunmaya;, istimlâk yaptıran ve senelerce
bütçeye -tahsisat koymayıp hak sahiplerinin ala
cağınıtediye etmiyen bir idarenin şimdi,, bu
tahsisatı neden koymadınız diye tenkid etmeye
hakkı olur mut
Bütçeyi hazırladığımız ve takdim ettiğimiz
sırada bütçeye bu tahsisatı koymamış isek bu
nun sebebi, eski idarenin, bu istimlâkleri askerî
otoriteye istinat etmek suretiyle yapmış ve kıy
met takdir ettirmiş, olması yüzünden birçok va
tandaşların. mahkemeye müracaat etmelerinden
ve henüz davalarının neticelenmemiş ölmasindan
dolayıdır.
<
Nitekim Bütçe Komisyonunda müzakereler
yapıldığı zaman ilâma istinat eden alacaklariçin Hükümetiniz tahsisat: talebetmiş ve Bütçe
Komisyonunda da bu tahsisat bütçeye konuK
muştur.
T|»e muhalefetin üzerinde durduğa nokta-
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lardan bir tanesi de Orman Genel Müdürlüğü,
Şeker Şirketi ve Devlet Üretme Çiftliklerinden .
para alınmış olmasıdır.
Eğer vaktiniz müsait olsa idi bu idareler
hakkında malûmat vermek uygun olurdu. Ma
mafih Yüksek Heyetinizin malûmu olan bu ida
reler hakkında kısaca izahat vermek isterim.
Bîr millet hazinesi olan Orman idaresinden
eğer millet hizmetinde kullanılmak üzere para
alınmışsa fena mı yajalmıştır? Ondan sonra,;
milletin .yüz milyonlarca lira sermaye yatırmış
olduğu; sahalardan» .İktisadi Devlet Teşekkül-,
lerinden eğer millete hizmet, için yatırılmış olan;
sermayenin kârmdan bir kısmı alınmışsa bunun
fenalık neresindedir?
.••••;.
r
Bu vaziyeti efkârı umumiyeye Devlet; İkti
sadi Teşekküllerinden, Şeker Şirketinden, Üret
me Çiftliklerinden para almıyor şeklinde gös
teriyorlar. Alınan para bu teşekküllerin ser
mayesinden değildir., Kârındandır. Milletin
Hazinesinden milletin nefine sarfedilmek üzere
alman bu paralar yurdumuzun ve milletimizin
kalkınmasını temin edecektir. Şu noktayı da
arzedeyim ki, Hükümetiniz, bundan sonra, Ha
zineden sermaye yatırılmış olan iktisadi Devlet
Teşekküllerinden ve kâr temin eden mülhak
bütçeli idarelerden bütçeye bir hisse almayı
vazife bileeektir. (pravo sekleri)
Bu arada, muhalefet sözcüsünün tenkidleri
arasında Maliye ilmine, taallûk, eden kısımlar
da var. Fakat bu noktadaki tenkidleri tamamen
hatalı, olduğu için, iline taallûk eden bu gayrii I mi izahlarını kendilerinin bir zühulü olarak
kabul ediyorum. . Meselâ, diyorlar ki, bütçede
vuzuh ypktur. Çünkü geçen yıl bütçesinde yatı-.
rımlar, 7 nci kısımda idi. Bu yıl A/2, işaretli
cetvelde toplanmıştır.
Bizim bildiğimiz maliye ilminde bu. tenkid
ettikleri noktaya vuzuhsuzluk demezler, Bıı
noktada her halde bir zühulleri olacak. Onun
için cevap arzetmiyorum.
,
Bundan sonra yine, mütaaddit defalar ve
ıımkePterenvvâki; olan izahlarımıza rağmen bir
takım kasti yanlış anlayışlar da vardır. Diyor
lar ki, şeker İstihlâk Vergisinden yapılmış olan
indirmenin muejp olduğu bütçe açığı, Hazine
imkanlarına el ,at]lmak suretiyle kapatılmakta-.
dır. Birçok defalar işaret ettiğimiz veçhile, şe
ker-istihlâk Vergisi ile,/un ye unlu -maddeler
Muamele 'Vergisinin, indirilmesinden husule /ge
le^, 26,5 milyon lirayı bulan miktarın karşılığı .

da bütçede yapılan tasarrufla elde edilmiştir;
yoksa muhalefet sözcüsünün söylediği şekilde
Hazine imkânlarına el atmak suretiyle değil.
Bütçe Komisyonunda da ifade etmiştik, ama her
halde kasten anlamamış olacaklar galiba...
Ondan sonra yine muhalefetten bir arkada
şımız, devlet bütçesinin üç şekilde tarifi var
dır buyurdular: Bütçe açıktır, bütçe denktir,
bütçe açıksızdır.. Hakikaten doğru. Eğer istih
sale büyük hizmeti dokunacak olan yatırımlar
kısmına icabeden genişliği vermeden bütçeyi
hazırlamış olsaydık bütçemiz denk olarak
gelirdi. Fakat biz bu şekilde hareket etmişi ol
saydık - ki böyle bir hareket tarzı muhalefeti
mecnun edecekti - birçok sahalarda kalkınma
haleketi akım kalmış, başlamamış olacaktı. Siz
ler Hükümetinizin, böyle bir hareket tarzırir el
bette ki tercih etmezdiniz. Onun için Hükümeti
niz milletimizin iktisadi kalkınmasına yarıyaeak sahalara bu yatırımları yapmayı ve bu yola
gitmeyi tercih etti. (Soldan bravo sesleri)
Sonra eğer kendilerinin düşündüğü şekilde
bütün ümitlerimizi Amerika yardımlarına bağ
lamış olsaydık bu yardımı bütçe rakamına ilâve
ederdik ve bütçe açığını da bu suretle kapatır
dık. Yüksek Huzurunuza gelir, bütçemiz katiyen
açık değildir, derdik. Ama, biz, hakikati olduğu
gibi ifade etme yolunu tercih ettik. Dost Birle
şik Amerika'dan alacağımızı umduğumuz yar
dımlarla gelirle gider arasında bir fark bütçemi
zin açıksız olarak kapanabileceğini bu suretle 195İ
Bütçesinin 1952 yılma açıksız olarak intikal ede
ceğini ümit ettiğimizi bildirdik. Rakamları ve
şekli hakkında, bu iş katî olarak tahakkuk etme
den fikir vermeyi de ihtiyatlı hareket tarzımıza
uygun görmedik.
Gelir Bütçesine gelince; Yüksek- Heyetinize
gülmemeyi tavsiye eden muhalefet sözcülerinden
Ferit Melen, arkadaşımız, işi ciddiyetten de uzak
laştırarak âdeta bir müzayede şekline döktü. Ar
kadaşımızın kendi ifade tarzlarını kullanmak icabederse; Bay Ferid Melen, Bütçe açığını tahmin
de Artırma, Eksiltme Kanununu tatbik etmek
suretiyle hareket ettiler, önce, bütçe açığını ar
tırma suretiyle 940 milyona çıkardılar. Eğer bir
artırma daha yapsa idiler, sözlerine bir cümle
daha ekleseydiler, bütçede açık olmıyan hiçbir
rakam kalmıyacaktı. (Gülüşmeler).
Arkadaşlar; bizim anladığımız, muhalif sözcü
arkadaş herhalde bir şaka yapmak istiyor. Çün
kü, Amerika tarafından yapılacak yardımda mu- .
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tabık: kalmak. suretiyle bütçeye konulmuş. oldu
ğunu gördükten sonra bunu bir bütçe açığı, diye
tavsif etmek her halde işi kasten anlamamaktan
başka bir şey değildir.
tkincisi; yine bütçe açığı diye ifade ettiklerimi
şeylerden biri de gökmenler için yapılacak 30 fni^ yonluk Amerikan yardımıdır. •* Biz bunun der- ^
piş edildiğinden bahsetmiştik. Bunu da bir büt* i
çe açığı şeklinde gösterdiler. Bu arada ğfctink :
miyen kanunlardan bahsederek bütçe açığını .
tenzilâta tâbi tuttular. Bu tenzilâtın neticesindede açığı yine hayalî bir rakam ökn^642 milyo
na indirdiler.
-.';.'• <
Bunu da büyük bir mevzu diye. seçtiler,
muhalefete mensup arkadaşlarımızın .belirttik*-w
leri bu rakamları biz bütçe açış nutkumuzda/i
230 milyon lirayı-bulan bütçe açığı; mülRâk
bütçelerle İktisadi Devlet Teşekküllerininbül*;*
çe açıkları da göz önüne alınırsa . 500 milyon a
lirayı tecavüz eder diye kendimiz ifade /ettik. :,
Ve bunu ifade ederken samimî davrandık. Bu
arada temas edeceğim bir noktada şudur:
Bütçenin hazırlanması sırasında gelir tah
minlerinde sekiz aylık rakamlara istinat olun
muştu. Halbuki, konjonktürün yükselmesi,
dünya şartlarının değişmesi, iktisadi, ticari
sahalardaki canlılık sekizinci aydan sonra baş
lamıştır. Bütçe Komisyonu gelir tahminleri üze
rinde tetkikler yaparken 11 nci ay sonu* itiba
riyle rakamlara istinat etmiştir. Öbrun işin
Bütçe Komisyonunuzun gelir tahminleri elbet
te ki hakikata daha yakındır. Bu bakımdan îJS* kümetiniz Bütçe Komisyonunun ya£mı$ <>Hu- ğu gelir tahminlerini itirazla» kârşıfemamıştnv
Muhalefet sözcüleri bu hali de -karanlık bir4^b*
lo şeklinde göstermeye uğraştılar: '• " "-"is ~ ">*' *•*
Bu arada Doğu meselesine de •te'mâ^ ettiler:'
Gerçi iktidara mensup arkadaşlarımız da bu
konuya temas ettiler ama onların maksatların-daki samimiyetle muhalefete mensup arkadaş
larımızın ifade tarzları arasında büyük fark vardir. Biz bu mevzuda Hükümet olarak şunu ifade et
tik, memleketi bölünmez bir bütün olarak ka^ul
etmekteyiz ve mevzuun geçmişte mıntakavİ bir
fikir ve düşünce ile ele alınmış olmasını, bütçe
de ayrı bir-fasıl açmak suretiyle Doğu tahsisatı
diye bir tahsisat konulmasını uygun bulmamak
tayız. Ama Hükümetiniz, 1951 yılından itibaren
faaliyetini hakikaten birçok mahrumiyetlere
katlanmakta olan Doğu illeri üzerinde teksif
edecektir; (Bravo sesleri alkışlar) 1950- yılında

\m Wsusİa !&,& milyon liralık bir tahsisat kon
muştur. Halbuki yalnız Bayındırlık Bakanlığı
1951 Bütçesinde, karayollariyle birlikte Doğu
da 36 milyon liralık iş yapacaktır. Millî Eğitim
Bakanlığı,'almış olduğu tahsisattan 4,5 milyon
lirasını bu mmtakada harcıyacak ye bilhassa
Sanat okulları için 1,5 milyon lira sarfedecektİr. Sağlık Bakanlığı da Van'da ve Bitlis'te ye
niden hastaneler yapacak ve yine Doğu'da baş
lanmış olan sağlık merkezlerinin inşaatını ik
mal edecektir. Bütün bu faaliyet mühim nispet
te Doğu bölgelerine teksif edilecektir.
Alâkalı, Bakanlıkların bütçeleri gelince Ba
kan arkadaşlarımız bu hususlarda yüksek he
yetinize rajtamlar vereceklerdir.
Muhalefete mensup arkadaşlar,. r bir de ra
kamlara temas ettiler. Doğu kalkınması için
neden az tahsisat konulduğunu tenkid ettiler.
Bunu Bakanlık faaliyetleri içinde teksif etmeyi

ÎKÎNOÎ

mi

6 :â

, , ^

.

4I

daha uygun mütalâa etmekteyiz. Bu arada daha
bâzı noktalara temas olunmuşsa da bütçenin
heyeti umumiyesi hakkında yapılmakta olan bu
müzakerelerde bunları bahis konusu etmiyefek
alâkalı Bakanlıkların bütçesi geldiği zaman te
mas etmeyi daha uygun görüyorum. Ayni za
manda alâkalı Bakan arkadaşlar da daha geniş
izahat verirler.
Milletvekili muhterem arkadaşlarımızın büt
çe münasebetiyle yapmış oldukları temennileri
çok dikkatle dinledik ve teşbit ettik. Bütçe mü
zakerelerinin ikmalinden sonra da ayrıca zabıt
lardan da bunları teker teker çıkartarak tesbit
ettireceğiz. Yapılmış olan temenniler 1951 ve
mütaakıp yıllardaki faaliyetler de bizim için
rehber olacaktır. (Soldan şiddetli alkışlarf
BAŞKAN — Bugün saat 15 te toplanılmak
üzere oturuma son veriyorum,
Kapanma saati : 13,20

OTUBTJM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı
KATİPLER

Nash Tlabar (istanbul), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri)
-*•*•

BAŞKAN — Oturumu acıyanım.
Söz Adafet Bakanının.
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK
(izmir) •— Muhterem arkadaşlar; Bütçe üzerin
de" genel tartışmalar yapılırken bâzı itirazlar
ileri sürüldü ve tenkidler yapıldı. Bu arada ka
ranlık ve müphem hükümler taşıyan kanunlar
getirdiğimizden bahsedildi. Bu itirazlar arasın
da bilhassa son zamanda Ceza Kanunun muay
yen bâzı maddelerinde yapılan değişiklikler se
bebiyle doğrudan doğruya benim şahsi faaliye
timle adalet5 cihazının işleyiş tarzına taallûk
edenleri de vardır. Son zamanlarda münferit
vakalar halimde beliren aşırı solculuk ve irticai
mahiyette dincilik propagandası ve cereyanları
dikkati çekecek bir mahiyet almış bulunmakta
dır. Hal ve vaziyetin imkân ve müsaadesine gö
re çeşitli ve "çok değişik çalışmalarla cemiyetin
siyasi, hukuki, iktisadi ve içtimai nizamlarım
aşırı solcu esaslara ve dinci akidelere uydurmak
isteyenlerin gizli ve açık her nevi hareket ve
faaliyetleri, memleketin emniyet ve selâmeti, rerefah ve asayişi ve kurulmuş olan demokrasi
rejimi için bir tehlike teşkil etmeye başlamıştır.

Buna karşı Ceza Kanunumuzun yürürlükte
bulunan bu mevzua ait maddelerinin bu zararlı
hareket ve faaliyetlerden bâzılarını şümul ve
ihatası içine almadığı veya suç saydığı fiillerle
müeyyidelerini teşkil eden cezaların bu suçların
vehamet dereceleriyle mütenasip ve bunları ön
leyici mahiyet ve şiddette olmadığı müşahede
edilmiştir.
Böylece cemiyeti içinden çökertmeyi ve zayıf
latmayı hedef tutan bu nevi bozguncu ve zarar
verici faaliyetlerin lâyık oldukları şiddet ve
ehemmiyetle takibi ve tenkili zaruri idi. Türk
Ceza Kanununun ilgili maddelerinin yeniden tet
kiki ve beliren şartlara göre, bir tadil tasarısı
hazırlanması lüzumlu görülerek hukuk profe
sörlerinden ve mütahassıslardan mürekkep bir
komisyon kuruldu ve yapılan tetkiklerden sonra
bir tasarı vücuda getirildi.
Gerçi komisyonun teşekkülünü mucip olan
esas ihtiyaç demokrasiyi koruyacak ve aşırı ce
reyanları önliyecek ve bunlarla mücadeleli ilmî
metotlarla sağlıyacak bir kanun tasarısı hazır
lamak idi. Fakat bütün dünya milletlerinde başlıyan bu mücadele faaliyetinin takip ettiği ana
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hatları ilim zaviyesinden nasıl başarabileceklerini hareket edenler de elbette tabî olacaklardır. ,Ne
anlamak için birçok eserlerin celp ve tetkikına
suç ve ne de ceza, kanunsuz olamıyacağına göre
ihtiyaç hâsıl olmuş ve bunların tekemmül ettiri
Ceza Kanununda tasrih edilmiş bulunmıyan bir
lerek arzu edilen şekilde bir tasarının hazırlan
fiilden dolayı ceza görmek bittabi mevzuubahis
ması işinin uzun zamana muhtaç olduğu görü
değildir. Ceza Kanunu alelıtlak hürriyetleri.silerek bir taraftan bu tetkik işine devam edil
yönet ederken basm hürriyeti kadar fertlere ait
mekle beraber, diğer yönden âcil ithryaçları
sair hürriyetleri de şüphesiz teminat altına koy
karşılayacak bir tasarının vücuda getirilmesi
muştur. Ve başka türlü olması da tlü§ünülemezuygun görülür.
di,
I/ "'
İşte görülüyor ki, bu tasarı, şimdilik, mem
Fert hürriyet ve haysiyeti kadar devletin
leket için vahim telâkki edilen ihtiyaçlara mu
siyasi hürriyet ve haysiyetini korumanın da ne
kabil ve.-münhasıran bu suçların unsurlarını da
kadar lüzumlu olduğunu kabulde tereddüt fdiha açık ve vazıh bir şekilde tesbit etmek ve
lemiyeeeğine eminim. Aksi hal siyasi bir anarşi
suçların mahiyetleri ile gayri mütenasip olan
yaratabilir. Devlet otoritesinin ve haysiyetinin
cezalarını artırmak maksadı, ile vücuda getiril
korunmadığı yerde ferdin haysiyet ve hürriyeti
miştir. Yoksa demokrasiyi koruyacak faaliyet
de korunamaz demektir. Bütün bu mülâhazalar
ve mücadeleyi ihtiva edecek esas hükümleri
her iki tarafın yani gerek basmm ve gel'ek İert
sağlıyan bir kanun değildir.
ve Devletin münasebetlerinde muvazeneli bir
Bu tasarının basm serbestisini ihlâl ettiği id
ahengin mevcudiyetini zaruri kılan bir durum
diasına gelince: Basın Kanunu yürürlüğe gir vücuda getirmektedir.
dikten sonra bu kanunla «ağlanması arzu edi
Bu sebepten basının bugünkü kanunla sağlen basm serbestîsinin Türk Geza Kanununda: lanamıyan meslekî faaliyetinin tanzimi için
yer alan bâzı hükümlerle ihlâl edilmekte olduğu bir kanun, hazırlamanın lüzumuna kaani
yolundaki mütalâaları inceliyebilmek için ev bulunmaktayız. Buna basın mensuplarının pta
velemirde ileri sürülen ihlâl keyfiyetinin hangi lüzum ve ihtiyaç gördüklerine inanıyoruz. Hiç
hükümler muvacehesinde husule gelmekte ol
şüphe yoktur ki : Basın Kanunu hazırlanmasında
duğunu ve hangi hükümlerinin karanlık ve
olduğu gibi meslekî faaliyet kanunu ihzarında
müphem bulunduğunu bilmeye ihtiyaç vardır.
da basm mensuplarının yardım ve irşatlarından
Bu cihet tasrih olunmadığı için meseleyi esas
istifade edilecektir.
tan tetkik de imkânsız bir hale gelmektedir.
Her şeyden evvel sıma inanıyoruz ki; basm
Binaenaleyh, itirazlar hakkında derhal bir hürriyeti modern demokrasinin ana prensiplerin
şey söyliyebilmek için Basın Kanunu hüküm den ve temel taşlarından (biridir.
lerini taallûk ettiği mevzular ile Türk Geza
Bu esbeptendir ki, Demokrat Partinin bir
Kanunundaki hükümlerin sevk maksadına bak
umde olarak tüzüğünde yer alan basın hürriye
mak muvafık olur.
tini sağlamak üzere işe başladığı anda ele aldığı
Basm Kanunumuz, basm hürriyeti yönünden
ilk mevzulardan birisi basın serbestisini sağlıyan
tam bir metin halinde değildir. Zira, bu hürri
bir kanun ihzarı olmuştur. îleri sürülen ve had
yeti tanzim edecek olan kaide ve zabıtaları te dizatında çok yersiz olan itirazın kendi kendini
sis etmemiştir. Sadece, matbua neşri hakkındaki
tekzip eder bir mahiyeti olduğunu da açıklama
maddi şartları ve şekilleri gazetecilik meslekine
dan kendimi alamadım. Ne gariptir ki,i*bugün
dair bâzı dağınık hükümleri ve bir kısım usul basm serbestisini tehlikeye düştüğünden bahset
esasları koymuştur.
denler düne "kadar bu tehlikeyi bilerek bu hü
Basanın sadece bu kanun dairesinde muame kümleri sevkMmiş, ve devamında İsrar, etmiş
le göreceği bittabi düşünülemez. Basın yolu île olanlardır. Bu, hakikaten gariptir. Ve bir tezat
işlenecek suçlar olursa bunların umumi hüküm
nümunesıdir.
*
lere tâbi tutulması zaruridir.
Bir milletvekili arkadaşımız, benim pasif vaUmumi hükümler ise Türk Ceza Kanununda
ziyeffcr%aldığımdan ve yararlı bir iş göregı*diyer almış bulunmaktadır. Ceza. Kanununun,
ğim»dfen^î|ıahsettiler. Her şeyden e-ml kentâStaini
ferdin hürriyet, haysiyet ve şerefini korumak
insafa davet ederim. Filhakika beni mîöetvekiîmaksadiyle tesis etmiş bulunduğu hükümlere, ı liğine seçen îzmir ve İstanbullu hemşeri&rimm
gazete veya diğer bir yayın vasıtasiyle aykırı ! vatandaşlarımın adaylığı kabulüm hakkındaki
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tekliflerini, uzun zaman devam eden yargıçlık
hayatımda edindiğim tecrübelerden faydalana
rak memleketin (bir türlü tanzim edilemiyen ada
let faaliyetini. düzene koymakta. yardım edebil
mek ümidiyle hüknü telâkki etmiş idim. îş başı
na geldiğimiz günde mevzuatımız arasında bulunmıyan kanunları müdevven bir hale getir
mek ve eksik hükümler taşıyan kanunları tan
zim etmek ve yargıçlarımızın Anayasa ile müeyyed teminatını âzami 'hadde çıkararak vicdan is. tiklâîlerini tam ve kâmil bir halde bulundurmak
gibi bir .memleketin adaletini pürüzsüz olarak
, tatbika yarıyacak. temel işlerin başarılabilmesine
. bütün enerjimi sarf etmek fikri; faaliyetimin
.esas. ye umdesi .olmuştur. B u : iştiyak ve düşünce
v ile-geceyi gündüze katarak kısa mesai devresin. de. en mühim kanunlarımızı gözden geçirmekle
işe başladık, Milletlerarası antlaşmalara katılav rak yükümlendiğimiz ve îakat idareyi ele aldı., ğım.ız zamana, .kadar mevzuatımız arasına bir
. türlü. koymak imkânı bulunamıyan iki mühim
kanun tasarısını hazırlıyarak Yüksek Meclise
sunduk, Bunlardan biri fikir ve sanat eserleri,
. diğeri hava -seyrüsefer kanunudur. Bu iki ehem- ,
.,; mıyetli .ve memleketin fikrî ve iktisadi hayatını
, niazmlıyacak kanunları tamamlıyarak sevkedebilmek öyle zannederim ki, başlı başına bir eser
dir.
Bundan sonra 600 maddeyi aşan Hukuk
Mahkemeleri Usulü Kanunu tadilâtı ile 1463
maddeden terekküp eden Kara ve Deniz Ticaret
Kanununu Büyük Meclise sunduk. Avukatlık
Kanununda yapılması gereken tadilâtı hazırla
dık. Noter Harç Tarifesinin bâzı maddelerini
değiştiren kanun tasarısını vücuda getirdik.
• Memleketimizin (Bern Telif Hakları Birli
ği) ne katılması hakkında Hükümete yetki ve
ren kanun tasarısını şevkettik.
_. , Bunlardan başka Medeni Kanunla, Noter
- .Kanunu ve icra ve îflâs Kanunu üzerinde hâlâ
çalışmalarımız devam ediyor.
?. - Hâkimler Kanununun, yargıçlarımızın lemi- - • natını en yukarı hadde çıkaran esasları muh
tevi olması ve Anayasa ile müeyj^t haklarının
tanzimi için Yargıtay Birinci Başkanının baş
kanlığı altında Yargıtay Daire Başkanları ile
Bakanlık temsilcilerinden terekküp eden bir
*
komisyon kurduk.
Bugün çalışmalarına devam eden bu komis
y o n u n varacağı neticeyi yakında müşahede bu
yuracaksınız,
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Ceza kısmındaki faaliyetlerimiz hukuk kıs
mındaki çalışmalarımızla paraleldir.
1. Ceza Kanunumuzun 526 ncı maddesini
tadil ederek vatandaşların din hürriyetini sağ
ladık, 2. Af Kanunu, 3. Basın Kanunu,
4. Matbaalar Kanunu, 5„ Ceza Usulünün kablelhüküm tevkif a ait. hükmiyle diğer kanunları
mızın buna aykırı hükümlerini ihtiva eden tasa
rılar, 6. Yine Caza Kanunumuzun bâzı mad
delerini tadil eden tasarı, 7. Ceza Usulü tadi
lâtı 180. madde. Bütün bu faaliyetler sekiz ay
gibi kısa bir zamanda vücuda getirilmiş bulun
maktadır.
Bu çalışmalarımızı' az gören zata sorarım.
Türkiye Adlî tarihinde bunun bir eşini göstere
bilirler mi? Bu sözleri bir öğünme ve tefahür
vesilesi olarak söylemeye tenezzül etmiyeceğimi
bilirsiniz. Ancak bundan daha fazla ne yapıla
bilirdi1? Bütün enerjimizi yalnız ve yalnız mem
leketin n e f ine ve memleketimizin saadetine has
rettik.
•
,
Bütün bunları bir tarafa bırakınız, farzediniz ki; hiçbir şey yapmadık, yalnız hükümden
evvel tevkif mecburiyetini ortadan kaldırmakla
âmme vicdanı vatandaş hakları üzerinde yaptı
ğımız iyilik bu memlekete başlı başına huzur ve
recek bir âmildir. Bunu kim inkâr edebilir?
Kablelhüküm tevkifin avakibini bir kere teem
mül buyurun. Hiçbir veçhile telâfisi mümkün
bulunmıyan- bu zarar şimdiye kadar bir defa
olsun hatırlanmış mıdır? Bilâkis günden güne
yeni hükümler konulmak ve yeni müeyyideler
vazedilmek suretiyle bu sistem takviye edilmiş
tir. Yalnız bu hareket iktidarın, vatandaş hürri
yetini sağlamakta ve memlekete huzur getirmek
te ne derece hassas olduğunun gayrikabili ret
bir'kıstas ve miyarıdır. Yine bir muhterem ar
kadaşımız, Millî Korunma Kanununun Anaya
saya aykırı olduğundan bahsederek, buhün der
hal kaldırılması lâ'zımgeleceğini söyledi. !
Bu mesele Esasiye Hukuku bakinnridari üze
rinde durulan ve münakaşa mevzuu oîsn bir hu
kuk problemidir.
•••-••••»:
Bir hukuk otoritesinin gayet veciz olarak
demokrasi rejiminin ruh ve esasını belirten kai
desi derhal hatıra gelir. Bir memlekette siyasi
hürriyetin mevcudiyet ve' masuniyeti, muhtelif
iktidarların birbirinden ayrı olmasına bağlıdır.
Bunu temin etmek maksadiyledir ki; Türk Ana
yasası, Devleti terkip ederi kuvvetlerden' bahse-
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derken, onların esas vazifelerini de tesbit etmiş
bulunuyor.
Filhakika kanun yapıcısı olan B. M. Meclisi
Millî Korunma Kanunu ile haklarından, bir kıs
mını icra kuvvetine devretmiş ve onun münasip
göreceği zamanda birtakım tedbirler almak su
retiyle suç mahiyeti iktisap edebilecek fiil ve
hareketleri ceza müeyyidesi altına koymayı sala
hiyetli kılmıştır.
Bu salâhiyetin devri keyfiyeti, Anayasa hu
kuku müellifleri arasında şiddetli münakaşalara
sebebiyet vermiştir. Fakat devir keyfiyetinin
muvakkat bir zaman için cevazına kaani olanlar
ekseriyet teşkil etmişlerdir.
Görüldü ki: İkinci Dünya Harbi zamanında
birçok Devletler bu olağanüstü tedbirlere teves
sülden vareste kalmamışlardır. Hattâ İngiltere'
de Hükümete verilen yetki bizim kanunda gös
terilenlerden çok daha geniştir. Bu itibarla ar
kadaşımın Anayasaya mutlak mugayeretten
bahsetmesinin kukukan kabul edilmiş katı bir
nazariye veya kaideye dayanmadığını söylemek
isterim.
Zaten bu muvakkatlik işi, Millî Korunma
Kanunumuzun birinci maddesindeki hükümle
tâyin edilmiştir. Maddede fevka^de zamanlar
da Devletin iktisadi ve savunma bünyesini tak
viye için bu kanunun yürürlüğe girdiği açıkça
gösterilmiştir. Millî Korunma Kanunu bugün
memlekete zarar getirmiştir, iddiası da pek ye
rinde olmasa gerektir. Zaman zaman bu kanuna
dayanılarak tedbirler alınmasiyle de henüz ken
disinden istiğna hâsıl olmadığı anlaşılır. Esasen
ayakta duran ve daima tatbik mevkiinde kalan
30 ncu maddesinden şikâyet eden muhterem
arkadaşım bu maddenin tâdilini istesin, bir mil
letvekili arkadaşımız gibi lüzumsuzluğuna kaani
olduğunu gösteren gerekçesiyle kanunun kaldı
rılmasını teklif edebilir. Kanun teklifini yalnız
Hükümetten beklemenin ona mütaallik bir veci
be tahmil etmiyeceğini takdir edeceği şüphesiz
di?.
Vahdeti kaza meselesi ise sık sık bahis ko
nusu o1 an bir meseledir. Demokrat Parti prog
ramında ve Hükümet beyannamesinde yer al
mış olan bu konu, elbette üzerinde durulmaya
değer bir mahiyet taşımaktadır. Memlekette ka
za vahdetinin,- yurttaşları büyük bir kolaylığa
ve huzura kavuşturacağına şüphe yoktur. Merci
tâyin edememek yüzünden çekilen güçlükleri
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burada tafsil etmeyi zait telâkki ederim. Çünki
bunun tatbikatından doğan meselelerin nasıl
halledildiğini her zaman görmekteyiz. Ancak
memleket adaletini alâkadar eden bu ihtiyacın
nasıl halledileceğini muhterem arkadaşımız çok
iyi takdir buyururlar. Anayasanın bir hükmü
nün tadil teklifinin nasıl mümkün olacağını ve
tadilin hangi formalitelerle yapılabileceğini göz
önünde bulundurursak bunun yalnız bir Hükü
met teklifiyle mümkün olamıyacağı. hakikati
meydana çıkar.
Diğer bir arkadaşımız da adlî faaliyetimizde
kırtasiyecilikten kurtulmadığımızdan şikâyet
ettiler.
Adalet işleri hiç şüphe yoktur ki, Usul Ka
nunlarının ayarlanmış hükümleriyle sevk ve ida
re edilir. Herkes istediği gibi usul ihdas edemez.
Bu kanunların, faaliyeti aksatan taraflarını sun
duğumuz ve sunmak üzere bulunduğumuz Usul
Kanunlariyle ıslaha çalıştık. Kanunlar yürürlü
ğe girdiği zaman fiilî netice ye semereleri der
hal müşahede olunacaktır. Yeni çıkarılacak ka
nunlarla yargıçlarımızın şahsi ve meslekî du
rumları da daha fazla salâha kavuşmuş ve daha
mükemmele doğru yürümüş bulunacaktır.
Hulâsa arkadaşlar, adlî faalivetimizin cok
kısa bir zamanda memleket ölçüsünde büyük
favdalar sağlıyacağma şüphe etmiyoruz. Karan
lık hükümler ve müphem metinler taşıyan ka
nunen, altı bine yaklaşan mevzuat arasından
avıklayıp belirtmek ve Anayasava uymıyan hü
kümlerini düzelterek Yüksek Meclise sunmak
üzere büyük bir komisyon kurmuş bulunuyoruz.
Mesaimizin daha tafsilâtlı safhalarını Bayın
dırlık. Bütçesinin konuşulması sırasında arzedeceğim.
Biz, demokrasi rejimini memlekette istikrar
bulacak bir hale getirmek hedefini güdüyoruz.
Emelimiz, maksadımız, gayemiz ve vicdan ve
kalbimiz açıktır. Hiçbir ariyet pansemiz yok
tur. Allanın bizi bu mesai ve faa^yetlerimizde
tevfikma mazhar edeceğinden emin bulunuyo
ruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) —
Muhterem arkadaşlar, bütçe umumi konuşma
ları, olgunlaşmasını daha çok temenni edeceği
miz siyasi bir meydan muharebesi şeklini aldı.
(Gürültüler) Bakan arkadaşların sert konuş
malarıdır ki, bendenizi söz almaya şevketti
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Hırçın konuşmak, muhalefetin karakteri ola
bilir ama, iktidarın karakteri değildir. İktida
rın
karakteri olmaması lâzımdır. Hele Hü
kümet adamının karakteri bu değildir. Hele
Devlet adamının karakteri hiç bu değildir. Bu
sadece politika adamının karakteridir. (Sade
de , sadede »esleri)
BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yin, icabederse Başkanlık Divanı lâzımgelen
muameleyi yapar.
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Arkadaşlar, konuşmaların tatlı ve müspet ol
ması lâzımdır. Tatlı o^rsa, mütpet olursa, neti
cesi de tatlı olur. Ve artık mukadder olmalıdır.
(A^ah razı olsun sesleri) Arkadaşlar,
mü
saade ederseniz konuşmama, yerinde göreceği
niz bîr örnek üzerinde durarak girmek istiyoftim:
Belçika'da ordunun 1951 senesi mevcu
dunu. tesir t eden bir kanun projesinin konusu 1 imalarında Sosvalist Partisinin -lideri meşhur
devlet adamı Snak diyor k i ; Hükümetin millî
müdafaa politikasını ve d'ş politikasını tut
mak isliyorum. Tutmak için "gayret-sarfetmek
istivorûz. Grripuma avnı şekilde gayret sarfettirmek istivorum. Fakat Hükümet b : r tür
lü bizim müzaheretimizi kolavlastırmak istemi
yor. (SoMan: Gnrültüler, gülüşmeler) Bu Ör
nekler siyası inkişaflarımızda kurulmasını arzu
et+iğimiz güzel ananelerin temellerine hare
olarak örneklerdir, fGülüşmeler, gürültü 1 er, siz
nive tatbik etmediniz1? Sesleri) Geriye dönün
gidecekseniz u l u r l a r olsun, (Soldan: Asla, as
la) O halde lütfen dinleyiniz. (Söyle, söyle
sesleri, gülüşmeler)
BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesme
yiniz. müdahale etmeyiniz rica ederim.
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —.
Daha söyliyeceğim arkadaşlar, Umarım ki, hoş
bulacaksm-z, güzel bulacaksınız. (So1 dan tahrik
etme ses1 eri) Bilâkis, etmivorum. (Söyle hocam
söyle sesleri,) Siz gürültüyü bitirin de ondan
sonra.
Spak söylüyor: «Muhalefetin itimadım te
min etmek Hükümetin ilk vazifesidir. Bunun
için partizan, meseleleri bir tarafa bırakmaya
mecburdur.» Bundan başka Liberal Partiye
mensup bir mebus «Nasıl idare ediliyoruz?»
diye soruyor. Hükümet hakkında zehir zembe
rek sözler söylüyor. Bir defa -eşhası ele alıyor.
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Diyor ki, ekseriyet partisinin mesuliyet mev
kiinde bulunabilecek daha kıymetli açık görüşlü
elemanları vardır. Ama ikinci, üçüncü safa
atılmışlardır. Gelmelidir, diyor. Bu bir.
İkincisi, bu parti, tahakkuk ettireceğini söy
lediği büyük programı tahakkuk ettiremez, di
yor. Ve nihayet Hükümetin teşekkülü üzerinde
durarak, Belçika'nın, Avrupanın tehlikeye mâ
ruz merkezlerinden biri olan Belçika'nın Millî
Hükümeti ve millî selâmet politikasına ihtiya
cını izah ediyor. Hükümet Başkanının cevabı
nedir, biliyor musunuz arkadaşlar 1 Bakınız arzedeyim. Hükümet adamı nasıl konuşur önu arzedeyim: Biz diyor, umumun hükümeti olmak is
tiyoruz. Biz diyor, emniyet hükümeti olmak
istiyoruz. Bütün insanlar bunu istiyor, Belçika
Devleti emniyetini bütün risklere karşı muka
veleye bağlamıştır.
Birleşmiş Milletler teşkilâtına istinat ederek,
Brüksel paktını imza ederek, Atlantik paktını
imza ederek.
ŞEVKET 1 MÖCAN (Kırklareli) — Y a h u , ra
mazana daha çok var, vaiz mi dinliyeceğiz?
FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) —
Dinlemeye daha çok ihtiyacın var Mocan, çok.
(Gülüşmeler)
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz.
(Devam devam sesleri)
FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) —
Biz muhalefet partisi olarak.. (Sen misin muha
lefet partisi sesleri)
Hükümete bütçe müzakereleri 4olayısiyle
memleketin askerî emniyeti ve siyasi emniyeti
üzerindeki düşüncelerimizi, görüşlerimizi bildi
rerek bu noktalar üzerinde Hükümetçe, tatmin
edici, ferahlandırıcı bilgiler verilirse memnun
ve müteşekkir kalacağımızı söylüyoruz. Arkadaş
lar Hükümetin cevabı nedir?
Bunun cevabını muhalefetin bu bahisler üze
rinde durarak vuzuhlandırılmak fırsatını ver
diğinden dolayı Hükümetin memnun olması ve
meseleler üzerinde objektif olarak durması lâzımgelirken âdeta; siz bu suali sorabilir misiniz.
AVNİ YURDABAYRAK
öyle diyen olmadı.

(Zonguidak) —

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) —
Sizin bu sualleri sormaktan „maksadmızı sami
mî olarak karşılamaya imkân yoktur. Khnbilir
ne maksatla bu sualleri sormaktasınız/ tarzında
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meti olmak esasını reddeden bir, zihniyet üe mu
halefetin müzaheretini temin etmeye imkân
yoktur. Hükümetin dış politika ve millî savun
ma politikasında muhalefetin müzaheretini te
min edecek, kolaylaştıracak yolda yürümesi lâ
zımdır. Sayın Başbakan Yardımcısının konuşma
tarzına nazaran, siyasi emniyet istemeye kendi
sini haklı durumda görmemesi iktiza eder; Sebebü hikmeti? Sebebü hikmeti, çünkü, eski şef
ÜsüntarçKİh arşedeyim» hâkem olun, siz hâ lik devrinin iktidar partisidir. Bugünkü mu
halefet partisi (Öyle bir şey söylenmedi sesleri).
kem olmadı istiemezsemzf millet hâkem olsun,
O devir ki, birçok vatanperver kimseler^ birçok
başkam nehsöyliyebiürimİN (Soldan gürültüler)
politika
adamları polisin takibine mâruzdurlar.
BASH&Nu - ^ MÜen t sifeölıetl^ dinliyelim.
(isimleri verdi sesleri).
FAÎKAHMED BARUTÇU (ftevamla) —
Ben de verebilirim, (ikinci listeyi yakmışsın
1H$ segimkuiiöie (Hasırı 3âi$~seçimleşri olaoak
nız sesleri).
sesleaar)) IMftdaih evvel 19# teı îngpjiz, sesimlerin4©v (öülüştaeleî?) Çorgü'ın bir seçim nutkunu
Fişe bağlı kimseler varm^> Arkadaşlar ı mevhateûiamfy., diyordu, ki,, biz birbirimizi kötülezuumuz bu olsaydı enine boyuna konuşabilirdik*
mefetej, bicbirimizle boğuşmakta mahzur görmiBir devir vardı, o devirde ben de fişli idim. Bu
yeeefc kadar bol nüfuslu bir millet değiliz^ Biz
rada ve bizim -aramızda gördüğünüz daha birçok
hete bit seçişalerden sonra, kedimiziparti ;kavarkadaşlarda fişli idiler. Altıncı devrede idi. Bil
gajaımas kaptıracak* olursak dünyanın nazarla* mem Refik ince hatırlarlar mı?. Birgün Adalet Ko
rnıdan çok düşei'iz.
misyonunda oturuyorduk, bana bahsetti. Bir za
Arkadaşlar; baz? de- böyle; bir-, oburumda istik manlar izmir'de 20 bin kişi fişe bağlı imiş (O o bubalimizin emnâyeii»i tehükey^: sokara. (Gürül ne büyük rakam sesleri) (Gürültüler).
tüler 194öo(im'fe8hs«4hiS!ş»len)i
Arkadaşlar, o devir mazinin karanlığında ya
tıyor. O, mazide bıraktığımız tek parti devri,
onun tasfiyesine ait İslâhatı tamamlamak, o ru
Dj§işI«af»B«&anı ıçjJ&par, geMyorrbukürsüye...
hu hortlatmamak için uğraşıyoruz. Sizin de iste-?
meB^fiW^idüâ3^an^ıbiQ®ünkü;ağ^
kardiğ&Bıiz bu değil mi?. Bu İslâhatın tarafları ek?
şıaındar ve- ağır a r t l a r nstuv^eehe&inde, dı§. peütisikse»
tamamlamak içkt çırpınıyoruz.. Ama bırak
kayt muhaieSetİJEfesdesiteeM^aaem lâzımge-içe#ğjni
mıyorsunuz-ki, bütün -.başlar, her konuşmada Halk
sistemli bir eda ile anlatmak istiyor.
Partisi saflarına dönüyor. (Gürültüler, ve gülüş*
Aıtoiaşki!,- tenseli, daşışarite muara&ehes M e taMbedilmesi lâzimgeto, politikajans millî. meler).
pj^itikanınv milB selamet politikasına*- prensipEfendim^ sanki 1951 Bütçesi konuşulmuyor;
l«riî üzesinda? cturmak l&zamgeleejgğpai, hatırlat
da*. 196Q i veya 19.49? - 194& bütçelerini konuşuyor
mgfcisier&m Birpolitika?vardjrıbirieştirir,mu
muşnz-gâbieaMlerlei meşgulüz, ve sebepli sebepsiz;
habbet yapar, millî kuv^etlftîi memleketin sineeski devMerin kötülüklerinden bahsedilir, Ve
sindeki bağları takviye edter> kuvvetleri toplar,
Halk; Bartki itham edilmek istenir, Buradaki
miUI: enerjiyi galvanize* eder;; Wt politika var arkadaşlar tertemiz; arkadaşlardır. Dışardaki ar
dırT&ymx*. milletin raiialanıbozaîsm^i ;gayretleri kadaşlar * da tertemizdir. Halk Partisinin içinde
tâMmeder» Bu, egoizmitı ae* ,me3rvaş*d*r. BirsüiistimBaJlerde bulunmuş: Mmaeler. şahsan suçlu
le$t&«a politikama. ilk sattı*, EM^efr idaresinin
olurlar. Bâe* ederim arkadaşlar suiistimal etmiş
parti id&resittd&n ay^îlmaaMUr-. (Soldan oo ses?
kimseler-«izinbiçerinizde, de olacaktır. Bundan De
Uaâi gâirütüte); Hukimet bütün vatandaşların mokratı ParMndn içerisinde mesul'olacak, hiç kim-.
hükümeti olmak anlayışı i t a vazife görür. Hü
seiyok:iâdiasmda bulunabilir misiniz?. (Alkışlar).
kümet idaresi ile parti iffete esini fiilî ©tarak bir
Bnndaa Demokrat Parti mesul:olur mu?.
elde bM«$tir«jar gevşek birt denaeteasi^ numunesi
MUHÎTTÎN Ö,ZE,W®U (Samsun) — Açık
gösterilemezi Bartizaajr,1bâKrB^%Mİ«ÂteaBir paraçık-konuşalım. Hiç kapatma tamamen açık ko- '
tâpw* It^Mr^^TilB^LİTTtiBtf^Li" potW lnflî ila- umumun; hükü- nuş.
muîaakf e^fc D»irakafcj8rröiüııf n-;na#jl takdir edil
mekte o&lflgğı&n*, göstere» b*r • cevap tarzı, bir
koHiıupMttitarz**., V&.ytm&â»olnııyan yakışıksız,
m(ittecami57 makabel)ey«. düştüler.
Arkadaşlar, saâeee cevap tarzı, kpnuyma tar
zı sdiağiLihiaşlaıiîaşR^ bin kötüleme edebiyatı.
A^z'askaâaşiarîm; hakikatenüzüntü duydum
v& hskakato üzüsstü dıa^ayor^m» (Soldan, vah
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Şimdi talebimiz, Grupumuzun, talebi parti
mizin talebi şudur arkadaşlar: Af Kanunu, Ko
misyon sözcüsü de şimdi söylediler, zimmet ir
tikâp ve irtişayı afetmiş değildir. Sizden ve Hü
kümetten rica ederim, her imkân ve vasıta eli
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
nizdedir. Her hangi bir mülevves iş iddiası diye
Ben Hasan Saka Hükümetinde vazife aldığım.
bir iddia varsa, her hangi bir şahsın bir suiis
zaman Hükümetin kararı olarak ele aldığımız
timali varsa tahkik, teftiş ve takibi için komis
mevzulardan birisi de, suiistimallerle mücadele
yon kurulsun, bizim yaptığımız gibi tarama tef
idi. Şahitlerini de şimdi göstereceğim. Yalnız bi
tişleri yapılsın
Yoksa bunu yapmayıp da ve
raz müsaade edin, biraz da merhamet ediniz. (Es
sadece lâfını edip ikide bir C. H. P. Grupuna
tağfurullah sesleri) Ben yorgunluğa fazla gelen
dönerek de vaktiyle şöyle idi, böyle idi demek
bir adam değilim. Suiistimal iddia edilen yerleri
doğru değildir. (Sağdan şiddetli alkışlar, sol
bir tarama ve teftişe tâbi tutalım. (Doğru, ses
dan: gürültüler).
leri)
i
MUHÎTTÎN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Ya
Tarama ve teftişe tabi tutalım, nerede ne pis
pılanları vicdanının sesine uyarak itiraf etti.
lik varsa meydana çıksın ve çıkacak her hangi
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
pisliğin müsebbibi kimse kendisini....
Ne duruyorsunuz? Bu tahkikatı yapmalısınız;
yapmak vicdani vazifenizdir, milletvekilliği vaŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Kurtarsın.
zifenizdir, Hükümetin vazifesidir. Bunu vicdan
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
emreder. (Soldan gürültüler, Af Kanununa da
Kurtarsın olur mu?. Adalet merciine teslim ede
yanıp
cesaretle söylüyorsun sesleri). Yapın efen
lim.
dim, Af Kanunu bu suçlan şümulü dâhiline al- .
Bu teftişleri kim yapabilir?. Bunu, bitaraf
mamıştır, niçin yapılmıyor? Elbirliği ile yapa
teftiş heyetleri yapabilir.
lım ve ne varsa meydana çıkaralım.
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bunu
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Va
ben yapabilirim, ben.
zifeyi ve emniyeti suiistimal affa girmiştir.
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — •
Bunu bitaraf teftiş heyetleri yapabilir. (Nere
Teklif edin, müzaheret edelim, dört yüz kişisiniz
den getireceğiz sesleri). Yahu müsaade ediniz,
(Kahramanca söylüyorsun sesleri) (Gürültüler)..
hikâye ediyorum rica ederim dinleyiniz. Benim
BAŞKAN — Lütfen efendim sükûneti mu
şahsan Maliye Müfettişlerine itimadım fazla idi,
hafaza edelim..
bunu Başbakana söyledim. Sonra Rahmetli Ha- • FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
lid Nazmi Keşmir'e anlattım, müfettiş kadrom Arkadaşlar, kuvvetli olun, kuvvetli olmalıyız
dar ve işleri de çok dedi, fakat çaresini buldu.
diyoruz. Maddi kuvvetin müessiriyeti mânevi
(Bir ses: İstediğiniz müfettişi tâyin etmek de kuvvete dayanır. Evvelâ mânevi silahlanmaya
ğil mi?...) (Gürültüler, seni kim tanır sesleri).
ihtiyaç vardır. Biz evet bir avuç milletiz, ama
(Kahramanlık yapmak istiyor sesleri). Beni bu
firesiz bir milletiz. Biz mânevi hasletleriyle, ta
memlekette herkes tanır, ben kariyerimi yapmış
rihi gelenekleriyle büyük bir milletiz. (Sağdan
adamım, kim olduğumu memleket bilir. (Kim
alkışlar) Kuvvetli olmak sade maddi. silâhlan-;
senin bildiği yok sesleri). Kahraman olmaya ih ', maktan ibaret değildir. Mühim olan iskeleti dol
tiyacım yok. Beni memleket bilir. Vardığımız bu
duran adelenin kuvvetidir. Bu adeleyi her tür-;
karar üzerine orman işleri; ziraat işlerinin tef lü zararlı tahribattan korumak lâzımdır. Mâne
tişi şimdi aramızdaki refakatleri bize şeref ve» vi silâhlanma nasıl mümkündür? Bu, umumun
iyiliğini koruduğumuz, rejimin prensiplerine varen Maraş Milletvekili Nedim Beye Devlet
Demiryolları, Denizyolları etrafındaki bütün id ' tandaşlarm haklarına hizmet etmeyi, hürmet
etmeyi bilmekle mümkündür.
diaları tetkik ve teftişi işi de yine refakati şe
ref veren Çanakkale Milletvekili Kalafat arka
Hükümet bütün milletin iyiliğini inkişaf et
daşımıza verilmişti daha uzun söylemeye lüzum tirmek vazifesiyle mükelleftir, başka türlü olgörmüyorum.
.maz, Hükümet şekli onu icabettirir. Muhalefetin.
DEVLET BAKANI FEYZÎ LÜTFÎ KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Ahmed Bey hiç. kor
kumuz yoktur, dinliyoruz.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım.
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müzaharetine muhtaçtır demek, bunu temin ede
bilmek demek, umumun Hükümeti olmaya muh
taçtır, demektir.
İki türlü görüş, vatandaşları ikiye ayırmak
birbirinin karşısına koymak caiz değildir arka
daşlar. (Soldan öyle bir şey yok sesleri, siz ya
pıyorsunuz sesleri, evvelâ siz yaptınız sesleri)
Bakınız misal vereyim (vaktiyle siz yaptınız ses
leri.) Düzeltelim, düzeltelim arkadaşlar, vazife
yi beraber yapalım. (Zaman halleder sesleri)
(Gülüşmeler)
MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Bari sen
söyleme. Ben de bir şey söyliyeeeğini zannettim.
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Asıl ben söyliyeyim. Ben söylemek hakkını haiz
bulunuyorum. Geçenlerde grupumuzu ilgilendi
ren bir hâdise oldu. Kore'ye gönderilen askerî
birliğin tahsisatı Yüksek Mecliste görüşülürken
C. H. P. grupunun noktai nazarını arzetmiştik.
Oraya giden askerlerin tahsisatı verilmelidir;
hattâ diğer milletlerin gönderdikleri askerlere
verilen tahsisattan az olmamasını da teklif et
miştik. Yalnız konunun Hükümet için umumi
salâhiyet istiyen esasına taraftar olmıyaçağımızı
söyledik. Radyo bunu tamamiyle tahrif ederek:
ADNAN MENDERES (İstanbul) — Eksi
ğimizi belirtmek için yapınız.
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
«Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Kore'ye gön
derilen askere tahsisat vermenin aleyhinde bu
lundu ve teklifi kabul etmedi» diye memlekete
yayın yapmıştır. (Soldan, şöyle oldu sesleri)
MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Faik
Ahmed Bey, Amerikalılara sizi sattılar diye hâ
lâ propaganda yapılıyor.
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Fena maksatlılar olabilir.
Hattâ teklif reye konulurken Riyaset bu
noktayı bilhassa tasrih etti, âranm neticesini
tebliğ ederken de, umumi salâhiyet esasına bi
naen Kore'ye gönderilen askerlere tahsisat ve
rilmesi müttefikan kabul edildi, dedi ve kanu
nun heyeti umumiyesi üzerinde, dijğer prensip
lere muhalif olduğumuz için müstenkif kaldığı
mızı bildirdi.
Radyo, - ki Devlet müessesesidir - aksine,
tamamen yalan, tamamen hilafı hakikat şekil
de bunu memlekete bildirdi. Derhâl bir yazı,
tekzip. Hayır böyle değildir, radyoya, Basın ve |
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Yayın Umum Müdürlüğüne gönderdik. Hakikat
bundan ibarettir, bunu tavzih edin dedik. Aynı
şekilde kasten neşriyat yapan bir gazeteye gön
derilen tekzibi kanun hükmüne tevfikan o ga
zete neşrettiği halde Devlet radyosu bir parti
nin radyosu; imiş gibi verdiği yalan haberi dü
zeltmedi. Bunlar Devlet idaresinin bir parti
idaresine düşürülmesidir.
Arkadaşlar; partizan politika partizan bir
Devlet idaresi demokrasi anlayışiyle kabilitelif
olamaz. Bu zihniyet birlik yapmaz, bu zihniyet
kuvvet götürür, neticede vatandaşları inkısam
lara götürür, inhilâllere götürür, neticede mem
leketi uçurumlara götürür; doğru bir yol de
ğildir. Bu çıkmaz yol.
İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Bir de halkev
lerini izah ediniz..
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Şimdi Bakan arkadaşlarımızın verdiği cevap
lar üzerine geleceğim.
Sorduğumuz şuydu: Dünyanın bugünkü ka
rışık durumu içinde memleket için bütün mese
lelerin üstünde olan askerî emniyet meselesidir.
Siyasi emniyet meselesidir. Hükümetin askerî
siyaseti hakkında siyasi emniyet mevzuundaki
teşebbüsleri etrafında tenevvür etmek ihtiya
cındayız. Görüşlerimizi de bildirerek sualler
sorduk, izahat istedik. [Hükümetin bize teminat
vermesinin, bizi müteşekkir bırakacağını söyle
dik.]
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ne
şekilde teminat?
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Askerî siyasetimizin yaz ve kış her mevsimde muallem iki sınıfın elde bulundurulması esasına....
ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) —
Değil öyle.
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Hükümetin söylemesi lâzım.
BAŞKAN — Bilmediğini yüzüne vurmak
doğru değildir. Susalım. (Soldan alkışlar).
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
öyle değilse o bizim yüzümüze vurulacak bir
şey değildir. Eğer Hükümetin askerî politikası
B. M. Meclisinde şimdiye kadar izah edilmemişse bu Hükümetin yüzüne vurulmalıdır, Reis
Bey! (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). Benim yü
züme ne vurulacak?
BAŞKAN — Efendim, lütfen konuşmanıza
devam ediniz.
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mâm A H İ İ İ I F BARUTÇU (Devamla) ~~
Yaz ve kiâ/mua*lkm iki •şmdin elde bulundurul
ması!J esasına, müstenit olması. lâzımgeldiğinei gö
re^ Hükümet bunu*ı daima elde bulundurulaca
ğımı ^ seylerse bizi feraMlândlrtFj dedik. Buna
Milî Savunma< Bakanının verecek olduğu ce^
vapv böyledir veya-§u şekilde tedbirler alınmış
tır, endişenize mahal yokturdan ibarettir. (Sol
dan, demedi mil Sesleri);
Meğer' bunun sorulması kötümser maksatlar
la otermuş: (Soldan, yalan mı? Sesleri) Muhaleietftt vazifesi iktidarın ve iktidardaki Hükü
meti murakabedir, icraatım, hareketini ve ha
reketsizliğini murakabedir ve icraatının bütün
işlerini memleket önünde vuzuhla getirmektir.
Arkadaşlar, millet iktidara- getirdiği partiye ic
rayı emanet eder. Onun karşısına* koyduğu par
tiye de murakabeyi emanet eder. Her iki parti
kendisine emanet edilen vazifeyi hakkiyle ifa
etmekle mükelleftir. Bilmek lâzımdır ki, seçme
nin- hükmü yaman olur. (Kendileri tecrübe et
tiler^ sesleri ve gülüşmeler) (Alkışlar) Bu, bizim
hakkımızda olduğu gibi, sizin hakkınızda da ya
man olur. (Gülüşmeler).
Arkadaşlar, enteresan bulacaksınız, arzedeyim, partiler arasında mücadelenin zaman zaman
şiddet peyda ettiği anlarda birden itidal hava
sının estiğine dair misaller çok görülür, başka
yerlerde, gerçek demokraside. (Bizimki gerçek
demokrasi değil mi? Sesleri) Bizde de olacak
inşaallah, fakat şimdiden evet diyemem. Neden,
biliyor musunuz? Seçmenin korkusu, aklıı hik
metin mebdei oluyor da onun için seçmen kor
kusu bizim de nihayet kafalarımıza yerleşe
cektir.
MURAD ALI ÜLGEN
(Konya) — Sizler
belki öyle.
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Seçmen korkusu, aklıı hikmeti, icabında hem
iktidarı kendi sahasında hem de muhalefeti
murakabe vazifesinde dikkatli almıya sevketmek tabiidir.
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Yahu, bir
oraya, bir oraya, bayılacağım vallahi.
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Su versinler, sana: su versinler. (Gülüşmeler,
sağdan alkışlar)
BAŞKAN» — Arkadaşlar, lütfen sükûnetimi
zi muhafaza edelim.
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FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla:) • —
Şimdi Dışişleri Bakanının söylediğine geliyo
rum. Bakan işin özüne taallûk eden noktada
şunu söyledi: Biz Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tının bir üyesi olarak müşterek emniyet siste
mi üzerinde karşılıklı vecibeler sağlamak nok*
tası üzerinde hassaslıkla durmaktayız. Bu.has
saslıkları mucibi memnuniyettir. Bir hakikat
tir ki, müşterek emniyet fikri üzerinde umumi
bir müdafaa sisteminin tesiri zaruretinde dün
yada henüz hissiyat halinde birleşmektedir.
Ve emniyet meselesi bütün Birleşmiş Millet
lere dâhil milletler için müsavat şartları he
nüz içinde, önünde değildir.
Kore hareketi Birleşmiş Milletler arasın
daki müşterek yardım anlayışının prensibinin
hudut ve şümulünü göstermiştir. Biz tehlikeli
bir- coğrafi bölgedeyiz. Buna mukabil tam bir
emniyet çemberi içinde miyiz? Birçok nüfuzlu
kalemler, mâruf Amerikan yazarları, Amerikan
Kara Kuyvetlerinin kati neticeler alınamıyacak
cephelere angaje olmamasını çok yazmışlar
dır. Amerikan Genelkurmay Başkanı mahallî
kararlara Amerika'nın bütün kuvvetleriyle
.angaje olamıyacağını söylemiştir.
Atlantik Paktı Devletleri Başkumandanlığı
na tâyin edilen Ayzenhover, Amerikaya dön
dükten sonra yaptığı bir beyanatta, Avrupa'nın
ortasından geçen bir emniyet dıvarını inşa
etmek istediklerini, hür dünya için o dıvarm
arkasında hür yaşanabileceğini söylemiştir.
Türkiye bu dıvarm neresindedir? Hükümet,
içinde bulunduğumuz emniyet çevresinin açık
tarafım kapamak için teşebbüsler yapmıştır.
Bu hususta hangi partinin Hükümeti ikti
darda olursa onun gayretlerini desteklemek millî
menfaatler icabıdır. Hükümetin, teşebbüsleri
etrafmda Büyük Millet Meclisine izahat vere'ceğini umarız. Büyük Millet Meclisinde konuş
mak için lüzumsuz beklememek lâzımdır. Girdi
ğimiz yeni hayatın icabı budur. Herşey Büyük
Millet Meclisinde konuşulacaktır. Hariciye "W
kili siyasi taahhütlerden bahsettiğimiz için
(gene eski sinsi vaziyete dönmüşlerdir) tâbiri
ni kullandılar. (Soldan doğru sesleri) Bizim
vaziyetimiz açıktır. Millet Meclisinde 'üzerinde
durulmıyacak mesele yoktur.
Efendim; Kore meselesi halledilmiştir, Bü
yük Millet Meclisinde ikide bir konuşmak yerin
de değildir, mütalâaları kanaatimce mesnetsiz-

- « » - "

B : 47

21 .2 Î951

dar. :Biz B. M. Meclisinin, hukuku üzerinde, mu
halefet olarak, murakabe partisi olarak, daima
' titizlik1 e duracağız. Fikrimiz ekseriyet tarafın
dan kabul edilmemiş olabilir.... Arkadaşlar ek
seriyet, bir tatbik nizamından ibarettir. Biz
Anayasanm inandığımız prensiplerini daima mü
dafaa edeceğiz. Biz Anayasanın inanlığımız
prensipleri üzerinde Meclis ekseriyetinin başka
bir! karar almış olması halinde dahi ısrarla dura
cağız. Belki kanaatinizi değiştiririz diye daima
-söyliyeceğiz ve size kanaatinizi değiştirtemezsek
seçim zamanında mil1 eti hakem yapacağız.
(Soldan: Bizim içtihadımız yerindedir, siz değiş
tirin sesleri).
Aziz arkdaş1 arım, Hükümetin yaptığı teşeb
büslerden aldığı neticeyi kıymetlendirmesini is
teriz. Ve kıymeti endirilmelîdir de. Dış politika
da realist olmaya mecburuz. İdealine bağlı ol
duğumuz Birleşmiş Milletler teşkilâtı içinde
müşterek emniyet esasının fiilî hale getirilmesi
ne realist bir görüşle çalışmamız iktiza eder.
Vazifemiz evvelâ kendi kuvvetimizi kıymetlen
dirmeyi bilmektir. Maddi silahlanmayı mânevi
silahlanmalarla tamamlamaktır. Ondan sonra da
divomz "ki, bir tecavüze Uğramak halinde bize
yapılacak olan, bize yapılacağına inandığımız
yardımın seklini, derecesini ve mahiyetini bilme
miz lâzımdır.
Arkadaşlar, mahare'tli bir diplomasi tehlikeler
karşısında, milletin emniyete olan ihtiyacının ieabettirdiği tedbirleri, tesadüflerin seyrine bıraka
maz. (Bırakan yok sesleri).
Bırakmamak lâzımdır.
Netice olarak arzedeyim ki: Memleketin as- [
kerî,. siyasi emniyeti bakımlarından uzağı gören
tedbirlerini ihmal etmiyen ve millî birliğin şart
larını yerine getirmek vasfını haiz bir Hükümet
tarafından memleketin idare edildiği hissiya't ve
imanına muhtacız. Millî Savunma Bakanı Sayın
înce 'nin bir sözüne cevap vereyim:
iktidar Hükümeti millete lâyık olmayı bilme
lidir. Ve böyle bir Hükümete millet lâyıktır. Ve
muhtaçtır. (Sağdan, bravo sesleri)
BAŞKAN— Söz Dışişleri Bakanındır.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben da
ha evvel söz almıştım.
BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre Hü-' kümeti her zaman tercih etmek lâzımdır, müsaade
'buyurun.
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DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) —> Arkadaşlar, hâlâ telâş ve, asabiyet
içinde olan muhalefet' partisinin liderini tatmin
etmek, teskin etmek için söz almak mecburiyetin
de kaldım.
Arkadaşlar, Deminki sözleri dinlerken....
(Dışarı çıkmakta olan Faik AhmedrBarutçu'ya hitap ederek).
Çıkmayın, dinleyin, belki kanaatinizi tashih
edersiniz.
FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Pe: ki, oturuyorum. (Alkışlar).
DIŞİŞLERİ.BAKANI FUAD ^KÖPRÜLÜ
fDevamla) — Şöyle bir mesele^ var.. öüya> Hükü
met, güya Hariciye Vekili her şeyi saklamış, hiç
bir şey: söylememiş. Bunun katiyen aslı yoktur.
Heyeti umumiyede olsun, encümenlerde olsun,
Hariciye Encümeninde olsun, Bütçe -Komisyo
nunda olsun, muvafık ve muhalif bütün arkadaş
ların emirlerine, arzularına tamamen , hazır ol
dum. Ve kendileri ne zaman benden malûmat is
tediler de o malûmatı alamamışlardır,'Eğer su
ali cevapsız kalan-arkadaş varsa lütfen tasrih et
sinler. (Sağdan siz vazifelisiniz, sesleri).
MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Evvelki gün
istedik alamadık.
*
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(Devamla) — Zatıâlinize anlamanızı rica edece
ğim, insan anlamak istemezse hiçbir zaman anlıyamaz.
Arkadaşlar, deminki mâruzâtımda diğer me
seleler hakkınla bütçenin hariciye kısmı'müza
kere edilirken malûmat vereceğimi arzetmiştim.
Bütçe Komisyonunda muhalefete mensup arka
daşların hepsi hazırdı, r Hariciye Komisyonunda
hepsi hazırdı ve daima nıaiûmat verdim.
Deminki arkadaşın beyanatına geçeyim. Bi
zim gibi burada bundan ^ evvelki devrelerde de
mebus sıfatiyle bulunan arkadaşlar. bu:sözleri
derin bir hayretle dinlerler, i Ordudan, ordu va
ziyetinden...
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl)
— Reis bey, arkadaşımız rahatsızlanmışlar, 10
dakika kadar müsaade...
FAİK AHMED BARUTÇU r(Trabzon) —
Hayır, istemez. (Devam devam sesleri)
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(Devamla) —Bütün bunların:Millet Meclisinde
gizli kalmamasını, burada her • şeyin; açıklanma•: sını söylediler. Bugünkü Millet 'Meclisinde;a gizli

—3375 __

B : 47

21. İ . 1951

O:İ

lenenleri daha salahiyetli adamların ve aynı za
kalan ve açıklanmıyan hiçbir şey yoktur arka
tın daha sonra yaptığı beyanatı hiç okumamış.
daşlar. Bunu söyledikleri zaman bana öyle geli
Onlardan
hiç haberleri yokmuş gibi duruyorlar.
yordu ki kendileri eski devirleri hatırlamışlar
Yalnız memleketin aleyhine, Demokrat Parti
dır. Kendilerinin iktidarda bulundukları devri
politikasının aleyhine hangi beyanat varsa, sekiz
hatırlamışlardır. (Sağdan gürültüler, sen öyle
ay evvel olsun, yalnız onları söylüyorlar. (Sol
telâkki ediyorsun sesleri) Harb zamanında de
dan alkışlar) Haricî muvaffakiyetimizi daima
ğil, sulh zamanında bile Millî Müdafaa Bütçesi
tekrar ettim. Dış meseleler bir parti meselesi de
müzakere edildiği zaman nerede yalnız bir se
ğil, bir memleket meselesidir, onan için Hüküme
lâm takriri ile geçerdi. Ne çabuk unuttular?
tin dışişlerindeki muvaffakiyetlerini muhale
14 Mayıstan evvel Demokrat Parti Mecliste,
fetin de takdir etmesi icabeder. Onları hiçe say
memleketin büyük bir ekseriyetini bihakkin tem
mak
ve muvaffakiyetsiz saymak ve onun yerine
sil ettiği halde bütün taleplerimize rağmen hiçbir
bozguncu
bir hava yaratmak vatanperverlik ru
zaman Partimize hiçbir harici meselede malû
huna
asla
uygun değildir. (Soldan bravo sesleri,
mat verilmemitir. Ama biz bu usule devam etmi
şiddetli alkışlar) Memleketin yüksek menfaa
yoruz. Bütün arkadaşlarımıza, bütün malûmatı
tine
ait işlerde millî birlikten bahsettiler. Haklı
daima veriyoruz. Bir tek arkadaş varsa kalksın
dırlar,
millî birlik elzemdir ama bu millî birlik,
söylesin, Halk Partisinin salahiyetli bir rüknü
deminki
beyanatımda da söyledim, maalesef
kalksın söylesin ve desin ki; filân mesele hak
şimdiye
kadar
kendileri tarafından çok ihmal
kında Hariciye Vekilinden sordum, benden sak
edildi. (Soldan, hâlâ da edilmektedir, sesleri).
ladı, desin.
NAŞİT FIRAT (Samsun) — Hatada ısrar
SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Necmedetmeyin.
din Sadak'm beyanatı vardı: Ben Halk Partisi
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
nin Hariciye Vekiliyim, kimseye cevap veremem,
(Devamla)
— Hatada ısrar etmeyin, bu sözü ay
demiştir. (Sağdan, bunların konuşulması doğru
nen sizlere tekrar ediyorum. Hattâ, hata değil
mudur, sesleri)
tuttuğunuz yol tehlikeli bir yoldur. Memleket
FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Bütçe mü
efkârı umumiyesij Türk milletinin mânevi bas
zakeresi dolayısiyle bunların söylenmesi yerinde
kısı sizi bu yolda devam ettiremez, bundan dön
mi, değil mi, onu başlıyanlar düşünsün.
meye
mecbursunuz. (Soldan sürekli alkışlar,
Arkadaşlar, deminki sözleri işittiniz. Hayret
bravo sesleri) İkinci Dünya Harbi esnasında
ediyorum, ben çok açık konuştum, arkadaşım
memleketin emniyeti için neler yapıldığını, nasıl
belki dikkat etmedi, belki de söylerken şaşırdı,
siyaset takip edildiğini, nasıl hazırlıklar yapıl
belki de asabiyete kapıldı. Benim söylediklerimi
dığını
çok iyi biliriz arkadaşlar. (Sağdan bilianlamamış olacak, veya yanlış anlamış olacaktır.
.
riz
sesleri)
Evet o zamanı bilmiyen gençler, o
Yarın gazetelerde bu söylediklerim çıktığı za
vakitki Halk Partisi gurup zabıtlarını açıp oku
man ve bu beyanatımı okudukları vakit, kendi
sunlar. Onda vardır, anlarsınız. (Sağdan müs
itirazlarının ne kadar yersiz olduğunu görecek
pet
idare vardı sesleri) Ozamanki müspet idare
lerdir. Ben bütün sordukları suallere daha ev
hiçbir
zaman bu Meclise haber verilmeden ya
velden açık ve geniş bir şekilde cevap vermiş
pılan
işlerden
ibaretti. Emniyetten bahsediyor
bulunuyorum. Bütün bu suallere verdiğim ce
lar,, memleketin emniyeti millî şefin köşkünün
vapta emniyet meselesinin ne olduğu, ne tarzda
olabileceğini ve hangi yollardan gidildiğini ve bahçesinde bir sığınak yapmaktan, Meclis bina
sında bir sığmak yapmaktan ve bütün milleti
Hükümet mesaisinin ne kadar ilerlemiş olduğu
açıkta bırakmaktan ibaret değil mi idi?
nu esaslı bir şekilde izah etmiş bulunuyorum.
Hattâ kendilerinin işi bıraktıktan bugüne
Bakınız demin de söyledim, bu milletin ef
kadar daha çok ileri bir safhaya girdiğimizi de
kârı umumiyesi, bu kadar büyük birlik ve va
arzettim. Boyuna deliller gösteriyorlar. Ame tanperverlik tezahürleri, nihayet muhalefeti de
rika Erkânı Harbiyesi reisinin, bilmem hangi
zorla doğru yola getiriyor.
devlet adamının altı ay evvel söylediğinden
İşte muhalefet liderinin buradaki son beya
bahsediyorlar. Şayanı hayrettir, çok kuvvetli natı, sinsi, kaçamaklı beyanatı, bu efkârı Umu
hafızaya maliktirler. Bu hususta daha sonra söymiye tazyikinin bir eseridir. Fakat bundan sonra
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millî birlik ruhunun ulvi tezahürlerinin karşısın
da bu türlü söylemeğe cesaret edemiyeeektir.
Türk efkârı unmmiyesi buna müsaade etmiyeçektir. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar)
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, memleket işleri üzerinde çok
hayati mevzulara temas edildiğini görerek ve
Yüksek Meclisin söylenen sözler ne olursa olsun
bunu tahammül ile dinlemek yolunda gösterdi
ği olgunluktan oesaret alarak heyecanla bu
kürsüye gelmiş bulunuyorum.
Arkadaşlar, iç ve dış politika hâdiselerine
temas etmek istiyorum. Yalnız Hariciye Vekili
nin burada söylediği bir söze, Millet Partisini
temsil eden bir kimse sıfatiyle cevap vermeyi,
vatanperverlik vazifesi addediyorum.
Harici politikanın bir millet meselesi oldu
ğunu fakat bir parti meselesi olmadığını söyle
diler. Hakikaten, bu söz doğrudur. Kendi par
tim namına bu şekilde politika yapmayı küçük
lük telâkki ettiğimizi burada ifade etmiştim.
Sayın Hariciye Vekili, bu memleketin emni
yetini ahden temin etmeye muvaffak olduğu
•zaman Bölükbaşı ilk def a kendisim tebrik et
miş, olacaktır. (Soldan alkışlar)
Arkadaşlar, memleket için çok tehlikeli olan
bir temayül üzerinde durmak ihtiyacını hissedi
yorum.
Bu temayüle bütün Meclisin kapıldığını
da iddia etmiyorum. Pakat içinizde kapılanlar
da vardır. Burada olduğu gibi dîşarda da bu te
mayül memleketin hayatı, âtisi için. tehlikeler
yaratmak istidadmdadır.
Geçmişin mesuliyetine uşaktan, yakından iş
tirak etmemiş bir insan mfatîyle, dünkü iktidarı
işbaşından uzaklaştırmak için memleketin her
tarafında içalışmaş trir irasan sıfatiyle sözlerimin
tamfıniKdmn itirazla karşılanacağını da ammuyiorum. Ne hırsızlığana iştikak ettim, ne siyasi
hatalarına iştikak ettim. Yalnız bu memleket bir
şey istiyor bizden arkadaşla^, parti farkı gözetmeksiBİn istediği tek -şey şudur :
Tanaimattan beri hürriyete ve müstakil dev
let hayatına kavuşmak istâyen nu millet, hukuk
devletinin icaplarını, ananesini yerine getirme
mizi istiyor. Mazinin hataları hepinizin malûmajdur. Sayın Baştoakan muavini burada bir lis
te okudular, öyle zannediyorum ki, karşınızda
bulunan bu âciz arkadaşınız da o listenin ba
şında yer alanlar arasındadır. (Doğru sesleri).
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Evet 1§46 se^âmleMEbe takaddüm eden gün
lerde iktidara hırsla sarılı bulunan dünkü ikti
dar bu memlekette muhalefet teşekkülümün
memleketi Ruslara satacağını dahi köy köy pro
paganda ettirmiştir. Bunların acılarını çekmiş
bir adamım. Delil mi istiyorsunuz? Burada şahit
lerini zikredeceğim, tşte Hüseyin Ortakçıoğlu,
işte Yozgadlılar. Seçimden birkaç gün evvel Akdağmadeni'nde bu propagandaya aynen şu ceva
bı vermiştim :
Memleketi Ruslara satacak bir teşekkül oldu
ğunu, Demokrat Partinin böyle bir teşekkül ol
duğunu ileri sürenlere hitap ediyorum. Bu va
tan ve milleti menfaat mukabilinde asırlık düş
manımıza satacak bir teşekkül ve insanlar var
da onları idam sehpasına çekerek kendilerinden
hesap sormazsa Hükümet hain ve alçaktır; de
miştim- O zaman bu şarta muallâk sözüm bir
suç telâkki edildi ve tevkif edildim, öyle zanne
diyorum ki, Sayın Refik înce de geçmiş olsun
telgrafını Parti Başkanı namına çekmişti. Bina
enaleyh geçmişin acılarını çekmiş bir arkadaşıt nız olmama rağmen hatalı bir temayüle parmak
basmak lüzumunu da hissediyorum.
Arkadaşlar, biz ileriye bakmak için bu mücad^levi vantık, mütemadiyen perive bakmak,
mü+emarliyen si?: sunu yaptınız, bnmı vattınız
ffibi. başka muhalif parti hurada bulunmarlığına
<*öre, bir tek Osman Bölükbası'dau başka yeni
bir muhalefet buiunmadışına rmre, bu yolu tu
tarsak memleket için hayırlı olmaz. Bu sözü söy
lemekle geçmiş seyyiatın günahını omuzlarında
hiç olmazsa manen taşıyanları müdafaa etmiş
olmuyorum.
Arkadaşlar, değismiyen bir kaide vardır. Es
ki Mecellede yer almıştır : «Bfttıl makisünaleyh
olamaz.» Bu millet hatalı gidişleri, başkalarının
hatalarını ileri sürmek suretivle Örtmeye çalı
şan zihniyeti is basma getirmek için reyini kul
lanmamıştır. içimizde bir tek arkadaşın dahi
böyle bir düşüncenin zebunu olmasını ben müca
deleye başından beri atılmış bir insan sıfatiyle
asla tasvip edemem. (Soldan, o yok sesleri).
Biraz evvel %nrada konuşan Hariciye Vekili
nin hâlâ eskiden bahsettiğini gördük.
Eğer eskiyi mükemmel bulsavdık kendileri
niçin mücadeleye atılmışlardır. Elbette ki, eski
yi mükemmel bulmuyorduk.
Burada muhalefet adına, eski iktidar namı
na söz ^öyliyenler belki politik mülahazalarla
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gayrisamimî sözler söylemiş olabilirler. Her han bilir. Fakat bunu parti rozetine istinat ettirip
gi bir partide bu nevi insanlar olabilir. Yalnız
de «iyi bizde, kötü başkalarında» zihniyeti
arkadaşlar; biz sözler üzerinde değil de şahısla
hepimiz için tehlikelidir. Bu zihniyete kapılan
rın niyeti üzerinde durmayı esas ittihaz edecek
ların bu Meclisin ekseriyetini teşkil ettiğini id
sek birbirimizi itham etmek, birbirimizi kırmak
dia etmiyorum. Böyle adamlar bizde de var,
tan başka bir yol takip etmiş olmayız.
sizde de var, onlarda da vardır. (Gürültüler)
Arkadaşlar, geçenlerde burada bir vesile ile, Her tarafta vardır.
namusundan cümlenin emin bulunduğu bir de
Politikayı dar mânada alan, particiliği dar
mokrat arkadaşımız, îlhan Dizdar, eski iktidar
mânada alan, vurduğunu beraber paylaşmak is^
mensuplarından birisinden bahsederken «Allah
tiyen bir çete telâkkisinde bulunan insanlar
belâsını versin» dedi. Ben* de kendisine şunu
vardır arkadaşlar. Benim sözüm onlaradır.
söyledim: Buna iştirak edebilmek için genişlet
O zaman ne demiştik? Bütün milletvekille
mek lâzımdır. Eskiye ait zihniyeti taşıyanlar
rinin, siyasi mevkide bulunanların, başbakanla
ister benim mensup olduğum Millet Partisinden,
rın hattâ Cumhurbaşkanlarının mal beyanname
ister Demokrat Partiden, ister Halk Partisinsine tâbi tutulmalarını istemiştik. Bunu isterken
sinden o'.sun cümlesinin Allah belâsını versin
milletvekilliği yapmış olanların, Başbakanlık,
diyorsan, arkadaş seninle beraberim dedim.
Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olanların
(Alkışlar) Binaenaleyh namuskârlığı hiçbir par
hırsız olduğunu iddia etmiş değildik.
ti inhisarına alamaz. Vatanperverliği hiçbir
Arkadaşlar, mademki şahıslar arasında bir
parti inhisarına alamaz. Biz bu memlekette bir
dedikodudur dönüyor, memleketi zehirliyorı iş
temizlik yapılmasına, istikbali emniyet altına
başına gelenlere karşı milletin itimadını sarsı,
almak bakımından lüzum gördük ve bunu Af
Kanununu çıkartırken bu kürsüde hararetle yor namusluyu uamussuzu tefrik edelim. îsmi
etrafında dedikodu yapman adamlardan namus
müdafaa ettik.
lu çıkanların alnını öpelim, namussuz çıkanı da
Biraz evvel konuşan Faik Ahmed Barutçu
milletin adaleti lâyık olduğu akıbete sürüklesin
arkadaşımız, kendisinin de vaktiyle bu yo'u
demiştik. Fakat bugüne kadar bu fikrimiz tatbik
tutmuş olduğunu ifade ettiler ve bâzı demok
rat arkadaşlarımızı da şahit olarak ikame etti sahası bulmamıştır arkadaşlar. 500 liraya kadar
olan şeyler Af Kanununa girmiştir üst tarafı
ler. Sizi temin ederim ki, bu sözleri duyduğum
zaman, îlhan Dizdar yanımdaydı, gözlerim ya girmemiştir dediler. Ben rica ediyorum Hükü
metten, bu esasa göre hareket etsin. Artık bu
şardı. Biz, bu memlekette hırsızlık yapan, bu
memlekette
üstü kapab ithamların tazyiki a1 tın
milletin hakkını çiğniyen kötü ruhlu insanları,
da namuslu insanlar bırakılmasın. Namussuz
hangi partiden olursa olsun, ortaya çıkarmak,
1
bu mil ete teşhir etmek, tecziye etmek mevkiin insanlar kimse ortaya çıkarılsın. (Sağdan bravo
deyiz arkadaşlar. (Bravo sesleri) Meclis kürsü sesleri) (Soldan, merak etme dosyalan hazırla
sünde dedikodu ile meşgul olmakla bu yaraya nıyor sesleri).
merhem bulmuş olmayız arkadaşlar. (Sağdan
Size vatandaş olarak, Millet Partisinin bir
bravo sesleri)
milletvekili olarak bu mevzuda her türlü müza
Af Kanunu konuşulurken ne demiştim1? Ar herete hazır bir arkadaşınızım. Benim için parti,
kadaşlar, hafızanızda canlandırmak istiyorum, bir gaye değildir (vas-tadır. Dünyadaki saltanat
bu memlekette haysiyet bakımından kimsenin kimseye kalmamaktadır. Dün saltanat mevkiinde
birbirinden farklı olduğu kabul edilemez. Geç- bulunanlar bugün ne mevkidedirler? (Gülüşme
mişto mesuliyet mevkiinde bulunanların suiisti ler) Binaenaleyh yarın siz de aynı mevkie düşe
mal yapmış olmaları mümkündür. Neden müm bilirsiniz. O halde biz müesseseleri kuralım, gü
kündür? Çünki millî murakabe yoktu. Mikro zel misaller verelim. Eğer bunu yapacak olursak
bun yasamasına imkân vermiyen hürriyet gü bunun sevabı kendimize yettiği gibi, ensali
neşi voktu. $Ibette bu gibi adamlar her partide
âtiyeye de yeter. Bunu tahakkuk ettiremezsek
bulunabilir. Şahsan söylüyorum, benim partime ne olur? Hürriyet, hürriyet diye bir zamanlar
girenleri ben melek telâkki etmiyorum, o^bilir, bağırdık, köprü başında istanbul'da adam vur
iyi sizde de var, bizde de var, onlarda da ola- duk.
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Arkadaşlar, îttihatçı hürriyeti, Demokrat hür
riyeti diye birşey tanımıyoruz. Kötülük her ta
raftan sâdır olabilir. Halk Partisinin geçmişte
birçok kötü şeyleri olmuştur. Bunu yakinen bi
len bir insanım.
Halk Partisinin bu kötü hareketine iştirak
edenlerden bugün sizin partinize de gelmiş olan
lar bulunabilir. (Var sesleri). Olabilir, bizim par
tide de olabilir.
ÜMRAN NAZİF YİĞÎTER (Konya) — Ay
rılmış, kötülüğünü görmüş ayrılmıştır.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ro
zette bir keramet görmek, dünkü kurdu kuzu
postuna büründü diye kuzu kabul etmekte mem
leket menfaatine bir isabet görmiyen arkadaşını
zım. (Gülüşmeler).
Arkadaşlar, iç politika mevzuunda bu parti
asaleti zihniyetini nerede görürseniz boğmak
millete karşı vermiş olduğunuz namus sözünün
bir icabıdır, bir vicdan borcudur. Ben parti tef
rik etmiyorum. Dikkat ederseniz her üç parti
için de söylüyorum. Hattâ kurulacak partiler
için de, kurulursa. (Kurulacak mı sesleri). Olur
ya, belki kurulur canım. Madem demokrasi var,
yarın bir başka parti daha kurarlar. Bana ne?
Nizamnamesini yapmadım, bana sormayın. Bi
naenaleyh sözlerim objektiftir arkadaşlar.
Arkadaşlar, dış politika mevzuunda Sayın
Fuad Köprülü'nün vermiş olduğu izahatı dik
katle dinledim. Buna rağmen endişemi muhafa
za etmekteyim.
Arkadaşlar, bizzat sayın Başbakan Adnan
Menderes, Ağustosun yedisinde, Zafer Gazetesin
de intişar eden bir beyanatında, bilvesile tekrar
ettiğim gibi, şöyle buyurmuştu: Atlantik Paktı
na alınmamız durumumuzu eiddileştirmiştir.
Demek ki Türkiye'nin mütecaviz âleme karşy yapılan anlaşmalara alınmamış olması, bizzat
Sayın Başbakan'm da ifade ettiği gibi, duru
mumuzu ciddileştiren, belki de mütecavize cesa
ret veren bir harekettir. Ondan sonra yapılan
teşebbüsün neticesiz kalmasından elbette ki,
hepiniz müteessirsiniz. Fakat buna rağmen
höyle bir anlaşma yaparlarsa değ?l parti ola
rak, miüet olarak onları tebrik etmek, alınların
dan öpmek bir vatanperverlik borcu olacak
tır. Hiçbir zaman para yardımı, siz tecavüze
uğrarsanız biz geliriz şeklindeki vait hiçbir za
man milleti tatmin etmez. Bilirsiniz ki, hukuk
devletlerinde devleti ilzam edecek şeyler daima

resmî anlaşmalardır. Bunun dışındaki şeylerin
pek büyük bir kıymeti yoktur arkadaşlar. Nite
kim eski Hariciye Bakanı Necmeddin Sadak 'm Amerikaya yapmış olduğu bir seyahatten
eli boş dönmüş olmasını bizzat tenkid eden bu
gün Cumhurbaşkanımız olan. Sayın Celâl Bayar'dı. 14 Mayıs 1949 da Kayseri'de söylediği
bir nutukta hatırımda kaldığına göre şöyle
buyuruyorlardı: «Dış politikanın gaye ve pren
siplerinde beraber olmak, onun tatbikatında be
raber olmayı, Hükümetin muvaffakıyetsizliklerini tasvip etmeyi icabettirmez. Biz dış poli
tikanın gaye ve prensiplerinde Hükümetle bera
beriz. Fakat muvaffak olamıyorlar» demişler
di. Hakikaten arkadaşlar, büyük bir muvaffa
kiyet elde edilememişti ozaman. Sadece Tür
kiye'ye karşı olan sempati bir iki resmî şahsi
yetle yapılan görüşmede izhar edilmiş, bu ka. darcık bir hamule ile Necmeddin Sadak gemi
ye binmişti. Hakikaten Celâl Bayar'ın bu
sözleri yerindedir arkadaşlar. Evet gaye ve
prensiplerinde mutabakatı nedir, gayesi, prensipi nedir? Atatürk koymuş: Yurtta sulh, ci
handa sulh. Bugün için ne kıstas tatbik edile
cek. Birleşmiş Milletler idealine
bağlılık
güzel. Fakat acaba Birleşmiş Milletler idealine
bağlılık bütün milletlerin güvenliğini tam bir
teminat altına almakta mıdır arkadaşlar? Dış
politika hakkındaki fikirlerimizi izah ederken
burada aynen şöyle söylemiştik. Kore'ye yapı
lan yardım şeklindeki bir yardımı kabul et
memekte Türk Milleti mazurdur, Kâfi görme
mekte Türk Milleti mazurdur. Ne oluyor şimdi
Kore'de arkadaşlar? Asıl saldırıcı olana, ko
münist âleme karşı tedbir yok. Çin askerleri
geliyor, Kore 'yi tahrip ediyor, bir taraftan da
Kore'yi koruyan devletler tahrip ediyor. Ne
den hakiki saldırıcıya karşı harekete geçil
miyor? Böyle bir hareket hakiki saldırıcının
cesaretini artıracak bir harekttir. Biz, dostları
mızın bu şekildeki yardımını kâfi görmemek
teyiz. (Soldan gürültüler, anlamadık sesleri)
Bâzı arkadaşlarımız galiba anlıyamadıklarmı
ileri sürerek tavzih edilmesini istiyorlar. Ben
de tavzih edeyim:
Bu kürsüden açıkça ifade ettiğim şudur:
dostlarımızla kader birliğimiz sözde kalmama
lıdır. Türkiye'nin güvenliği ahden sağlanmalı
dır. İtalya, dün hür milletlere silâh çeken bir
millet olduğu halde Atlantik Paktına alınmıştır.
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Japonya'nın güvenliği için dahi bir anlağına
yapılması bahis mevzuudur. 11 seneden beri or
dusunu seferber tutanı malî ve iktisadi takati
ile mütenasip olmıyan yüklere katlanan ve
Kore'de gösterdiği kahramanlıkla, yararlıklarla
ne büyük bir kuvvet olduğunu dosta düşmana
bir defa daha anlatan Türkiye'nin ahden gü
venliğinin temin edilmemesi elbette ki bizi üze
cek bir hâdisedir.
Arkadaşlar, biz bu mevzuda Hükümeti tenkid
etmek için değil, burada onu teşvik etmek için
konuşuyoruz. Kendilerini muvaffak oldukları
zaman tebrik edeceğiz. (Bravo sesleri) Evvelce
de ifâde ettiğim gibi, Kore'ye yapılan yardım
şeklindeki bir yardımı kâfi görmüyoruz. Sebep
lerini biraz evvel izah ettim. Nitekim bunun
kâfi olmadığına Menderes Hükümeti de kani
dir ki, Ağustos başlarında Atlantik paktına alın
mamız için bir müracaatta bulunmuşlardı. Bi
naenaleyh, kendilerinin tesbit etmiş olduğu zaru
retin icaplarının bir an evvel yerine getirilme
sini Hükümetten istiyoruz. Muvaffak oldukları
gün kendilerini de tebrik etmeye amadeyiz ar
kadaşlar. (Alkışlar, bravo sesleri)
Arkadaşlar, iç ve dış politika hakkındaki fi
kirlerimi izah ettim. Yalnız son bir söz söyliyeceğim. Biz buraya tarihî bir vebal ile gelmiş
insanlarız. Karakolda döğülenlerin, tapuda so
yulanların, nüfus kapısında kovulanların ıstı
rabını dindirmek için gelmiş insanlarız. Eğer
hukuk devletini bu defa bu Meclis bütün icapları
ile kurmazsa Tanzimattan beri yapılan gayret
ler boşa gider, ve milletin nazarında da - şarta
muallak söylüyorum, hiddetlenmeyiniz - cümle
miz günahkâr olarak kalırız arkadaşlar. (Sürekli
alkışlar)
BAŞKAN — Şemsettin Günaltay.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) —
Muhterem arkadaşlarım, söz almak niyetinde
değildim. Partimizin görüşünü Barutçu arkada
şımız anlattı. Yalnız Başbakan Yardımcısının
buradaki beyanları üzerine bir noktanın tavzihini
istemek için çıktım.
Başbakan Yardımcısı Başbakanlık arşivle
rinde bulunan bir liste okudular.
Bir zamanlar bu mevkide mesuliyet deruhde
eden bir arkadaşınız olarak beyan ederim ki be
nim böyle bir şeyden hiçbir haberim yoktur, hiç
böyle birşey duymadım. Bir kimse de böyle bir
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şeyden bana bahsetmek cesaretini gösteremedi.
(Sağdan bravo sesleri)
Arkadaşlar, ben yirmi yaşında iken Abdülhâmid'in zâlim ve jurnalci idaresine isyan ederek
memleketi bırakmış, • dışarı gitmiştim. Saltanatı
devirmek ieMi çalışan adamlarla teşriki mesai et
miştim. İdari mesuliyeti deruhte ettiğim zaman
hiçbir şahsı, hele siyasi teşekkülleri takip etmek,
haklarında dosya tutmak gibi bir emir vermek
değil; bundan haberdar dahi değilim. Buna im
kân yoktur.. Bu noktanın tavzih buyurulmasmı
rica ederim. Yoksa bu memlekette kimsenin na
musu emniyette kalamaz.
Arkadaşlar; günlerden beri devam eden büt
çe müzakereleri hakkında dışardaki tarafsız va
tandaşların hakkımızdaki intibalarıni düşünelim.
Bunu bugün şu anda düşünmemiz, içine girdi
ğimiz ve kuvvetlenmesini istediğimiz rejimin is
tikbali itibariyle çok Önemlidir.
Manzara şudur : İki taraf karşı kalcıya gel
mişler; dün sen kötü yaptın, fougün sen kö'tü ya
pıyorsun, bunun üzerine karşılıklı düşman, hü
cum, mukabil hücum. Bu vaziyette memleket işi
ortada kalıyor. Bütçe üzerinde bizzat, konuşan
iki, üç arkadaştan başkasını dinlemedim.
Dün olan olâu ve gitti, togün önümüze ge
len iş memleket işidir. Bütün bizle? bu işi başar
mak için buraya geldik, birbirimizi kötülemek
için değil.
Bizim münakaşalarımız, kötü şeyler varsa on
lardan çekinmek, iyiyi bulmaya ve yapmaya çalış
mak ve sonra parti prensiplerimizde fark varsa
benimki seninkinden memleket için daha iyi, da
ha faydalı dâvası üzerinde tartışmalı gibi konu
lardır. •Halbtiki konuşmalar bu çerçeveden çıktı,
burası-bir müsademe yeri haline geldi. Şuna bu
na hırsızsınız, kötüsünüz denir, onlar da siz kö
tüsünüz, hırsızsınız yolunda mukabele ederse iş
nereye varır?.
Arkadaşlar; bu memleketin münevveri mah
duttur, bunları ima isnatlarla çürütmenin sonu
nereye varacaktır . Burada birbirimize hırsızsı
nız, edepsizsiniz dersek, bu müşateme memleketi
anarşiye götürmez mi?. Bunun aksülâmeli mem
leketi felâkete sürüklemez mi?. Münevverler hep
kötülenirse bu memleketi kim idare edecek?. Bu
nun netayicinin ne olacağını düşünmeniz icabetmez mi?.
BAŞBAKAN ADNAN MENDEEES (tgfcanbul) — Ulus gazetesi yapıyor..
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ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
O aksülâmel bu memleketi felâkete anarşiye gö
türmez mi; ümitsizliğe sürüklemez mit (Sağdan
alkışlar) (Kim yapıyor sesleri).
Kim yaparsa yapsın, bence iyi yapmış de
ğildir. (Alkışlar).
Arkadaşlar, sükûnetimizi muhafaza ederek,
mesuliyetimizi iyi kavramamız zamanı gelmiştir.
Memleket ve bütün dünya büyük tehlikeler karşısındadır. Bîr vatandaş, bir milletvekili duru
mun ne olduğunu anlamak isterse, bundan Dış
işleri Bakanımız asla müteessir olmamalı, heyeeana düşmemeli ve hele tahammülsüzlük göster
memelidir. Profesör Köprülü'nün ellerini hid
detten burada titrer gördüm, hiç yakıştırama
dım. Metin bir profesör kanaatini tamamiyle
söyler, iyi yolda giden bir devlet adamı telâş
etmez.
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Suiniyet karşısındaki teessür
dendir.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
Suiniyet yoktur. Bu memleket ne senin babanın
malıdır, ne benim.
FlRÜZ KESlM (Samsun) — Sen niçin titri
yorsun?'Sen de titriyorsun.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
Köprülü'den daha 'ağırbaşlı konuşmasını ve ör
nek olmasını isterdim. Tecrübesiz arkadaşlar
belki birden bire hücuma uğrarlarsa asabileşebilirler Ama Köprülü gibi tecrübeli insanlar
burada asla muvazenesini bozmamalıdır. Ve me
tanetle cevap vermelidir. Muhalefete bilgi ver
mek iktidarın borcudur.
Ben iş başında iken Demokrat Partinin ozamanki muhterem başkanına, ilk muhterem baş
kanına defaatle rica ettim, memleketin işleri
hakkında kendisine malûmat verdim. Hattâ se
çimlerden on on beş gün evvel yine çağırdım.
Ve nasıl hareket edeceğimi ayrıca izah ettim.
Bunu yapmak bir iktidar partisi için elzemdir.
Bu noktada gerek Başbakan yardımcısının, ge
rek diğer burada konuşan arkadaşların belirt
tikleri telâşlı vaziyete bakarak bir şey sora
cağım :
Demokrat Parti bu memlekette muhalefeti
arzu ediyor mu, etmiyor mtt! (Ediyor sesleri).
Ediyorsa tahammül etmesi lâzımdır. (Soldan,
düzgün muhalefet istiyoruz sesleri^.
Bu noktada sarih olmak icabeder. Şahsi hu-
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sumetler ve kinlerin memleket işlerinde âmil ol
maması lâziBtgeiir.
SEDAT ZEKİ ÖRS (&vas) — £3*s» yap
tınız?
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devantiaı) —
Ben bitaraf olarak hareket ettim. Ben iş başında
iken asla böyle bir şey yapmadım. Her insan
yalnız kendi hareketinden mesuldür. Memleket
işlerinde particilik asla âmil olmamalıdır. Bil
hassa Hükümet mevkiinde buluna» arkadaşlar,
bu işleri başarmak vazifesini ilk evvel kendileri
nin idrak etmiş olmaları şarttır. Biz burada mü
nakaşa edip, birbirimizi bâzı meselelerde kıracak
olursak, bizi doğru yola götürecek ve ayıracak
yine Hükümettir. Binaenaleyh Hükümetteki ar
kadaşlarımın bu hususta daha ağır 'başlı olmala
rını bilhassa temenni ederim. Daha az heyecanlı
ve sabırlı olmalarını tavsiye ederim.
AHMED VEZlROĞLU (Afyon) — Onu ken
di arkadaşlarınıza söyleyin.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
Arkadaşlar, dünya siyasetinde hepiniz takdir
edersiniz ki, her millet ilk evvel kendi menfaa
tini düşünür. Diğer milletlerin menafimi kendi
menfaat icaplarına göre ahenkleştirir* Bugünkü
durumda da vaziyet bu şekilde inkişaf ediyor
ve etmektedir. Binaenaleyh dış meselelerde var
tandaşların bugünkü cihan durumu karşısında
endişeye düşmelerini yersiz görmemek icabeder.
Ve yine bir memleketin dış işlerinin halli hiç
bir partinin işi değildir. Bütün memleketin işi
dir. Memleketin varlığını ilgilendiren bir mese
ledir. Memleket tehlikeye düşerse partilerin hiç
biri payidar kalamaz. Filân partinin mesuliyeti
ithamının mânası yoktur; hepimiz de kaybede
riz. Binaenaleyh dışişleri meselesinde gösterilen
hassasiyeti arkadaşımızın iyi niyetle kabul et
mesi lâzımdır ve sükunetle cevap vermesi icab
eder. Muhalefet partisinin dış işlerinden bâzı
hususlarda Hükümeti tenkid etmesi belki o hü
kümeti kuvvetlendirir de. Mütekâmil milletler
de muvafakat ekseriya haricî işlerde evvelden
görüşerek muhalefet partisini itirazlara sevkeder. Ta ki, yaptığı müzakerede Hükümet, daha
emniyetli ve kuvvetli olsun.
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — ö neviden mi bunlar?
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
O neviden olduğunu kabul et. Bu senin için da
ha iyidir.

1:4!

âl. .1951

M Ş İ Â & A N ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bunu niçin vaktiyle yapmadınız?
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
Yaptım, sizin o zaman dışişleri hakkındaki fi
kirlerinizi serdetmenizden dolayı teşekkür de et
tim,
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Biz önceden konuşmadık, kendiliğimiz
den yaptık.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
iyi ya, teşekkür ederim, şimdi de aynı şeyi ya
pın.
Dışişleri meselesi, hakikaten hepimizi tetik
ve endişeli tutacak bir meseledirrrrr. (Gülüşme
ler) Hiç telâşe düşmiyelim, bu mesele hepimi
zin aynı tarzda hareket etmesini, aynı tarz
da düşünmesini icabettirir ve kafa kafaya ve
rerek görüşülmesi mecburiyetini bize tahmil
eder. (Size mi danışalım) Hayır efendim size
böyle diyen yok, biz de buraya milletin vekili
olarak geldik. (Sinirlenme hocam sesleri) Eğer
işleri yalnız birkaç kişinin kafası ile tedvir im
kânı olsaydı buraya 400 kişi gönderilmesine
ne lüzum vardı? işleri karşılıklı görüşecek ve
bir neticeye varacağız, işin önemini ve Dışişle
rinin böyle umumi celselerde münakaşa edilemiyeceğini takdir etmez değiliz. Fakat bu daha
mahdut bir çerçeve içinde yapılabilir. Görüşmek
mutlaka akıl alın demek değildir. Bize akıl ve
rin demek de olur. Bize kanaatbahş malûmat ve
rin demekte olur. Neden öğrenmekten kaçmı
yor Köprülü, bunda ne vardır. Kendisi profesör
dür, profesörjer ölünceye kadar öğrenmek itiyadmdadırlar.
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(istanbul) —Hanginiz bize sordunuz?
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
Rica ederim sinirlenmeyiniz.
içişlerine gelince: Memleketteki değişiklik
icabı olarak Devlet otoritesinde bir zaıf olmuş
tur. Ve bunun neticesi olarak da yeni bir sınıf
türemektedir.
Bu, az çok Selimi Salis devrinden sonraki
hali andırıyor. Yani muayyen otoriteler ve züm
reler, mahallî hükümetler üzerine nafiz olmak
gayretini güdüyorlar. (Sağdan: Alkışlar) Bu,
memleketin zararmadır, hangi parti namına
olursa olsun, memlekete zararlıdır.
Arkadaşlar; partileri yıkan,, cemiyetleri te-
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fessuh ettiren birtakım karışık insanlardır.
Bunu iyi biliniz. Bunun uzun tecrübeler mah
sulü olarak söylüyorum. Kitlelere yaptığımız it
hamlar bu gibi fertleri korur ve kurtarır. Size
bir misâl vereyim. Birinci Cihan Harbinin mütaakip Talât Paşa kabinesi düşüp izzet Paşa
kabinesi geldiği zaman ben Meclis grupu adına
çıktım ve kendisinden şunu istedim: Harb zamaanmda yapılan bütün kötülüklerin faillerini çı
karacak ve cezalandıracaksın, aksi takdirde iti
mat alamazsınız, izzet Paşa teklifimi kabul et
ti. Fakat sonradan bâzı hâdiselerin zuhuru se
bebiyle bu karar acele tatbik edilemedi ve za
manlar kötülüklerden bütün parti mesul tutul
duğu için kötü insanlar takip edilemedi. Dala
vere arkasında koşanlar bin bir entrika çevire
rek kütle içine karıştılar ve iyilerin siperine
saklanarak takipten kurtuldular. (Bir ses: Sizin
kiler gibi) Yarın sende de öyle olacak, hattâ
bugün de var, ben hastalığı ifade ediyorum
efendi. Bunu tedavi etmemiz lâzımdır, bu mem
leketin yaşaması için.. (Gürültüler) Bunlar
muhtelif partilere, partilerin içine girerler, o
kadar sinsi adamlardır ki, o kadar parti taraf
tan görünürler ki akan sular durur. Sen idare
içinde didinip dururken o da dalaveresini çe
virir. Bir gün gözünü açıp baktığın zaman ar
kana koca bir kanburun yüklendiğini görürsün.
(Sürekli alkışlar) Onun için "arkadaşlar, ben iş
başına geçtiğim zaman bu memleket nasıl kur
tarılır düşüncesi üzerinde, geçirdiğim tecrübe
lerden istifade ederek tek yolun, serbest seçim
olacağı kanaatini edinmiş bulunuyordum. Böy
le idi zaten, çünkü buraya seçilip gelen adamlar
doğrudan doğruya millet tarafından. (So dan
ve sağdan bravo sesleri ve sürekli alkışlar) Se
çilip gelecekleri için kimseye minneti kalmaz
ve gelenler kendi milletinden kuvvet aldıkları
için fikirlerini serbestçe söylerler ve hiçbir kuv
vet onları yolundan dışarı çıkaramaz, bana kuv
vet veren âmil bu idi, bu da oldu, beraber yap
tık.
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar)
— Siz yapmadınız, millet yaptı millet.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) —
Evet; millet yaptı, üzerime aldığım yok, bunu
tarih yazar efendim. Ben öyle ihtiras peşinde
koşan ve şöhret ariyan bir adam değilim, arka
daş. (Soldan ve sağdan sürekli alkışlar ve bra
vo sesleri) Benim en büyük şerefim memleke-
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tin bir profesörü olmaklığımdır. (Her iki taraf
tan bravo sesleri)
Tek şerefim profesörlüktür: Memleketin bir
hocası olmayı ve o şerefle ölmeyi en büyük ni
met bilirim. (Her iki taraftan alkışlar, bravo
sesleri).
Arkadaşlar, partililer birbirleriyle işler üze
rinde tartışırken partileri itham etmek âdetini
bırakalım. Ben belki burada sonraları bâzı tenkidlerde bulunacağım. Fakat bu tenkidlerimi iş
başmdakilere tevcih edeceğim. Bu tenkidlerimden hiçbirini Demokrat Partiye mal etmiyeceğim.
Kim iş görüyor, kim mesulşe o tenkid olunur.
öbürleri muayyen prensipe inanmış masum in
sanlardır. Niçin onlara sövüp sayayım? Bahusus
dışardaki partili vatandaşlar, bizim yaptığımız
dan neden mesul olsunlar? Bunun için tenkid
ve ithamlarımızı partilere değil, o parti içindeki
mesul olan şahıslara tevcih etmeliyiz. İthamları
kütlelere tevcih ettiğimiz için mesul adamları
bulup meydana çıkaramıyoruz. Mesuliyet parti
lere yükleniyor. Destekler çıkıyor, parti gayreti
araya giriyor, iyiler arasına karışan kötüleri bu
lup ortaya koyamıyoruz. Bu ithamı umumileştirmek itiyadını bırakalım. (Bravo sesleri, alkış
lar).
Arkadaşlar, şu işte filân efendi mesulmuş,
gitsin cezasını çeksin. Bunun yüzünden bir par
ti kötülenmemelidir,
Arkadaşlar, emin olunuz ben Halk Partisi
kadar Demokrat Partinin de, Millet Partisinin
de yaşamasını candan istiyen bir adamım. Çün
kü memlekette yerleşmesini istediğimiz ve büyük
hizmetler beklediğimiz rejim ancak bu partile
rin yaşamasiyle olur. Elverir ki, bu partiler
prensipler üzerinde münakaşaya alışsınlar ve
kardeş olduklarını hiçbir zaman unutmasınlar.
Biz burada bir mesele üzerinde- münakaşa ede
biliriz, fakat kardeş olduğumuzu Unutmazsak
o vakit bu makine gayet iyi işler. Birbirimize
kurşun atma yoluna gidersek kötü adamlar, tu
feyli insanlar bu münaferetten istifade etmek is
terler. Bunlardan uzaklaşalım. (Bravo, sesleri
alkışlar). Onun içindir ki, Hükümetten çok te
menni ederim partiler arasında mücadeleyi ön
lesin. Hattâ partili mebuslar arasında çıkacak
ihtilâfları itidalle halledecek, örnek olacak bir
yol tutsun. (Her taraftan alkışlar).
BAŞKAN — Samet Ağaoğlu.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok
muhterem arkadaşlar, bir hissimi itiraf ederek
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Çıkmıyacaktım; Büyük Millet namına ve onun Milletvekilleri
olarak sabahleyin gösterdiğiniz tezahürlerin mâ
nası başkaydı, şimdi şu kürsüden dinlediğiniz
sözlerin mânası büsbütün başkadır. Bize, dünün
Başbakanı sayın Şemsettin bey muhalefeti isti
yor musunuz, istemiyor musunuz diye soruyor.
Bu, bu kürsüden, Dokuzuncu B..M. M. huzurun
da sorulacak bir sual midir? Aflarını rica ederim.
Sizler yeni bir devrin, dünkü devirle hiç alâ
kası olmıyan bir devrin mümessilleri olarak bi
rada bulunuyorsunuz. Dün İsmet Paşa muha
lefet istiyor mu, istemiyor mu diye bir sual
sorulabilirdi. Fakat bugün Türk Milletinin ira
desi, demokratik bir idare kurmak azmi karşı
sında, muhalefet istiyor musunuz gibi bir sual
tamamen yersizdir. (Soldan alkışları bravo ses
leri)
Bu sual, insana hüzün veren, bir sualdir.
(Sağdan gürültüler) Rica ediyorum. Görüyor
sunuz, âzami hürmetle konuşuyorum.
Bir noktayı tebarüz ettirmek isterim, Faik
Ahmed Barutçu sözlerine bendenize tarizle başT
ladılar, ve konuşmayı bir meydan muharebesine
çevirdiğimizden bahsettiler. Evet bir meydan
muharebesi oldu, arkadaşlar, iki zihniyet arasın
da bir meydan muharebesi oldu. Bu meydan mu
harebeleri eski zihniyet yeni zihniyetin icapla
rını kabul etmediği müddetçe mütemadiyen ola
caktır. (Soldan alkışlar, bravo sesleri)
Bütçe müzakereleri başlar başlamaz İsmet
İnönü kalktı, buraya geldi, neler söylediğini
tekrar hatırlatmaya lüzum var mı? Üç kelime,
yalnız üç kelime ile ifade edeyim: Askerî kudre
timiz yeni iktidarın elinde zayıflamıştır, tehli
kedeyiz, dedi. Sonra yine, yarın gökten Allahm
belâsı gibi âni bir bombardumanla başşehrimiz
tarumar olur, dedi. Siyasi emniyet ve itimat
yoktur, dedi.
Arkadaşlar, bu meydan muharebesinin ilk
okunu kim attı? Tarih karşısında Büyük Meclisin
zabıtları, bu meydan muharebesinin ilk kurşu
nunun dünkü millî şef tarafından ve değişmiyen
dünkü zihniyetle atılmış olduğunu kaydedecek
tir. (Bravo sesleri ve alkışlar)
Sonra arkadaşlar; Sayın Şemsettin Bey,
Başbakan yardımcısının okuduğu listeden ha-
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berdar değilim, buyurdular. Haber vereyim ki,
buna memnun oldum. Ama okuduğum liste de
bir vakıadır. Bu liste Emniyet Umum Müdür
lüğü dosyalarından alınmıştır. Bu jurnallarm
altında, birer suretinin Başbakanlık Hususi Ka
len Müdürlüğü ve Cumhuriyet Riyaseti Umumi
Kâtipliğine gönderildiği yazılıdır.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Duymadım ve görmedim.

(Erzincan) —

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Okudu
ğum dosyalar üzerinde 1941 tarihinden evvel baş
layıp 1950 senesi Mayıs 13 üne kadar tarihleri
ihtiva etmektedir. Oğuduğum dosyalar içerisinde
en yüksek Devlet memurlarının imzaları bulun
maktadır.
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) —
Çok üzüldüm, hakikaten haberim yok. Fakat
çok hiddetli konuşuyorsunuz ?
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Müsaade
buyurunuz, sabır ve sükûnetle konuşmayı demin
siz tavsiye buyurdunuz, Şimdi Fuad Köprülü'ye sinirlenmeyin dediniz. Aramızdaki yaş farkı
dolayısiyle nasibatlarmıza uyuyor ve rica edi
yorum. susunuz, beni dinleyiniz diyorum. (Sol
dan alkışlar) Evet arkadaşlar, Cumhurbaşkan
lığı Umumi Kâtir/liği ile Başbakanlık Hususi
Kalem Müdürlüğüne takdim edildiğine ait olan
yazının altında da Emniyet Umum Müdürlüğü
önemli işler Müdürlüğü imzası ve mühürü
vardır. Bu bir vesikadır, ama belki ıtıilalarma
vâsıl olmamıştır. Arkadaşlar muhalif parti arka
daşlarımız....
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) —
Samet Bey, ben zatı âliniz tarafından mı teşhir
edileceğim bu memlekete karşı? Rica ederim ne
söylediğini bil. Eğer böyle ise ben gebermeliyim. Görmedim diyorum, görmedim, kimse bana
göstermedi.
SAMET A&AO&LU (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, sözüme başlarken dedim k i : ıttılalarma vâsıl olmadığı anlaşılıyor, bundan mem
nun oldum, dedim. Sözlerim aynen böyle çıktı.
Arkadaşlar, kendilerini ilmî şöhretleri, siyasi
hayâttaki ihraz ettiği mevkileri itibariyle müs
pet veya menfi olarak tezkiye edecek, Türk mil
letinin kendisidir, ben değilim arkadaşlar.
Şunu da arzetmek istiyorum, diyorlar ki, mu
halif 'arkadaşlarımız; dün biz şunu şunu yaptık.
Bunların hepsi fena, niçin onları mütemadiyen
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ele alıyorsunuz? İstikbale bakmıyorsunuz?
Arkadaşlar, onu mütemadiyen ele almaya
bizi sevkeden iki âmil vardır. Birisi; kendileri
dışarda gazeteleriyle, içerde bâzı uzuzvlariyle,
başlarında genel başkanlariyle durmadan mazi
yi hatırlatmak istiyorlar (Alkışlar) Arkadaşlar,
bunun mânası nedir? Şu kürsüden Demokrat
Parti adına ilk sözü ben söyledim, dedim k i ; şu
mukaddes çatının altında eski hâtıraları canlandırmıyacağız. Meclisin zabıtları ortada, birlikte
gözden geçirebiliriz, burada ne zaman bir kavga
olmuşsa daima tecavüz onlardan gelmiştir. Bil
hassa nazarı dikkatinizi celbederim. Şu memle
kette 100 seneden beri yapılan hürriyet mücade •
leşinde Cumhuriyet Halk Partisinin resmî or
ganı olan Ulus gazetesi kadar hakikatleri tah
rif eden, haksız hücum eden bir muhalif gazete
gelmemiştir. (Şiddetli alkışlar) Bunu hususi
olarak konuştuğumuz veya şu kürsüden kendi
lerine sözlediğimiz zaman Ulus bizim değildir
diyor]ar. Arkadaşlar, çok rica ediyorum. Ulus
gazetesinin Halk Partisini temsil etmediğini ga
zeteyi idare edenlerin, şu sıralarda oturan grupun sayın azalarını temsil etmediklerini söyle
sinler. Halk Partisi namına resmen ifade bu
yursunlar.
Şemsettin Bey konuşmasaydı ben yalnız şu
nu söylemek için huzurunuza çıkacaktım.
Faik Ahmed Barutçu'nun sözleri gözümde
şu manzarayı canlandırdı: Sokakta bir adam
çıkmış, yangın var diye bağırıyor. Nerede diye
soruyorlar, ne duman var, ne ateş! Bağırıyor,
yangın var tekrar soruyorlar, nerede, nerede,
adam yine bağırıyor: Yangın v a r ! Halbuki or
tada ateş ve duman yok! O zaman adamın ya
kasından tutup sen yalan söylüyorsun! diyorlar.
Bunu yapmak elbetteki vatandaşlık hakkı
mızdır. Arkadaşlar, işte manzara bundan iba
rettir. (Soldan: Şiddetli alkışlar, bravo sesleri)
OSMAN KAPANI (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar; fişe geçmiş bir arkadaşınız sıfatiyle
müsaadenizle ben de birkaç kelime konuşmak
istiyorum:
Bütçenin umumi müzakeresi sırasında ısoz
almıyacaktıın. Fakat sayın Barutçu arkadaşımı
zın burada bize âdeta ders verircesine konuş
masından sonra ve sanki dünden hiçbir ilgisi
yokmıışda Türkiye'ye 14 Mayıstan sonra gelmiş
insanların lisaniyle konuşması, nihayet bu dâ
va içinde ıstırap çekmiş arkadaşlarımızın hisle-
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, Arkadaşlar, ozaman tanzim edilen fişin bir
maksadı vardı. Hürriyet kervanına katılmış
olan kimselerin yolunu şaşırtmak, onları ısinArkadaşlar; asayın ^Barutçu diyor 'ki; 'artık
dirmek,
ondan sonra bu topraklar üzerinde ar
üstümüze fazla varmayın, *biz parti olanak güzu ettikleri gibi icrayı saltanata devam etmek
naahkârız, parti olarak birçok --kusurlar yapmı
idi. Şunu bilmiyorlardı ki, milletin eşsiz kudre
şız. (Fakat biz şimdi yeni:İıüv^setimİKİe 'karşını
tinden
ilham alarak ö kervana katılmış kim
za Sikmek âstiyoruz. ?Ama .süz 3aer samsan maki
seler
onun
ıstırabını dindirecekleri millî hâki
yi gözümüzün önüne serdikçe, biz mazHikiigfümiyeti
şu
topraklar
üzerinde kuracakları güne
ımh sâfeidesi âltuada' eziliyor vve hakikaten b u se
kadar hiçbir yerde konaklamayacaklar, hiçbir
fer muhalefet vazifemizi ?yapamıyacak duruma
şeyden
korkmıyacaklardır ve neticede öyle ol
düşüyoruz. Allaüı* rızası s için bu-yaptağı kapayın
muştur.
Fişe, geçirdiler ama hiçbir zaman bizleri
ve bizi i yeni.- hüviyetimizle kaMkederek, tenkiddişe
geçiremediler
arkadaşlar. (Soldan alkışlar)
ieıimizi :o Zihniyet \ altında kabul ve; muhalefet
Arkadaşlar
diyorlar
ki,kendilerine göre ik
vazifemizi »görmemize imkân verin.
tidar partisinden, iktidar hükümetinden mem
Arkadaşlar, filvaki bunu görmek kabil. iFalnun değillermiş. Diyorlar ki, biz muhalefet,ola
n ı z ş u var ki, eskinin kötülüklerini. bir nebze
rak
birçok yardımlarda bulunabiliriz. F a k a t
unutmak,'eskiden yapılmış olan 1 hatâların üze
bu yardımın ne şekilde olacağını hiçbir zaman
rinden sünger çekmek demek, bundanasonra ya
söylememektedirler.
pılacak 'hatalar ve külfetler üzerine de sünger
Biraz evvel Avrupa'dan, Belçika'dan misal
çekmeye'vesile vermek demektir. Binaenaleyh,
ler getiren Sayın Barutçu oradaki muhalefetin
?
eskinin hatalarını, ne şekilde yapıldığım daima
nasnl çalıştığını da yakından , tetkik etmeliydi.
nazarı itibara alarak "bundan sonra mil
Ben kendisine bir misal vereceğim; bundan
let • hayatındaki istikametimizi • ona göre tâyin
iki ay kadar evvel ingiltere Başbakanı Mister
etmemiz lâzımdır.
Etli Amerika'ya Turuman'la görüşmeye gidi
Sayın Barutçu arkadaşımdan şunu rica
yordu, daha evvel muhalefet Lideri Çor çili gö
ederim, kendileri siyasi emniyetten ^bahsettiler.
rüyor. Çörçil, Etli'ye diyorki; bu hususta sizin
tBu .memlekette rbugün bir hürriyet buhran^ mı
le tamamen beraberim, benim namıma
da Truvar? .Acaba kendismi"bir muhalefet partili ola
man 'a hitap edebilirsiniz ve sizin sözleriniz bütün
rak emniyette hissetmiyor mu? -Aradaki devir
İngiltere'yi ilzam eder, diyor/
okadar<çok değişmiştir ki, kendilerine şunu
Nerede böyle muhalefet lideri?..Böylesini bul
kısaca hatırlatmak isterim.
sak baştacı yapardık. Hükümetin müspe't adımlar
Dün parti liderlerinin arkasında dolaşan
atmakta olduğu .şu zamanda, kendisinin zamanın
millî! emniyet memurları bugün de aynı şekil
da elde edemediği muvaffakiyetlerden dolayı
de takip etmekte midir, değil midir? Bu hu
üzüntülüdür. Mütemadiyen yürüyüş.halinde olan
susta kendi parti liderlerinin bir şikâyeti var
Hükümetin ayağına çelme takmaktan geri kal
mıdır?
mamaktadır. ' Dış meselelerde hassas olduklarını
Şunu da kendilerinden sormak isterim; es
söylüyorlar. Arkadaşlar, bir Avrupa 'Konseyi var.
kiden parti teşkilâtında vazife almış arkadaş
Avrupa Konseyinde 15 devlet âzadır. Kendilerine
ların hepsinin mektupları açılır, telefonları
vaktiyle yapılmış olan iştirak teklifini hüsnü
dinlenirdi. Acaba sayın muhalefet arkadaşla
telâkki edip, oraya gelmiş olsalardı! sayın liderle
rımızın bu hususta bir ıstırapları, bir şikâyet
ri burada konuşurken dış meseleler hakkında en
leri var mıdır?
iptidai malûmata sahip olmadığı meydana çıkmaz
ve hiç olmazsa orada Türkiye 'nin nasıl bir itibara
Arkadaşlar, devir o kadar değişti ki, bunu
mazhar
olduğunu yakından görmek imkân ve fır
ifade etmek kabil değildir. Say:n Reisicumhu
satını
elde
etmiş olurlardı.
rumuz şuraya geldiği zaman farkında bile
olmuyoruz.
Arkadaşlar, Avrupa Konseyinde, Türkiye iş
Bundan evvelki devirde motosiklet sesleri
tirak bakımmaan beşinci devlettir. Avrupa Kon
Keçiören'den duyulmakta idi. Devir okadar
seyinde Avrupa ordusu mevzuubahis olduğu za
değişmiştir.
man Türkiye'nin tezi ağır basmıştır. Avrupa
rine teıcüıaaıı olarak bu /kürsüden benim de söz

alaıaklığımâd^ta bir şart oldu.
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Konseyinde Umumi Meseleler Komisyonunda
Türkiye'ye ve Yunanistan'ın hariç bırakılması
için yapılan 'teklif ancak teklif sahibinin reyi ile
kalmıştır arkadaşlar. Diğer 14 devletin hiçbirisi
buna iştirak etmemiştir. Şu halde dış tehlikeden
bahsedilirken, dış garantilerden bahsedilirken bu
gün Avrupa'da ve dünyada cereyan etmekte olan
hâdiseleri de kedilerinin yakînen takip etmeleri
ve nihayet bu kürsüye hazırlıklı olarak çıkmaları
lâzımdı.
Sonra ahdî teminat üzerinde duruyorlar. Dip
lomasi hayatında yazılı teminatlar dünkü gibi
bugün ayni kuvveti haiz değildirler. Bugün mil
letlerin, devletlerin birbirine yardımı nihayet
umumi sulh zaviyesinden, sulh mevzuu etrafında
mütalâa edilmektedir..
Diyorlar ki, altı ay evvel Amerika'nın falan
ca Devlet adamı şöyle konuştu ve Türkiye 'yi ken
di müdafaa sahasının dışında bıraktı. Kendile
rine sormak isterim, acaba Türkiye dünya sulhüne Kore'den daha mı az lâzımdır? Bizim Ko
ro'ye iştirakimizin ne şekilde olduğu hepinizin
malûmudur. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler
âzası bulunan Türkiye'ye yapılacak muhtemel
bir tecavüz karşısında şimdiki harbe iştirak et
miş olan devletler, hayır biz Türkiye'ye yardım
etmiyeceğiz, kendi başına ne yaparsa yapsın mı
diyeceklerdir? Böyle düşüneceklerine inanmak en
basit tabiriyle hakikat1 ara dirsek çevirmekten
başka bir şey değildir.
Arkadaşlar, bir kere bunu tarihî bakımdan
mütalâa etmek lâzımdır. Türkiye'nin bugünkü
durumu nedir ? Onu nazardan uzak tutmamak
icabeder. Bugün dünya ikiye ayrıldığına göre,
tecavüz edecek olan taraf, taraflardan birisidir.
O tecavüz edecek tarafın yani kızıl emperyaliz-
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min boğazlan kontrol etmesine, Garp demokra
sileri rıza gösterirler mi? Veyahut da bunun
dünya sulhüne ve kendi memleketlerinin men
faatine uygun olduğunu kabul etmeye imkân
var mıdır? Elde bu doneler* bu hakikatlar du
rurken «siz bana bir yazılı hüccet getirin, ben
sizleri tebrik edeyim» demek hakikatla bağdaşabiliı* mi?
Arkadaşlar, sözlerimi burada kesiyorum, siz
leri fazla işgal edecek değilim.
Sayın Güna'tay, parti başkanlarının gönül
lerinde sam yelleri estirmesine mukabil, gönül
lere imbat rüzgârı getirdiler. Ve bütün arkada
oturan arkadaşlarla hakikaten çok iyi konuş
tuklarını birbirimize söyledik. Hakikaten üzüle
cek bir hâdisedir, Sayın Günaltay bugün muha
lefet partisinin başında bulunmaktadır. Başın
da Şemsettin Günaltay'm bulunmasını isterdik.
Şemsettin Günaltay'in bu kürsüden söylediğini
gayet samimî olarak telâkki eden bir arkada
şınız sıfatiyle onun muhalefet lideri olduğu tak
dirde partiler arasındaki münasebetlerin bam
başka olacağına şahsan inanmış bir arkadaşını
zım. (Alkışlar) Biz hüsnü niyetle yürüyecek,
daima onlara ellerimizi uzatacağız.
Bizi muhalif olarak ister misiniz? Diyorlar.
Nasıl tanımıyalım ki, biz, kendimiz muhalefet
ten gelmiş insanlarız. Elbette demokratik bir re
jimde muhalefetin büyük bir rolü vardır. Yeterki muhalefet, o büyük rolü lâyikı şekilde ifa
edebilsin.
Sözlerim bu kadardır.
BAŞKAN — Oturuma 10 dakika ara veri
yorum.
Kapanma saati : 17,30

ttçÜKOÜ
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Açılma saati: 17,55
BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı
KilTtPLER : Nazlı Tiabar (istanbul), Püruzan Tekil (istanbul)
—Wm

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Celâl
• Yardımcı'nmdır.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem
arkadaşlar, dün burada huzurunuzda % 100 sâf
ve samimî hislerle, Doğu kalkınması hakkında
mâruzâtta bulundum. Ve Doğunun ihtiyaçları
nı ve eksiklerini elimden geldiği kadar belirtmeye
çalışmıştım.. Doğu kalkınması hakkında Bütçe
dolayısiyle Bakanlıklardan yardım rica etmiş
tim.
Bu sabah Maliye Bakanının verdiği izahat
tan ve mütaakiben Tarım, Bayındırlık, Eğitim
ve Sıhhat Bakanlarından aldığım izahat neti
cesinde, bütçenin tümü içinde toplu olarak Do
ğu için bir tahsisat ayrılmamış ise de Tarım Ba
kanlığından, Eğitim Bakanlığından, Sıhhat Ba
kanlığından ve diğer her bakanlıkların kendi
bütçesinden oldukça meselâ Eğitim Bakanlığı
4,milyon, Tarım Bakanlığı 30 milyon, Bayındır
lıktan 30 milyon, Sıhhattan 2 milyon gibi bir
paranın tahsisen Doğunun eksiklerini tamamla
mak için ayrılmış olduğunu bugün öğrenmiş
olduk.
Sâf ve samimî dileklerimi arzederken bunu
maksat ve gayesini Maliye Bakanı huzurunda
açıkladı. Bu sebeple memnuniyet ifade eden
I maruzatım Doğunun kalkınması için Doğulu
bir milletvekili olarak değil, vatanımı, Türk
Milletini çok sevdiğimdendir. Bunu memleketin
her bir yerinde göreceğim eksikleri sizler gibi
aynı hislerle tebarüz ettirmek ve bunları açık
lamak benim için en büyük bir vicdan borcu
dur. Hükümete ve Bütçe Komisyonuna bu alâ
kasından dolayı millet adına ve Doğu adına çok
ender sarf ettiğim şükranlarımı arzederim, ar
kadaşlar. (Soldan: Alkışlar)
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Çok
muhterem arkadaşlar; söz alanlar maalesef ken
dilerinden evvel söz sırasına göre yazılmış olan
ların ne Büyüyeceklerini bilmedikleri için bazan

konuşmalarda tekerrür olmak zarureti hâşıİ ol*
maktadır. Bendeniz de benden evvel konuşan
Celâl Yardımcı arkadaşım gibi, Hükümetin Do
ğu kalkınması için ayırmış olduğu ödenek dola
yısiyle şükranlarımı arz için söz almış bulunu
yorum.
Arkadaşlar; dün de Yüksek Heyetinize arzettiğim gibi, Doğunun ıstıraplarını terennüm
ederken, acı acı şikâyette bulunmuştum ve Hü
kümetimizin bu yarayı teşhis ettiğini, bu yarayı
tedavi edeceğine inandığımızı da söylemiştim.
Fakat, bütçenin içiıide Doğu illerinin kalkın
ması için betahsis bir tahsisat görmediğimiz
için biraz ıstırap duyduğumuzu da arzetmiştim.
Bugün sabahki konuşmasında Maliye Bakanı bi
ze bâzı bakanlıkların bu husus için ayrıldıkları
tahsisatı rakamla ifade ettiklerinden dolayı duy
duğumuz inşirah ve sevinci burada zikretmek ve
millet namına, Doğu namına Hükümete teşek
kürlerimi arzetmek isterim. Mâruaztım bundan
ibarettir. (Alkışlar).
NEDİM ÖKMEN (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlarım, kıymetli vakitlerinizi iki üç dakika
alacağım için affmızı rica edeceğim. Eğer bir mec
buriyet hissetmemiş olsaydım huzurunuza gelmiyeeektim.
Sayın Faik Ahmed Barutçu,, sözleri arasînday eski iktidarın suiistimalleri takip ettiğini,
suçluları aradığını söyledi ve şahit olarak da
bendenizi gösterdi. Bölükbaşı da bu işhattan mü
tehassis olduğunu ifade etti. Bu şahadet vazife
sini millet huzurunda yapmayı kendim için bir
vazife sayıyorum.
Arkadaşlarım, bir tesadüf eseri olarak 1947
senesinde tekelde, 1948 de orman idaresinde,
1949 da evkaf idaresinde çalışmak imkânını bul
dum.
Tekel tetkikatı sonunda verdiğim rapor,
Muhterem Nuri özsan'ın, Tekel Bakanı olduk
tan sonra, mevkii muameleye konuldu. Çünkü
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raporumuzda öğleden evvel de arzetmiş oldu
ğum üzere suiistimal 30 milyon lira idi. Bu hu
sustaki mesuliyetin yalnız Orman Umum Mü
dürlüğüne değil, o zamanın iktidarının heyeti
umumiyesine şâmil olduğunu raporumda yaz
mıştım, ve çam koru inşası işi de'kendisine sual
tevcihine imkân olmıyan bu mevkii işgal edem
zattan bahsetmiştim. Bu itibarla rapor mevkii
muameleye konamamıştır.
Tekel tahkikatında da, Maliye Bakanımızın
nutuklarında işaret ettiği Maltepe' Sigara faBrigasırnn yapılmasının memleket için zararli ol
duğunu ısrarla belirtmiştim. Ayrıca Tekel İda
resinin reklâm tahsisatından her ay* Cumhur
başkanlığı Sarayına 80 kilo 400 gram sigara ve
rildiğini belirtmiştim.
Sön tahkikatımın Evkaf Genel Müdürlüğü
tahkikatı olduğunu ve burada Manisa, Balıkesir
ve Aydın'da dokuz camiin tamiri için sarfedilen
500 bin liranın 213 bin lirasının çalındığını be
lirtmiştim. Failleri tevkif edilmişlerdi. Bunun
neticesinde Başbakanlık bana tahkikatın bu saf
hası bitinceye kadar üç ay hastalanmamı teklif
etmişti. (Soldan gülüşmeler alkışlar). (Faik Ah
med Barutçu nerede sesleri).
îşte muhterem arkadaşlarım, eski iktidarın
suiistimalleri tahkik politikasının ufak bir blânçosu. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar),
BAŞKAN — Memiş. Yazıcı*
MEMlŞ YAZICI (Erzurum) — Aziz arkan
daşlarnuc; Faik Ahmedt Barutçu arkadaşımız söz
* söyledikten- sonra* h«mm söz söylemek, istedim*
pefe geç söz,aldığım için söizaimün\kıymetini'kay*bettiğini tahmin ediyoromu Bu.•>. kürsüye; çatar*
arkadaşlar bir saatten aşağı inemiyor fakafc hem
beş; dakikada.inecef im; (Soldan! yaşa sesleri) >
Bütçe vesilesiyle yapılan görüşmeler tamamen siyasi, bir safhaya intikal, etti;
SOLDAN BÎR'SES —Âdettir.
MEMİŞ YAZICI (Devamla) — Âdettir ama
bu, âdetin hilâfına çıktı. Çünkü oku yaydan çı
kardılar. Baklayı düşürdüler, mütecavizlerde
yere serildi. Neden böyle oldu acaba arkadaşlar?
Bunu yanlış mı takdir ediyorlardı, çünkü W49
Haziranından itibaren bugün bu kürsüye çıkan
İnönü diktatoryasını, aynı zihniyeti devam etti
riyordu. Öğünden itibaren memuru mu tah
rik etmediler. Orduyu mu tahrik etme
diler. Yüksek tahsil gençliğini mi tahrik et-

0:3

mediler. Memlekette bir isyan havâsi yaratmak
istediler. Bunu fiilen yaptılar bu kürsüye çıkan•, 1ar mutlaka açık alınlı olmalıdırlar. (Bravo ses
leri).
•
Bugünkü muhalefetin ve dünkü iktidarın
başları da bu kürsüye çıkmamalıdırlar. Onu
muhalefet safında bulunan gençlere bırakmalı. dır. Hiç olmazsa onlar temizdirler.
Şimdi Faik Ahmed Barutçu 'dan aldığım
ilhamı ve dediği gibi suiistimalleri millete du
yurmak lâzımdır. Ben de kısaca iki kelime ile
bunu söyliyeceğim.
Faik Ahmed Barutçu kimdir? (Yoo sesleri)
(Gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, siz lütfen sükûnet bu
lun. Ben Memiş beyden rica ederim, şahsiyata
girmemesini bilir. O da zaten İçtüzüğe riayet
eder girmez.
SAFFET GÜROL (Konya) — Broşür çıkar
Memiş bey.
MEMİŞ YAZICI (Devamla) — Benim bu
sözlerim onun için kâfidir.
O; suiistimallerden bahsederken bu milletin
bu mübarek kürsüsüne çıkmak hakkını haiz de
ğildir.
BAŞKAN — Mevzua geçin efendim.
MEMİŞ YAZICI' (Devamla) — Evet; arka
daşlardan bir ikisini • işhat ederek suiistimalleri
önlemek istediklerini söylemişlerdi. Onlar suiis
timalleri: araştırmak vesilesiyle milleti uyuştur
mak ve oyalamak istediler. 27 senenin 12 senesi
tamamen böyle geçmiştir; Artık bunlardan bah
setmek için bir az hicap duymak lâzımdır.
BAŞKAN — Agâh Erozan.
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; kıymetli arkadaşlarımın konuşmasın-.
dan sonra benim yüksek huzurunuzu işgal etmem
abestir. (Sağdan soldan, bravo sesleri)
Yalnız bir dakikanızı lütfetmenizi rica ede
ceğim. (Oooo, sesleri)
Ben de eski iktidar devrinde kanunsuz veri
len bir emri ifâ etmediğimden dolayı polis kont
rolüne tâbi olmuş; bir arkadaşınızım. Bu vaziyet
karşısında Halk Partisi hiçbir zaman bizim kar
şımızda horozluk edemez. (Gürültüler masa ka
pakları..) Demokrat Parti horoz partisidir. (Gü
rültüler masa kapakları vurulması ve gülüşme
ler) Millete ve memlekete.. (Gürültüler)1
Arkadaşlar, teşbihte hatâ olmaz; Mîllete ve
memlekete hiçbir sahada gebeliği yoktur. Halk
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Partisinin taşıdığı vebal ve mesuliyet ve her sa
hadaki vebal ve suiistimallerikarşısındabu mem
lekette çok hesaplı konuşması ve her zaman
itirafı kusurda bulunması lâzımdlr. (Sağdan
gürültüler) Arkadaşlar, bâtılı müdafaa hüsran
dır. Hüsnüniyet, samimiyet bizden itirafı ku-sur onlardan; kadirşinaslık bizden olursa talep
ettikleri çalışma- her zaman mümkün olur. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Avni Doğan.
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, ben sayın Nedim Bey arkadaşımızın
konuşması üzerine söz almış, bulunuyorum. Ne
dim Bey arkadaşımız, hakikaten orman işlerin
de vo diğer sahalarda yapılmış olan suiistimal
leri ciddî ve uzun bir emekle tesbit etmiş" bir ar
kadaştı. ifadelerinin çpğu tahkikat yaptığı işle
re ait olduğu için sahih olması icabeder. Aksini
iddia edecek mevkide değilim. Ancak memleke
tin bugün içinde bulunduğu hal, Demokrat Par
tiye şöyle bir vazife tahmil etmektedir. O va
zife de haknaşinaslık telâkki etmezseniz, arzedeyim, ecdadımız yaralama, öldür demişlerdir.
Siz icra mevkiindesiniz. Elinizi yakanızı tu
tan hiçbir kanun yoktur. Cumhuriyet Halk Par
tisi., (Gürültüler) (devam sesleri) Cumhuriyet
Halk Partisinin köylerde, kazalarda, vilâyet^
lerde ve büyük şehirlerde bir. sürü müntesipleri. vardır; Esnaf tüccar, çeşitli sanatlara saiik
olan bir sürü namuslu adamları ihtiva eder.
Cumhuriyet Halk Partisinin topyekûn itham
dan v&z geçilmesi için hırsızı, ahlâksızı, namusa"
suzu ortaya koymak sizin vazif enizdir. Bunu
yapmadığınız, takdirde vazif ei tarihiyenizi yap
mamışsınız demektir. Aksi takdirde vebal ta
mamen size- racidir. Biz; kayıtsız şartsız sizin
göstereceğiniz usullere tâbi olarak 27 senelik
mazinin tetkikim canı gönülden istemekteyiz.
EMEULLAH NTOKÜ i Erzurum) — Bildik
lerinizi de bize intikal ettirirseniz»
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar,
bunun tek çaresi halli sizm harekete geçmeniz
le kabildir; Aksi takdirde bütün bu sözler bu
kubbede boş olarak cereyan eder.
Buraya çıkmışken Doğu hakkında kısa bir
ricada dâ bulunmak istiyorum: Doğunun muh
taç olduğu yalnız imar ve tahsisat değildir. Ya
ni medeni tesislerin yapılmasiyle iktifa edile
mez. Hudut rejimi mutlaka ıslaha muhtaçtır.
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Bu - itibarla- saym îçişleri Bak&mndan şu husuf
ları- rica-' etmek istiyorum*: Cenup--hudutlarımız?
Mârşit* Pınardan - Silopi*fe:-. kadar gürarüîKr WVLhafaza teşkilatına mevdudur. Sllopi'deirBtw
hududuna kadar olan mıntıkada da- askerî* km*
vetlerimiz var; Bunlar Hudutta hem- setir kıtaav
ti vazifesini - görürler ve henr de- emniyet; tsşiki?
latı vazife ve tertibatım alırlar. Bu nizam; da'
tebeddül1 olmuşsa bilmiyorum, sxm zamanlara?
kadar vaziyet böyle idî. Burada* yaşıyaır vartan*
daşlarm hududun öbür tarafında yakın alâka-*
lan vardır. Ya tarlası vardlr, yahut* en kısa pa
zarda malim satmak mecburryetindfedir,' Btmu
gidermek için * hududun bu * tarafindar pazar-yer*
lerî ihdasa etmelr ve- hudut işlerimr bilhassa bit
hizmet- için yetiştirilmiş-, Mzmeti - ifar- eden- kur^ar
neferler yerine vasıfları yerinde- b i r zabıtanın'
elinevtevdi etmek icabeder: Bunu* temin ettiği ;
takdirde îç*işlerr Bakanım, Şarkf bilgesinin ıs
tırabını- bir az- olsun tefrvhr etmiş- oiun (BravoAvni Doğan sesleri)
AHMET HAMDI BAŞAB. (İstanbul) —
Efendim,. bendeniz de orman işlerinin bu sene
komisyonda tetkik eden bütçe raportörü olmam
dolayısiyle Sayın Faik Ahmed Barutçu arkada
şımızın orman işlerinin kendi zamanlarında ma
liye müfettişleri vasıtasiyle tetkik edilmek ka
rarı verildiğinden bahsetmeleri münasebetiyle
bu teftişin .neticelerinin ne olduğunu raporumda
belirtmiştim. Bunu müsaadenizle arzetmek isti
yorum.
Filhakika ormanda 14 senelik, 1948»senesine*
kadar 12» senelik birçok suiistimalleri ihtiva
eden birçok yolsuzlukları ihtiva eden. ve
nihayet Yüce Divanda, yapılan bir muha
keme. dolayısiyle bahis mevzuu edilmiş, suiis*
timallerin tetkiki maliye müfettişi arkadaşa
mız Nedim Ökmen'in baş^anlığnıda bir komisr
yona havale edilmişti. Bu komisyon raporunu
Tarım Bakanlığına 29 . I . 1949 tarihinde ver
mektedir. Dikkat buyurursanız 29'. I . 19^49'ta
rihinde rapor verilmiştir. Bu rapor, tam bir se
ne 8 ay, 4 gün muamelesiz kalmıştır, Nihayet
Demokrat Parti iktidarının iş bağına gelmesin
den ve yolsuzlukların bir gün meydana çıkacağı
malûm olmasından sonra, son günlerde muame
leye konmuştur. Ve maalesef bakanlık müfettiş
lerinin yaptığı tetkikatta bu kimselerin şimdiye
kadar 63 kadan hakkında neticeye varılmış ve
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kuşuz konuşur; Şark illerinde bulunan bir me
mur sıfatiyle oraların bir hudut ve pazar dâvası
olduğunu ve bu mühim işin gözden uzak tutulmamasmı İçişleri Bakanma tavsiye ettiler. Ve bu,
memleketin büyük bir meselesidir dediler. îş/te bu
samimi sözdür ki, beni huzurunuza çıkardı. Cum
huriyet Halk Partisine mensup arkadaşlarımız
bize diyorlar ki: (Gelin başbaşa verelim de mem
leket işlerini birlikte yürütelim). Günaltay'ı çok
severim. Onun temizliğine inanan insanlardan bi
riyim. Bu yaşta bir adam, fiş raporu okunduğu
zaman ayağa kalkıyor ve : (Bundan haberim var
sa ben ölmeliyim, kahrolmalıyım) diyor.
Arkadaşlar ben bu samimî sesi dinledikten
sonra vicdani bir muhasebe yaptım; bu ses, temiz
liğin, hesap vermeye hazırlanan temiz bir nasiyenin ifadesidir dedim. Bizimle muhalefet baş ba
şa samimiyetle bu memleketin dertleri üzerine
eğilmek ve yumulmak istiyor dedim. Fakat ma
demki bunu samimiyetle istiyorlar o halde: İnö
nü'yü sustursunlar. Bilsinler ki, İnönü başların
da bulundukça biz, gerek radyo ile söylediği sö
zü düşündükçe, gerek buraya birden bire elinde
yangın fitili ile gelip bütçe mevzuu üzerinde gö
rüşülürken hemen askerî emniyet bahsinden en
dişe yaratıcı bir çığıra girdiğini gördükçe kendi
sine o kusurları bağışlayamayız. Biz, muhalefeti
idare eden bu başkanın emri altındaki arkadaş
ların sözlerine biraz zorulukla inanacağız. Bu dü
şünce bizim için bir ruhi halettir ve yürüyen bir
hakikati daime olarak kalacaktır.
Arkadaşlar, Bir taraftan İnönü böyle yıkıcı
lıkla uğraşıyor diğer taraftan da Günaltay ile
Barutçu : (Yapmayın Allah aşkına, bırakın şu
taarruz yolunu!) diye yalvarıyorlar ve : (Anma
yın şu kötü günleri!) deyip duruyorlar. Böyle
demekle bizi kandıramazlar; evvelâ başlarından
İnönü'yü atsınlar, sonra Ulus'un sesini kıssınlar,
bir de Hüseyin Cahid'i aralarından uzaklaştırsınlar. Eğer memleket işlerinde'behemehal bera
ber çalışmamızı, istiyorlarsa ve beraber çalışacak
HÂMİT ŞEVKET ÎNGE (Ankara) — Ken-.'. sak, bu dertli memlekette vicdani, ahlâki, vatani
dim yorulduğum için arkadaşlarımın da umumi
vazifelerimizi birlikte yapacaksak, bu üç belâyı,
konuşmalardan yorulduğuna kaniim. Onun için
belvayı yoketmeldirler. (Soldan, gülüşmeler, al
sözlerimi kısa keserek iki dakikadan ziyade vak
kışlar, bravo sesleri).
tinizi almiyacağım.
BAŞKAN — Bütçenin tümü hakkında baş
ka söz istiyen kalmamıştır. Maddelere geçilme
Avni Doğan arkadaşımız, çok müspet konu
sini kabul edenler... Lütfen işaret -etsinler... Ka
şan bir arkadaşımızdır. Kendilerini yakmen tanı
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul
rım. Namusuna güvenen, mazisi temiz insanlara
edilmiştir.
mahsus bir şeşle daima.böyle konuşur, yani kor-

İ 520 917 liralık kısmı hakkında ceza takibi gerekmisse de Af Kanunu çıktığı için bunlar hakkında
muamele yapılamamıştır. Bunlar içerisinde en
teresan bir noktayı daha arzetmek istiyorum:
Orman idaresinin yolsuzluklarını ihtiva eden
muameleleri daha çok 1946 senesi sonuna kadar
olmuştur. Bu yolsuzlukların aklü hayale gelmiyecek kadar büyük şeyler olduğunu anlamak is
tersiniz, ki, bütün memleket bunu anlamak ihtiyacındadır, bendenizin yazdığım ve bütçe ile
birlikte bütün arkadaşlara tevzi edilmiş olan ra
porun mütalâası kâfi gelir.
Burada şayanı dikkat bir hâdise 1946 senesi
nihayetine kadar 9 senelik Orman İdaresinin
hesabı katilerinin tetkikma ait Sayıştay rapor
ları geçen sene 1950 senesi Şubatının 15 nci gü
nü tarihi ile Meclise gelmiştir. Bu rapor bir he
sabı katiyi ve bir de ibra kanunu ihtiva etmek
tedir. 15 Şubat tarihli olan bu rapor B. M. Mec
lisine geliyor, Sayıştay Encümenine gidiyor. Bu
nun, 9 senelik hesabın hakkında, bu beş, altı
yüz milyon liralık hesap hakkındaki raporu Mec
lisin Sayıştay Encümeninde 23 Şubatta tasdik
ediliyor ve 1 Mart tarihinde yani seçimlerin ye
nilenme kararı sırasında bilâ müzakere Meclisten
geçiyor. Bu raporun bu kadar süratle Meclisin
Sayıştay Encümeninden nasıl çıkmış olduğunu
tetkik elttim, üzüntü duydum arkadaşlar. Geçen
devrede Sayıştay Komisyonu Başkanlığı eden -za
tın 1946 yıl sonuna kadar hesapları tetkik edilen
Orman Umum Müdürlüğünde Muhasebe Müdürü
olan ve bilâhara mebus olan bir zat olduğu mey
dana çıkmıştır.
Bu itibarla arkadaşlar, Faik Ahmed Barutçu
arkadaşımız suiistimallerle mücadele etmek ka
rarını vermiş olduklarını söyliyebilir. Fakat bu
karar üzerine yapılmış olan teftiş ve tetkiklerin
bir nevi gösterişten ibaret kaldığını vesikalara
istinaden arzetmekte bendenizin vazifemdir. (Al
kışlar).
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MADDE 1.—• Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1951 Bütçe yılı yatırımları dışrnda kalan
giderleri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 275 271 465) lira ve yatırım
giderleri için de (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (305 014 897) lira ödenek verilmiştir.

210

211

A. — Büyük Millet Meclisi Bütçesi:

212

BAŞKAN — Efendim, Büyük Millet Meclisi
nin Bütçesi hakkında söz istiyen var mı?
(Yok sesleri) Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Bölümlere geçilmesi
kabul edilmiştir.
B.
101 ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
102 Denetçi ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler..
Etmıyenler... Kabul edilmiştir.
103 Üyelerin yollukları
1
BAŞKAN — Kabul edenler..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
20i Aylıklar
BAŞKAN - - Kabul edenler..
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4598 sayılı Kânun gereğince
yapılacak zamlar ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanun gereğince
ödenecek yabancı dil para mü
kâfatı
BAŞKAN —i Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrası ile 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak zamlar ve ödemeler
karşılığı .

301

Lira
740 130

302

2 001

303

458 000

304

773 561

306

530 520

307

12 000

308

37 080
309

Ö :$
Lıira

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Genel Kâtip temsil ödeneği
3 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Fâzla çalışma hacları
48 700
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyen.'er... Kabul edilmiştir.
4367 sayılı Kanun gereğince
kolluk memurlarına verilecek
er tayını bedeli
12 900
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Büro giderleri
111 950
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Saraylar giderleri
57 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
300
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
P. T. T. Ücret ve giderleri
35 800
BAŞKAN —. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
40 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yolluklar
13 750
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
2 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
11,500

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm hakkında
bir önerge vardır.
2

106 124

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
1951 Bütçe tasarısında muhtelif başkanlık
larla bakanlıkların gider bütçelerinde makam
otomobilleri için işletme ve onarma masrafları
birbirinin ayni değildir. Haddizatında ehemmi
yet verilecek bir nokta ve miktar olmakla bera-ber prensip itibariyle yeknesaklık lâzımdır.
Umumi olarak her bakan otomobili için
2 000 bin lira işletme ve 2 000 lira onarma mas-
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rafı kabul edilmiştir; fakat bunlara aykırı şu
giderler de,göze çarpmaktadır.
Sayfa İşletme Onarma
B. M. M. Başkanlığı
11
Başbakanlık
32
iki:Devlet Bakanlığı
için
Dışişleri Bakanlığı için 183
İçişleri
»
»
144
Ekonomi sBakan.
300
Sağlık
»
322
Tarım
»
379
Ulaştırma
»
418
Çalışma
»
423
İşletme
• »
436

4000
6000

2000
3000

5000
,3000
2000
2000
2000
3000
2000
2000
2000

3000
3000
1000
1000
1600
2000
1500
1000
1000

Bunların hepsinin seyyanen ikişer bin lira
üzerinden tanzimini teklif ederim.
Afyon Milletvekili Emekli G.
Ali İhsan Sâbis
BÜTÇE K. ADINA FAHRETTİN SAYIMER
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, takrir sa
hibinin başkanlık otomobillerinin tahsisatlarına
taalluk eden teklifi yerindedir. Ancak bütçe tet
kik edilecek olursa başkanvekilleri otomobili
1950 arabaları bugün kaldırılmıştır. Bu\ itibarla
başkanvekilleririin de aynı otomobilden istifade
etmeleri itibariyle benzin masrafı olarak dört
bin lira bu bakımdan konmuştur.
Onarma giderine gelince; arabaların zaman
itibariyle eskimiş olmaları tamirini icap ettir
mektedir. Bu itibarla 2 000 lira konmuştur. Bi
naenaleyh 11 500 liranın kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşacak baş
ka arkadaş var mı? Şu halde önergenin diğer
kısımları diğer bakanlıkların bölüm1 erini ilgi
lendirir. Biz şimdi 309 ncu bölümün birinci mad
disini teşkil eden dört bin liranın iki bin liraya
indirilmesi teklifi üzerindeyiz. Bu önergenin
bu kısmı heyeti aliyenizce nazarı dikkate alına
cak olursa yeniden tesbiti için Jcomisyona gide
cektir. Şu ,halde bunu dikkate arzediyorum:
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir.
Şimdi 309 neu bölümü kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
;B.
Lira
401 Basımevi işletme / giderleri
ı60 000*
iBAfffEAN — Efendim bu; hususta bir öner;#9 ¥HrtİH.
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Meşrutiyet devrinde ve ondan evvel çıkıp
hâlâ yürürlükte bulunan kanunlardan ayrıca
Cumhuriyet devrinde de 6000 « yakm kanun sık
mış ve bunların çoğu yürürlükteki %ir-kanınnın
bir veya birkaç maddesinin deği^tirilmesme tâair
bulunmuştur. Bu arada başka Devletlerle yapı
lan ticaret anlaşmalarına dair birçok kanunlar
buunduğu gibi yalnız bir tek kişiyi ilgilendiren
ve hükmü geçmiş bulunan kanunlar da vardır.
Bu yüzden her hangi bir hâdisede hangi kanu
nun tatbik edileceğini kestirmek ve ,bu kanunu
bulmak pek müşkül bir hal almıştır.
Büyük Millet Meclisince bastırılmış olan ve
Cumhuriyet devrine ait kanunları ihtiva eden
kanunlar dergisi 32 cilde varmış ve bir çoğu
nun mevcudu da kalmamıştır.
Bu sebeble Devletlerarası anlaşmalaruı tasdikma mütedair olan, mahdut-şahısları ilgilendi
ren, yıllık bütçelere taallûk e>4en, hükmü geç
miş veya kaldırılmış, değiştirilmiş İmlunan ka
nunlar hariç bırakılarak yahv?z bugün yürür
lükte ^bulunan kanunların »ekleri ve ^tâdilleri bir
metinde toplanmak şartiyle Meclis 'Matbaasında
bastırılarak milletvekillerine, mahkemelere ve lü
zumlu dairelere dağıtılmasına ve bu iş için '50
bin lira tahsisatın Meclis Bütçesi 401 ^-sayılı bö
lümüne ilâvesine ve bu iş için *. bir vkomisyon teş
kiline karar verilmesi için yüksek delâleainM
saygılarımla Tİca ederiz.
Tokad İMilletıaekiîi
Halûk Üfceren
Sivaa
Bolu
?Ordu
1. Dizdar
M. iDayıoğlu
F. Bozfcfîie
Niğde
Kastamonu
Tokad
H. N. Yurdakul
(E. ^Tosunoğlu
.A.tGürkan
Tokad
Tokad
Manisa
F. Çubuk
<H. Koyutürfc
îF. Jlker
Manim
Gümüşane
ıBaîıkesir
M. Tümay
C. Baybura
fM. Tuncay
Yozgad
CFrsbzon
Ybzgad
F. Erbaş
M. R. Tarâkçıoğlu H. Üçöz
Samsun
Balşkesir
Kocaeli
H. Fehmi
E. -Güreli
M. Yılmaz
Tokad
Bilecik
Bilecik
M. özdemir
T. 0ran
M. Kurkut
Balıkesir
Balskesir
Mütahya
'E. "Budakoğlu
V. Asena
Y". «Aysal
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Maltya
Diyarbakır
Trabzon
H. Doğan
P. Alpiskender
M. Goloğlu
îzmir
Çoruh
Ankara
M. Aldemir
A. Rıza Sağlar
H. Şevket înce
Ankara
Balıkesir
Bursa
M. Erkuyumeu
S. Benli
A. Erozan
Erzurum
Seyhan
Kayseri
M. Zeren
C. Türk
P. Apaydın
Çanakkale
îzmir
Bolu
S.
Endik
M. Ehener
F. Belen
Maraş
Kırşehir
Tokad
A. Kadoğlu
R. özdeş
N. Topcoğlu
Niğde
Sivas
Rize
N. Bilge
N. Ertürk
t. Akçal
Mardin
Zonguldak
Yozgad
K.Türkoğlu
M. Alakant
Y. Karslıoğlu
Tekirdağ
Ş. Mocan
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü izah edecektiı.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar; bu teklife geçmeden evvel bu, ve buna ben
zer teklifler hakkında birkaç söz söylemeyi lü
zumlu buldum. Bu şekilde munzam tahsisatla
rın verilmesi için yapılan yedi tane teklifin muh
tevası ile bir milyon 780 bin lira kadar bir para
tutmaktadır. Bunlar üzerinde cereyan eden mü
zakerelerden sonra kabulünün bütçeye zaruri ve
mübrem olmıyan bir takım külfetler izahtan
vareste olduğu için mütaakıp teklif sahiplerinin
de sırası geldiği zaman teklifleri hakkında noktai nazarımızı izah etmek hakkını muhafaza et
mek şartiyle bütçeye masraf tahmil edecek tek
liflerde İsrar etmemelerini bilhassa rica ederim.
Şimdi mevzuubahis olan kanunların tevhidi
mevzuundaki düşüncemizi de arzediyorum:
Kanunların hangilerinin mer'i olup olmadığı,
bunların tadili, tek metin halinde tesbiti kolay
bir iş değildir. Bu, ancak salahiyetli bir heyetin
tetkikından geçmesiyle ve bütün mevzuatımız
üzerinde esaslı ve ciddî çalışmalarla kabildir.
Meclis içerisindeki teşekküller de bunu yapmak
vazifesiyle görevlendirilecek olan arkadaşlar,
bu salâhiyeti haiz durumda değildirler. Sonra
bu metni ihtiva edecek olan büyük eserin Mec
lis Matbaasında basılmasına da maddeten im
kân yoktur. Çünkü matbaamız yükü itibariyle
ancak Kamutayın komisyonların ve büroların,
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işlerine güçlükle yetişebilecek durumdadır. Bi
zim Genel Kâtipliğin her sene hazırlamakta bu
lunduğu Kavanin Mecmuası, bir çalışma yılın
da Meclis tarafından çıkarılan kanunları zaten
ihtiva ettiği için bu ihtiyacın da bir kısmına
olsun bu şekilde cevap verilmektedir. Kaldı ki
kanunların tek metin halinde derlenip yeniden
basılması, teşriî Meclisin mevzuu değildir. Hal
böyle olunca, teklif gereğince bir tahsisat mev
zuuna lüzum görüldüğü takdirde bunun diğer
salahiyetli Bakanlıklar tarafından yapılması za
ruridir.
Şu noktaya da işaret etmek isterim ki biraz
evvel konuşan Sayın Adalet Bakanı, bütün ka
nunlar üzerinde yeniden teşkil edilmiş olan sa
lahiyetli bir komisyonun tetkikler yapmakta
olduğunu bildirmiştir.
Binaenaleyh bu tetkikler sona erdiği zaman
kanunların esasen yeniden basılması mevzuuba
his olacağından bu ihtiyaç da kendiliğinden gi
derilmiş olacaktır. Bu itibarla önergenin kabul
edilmemesini rica ederim.
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum,
nazarı itibare alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı itibare alınmamıştır. Bölümü oyunuza sunuyo
rum kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir.
Lira
B.
6 000
402 Bahçe giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 500
403 Başkanlık temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
404 Koruyucu asker müfrezesi gi
107 202
derleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14 000
451 Kitaplık giderleri .
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
453 Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri
105 702
Kabul
edenler...
BAŞKAN Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
454 Sigorta
9 700
Kabul
edenler...
BAŞKAN Etmiyenler.., Kabul edilmiştir,
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B.
Lira
501 Geçen yır borçlan
500
BAŞKAN — Kabul edenler..,
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502, Eski yıl borçları
2
BAŞKAN' — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
701 Onarma
141 950
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B —' Cumhurbaşkanlığı Bütçesi:
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin
tümü üzerinde konuşmak için sözristiyen var mı?
(Hayır-sesleri) >
Bölümlere geçilmesini*reyinize! arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi* kabul edilmiştir.
B.
Lira
101 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve
tazminatı
149 336
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
201 Aylıklar
129 776
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir,
202 Hizmetliler ücreti
146 220
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ver 4598: sayılr kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve. yar
dımlar
5 600
BAŞKAN — Kabul edenler:.. Et
miyenler,... Kabul edilmiştir.
209? 4534 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin? (OD.) fıkrası ile 34,, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak, ödemeler
16 830
BAŞKAN—Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil ödeneği
3 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
213/ Yaverlik ve başdoktor ödeneği
15 327
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T. B. M. M Başkanlığına
Tasarruf için Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde
(sayfa; 19 - bölüm 213 yaverlik ve başdoktor
ödeneği olarak gösterilen-15 327 liranın (6 600
lira temsil ödeneği) şeklinde tenzil ve tashihini
teklif ederim.
Bu.iş için, evvelce Halk Partisi iktidarı tara
fından kabul edilmiş kanun da bu maksatla
kaldırılması lâzımdır..
Gerek yaverler ve gerek baştabip- askerden
olacaklarına göre,; rütbelerine mahsus ödenek
leri vardır; bu baştabibin her halde bir büyük
hastane başhekimliğinden daha yüksek olmadı
ğını zannederim.
Vazifeleri itibariyle Cumhurbaşkanı nezdinde bulunacak yaverlere de rütbe aylığından baş
ka bir temsil ödeneği vermek lâzımdır; fakat
tasarıda evvelce Halk Partisi zamanında bol
keseden konmuş olan W 327 liranın aynen ip
kası doğru değildir; bugün Bakanlara bile sene
de 5320^ lira ve bir kolordu, kumandanına ayda
175 liradan senede 2100 lira temsil veya makam
Ödeneği verilirken* Cumhurbaşkanlığı başyave
rine ve başhekimine bir'korgeneralden! fazla ma
kam-ödeneği vermek, kabul edilemez.
Afymt Karahisar Milletvekili
Emekli Geıieral
Ali İhsan. Sâbis
(Doğru,,doğru sesleri, soldan)
BAŞKAN—Söz komisyonundur:
BtTÇE KOMİSYONU &. EMÎN KALA
FAT (Çanakkale) — Efendim,; sayın generalin
kaldinlmasıni! istediği tahsisat,, kanun mevzu
udur. 4462 sayılı Kanuna göre, başyaver için
ayda 200,-j diğeri için: 100.-, tabip için 500.- liralıkr tahsisat mevcuttur. Bunun kaldırılabilmesi
için evvelâ bir kanun teklifinin yapılması: ve bu
nun da Mecliste kabulü lâzımgelmektedir. Bu
itibarla, önergenin reddi taraftarıyım. (Doğru
doğru sesleri).

BAŞKAN — Arkadaşlar, Muhasebei Umu
miye Kanunu hükümlerine göre, bütçeye, husu
si kanunlarda hükümleri bulunan tahsisattan
fazla veya daha az tahsisat konamaz. Eğer ar
kadaşlarımız ve paşa da arzu ederlerse mevcut
| kanunun tadili için teklifte bulunabilirler, kaBAŞKAN -^ Bu bölüm hakkında bir önerge I nun kabul edildiği takdirde o zaman bu tahsisat
vardır;
! kullanılmaz,
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ALİ İHSAN SÂBÎS ,(A|yön) •— Kanım tek
lif ettim.
BAŞKAN — Geldiği zaman görüşülür. Şu
halde bu îteklifi reye koymuyorum ve konamaz.
Bölümü kabul edenler lütfen işar et etsinler....
Kabul etmiyenler... Bölüm aynen kabul edil
miştir.
Lira
B.
172
000
Genel
.giderler
301
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
18 000
304 Haberleşme
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... .Kabul edilmiştir.
17 000
306 Giyecek ^giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
20 000
307 Yolluklar
BAŞKAN - Kabul edenler...
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri (İşletme, tamir,
50 000
satmalma)
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
402 Su, bahçe giderleriyle y$i ücreti 45 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5 000
701 Yapı ve onarma
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
C — Sayıştay Başkanlığı Bütçesi:
- Sayıştay Bütçesinin tümü hak
kında söz söylemek istiyen var mı efendim? (Yok
sesleri;)
Bölümlere geçilmesini kabul edenler lütfen
işaret buyursunlar, kabul etmiyenler, lütfen işa
ret buyursunlar.... Kabul edilmiştir.
Lira
B.
1 633 500
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul j&âenler...
Etmiyenler... Kabul <edümi§tir.
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Lira
B.
58
200
202 Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4598 sayılı Kanun gereğince ya
48 000
pılacak zamlar ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabu), edilmiştir.
209 "5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapîlacâk ödemeler karşılığı 93 044
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3 00D
210 ;Temsil ödeneği
iBAŞKAN — Kabul -edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
44 500
301 Büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğrt ve defterler
25 000
BAŞKAN — Kabul ©dinler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve
giderleri
12 §00
Kabul edenler...
BAŞKAN
Etmiyenler. Kabul .edilmiştir.
306 diyecekler
'9 200
BAŞKAN - Kabul edenler..
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
6 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir.
308 4178 ve 4598.sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi giderleri
ve yollukları
5 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Başkanlık otomobili giderleri
2 500
BAŞKAN — Bu bölüme dair bir önerge var
dır, okutuyorum.
B. M. M. Başkanlığına
Sayıştay Başkanının teşkilâtı bakımından
otomobil ile servislerini icabında denetlemesi
düşünülemez. Sadece başkanı evinden dairesi
ne getirip götürmeye Yazları Orhan tepede seb
ze ye bayan taşımakta olan makam otomobil
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ödeneğinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Çorum Milletvekili
H. Ortakçıoğlu
BAŞKAN — Bunun da bir kanun mevzuu
olması hasebiyle o kanunu kaldırmak için veri
lecek teklife kadar bunun aynen kabulü mecbu
riyeti vardır.
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) —
Ödenek kaldırılırsa mesele kalmaz.
BAŞKAN — Olmaz, kanun meriyette olduk
ça ödeneğini de vermeye mecburuz.
O halde 309 ncu bölümü oyunuza arzediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
B.
Lira
451 Yayın giderleri
2 750
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
476 Kurs giderleri
3 600
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
1
BAŞKAN — Kabul edenler..;
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
1 420
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
701 Onarma
25 000
BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum.
B. M. Meclisi Başkanlığına
Bölüm 701 Sayıştay onarma masrafının 5 bin
lira olmasını arz ve teklif ederim. Saygılarımla.
Çoruh Milletvekili
Mecit Bumin
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Söz isti
yorum.
BAŞKAN — Buyurun.
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Efen
dim, bâzı teklifler geliyor, burada oya konması
icabediyor. Başkanın buyurduğu şekilde kanun
mevzuu olanlar oya konulmuyor. Halbuki bâzı« ar
kadaşlar tarafından Önergelerin burada oya kon
ması lâzımdır deniyor. Oy verilmezse ne olacak
tır? Bu hususları daha iyi bilenler varsa bizi
tenvir etsinler.
Başkan, teklifi oya koyayım, mı, koymıyayım
mı diye heyeti aiiyeye sormuyor. Yalnız kânun
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mevzuudur. Şu halde teklifle alâkalı bendi, fık
rayı, maddeyi reyinize arzediyorum, diyor.
Heyeti aliye bunu kabul etmezse ne olacaktır?.
BAŞKAN — İçtüzük ve kanun hükümlerine
aykırı olmıyan önergeleri oya sunuyoruz. Fakat
her gelen önergeyi de oya sunmak mecburiyetin
de değiliz, önergeyi okuduktan sonra keyfiyeti
heyeti aliyenize arzediyorum, şu sebepten ötürü
oya koymuyoruz diye malûmat veriyoruz.
Şimdi 701 numaralı, bölüm üzerinde bir tek
lif vardır. 25 bin liranın 5 bine indirilmesi, azal
tılması için bir tekliftir. Her zaman bu şekilde
azaltma yolunda teklif yapılabilir, İçtüzük hü
kümlerine göre:
Binaenaleyh bunun dikkate alınıp alınmama
sını oyunuza arzetmeden evvel bu hususta müza
kere açacağım.
Komisyon Sözcüsü.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar, Sayıştaym tamire muhtaç olması dolayısiyle
Bayındırlık Bakanliğina vâki müracaat neticesin
de salahiyetli mühendislerden terekküp eden bir
heyet tarafından yapılmış olan keşifte 25 bin li
raya lüzum gösterilmiştir. Teklif edilen 5 bin li
ranın bu ihtiyacı karşılamıyacağı tabiidir. Mese
leyi bir pazarlık mevzuu yaparak bundan yapı
lacak tamiratın bir köşesini yapıp diğerini bırak
mak, tabiî doğru değildir. Ve arada mühim bir
miktar da olmadığına göre aynen kabulünü rica
ederim.
HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlar, otomobil ve saire gibi hususlara taal
lûk eden bâzı tahsisat hakkında kanuni mevzuatm
bizi engellemesi dolayısiyle bu tahsisatı kaldıra
mamak zorunda kaldığımız ve arzumuzun hilâfı
na bâzı bölümleri olduğu gibi malûmunuzdur.
Binaenaleyh ben şunu teklif ediyorum : Fa
sıldaki tahsisatı indirmeye salâhiyetimiz vardır,
bir lira teklif ederiz. Bilâhara kanun getirmek
suretiyle bu faslı kaldırabiliriz.
Bendeniz bu suretle bir lira teklif edilmesini
uygun görüyorum.
BAŞKAN — Efendim, diğerleri kabul edil
di, şimdi onarım meselesi üzerinde başka konu
şacak arkadaş var mı?.
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Efendim bir
onarma işi için 25 bin lira çoktur. Fakat bunun
damı da akıyormuş. Mühendisler keşif yapmışlar
25 bin lira gidermiş. Beş bin lira indirmenin de
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önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... Ka
bul edilmemiştir.
Bölümü oya arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir.
Başbakanlık Bütçesine geçeceğiz, fakat vakit
geldi. Saat 21 de toplanılmak üzere Birleşime
ara veriyorum.
Kapanma saati : 19

mânası yoktur. Muvafıksa yarı yarıya yapalım.
(Gülüşmeler)
BAŞKAN — Arkadaşlar önergeyi tekrar ha
tırlatayım: Onarım masrafı için 25 bin liraya
lüzum göstermişler. Arkadaşlar beş bin liraya
indirilmesini teklif ediyorlar.
Sözcü de bu miktarda bir paraya ihtiyaç
olduğu için konulduğunu söyledi.

DÖB.DÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 21,5
BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul)

disine ne kadar güvenirse» güvensin, hattâ dahî
olsun kendi bakanlığının muamelesine nüfuz
edemez, buna imkân yoktur. Onun için Başba
kandan rica ediyorum bütün teftiş kadrosunu
bir başkanını emrinde Başbakanlığına bağlasın
lar.

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
D — Başbakanlık Bütçesi :
BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesinin tümü
üzerinde söz istiyen var mı?
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem arkadaşlar, ben Başbakanlık
Bütçesinin rakamları üzerinde bir şey söyliyecek değilim. Yalnız iki nokta hakkındaki temen
nimi bu münasebetle söylemek istiyorum. Devlet
dairelerinde, bütün umum müdürlüklerde, ba
kanlıklarda çeşitli müfettişlikler vardır. Meselâ
Devlet Demiryollarında işletmelerde hareket
müfettişleri, hareket başmüfettişleri, cer müfet
tişleri, cer başmüfettişleri, yol müfettişleri, yol
başmüfettişleri vardır. Umum müdürlükte de
ayın müfettişler ve fazla olarak hasılat müfet
tişlikleri, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı müfettiş
leri, umumi idare müfettişlikleri vardır, diğer
dairelerde de vaziyet buna yakındır. Fakat ne
oluyor? Hem teftiş kadroları fazla oluyor hemde menfaat çok azdır, fayda hâsıl olmuyor. İkin
ci bir zararı da şuradan geliyor; umum müdür
lükler ve bakanlıklar teşkilâtı maalesef murakabesiz ve teftişsiz kalıyor. Halbuki Devlet
idaresinde asal rol, asıl iş bakanlıkların bürola
rında ve umum müdürlüklerdedir. Bir bakan
ne kadar dikkatli olursa olsun, bir bakan ken

İkincisi de Maliye Bakanlığında bir Baş Hu
kuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdür
lüğü diye bir teşkilât var. Mülhak Bütçe ile
idare edilen bütün teşkilâtta da bu teşkilât ay
nen vardır, avukatları vardır. Bir vilâyette
Hazine avukatı; posta telgraf avukatı, tekel
avukatı, orman avukatı şu avukatı bu avukatı.
Nihayet yakında Yüksek Meclise gelecek bir
kanunla Avukatlık Kanununun Devlet dairele
rinde avukatlık eden avukatın serbest avukat
lık edemiyeceğine dair sistemi yine tatbik edemiyeceğiz. Bunun için bütün Devlet dairelerin
deki avukatlık ve hukuk müşavirliği teşkilâ
tının hepsinin Başbakanlığa bağlanması ve Dev
let daireleri arasındaki ihtilâfları bu teşkilât,
arasından seçeceği üç kişi ile halletmesi yani
mahkemeye ve hakem usulüne gitmeden hallet
mesi en doğru yol olacaktır.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, bölüm
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler...
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir.
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Lira
19 912

101 ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
408 901
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
126 780
202 Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici
hizmetliler ücreti
95 000
203
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri
90 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
18 200
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul >edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
28 990
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3 000
210 Temsil Ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
19 250
301 Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 700
303 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
31 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî
Savunma Yüksek Kurulu
305
kira karşılığı
7 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
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Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
9 380
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
18 500
BAŞKAN - • Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
2 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
' 309 Taşıt giderleri
2 500
BAŞKAN — Efendim, Bakan otomobilleri
için Bakanlık bütçelerine konulmuş bulunan iş
letme ve onarma giderleri tahsisatının alelûmum ikişer bin liraya indirilmesine dair demin
okunan önergenin bir bölümüne taallûk eden
k^smı hakkında söz istiyen var mı?
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA EEFET AKSOY (Ordu) — Başbakanlık emrinde bulunan
muhtelif nakil vasıtalarının işletme masrafları
nın çokluğu dolayısiyle verilen takrir üzerinde
kısaca izahatta bulunarak heyeti aliyenizi ten
vir etmek istiyorum.
Efendim; Başbakanlık emrine biri Başbaka
na, diğer biri de hususi olmak üzere iki otomo
bil tahsis edilmiştir. Bunların işletme masrafı
6 bin liradır. Geçen seneler bu husustaki mas
rafların kâfi gelmediği nazarı dikkate alınarak
bu tahsisatın artırılmasına zaruret hâsıl olmuş
tur. Bundan gayri, iki aded otomobil daha var
dır. Bunların birisi Ankara 'da diğeri de İstan
bul'da olup ecnebi misafirler için tahsis edil
miştir. Bunların masrafları diğerlerine nazaran
daha azdır. Çünkü bunlar her zaman kullanıl
mazlar. Ancak memleketimize hariçten gelen
misafirlere tahsis edilmektedir.
Bu otomobiller arzettiğim veçhile hariçten
gelen misafirlere tahsis edildikleri iğin benzin
ve saire masrafları da fazla olmamaktadır.
Beri tarafta Devlet Matbaası emrinde bir
kamyon, bir de motosiklet vardır. Bunlar resmî
gazetelerin tevziinde bakanlıkla muhabere temi
ninde kullanılmaktadır. Bunların da yıllık ben
zin masrafı üç bin liradır. Yaptığımız tetkikata nazaran bir kamyon ve bir motosikletin yıl
lık benzin masrafı da daha az olmamaktadır.
Komisyonumuz bu rakamların hakiki masraf»
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lfl&a- tekabül edip etmediği üzerinde büyük has
sasiyet göstermiştir, Vardığımız kanaat bunun
fazla olmadığıdır.
BAŞKAN — İndirmeye ait önergeyi, oyunu
za, sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir.
Şimdi 309' neu faslı oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B.
401 Basımevi giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
403 Konuk: ağırlama giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
406 örtülü ödenek
2
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
miyenler!... Kabul edilmiştir.
481 Millî Savunma yüksek kurulu
yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
475. Arşivler geneL giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
479 4933 sayılı Kanun ve tüzüğü
gereğince verilecek İnönü Arma
ğanı karşılığı
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
721 Basımevi demirbaş malzeme gi
derleri
. BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
248 020

12 000

000 000

2 000
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525 744
201 Aylıkla»
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
95 400
202 Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar
4 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul* edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek, yabancı
dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38
ve 39 ncu maddeleri gereğinceTürkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler
14 W0
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

000

301 Merkez
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler,,., Kabul edilmiştir.
302 Yabancı memleketlerdeki teşkilât
tın büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basili kâğıt* ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira karşılığı
22 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
BAŞKAN - Kabul edenler...
E — Milletlerarası İktisadi İş 'Birliği Teşki
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
lâtı Bütçesi :
307 Yolluklar
BAŞKAN
edenler,..
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
Etmiyenler.
Kabul
edümiş.tir.
tur. Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul
etmiyenler.,. Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 308 4598 sayılı Kanun? gereğince, öâe90Û

11 002

13 500

5 000

54 000

12 001

2 500

94 000
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403

451

501

502

necek tedavi giderleri ve yolluk
ları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
' Ziyafet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
1 200
14 000

7 000

301

303

304

306

1
307

F — Danıştay Başkanlığı Bütçesi:

308

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığının Bütçe
sinin tümü üzerinde söz istiyen? Yoktur efen
dim. Bölümlere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir.
309
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına yapılacak ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler..

Lira
816 826

43 500

21 000

47 460

3 000

Lira

B.

1
•
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
- Kabul edenler...
BAŞKAN
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN
Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Başkanlık otomobili giderleri

10 900

1 300

13 100

2 700

1 250

1 400

3 000

BAŞKAN — Bölüm 309 üzerinde iki önerge
var.
Yüksek Başkanlığa
Bölüm 309 Danıştay otomobil giderinin (1)
bir lira olarak reye konmasını teklif ederiz.
Sivas Milletvekili
Sivas Milletvekili
Şevki Ecevit
îlhan Dizdar
B. M. M. Başkanlığına
Danıştay Başkanını evinden daireye getirip
götürmekten başka bir hizmete yaramayan oto
mobil işletme ve onarma gideriyle şoför aylığı
nın birer liraya indirilmesini arz ve teklif ederim.
Çorum Milletvekili
H. Ortakçıoğlu
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET
AKSOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, -ba
kanlara tahsis edilmiş olan otomobiller nasıl bir
kanunu mahsusla kendilerine tahsis edilmişse,
bâzı makamlara, Devlet Şûrası, Sayıştay, Mahkemei Temyiz Reis ve Başsavcısına kanunu mahsus
la bu otomobiller tahsis edilmiştir.
Bu otomobillerin onlara lüzum olup olmadığı
hakkında Bütçe Komisyonunun ve heyeti âliyenizin burada bir karar vermesine imkân yoktur.
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ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
Heyeti eelileniz bunu kabul etmediği takdirde bir
ya)
— Muhterem arkadaşlar, ben kısaca usul
kanun mevzuu yapılır, bir kanun teklif edilir ve
hakkında söyliyeceğim. Esas hakkında iki ta
bu kanun kabul edildikten sonra ancak kaldırıla
raflı fikir zaten söylenmiştir. Uzatmayı mana
bilir. Bunların şimdilik muhafaza edilmesi bir
sız buluyorum.
zaruret halindedir.
Demin Sıtkı Yırcalı, kanunu bize yanlış an
BAŞKAN — Celâl Yardımcı.
latmıştır.
Nazarı dikkatimi celbetti. Muhasebei
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Vazgeçtim.
Umumiye
Kanunu,
Meclisi takyit eder mi et
BAŞKAN — Emin Kalafat.
mez mi? Büyük Millet Meclisini -ancak Anayasa
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN
ve Anayasaya bağlı olan İçtüzük takyit eder.
KALAFAT (Çanakkale) —Muhterem arkadaşlar;
Tetkik ettim. Muhasebei Umumiye Kanunu
Nakil Vasıtaları hakkında bir kanun tasarısı hazır
nun
45 nci maddesi «ifası bir kanunla emrolunan
lanmıştır. Mütalâası alınmak üzere Maliye Ba
hidemat
karşılığının behemehal senesi bütçesine
kanlığından sorulmuştur. Bütçe hazırlıkları dolayısiyle Maliye Bakanlığının mütalâasının bildiril ithali lâzımdır.» şeklindedir. Bu hüküm, Hükü
meti takyit eder. Çünkü aynı kanunun 142 nci
mesi biraz gecikmiştir. Kanun Meclise gelmek
maddesinde
«bu kanunun icrasına 1era Vekilleri
üzeredir. Geldiği zaman bunun hakkında bir
Heyeti
memurdur»
der. Vekiller Heyeti bütçeyi
prensip kararına varmak lâzımdır. (Gürültüler,
hazırlarken
o
formüle
uymak mecburiyetinde
olmaz olmaz sesleri). Efendim müsaade buyurun,
dir. Buna mukabil yine aynı kanunun 48 nci
evvelâ dinleyin sonra yine kararınızı verirsiniz.
maddesi
bâzı masrafların, aidat beyiyesi ve saire
Sayıştaymfci kabul edildiğine göre Danıştayınkini
gibi
masrafların
tahsisat yetişmese bile Maliye
kabul etmemek doğru olmaz. Kanun kabul edil
Bakanına
tahsisat
harici masraf yapmasına me
diği takdirde bunun için bütçeden ayrılan tahsi
zuniyet
verir.
Büyük
Millet Meclisini takyidden
sat sarfedilmiyecektir ve sizin istediğiniz tasar
Anayasa
vardır.
Anayasanın
96 neı maddesi
ruf da temin edilmiş olacaktır..
Devlet malları bütçe dışı harcanamaz, der. Zaten
BAŞKAN — Hüseyin Ortakçıoğlu.
bütçe bir sene zarfında yapılacak sarfiyat için
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — mezuniyet verir. Hükümet mezuniyet almadıkça
Muhterem arkadaşlar, biraz evvel Sayıştay Büt
bir vergiyi tahsil edemez, hangi kanunla olursa
çesi müzakere edilirken bir takrir vermiştim.
olsun bütçede tahsisatı konup J müsaadesi alın
Ben bunda acemilik yaptım ve tamamen kaldı madan bir masraf yapılamaz. Arkadaşlar Büyük
rılmasını teklif ettim. Bir liraya indirilmesini Millet Meclisi bütçeye hâkimdir, binaenaleyh
teklif etseydim bu mesele halledilmiş olacaktı.
masraf kanunlariyle bağlı değildir.
Biz bu bütçede esaslı hareket etmek mecburiye
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar/İçiş
tindeyiz. Bütçe Komisyonu sözcüsü bunun fu
leri Komisyonunda bu hususta bir Kanun tek
zuli olduğunu beyan etmişlerdir. Bir an evvel
lifi vardır, Senihi Yürüten arkadaşımız tara
kaldırmak lâzımdır.
fından yapılmıştır. Bu, ayrı bir kanun mevzuu
Danıştay Başkanına niçin otomobil verili
dur. Tahsisat konmadığı takdirde otomobiller
yor? Danıştay Başkanı bir servislö mi ilgilidir?
ne olacaktır? Teklif, kanuniyet iktisap ettiği
Bir âmme hizmeti mi görmektedir? Görüyorsa
takdirde bu otomobiller hizmetten çıkarıla
bunu yaparken otomobile ihtiyaGi var mıdır? Bu
caktır. (Gürültüler)
nu düşünmek mecburiyetindeyiz. Daireden evi
BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatip sözü
ne, evinden dairesine gitmek için mi yoksa say
nü bitirsin.
fiyeye gitmek için mi kullanacaktır? (Alkışlar).
' İZZET AKÇAL (Devamla) — Müsaade bu
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Aferin
yurun arkadaşlar, ben fikirlerimi arzediyorum.
Ortakçıoğlu.
Arzu eden arkadaş çıkar, fikirlerini burada ser
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Devamla) —
bestçe söyliyebilir. (Olmaz sesleri ve gürültü
Ayrıca buna mümasil Yargıtay Başkanı ve Yar
ler, kâfidir, anlaşıldı sesleri)
gıtay Başsavcısının otomobil ödeneklerinin de
Çok rica ederim arkadaşlar, teklif komisyon
bir liraya indirilmesi için bir takrir verdim.
da görüşülmek üzeredir. Elbetteki bu fuzuli
masraf Meclisçe lüzum görülürse kaldıracak'
BAŞKAN — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu.

401-

fc : 47

İl ,-İ .1061

tır. Fakat bütçeye tahsisat koymadığınız tak
dirde bu da ayrı bir kanun mevzuu olacaktır.
Otomobil daima Daırştayın önünde kalacak, satılamıyacak ve hizmetten de çıkarılmış olmıyacaktır. (Gürültüler) (Nasıl kaldırılacak sesleri)
Acele etmemek lâzımdır. Tahsisatı kaldırmak
la otomobili satmış, hizmetten çıkarmış olmu
yoruz. Maruzatım bundan ibarettir.
HÜSEYIN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) —
Meclis Başkanvekillerinin otomobillerini nasıl
kaldırdınız?
BAŞKAN — O otomobiller için ayrı kanun
çıktı.
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Arkadaş
lar, ben de lüzumsuz otomobillerin kaldırılması
taraftarıyım. Fakat tahsisatı kısmakla yanlış
bir yola gidiyoruz kanaatindeyim. Bugün Şû
rayı Devlet arabasını kaldırmak
tahsisatı
kısmak da kolayca mümkündür. Fakat yarın
Millî Savunmanın otomobilleri mevzuubahis
olacaktır. Bu hususta kolay karar veremiyeceğiz. Ya tahsisatını vereceğiz, ya vermiyeceğiz.
Şimdi mademki, bu işler kanun mevzuudur,
Keyfemayeşa araba kaldırmak olamaz. Tahsi
satı kesmekle otomobil kalkmaz. Otomobil kanunla kalkar, otomobil kalktığı zaman tahsisat
kendiliğinden kalkmış olur. (Gürültüler) Ko
misyondaki kanun Heyeti Celilenizde müzake
re edildiği zaman bunlara tekrar otomobil ve
rilmesi lâzimgelecek ve munzam tahsisat iste
necektir, böyle kavli mücerretle hareket edile
mez. Bırakın o kanun tetkik edilsin, kanun
geldiği zaman tahsisatla beraber vasıtanın ken
disi de kalkar zaten.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem
arkadaşlar, hepinizin hukuk esaslarına olan bil
ginize itimadım var, aynı bilgiye hürmetim var
dır. Burada adı geçen kanunda bahsedilen bu
otomobillerin tahsisatı kesilmesinde otomobil tahsisatsızlıktan dolayı kullanılmasın diye bu kanun
konmamıştır. Otomobile icabettiği tahsisat veril
sin, kullanılsın diye kanun yapılmıştır. Biz, bu
kanun hükmü mevcut olduğu müddetçe icapla
rına uymak mecburiyetindeyiz. İtimat ediniz ki
masraf bahsinde, otomobil saltanatına nihayet
verilmesi bahsinde Senihi Yürütendin hazırla
mış olduğu kanun huzurunuza geldiği zaman,
sizi temin ederim bu fuzulî masrafları kaldırmak yolunda bu arkadaşınızın ne şekilde gayret
sarfettiğini elbette müşahede buyuracaksınız.

;
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Şimdi ortada bir mesele var, tahsisat bir- liraya
indirince benzini verilmiyecek, otomobil işle»
miyecek garaja konulacaktır. Bu garajın ücre
tini garaj sahibi Hazine aleyhine dâva açarak
istiyecektir. (Maliye garajına koyarız sesleri)
Bundan başka birkaç ayhk ömrü kalan bu oto
mobil saltanatına böyle şimdi bir kararla son
verecek olursak, o zaman bu otomobilin bir de
şoförü vardır, o şoför vatandaşın buna maişetini
bağlamış çoluk çocuğu bulunmaktadır. Eğer o
kanun gelinceye kadar o vatandaşın çalışmasına
imkân verirsek o da bilir ki bir iki ay sonra işi
sona erecek, kendisine ona göre iş arıyacaktır.
Bu tahsisatı kesmekle, bu vatandaşın çoluk ve
çocuğunun nafakasını da kesmiş oluruz. Kaldı ki
emsal teşkil etmez.
Arkadaşlar, bunun dışında, eğer tahsisatı
bir liraya indirmek lâzımgelirse, bütün otomo
billerin tahsisatını bir liraya indirmek, bütün
otomobilleri muattal kılmak icap eder. mademki
kanun hükümlerinin, kaldırılması mevzuu ba
histir. Müsaade buyurun, birkaç ay tahammül
edelim. Sizden benim istirhamım budur.
BAŞKAN — Mehmet Aldemir.
MEHMET ALDEMÎR (İzmir) — Muhterem
arkadaşlar; tarihin bu mesut tecellisi önünde
Allah'a şükrederim. .
1940 yılında C. H. Partisi iktidarı resmî na
kil vasıtaları kanununu, getirdi, Herkesin o vakit
boynu eğikti, kimsenin bir söz söyliyemediği
o zamanda (otomobil saltanatı) kelimesini ilk
kullanan arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, bu
saltanata nihayet vermenin tam zamanı gelmiştir.
(Soldan alkışlar) Feridun Fikri'yi işhat ederim.
Arkadaşlar, kanun mevcut olmasına rağmen tah
sisatını bir lira .olarak kabul edersiniz, bu su
retle de otomobil saltanatı nihayet bulur. (Sol
dan alkışlar)
(Reye reye sesleri).
BAŞKAN — Daha söz almış arkadaşlar var,
nasıl reye koyabilirim?
Söz Necip Bilge 'nindir.
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar ; bu meselenin esasında hepimizin ayni
noktada müttefik olduğumuzda şüphe yoktur.
Ancak öteden beri şikâyet ettiğimiz acele ka
nunlar çıkarılmasından hazzer edelim. Çünkü
daima şikâyet ettiğimiz ekspres kanunlardan
memlekete faydadan ziyade zarar geldiğini mü
şahede ettik. (Soldan -gürültüler, buu,un kararı
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acdet v& yemi değjjdic-sesleri) Bu. itibarla bunu
acele kaldırmıyalım. (Soldan gürültüler),
Sonra; bir adaletsizlik, yapmış olacağız. Sa
yıştay, Başkanlığı- iğin». kabuL ettik.. Onu bırakıp
da diğerlerinin otomobilini kaldırmak bir adaletsâadik, olacaktı*. (Soidam gürültüler, onu da
alırız s*Eİ£xi)-.ı.KabuLedilmiş,.bir madde üzerine
tekııar dürtmek istiyorsanız, o başka.
I^e^-ta^afitametoınobiLsaltanatına son vermek istiyorsak Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay
ba^N^ıklarKotomoJaMleriinden değilr başka yer
den bashy&lım..
AÖJLEL EEOZAN (Bursa).— Muhterem ar
kadaşla^, bu* memlekette*, otomobili, saltanatını
kaldırmak istiyorsak,. bu satltanaiım kaldarılmasını temin, için parayı Devletf, Sayıştay, Tem
yiz Mahkemesinin otomobillerini kaldırmaya
lüzum yoktur, İstanbul Tramvay Şirketinin otomobîlrmn kaldırılması lâzımdır. Bu üç müesse
se bu memleketin garantisdir. BunTa-rm otomo
bilini kaldırnrstrîe marifet d%ğildir. Bu üç ma
kamın g ö s t e r d i adMet Karşısmd8r ımUet bun
ları baş üstünde gezdirse hâkftdiır. (Alkışlar)
SITKI YHBB2aKf'(B^"*w»r)- — Arkadaşla
rım, ben mesdf«!C#eefflsı:üz^^
ğiRm. Yalnız, maalesef buftamnasfem,. arkada
şımız Fahri Aiteoflu'imi», geçen celsedeki
sözlerini ineefetfK»; Başfcan^ Divam', tarafın
dan diye adımı zikretmiş, bana atfedilen sözler
yanliştrry tetleü: ettim, yaptığım tetkiklerde
böyle bir şey olmadığını ifade edeyim.
G zaman,, maddesini- zikretmemiştim, Muhasebei Umumiye Kanununun. 45. nci maddesi sa
rihtin,, maddeyi aynen okuyoru?&.
«Devlet hizmetlerinin müstelzim. olduğu ma
sarif, her sene bütçesine va&'olaınan tahsisat ile
tâyteu olunur.. İfası bir kanun, ile emrolunan hidemat karşılığının behemehal senesi bütçesine
ithali-, lâzımdır.»
Binaenaleyh hu. şartlar içinde bir lira kona
maz, böyle bir şey olmaz^ meselede, yani yapı
lan, muamelede; başkanlık divanı doğru hare
ket, etmiştir dedim, riea ederim, ben o zaman şu
nu affettim ı İfası .s kanunla; emredilmiş bulunan
hizmetle! karşılığı senesi içinde-behemahal büt
çeye, ithal edi.ir... Q.-hizmetin taallûk ettiği ka
nun,, meriyetten kaldırılmadıkça tahsisatı da
bütçeden çıkaaalaıaaz. Binaenaleyh arkadaşları
nda bu. gihi. tahsisatın behemahal kaldırılmasını
istiyorlarsa kanun teklifi getirirler. Heyeti Ali-
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yeee kabul, edildiği takdirde o tahsisat tabıa*
tiyle kullanılamaz ve maksat böylece hâsıl olur.
Bu sebeple önerge oya sunulmamıştır. Fakat
onarım kısmı için konulmuş olan 25 bin liralık
tahsisat indirilmesi teklifi, aynı mahiyette olma
dığından tasarruf maksadiyle indirme yapılabil
lir. Bunu arzetmek istedim.
BAŞKAN — Kâzım Arar.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; hakikaten çok enteresan bir mevzu
üzerinde bulunuyoruz. Çünkü resmî otomobiller
saltanatı Halk Partisi iktidarının en çok suiis
timal ettiği mevzulardan biridir.
İtiraf etmeliyiz kif Bütçe Komisyonu bu
mevzu, üzerinde gerekli, hassasiyeti göstermemiş
tir,. hattâ 1050 senesi bütçesine nazaran 1951 se
nesindeki ödenekler daha kabarıktır. Bütçede
bizim hislerimize. tercümaiL olan tasarruf yoluna
gidilmediğini esefle müşahede ediyoruz. Bunu
diğer bölümlerde ayrıca arzedeceğim.
Yalnız biraz evvel konuşan Agâh Erozan ar
kadaşımız «Temyiz Mahkemesi Reisi ve Başsav
cısının otomobillerinin kaldırılması bir adalet
değildir» buyurdular.
Bendeniz bundan birkaç, sene evvel Kızılca
hamam'a gittiğim zaman Başsavcının otomobili-*
ni gördüm, Aşağı soğuksu ile Yukarı, suğuksü
arasında çocuklarını, taşıyordu. Bu bir suiistimal
değilde nedir?
SAFFET GÜROL (Konya) — Neden, suiis
timal olsun? Kanuni hakkıdır. (Bu suiistimal
değildir sesleri).
Ö Z T M ARAR (Devamla) — Neden suiisti
mal değilmiş?
SAFFET GÜROL (Konya) — Demagoji ya
pıyorsun.
BAŞKAN — Komisy©» Stfeeüsü.
BtfTÇE KOM^YONÜ ADINA REFBf
AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaşlar, bu nakil
vasıtalarr üzerinde göstermiş olduğunuz hassasi
yete iştirak etmiyecekr her hangi bir arkadaşımı
zın mevcut olduğumr zannetmiyorum. Fakat bu
üzerinde durduğumuz, dâvada, gösterdiğimiz
hassasiyeti biraz da mantık ve kanuna istinat
ettirmek lâzımgelir. Deminden beri birkaç arka^daş^n ifade ettikleri gibi, mevcut bir kanuna,
müsteniden bütçeye konulan bir tahsisatı kal
dırmak salâhiyeti şu anda mevcut değildir, bir,
liraya indirebilirsiniz. Fakat bu fasıldan mu-
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kaddem Danıştay memurları ve müstaihdemleri
(hakkındaki tahsisatı kabul ettiniz, onun içerisin
de şoför ücreti de vardı.
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Refet
Bey, emri vakılarla bizi karşılaştırıyorsunuz, var
sın şoför maaşını aladursun.
REFET AKSOY (Devamla) — Süreyya Bey,
rica ederim...
Müsaade buyurun, 1,5 milyar lirayı bulan
bir bütçenin heyeti umumiyesi içerisinde 10 bin,
yahut 50 bin liralık bir tasarruf fazla bir şey
ifade etmez. Kaldırmıyalım demiyoruz. Kanuna
riayet edelim, yolu ile kaldıralım. Yoksa biz 50
bin liralık tasarruf yaptık diye tefahur ede
meyiz. Yalnız içimizi sızlatan bir ıstırabı dindir
miş oluruz. Yalnız Danıştay Başkanının değil,
temyiz reisinin de vardır, başsavcının da var
dır, Emniyet Umum Müdürünün de, İktisadi
Devlet Teşekküllerinin de vardır. (Gürültüler)
Müsaade buyurun. Bunların hepsi birer kanuna
mevzu olarak heyetinize geldiği zaman üzerinde
duracaksınız. Bu faslı bir lira olarak kabul etti
ğimiz zaman, şoför açıktan maaş alacak, garaj
ücreti verilecek. Vereceğimiz kararlarda tezat ol
mamalıdır. Vazıı kanun tezada düşmemelidir.
Nazarı dikkatinizi celbederim,
BAŞKAN — Efendim, bu konu üzerinde
dört arkadaş daha söz almış bulunuyor. Bir de
kifayeti müzakere önergesi vardır.
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) —Söz
istiyorum.
BAŞKAN — Sizden evvel daha üç arkadaş
var, siz en son geliyorsunuz, söz veremem.
önergeyi okutuyorum.
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içinde 27 tane kanun göstereyim ki, taksisâtlârı kaldırılmıştır.
BAŞKAN *- Bu, usul değildir.
önergeyi reyinize arzediyorum. (Hangi
önerge sesleri)
Kifayeti müzakere hakkındaki önergeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Şimdi Danıştay Başkanının otomobilinin kal
dırılmasına mütedari olan teklifleri tekrar oku
tuyorum.
(Çorum Hüseyin Ortakçıoğlu ile Sivas Şevki
Ecevit'in önergeleri tekrar okundu)
BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyet
tedir. Reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler. i Kabul edilmemiştir.
309 ncu bölümü kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
B.
451 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
502 Eski yıllar borçlan
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

Lira
3 800
Eedenler...
edilmiştir.
1
Eedenler...
edilmiştir.
2
Eedenler...
edilmiştir.

G — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü Bütçesi;

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Büt
çesi üzerinde söz istiyenler var mı?
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, ...
BAŞKAN — Gürültü oluyor, hatibin sözü
Yüksek Başkanlığa
nü
işitemiyoruz. Çok istirham ediyorum, hatibi
Otomobiller hakkında tenevvür etmiş bu
dinliydim.
lunmaktayız. Müzakerenin yeterliğini teklif
BAHADIR DÜLGER (Devamla) .— Efen
ederim. . , - . - dim,
ifa ettiği vazifeler bakımından bizi son de
Afyon Karahisar
rece alâkadar eden ve netice itibariyle efkârı
Bekir Oynağanlı
umumiye üzerinde yaptığı vazife itibariyle son
HÜSEYÎN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — derece müessir olan Basın - Yayın ve Turizm Ge
Usul hakkında söz istiyorum.
nel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde bâzı müşahe
de ve fikirlerimizi burada söylemek mecburiye
BAŞKAN -— Usul hakkında ise buyurun.
HÜSEYÎN ORTAKÇIOĞLU (Devamla) — . tinde bulunuyoruz. Basın - Yayın ve Turizm
Aleyhte konuşan arkadaşlarımız buyurdular ki; Genel Müdürlüğü isminden de anlaşılacağı üze
bir tahsisatın kaldırılması kanunla olur. Muha- re, bir tanıtmak, bilhassa memleketimizi dışarı
sebei Umumiye Kanununa göre tahsisatının ya tanıtmak ve turizm dâvasının fonksiyonunu
konması lâzımdır, dediler. Ben size bu bütçenin işletmek için kurulan bir âmme müessesesidir.
#*.—
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Bunun bütçesini tetkik ettiğimiz zaman bu büt
Hepinizin tasvip etmiş olduğunuz veçhile sıh
çede tahsisat bakımından bir muvazenesizlik gö
hi mazeretime binaen mezun bulunduğum halde
rülüyor. Bu muvazenesizlik basm ataşelerine ve
bunu bilmez görünerek vazife aldığım komisyon
rilmiş olan tahsisata mütaallik olarak gözümüze
çalışmalarına katılmadığım yolunda mütalâa yü
çarpıyor. Bütçe tetkik edilecek odursa görülür
rütmüşlerdi.
ki bizim fevkalâde muhtaç olduğumuz propa
Biz Devlete ait hiçbir müessesenin hiçbir par^ganda için ayrılan para çok az olduğu halde, Ba
tiye alet olmaması için mücadele ederek buraya
sın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ile
geldik. Binaenaleyh biz radyoyu milletin malı te
münasebet derecesini pek anlıyamadığımız ve
lâkki ediyoruz. Böyle olduğu halde nasıl oluyor
irtibatı pamuk ipliğinden ibaret olan Ana
da Başbakanlık, Radyo İdaresi şu Meclisin kub
dolu Ajansı müessesesine 600 bin lira gibi
besi altında cereyan eden hâdiseleri, söz söyliyen
muazzam bir tahsisatın verilmekte olduğunu
milletvekillerinin mensup olduğu partilerin ba
görüyoruz. Arkadaşlar, Basın - Yayın ve Tu
remine tâbi tutuyor?.
rizm Umum Müdürlüğünün fonksiyonlarını .
Arkadaşlar; eğer Türk milletinin tenvir edil
baltalamak, bocalatmak pahasına Anadolu Ajan
mesi için radyo lüzumlu bir vasıta olarak telâk
sısın bu Umum Müdürlük içinde beslenme
ki ediliyorsa Türk milletinin tenvir edilebilmesi
sinin manasını anlamak güçtür. Bütçe, komisyo
için muvafık ve muhalif, serdedilen mütalâaların
nunda görüşülürken bu meseleye temas edildi. Bir aynen efkârı umumiyeye bildirilmesi lâzımdır.
gazetesi- olarak şunu söylemek mecburiyetindeyim
Başbakanlığın emrinde bulunan bir umum
ki Anadolu Ajansının haber verme, haber alma
müdürlüğün kendi kendine bir barem tesis etme
ve memleketi tanıtma yolundaki hizmeti, Devlet
si, Bölükbaşı söylediği zaman onun kıymeti yok,
bütçesinden devamlı olarak almış olduğu para
onu milletin nazarında şüpheli göstermek için
larla asla mütenasip değildir, kabili mukayese
Cemal Reşit Eyüboğlu'nun mesai arkadaşı gös
değildir. Anadolu Ajansı esasen sermayesi 20 bin
termek için söylenilen ileri geri sözleri bu millete
lira olan bir Anonim şirkettir. Her sene Devlet
yapmaktadır arkadaşlar. Muhalif, muvafık eğer
ten yarim milyon liradan ziyade yardım alır.
bu memlekette demokrasiyi hakiki olarak kurmak
Eski devletçilik zihniyetinin hâkim olduğu bir
istiyorsak arkadaşlar, burada söylenen sözleri ya
zamanda Devlet kesesinden para verilip ajansla
aynen millete duyurunuz, yahut hiç duyurmayırın beslenmesi o zamanın prensiplerine uygun
nız. Benim fikirlerimi millete duyurunuz, ona
olarak kabul edilebilecek bir husustu. Bugün böy
mukabil ne söylüyorsanız onu da duyurunuz.
le bir prensibi kabul etmeye ve bir ticaret mües
Ama Devlet memurlarına direktif verilerek bu
sesesine yüksek bir tahsisat verilmesine lüzum
şekilde muamele yapılmasına müsaade ederseniz
yoktur. Ben bu hususu tebarüz ettirmek için söz
bu memlekette demokrasi lâftan ibaret kalır.
almış bulunuyorum, ayrıca bölümünde bu konu
Hakikatlar ve Meclisin huzurunda geçen hâdi
ya tekrar temas edeceğim.
seler bu şekilde muamele görür ve bu şekilde ta
BAŞKAN — Söz Bölükbaşı'nındır.
rif edilirse arkadaşlar, memleketin diğer yerle
OSMAN BÖLÜKBAŞI ('Kırşehir) — Muhte
rinde nelerin yapılabileceğini tahmin edersiniz.
rem arkadaşlar; Meclisin yemek tatili esnasında
Bölükbaşı bâzan sizleri hiddetlendiren sözler
evime gittim. Devlet Radyosunu dinledim. Şu
söylüyorsa bu gidişin karşısında duyduğu endi
Mecliste konuşulmuş olan şeyler, söylenen sözler
şeyi izhar için söylüyor. Öyle zannediyorum ki,
söyleyen kimsenin mensup bulunduğu partiye
demokrasiye gönül bağlamış bir tek vicdan sahibi
göre tertibe konmuştur.
arkadaş, bu gidişin devamına müsaade edemez.
Hepiniz biliyorsunuz; Nedim ökmen arkada
Şimdi Hükümetten soruyorum : Eğer demok
şımız, ciddiyetine inandığım bu arkadaşım yerin
rasiyi hakikaten kavradığını iddia ediyorsa biz
de olmıyan bâzı tarizlerde V€ hücumlarda bulun zat kendi eli altında bulunan bir radyo nasıl
dular. Ben de kendilerine hepinizin tasvibine mazoluyor da bir parti oyunu olarak kullanılabili
har olan bir mukabelede bulundum. Arkadaşı
yor?.
mız Cemal Reşit Eyüpoğlu ile başbaşa vererek
Nasıl oluyor da bir milletvekilinin sözü, men
bütçe tenkidi hazırlamakla beni itham etmiye çasup olduğu partiye göre, başka başka biçimlerde
lfjan tarizini radyoda dinledim.
arzediliyor?.
*
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dar; parti maksatları için kullanılmaimıdan hakBts boıadm p&ji&iı namma Mr buçuk saat
tenJcMde bulundum, bemm tfeukidlerim,. fikirlerim kiyie, şikâyet, eden Demokrat .Parti, liderlerinin
neden biıkaç; kelime iler millete1 duyurulmuyor da tenkid ve itiraz ettikleri hareketi bugjin belki
de dünden daha, fazlam bir ölçüde yapıyorlar.
Ne<Jim ökmeıı arkadaşımıam kümesle tavuk hikâ
yesi saatlerce anlatılıyor?. Haksızsam arkadaşlar, radyolarda gazete hulâsaları verilirken mevcut
haksızsmız deyişiz, bu kürsüden ineyim v& bir umumi hava vatandaşlara olduğu gibi aksettiri
lecek yea?de, yalnız hulûskâr ve taraftar yazılar
dahw çıfetnAy^ayım arkadaşlar.
ele
almıyor, tenkidler meskût geçiliyor. Bugün
BemökBafe Ftetiy. vaktiyle* Halk Partici bu yo*
bu hal devam etmektedir arkadaşlar.
lu tuttuğu zaman çok şikâyet etmişti. Şikâyet
Size Meclis olarak hitap ediyorum, bu du
edenler, ıstırap çeke&ler ıstırabı çektirmemek gi
ruma eğer dur demediğiniz takdirde milletin
bi bir ahlâki mükellefiyet altındadır. G. H. P. si
konuşmak ilhanını vermemişti. Radyo da, De nazarında* Hükümet gibi hepiniz kötü bir not
mokrat Parti verdi mi?. Vermek şöyle dursun
alacaksınız.
arkadaşlar,, haMkatlar mütemadiyen tahrif edi
Arkadaşla^ Hükümet bu kürsüye gelerek bu
liyor, millete bizim fikirlerimiz duyurulmuyor. işlerden haberli ise. kuburunu itiraf etsin de çe
Eğer bizim fikirlerimiz bu memleket içiıı, bu
kilsin. Buı işlerden habersiz, ise, bu kadar gaf
vatan için zararlı ipe bir kanun çıkararak bizi let içinde ise yine çekilsin,, yahut da kusurunu
bu Meclisin dışına atabilirsiniz. Eğer hakikaten
itiraf etsin, yerinde kalsın fakat bunun, bir kere
biz de milletvekili isek bu kürsüde söylediğimiz; daha tekerrür etmiyeceğini milletin hakiki ve
sözleri Başbakanlığın emri altında bulunan mües killerine temin, etsin. .
sesenin memurlarına emir verilerek bu şekilde
ABÎDÎN POTUOĞLU — Emeredersiniz.
tahrif ettirmiye kimsenin hakkı yoktur.
OSMAN BÖLÜKBAŞI — Bir şey mi buyurBütçe: tenMdm« baflarken. iktidara gelmiş dBMtZ?
olan dünkü; muhalefete düşen ahlâki vazifenin ne
ABlDİN POTUOĞ&U (Eskişehir) — P e k i
olduğunu belirtmiştim. Onu 'bir kere daha ha- mademki siz istediniz, çekilsin* dedim.
tırlattyofum* Şikâyet, ettiğiniz şeyleri sizler yaOSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Pafcıaoi*
parsanız- milletin sayliyeceği söz. şudur:
lu pot kırma.
«Demek ki, dâva bir sandalya ve bir post dâ
ABÎDİN POTUO&LU (Eskişehir) —
vam imiş>
oğlu'nu sen ağzma alacak adam değilsin.
Neden bu prensiplere riayet edilmiyor? Bu
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla)' —
prensipleri Mâl eden adamlar, falan yerde ka
be sende, sen kim oluyorsun.
rakol kuaaBd&Ba^ tahsildar, mahalle bekçisi de*
Ben hakikatları söylüyorum, hakrk»tiar> kar
ğil, bizzat Başbakanın emri altında bulunan bir
şısında kızarman lâzımdı.
mieoasfies» lî^eıısiTrplacKİır., Bunlar bir defa. bu işi
Arkadaşlar; benim hiçbir gazetem yektor;
yapmoş olsalardı, Başbakanın gözünden kaçtığıbenim
partimin hiçbir gazetesi yofcttfr, ofluaı fi
n% Hük'ümeSiin bu işten habojedap olmadığına
kirlerini neşreden gazete, onun fikirlerini deshükmetmek mümkün olurdu. Mütemadiyen bu
tekliyen gazete hata yapıyorsa bizimle hiçbir
gidiş, devam eder de demokrasinin müdafii ke
alâkası yoktur. Ne malî bakımdan alâkası vaaz
silen bir hükümet but durum karşısında susarsa
dır,
ne de ba;şka bir bakımdan alâkası vardır.
arkadaşlar, milletin karşısına ne yüzle çıkaca
Biz
hiçbir
gazetenin neşriyatım müdafaa; etoi*
ğız 1 Naai demokrasiden bahsedeceğiz? Ben
şimdi bu, me-vzudu size çok dost olan bir gazete iyoruz arkadaşlar.
BİR SES — Hikmet Bayur o gazetede* baş
nin baş mabarririnin, yazdıği birkaç satırı okumakale yazıyor.
Barıltoasınkar ve, güeeaaaııesinler. Fakat beş : OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla), — Yaza-,
yıl müddet, gazete-lerle sıkı bir iş. birliği halinde: ibilir. Bu Mecliste Milletvekili olarak bulunan
olmalarına rağmen bugünkü iktidar liderlerinin bir arkadaşınız Zafer gazetesinde yazı yazıyor.
umumi efkâm tenvir iejb. şimdi tuttukları yol -Onun kusurlarını siz,kabul ediyor musunuz?
maksada uygundur diye vasıflandırmak güçtür.
SAFFET GÜROL (Konya) — Onun kusuru
Kendileri muhalefette iken ajans ve radyonun | jyok ki.
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hidtktli olamk vendiği izahat, benini aazlarânıe
OSMAN BÖIrÜKBAŞI (Devamla) — Evet,
cevap tenkil etuaıez. Hükümet sekilsin ^eâdkneçünkü sizden.
sin,
^eırierfeMbe otoesuniar o, başka 4fl*e8«lftdir.
Binaenaleyh bu vaziyete bir nihayet veril
Radyonun
bu ttanaasoın nasıl «tevam «ttiiTyormesi lâzımdır. Bnna nihayet verilmediği takdir
lar? Ben kendilerine bunu sordum. Çok rica «ede
de demokrasi sözü boş ve mesnetsiz bir söz ola
rim Aarkada^tej J&öoüste&anust«ğ;umjsaman kü
rak kabul edilecektir. Mâruzâtım bundan iba
für mü ettim bugün II»kiime*el Büyük -Millet
rettir.
Meeüskıe küfür mü ettim ki benim sözlerim bir
BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı.
keHme olarak naklediliyor, fakat öbür taraftan
DEVLET BAKAMT VE BAŞBAKAN YAR
iftira teşkil eden tarizler, olduğu gibi millete
DIMCISI SAMET A&AOĞIiü (Manisa) —
duyuruluyor.
Sayın Başbakan Muavini asıl bu
Muhterem arkadaşlar, aynı günün erken saatle
noktaya
cevap
vermediler. Ufak vesilelerle Hü
rinden geç ve yorgun saatlerine kadar huzuru
kümet
çekilmezmiş,
çekilmesin yerlerinde kal
nuza üç defa -çıkmış olmak talihsizliğini itiraf
sınlar!
Benim
dokunduğum
bu.prensip mesele
tan. kendimi alamıyacağım. Sizi yoruyorum,
sine lütfen bu kürsüden cevap versinler ve bu
aîfımzı rica ederim.
nun devamına müsaade etmiyeceMerini taahY-ahıız, burada Osman Bölükhaşı çok sert
M
t etsinler.
bir hava ile ya radyodaki işi düzeltsinler veya
ABDÜRRAHMAN
FAHRÎ
A&AÖĞLU
'Hükümet çekilsin diye çizmeden çok yukarı
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, ben radyo
lâflar söylediler. Radyoda her hangi bir kusur
işleri hakkında bâzı isteklerimi arzetmek için
olsa dahi, eğer sizin noktai nazarınıza göre bir
radyo dâvası bir Hükümetin çekilmesi için bir se . söz aldım. Birincisi şu: Radyoda t-Jarp musiki
si neşriyatiyle Türk musikisi neşriyatı arasında
bepse siz Osman Bey, bu memlekette anarşi is
bir fark vardır. Garp musikisi neşriyatı içeri
tiyorsunuz demektir.
sinde öteden beri arasıra kilise musikisine de
OSMAN BÖLtîKBAŞI (Kırşehir) — Aylar
yer
verilir. Ben kilise musikisi raâysıia çalın
dan beri d*vam ediyor.
masın demiyorum, çateısm. Şünfcö. im sanat
SAMET AĞAOĞEU (Devamla) — Bir mem
eseridir arzu «denler ^MemeîâcBr. Bıpıa -nmkaleketin Hükümeti ikide bir, şu ve bu gibi kü
bil
Türk musikisinin en güael .meebprk ©lan alinî
çük bir bahane ile çekilsin çekilsin diye tenkid
musikiye
€e yer vm^nseiklir. Bir program dâ
edilemez. Benim gazetem yoktur dediniz müte
hilinde
bunlar
da yer almalıdır.
madiyen! Sizin gazeteniz, matbuat hürriyeti
olmadığı iddia edilen bu memlekette bundan
Radyo idaresinden beklediğim ikinci iş su
bîr ay evvel dünyanın hiçbir hür ve liberal
dan", radyoda «öz yayımlarına <£azla yer veril
memleketinde görülmemiş bir pervasızlıkla
miştir. Ajans haberler!, radyo $â*etesi, pazar
«Hükümet idam edilmelidir» diye serlevhalar
gazetesi, şu bu.. Bu »ekü&e »söz ^agoalara •çok
koymuş gazetedir.
tur. Buna mukabil bunların kısılmasından kazanıîaoak vakti yine söz yayaalarııaa ff&at mek
Arkadaşlar, bu mesele Yüksek Bütçe Encü
tep ve kitap sbuîup okuyamıyacak köylüye, fır
meni huzurunda da münakaşa edildi, ozaman
sat bulup okuyamamış v a t a n d a ş l a ders ver
Yüksek Bütçe Eneümenine şu sözleri söyledim:
mek için. «feesrs pragraıalarınft Aafasâsfeıi, ibunun
Radyo Devletin inhisarında kaldığı müddet
çe o radyoda Devlete küfredil-emez arkadaşlar. Millî Eğitim Bakanhğıyfe birld$ü^*«k r«uiyoda
bu kısım vatandaşlara -ders varikaesiıü 4as*siye
Radyo, Devletin inhisarında kaldığı müddetçe
ve rioa «decim.
o radyoda, Devletin, B. M. Meelisrnin itimadına
mazhar olacak sevku idare mesuliyetini omuz
Miilî Eğitim Bakanlığı bu dâvayı ele alarak
larına almış olan insanlara küfredilemez. Bu
köyterimke nihayet ski üçanilyon Ifea ile a»dyo
prensip! bugün biz tatbik ediyoruz. Yarın kıs daiBtain edebilir, radyo ile köylere d«rs sterilemet olup iktidara gelirse Osman Bölükbaşı ar
hüir.
kadaşımızın partisine tavsiye ederim. Verece
3 neüsü, Radyo Mecmuası <gaiiffl£lÎjyö]sdUvîSon
ğim cevap bundan ibarettir.
aameniarda bunu görenriısnosraz. Aylıacdaa ?beri
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —Arka çıkmıyor. Basın - Yayın ve 3&riam ^teıal îMüdaşlar, Sayın Başbakan Yardımeısmın biraz fla dürlügimün temci vaatifesi Tüıfe^e^yi fteendi-
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mize ve dünyaya tanıtmak olduğuna göre bir
radyo mecmuası çıkararak memleketi millete ta
nıtmalıdır. Bu mecmua eskisi gibi neşredilmelidir. Hattâ eskisinden mükemmel çıkması lâzım
dır.
Arkadaşlar, radyo hakkındaki arzularım ve
temennilerim bu kadardır.
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü
nü alâkadar eden, kendi intihap bölgemden de
bahsetmek İstiyorum.
Arkadaşlar, Türkiye'nin'birçok yerlerini bi
lirim. Fakat her yerden Konya'yı daha iyi bi
lirim. Onun için Konya'nın vaziyetini burada
ihtiyaç oldukça arzedeceğim.
Konya, biliyorsunuz ki bütün dünyada, bir
bakımdan hususiyeti olan bir şehirdir. Selçuk
medeniyetinin merkezidir. Mevlâna'nm türbesi
vardır. Bütün dünyada eşi bulunmıyan bir mü
zesi vardır. Sonra dünyada güzellikte eşi az
olan Beyşehir gölü vardır. Konya'nın Turistik
bölge olarak ele alınması lâzımdır. Bunu isti
yorum.
BAŞKAN — Reşad Güçlü.
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan — Muhterem ar
kadaşlarım; şimdi bütçesini müzakere edeceği
miz Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü
nün Bütçesine geçmeden evvel bu teşekkülün
geçirdiği safha üzerinde biraz durmak zaruridir,
kanaatindeyim.
Sayın heyetiniz çok iyi hatırlarlar ki; bu te
şekkül tek parti zamanında ve faşist rejimde o
rejimin propagandasını yapmak gayesiyle kuru
lan teşekküllere muvazi bir teşekkül olarak ku
rulmuş ve kendisine bu vazife verilmişti. De
mokrat Parti iktidarı aldıktan sonra derhal bu
teşekkülün üzerinde de yapılması zaruri ıslahatı
yaptı ve Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü şekline sokarak hakiki veçhesini Demokrat
Parti rejimine göre vermiş oldu. Kanaatimce
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün
asli vazifesi, şef sisteminde olduğu gibi, matbu
atı kontrol etmek değil, daha fazla memleketi ha
rice tanıtmak, memleketin propagandasını yap
mak ve bugün ele alınmış bulunan turizm dâva
sını tahakkuk ettirmek yolunda esaslı adımlar
atmak olmalıdır. Sayın Suad Hayri Ürgüblü
Fransa'nın turizmden senede bir milyar dolar
kazandığını söylediği zaman bu teşekkülün ni
çin bugüne kadar bu şekle sokulmadığı ve ih- |
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mal edildiği hepimizi hakkiyle düşündürmüştür.
Şimdi müsaadenizle radyo mevzuuna temas
edeceğim. Ama benim temasım bambaşka bir
cephedendir. Radyonun programlarında aksak
lık vardır. Başka memleketlerde 6, 7, 8 radyo
merkezi olduğu halde bunlar neşriyatlarını sa
bahın altısından gece yarısına kadar devam etti
rirler. Halbuki bizde topu topu iki radyo mer
kezi var. Bunların neşriyat saatleri de gayet
mahduttur. Hiç şüphesiz bu da bir bütçe mese
lesidir. Fakat ne olursa olsun artık bunun na
zara alınması lâzımgelir kanaatindeyim. Radyo
neşriyatında bugün dahi Ankara ve İstanbul
radyoları münavebe suretiyle çalışarak günün
24 saati zarfında, hiç olmazsa 18 saati radyo ile
yapılan neşriyatı vatandaşa dinletmek imkânını
bulur.
Sonra mühim bir noktaya daha temas etmek
istiyorum.
Birçok sanatkârlar memleketimizi ziyaret et
mekte ve Ankara'da temsiller vermektedir. Bu
gelen sanatkârlardan ve verdikleri yepyeni eser
lerden hiçbirisi radyo ile neşredilmemektedir.
Memleketimize gelmiş olan bu sanatkârları,
operaları bütün dünyaya duyurmak her halde
Basın, Yayın Genel Müdürlüğünün asli vazife
leri sırasında mütalâa edilmeye değer.
Aziz kardeşlerim, bütçenin 451 nci bölümü
yayın, turizm ve propaganda giderlerine tahsis
edilmiştir. Peşinen arzedeyim ki, mâruzâtım ar
tık nihaişeklini almış olan bu bütçenin değişti
rilmesi yolunda bir arzudan doğmamış bilâkis
önümüzdeki seneler bütçesi yapılırken göz önüne
alınması temennisiyle yalnız işaret etmek istiyo
rum.
Burada en ehemmiyetli mevzu Foto - Film
giderleridir. 1950 yılı Bütçesinde 130 000 lira
iken, 1951 Bütçesinde bu miktar 145 000 liraya
çıkarılmıştır. Bütçe Komisyonunun raporunda
izah edildiği gibi Basın - Yayın, Turizm ve Pro
paganda Genel Müdürlüğünün üzerine almış ol
duğu vazifeye göre bu miktar hakikaten çok
azdır. Bizim tesellimiz hakikaten çok çalışkan
bir arkadaşımız olduğuna kaani buluachığum
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün bu paradan
âzami istifade edeceğidir. Burada bize rehber
olacak bir teşekkül vardır: Amerikan Haber
Bürosu.. Bu teşekkül, zaten tanıdığımız, Ameri
ka'nın, en ücra köşelerinin bilâ fotoğraflarını
çeker. Hiçbir ücret karşılığı olmaksızın bunları
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dünyanın her tarafındaki memleketlere yayar.
Alın bunları her yerde gösterin, der.
Bizi de Amerika'ya tanıtmakta Basm - Yayın
Genel Müdürlüğü aynı şekilde filimler yapabi
leceği gibi, evlerde de memleketimizi tanıtacak
bir dar filim servisi ihdas edebilir. Ve artık
bunun zamanı gelmiştir. Hattâ geçmiştir. Bu
nun için bütçeye konulmuş foto-filim servisi gi
derlerindeki 15 bin lira vakaa geçen seneki tah
sisata nazaran bir farktır, bir fazlalıktır fakat
kanaatimce bu kâfi değildir. Bu filim servisinin
ihdası için eğer bütçe mevzuatı müsait ise tu
rizm giderleri namı ile konulan 90 bin liranın
bir kısmını bunun için tefrik etmek pekâlâ.mümkündür, kanaatindeyim. Çünkü netice itibariy
le turizm genel giderlerinden elde edilecek
maksat memleketi tanıtmaktır.
Bütçenin altıncı kısmındaki ve 601 nci bö
lümdeki ajans için ayrılan fasla bendeniz de te
mas etmeden geçemiyeceğim.
Bir defa raportör raporunda her halde zü
hul eseri olarak bu noktaya dokunmamıştır.
Bütçe Komisyonu raportörü bu nokta üzerinde
hiçbir mütalâa beyan etmemiştir. Ajans ödene
ği ücret ve giderleriyle konulan bu para 600 000
liraya indirilmiştir. Bugün memlekette yalnız
Anadolu Ajansı değil, zannediyorum ki, daha
2-3 tane ajans vardır. Bu paranın yalnız Ana
dolu Ajansına verilmesindeki esbabı mucibeyi
bilmiyoruz, mucip sebep nedir, bu da gerekçede
yoktur. Devletin Anadolu Ajansına verdiği ve
Hükümetinr yaptığı bir yardımdır. Bu dar bütçe
içerisinde turizm işlerine 15 000 lira ayıramaz
ken 600 000 lira gibi bir parayı Anadolu Ajan
sına veriyor. Anadolu Ajansının memlekette ne
olduğu da belli değildir. 20 bin lira ile kurulan
bir anonim şirkettir, deniliyor. Hissedarlarının
bir kısmı kendi memurlarıdır. Bir kısmına yol
verilmiştir, dâva açılmıştır. Gazetelerde takip
buyurmuşunuzdur. Ve ne yaptığı da belli değil
dir. Memlekete havadis ulaştırmak bahsine ge
lince, Basın - Yayın'm Bütçesinde bu iş için
ihdas edilmiş bir servis görmekteyiz. Ayrıca
böyle bir teşekküle ne lüzum vardır? Bu 600
bin lira yardım hakikaten çok fazladır. Hu
susi şekilde Sayın Başbakan Yardımcısı ile
vâki görüşmelerde, kendileri, zannediyorum, bu
nun bir an evvel ıslah edileceğini ve bir şekle
bağlanacağını vait buyurmuşlardır.
Benim de mütalâalarım Bahadır Dülger ar-
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kadaşımız gibi, bunun bir şekle konulmasına
kadar, yardımın 200 bin liraya indirilmesidir.
Bu yardınvn sarfı sırasında, Hükümet tarafın
dan bu Ajansa bir şekil verileceği düşünül
mektedir. Bu hususta hazırladığımız bir öner
geyi de sunuyorum.
Sonra arkadaşlarım, yatırımlar kısmında,
bölüm 902; bu bölüme geçmeden evvel şu nok
tayı da müsaadenizle arzedeyim ki, yatarımlar
kısmına ait Hükümet gerekçesi maalesef bütçe
arasında yoktur. Onun için burada ikinci
maddedeki mevcut makine ve araçların onarıl
ması ve yenilenmesi 200 000 lira. Dikkat buyu
run, makine ve araçların onarılması ve yeni
lenmesi 200 000 lira. Mevcutlara ilâveten alı
nacak makine ve teçhizat 35 000 lira.
Bir defa onarımın yatTima girmemesi lâ
zımdır. Onarma mevcut bir tesisin aşınmasın
dan dolayı yeniden kabili istimal bir hale kon
masıdır. Bundan evvelki bütçelerde de gördük.
Bir binanın onarılması için lâzımgelen tahsisat
cari bütçeye konur. Yatarıma konmamıştır.
Gerekçe olmadığı için de bunun ne gibi
sebeplerden ileri geldiğini anlamava imkân
voktur. Şavet Bütçe Komisvonu Sözcüsü bu
hususu izah ederlerse elbet+eki. mesele tenevvür
etmiş olur. Acaba burada birtakım tehir vanılmıs olmasın? Çünkü veniden alınacak malzeme
35 bin lira, onarım 120 bin lira. Bu insana biraz
garip'geliyor.
Bu noktanın da açıklanması ricası ile söz
lerime son veriyorum.
BAŞKAN — Abdürrahman Bovacıariller.
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, köy kalkın
ması dâvasını talebelik havatmdan beri takip
eden bir arkadaşınız sıfatiyle radyo idaremiz
den şunları ricı ediyor "ara:
Memleketimizin radyoya en çok ihtiyacı olan
yerleri köylerimizdir arkadaşlar. 1927 istatis
tiklerine göre memleketimizde 44 440 köy var
dır. Bu köylerimizin Millî Eğitim balam-yi dan
kalkınmasını Millî Eğitim Bakanlığı uhdesine
almış, köylerimizde okullar yapmaya başlamış
tır. Memleketimizin bilhassa köylerinde yaşıyan
15 milyon vatandaş için biz buna muvazi ola
rak çalışmak mecburiyetiyle karşılaşmış bulunu
yoruz.
'
Arkadaşlar, köyü radyo kanalı ile yetiştir
mek için ne yapıyoruz? Radyo neşriyatımız ta-
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mamen şehirliyi istihdaf etmektedir. Şimdiye
kadar köylü üzerinde durulmuş değildir.
Muhterem arkadaşlar; başka memleketlerin
radyoları köylüyü de istihdaf etmektedir. Bu
radyolara bir göz atarsanız, köyün kalkınması
için devamlı neşriyat yaptıklarını görürsünüz.
Köyün her bakımdan haber alması radyo ka
nalı ile olur. Köyün ahvali âlemden malûmat
almak ihtiyacı şehirliden daha fazladır. Çünkü
köye gazeteler gidemez, gidememektedir. Onun
bir ağız gazetesi ve bir de radyosu vardır. Köy
lüler kasabalardan aldıkları malûmatı, ve Hü
kümetin icraatını tahsildarlar vasıtasiyle öğre
nirler.
Bu bakımdan radyo idaremizin köylü neş
riyatına şehirlilere yaptığı neşriyat kadar önem
vermesini, piyasa ve memleketin bu bakımdan
mahsul vaziyetini aynı zamanda ulaştırmasını
rica edeceğim. Köylü için neşriyat yaparken ilk
hatıra gelecek radyodur. Eski iktidar zamanın
da hasretle beklediğim bir iş vardı, köylere rad
yo vermek. Köylümüze ucuz fiyatla radyo sağ
lanması için eski Basın - Yayın ve Turizm Genel
Müdürü Ahmet Şükrü Esmer beyanatta bulun
muştu. Bu işi tahakkuk ettiremediler. Yeni Ba
sın - Yaym, Turizm Genel Müdüründen rica edi
yorum, bunu bir memleket dâvası olarak ele al
sınlar, memleketimizin büyük varlığını teşkil
eden köylümüzün radyo . ihtiyacını gidermek
için bir teşebbüse geçsinler. İstanbul Üniversi
tesi, Fen Fakültesi Bütçesi- konuşulurken Fen
Fakültesi dekanı arkadaşımıza sordum, siz rad
yo neşriyatı yapıyorsunuz, çalışmalarınız var,
Türkiye'de radyo imal edilemez mi? dedim. Fen
Fakültesi Dekanı arkadaşımın bana verdiği ce
vap şu oldu: Hükümet bize 1 - 2 tip radyo ver
sin Fen Fakültesi elektrik bölümü seri halinde
radyo imaline muktedirdir, dedi. Bu işle uğ
raşan birçok radyo atelyelerine müracaat ettim,
onlardan malûmat edindim memlekette radyo
yapacak birçok yerli müesseselerimiz vardır ar
kadaşlar, daha ileriye gitmeye lüzum yok, Ame
rikalı bir firmanın İstanbul'da Vehbi Koç mü
essesesi ve İş Bankası ile beraber kurduğu bir
ampul fabrikası var. Bu fabrikanın Amerikalı
olan umum müdürü, zannediyorum Cumhuri
yet gazetesine, bir beyanatta bulundu: Biz Hü
kümetle mutabık kalırsak veya müteşebbis ve
sermayedarlarla teşriki mesai edebilirsek Tür
kiye'de Frijider de dâhil olarak bütün elektrik
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malzemesini yapmaya muktediriz, demiştir. Ö
halde yapılacak iş, bu mevzuu bir millî dâva
olarak ele almak ve köylüyü radyolandırmaktır. Bu yapılıncaya kadar şunu da yapmak
mümkündür. Köy odalarına ve bilhassa partile
re, köylünün istifade edeceği diğer teşekküllere
radyo temin etmektir. Bunun nasıl yapılabile
ceğini ben tüccarlardan sordum. Onlar köy
radyoları ile onların pil ve akümülâtörlerinin
gümrük resminden muafiyetini teklif ediyor
lar. Çünkü bizim bildiğimiz radyolar 300 - 400
liradan aşağı alınamamaktadır. Bugün köylü
bu parayı veremez arkadaşlar. Köy ve köylü
hakkındaki istirhamını budur.
Bir başka istirhamıma geçiyorum. Bizim rad
yomuzda muayyen saatlerde İngilizce ders ve
rilmektedir. Bundan maksat ve gaye halkımızı
bir ecnebi lisanla teçhiz etmektir. Fakat bu
nun yanında birçok yabancılarda, Türkiye'de
olsun, Türkiye dışında bulunsun, bunlarda
Türkçe öğrenmek ihtiyariyle kıvranıyorlar.
Bunlarda aynı radyo yabancı djl neşriyatında
Türkçe öğretilemez mi? Bence radyomuzda Türk
çe öğrenmek istiyenler için aynı şekilde ders
ihdas olunabilir.
Üçüncü bir nokta arkadaşlar, Basın - Yayın
ve Turizm Umum Müdürlüğünün turizme taal
lûk eden kısmı üzerinde tevekkuf edeceğim. Bu
da, yerli film âmilleriyle Basın - Yayın ve Tu
rizm Umum Müdürlüğünün teşriki mesai etme
si ve memleketimizin tanıtılması hususundaki
vasıtalardan istifade edilmesi babında bu mües
seselerden faydalanmaktır.
Benim istirhamım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Avni Doğan
Efendim, parti grupu adma konuşacakları
için tercih an kendilerine söz veriyorum.
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Arkadaşlar,
radyo hakkında grup adma arzedeeeğim fikir
gayet kısadır.
Saym Başbakan Yardımcısı, Millet Partisi
sözcüsüne cevap verdikleri sırada dediler ki;
radyoda Hükümete küfür ettiremeyiz. Biz, Hü
kümeti parti Hükümeti değil, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti görmeye müştak olduğumuz
için, partiler aleyhindeki türlü yazıların da rad
yoda neşredilmemesini istemenin hakkımız oldu
ğunu kabul etmelerini isteriz.
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ben
deniz Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü-
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ğune ait bütçe müzakerelerinde yalnız turizm milyara yakın para sağladığım ârzetmigtim. Fransa sadece bir eğlence ve turizm
bütçesine temas etmek istiyorum:
bakımından değil, daha birçok meziyetleri
Arkadaşlar; bu mevzu, yalnız memleketin
vardır. Müzeleri vardır, kıymetleri vardır.
küçük bir ihtiyacına taallûk eden basit bir mev
Fakat tabiat güzelliği bakımından, arkeolo
zu değildir. Memleketimiz halkı bilmesi için bir
çok şeylere muhtaçtır, büyük ihtiyaçlar içinde
ji zenginliği bakımından dünyanın hiçbir yeri
kıvranmaktadır. Bu ihtiyaçları temin ve tatmin
memleketimizle, Türkiye'mizle boy ölçüşecek
için de en çok muhtaç olduğu şey, hiç şüphe
memleket yoktur arkadaşlarım.
yok ki paradır. îşte arkadaşlar turizm dâvası en
Hiçbir yerimiz olmasa bile, güzel îstanbuluçok muhtaç olduğumuz para kaynakları; döviz
muzun semaya kollarını kaldırmış minareleriyle,
kaynakları temin etmek bakımından en başta
mesçitleriyle, çeşmeleriyle, medreseleriyle, âbidegelen bir mevzudur. Maalesef bunu lâyik olduğu
leriyle, güzel manzaralariyle, Ayasofyasiyle, di
derecede anlamış ve idrâk etmiş değiliz, henüz.
ğer antigue eserleriyle başlıbaşına bütün dün
Fransa, biraz evvel bir arkadaşımın söylediği
yanın alâka ve rağbetini çekecek kıymettedir.
gibi, turizmden senede bir milyar dolara yakın
Bugün Hazreti Meryem'in Mezarının bulundöviz sağlamaktadır. İtalya 'nın turizmden sağla
masiyle bambaşka mahiyet iktisap eden İzmir'
dığı pata hiç de bundan aşağı değildir. Onun
in Efes'i, güzellikleriyle yepyeni bir kıymet ka
için arkadaşlar; turizm dâvasına verilen ehem
zanmıştır.
miyet kadar bu işe sarfedilecek para da, emni
Arkadaşlar, Antalya'da 84 harebe vardır. Fa
yet âbidesi yapmak gibi, şuraya buraya sarfedi
kat
bunların içinde öyleleri bulunmaktadır ki,
lip dondurulan paralar gibi, yabana gitmiş ad
harebe demeye dilimiz varmaz. 18 - 20 bin kişi
dedilmez arkadaşlar.
alan muazzam Amfi - Theatrelariyle, galerileriyYine maalesef söyliyeyim ki, buna rağmen
le, localariyle, enphileriyle teker teker ayakta
turizm işine Hükümetin sarfettiği para, 90 bin
durmaktadır. Bugün getirip içinde Sofokles'in
lira gibi, zayif bir rakama inhisar etmektedir.
o muazzam ödipus'ünü oynadığınız zaman ken
Umum Müdürlük bu 90 bin liranın neresinden
dinize iki bin sene evvelki tarihin içinde yaşıyor
tutup, nereye sarfedecektir? Hattâ bu yıl Ge
zannedersiniz. Güzel plajları, portakal, muz bah
nel Müdürlük, memleketi hariçte tanıtmakla va
çeleri... Zemheride sabahleyin otomobile bindiği
zifeli olan basın ataşeliklerinden bir kısmını kal
niz zaman yanm saat sonra bin metre yükseklere
dırmak zaruretinde kalmıştır.
çıkarsınız kayak sporunuzu yapar, öğleyin sahile
Çok defa bir sual karşısında kalıyoruz. Haki
gelirseniz banyonuzu alır ve öğle uykusuna ya
katen memleketimiz güzel, turistik vasıfları haiz.
tarsınız.
fakat daha oteliniz yok, yolunuz yok, o halde ne
Arkadaşlar, burada senenin 12 ayında gül
yapacaksınız, diyorlar. Böyle değil arkadaşlar,
açar
ve hazanın son yaprağı baharın ilk filizini
yanlış bir zihniyet. Dünyanın hiçbir tarafında
görmeden
toprağa düşmez arkadaşlar. (Soldan,
oteller, yollar yapılır, bütün vesait hazırlanıp on
bravo
doktor
sesleri).
dan sonra seyyahlara buyurun denilmiş değildir.
Burada, perde perde yükselen dağlar vardır
Akdeniz kenarlarında, Fransa'da, İtalya'da bu
ki,
günün
her saatinde seyretmekle doyamazsınız.
gün öyle şehirler vardır ki, 30 - 40 sene evvel kü
(Kâfi sesleri).
çük bir balıkçı köyünden ibaretti. Bir yabancı
geliyor, görüyor, seviyor, beğeniyor, küçük bir ku
Arkadaşlarım, sizin alâkanızı çekerim de belki
lübe yapıyor, oberj yapıyor, kâfi gelmiyor, ertesi birgün misafirim olursunuz diye arzediyorum.
sene otel yapıyor, yol yapıyor, bir gün mahalle olu
Velhasıl arkadaşlar, tabiat güzelliği ve arke
yor. Nihayet turistik bir şehir oluyor. Binaen
olojik bakımlardan dünyanın hiçbir tarafı ile ka
aleyh memleketimizi kalkındırmak için turizm
bili kıyas olmıyan memleketimiz maalesef bakmı
sanayiini işler bir hale getirmek çin yolumuz ya
şız kalmıştır.
•
pılmış veya yapılmamış, otellerimiz varmış veya
Binaenaleyh turizm sanayiini canlandırmak
yokmuş şeyine bakmadan ilk vazife, memleketi
için başlıca en mühim telâkki edilebilecek tu
göstermek, tanıtmak beğendirmektir.
rizm sanayiinin kurulabilmesi için ortada bulu
nan engelleri kaldırmaktır. Bunun için biliyor
Arkadaşlar; Fransa'nın bir senede bir
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sunuz arkadaşlar, iki ay evvel burada bir turizm
danışma kurulu toplandı. Turizm Teşvik Kanu
nu diye bir kanun tasarısı hazırladı. Bu tasarıyı
hazırlıyan Turizm Danışma Kurulu geceli gün
düzlü çalışma gayretiyle 2000 sayfalık basın-ya
yın ve turizm dâvası pişirilmiş, kotarılmış olarak
ortaya koymuşlardır.
Bu kanun yakında Meclisi Âlinize gelecek ve
bu merhaleyi de aşarsak aradan kalkan engeller
dolayısiyle turizm sanayii memlekette çabucak
teessüs etmiş bulunacaktır. Bu mevzu üzerinde
konuşurken yine Basın-Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü teşekkülüne biraz temas etmek isti
yorum.
Arkadaşlar, memleketin en büyük dâvasından
birisini üzerine almış olan bu müessesenin me
murları, maalesef yarı aç halde çalışmaktadır
lar. Memurları vardır, canla başla geceyi
gündüze katarak çalışmaktadırlar. Bunların
tahsisatını biraz artırmak istediğimiz za
man karşımıza eski Sultan Hamit devrin
deki maliyecilik zihniyeti dikildi ve hukuku
Hazine zihniyet ve telâkkisi ile mâni oldu. Bun
lar memleketin dört bucağını dolaşır. Ve başka
müesseseler için her hangi bir vazife dolayısiyle
gezmek, seyahat etmek az çok bir kazanç vasıtası
telâkki edilirken bu arkadaşlar için bir felâket
olmaktadır.. Çünkü, yevmiye dört lira almakta
dırlar. Yemesi, içmesi ve yol parası bu paraya
dâhildir. Bu sene geçti. Fakat gelecek sene büt
çesinde bu arkadaşların ikdar edilmesinin bu
Meclisin bir vazifesi olduğunu arzederken bu ar
kadaşlara karşı hissettiğim takdir ve minnet
hissini ifade etmiş olacağımı zannediyorum.
Arkadaşlar demin Boyacıgiller arkadaşım,
bir mevzua temas ettiler. Memlekette çevrilen
yerli filimlerin Basın - Yayın Genel Müdürlüğü
nün filim servisi ile temas etmelerini yani BasınYayın Müdürlüğü filim servisinin bu işlerle alâ
kadar olmasını ileri sürdüler. Çok doğrudur
arkadaşlar. Ben bu mevzua girerken bir nok
tayı daha tebarüz ettirmek istiyorum; bütçe
konuşulurken önümüze gelecektir. Millî Müda
faa, Millî Eğitim ve Ziraat Bakanlıklarının ve
daha birçok müesseselerin ayrı ayrı foto-filim
servisleri vardır. Bunların muazzam makineleri
vardır. Fakat hepsi de noksandır. Ama bütün
bu müesseselerin makineleri, vesaiti bir araya
getirilecek olursa bu, mühim bir müessese haline
gelebilir. Personelden ve malzemeden tasarruf
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edilir. Güzel bir stüdyo yapılır, yerli filim çev
rilir. Bir stüdyonun yevmiyesi ne kadardır bilirmisiniz? 1 000 liradır. Binaenaleyh Basın Ya
yın Genel Müdürlüğü için de bu, iyi bir gelir
kaynağı olabilir. îşte bu şartlar dâhilinde. Ar
kadaşlar, turizm sanayiini inkişaf ettirmek için
buna yardım edecek unsurları elemanları kıy
metlendirerek ehemmiyet vererek bunu turizm
sanayiini bir an evvel kalkındırmamın bugün
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün istediği tah
sisatı esirgememek çok iyi bir hareket olur ka
naatindeyim.
BAŞKAN — Necip Bilge.
NECİP BÎLGE (Niğde) — Arkadaşlar kısa
kes diyorlar, bittabi kısa kesmeye çalışacağım.
Birçok dokunmak istediğim noktalara arkadaş
lar temas ettikleri için ben de onlar üzerinde
tekrar durmıyacağım. Yalnız turizm meselesi
hakkında kanaatimi söylemek istiyorum. Bu tu
rizm meselesinden elde edeceğimiz şey millî kal
kınmaya yardım etmesi meselesidir. Turizm,
sadece kendimizi harice tanıtmak hususunda de
ğil, millî kalkınma bakımından da üzerinde du
rulacak bir konudur. Bendenizce iki mühim
esaslı noktanın ele alınması icabetmektedir. Bir
defa turistik âbidelerin, bütün eserlerin gezilebilmesi hususnuda kâfi derecede yolumuz yok
tur. Evvelâ turistik yolların yapılması icabeder.
Diğer taraftan bu turistik eserlerin nerelerde
bulunduklarını gösterecek bir rehbere ihtiyaç
vardır. Bu rehber, mevcut olmadıkça memleke
timize gelecek yabancılar o eserlerin nerelerde
olduklarını bilemiyecekleri için oralara gitmek
imkânını da bittabi elde edemiyeceklerdir. Bu
itibarla bir rehber hazırlamak lâzımdır kanaa
tindeyim. Turizmin inkişafı için yapılacak pro
gramda bendeniz evvelâ hiristiyan ve Batı
medeniyetini alâkadar eden eserlerin ön plâna
alınması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Çünkü
yabancılar memleketlerimize gelmek istedikleri
zaman sadece bizim eserlerimizi, Şark eserlerini
görmek için gelmiyeceklerdir. Bunlar, bilhassa
kendilerini alâkadar eden eserleri görmek için ge
lecekler ve bu münasebetle bizimkileri de ayrıca
göreceklerdir. Bu bakımdan evvelâ hiristiyan
ve Garp medeniyetini alâkadareden eserlerin,
turizm bakımından istifade edilmesi hususunda,
ön safa alınması lâzımgelir kanaatindeyim. Bu
bakımdan bilhassa Orta - Anadolu'da Batı eser
leri soktur. Bunları yabancıların hiçbirisi bilme-
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diği gibi kendi içimizden de bilenler azdır. Me
selâ Nevşehir ile Ürgüb arasındaki (Göreme)
harabeleri diye bilinen bu eserler ki, Bizanslılar
zamanından kalma yeraltı mağaralarından iba
rettir, herkesin malûmu değildir. Bu harabelere
gitmek için yol yoktur. Âdeta oraya gitmek için
kelleyi koltuğa almak icabetmektedir. Buraya
ziyaretçi celbetmek için evvelâ yol yapmak ge
rekmektedir. Buna ilâveten Aksaray Kazası
civarında sadece tabiat güzelliklerini aksetti
ren -değil ayni zamanda sanat eseri olan yine
Bizanslılardan kalma eserler mevcuttur. Buraya
yapılacak yol Göreme harabelerine yapılacak
yol ile birleştirilmesi halinde evvelâ birine giden
ziyaretçi dönerken başka bir yolla yeni bir
ziyaret yaparak dönmek imkânını bulacaktır.
Sözlerimi hülâsa edersem, Garp medeniyetine ait
hiristiyan eserlerinin sırf yabancıları memleke
timize celbetmek bakımından ön safa alınması
ve bu arada kendimize ait eserleri ve harabeleri
göstermek icabe^eceği kanaatindeyim.
BAŞKAN — Efendim, elimizde 3 - 4 önerge
vardır. Bunların bir tanesinde, bütçe görüşme
lerinin tümü üzerinde söz alan arkadaşların 10
dakikadan fazla konuşmamaları istenilmektedir.
(Bütçe görüşmelerinde böyle şey olmaz sesleri)
Diğer üç önergede de kifayeti müzakere isti
yorlar. Binaenaleyh bugüne kadar bütçe müza
kerelerinde kifayeti müzakere önergesi verilme
miş olduğuna göre tensip edeceğiniz şekilde ha
reket ederiz. Rey Yüksek Heyetinizindir. Mü
saade ederseniz bu müddet tahdidi teklifini ka
bul edelim. Ondan sonra da söz alan arkadaşlar
okadar konuşurlar, ayni mevzuu tekrar etmez
ler, arkadaşlarımız da seve seve bu mevzuu ta
kip etmiş olurlar.
önergeyi okutuyorum:
Başkanlığa
Bütçe müzakereleri için yedi günümüz kaldı.
Bu müddet içinde bütçeyi bitirmek zorundayız.
Bu sebeple konuşmanın on dakikadan fazla sür
memesini arz ve teklif ederiz.
Maraş Milletvekili
Gazianteb Milletvekili
Remzi öksüz
Süleyman Kuranel
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yalnız bu mevzu üze
rinde on dakika müddetle konuşulması kabul
edilmiştir.
.
Şimdi bir de kifayeti müzakere takrirleri
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vardır. Fakat reye arzetmiyorum. Bütçe müzâ
kerelerinde kifayeti müzakere takriri vermek
âdet olmamıştır. Bu bakımdan kifayeti müza
kere takrirlerini oya sunmuyorum. Her arkadaş
on dakika olarak konuşacaktır. Eğer arkadaşlar
fazla olarak konuşurlarsa yine takdir Yüksek He
yetinizindir.
Celâl Yardımcı.
CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem
arkadaşlar; Basın, Yayın Genel Müdürlüğü büt
çesinin müzakeresinde temas edeceğim mesele
sadece Anadolu Ajansı meselesidir.
Anadolu Ajansına verilen 600 bin lirayı, bâzı
arkadaşlarımız fazla buldular ve Yayın Müdür
lüğü kendi vasıtalariyle bunu yapabilir dediler.
Yayın Müdürlüğünün aldığı haberler, ancak
yabancı radyoları dinlemek suretiyle aldığı halerden ibarettir. Fakat dünyanın bin bir tara
fından haberleri ulaştıran tek vasıtamız Anado
lu Ajansıdır. 600 bin lira olarak ayrılan
bu paranın 300 bin liradan fazlasını oldu
ğu gibi yine Devlete iade eder. Telsize, tel
grafa, telefona verir. Müteaddit dünya ajanslariyle
Unaytet Pres, Ajans Pres ve daha
birkaç ajansla müttehit olarak çalışır, on
lardan haber satın almaya mecburdur. Bu satın
alma masrafı için asgari 70 - 80 bin lira para
öder. Bu işler için yapılan masrafları topladı
ğımız zaman. 400 bin lirayı geçer arkadaşlar.
Binaenaleyh, dünyanın bin bir tarafından ha
ber almak için tek vasıtamız olan Anadolu Ajan
sının parasını kıstığımız zaman bu müessese çö
zülür. Bunun başka şıkkı yoktur. (Çözülsün ses
leri, bir işe yaramıyor sesleri). Müsaade buyu
run, bugün resmî ve hususi, hattâ Devletin muh
taç olduğu haberler dahi ekseriyetle Anadolu
Ajansı vasıtasiyle almır. Haricî propaagndalar
bugün mütemadiyen faaliyet halindedir. Bunla
rı bize aksettirmek üzere çalışan, bir organizas
yon olarak çalışmakta olan bu ajanstan bu tah
sisatı kesmekle onu müşkil hale getirmek sure
tiyle tamamen çözülmesine sebebiyet vermek
doğru bir hareket olmasa gerektir, kanaatinde
yim.
Abdürrahman Boyacığiller'in temas etmiş ol
duğu köy meselesi, tahmin ederim ki bu Basın
Yayın Genel Müdürlüğünden ziyade bir maarif
işidir. Millî Eğitim Bakanı bunu nazara alır,
tetkik ederlerse ve netice elde edilirse memleket
için faydalı birşey olur.
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Bundan başka Basın, Yayın Genel Müdürlü
ğü Anadolu Ajansı içn ayrılmış olan tahsisatın
kesilmesi yolunda serdedilen teklifin kabul edil
memesi ricasındayım arkadaşlar.
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım; bendeniz, turizm dâvasının
ehemmiyetini benden evvel söz elmış olan arka
daşlarım bu meselenin ehemmiyetini ve mahiye
tini etraflıca izah ettikleri için Yüksek Meclisi
sıkmamak üzere bundan bahsetmiyeceğim.
Yalnız sözlerim turizm gibi ehemmiyetli bir
teşekkül için, memleketi harice tanıtmak ve dö
viz temin edecek bir dâva için Bayın, Yayın Ge
nel Müdürlüğü bütçesine konan 90 bin lira tahsi
satı çok az buluyorum. Bu Hükümetçe 90 bin lira
olarak teklif edilmiş, Bütçe Komisyonunda da
90 bin lira olarak geçmek suretiyle kabul edil
miştir. Bunun bu sene için değişeceğine kani
değilim. Gelecek sene bu dâvanın ehemmiyeti
ne binaen, bu tahsisatın artırılmasını bilhassa
temenni ederim.
Bilhassa bu dâvayı millî bir mevzu haline
getiren Basın ve Yayın genel müdürü Halim Alyot'a teşekkür etmeği bir borç bilirim.
BAŞKAN — Fehmi Çobanoğlu buyurun.
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, turizm işi için Basın ve Ya
yın Genel Müdürlüğünün elinde mühim bir
mevzu vardır: Efes 'deki Meryem Ana makberi.
Bunun için yapılacak işler vardır. Makbere
teçhizat olmak üzere büyük tiyatronun Meta
Kilisesinden alman kıymetli eşyalar vardır.
Bunların içinde Hristiyanlık eizesinden 01kol'un bir eli vardır, altın bir mahfaza içinde
dir, üzeri kapaklıdır, kapağının üzerinde kıy
metli taşlar vardır. Bu eşyalar 1340, 1341 se
nesinde bir heyeti mahsusla Ankara'ya gönde
rilmiştir. Ben de listesi vardır, Turuzm Genel
Müdürüne hu listeyi verebilirim, nerede ise
bunları arayıp bulsunlar, Mademki, biz onları
daha ziyade geçtik, Meryem Ana Bizim de ana
mızdır, şimdiden orasını teçhiz edelim.
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri,
alkışlar)
BAŞKAN — Aziz Uras.
Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Efendim ben
Avni Doğan arkadaşım konuşmazsa idi söz almıyacaktım.Bir tedai ile aklıma gelen bir cüm
leyi söylemek için söz almış bulunuyorum. Bi-
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raz evvel yani akşam toplantısında bir Demok*
rat Partili arkadaşımız partilerarası mü
nasebeti tesis için yaptığı ve biraz teem
mül ile kendisinin de katıla katıla güleceği
üç teklif vardı. Bunları tekrar söyliyeyim:
Ulusun kapanması, înünü'nün uzaklaştırılması,
Cahit'i kovmak.
Arkadaşlar, partilerarası münasebetin tesisi
için benim de düşündüğüm bir şey vardır. Bu
aynı zamanda kanuni bir taleptir.
Hükümetin radyoyu Demokrat Parti elinden
alıp Devlete iade etmesidir.
BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ.
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) —
Sayın arkadaşlar, Bütçe Komisyonunda arzettiğim bir noktai nazarı Yüksek Huzurunuzda tek
rar edeceğim.
Yeni iktidarın, D. P. iktidarının ulaşmak is
tediği hedeflerden, gayelerden birisi ve başlıcası,
bilhassa Türk köylüsünün kalkmmasıdır. Türk
köylüsünün kalkınmasında bendenizce en mü
him âmil ve yollardan birisi de bilhassa radyo
meselesidir. Radyo, her köyde bir radyo, her
köyde ucuz bir radyo. Bu ucuz radyoları köylü
nün emrinde ve hizmetinde ve köylünün kalkın
masında kullanmak emel ve gayesi.
Kardeşlerim, ben bir radyonun köylünün kal
kınmasında en mühim âmil olduğunu kabul edi
yorum. Eğer D. P. iktidarı her köye bir radyo
her köye ucuz bir. radyo ve radyo merkezinde
köylünün anlıyabileceği bir dille, köylüyü ted
ris edecek bir program tatbik ettiği gün köylüyü
yedisinden yetmişine kadar birdenbire kalkın
ması yolunu sağlamış olacaktır. Her gün bir
köylü saati, o köylü saatinde bugün köylünün
sağlığı, yarın köylünün ziraat işi, öbür gün hay
vancılığı, öbür gün adliyesi, ahlâki işi, dinî işi
üzerinde sadece ve yalnız köylünün anlıyacağı
dil ile yapılacak konuşma, köylünün kalkınma
sında en mühim âmil olacaktır. Ve bu dersler
tekrar edilirse en mühim faydası olacaktır. Bu
nun için ucuz radyo, gümrüksüz radyo ve Ba
sın-Yayın Genel Müdürlüğünün emriyle, tensibiyle programı tanzim edilecek ve böylece prog
ram işliyecek bir radyo merkezindeki radyo dere
programı karşısında, bütün köylümüz, Demok
rat Parti iktidarına, Hükümetine her halde şük
ranla, hürmetle ve minnetle teveccüh etmiş ola
caktır.
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu.
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SİNAN TEKELÎÖĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, ben de unutulmuş olan ve birkaç gün ev
vel bir arkadaşın radyoda söylediğini burada
söylemek istiyorum.
Turizm esasen bir vasıtaya muhtaç olan mü
essesedir. Bizim bir Savarona yatımız vardır,
Ata'dan miras. Onu Turizm Genel Müdürlüğü
ne devredelim, senevi 700 bin lira bir masrafı
vardır, onu tadil etsin, onun yanma da yeni ge
len vapurlardan birisini de versinler. Esasen bi
zim turizme ait eski eserler kamilen sahilde ol
duğu için memleketimize gelenleri gezdirerek,
ondan memleketin istifadesini temin etmiş olu
ruz. Ö eski eserlerin, yerlerin birer de filmini
alacak olursak onları da vapurda giderken sine
mada gösterir ve kendilerine de gezecekleri yer
ler hakkında izahat verirsek çok iyi olacağına
kaniim. Bir mesele daha vardır. Konya'da
Türk âlimi ve filozofu yatar. Bu filozofa bütün
Pakistan halkı hayrandır. Orayı turistik bir
hale sokarsak memleket âzami surette istifade
eder. Ben bizzat Pakistanlılardan işittim, bu fi
lozofu çok seviyorlar. Memleket turistik işlerine
sarfedilmek üzere tahsis edilen doksan bin lira
azdır. Turizm Genel Müdürlüğüne 900 bin lira
verilmesi lâzımdır. Buraya bir para verilmesi
lâzımdır, binaenaleyh bu parayı ben bulayım.
Vekâletlerin aydınlatma, telefon ve mefruşat
masrafları vardır. Bunların yekûnunu hesaplıyacak olursak 15 milyon lira tutar. Bunları ya
rısına indirirsek yedi buçuk milyon lira eder.
işte bu yedi buçuk milyon lirayı da oraya verir
seniz. bir kısmiyle de Savaronayı tadil ettirip
otel haline getirir, hem de yanma verilecek di
ğer vapuru işletir. Hem de filim alır. Bu suretle
memleketimizi tnıtmak şerefi yine Demokrat
Partiye nasip olmuş olur. Bu hususa Hüküme
tin nazarı dikkatini çekerim. Bu fasıllardan ten
zilât yapılması için bakanlıklar bütçelerinin mü
zakeresi sırasında takrir vereceğim, lütfen kabul
buyurmanızı rica ederim. Çünkü, bakanlıklarda
gündüz lâmbaya ne lüzum var, gece de çalışacak
değiller ya. Sonra, her sene, her sene yeni mef
ruşata lüzum var mı? Hiç olmazsa bu sene mef
ruşat kalsın, bu suretle turizm işi halledilmiş ol
sun. Mâruzâtım bu kadardır.
BAŞKAN — Başka söz alan yok. Komisyon
da söz istemediğine göre bölümlere geçilmesini
kabul edenler.. Etmiyenler.. Bölümlere geçil
miştir.
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Lira
B.
201 Aylıklar
771 145
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Hizmetliler ücreti
990 180
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının ücretleri
36 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
26 300
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek dil pa
ra mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
sandığına yapılacak ödemeler
90 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
301 Merkez büro giderleri
23 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 îller büro giderleri
94 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı
kâğıt ve defterler
303
2 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta,
telgraf ve telefon ücret
304
ve giderleri
70 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira karşılığı
66 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
12 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
48 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
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308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
5 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
14 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
310 Basın ataşelikleri ve haberler
bürosu giderleri
184 000
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir...
403 Temsil giderleri
8 000
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir...
417 Radyo istasyonları ile stüdyo
ları yönetim ve işletme gider
leri
1 316 000
BAŞKAN —• Bu hususta bir önerge var oku
yorum.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Sayfa 55 bölüm 417 madde 2 de yazılı söz
yayınları için diğer masraflar gibi daima artı
rılmış ve bu suretle 156 bin lira olarak kabul
edilmiştir. Halbuki söz yayınları henüz tam fay
dalı olmıyan bir serviste muayyen zevatı mad
deten tatmin maksadiyle hüsnü istimal edilmiyen bir servistir.
Bu itbarla bu miktarın tasarruf zorunda bu
lunduğumuz bu yıl için de geçen yıla nispeten
artırılması uygun mütalâa edilemez. Bu mikta
rın yüz bin liraya tenzili suretiyle 36 bin lira
tasarruf sağlanmasını saygı ile arz ve teklif
ederim.
Çankırı Milletvekili
Kâzım Arar
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü..
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT
BİLGİN (izmir) — Muhterem arkadaşlar, Ba
sın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün
radyodaki söz yayınları tahsisatının yüz bin
liraya indirilmesi teklifini biz, bütçe encümeni
olarak yerinde görmüyoruz. Bu servisin şimdi
ye kadar yani mevcut kadrosiyle, programlariyle idamesi için zaruri olan bir masraf bütçeye
konulmuştur. Evvelce sözlü yayınların iyi idare
edilmemiş olması muhtemeldir. Takdir buyurur
sunuz ki radyoda takip edilen maksat, vatan-
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daşları her bakımdan tatmin edecek neşriyat
yapmaktır. Bu sözlü yayınlar, konferanslar,
dersler, siyasi ve iktisadi, içtimai haberler vel
hasıl radyodan beklediğimiz irşat ve tedris va
zifesini görmektir. Bu işi biz tekemmül ettir
mek ve radyodan milletin istifadesini temin
edecek imkânları hazırlamak mecburiyetinde
yiz. Bunun için tahsisatın azaltılması teklifinin
reddedilmesini rica ederiz.
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) —
Radyoda konuşma yapanlara ne gibi bir esasa gö
re ücret veriliyor! Dakika hesabiyle mi, saniye
hesabiyle mil Yoksa şahıslara göre mi?.
BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — Bu husus
taki teknik malûmatı Radyo Umum Müdürü ve
yahut Bütçe Komisyonu adına Refet Aksoy ve
rebilirler.
HÜSEYİN ORTAK^IOĞLU (Çorum) — Gö
rüyorsunuz arkadaşlar, sözcü birşey bilmeden mü
dafaa yapıyor. (Soldan alkışlar).
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK
SOY (Ordu) — Arkadaşlar, radyoda yapılan
konuşmaların neye matuf olduğu hakkında Behzat Bey izahat verdi. Biliyorsunuz ki, radyo mün
hasıran haber verme veyahut saz ve sözden iba
ret değildir. Radyo, bir memleketin sosyal haya^
yatında ayni zamanda bir terbiye vasıtasıdır da.
Burada en salâhiyattar kimseler tarafından kon
feranslar verilmekte, tarihî vakalar anlatılmak
tadır.
Arkadaşımız soruyor, konuşanlara ne ve
riyoruz diyorlar. Her konuşma 15 dakika devam
ediyor ve konuşanlara idare tarafından 14 lira
verilmektedir. Bu tahsisat ise önümüzdeki senede
tanzim edilecek yeni programda daha faydalı ve
geniş bir surette dinleyicilerin istifadesini sağla
mak gayesiyle konmuştur. Bu tahsisat kabul edil
mediği takdirde radyodan beklenen faydanın ta
hakkuk etmiyeceğini bir az evvel bir arkadaşımız
ifade etmişlerdi. ; Bu endişeleri hakikaten yerin
dedir ve tahsisatın kabulü lâzımdır kanaatinde
yiz. Takdir yüksek heyetinizindir.
BAŞKAN — Kâzım Arar, önergesi üzerinde
konuşacak mıdır 1
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — önerge üzerinde başka söz istiyen yoktur. Binaenaleyh Kâzım Arar arka
daşımızın indirmeye mütaallık olan ve demin
okunan önergesini reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler..
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Tereddüt Mail oldu efendim, önergeyi ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. Kabul et
miyenler ayağa kalksınlar., önerge kabul edil
memiştir.
*
417 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
B.
Lira
451 Yayın, turizm ve propaganda
giderleri
498 000
BAŞKAN —- Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
452 4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklarjyle baş
ka her> çeşit giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
453 Milletlerarası kurum ve demek
ler giderleri
51 870
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl.borçları
'2 629
BAŞKAN — Kabul edenler...
(Etmiyeinler... "Kabul ledEmistir.
502 Eski yillar borçları
3 711
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
601 Ajans ödeneği ve ajansdış mu
habirleri her türlü ücret ve gi
derleri
600 000
BAŞKAN — Efendim bu hususta verilmiş iki
önerge VardTr, okutuyorum.
T. B. M. M. Başkanlığına
Basın ve Yayın ve Turizm G. M. Bütçesinin
altıncı kısmın 601 nci bölümde ajans ödeneği
olarak 600 000 liranın 200 000 liraya indirilmesi
ni arz ve teklii ederiz.
Erzurum Milletvekili
Seyhan Milletvekili
Bahadır Dülger
Reşad Güçlü
Büyük Millet Meclisi Başkanblma
'
Bütçenin 601 No. Bölümündeki ajans tahsi
satının geçen sene bu fasla hiç bir ödenek ayrıl
madığına göre ve ajansın vaziyeti de göz önün
de tutularak bu fasıldaki paranın çok ehemmi
yetli olan Turizm faslına naklini teklif ederiz.
Çorum Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
Sedat Baran
A. Yurdabayrak

~4W

0:4

BAŞKAN — Bu iki önergeden birisi indirme
istiyor, diğeri ise nakil istiyor.
BÜTÇE KOMOSYONÜ ADINA BEHZAD
BÎLGÎN (îzmir) — Muhterem arkadaşlar, Ana
dolu Ajansı hizmetleTİnin iyi ifa edilmediği
hakkında Bahadır Dülger arkadaşımın ve diğer
arkadaşlarımın beyanları ve Bütçe Komisyonun
da da bu meselenin hararetli tartışmalara mev
zu teşkil etmesi, Anadolu Ajansı hizmetlerinin
şimdiye kadar iyi idare edilmemiş olduğuna bi
rer: delil teşkil etmektedir.
Ancak Devletin içerde ve dışarda haber al
ma ve bunları yayma servisi olarak, yani Dev
letin gözü ve kulağı olacak bir müesseseye ihti
yacı derkârdır. Ajansı, daha iyi bir şekle soka
cak, vazifesini bakkıiyle ifa edecek şekle sokul
ması, Bütçe Komisyonuna Hükümet tarafından
vadedilmiş bulunmaktadır. Bir hizmetin iyi
ifa edilmemiş olması, o hizmetin ilgası suretiyle
karşılanırsa Devletin teşkilâtsız kalmasına sebep
olabilir. Sonra Anadolu Ajansına verilecek, tas
vip huyurulursa, verilecek olan 600 bin liralık
tahsisatın büyük bir kısmı, hemen hemen yarısı
Celâl Yardımcı' arkadaşımızın izah ettiği gibi,
yine Devlete iade edilen telgraf, telefon, tesis
ve sairenin karşılığıdır.
Ajansın, ererek dısarda, gerek memleket da
hilinde vazifesini daha iyi ifa edebilmesi için
teşkilâtını, tamamlamaya zaruret mevcut olduğu
muhakkaktır. Ve bu zaruret üzerinde. Hükümeti
miz, ^durmaktadır. Ajansı kaldırmak, yahut tah
sisatını azaltmak suretiyle vazifesini ifa edemiyeeek bir hale ifrağ etmek, memleketin muhtaç
olduğu bir müesseseyi felce uğratmak olur.
Demokrat • Partimizin takip etmekte olduğu
prensip, maziden kötü bir vaziyette devralmış
olduğu müesseseleri ıslah etmek ve görecekleri
fonksiyonla mütenasip bir mertebeye yükselt
mektir. Anadolu Ajansını bu seviyeye ulaştır
makla memlekete çok iyi bir vazife, ve hizmetler
yapacağı da muhakkaktır. Ecnebi memleketler
de «de. -bunun rgibi ajanslar olduğu hepinizce ma
lûmunuzdur. Bizde kurulmuş olan bir iki küçük
müessesenin beynelmilel yayın vazifesini yapma
ya muktedir olamıyacağı da müsellemdir. Ana
dolu Ajansına tahsis edilen 613 000 lirayı
600 000 liraya Bütçe Komisyonu indirmiştir.
Tahsisatın bu ajansın vazifesini hakkiyle ya
kabilecek bir -mertebeye getirtmesinin zaruri ol-
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duğunu ve kablünü komisyon namına arz ve ri
ca ederim.
BAŞKAN — Söz Başbakan Yardımcısınındır.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) —
Söz almış olanlar varsa onlar konuşsunlar..
BAŞKAN — Bahadır Dülger.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, Bütçe Komisyonunun Sayın Sözcüsü, Ana
dolu Ajansının Devletin içerde ve dışarda gözü
ve kulağı olduğunu söylediler. Bu, gayet güzel
bir tâbirdir. Fakat bakikatta Anadolu Ajansı
ne içerde, ne de dışarda Devletin ne gözüdür,
ne de kulağıdır.
CELÂL YARDIMCI (Ağn) — Şimdi tahsi
satını elinden alırsan hiçbir şey olmaz..
BAHADIR DÜLGER (Devamla)..— Celâl
.Bey, kürsü, burada, duruyor. Hevesini alabilir
sin.. Bugün dördüncü defadır teşrif ediyorsu
nuz.. . . . ' . . .
CELÂL YARDIMCI (Ağrı), — îcabederse
104 defa çıkarım,
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Buyu
run hakkınızı nez 'edecek değilim. .
Gazeteci olan arkadaşlar çok iyi bilirler ki,
. Türkiye'ye mütaallik haberleri daima bize ec
nebi ajanslar vermişlerdir. Burada bir konuşma
olursa,, ecnebi bir devletle temas olursa, bir ecne
bi devletle temas olursa, bizim, memleketimizin
mukadderatını yakından alâkadar edecek her
hangi bir hâdise cereyan ederse, bunu daimî su
rette ya ecnebi gazetecilerden haber alır veya
hut ecnebi radyolarından dinleriz.
Anadolu Ajansı zaten bir transfer müessese
sidir. Yani hiçbir yerde kendi makinesi işlemez,
muhabiri, muharriri yoktur. Eskiden damatlar
dan bir tanesi Londra'ya gitmişti. Şimdi başka
damatlar da başka yerlerde var mı bilmiyorum.
Onlar da ecnebi gazetelere abonedirler, ecnebi
radyoları dinlerler, ecnebi ajanslardan haberler
alırlar. Ve bu aldıkları haberleri, haberler kok
tuktan sonra efkârı umumiyeye yayarlar. Babıâliye gidin, gazete idarelerinde Anadolu Ajan
sının kokmuş bültenlerini, her gün yazı işleri
müdürlerinin vazifesi, yalnız sepetlere atmaktır.
Arkadaşlar, gazeteci olarak ecnebi matbua
tı takip ettiğimiz olmuştur. Hiçbir yabancı
matbuatta Anadolu Ajansı menşeli bir habere
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teşdüf etmedik. Bizim memleketimize mütaal
lik olan havadisleri hepsi Türkiye'de muhabir
bulunduran Tas gibi, Royter gibi, Britanova
gibi ecnebi ajansların muhabirleri tarafından
verirler. Şimdiye kadar Devlet bütçesinden mil
yonlara varan para çekmiş, fakat hiçbir fonk
siyon ifa etmemiştir.
Arkadaşlar, burada dediler ki; Devlet bir
haber yaymak isterse, Devlet kendi fonksiyonu
ile alâkadar bir meseleyi anlatmak isterse Ana
dolu Ajansı olmazsa ne yapar? Gayet tabiidir
ki; Hükümet Ankara'daki gazetelere haber
verir, onların muhabirlerini toplar, radyo ser
visine haber verir. Ecnebi muhabirleri toplar,
basın toplantısı yapar ve bu basın toplantısın
da hangi, fikirleri ifade edecekse, bu fikirleri
o vasıtalarla efkârı umumiyeye yayar.
Bugün Anadolu Ajansının, bu müesseseye,
Devletin fakir köylüden temin ettiği paralarla
yarım milyon liradan fazlasını vermek doğ
ru değildir.
Arkadaşlar, bundan başka Anadolu Ajansının
şöyle bir tarihi vardır. Bunu da hatırlatmak
lâzımdır. Anadolu'da ilk defa bir Hükümet ku
rulduğu zaman, yani Millî Hükümet henüz bü
tün dünya tarafından meşru bir Hükümet ola
rak tanınmamış iken ve bir mücadele yapmak
ta iken, Anadolu Ajansının bu memlekete hiz
meti ve faydası olmuştur. Bu Hükümetin sesi
ni ve mücadelenin sesini duyurmakla vazifesini
yapmıştır ve faydalı olmuştur. Bilâhara Hükü
met kurulduktan, haberleşme servisi muntazam
bir şekilde işlemeye başladıktan sonra Devletin
hususi bir ajansı beslemeye ihtiyacı yoktur. Bu
lükstür, lükslerin de en lüksüdür. Bu gibi mü
esseselerin bir hususiyeti de üzerinde bir tica
ret yapılır bir unsur olmasıd'r. Yani ekseri
ajanslar, gazeteler malûmunuz, Devlet müesse
seleri değil, hususi müesseselerdir. Bizim mem
leketimizde de şimdiki rejimin altında iki üç
tane hususi ajans kurulmuştur. Eğer Devlet
bu ajansları serbest bırakacak olursa bunlar
da haber membaı üzerinden faydalanırlar ve
bir nevi ticaret yapabilirler. Bu suretle bizim
de kendi müdafaa ettiğimiz ticaret anlayışı
mıza ve hürriyet prensiplerimize uygun bir ha
reket yapmış oluruz.
Bunun için arkadaşlar, fuzuli olarak konul
muş olan bu parann indirilmesini lütfen ka
bul ediniz. (Alkışlar)
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR.
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok
muhterem arkadaşlar, Anadolu ajansı üzerinde
kıymetli arkadaşlarımızın mütalâaları, yani
ajansın şimdiye kadar iyi işlemediği, iyi çalıştı
rılmadığı, ihmal edildiği, onun bunun hatır ve
gönlü için adamlar yerleştirildiği şeklindeki bü
tün şikâyetlerle beraber olduğumu evvelâ arzedeyim.
Ama bu şikâyetler arkadaşlar, devraldığımız
Devletin veya Devletle alâkalı müesseselerin az
çok hangisinde yok?. Binaenaleyh böyle her şi
kâyet edilen müesseselerin tahsisatını kesmeyi
prensip olarak kabul etme yoluna gidersek her
halde faydalı bir iş görmüş olmayız. Yüksek Hu
zurunuzda Bahadır Dülger arkadaşımızın da çok
iyi bilmesi lâzımgelen bâzı hususları arzetmek
isterim. Ajans bir hususi müessesedir, doğru
dur. Fakat bunun sonunda bir hakikat daha
var: Dünyanın her yerinde Devlet kendi hizme
tinde kullanmak üzere Hususi müesseselerden
birini seçer ve yardım eder ve bu ajansı kendisi
nin gözü kulağı haline getirir.
İkinci hakikat da budur. Bunun için mütaaddit misaller verebilirim. Şimdi Matbuat Umum
Müdürlüğü bütçesine haber tahsisatı olarak 600
bin lira koyacak olursak bir ajansın teknik ola
rak, bir istihbarat ve haber alma vasıtası olarak
işleyiş tarzında tegafül etmiş oluruz. Bir devlet
müessesesinin haber alıp vermesi sisteminin iş
leyiş tarzı başka, devlet tarafından yardım gör
mekle beraber hususi bir müessese olarak ku
rulmuş bir teşekkülün işleyiş vasıta ve tarzları
yine başkadır. Bahadır Dülger benden iyi bilir,
eski bir gazetecidir, malûmat sahibidir. Onun
için kürsüde menfi tarafların yanıbaşmda bu
müspet tarafları da tam bitaraf olmak için bizzat
kendisinin huzurunuzda arzetmesini isterdim.
Bir misal vereyim: Dünyanın her ajansı bir ye
rin ihtisasına sahiptir. Filân ajans Şarkî Avrupa
hakkında doğru haberler verir, öyle meşhurdur.
O haberler bahis mevzuu olduğu zaman o ajans
haberlerine kıymet verilir. Eğer bu ajans Devlet
ajansı olmasa vereceği haberler Devlet politika
sını ilzam'edebilir. Bu ise doğru değildir.
Bu tek misal dâhi ajansın hususi olması, fa
kat ajanslardan birinin Devlet tarafından tercih
edilmesi ve ona yardım edilmesi zaruretini ken
diliğinden meydana çıkarmış olur. Şimdi arka
daşımızın §u mukadder sualine cevap vereyim:
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Türkiye'de Anadolu ajansı, Ankara. Ajansı,
Türk haberler ajansı ve bir hanım kızın 3 - 4
gün evvel bir kokteyl partide takdim etmiş ol
duğu yurt ajansı diye dört ajans mevcuttur. Bu
4 ajansın Devlet olarak* hangisine yardım etmekliğimizi istiyorsunuz? (Gürültüler, hiçbiri
sine sesleri) Elbette ki Anadokı Ajansına. Niçin
Anadolu Ajansına? Çünkü arkadaşlar; Anadolu
Ajansı 25 seneden beri bu memleketin, Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğu günden beri. Türk Dev
letinin emrinde bir ajans olarak çalışmıştır. Bir
kere bütün kusurlarına rağmen mânevi bir
emniyet teessüs etmiş bulunmaktadır.
İkincisi; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
şu kadar senedenberi bu ajansa yaptığı milyon
larca yardımın artık mukabelesini görmek za
manı gelmiştir. Onu bir tarafa atacağız. Demok
rat Parti iktidarının bu ilk bütçesinin tatbik
neticelerini 1952 yılında münakaşa ve müzakere
ederken, ajans hakkında şu kısaca arzettiğim
tatbikat netcesini münakaşa ederken, arzetti
ğim ıslahat hakkındaki vaitleri yerine getirme
miş olursak o zaman ben de sizinle beraberim.
O zaman eğer ben burada bulunmazsam, benim
yerime gelecek olan arkadaştan saflarınız karşı
sında ajansa yapılan yardımların kesilmesini
bizzat ben istiyeceğim. Ama gelecek seneye ka
dar beklemeyi zaruri görüyorum. Mâruzâtım
bu kadardır. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Yal
nız yeni bir önerge daha verilmiştir. Okutuyo
rum,
Başkanlığa
Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her
türlü ücret ve giderlerinin 400 000 lira olarak
kabulünü teklif ederim.
Afyon Milletvekili
Bekir Oynaganh
(Çorum Sedat Baran ve Zonguldak Avni
Yurdabayrak'm önergeleri tekrar okundu)
BAŞKAN — Şimdi burada 600 bin liranın
başka bir yere nakline mütaallik bu önergeyi
reyi âlinize afrzediyorum. Kabul edenler.. Kabul
etmiy enler.. Kabul edilmemiştir..
(Erzurum Bahadır Dülger ve Seyhan Reşad
Güçlü'nün önergeleri tekrar okundu).
BAŞKAN — önergeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. Kabul etnıiyenler.. Kabul
edilmemişti^
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(Afyon Bekir Oyoağanlı'nın önergesi tekrar
okundu)
BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler..
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir.
601 nci bölümü* oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir.
B.
Lira
901 Motorsuz taşıtlar satınalma kar
şılığı
800
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edlmiştir.
B.
Lira
902 Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun
esaslı genişletme ve düzenleme
her türlü giderleri
351 000
BAŞKAN •'—• 902 nci bölüme dair bir öner
ge vardır okutuyorum.
T. B. M. M. Başkanlığına
Sayfa 57 bölüm 902 madde 1 de 1950 sene
sinden beri teselsül eden 116 bin liranın bu yıl
D. P. Hükümetinin bina yapımı hususunda aldı
ğı prensip kararına uygun olarak 1951 yılında
yeniden .bina yapımı için bu maddeye 116 bin tu
ra konu1 ması dar bütçenin içinde mütalâa edi
lemez. Bu itibarla bu meb'âğm ölçülerin ilk
haddini teşkil eden (Bir) liraya tenzilini saygı
ile rica ederim.
Çankırı Milletvekili
Kâzım Aarar

0:4

bir istasyon mu kurulacaktır? Yoksa kurulmuş
olan İstanbul radyosunun inşaatının ikmali sa
dedinde yapılacak bir iş midir? Lütfen bu hu
susu izah buyursunlar, Eğer hakikaten lüzum
lu olduğuna kaani olursam takririmi geri alaca
ğım. Aksi takdirde Demokrat Parti iktidarının
bilhassa son günlerde, tasarruf maksadiyle in
şaata dur emrini verdiği bir sırada, bunun lü
zumsuzluğuna kaani olduğum için bu takririmi
takdim etmiş bulunuyorum. Komisyon sözcü
sünden lütfen izahat rica ediyorum.
BAŞKAN—- Komisyon sözcüsü.
KOMİSYON ADINA BEHZAT BÎLGÎN (îzmi) —Efendim; burada lüzumsuz inşaat mevzuubahis değildir. İstanbul radyosunun noksan
larının tamamlanmasıdır. Buradaki duvarların
çevrilmesi jandarma karakolunun yapılması gi
bi zaruri inşaattır, lüks mahiyetinde inşaat de
ğildir. Zannederim ki bu hususta Kâzım Arar
arkadaşımızın endişesini gidermiş oluyorum.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — O halde öner
gemi geri alıyorum.
BAŞKAN — önerge geri alınmıştır.
902 nci bölümü kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
H <— İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi:

BAŞKAN— İstatistik Genel Müdürlüğü
Bütçesinin tümü üzerinde söz istiyenler.. (Vakit
geldi sesleri)
BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller.
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak)"— Muhterem arkadaşlar, modern bir
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen Devlet kuran Türkiye'nin modern bir işleyişe
var mı Reşad Güçlü buyurun.
sahip olması için istatistik işlerine çok ehemmi
REŞAI) GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşlarım,
yet vermesi lâzımdır. Maalesef bu müessesese
Kâzım Arar arkadaşımız 902 nci bölümün her, inkılâbımıza uygun bir seyir ve istikamet takibhalde başını okumamışlardır. Yeniden radyo
etmemiştir. Bu müessesenin ıslah edilmesini, sa
istasyonları kurulması ye eldeki istasyonun
hih istatistikler verecek diğer branşlara şâmil
esaslı genişletme; düzenleme, her türlü giderle
bir mahiyet almasını Hükümetimizden rica edi
ri, diyor. Buradaki bina radyo istasyonuna ait yorum.
binadır. Yoksa yeni yapılacak olan bir lojman
BAŞKAN — Hayri Tosunoğlu.
falan değildir. Yatırımlar kısmına girmiştir.
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) —
Arkadaşımızın ısrar ettiği cihet yerinde değil
Muhterem arkadaşlar, benden evvel söz almış
dir, kanaatindeyim.
bulunan arkadaşımız Abdürahmah Boyacıgiller 'KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, ias- ' in sözlerine aynen iştirak ediyorum. Yalnız bir
lın gerekçesinde fazla bir tafsilât yoktur. Bu kaç kelime ile işi izah mecburiyetindeyim. Sabık
nun hakkında konuşabilmek için komisyon söz iktidarın şimdiye kadar muvaffak olamayışının
cüsü arkadaşımızın izahat yermesi lâzımdır. An
en büyük delillerinden birisi, iş hayatında ista
kara ve İstanbul radyolarına inzimamen yieni tistiğe kıymet vermediğindedir. Bu bakımdan
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İstatistik Umum Müdürlüğüne verilmiş bulunan
tahsisatın, az olmakla beraber, aynen kabulünü
rica ederken Hükümetimizden bilhassa istatistik
işleri üzerinde badema iş hayatımızı düzenlemek
için Devlet Bakanlığına bağlı ve icabederse Ana
yasanın da buna göre ayarlanması için harekete
geçerek istatistik işlerine daha fazla önem ver
mesini Hükümetimizden bilhassa rica edeceğim.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz istiyen yok.
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B.
Lira
201 Aylıklar
657 751
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Hizmetliler ücreti
131 460
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
50 000
203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yabancı
uzman ve hizmetlilerle
204
tercümanlerının ücretleri
80 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar
206
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
19 100
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı
dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38
ve 39 ncu maddeleri gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
58 349
Sandığına yapılacak ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23 500
301 Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 200
303 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler... Et»9<i
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B.
304

305

306

307

308.

403

417

451

453

459

501

502

901

Lira
miyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun"" gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sayım ve anket gilerleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kutum ve dernek
ler giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Makina fişi satmalına giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Makina ve aksamı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

21 700

3

5 000

86 000

3 000

4 000

560 000

103 000

9 000

150 000

1

%

220 000

BAKSAN — Efendim, vakit tamam olduğun
dan yarın 22 . II . 1951 saat 10 da toplanmak
üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 24

T. B. M. U. Bammm

