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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinsi Celse 
1954 Malî yılı Bütçe Kanunu lâyihasının 

heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü, 
tnikada fasıla verildi. 

İkinci Celse 
1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihasının heyeti 

umumiyesinin müzakeresine devam olundu. 

Lâyihalar 
1. — İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden 

temin edilen teslihat kredileri ve diğer askerî 
borçların tasfiyesi hakkında imzalanan anlaş
maların tasdikma mütedair kanun lâyihası 
(1/777) (Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir 
teknik okulu açılması hakkında kanun lâyihası 
(1/778) (Maarif ve Bütçe encümenlerine). 

Teklif 
3. — Siird Mebusu Baki Erden ve 8 arka

daşının, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti taşra teşki
lâtı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/620) (Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine). 

Mazbatalar 
4. — Devlet Memurları Aylıklarımın Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağl, (1) »ayılı cetvel ile tadil ve eklerimin1 Ada
let Vekâleti kısmında, değisikliik yapılması hak-

22 . II . 1954 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Çanakkale Mebusu 
M. Kurbanoğlu ö. Mart 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

A. Ocak 

kında kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/746) (Ruznameye) 

5. — Gölcük Kaza merkezinin Değirmende-
re'den Gölcük Kasabasına kaldırılması hakkın
da kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/714) (Ruznameye) 

6. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve Si
vas Mebusu Halil îmre'nin, Askerî Taymat ve 
Yem Kanunu Muvakkatinin 1 nci maddesine ek 
kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/604} (Ruznameye) 

7. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 2 nci maddesiiıin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/758) (Ruz
nameye) 

8. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Se
yahatleri hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve Ha
riciye, Muvakkat Adliye ve Dahiliye encümen-
leri mazbataları (1/458) (Ruznameye) 

Sualler 
Şijahi sual takriri I cebelerin muayyen bir mmtakada iskânları hak-

1. —. Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, kında ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual tak-
«Hür Ufuklara Doğru» adlı kitaptan Toprak riri Devlet, Dahiliye ve Ziraat " vekâletlerine 
Ofisçe ne kadar satınalmdığma dair şifahi sual gönderilmiştir. (6/1403) 
takriri İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderildi, j 2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Bur-
(•6/1402) dur'un Gölhisar Kazasının Maşta Köyünden tek 

vergi alınması hakkında ne düşünüldüğüne da-
Tahrirî sual takrirleri {Y tahrirî sual takriri Maliye Vekâletine gön-

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, gö- | derilmiştir (6/1404) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 10,06 

REİS — Reis vekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gaâanteb) 
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3. — YOKLAMA 

REİS — Yo'klama yapacağız efendim. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1954 Malî yık Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/686) 

REİS — 1954 Muvazene! Umumiye kanunu 
lâyihasının tümü üzerinde ^görüşmelere devam 
ediyoruz. 

'Söz, Ziya Termen'indir. 
ZtYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş

lar, konuşmama Fransız Sosyologu ve Estet'i 
îpolit Tein'in tenkid şekillerinin tasnifiyim 
başlıyacağım. îpolit Tein, diyor k i ; bir eser, 
dünyanın her tarafında aşağı yukarı şu şekiller
de tenkidedilir : 

1. Eseri anlıyaraik tenıkidde bulunanlar; 
2. lEseri değil, eser sa'hibini hedef tutarak 

tenkidde Ibulunanlar; 
3. (Eseri unutarak, ten'kidi, tenkid için ihti

yar edenler. 
(Bu tasnifteki «eser» (kelimesini sanat mâna

sından sıyrılarak ve ibizıatihi bir eser bulunması 
dolayısiyle «bütçe» olarak değiştirirsek sanat 
eserleri hakkındaki hu tasnif, şu şekilde yeni 
bir mâna kazanır : 

1. Bütçeyi anlıyarak tenlkid edenler; 
2. Bütçeyi değil, 'bütçe sahibini Jı#def tu

tarak tenikidedenler; 
3. Bütçeyi unutarak ten'kidi -tenkid için 

ihtiyar edenler. 
Konuşmama hu şekilde başlayışım, 1954 

Bütçemiz üzerinde söz alan ve fikir yürüten 
muhalif arkadaşlarımın, işbu tasnifte belirtilen 
şekillerden hangilerini ihtiyar ektiklerini teba
rüz ettirmek maksadına hamılolunmaımalıdır. 

İMuhaîefet sözcüsü arkadaşî^rııffizın vâki ten-
kidlerindeki fikir ve üslûp, üç seneden 'beri 
esasen Yüksek Heyetinizce tamamen malûm
dur. Sözü, hütçe tenkid tarzlarına intikal et-
ıtirmişken, mevzuumuzla yakînen alâkalı, şöh
retli Hbir ingiliz fıkrasını da nakletmem/e «mü
saadelerinizi rica edeceğim. 

dn-gil'iz maliyecilerinden birisi, Parlâmento
daki "bütçe müzakerelerinden sonra, üç hatibe 
gönderdiği üç kısa mektubunda; asaibi ve küf
re 'kaçana : Dün çolk asabi idiniz; bir banyo 
almayı unuttuğunuza esef ettim, diyor., Politik 
taassuba müptelâ hir $iğer partizana : Dünkü 
.konuşmanızdan sonra, Londra politikacılarının 
sizin gibi bir eser yaratmalarını hiç hoş görme
dim ! diyor. Ve son olarak bütün konuşmaları 
(Cezmi Türk) arkadaşımız gibi, istatistiki bilgi
ye1 ve cinaslara dayanan bir üçüncü tenlkidçlrye de: 
Thimes'e demir atan bir yıllık gemi miktarını 
gümrükten tekrar sordum, bunu sizden başka 
Britanya'da (kjımsenin bilemiyeceğini söylediler, 
şeklinde mektup gönderiyor». -

Muhakkak olan şudur ki, Sbütçe tenkidi, ko
lay 'bir şey değildir. Ne ufak tefek bâzı hata
ları mevcut 'hir bütçeyi mutaassıp bir iktidar 
mensubunun ısrarlı beyaniyle hulâsa etmek ve 
ne de Faik Ahmed Bey gibi : Tamamen bir ra
kamlar muvazenesi olan bütçeyi, rakamlardan 
ziyade 'hir demokrasi nazariyatı şekline ifrağ 
edip, nutuk çekmekle izah, ımümkündür. Bence 
'bütçe, umumi mânası çerçevesinde, bir yıllık 
Devlet * haamını, samimiyetle tertiplemek mâ
nasını taşır. 

Acaba 1954 yılı Türkiye bütçesi, hakikaten 
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î : 47 22.2 
Barutçu ve Cezmi Türk arkadaşlarımızın ifade I 
ve izah ettikleri nakıs şekilde midir? Vâki bu 
tenkidlerde samimiyet derecesi nedir? Bu suali 
sormak ve bu suale salim cevap vermek, bizle
re düşen tek vazifedir, Bendeniz, 1954 bütçe
siyle takdim olunan müstakbel 1954 Türkiye'
sini, asla muhalefet tenkideilerinin tarz ve izah
larında görmüyorum. Hakikat, benim anladı
ğıma göre, şu kısa tablodan ibarettir : 

1. 1954 Bütçesi, Türk vatandaşına, yeni 
bir malî külfet tahmil etmemesi bakımından 
muteber bir çehreye maliktir. 

2. 1954 Bütçesi, memleket ihtiyaçlarına, 
envenstismanlar, imar, inşa ve hizmetler ola
rak, ehemmiyetleriyle mütenasip, mümkün kar
şılıklar koyması itibariyle, mâkuldür. 

3. 1954 Bütçesi, memleket istikbali ile alâ
kalı bâzı büyük sermayeye muhtaç sektörlerin 
tahakkukuna, sabık yıllardaki anlayışla, bu 
yıl da yardımcı olmaktadır. 

Ve nihayet 1954 Bütçesi; 
4. Her gün biraz daha şümul kazanan ve 

genişliyen Hükümet vazifelerine, bir yıllık za
man için, yeniden vüsat sağlıyan yapıcı, yara
tıcı karakteri başta olmak üzere : Açıksız! İsa
betli tahsisler manzumesi halinde! Bilgi ve şuur 
mahsulü, net bir mânaya maliktir! işte mevzuu 
müzakere dâvanın esası ve 1954 bütçesinin ruh 
ve madde olarak ana hatları bunlardan ibaret
tir! Demokrat iktidarın 4 yıllık bütçelerinin 
tamamı üzerinde, teker, teker muhalefet tara
fından söylenen karamsar sözlerin yekûnu, ke
lime olarak, bir milyonu aşkındır. îşbu bir mil
yon tahrip malzemesine rağmen, dört sene için
de bu memleketin kazanmış bulunduğu yeni 
veçhe ise, inkârı imkânsız bir hakikat halinde, 
gözlerimizin önündedir! Konuşmamda dört yıl
lık kısa zaman içinde, Hükümetimizin Türkiye-
mize kazandırmış bulunduğu yeni anlayış ni
metlerini teker teker sayacak değilim. Bunlar, 
çok uzak bölgelere kadar intikal etmiş ve alkış 
toplamış müspet icraat olarak anılan şeylerdir. 
Meselâ tahakkuk yoluna sokulan köy dâvası, 
yol olarak, su olarak, mektep olarak, sağlık iş
leri olarak, zirai ihtiyaçlar olarak, hayli mesa
fe kazanmıştır. 

Bundan başka, memlekette, çeşitli hamleler 
dolayısiyle iş hacmi fevkalâde artmıştır. Bina
enaleyh Cezmi Türk arkadaşımızın 500 bin iş-

.1954 C : 1 
sizden, bahsetmesini bu konuda kabul edemiyo
rum. Zira Türkiyede hakikaten 500 bin işsiz de
ğil, Türk köylüsü tohumunu toprağa attıktan 
sonra, mahsul oluncaya kadarki zamanı bekle
yişi hesabedilirse, işsiz adedini bu takdirde 10 
milyona ulaştırmak mümkün olur. Bu takdirde 
de Garptaki proletarya anlayışına uygun bir 
işsizlik asla varit değildir. Ve her iki mevzu 
arasında, muazzam fark mevcuttur. Ayrıca bir
kaç hafta evvel çıkan Ecnebi Sermayeyi hima
ye Kanunu, memleket iş sahasında, insan sıkın
tısı çekecek kadar muazzam bir iş va'dinde bu
lunan müspet bir kanun olmuştur. 

Köylümüz, yiyecek ve içecek mevzuunda, 
kendine lâyık kıyafetine bürünmüş, karnının 
doymakta bulunduğuna inanmıştır. Halkın sa-
tmalma gücü artmış ve çeyrek asırdır hasret 
kaldığı altın ve ziynet eşyası ihtiyacına nis
peten kavuşmuştur. Bunlar, inkârı imkânsız 
aşikâr hususlardır. 

1954 bütçesini, bu memlekete yeni yeni hiz
metler vadeden bir plân, olarak kabul etmek, 
zaruridii'. 

Bütün bu sözlerimle, 1954 Bütçesinin kusur
dan tamamen uzak bir manzaraya malik bulun
duğunu, iddia etmekte bulunduğum anlaşılma
malıdır. 

Bütçe, insan eseridir. Tanrı eserini 'bile ten-
kid eden kuvvetler mevcuttur. Fakat gayesi ve 
heyeti umumiyesi bir memleket yükselmesini 
hedef tutan bir eserin, tamamını lekedar etmek, 
büyük garazkârlıktır. Bendeniz, 4 aylık icra 
heyetinde, Demokrat iktidarın, bu memlekete 
dört yıl içine sığdırılabilecek işlerin çok fazla
sını hediye ettiğine inanıyorum. Bu memlekete 
4 yıl içine sığacak işlerin asgari 2 - 3 misli hiz • 
met edildiğine kani bir arkadaşınız sıfatiyle, 
gayet tarafsız olarak arz etmek isterim ki, büt-
çeye beyaz oy vereceğim. Bunu, partizan bir 
mebus olarak değil, bu memleketin iyi günlere 
gitmekte bulunduğuna inanan, bir Türk mebu
su olarak, yapacağım. Beyaz oy, bütün kalbimle 
tasvi'bettiğim kararım olacaktır. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşların 
konuştuğu gibi konuşmıyacağım. Demokrat 
Parti, vazifesini ikmal etmiş değildir. Demokrat 
Parti, bundan sonra çalışmak üzere hazırlamış 
olduğu bütçesini getirmiştir ve denk olarak ge-

I tirmiştir. Yani iş, bitmiş değildir, Millete kar-
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şı birçok borçları vardır, onları ödemek için is- I 
tikbale sabırsızlıkla intizar etmektedir ve bu 
bütçe bugüne kadar Osmanlı ve Türk devlet
lerine hiçbir zaman nasip olmıyan bir bütçe
dir. Kim ne derse desin, Demokrat Parti, şu kı
sa zamanda 30 - 35 senelik icraatın heyeti umu- ' 
miyesinin üstünde iş görmüş, memleketi mamur 
ve müreffeh bir hale getirmiştir. Ben hatırlı- I 
yorum, bir zamanlar hem dışarıya buğday sa
tıyorduk, hem de memlekette açlık devam edi
yordu. Burada konuşan bir arkadaş, 15 sene 
Ticaret Vekâleti müsteşarlığında bulunan bu 
arkadaş bu hataları irtikâp etmiş olduğu halde 
kollarını sallıyarak millet kürsüsünde, yapmış I 
olduğu hataları Demokrat Partinin sırtına yük- ' 
lemek suretiyle konuştu. Harici ticaretin bozuk I 
olduğundan bahsettiler, buna gülmekten başka 
acaba ne yapılır? Nasıl cevap verilir? Şaştım 
doğrusu. Arkadaşımıza soruyorum, Atıf înan 
meselesi, Toprak Ofiste yapılan suiistimaller, 
i talya'dan buğday karşılığı olarak getirilecek 
pamuklu eşyalar ,ne oldu bunlar? Gelmemişler
dir bunlar, millet kefen bulamamıştı o zaman, 
unuttular mı acaba? 

Şimdi soruyorum bu arkadaşımıza, bunları ' 
ne zaman unuttu da burada konuşuyorlar, şaş- | 
tim doğrusu, oturduğum yerde. | 

Arkadaşlar, bugün h£r şeyde bir bolluk var
dır, her şeye malikizdir, köylü çıplak değildir. 
Vaktiyle bir köye gitmiştim, yedi parçadan ya
pılmış bir ağaç gördüm, nedir diye sordum, bi- i 
zim yatağımizdır dediler. Kadınlar üstüne ba- | 
şma -alacak bir parça beze dahi malik de
ğildiler. Konuşan bu arkadaş acaba bun
ları hiç düşünmeden mi konuştu? Eğer dü
şünmüş olsalardı muhalefet insaflı olurda. 
Bu Meclis, milletin iradesiyle teşekkül etmişti**. 
Birbirine köstek takmamah. Etrafımıza baka
lım; düşman çemberiyle çevrilmiş bulunuyoruz. ' 
Bugün mü, yarın mı, öbür gün mü taarruza uğ-

• ramamız ihtimali vardır. Bunu görüyoruz. 
Onun için arkadaşlar, sorarım sislere, Hüküme
tin kudretini kırarsak, milletin itimadını Hü
kümetin üzerinden çekersek, bir muharebe ol
duğu vakit nasıl idare edilir? Hani ya harici i 
siyasette elbirliği yapmıştık? ı 

Onun için arkadaşlar, muhalefetin biraz in
saflı olması lâzımdır, biraz merhametli olması 
lâzımdır. Memleket bizimdir, tehlike çok bü-

" yüktür. I 

.1954 C '•': 1 
Sonra, Kore'ye gidenleri Meclise sormadan 

nasıl gönderdiniz diyorlar. Eski mebuslar bura
da Birleşmiş Milletler Anayasasını tasdik eder
ken Hükümete bu salâhiyeti vermiştik. 

Sonra bizim hududumuz, komünizmin git
tiği yere kadar devam eder, Kafkaslarda bit
mez, Türk hudutları oralarda bitmez, nerede 
kominizm tehlikesi varsa Türk hududu oraya 
kadar uzanır. Biz de Kore'ye kadar gittik. Biz 
oraya müdafaa için gittik, harbetmek için de
ğil. Fakat mecburen muharebeye girmiş ıbulun-
duk. 

Yine görüyoruz ki dünyada hiçbir Devlet 
reisine nasip olmıyan bir fevkalâdelik Türk Mil
leti Reisicumhuruna nasip olmuştur. Amerika'
da Türk Reisicumhuruna hiçbir Devlet reisine 
yapılmıyan bir karşılama yapılmıştır, bugüne 
kadar hiç tanımadıkları Türk milletinin Reisi-

• cumhuru sıfatiyle kendisine tezahürler yapıl
mıştır, bunu yaptıran, Kore'de binbir fedakâr
lık gösteren ve kanlarını akıtan evlâtlarımız, ar
kadaşlarımızdır. Ben Hükümete teklif ediyorum, 
orada şehit olan zabitanın isimlerine muzaf ol
mak üzere, hangi vilâyetten iseler oralarda bi
rer mahalleye bunların isimlerini verelim ve bu 
Kore kahramanlarını unutmıyalım. Hükümet bu
nu mutlaka ele almalıdır. (Doğru sesleri) 

Çünkü onlar sayesinde Türk milleti dünya
nın en büyük milletleri sırasına girmiştir. Dün 
hasta, mefluç ıbir millet diye tanınan Türklerin 
ne olduklarını bütün dünyaya duyurmaya saik 
olan bu kahraman şehitlerimiz ve onların arka
daşlarıdır. 

Arkadaşlar, artık zaman çok kısa kalmıştır. 
Fazla konuşarak sizleri rahatsız etmek istemem. 
Bilhassa bu Kore şehitlerimiz için birer mahal
le ihdasını Hükümetten tekrar tekrar rica edi-
rim. 

Bir şey daha söylemek istiyorum : Bu büt
çe gibi bir bütçeyi Türk milleti hiç görmemiştir. 
Yalnız bunun içerisinde bâzı noksanlar vardır. 
Meselâ daire kiraları mevzuuna temas edeceğim. 
Bizim mahallede yep yeni bir apartman yapıl
mış bitmiş, dairelerden biri oraya taşınıyor. Her 
sene söylerim, 50 - 60 lira kiraya vereceğimiz' 
Saraçoğlu Mahallesini boşaltarak kiradaki Dev
let dairelerini oraya yrle§tirmiyoruz. Sokaklar 
geçilmez hale geldi. Arabalarla, Otomobillerle do
lu, Hükümet niçhv bunlara bakmıyor?. Kira ile 

— 623 — 



İ : 47 22.2 
tutulmuş meselâ Çalışma Bakanlığı hastanesi I 
vardır. Keftftisi hastaneyi kira ile tutmuş olmak
la beraber yine kendisinin birçok binaları var
dır. Onun için bu kira işlerini tahdit edelim ve 
bu Saraçoğlu Mahallesini boşaltarak orayı Dev
let mahallesi haline koyalım. Mevcut hastaneleri 
de oraya nakledelim. Teklif ve ricam, budur. Ce-
nabıhak bütçeyi bu millete hayırlı etsin. Cenabı 
Hak bu milleti daime diğer milletlrin fevkinde 
bulundursun. Demokrat Partiyi de çalışmaların
da muvaffak kılsm. ,,, 

REİS — Bahadır Dülger (Yok sesleri), Vasfi 
Mahir Kocatürk (Yok sesleri), Mahmut Güçbil-
mez (Yok sesleri), Abdürrahman Boyaeıgüler 
(Yok sesleri), Ali Fahri İşeri (Yok sesleri), Mu-
rad Âli Ülgen. Buyurun. 

M U R A D " ÂLİ ÜLGEN (Konya) î (— Çok 
muhterem arltadaşlar, 1954 yılı Bütçesinin 
müzakeresi sırasında muhalefette bulunan bâzı 
arkadaşlarımız, 1954 yılı Bütçesinin denk ol
masına rağmen tatminkâr bulunmadığı yolunda 
bâzı tenkid ve mütalâalarda bulundular. Ben
deniz, bu tenkid ve mütalâalara cevap verecek 
değilim. Ancak 1951 yılı Bütçesinin de yüksek 
huzurunuzda müzâkeresi sırasında muhalefete 
mensup bir kısım arkadaşlarımız, 1951 yılı Büt
çesinin 400 - 900 milyon lira raddesinde açık ve
receği ve bu itibarla 1951 yılı Bütçesinin gayri-
samimî bulunduğu, âmme hizmeti karşılıkları 
ile hattâ memurin maaşat ve ücretlerinin de te
diye edilemiyeceği yolufıdâ bâzı iddia ve beyan
larda bulundular. 1951 yılı Bütçesinin müza
keresi sırasında gerek Bütçe Komisyonunda, ge
rek Meclisi Âlide bu mütalâa ve beyanlarla, ha
kikate ne kadar aykırı olup olmadığı düşünül
meden, dimağlarda ve zihinlerde bir teşevvüş 
hususlüne çalışılmaktaydı. Bir bütçenin denk 
olup olmadığı ve samimî bulunup bulunmadığı 
ancak hesabı katilerin Meclise gelmesi ile anla
şılabilir. İktidara geldiğimiz" zamanda yüksek 
huzurunuza gelen Muvazenei Umumiye kanun
ları gereğince tanzim edilen hesabı kati rapor
ları, yedi sene sekiz sene evvelki zamanlara ait 
olarak huzurunuza, Anayasanın 99 ncu maddesi 
ahkâmına muhalif olarak, gelmekteydi. Ana
yasanın 99 ncü maddesine muhalif olan bu he
sabı katî raporları üzerinde bendeniz, daima 
kırmızı, rey vermek suretiyle hesabı katilerin | 
reddini istemekteydim. j 

Muhalif ette bulunanların, 1951 yılı Bütçe-
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| sinin 40Q - 900 milyon lira bir açık vereceği 

hakkındaki hükmünün de doğru olup olma
dığı, ancak hesabı katî kanununun tetkiki ile 
anlaşılabilecek bir hakikattir. Fakat Muhase-
bei Umumiye Kanunu ve Anayasanın sarih hü
kümleri muvacehesinde 7 - 8 sene sonra Meclisi 
Âlinin huzuruna gelecek olan hesabı katiler tet
kik edilerek bir fikir edinmek kabil olduğunu 
da düşünmek lâzımdır. 

Gerek Divanı Muhasebatın, gerek Maliye 
Vekâletinin, Anayasanın 99 ncu maddesi hü
kümlerine göre hesabı katileri Yüksek Meclise 
getireceğini düşünerek iktidarımız zamanında 
yaptığımız ilk bütçenin ne şekilde tecelli ede
ceği hakkında bir fikir sahibi olmayı çok arzu 
eder ve her gün Büyük Millet Meclisi Kâtibi 
Umumiliğine müracaat ederek 1951 yılı Hesabı 
Katisinin Yüksek Meclise verilip verilmediği 
hususunu takibederdim. 

Birgün, Kâtibi Umumiliğe müracaatım sı
rasında, 1951 yılı Bütçesi Hesabı Katisinin 
yüksek huzurunuza verildiğini görünce çok se
vindim. Anayasanın 99 ncu maddesine göre sa
bık iktidar zamanında gerek Maliyenin ve ge
rekse Divanı Muhasebatın günügününe hesabı 
katileri vermemesinden dolayı çok üzüntü du
yardım. Onun için 1951 yılı Hesabı Katisinin 
yüksek Meclise geldiğini görünce çok sevinmiş
tim. O yılın hesabı katisini aldım, tetkik ettim. 

Yüksek Heyetinizce malûm bir hakikattir 
ki; 1951 yılı Bütçesi, 1 274 746 465 lira, cari 
hizmetler, 305 012 272 lira, yatırımlar muka
bili 1 579 758 737 lira olarak kabul edilmişti. 
Buna mukabil varidat kısmı, normal bütçe 
varidatı olarak 1 344 988 235 lira Avrupa Te
diye Birliği ve Kalkınma Bankasından ve dahilî 
istikraz olarak 234 770 502 lira ve Amerikan 
Askerî yardımı olarak 80 000 000 lira temin edil
mek suretiyle mecmuu 1 659 758 737 lira kabul 
edilmiştir. 

1951 yılı Hesabı Katî kanunu lâyihalarının 
1, 2, 3 ncü maddelerinde gösterildiğine nazaran 
tahsilat yekûnu 1 683 808 233 lira 71 kuruştur. 
Bütçe umumi masrafı olan 1 626 718 357 lira 69 
kuruştan tenzil edildiği takdirde 1 579 758 737 
liradır. 

Ayrıca da hesabı katî kanun lâyihasının 
I üçüncü maddesine tevfikan 1 612 979,16 lira 
| nazım tahsilat ve sarfiyat arasındaki farkla yi

ne umumi tahsilat fazlası olan 55 376 896 lira 
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M kuruşİa birlikte 57 089 876 lira 57 kuruş, 1952 
yılı Bütçesine tahsilat ve varidat kaydedilmek 
üzere nakit mevcut olarak devredilmiştir. Mu
halefetin 400 - 900 milyon lira arasında- açık ve
receği ve samimî olarak tanzim edilmedişri id
dia edilen 1951 yılı Bütçesi, .iari hizmetlerle 
yatırım hizmetleri tamamiyle yapıldıktan sonra 
Devlet Hazinesine 57 milyon liradan fazla va
ridat tahakkuk ve tahsil edilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu arz ettiğim rakam
lar açık olarak göstermektedir ki, Sayın muhale
fetin 1951 yılı Bütçesinin müzakeresi sırasında, 
varidat bütçesinin müzayedeye çıkarıldığı, bir
takım gayrisamimî rakamlar konulduğu, bu 
bütçe ile cari hizmetlerin dahi yürütülemiyeceği 
yolundaki iddialar, hakikata uygun değildir, bu
nu Yüksek Huzurunuzda arz etmekte fayda gör
mekteyim. Bu itibarla halen huzurunuza takdim 
kılınmış bulunan 1954 denk bütçesi, 1325 tari
hinden beri hiçbir millet meclisine ve hükümete 
nasibolmıyan şekilde tanzim edilerek getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, 1954 Bütçesinin 
de 1951 yılı Bütçesi gibi tamamiyle samimî ve 
hakiki rakamlara müstenit olup gerek cari mas
rafları karşılıyacak ve gerekse âmme hizmetlerini 
yürütecek bir durumda olduğunu arz etmek is
terim. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 99 ncu mad
desi, hesabı katilerin bütçenin hitamı tarihinden 
itibaren iki sene zarfında Büyük Millet Meclisine 
verilmesini âmir bulunduğu halde iktidara geldi
ğimiz tarihten itibaren 1945, 1946, 1947, 1948, 
1949 seneleri hesabı katileri Yüksek Huzurunu
za gelmemiş ve binaenaleyh kanunun sarih hü
kümleri yerine getirilmemiştir. Divanı Muhase
batın almış olduğu yerinde tedbirler sayesinde 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 99 ncu maddesi 
hükümleri yerine getirilmiş ve miadından evvel 
mezkûr hesabı katiler Meclise verilmektedir. 
Bu itibarla gerek masraf kısmına ait ve gerek 
katî hesapların tanziminde Hükümetimizin gös
terdiği titizlik ve gerekse Divanı Muhasebat er-
kânınıîNfejıunun sarih hükümlerini yerine getir
mek suretiyle yapmış olduğu geceli gündüzlü,ça
lışmalarını Yüksek Heyetiniz Huzuruna şükranla 
arz etmeyi bir vazife bilirim. Binaenaleyh 1950 
tarihinden itibaren Hesabı Katiler Kanununun 
emrettiği müddet zarfında Yüksek Heyetinize 
gelmiş bulunmaktadır. Bu meyanda da 1952 yılı 
hesabı katileri, Divanı Muhasebatça tetkik edi-
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| lerek mutabakata varılarak Yüksek Meclise sevk 
I edilmek üzeredir. Bu itibarla 1954 yılı Bütçesinin, 
I 1951 yılı Bütçesi gibi, devlet ve milletimiz ve 
I memleketimiz hakkında hayırlı ve uğurlu ve başa-
I rıh olmasını temenni ederek hepinizi hürmetle 

selâmlarim. 
REÎS — Nuri Ocakcıoğlü. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte* 

I rem arkadaşlar, ben her vekâlet bütçesi geldi
ği zaman kısa konuşacağım. 

Fakat bunların hepsi, bütçenin heyeti umu-
I miyesini alâkadar ettiği için bütçe çalışmaları 
| noktasından birkaç temennim vardir. Malatya'

nın muhtelif kazalarının su işlerini Bayındırlık 
I Bakanı, verdiğim bir sual takriri üzerine, tet

kik ettirmişlerdir. Fakat geçen senede arz et
tiğim gibi gönderilen bir sulama mühendisi, 
elektrik işleri beni alâkadar etmez diyor, elek-

I trik mühendisi de sulama işleri beni alâkadar 
etmez diyor. Doğrudur ama meselâ elektrik 
için yapılan set bir iki metre yüksek olursa hem 
sulama işi temin edilir, hem de elektrik istih
sal edilir. 

Irmak kenarları boştur ağaçlandırılmak Ta
rım işleri için de muhtelif teknisiyenler gön
derildi. Bunlar da yine sulama işleriyle alâka
dar değildir. Sulamaya ait bir şey sorulsa bu 
benim ihtisasım dâhilinde olan bir iş değildir, 
diyor. Muhtelif mütehassıs, mühendis beraber 
giderlerse ve orada halkla temas ederek ihti
yacı anlar ve birlikte çalışırlarsa daha faydalı 
neticeler istihsal edilir. Ayrı, ayrı masraf yapıl
maz bu da programa bağlıdır. 

Sonra, bâzı dairelerin memur kadrolarına 
ilâveler yapıldı. Kadrosuzluktan terfi maaşı* 
nı alamıyanlara çare arandı. Fakat birçok dai
reler vardır ki, bunlar hâlâ aynı sıkıntı için
dedirler ve kadrosuzluk yüzünden terfi müd-
letlerini senelerce geçirdikleri halde terfi maa
şı alamıyor. Meselâ Temyiz Mahkemesi kâtip
leri gelen evrak çokluğu karşılığında her evra
kın numarasını bulup vermekle zamanları ge
çiyor iş çokluğu içinde kıvranırken .geçim hu
susunda da müşkülâta uğruyor ve geceleri dahi 

i çalışıyorlar. Senelerden beri terfi bekîiyen kad
rosuzluk yüzünden terfi maaşını alamıyanlar 
vardır. Bunlara rağmen çare aramak lâzımdır. 
Mahkemelerdeki kâtipler de böyle diğer me
murlar da var. 
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Diğer bir mevzu; lâiklik, inkılâp mevzuu 

ve son zamanlarda çıkardığımız kanunda dini 
siyasete alet etmemek meselesi : Bunu açıkça 
din aleyhtarlığı değil dine kutsi yerini ver
mektir diye ifade etmek lâzımdır. Birbirimize 
dahi söyliyemiyor, açık ifade edemiyoruz1? Ha
kiki dindarlık fen ve sanata kıymet vermeyi 
emrettiğini açıkça konuşmak, halka da açıkça 
anlatmak lâzımdır. Hakikati anlamıyanlar men
faatini sevenlerin seçimlerde dini istismar et
mesi mümkündür. 677 sayılı Kanunun vaz'ı 
sebeplerini faidelerini insanın gaibi bilemiye-
ceğini dini alet ederek gaipten anlarım diyen
lerin menfaatlerine set çekmek maksadiyle 
konduğunu dine daha yüksek mevki verdiğini 
anlatmalı Diyanet İşleri, Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğü ile teşriki mesai etmelidir. 
Millî Eğitim Vekilliği de alâkadar olmalı Di
yanet İşlerinin radyoda yaptırdığı konuşma
larda bu mevzua temas edilmiyor. Ben Anka
ra 'da ancak bir gencin uygun bir şekilde va'-
zettiğini gördüm. Zaten birçokları da toı mev
zua hiç dokunmuyorlar ince meseledir hem bil
meli, hem anlatabilmeli. Hükümetin bu nokta
da icabını yapmasını rica edeceğim. Şimdilik 
arzım budur, ileride vekâlet bütçeleri konuşu
lurken ikişer, üçer dakikayı geçmemek üzere 
temenni ve mâruzâtta bulunacağım. 

REİS — Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ HALİL UM

RE (Sivas) — Raporumuzda ifade ettiğimiz 
gibi 'bir kanun lâyihasını Büyük Millet Mecli
sinde müzakere edilmek üzere metin ve esbabı 
nmeibesiyle ihzarında, Hükümet ve komisyon 
mesaisi, tefazuli bir nispetle birbirini tamam
lar. 

Hükümetin ve komisyonun vazifesi, bu Büt
çe Kanununun tedvinine, cetvellerdeki rakam
ların tahminine lâzım ve faydalı malûmatı ge
rekçe ve raporlariyle ihzar, huzurunuza arz ve 
mütalâayı teshil etmekten ibarettir. 

Yüksek Meclis, bu bütçe üzerinde Devletin 
hizmet ve teşkilât kanunları İle yapmaya mec
bur ve vazifeli işlerle bu işlerin ifası için millî 
gelirden ne miktarının ne suretle ve ne nispet
te tahsisi lâzı.mgeldiğini tetkik edip bir karam 
varacak, bu karar Bütçe Kanunu olacaktır. 

Parlâmentonun, bütçeyi tasdik hakkının is
timali münasebetiyle Hükümete tevcih .edebile
ceğimiz tenkidi erin (idari hukuk) hududu, tat-
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bik ve icrası ile vazifelendirdiğimiz mer'i ka
munla rımızın hudududur. Siyasi hukuk hududu, 
bütçe ile mahdut değildir. 

Bütçe Komisyonu, Hükümetin 1954 Bütçe
sini ve gerekçesini kanuni müddetleri içinde 
ve muhterem melbus arkadaşlarımızın devamlı 
ve alâkalı iştirakleriyle dikkatle tetkik etmiş, 
umumi ihtiyacın, arzunun daha komisyonda 
tatmini ve terkibi imkânı bulunarak, komis
yonumuz kadar muhterem Heyetinizin de me
saisi ve temennileri ile mahmul olarak huzu
runuza getirilmiştir. 

Komisyon çalışmalarında, her daire ve Ve
kâlet hizmet ve masraflarının tetkik v,e tahmi
ninde temin edilen malûmat ve malzeme, ar-
ka dallarımızın Devlet anlayışı hukuk ve ikti
sat kültürü ile istimal edilmiş ve 'bilhassa ra
pora gelişi güzel istatistik rakamları yığmak
tan içtinap, müşahede ve hükümler derci ter
cih edilmiştir. Rakam; zennedildiği kadar be
liğ değildir. Dizilip okunması bilinmedikçe fay
dasız ve hattâ şaşırtıcı ve zararlı olur. 

Dünya, hizim için, meselelerimizi ihata 
eden dünyadır. Raporumuzda da coğrafi mû-
nasiyle, kutup]ariyle ve kuşağı ile dünya değil, 
iktisadi mânasiyle dünyadır. 

Dünya tatbikatı, şartlarımıza uygunluğu, 
bünyemize faydalılığı nispetinde muteber ve şa
yanı dikkattir. 

Hanb haline, suılh ve sükûna, nizama ait 
müşahede ve mütalâalarımız bir evvelki 1953 
yılma ait değil, bu gerekçede ve bu raporda 
zikir ve mütalâa edilen açık veya kapaılı kon
jonktür devrelerinin mebdelerine göre, yani 
İkinci Cihan Harbi, Pasifik'te zafer, Avrupa'
da zafer, Kore ve mütareke ıgi'bi tarih devre
lerine göre serdedilmiştir. Nitekim rakamlar 
da, ihtiyaca göre (1938 - 19'53) (1948 - 1953ı) 
olarak ailımmıştır. 

Hükümet, 2 288 417 501 lira seviyesinde 
denk bir bütçe getirmiştir. Bütçe, denktir ve 
samimîdir. Memur ve emekli maaşlarının 170 
milyon liralık haomı, bütçelerin yalnız tahmin 
ile tamamılanmayıp, bütçe ve Hazine Ihesafcı, ve 
Hesabı (katilerle (kapanış seyrini de nazara alan 
komisyonumuz bu yüzden bütçe muvazenesinin 
ve samimiyetinin hozulmıyacağrna Ikaanidir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin hususi hu-
I kuk kaideleri içinde cereyan ve devam eden 
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fâaliyetleriıne, mail ve hesap vaziyetlerine dair | 
telâkki ve kanaatlerin 1954 Bütçesinin muva
zenesizliği iddiasına elverişli ve kâfi bir sebep 
değildir. 

Bış ticaret açığı ve tediye 'buhranı, 'bugün 
için millî iktisat hayatımızı, teyakkuzdan faz
ıla 'bir endişeye düşürmiyecek arızalardandır. 
İddia -edildiği gibi mildi itibarımız kırıltmaraıış, 
bilakis geniş kredili ithad talepleri ile millî ge
lirimizin hal ve istikbalde inkişafına dayanan 
Ibir itibar emniyeti ve sağlamlığı içindeyiz. 

Bize ithalât tahdidi tavsiyeleri, musibetler 
temennisi gibidir. Piyasanın pisikolojik istidat
ları takibedilerek, -iştira kuvvetleri memleket 
içi yatiırıımiktra tevcih edilere'k ve ithalât tah
didinin tetarübe edilmiş musibetlerine mâruz 
ıka'lmadan, iktisadi bünyemiz, bu muvazeneyi 
bizzat bulacaktır, iktisadi hayata maddi un
surlar kadar müessir olarak girmiş bulunan 
ruhi unsurları, bilerek tahrik ve istimal etmek 
ve bu suretle miİlî iktisat hayatımıza şuriş sal
mak, birleştiğimiz bir umde olan vatanperver
liğimizle asla telif edilemez. 

Komisyon raporunda yeri ve sırası geldik
çe, bu husus ve tmaddeleıre ait kanaat ve müta
lâalarımız dercedilmiştir. I 

Fiyatlar yükselmiştir. 1948 vasatisi 100 iti-
itibariyle 1953 Temmuz sonunda 106.6 »olmuştur. 
Fakat bu yükseliş bir 'kısım Batı-Avrapa menı-
lefcetlerinde % 40 - 45 nisypetine varmıştır. 

Raporumuzda dünya fiyat teşekkülü bahsin
de piyasaların birbirinden nasıl mutlaka müte
essir olacağını ifade etmiştik. Şimdi (Yale) 
Üniversitesi Ekonomi Profesörü I. Fişer'in pa
ra ve fiyat meselesini beraberce ifade eden mü
talâasını aynen alayım. Şöyle diyor : (Başka 
memleketlerle ticaret münasebetleri olmıyaii 
tecridedilmiş memleket, bugün dünyada kal
mamıştır. İsviçre gibi küçük memleketteki fi
yat seviyesi öteki memleketlerin fiyat seviyele
rine ziyadesiyle tâbidir. Bir memlekette eşya fi
yatlarının para miktarına tâbiiyeti yerine, ora 
daki para miktarının dünya eşya fiyatlarına 
tâbi olduğunu söylemek tercih* edilir.) 

İşte arkadaşlar, bizim iktisadi mânada bah
settiğimiz tâbiiyet bu mânada tâbiiyettir. Sayın 
Cezmi Türk'ün ifade ettiği gibi hiç de bir si
yasi tâbiiyet kasıt ve murat etmedik. 1 

Şimdi bu kadar birbirine merbut ve muta- j 
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vasıl kablar gibi mütâlâa edilen bir kısım Ba
tı Avrupa memleketlerinin % 40 - 45 fiyat te-
reffülermin memleketimize, nasıl olup da an
cak '% 7 nispetiyle intikal ettiğini izah için 
Cezmi Türk'ün (Zâfı telif) yüzünden anhya-
madığı cümlemizi tekrar edeceğiz : (Bünyevi 
tasfiye) ile... bünye süzgeci ile... 

îstitraden arz edelim; Cezmi Türk; Hükü
met raporu ile komisyon gerekçesi arasında 
kendisine göre bir münasebet kuruyor, ve son
ra Hükümet raporu ile komisyon gerekçesi ara
sında mutabakat görürse temeddüne iştirak, ay
rılık görürse işte tezat, diyor. Şu halde, 
zaten nasıl olsa, her iki raporu da bu arka
daş, mutlaka bir suretle tenkide arz etmiştir. 
Arkadaşlar; Hükümet gerekçesi ile komisyon 
raporu arasında methü zemmi tasmim eden bir 
anlayış ve münasebet olmadığı gibi tezat da 
yoktur. Ancak, Hükümet ile görüş ve anlayış 
beraberliği halinde olmaktan da memnun olur. 

Cezmi Türk arkadaşımızın ifadelerine karşı, ce
vaplar çok uzun sürer. İstihza ve sataşmayı,^ 
iktidarda olmanın tesamüh ve vakariyl© telif 
edemiyoruz. Pek bol imkân ve sebep olmasına 
rağmen mâruzâtımızda o yolu tercih etmiyece-
ğiz. 

Hükümet, sınai istihsalde artış temposu ha : 

fiflemistir, diyor. Biz (artmıştır), dedik. Ar
tışın temposu, hafiflemiştir, demek,,, (artmamış
tır) demek değildir. Eşya fiyatlarındaki artışa 
Hükümet, (artmamıştır) demivor. Fakat nispî 
artışın istikrarı muhafaza edilerek bizim ifade 
ettiğimiz seviyeye vâsıl olduğunu söylüyor. Yi
ne tezat yoktur. 

Hayat pahalılığı artmaktadır. Dedik. Cezmi 
Türk, bunu evvelâ bir tenkid vazı ve edası ile 
zikrediyor. Sonra 80 ülkeye ait verilen rakam
lar arasından 12 memlekette hayat pahalılığının 
düştüğünü, 3 ülkede aynı kaldığını, ve içinde 
Türkiye'de bulunan diğer ülkelerde - ki onların 
ne ismini ne rakamını vermemiş ama - hesapça 
65 ülkede yükselmiş, olduğunu söylüyor. 

Bizde dünyada bir tek ülke kalmamak üze
re hayat pahalılandı dememiştik. Bu beyhude 
bir zahmet gibi görünüyor ama, Yüksek Mec
lise bunu tenkid olarak arz etmenin havasını 
temin ve istihsal etmiş bulunuyor. 

Müsaadenizle ben de Cezmi Türk arkadaşı
ma şunu söyliyeyim : Bilindiği gibi, Cezmi 
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Türk arkadaşımız, Amerika 'ya ait bol rakam
larla izahat verdiler. 

Bu izahat da bir rakam okuma sanatının 
kusuru ile malûl olmakla beraber, kendi mem
leketine ait mühim sayılabilecek bâzı bilgi ek
sikliğine ve kusuruna işaret edelim : 

Cezmi Türk ,evvelâ Seyhan rekoltesi hak
kında yanlış rakam verdi, Amerika rakamları, 
bu suretle bilhassa muhtacı tahkik oldu. 

Murad Âli arkadaşımızın da temas ettiği gi 
bi, hesabı katilerin Divanı Muhasebatça tetkik
lerinin kanuni müddetler için içine alınmış ol
duğunu bilmiyor. Devlet Sular idaresinin bir 
mülhak bütçeli idare olduğunu, bilmiyor. İkti
sadi Devlet Teşekkülüdür, diyor. 

Arkadaşlar, Devlet bütçesini tetkik ve ten-
kideden bir münekkidin evvel emirde kendi 
millî müesseselerimizi ,millî hareketlerimizi ve 
faaliyetlerimizi çok daha vuzuhla bilmesi lâ-
zımgelir. 

(Pahalılık, kredi enfilâsyonu), diye çok ga-
"ip ve yeni bir iktisadi tâbir kullanıyor. Buğda-

şekerle, pamuk fiyatını bez fiyatı ile karış
tıran ~ak iktisadi hükümler çıkarıyor. Ve para
nın is ^ r a S u c u n e a i t mütalâalar beyan ediyor. 

Ark^ baş la r , dünyanın hiçbir tarafında hiç
bir iktisa * usulünde buğdayla şekeri, yani bir 
hammadde ü e m a m u l m a d d e fiyatını karşılaş
tırmak sureti V İ £ b i r i k t i s a d i n e t i c e i s t i h s a l i ' m u -
teber bir usul o l a r a k 6 İ e a l ı n m l § değildir. Ea-
porumuza bir de ' m™eYİ b i r k u s u r E d i l m e k 
tedir, ona işaret e. ^ e d e n geçmiyeceğim 

Cezmi Türk, şö> *> d i y ° r : (îktısaden gen 
kalmış ülkeler dolayı. ^ ° meyanda) bizi de 
zikrederek ve (Bir d e . ™ * J e k a d a r ) t a b ı r ı ** 
tahfif ederek işi, iktisada tf*W»t manasına al-
maktadır. 

Bu ağır olduğu kadar a «Odı**. Bu iktisadı 
varlık işi değil ahlâki asalet işidir. Bugün ıktı-
saden ileri nice memleketler, demir perde ar
kas ında . ) Komisyon r a p o r u m a akı i£ade, üs
lûp ve maksadımızla hiç a lâkal ı olmıym bir 
•anlayış. Ve lüzumsuz hamasiyet gayreti. 

Asıl sayanı dikkat, olanı, kendi beyanların
da yer yer hiçte hoş olmıyan kıyaslamalar ve 
hükümleri. Bunun hamaset hisleriyle telifi de 
güçtür. Sadece misal vereyim : 

(îkfcisaden geri bir Orta-Şark memleketiyiz: 
Zabıt dakti lo ' sayfası 71) (haddimizi bilmeli
yiz. 68) Orta-Doğu karakterisliği, göçebeliği. 
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Kıl çadırlı Orta-Doğu milletlerine dair müta
lâalardan sonra (Bizim de dâhil olduğumuz 
grup) diye tasrih ederek (göçebeliği bırakıp 
yerleşip toprak sahibi olmamızı) tavsiye edi
yor. 

İşte münekkidimizin tenkidi ve kanaati. 
Muhalefet, ciddî olmalıdır. Devlet idare ik

tidarına ancak ciddî muhalefet, bir hazırlıktır. 
Muhterem arkadaşlarım; komisyonda vergi 

tahminlerinde yapılan tashihler, gelir bütçesi 
raporumuzda ve komisyon raporunda izah edil
miştir. Tafsil etmekten vazgeçiyoruz. Takdir 
buyurulacağı gibi içtimai ve iktisadi meseleler
de riyazi katiyetle bir mutabakat temini müm
kün değildir. Bu yüzden mütekaddim karar ve 
kanaat sahipleriyle nast'etli bir münazaraya 
girmeye de imkân yoktur. Vatan sathında yük
selen ve genişliyen imar ve iktisat eserleri ya
nında 1954 bütçesi, bir malî eserdir. Siyasi kav
galarımızın kadirnaşinas gürültüleri arasında 
eksik kalacak takdiri, zaman ve ahlaf cömert
çe tamamlıyacaktır. Bu suretle, hazırlanmış ve 
komisyonumuzda dikkatle tetkiklerden sonra 
sıhhat ve samimiyetine emin olduğumuz bütçe
nin bu itimat ile tetkik ve tasvibini rica ede
riz. 

REÎS — Ali Fahri tşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, umumi bütçe hakkında Hükümetin 
gerek icraatı ve gerek takibettiği politika hak
kında ben de kendi görüş ve kanaatlerimi, kısa
ca belrtmek istiyorum : 

& . 
Hükümet demek, geniş salâhiyetleri haiz ve 

büyük mesuliyetleri yüklenen ve o mevkii işgal 
eden yüksek makam demektir. 

Mesuliyetini yüklendiği vazifeleri, elbette de 
yapacaktır. Takdirini de muhalefete ve millete 
bırakacaktır. Böyle, saatlerce kendi kendisinin 
propagandasını yapmıyacaktır. Evet, Devlet büt
çesi, her sene artmakta ve memlekette umumi 
bir kalkınma da göze çarpmaktadır, bu şayanı 
takdirdir. Fakat bu artışla beraber tasarruf ta
rafına da hiç gidilmemekte hep millete tahmil 
edilmektedir. Bîr de, paramızın miktarı arttık
ça eski itibarını kaybetmekte, ve iştira kabili
yeti de azalmakta ve bu yüzden hayat pahalılığı 
da yükselmektedir. Bu memlekette şimdiye ka
dar bu derece pahalılık da görülmemiştir. Da
ha dün memurlara ve işçilere ikramiye verildi. 
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Arkasından bütün istihlâk maddelerinde yüzde I 
20 hattâ yüzde 30 gibi bir kısım fiyatlarda bir 
yükseliş olmuştur. Bir iki misal : 

Bu millet, diri bir kuzuyu 3 - 4 liraya alır
ken bugün bir kilo eti 4 liraya almaktadır. Bir 
tavuğu 20 - 25 kuruşa yerken bugün bir yu
murtasını ayni fiyatla yemektedir. Kuzu fiya
tına tavuğu, tavuk fiyatına da yumurtasını al
maktadır. Buna benzer misaller çoktur. Hani, 
Et ve Balık Kurumu, dört senedir faaliyettedir. 
Halka ucuz et yedirecekti. Bilâkis, daha paha
lıya yedirmektedir. 

Zirai mahsullerimize gelince, memnuniyet 
verici .bir şekilde artmaktadır. Fakat diğer ta
raftan hayvan istihsalimiz de azalmaktadır. Bu
nu iki üç sene evvel bu kürsüden birçok kıy
metli arkadaşlarım Hükümeti ikaz ettiler. Bu 
hususta Hükümetin sıkı tedbirler almasını ve bu 
işin ehemmiyetle üzerinde durmasını, rica et
tiler. Fakat netice hiç. Hâlâ süt danaları ve 40 
günlük kuzular kesilmektedir. îşte bunu at ku
lağı yürütmek yani müsavi yürütmek birisi ile
ri diğerini geri götürmekle değil, yani hem zi-
raatte hem hayvancılığa ikisine de çok kıymet 
vermek mecburiyetindeyiz. Memleketimiz hay
vancılığa çok müsaittir, bunda Hükümetin çok 
hatası vardır. Yol yakın iken bu iş önlenir. Mo- 1 
tör devrinde haralarda at yetiştirmeye çalışıyo
ruz. Süt ve et verecek cinslere pek kıymet ver
miyoruz. Ticari ve iktisadi vaziyetimize gelince: 

O da malûm, Dış ticaret açığımız, bir türlü 
kapanmıyor. Evet çok çalışıyoruz fakat bir tür
lü kapatılamıyor. Çünkü delik büyük, yama kü
çük. Baştan açılmış, bidayette yorganımıza gö
re uzanmadık, bütün lüks eşyalara, tablolara 
fuzuli şeylere kapılarımızı arkasına kadar aç
tık. Şimdi en mühim parçalar ve ihtiyaçlar için 
döviz bulamıyoruz. Hata ve kusur bu mesuliyeti 
yüklenenlerde ve bu işleri yaparız diye üzerlerine 
alanlardadır. Limanlar meselesine gelince : 

Bandırma gibi geniş hinterlandı olan, gerek 
askerî ve gerek iktisadi bakımdan çok ehemmi
yetli olan Anadolu ile Trakya'yı birbirine bağlı-
yan bu iskeleye hiç kıymet verilmemekte, hattâ 
liman, yağmur sularından dolmuş bir vaziyette, 
rıhtıma motorler yanaşırken karaya oturmakta 
dört senedir bir tarak makinesi gönderilmemiş 
bulunmaktadır. 

Yevmiye 80 - 100 tonluk 8 - 10 motor dolup 
boşalan ve her gün vapur seferleri olan İzmir'- | 
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le İstanbul yolunu 11 - 12 saatte indiren mühim 
bir merkezdir. 

Sayın Maliye Vekili sitayişle bahsettiler,' 
Bandırma limanının sabık iktidar zamanından 
beri projesi yapılmış ve her şey hazırlanmış. 
Fakat meydanda bir şey yok. Limana mal al-
mıya gelen ecnebi gemilerini bağlıyacak bir 
şamandıra bile yok. Söylemeye ve istemeyi 
utanır olduk. Yabancı gemiler için limanları
mızdan mal alma cehennemden ateş almak ka
dar zor olmaktadır. 

Vapurculuk ve denizcilik bankasından da 
kısaca bahsettiler. Bunun yıldan yıla gelişmek
te olduğunu söylediler. Evet bu müessese, ken
di teşkilâtını besliyemiyor değil ki, inkişaf 
gösterecek. Bir gemi mubayaa ediyor, iki aded 
iskarta ediyor. 

Cezalı bilet işleri, bilet karaborsacılığı da 
hiç kesilmiyor. Millet mütemadiyen feryadedi-
yor fakat imam yine bildiğini okuyor. 

Et ve Balık kurumlarından hiç bahsetmedi
ler. Bu da bir âlem. Devlet çiftliği; 200 kişi
den fazla, bakanlık kadrosu kadar teşkilâtı 
vardır. Bol bol tahsisatları vardır. İçinde ba
lıkçılıktan anlar, meslekten yetişen bir kişiye 
tesadüf edemezsiniz. 

1954 yılı Kânunuevvel ayında Amerika yar-
dımiyle gelen 17 aded balıkçı gemisi, 15 ay
dır îstinye'de yatmakta. 46 mürettebatı da* 
yattıkları yerden maaşlarını ve ikramiyelerini 
almaktadırlar. Bunlar limanda yatmak için mi 
gelmiştir? Bu müessese de bu millete çok pa
halıya mal olarak neticede kendi kendini taş-. 
fiye edecektir. Fakat milletin paralarına da 
yazık olacaktır. 

Sayın Maliye Vekili; bütçe raporunda Dev
let çiftliklerinin 18 e çıktığından sitayişle 
bahsettiler. Maksat ve gaye sayılarını artır
mak değil, sayılarını azaltıp randımanlarını ço
ğaltmaktır. ' 

Karacabey Harası; dünyanın hiçbir yerinde 
eşi olmıyan ve arazisi yüz bin dönümü geçen 
ve içinde 284 kişi maaşlı ve ücretli devamlı ça
lıştığı halde ve geniş ziraat ve hayvancılık teş
kilâtı olduğu halde kendi hayvanlarının ihti
yacını bile her sene yüzlerce ton miktarında dı
şardan mubayaa etmektedir. Bir vilâyetin yıl
da 10 buğa ihtiyacını bile karşllıyamamakta-
dır. Artık diğerlerini kıyas ediniz. Halen Dev-
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İetçilik zihniyeti, Amerika'da olduğu gibi aca- I 
ba bu işi zürraa, hususi çiftlik sahiplerine şah
si müteşebbislere üretme yaptırmakla Hükü
met tarafından murakabe etmekle daha fazla 
randıman alınmaz mı? Daha kârlı ve faydalı 
olamaz mı? Rençberlerimizi de bu işlere alış
tırmış oluruz. Tarım üretme çiftlikleri için 50 
kamyon alınacak. Acaba senede ne kadar to
hum üretilmektedir? Ne kadar masraf edilmek
tedir? Acaba bu işi zürraa ve hususi çiftçilere 
üretme yaptırmak ve murakabe etmekle daha 
fazla randıman alınamaz mı? daha kârlı ve fay
dalı olamaz mı? Rençberlerimizi de bu işe alış
tırmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu milleti saadete ve 
memleketi selâmete götürmek istiyorsak, daha 
süratle memleketi kalkındırmak istiyorsak bu 
memleketin bünyesine göre kanunlar ve malî 
takatine kadar memurlar kadrosu yapmak ve 
mebus sayılarını da makul bir hadde indirmek 
lâzımdır. Bu memleket ve bu millet artık az 
memur çok ve müspet iş, az lâf yine çok iş, I 
istiyor. Millet, artık vaitlere nutuklara'lâflara 
doymuş, kulaklarını tıkıyor. Kendi kendini J 
metheden akıl hocalığı eden adam istemiyor. 
Kendini besletmek için değil, hizmet edecek 
adam istiyor. Her zaman bu kürsüden acı acı 
haykıran ve hakikatleri olduğu gibi söyliyen 
bir arkadaşınızım. Amerikalılara ve ileri me
deni milletlere bakalım, tyi taraflarını alalım. 
Dünyaya ödünç para yardımı yapan bir mil
letin memurları 8 saat çalışrken biz onlar ısı ya
rımda 10 saat çalışsak yine azdır. Bizde bir 
maden amelesi yer altında havadan, güneşten 
mahrum olarak 8 saat çalışırken çiftçimiz, sı
rasında on beş saat çalışırken, keza esnaf, gün 
doğarken dükkânını açarken ge,ce yarılarına 
kadar çalışırken ancak ekmeğini kazanırlar. Bir 
makinede bile kaç beygir kuvveti, cer kabili
yeti aranıyor, tahammülünden fazla iş yap
tırılır. Fakat Devlet dairelerinde hava ile vak
tini geçiren, fuzulü mevkiler işgal eden gün
de iki üç imza atmakla avuç dolusu para alan
lar var, yazıktır bu millete. İnsanlara da ta
hammülü kadar vazife taksim etmelidir. Millet 
işlerini gördürmek için Hükümet kapılarında 
dolaşanlar aynı eski hamam eski tas. Hattâ de
lik taş, su da tutmuyor. (Misal kendimden). 

Meclisin Dilekçe Komisyonunda 4, 5 bin 
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evrak cevap bekliyor. Temyiz dairelerinde se
nelerce kararlar, bekliyor. Buna mümasil 
neler var... Saymakla bitmez. Amerika'da bu
gün 2 - 2,5 milyon, memur mevcudu olduğu 
söyleniyor ve yüz elli ve yüz altmış milyon 
(160) milyon nüfusa nazaran bizde Amerika'ya 
kıyasen iki misli memur mevcudu olduğu ista-
titiklerden anlaşılmaktadır. Yani 22 milyon 
nüfusumuza göre (400) yüz bine yakın me
mur kadromuz vardır. Amerika bugünkü mev
cudu çok görerek yarıya indirmeye çalınıyor. 
Biz ise artırmaya çalışıyoruz. İki Devlet ve iki 
millet arasındaki zenginliği mukayese edersek 
bir de Amerika'da memurların bilaistisna mesai 
saatleri de 8 saat olduğuna göre ki, bizde me
sai saati 5 nihayet 5,5 saattir, şu halde Amerika 
gibi muazzam ve zengin ileri ve medeni bir 
memleketin ve Hükümetin yanında fakir bir 
millet ve Hükümet olduğumuza göre bugünkü 
memur kadromuzu en az yarıya indirmek lâzım
dır. Mesai saatleri de 8 saate, hattâ mümkün 
olsada diğer milletlere yetişmek için bugünkü 
Almanya gibi, 10 - 12 saate çıkarabilsek ne 
mutlu. îşte o zaman bu memleket süratle kal-
kmabilir ve o zaman ancak refaha kavuşabilir. 
Böyle devam ettikçe memur maaşları bütçemize 
ağır yükü tahmil ettikçe bu memleket kolay ko
lay kalkınamaz. 

Bir taraftan siyasi partiler münasebetlerine 
gelince; Bu memlekette kuvvetli bir muhalefetin 
çok lüzumlu olduğunu her zaman söyliyen Muh
terem Başvekil, diğer taraftan da acaba ne
den bu partilere bu kadar yükleniyor. Bunlara 
ağır ithamlarda ve istinatlarda bulunuyor. O 
daima kendisini ve iktidarını methü sene edecek 
ve onun iktidarına göz dikmîyecek daha doğru
su rakip olmıyacak zayıf partileri karşısında 
görmek istiyor. Fakat bu memleket zararına 
bir harekettir. 

Arkadaşlar, iktidar meyvalı bir ağaca ben
zer, meyvası olan ağacı taşlarlar ve kızı olan 
evin kapısını çalarlar. Bunlara kızmak mı lâ
zım bilâkis. Mütehammil ve samimî olmsk lâ
zımdır. Hükümete ve bir Başvekile yakışan ve 
düşen vazife de bu olmalıdır. Dinde bile cebir 
ve şiddet yok sevmek ve sevdirmek vardır. 

Bir millete baş olmanın ilk ve en büyük vas
fı, Âdil olmaktır. Bir baba gibi muamele yap
maktır. 
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işte bu milletin ve memleketin'selâmeti için < 

gerek partilere ve gerek cemiyetlere karşı hattâ 
fertlere karşı Hükümetin ve kanunların w rdiği 
haklara dayanarak kurulan bilûmum partileri 
ve cemiyetleri korumak ve himaye etmek de yi
ne Hükümete düşmektedir. Çünkü o şekilde 
kanunlar getirmesi lâzımdır. 

Maalesef bunlara karşı daima sert ve haşin 
davranmaktadır. Hükümet demek bu milletin 
22 milyonunun babası demektir. 

Babanın evlâda karşı daima şefkatli ve mer
hametli olması icabeder. Evlât hata etsede ba
ba, daima af ile muamele eder. Çünkü şanm-
dandır. Bizde daima iktidara geçenler muha
lefete düşman kesilirler. Sanki babalarının 
çiftliği gibi, kimin malını kimden kıskanıyor
sunuz. Hepimiz bu memleketin evlâtlarıyız bir
birimize çamur atmak veya ayağının altına 
karpuz kabuğu koymak gibi efkârı umumiyeye 
karşı kötülemek, memleketimizde moda haline 
gelmiştir. 

Evet iyi niyet, takdire şayan bir meziyet
tir. Fakat bu iyi niyeti Sayın Başbakan parti
lere karşı da vatandaşlara karşı ve her zaman 
sözleriyle değil, icraatiyle de göstermelidir ki, 
her zaman takdire ve tebrike şayan olsun1? 

insana sadakat yakışır görse de ikrah; 
Doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah. 
Hakkı yalnız kuvvette sananlar daima al-

danmışlardır. Fakat kuvveti hakta görenler 
daima kazanmışlar ve milletinde büyük itima
dına mazhar olmuşlardır. Tarih bize bunları 
göstermektedir. 

Hakka ve Adalete dayanmıyan Hükümet ve 
adalet aciz. 

Adalete ve hakka dayanmıyan kuvvet te za
limdir. 

Halkın sözü, hakkın sözüdür. 
Tek kişiye yapılan haksızlık, bir millete ve 

bir cemiyete yapılan haksızlık demektir. 
Geç verilen hak, iptal edilen hak kadar, 

vatandaşa ıstırap verir. 
Sayın Reisicumhurumuz ve Başbakan Muh

terem Menderes muhalefette iken 1949 Demok
rat Parti Bursa ti Kongresindeki konuşmaların
da 7 dağın arkasından bu milletin sesini duyu
racağız, Hazreti Ömer devri gibi âdil bir 
idare kuracağız, demişlerdi. Hani nerede? Bu 
idare bu kanunlarla mı Millî selâmet kanunları | 
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ile mi yoksa âti demokratik kanunları ile mi?. 

Hazreti Ömer hilâfete seçildiği zaman, hü
kümdar olduğu zaman : Ey insanlar; ey Müs
lümanlar, bu mukaddes vazifeyi ve bu ağır yü
kü omuzlarıma yüklettiniz. Bunun kutsiyeti 
kadar mesuliyeti de büyüktür. Siz de bunu 
takdir edersiniz. 

Doğru yolda gidersem bana yardım ediniz, 
eğri yolda gidersem beni irşat edin ve ikaz edin, 
diyor. Bunun üzerine ârabinin birisi yerin
den fırlıyarak kılıcını sıyırarak ya Ömer: bu 
kılıcı gördün mü ? Eğri yola gidersen bununla 
seni doğru yola getiririm. Hem de seni dilim, 
dilim ederim, deyince Hazreti Ömer'in hoşuna 
gidiyor. Âralbinirf arkasını sıvazlıyarak, böyle 
bir millet varken hükümdarını kılıcı ile doğru 
yola getiriyor, bu milletin sırtı yere gelir mi? 
diyor. 

Muhterem arkadaşlar: 
Memleketimizin ve cemiyetimizin her sa-

I hada kalkınması için Hükümeti sıkı »bir mura-
j kalbe altında tutması için siyasi teşekküllere 

ve kuvvetli kalmaya çok ihtiyacımız olduğunu 
Hükümet de şüphesiz takdir ediyor. Fakat her 
neden ise ikdidar kokusu ile bu (rakiplerini ya
şatmak değil, hep kapatmak ve daima hırpa
lamak kiyasetinden de, "bir türlü geçemiyor. 

Fakat bu yanlış hareket ve sakat, siyasettir. 
(Çünki bu Millet) tek p'arti idaresi yüzünden 
manen ve maddeden çoîk zararlar görmüştür. 

Bu milletin çektiklerini unutuyorlar. Ve 
(bu memleket 'bu sebepten diğer milletler ara
sında çok geri kalmıştır. Hep keyfî, şahsi 
idareler yüzün'den, tek partili idare yüzün
den. Hâlâ Ibu zihniyet yaşamaktadır. Çünkü 
muhalefete istenilen kıymet verilmemektedir. 
(Münakaşai afkardan ıbârikai hakikat dağar). 

' Bilhassa Demokrasimizin yend kurulduğu 
bu devirlerde yeni yeni gelişmkte olan ve mey-

I velerini vermeye başlıyaaı büyük ve küçük bü-
! tün muhalif partilere çok kıymet vermek, 

memleket menfaati Obalkımırtdaın çok önemlidir. 
I PERTEV ARAT (izmir) — Parti kuracak-
- larmış. 

ALI FAHRİ ÎŞERl (Devamla) — Canımı 
j feda ettim, kanımı feda ettim aldım ağzımın 
1 tadmı, 

Parti mi AlMı göstermesin, korutsun, par-
[ tiler içinde, emniyeti ihlâl edejıler ka-

— 631 — 
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uunlara ve rejimlere aykırı gelenler varsa on- I 
l an tahkikata tabi tutmak ve suçlan saibitse 
onları derhal cezalandırmak, fakat teşekkül
lerine katiyen dokunmamak lâzımdır. Aksi 
takdirde bu teşekküllerde şahısların ihtirasla
rına ve arzularına kurtoan gitmektedirler. Bu 
neye benzer? Bir pire için bir yorgana, bir fare 
için koca bir damı yakmaya benzer. 

Meselâ : Bizde çok partili rejimi kabul et
meseydik bu gün Demokrat Parti İktidarı rü
yasında bile göremezdi. Şüphesiz memleket
te az zamanda bu derece inkişaf edemezdi. 0-
nun için eok partili murakaneli idareye şid
detle muhtacız. Onun için muhalefetine ve 

siyasi partilere her şeyden ziyade kıymet ver
erek mecburiyetindeyiz. Bugün tmna da şahit 
'uluyoruz ki, bu memlekette ve 'bu Mecliste 
kuvvetli bir muhalefet olmadıkça hükümeti ve 
icraatını kim murakabe edecek? işte bunun için I 
iktidar kadar kuvvetli bir muhalefete muhtacı/. 
Bu memleket menfaati bunu ica'bettirmektedir. I 
Ama diyeceksiniz ki iktidar partisi, kendi I 
kendini murakabe etmiyor mu? Maalesef etmi- I 
yor. Çünkü parti tüzüğüne ve disiplinine uy- I 
inak için edemiyor. I 

Edeceklerse de parti disiplininden ve cen- I 
deresinden, şahsından çekiniyor. Buna binaen I 
kuvvetli bir ekseriyet partisinlin yanında za- I 
yıf muhalif partiler kendilerine düşen vazife- I 
lerini yapmak için kudretlerinin yettikleri ka- I 
dar çalışıyorlar. Fakat maalesef çok ekalliyet- I 
t e kalıyorlar. Azlık yüzünden haklı dâvaları I 
kaybediyorlar. I 

Gazetecilerden de Allak razı olsun, memle- I 
kete hizmet eden hir kısım gazeteler ve gaze- I 
teciler vardır ki, en büyük; hizımeti de bunlar I 
yapmakta, hükümeti daima ikaz ve murakabe I 
etmektedirler. Bu gibilere memleket namına I 
teşekkür etmeyi bir borç telâkki ederim. I 

CBZMÎ TÜRK (Seyhan) — 1954 Bütçesi 
hakkındaki beyanlarımızdan sonra gerek De- I 
mokrat Parti Grupu adına yapılan beyanlar, I 
gerek Demokrat Partili arkadaşların şahısları I 
namına yaptıkları beyanlar esnasında küçük I 
grupumuza ait olan tarizler gerekse sayın ko- I 
misyon sözcüsünün beyanları üzerinde pek faz- I 
la durmak istemiyorum. I 

1954 Bütçesi, bugün başı bağlı melûl ve I 
mahzun bir gelin durumuna düşmüş bulunmak- I 
tadır. I 
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Sağdıcı diyebileceğimiz Maliye Vekilinin 

bin bir emekle telleyip süsleyip Bütçe Komis
yonuna getirdiği ve oradan da medhiyelerle 
huzurunuza çıkarıldıktan sonra evvelâ onu 
Mecliste teslim alacak olan Başbakan alâkasız
dır; bu başı bağlı gelini görmek için dahi Mec
lise gelmemektedir. Meclis alâkasızdır; şu an
da huzurunuzda şu bütçe tenkidlerini dinliyen 
46 Mebus, samiin locasında 80 kadar samiin 
ve localar dâhil 19-20 kadar memur bulunmak
tadır. Türkiye Cumhuriyeti bütçelerinin hiçbiri
sinin bu kadar hazin alâkasızlık içinde geçti
ğini tasavvur ve tahmin etmiyorum. Bu kadar 
methedilen, bu kadar büyük alâka ile memle
kete ilân edilmeye çalışılan başı bağlı geline 
karşı düğün, dernek sahiplerinin de gösterdiği 
alâkasızlık cidden elim ve hazindir. Bizim mu
halefet olarak yaptığımız tenkidlerden dolayı 
bu kadar muhallet eser karşısında, bu atmosfer 
içinde antuziazme olmanız lâzımgelirdi. Fakat 
nerede?.. Maalesef, muhalefet sıralarında da 
başta C. H. P. muhalefetinden ancak bir tek 
arkadaş mevcuttur. Arkadaşlar, bu ister muva
fakat için olsun, ister muhalefet için olsun her 
şeyden önce hazin olan bir şeydir. Büyük mil
letimizin kendi bütçelerine, kendi işlerine gös
terdiği alâka, onu temsil iddiasında bulunan biz
ler tarafından gönterilen alâkadan çok fazla
dır. Nitekim, samiin localarındaki mevcut ile, 
bu sıralardaki boşluklar bu tezadı açık olarak 
göstermektedir. 

Aziz arkadaşlarum, 1054 Bütçesi üzerindeki 
tenkidlerimizıe cevaben Dem'oikrat Parti Grupu 
adına sayın Hakkı Gedik tarafından yapılan 
mukabele, maaılesef •ciddiyetle ele alınacak, ob
jektif kıymeti ifade eden 'bir mukafbe-'le 'olmadı. 
Büyük, partizan heyecanlı, ortodoks bir nutuk , 
söylediler. Ve orada maalesef, evvelâ tamimen, 
sonra tasrihan Cumhuriyet Halk Partisi muha
lefetine ifade edilmiş almasına rağmen muha
lefetin millî kervana sataşmasından 'bahsettiler. 
Bu beyan ile dalâlet içine düştüler. Bu ima ile 
vicdanlarını ifade etmiş oldular, her şeyin an
cak kendilerine lâyık olduğunu ifade etmek is
terim. 

Arkadaşlar, sayın Hakkı Gedik'in söyledi
ği sözlere buradaki ekseriyet Grupunun bir kıs
mının iştirak etmediğine eminim. Bu arada 
Köylü Partisinin yapmış olduğu tenkidlerle ve 
bize tevcih edilen be yanlan da şu : İstatistik 
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rakamları okudu, bu raikaındarın da kafasını I 
gözünü yardı, dediler. Yalnız, bu istatistik ra
kamlarda hangi mukayesenin, hangi nispetin 
ve naniği riyazi kıymetin 'kafasını gözünü yar
dığımızı tasrih e<tmek lûtfunda bulunmadılar. 
İnsanlara suç izafe etmek, kobaydır. Fakat su
çun şeklini, maddesini ve unsurunu tâyin -et
mek güçtür. Hakkı Gedik, bir müddeiumumi 
gibi değil, sadece sütunlarda saldırmaya, çalı
şan az kültürlü insaarların taassup ve heyecanı 
içindedir. Onun içindir ki beyanları, maale
sef Demokrat Parti 'Grupunu temsil edemedi. 
Esasen maddi (kısmında sadece Hükümet 'gerek
çesinin rakamlarını tekrarlamaktan başka bir 
şıey yapmadı. (Büyük bir muhalefet grupu adı
na müdafaasını deruhde ettiği bütçe üzerinde 
•hiç olmazsa eğilip birkaç saatçik emek verse-
lerdi çok iyi yapmış 'olurlardı, ©mıeıksiz ten-
!kid, maalesef mukabelo dahi görmiyecıeıktir. 
Hakaret ve itham, hakaret muhayyerdir, rad-
dolunur fehvasınca kendisine daima iade olu
nacaktır. 

Hakkı Gedik 'Beyden sonra bütçemin methi 
sadedinde arkadaşlarımızdan bâzıları, Grupu-
muzun tenkidleırine karşı bâzı edebî tarizler
de bulundular. Mıevzuun edebiyatla pek alâka
sı olmamakla beraber milyarlara ilânı aşk et
tiler. Şunu arz etmek isterim k i ; yalnız bu 
milyarlara ilânı aşk ederken krite.ryumu da be- j 
raber düşünseler ve bugünkü milyarlık kıymet
leri altın esasına irca ettirseler bütçenin 
maalesef astronomik denecek rakamlara ulaş
madığını ve 1938 deki altın ölçüleriyle bugün
kü altın ölçülerini mukayese etselerdi; maale
sef bugünkü bütçenin, milyarlara varmıyan yüz 
milyonlar içinde kaldığını anlıyacaklar, edebî 
beyanlar yerine, hakiki ve ciddî mülâhazalara 
varacaklardı. Başka bir arkadaşımız bu bütçe
yi bilmiyorum, hangi münasebetle Hippolyte Tai-
ne'in sanat eserleri hakkındaki tenkidleriyle mu
kayeseye kalktı. Henüz genç çağda bulunduğunu 
anladığım bu arkadaşımızın, yalnız muhalefetin 

bu bütçe üzerindeki söylediği sözleri bir mil
yon kelimeyi geçmiştir, ifadesinin de astrono
mik bir rakam olduğunun pek hesaba, kitaba 
uymıyan ölçüde ifade edilmiş olduğunu, kısaca 
beyan ederek geçmek ve bir daha böyle büyük, 
ciddî ve hakiki emek mahsulü tenkidler ve mü- i 
nazaralar yapılırken Ölçüsüz konuşmalara yer | 
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verilmemesini temenni etmekten başka elimiz
den bir şey gelmez. 

Başka bir arkadaşımız da maatteessüf, Sayın 
Cumhurbaşkanın seçim, listesine girmek için is
tidasını, bu vesile ile burada verdi. Ve burada 
muhalefetin sırtına basarak bunu bir vesile ve 
vasıta yapmak istedi. İnsafsızlıkla tavsif edece
ğim bu hareketi Sinan Paşanın yapmamasını, 
bu istidayı yazarken bizi vesile ve vasıta yap
mamasını görmek isterdik. (Gülüşmeler). 

Binnetice arz edeyim, maalesef bu büyük 
denilen bütçenin umumi konuşmaları, Sayın 
Bütçe Komisyonu Sözcüsünün diğerlerine naza
ran daha seviyeli, edebî veya edebî olmaktan 
zivade felsefi mütalâa ve bevanlariyle sona er
miş bulundu. Zaten Sayın Komisyon Sözcüsü
ne ,daha maddi deliller vermek ve tenkidlerde 
bulunmuş olmamız itibariyle, daha fazla konuş
mak imkânı bırakılmamıştı. 

Son sözleri şu oldu : Mütekaddim kararı 
olan insanlara mukabele edemiveeeklerini söy
lediler. Müsaadenizle haksız bulduk. Çünkü, biz 
mütekaddim kararlı insanlar olmadığımızı, da
ha geçen sene bütçesinde, bütçenin tenkidinde 
açıkça gösterdik ve iktidara ve.Hükümete kar
şı olan hüsnünivetimızi bevaz oy vermek su-
retivle ispat ettik. Mütekaddim kararlı insan
lar demenin bu'du mücerrette hiçbir felsefi kıy
met olmadığını ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Netice olarak şunu arz ve izah etmek iste-
i rim ki, küçük grupumuz, pek ciddî bir emekle 

tenkidine giriştiği ve muayyen maddelerde Hü
kümetin ve bütçenin kuvvetli olduğu yerlerde 
kuvvetleri tebarüz ettirdiği, mesuliyetlerin bu
lunduğu yerde mesuliyetleri tebarüzettirdiği ra
kamların, konuşması ieabeden yerlerde, rakam
ları konuşturduğu, politikasının tenkidi ieab
eden yerlerde, politikayı tenkid ettiği halde bu
gün maalesef bunlar muallâkta ve cevapsız kal
mıştır. Bilhassa mesuliyet sahalarına temas et
tiğimiz vakalarla rakamların münakaşa ve mu
kayesesine ait olan hususlar ve ondan istihraç 
olunan dedüksiyonlar, bugün aynen bizim be
yanlarımız vaziyetinde durmaktadır. Esasen 

| başka türlü olmasına imkân olmadığı bu pek 
[ övülen bütçeye gösterilen alâkasızlıkla tahak

kuk etmiş bulunuyor. Ulu Tanrıdan temenni 
j ederiz, bundan sonra gelecek bütçelerin, yanlış 

desinler, doğru desinler, ne derlerse desinler, 
i mükemmel olsun, hatalı olsun, ne olursa olsun 
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fakat B. M. M.; hükümetler, komisyonlar daha 
alâkalı olsun. Hiç olmazsa bütçenin düğününü 
derneğini ikmal edinceye kadar zavahiri kur-
tarıncaya kadar ıbu alâkaları devam etsin. 

1954 Bütçesinin tümünün her ne suretle olursa 
olsun sureti umumiyede memleketimizin ıstırap
larının, ihtiyaçlarının büyük bir kısmına cevap 
vermesini ve hazırlanışmdaki noksanların Hükü
metin icraat ve tatbikatiyle telâfi edilmesini Ce
nabı Haktan bütün kalbimizle temenni ederiz. 
(Alkışlar) 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
hemşerim istidayı verdikten sonra dışarıya çık
tı. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — O hep öy
le yapar. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Hal
buki 1950 seçimlerinde istidamızı beraber ver
miştik. Bizi de namzet gösterin demiştik. 

Arkadaşlar; benim konuşmam, Reisicumhu
ra istida vermek değildir. Demokrat Parti ikti
darının Kore 'ye. göndermiş olduğu kıtanın yap
mış olduğu kahramanlık, fedakârlık dolayısiy-
le Birleşik Amerikan milletinin Reisicumhuru
muza yaptığı dünya çapındaki istikbal merasi
mini takdis etmek ve bu suretle Kore'de hayat
larını bu milletin şan ve şerefini îlâ etmek için 
feda • etmiş olan aziz şehitlerimizin isimlerinin 
kazalarımızdaki, vilayetlerimizdeki bir mahal
leye verilmesini rica maksadına •mâtûf idi. Türk 
milletinin şerefini evcibalâya çıkaran kahra
man çocuklarımız namına söylüyorum, istida 
vermek için değil. 

Arkadaşlar; millet, hepimizi tanıyor. Demok
rat Parti ne yapmıştır, onu hepimizden iyi bili
yor. Bugünkü iktidar, üç senede. Halk Partisi 
iktidarının otuz senede yapamadığını yapmış
tır, O kadar yapmıştır ki Osmanlı İmparatorlu
ğundan kalma işleri de, bunların heyeti umumi-
yesinin yapamadığı işi, yapmıştır. Üç sene zar
fında bunları yapmıştır.. Kim yapmıştır?. Şu
rada her zaman oturan bir genç, bir delikanlı 
vardı. Sessis sedasız otururdu. Bazan kâtiplik 
eder okurdu. Hiç kimse onun bu kudret ve kabi
liyeti göstereceğini tahmin edemezdi. İşte o ya
pıyor. Onun başındaki Reisicumhur ve bütün 
Hükümet. Tecrübeleri az olduğu halde onların 
tecrübeli adamlanm gölgede bıraktılar. Onlar 
Demokrat Parti iktidarını ne kadar kösteklese-
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ler, hiç faydası yoktur. Bu millet, yürüyecek
tir. Demokrat Parti, yine gelecektir. O zaman yi
ne buraya çıkacağım, söyliyeceğim : Sizin de
diğiniz gibi değil, mesele, diyorlar ki : Petrol
leri niçin çıkarıyorsunuz? Düşman tehlikesi, 
harb tehlikesi vardır, diyorlar. Düşman gelirse 
memleketi petrolsüz bulsun, diyorlar. Rica ede
rim bu olur mu? Onlar da Türk milletinin me
busları değil mi?. Bu milleti alıştırdık diyorlar, 
böyle olur mu?. Onlar da Türk milletinin me
busları değil mi?. Bu millet herkesi bir bir ta
nıyor. Onun için istida vermeye lüzum görme
dim ve vermedim. Yalnız o kahraman çocukları
mızı Hükümetimizin takdis etmesini söyledim. 
Cezmi Türk arkadaşımız müsterih olsunlar, yi
ne karşılaşacağız, orada konuşuruz. 

REİS — Arif Nihat Asya. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Edebî 

mugalâta tâbirini bana tevcih etmiş olduğun
dan dolayı müsaadenizle iki kelime ile ona ce
vap vermek değil, kendimi tebrie edeyim. 

Bir defa bilmeleri lâzımgelir ki, kendileri
ni istihdaf ettiğim noktalar son derece nezaket
li konuştum. Mugalâta kelimesini veya ona 
muadil bir kelimeyi kullanmadım. Kendileri
nin, kervan teşbihi karşısında hassasiyetleri ne 
mahiyette olursa bizim de mugalâta tâbiri kar
şısında aksülâmelimiz, aynı mahiyette olur. 

Tahlilini tekrar etmek istemem. Yalnız ge
çen günkü nutuklarını kısaca tahlil etmeye ce
vaz varsa manzara şudur : Meclisi bırakıp bü
tün dünyayı dolaşmış - Meclisi bırakmaktan 
kendileri şikâyet ettikleri için söylüyorum - bü
tün sevahili, dağları, tepeleri, deniz kenarla
rını dolaşarak sahillerde ne kadar midye, isti
ridye kabuğu, balık kılçığı, iskeleti, kum, ça
kıl varsa toplamışlar, içerilere girerek ne ka
dar eski fosiller varsa onları da almışlar ve 
bunları bir çuvala doldurarak üzerine bir par
ça da çamur ve saire atarak karıştırmışlar... 
Bunun adına da bütçe tenkidi deyip getirmiş
ler ve bize bunları, üç saat dinletmişlerdir. 
Haram olsun üç saatim. Elbette kaçarım. Fakat 
hayır, kaçtığımı zannetmesinler, kaçmadım, so
nuna kadar kendilerini dinledim. Bu vaziyet 
karşısında kendilerinin durumu, edebî muga
lâta yapmış bir adam durumudur. Ben edebî 
mugalâta yapmışım. Keski kendileri de yarım 
saatlik edebî mugalâta yapmakla iktifa etse-

| lerdi de bizim üç saatimizi almasalardı! 
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REİS — Kifayet takriri olmakla beraber 

söz alan arkadaşların sözleri de bitmiş bulun
maktadır. Şimdi başka söz istiyen de yoktur. 

1954 Muvazenei Umumiye Kanununun tümü 
üzerinde görüşen arkadaşların fikir, tenkid ve 

mütalâalarına karşı Hükümet gereken cevaba 
vermek için hazırlanmaktadır. 

Bu itibarla bugün saat 15 te toplanmak üze
re celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 11,40 

I K Î N C I CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Tevfik Heri 

KÂTİPLER : İbrahim Kîrazoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Gazianteb) 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(İstanbul mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
1954 yılı Bütçesinin müzakeresine devam 

ediyoruz. Yalnız vaktin dar olması dolayısiyle 
yarınki Salı ve önümüzdeki Cumartesi günleri 
öğleden evvel ve öğleden, sonra da toplantı ya
pılması zarureti hissedilmektedir. Bu hususu 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyi
hası ve Bütçe Komisyonu raporları üzerinde 
görüşmeler yapılmış, mebus arkadaşlarımızın 
konuşmaları son bulmuştur. Söz Maliye mekili-
nindir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Cumhuri
yet Halk Partisi adına kouşan sözcünün tenkid-
lerini birisi bütçe dışında siyasi, diğeri de bütçe 
ile alâkalı olan malî ve iktisadi görüşleri ihtiva 
etmek itibariyle iki kısımda mütalâa etmek yerin
de olur. 

Bu sözcü arkadaş, her nedense Demokrat Parti 
iktidarını memlekette geliştirmekte olan 
hürriyet rejimi bakımından gayet şid
detle tenkid etmek suretiyle söze baş
lamakta fayda mülâhaza etmiş bulunuyor. 
Bir bütçe tenkidi münasebetiyle birtakım siyasi 
münakaşa ve polemiklere girişilmemesi düşünüle
bilirdi. Fakat parti propagandası ve umumi ef
kârda lehe birtakım tesirler yaratmak düşünce
siyle nutuklarında bizi böyle bir konuşmaya mu

hatap ve hücuma hedef almış olduğu için, biz de, 
bu mevzuda da kendisiyle hesaplaşmak lüzum-
nu hissetmiş bulunuyoruz. 

Sözcünün muğlâk ifadeli siyasi fikirlerini 
şu noktalarda toplamak mümkündür. 

Ona göre : 
a) Demokrat iktidar yeni rejim içinde mu

rakabeye lâyik olduğu yüksek mertebeyi verme
miştir. 

b) Demokrat iktidar hakları ve hürriyetleri 
engelliyen kanunları demokrasi ruhuna uygun 
şekilde tadil etmemiş ve antidemokratik kanun
lara yenilerini eklemiştir. 

c) Demokrat iktidar yalnız kendi taraftar
larını tatmin ettmeyi düşünen bir zümre hükü
meti kurmuş ve bütün vatandaşlara karşı yalnız 
ierayi temsil eden bir memleket hükümeti kura
mamıştır. 

Bu büyük lâflar, bu hakimane sözler, aynı za
manda, iktidarımıza müteveccih bu ağır hücum
lar gösteriyor ki, sözcü, partisi adına bir hürri
yet ve demokrasi rejiminin dâvacısıdır. 

Memlekette bugün tesis edilmiş olan hürri
yet rejimini beğenmiyor, onu kusurlu ve sakat 
buluyor, hattâ hürriyetin mevcut olmadığını 
iddiaya kadar varıyor. 

1945 e kadar memleketin nasıl bir siyasi ta
hakküm altında idare edildiği cümlenin ma
lûmudur. 1945 te partimiz kurulduktan sonra 
mâruz bırakıldığı zulüm ve takipler işe bütün 
vatandaşların kalblerinde acı hâtıralar olarak 
henüz bütün tazeliğini muhafaza etmektedir. 
Belediye, umumi meclis seçimlerinde türlü MU-
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ler yapanlar, 1946 mebus seçimlerini bütün va- I 
tan sathında bir siyasi zorbalık tatbikatı hali
ne getirip millî irade ve vatandaş haklarını 
ayaklar altında çiğneyenler, Arslanköy, Senir- I 
kent hâdiseleri kahramanları ve izmir'de bin
lerce demokrata karşı zabıtaya toplu olarak 
ateş açtıran ve bunlardan bir kısmını sabahla
ra kadar karakollarda dayak altında inletenle
rin bugün bu hâtıraların acılarını bize bir daha 
duyurmaya vesiyle verecek bir konuşma vadi
sine sapmamaları içabederdi. Fakat ne çareki 
bu lüzumu takdir etmiyerek bizi kalblerimizde 
yaşıyan hâtıraların acısiyle konuşmaya mecbur I 
ettiler. 

Bu zevat yukarda belirttiğimiz gibi güya 
bugün tatbikte olan hürriyet rejiminden esas
lı surette şikâyetçidirler. O- halde başka bir re
jimin hasretini çekiyorlar. Acaba hasretini çek
tikleri bu rejim nedir? Her halde 1950 de ken
dilerinin bıraktığı rejim olsa gerek. Şimdi mü
saadenizle o rejimi mütalâa edebiliriz. 

Her şey bir tarafa, bu rejimin ne olduğunu 
9 Mayıs 1950 tarihinde inönü'nün iradettiği 
nutuktan istihraç etmek mümkündür. Halk 
Partisi Genel Başkanı seçimlere takaddüm eden 
ve dolayısiyle millete karşı en sevimli ve en 
munis görünmesi lâzımgelen günlerde iradetti
ği bu nutukta maksat ve düşüncelerini müm
kün olduğu kadar gizlemek için ne büyük gay
retler sarfettiğini tahmin edebiliriz. Buna rağ
men nutkun tahliline girişilince vaziyet derhal 
kendisini göstermektedir. 

Bu nutukta 1950 Mayısında Türkiye'nin re
jim bakımından manzarası şöyle tasvir olunu
yor : 

1. 1950 de Türkiye'de Anayasaya muhalif 
hiçbir kanun yoktur. Çünkü Büyük Millet Mec
lisinin çıkardığı kanunların Anayasaya muga-
yereti kabili tasavvur dahi değildir. 

2. Aşırı sağcılık ve aşırı solculuk cereyan
larına karşı olanlar müstesna, esas itibariyle 
Türkiye'de antidemokratik kanunlar mevcut 
olmadığı gibi antidemokratik bir hal de mevcut 
değildir. 

3. 9 Mayıs 1950 Türkiye'sinde basın hür
riyeti eh serbest memile'ketlerde olduğu gibi iş
lemektedir. Hattâ o kadar ki, bu hürriyete 
bâzı takyitler koymak lüzumu dahi hissolun- | 
maktadır- j 
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4. Yine o günün Türkiye'sinde hür ve de-

mo'kratik bir rejimin bütün esas unsurları ta
hakkuk ettirilmiştir. 

Demek oluyor ki, Halk Partisinin »bir de
mokratik rejim hasretini çektiği ve kendisi için 
ideal ve standart olarak kabul ettiği rejim işte 
budur. Ve zahir o günkü şartların değişmiş kıl
ması (karşısında Halk Partisi sözcüsü derin: bir 
'bedbinlik duymakta ve bu ruh haleti içinde 
(memleketin simsiyah bir tablosunu çizmekte
dir. 

O halde iş, 1950 seçimlerinden evvelki du
rumla bulgun hâkim olan şartların (mukayesesi
ne kalıyor. Bu suretle sözcünün (bedbin olmak
ta haklı olup olmadığmı (meydana çıkarma'k ve 
çizdiği memleket tablosunun ne dereceye ka
dar hakikatların ifadesini teşhir ettiğini tesbit 
etmek kolaylaşıyor demektir. 

Acafoa, o tarihten bugüne ne gibi hâdiseler 
cereyan etti, ne gibi değişiklikler vukua geldi 
ki, muhterem sözcü bu derecede bir 'bedbindi-
ğe kendisini kaptırıyor? Bu suali kendisine 
sorsa'k inandırıcı hiçbir cevap veremiyecektir. 
Çünkü 1950 nin 9 Mayısından bu yana rejim ba
kımından ıkayıp addolunacak, gerileme sayıla
cak hiçlbir hâdise cereyan etmemiştir. Demok
rat Parti iktidara geldikten sonra demiıokrasi-
<mizin tekâmülü mevzuunda merhaleler 'kat'o-
'lunmuş've bugün cali veya hakiki olanak şüp
he ve endişeler izhar eden bir .kısım Halk 
Partisi idarecisinden başika bütün vatandaşlar 
her türlü 'endişeden uzak ve vicdanen müsterih 
yaşaımi^tıadıırlıaır. Nıe bu mıemlıekeıtiln havasında ve 
ikliminde, ne vatandaş vicdanında Hükümetin, 
icranın, iktidarın hürriyetleri yok etmeye te
şebbüs edeceği veya tahditlere -kavuşacağı hak
kında en ufak bir endişe mevcut olamaz. Çün
kü Tbu artık gayrimümkündür. Aksine olarak, 
seçimlere yaklaştığımız şu noıktada ımıemleke-
timiz serbest ve dürüst bir seçime katılmanın 
neşesi ve ruhi hazırlığı içindedir. 

iktidara ge'ldiğimizden beri, Matbuat Ka
nununun matbuatı ağır baskı altında tutan hü
kümlerinin tadilinden başlıyarak, sivil vatan
daşların askerî mahkemelere verilmesi hükmü
nün kaldırılmasına, daha burada zikrinden sar
fınazar ettiğimiz birçok tadilâta ve nihayet 
Büyük Millet Meclisinin teşekkül mevzuna ait 
olan nihai hüküm ve ıkarar salâhiyetinin dahi 
siyasi kuvvetten a&narak hâkimlerimizden mü-
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teşekkil bir kurula verilımesine kadar tarafı
mızdan mevzu'atta yapulmış olan bütün deği
şiklikler, parti olarak hürriyetlere ve demok
rasi idealine ne dereceye kadar bağlı bulun
duğumuzun en açık delillerini teşkil eder. 

Müsaadenizle şimdi yine malûm 9 Mayıs nut
kunun tahliline devam edelim: Bu nutuk âtiye 
muzaf tehditleri de ihtiva etmektedir. Bu teh
ditlerin basında seçimler Halk Partisi tarafın
dan kazamlmadığı takdirde memleketin başına 
birçok felâketlerin geleceğine dair tehdit bu
lunmaktadır. Nutkun bu kısnnnı aynen berater 
okuyalım: 

«Bu seçimde, milletçe atlıyaeağımız mühim 
bir merhale daha vardır. O da, öteden beri ya
pılan ve seçim esnasında el altından ve el üs
tünden hareket verilen yıkıcı, milletin bünye
sini yıpratıcı iptidai telkinlerin tesirsiz kalıp 
kalmıyacağmıri anlaşılması olacaktır. Eğer biz, 
150 seneden beri bu memleketin belini doğrult
masına, hürriyet ve medeniyet içinde bir hayat 
tarzı bulmasına mâni olan zehirlerin tesirine 
karşı bünyemizde bir masuniyet kazanmamış-
sak, yeniden başımıza birçok felâketlerin gel
mesini beklemiye mecburuz. 1950 senesinde, 
Türkiye'nin coğrafi durumunda bulunan bir 
memleketin iftiracı, iptidai ve yıkıcı usullerin 
neticelerine dayanacağını tasavvur etmek pek 
tehlikeli bir hayal olur. milletimizin bu ihtimal
den masun kalacağına güvenimiz vardır.» 

Milletimizin masun kalacağını tahmin etti
ği felâketli ihtimal Halk Partisinin seçimi kay
betmesi ihtimalinden başka bir şey değildir. 
Görülüyor ki nutuk, Demokrat Partinin ilk ku
ruluş gününden beri 1946 seçimleri, ara seçim
leri, belediye seçimleri ve nihayet muhtar se
çimlerinde olduğu gibi partimize reva görülen 
zulümler karşısında yüreği yanan ve mücade
leye giren partimizin hareketlerini iptidai ve 
yıkıcı telkinler olarak karşılamakta ve mem
leketin bu telkinlere karşı mukavemeti olup ol
madığının seçimler neticesinde anlaşılacağını 
belirtmekte ve Demokrat Partinin muvaffaki
yetinin memleketi tehlikelerle karşı karşıya ge
tireceğini çekinmeden söylemektedir. 

Bu tehdit ve bu zihniyetle sıkı sıkıya irtibatı 
olan nutkun, diğer bir parçasına da temas et
mek lâzımgeliyor. Bu parçayı da aynen naklet
tikten sonra tahliline geçelim. Nutuktan ay
nen alıyorum: 
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«Demokratik rejimimizin bu başarılı devri

ni geçirdikten sonra da, zaman zaman, tarihin 
sert tecrübelerine mâruz kalması ihtimali var
dır. Bu tecrübelerin zemini, iç politika mesele
leri olabileceği gibi, hususiyle, dış emniyet me
seleleri başlıca tecrübe devri sayılır. îç politi
ka denemeleri, tahrik neticesi olabilecek büyük 
hâdiselerden doğabilir. Bu hâdiseler, cemiye
tin nizamını korumak için fevkalâde tedbirler 
icabettirecek ehemmiyette olabilirler, Bu fev
kalâde tedbirlerin, katî zaruret hududları ve 
zamanları içinde kalıp kalmıyacağmm imtiha
nını, iyi niyette, ve muvaffakiyetle vermek lâ
zımdır. Bu vazife, hâdise zamanındaki iktida
rın ve umumi zihniyetin istidadına bağlıdır. 

Büyük Amerika demokrasisi, kuruluşundan 
75 sene sonra, modern tarihin tanıdığı en ehem
miyetli bir iç harbin imtihanını vermeye mec
bur kalmıştır. Bizim memleketteki geçmiş tec
rübelere göre suikast teşebbüsleri Devlet reji
mi için büyük buhran anları olmuştur. Bu gibi 
talihsiz hâdiselerin adalet bakımından taşıdık
ları ehemmiyet ölçüsünde karşılık görmeleri, 
sağlam ve şuurlu demokrasilerin bünyeleri için
de mümkün olabilir. Birgün, bizde de, böyle 
bir talihsiz hâdise vukubulursa, vatandaşla
rımın bu sözlerimi hatırlamalarını isterim.» 

Nutkun şu aynen okuduğumuz parçasında 
seçimlerin Halk Partisi tarafından kazanılma
sının demokratik rejimin bir başarısı olacağı 
tavsif edildikten sonra, demokrasimizin, tali
hin sert tecrübelerine mâruz kalması, buhran
lar geçirmesi ihtimalinden bahsolunuyor ve 
hattâ, kuruluşundan 75 sene sonra bile Birle
şik Amerika'daki demokratik rejimin ciddî 
bir buhranla karşılaşmış olduğu ve modern 
tarihin tanıdığı en ehemmiyetli bir iç harbe 
sürüklenmiş bulunduğu hatırlatılıyor. Bugün 
hiçbir tedriç ve tekâmül haddi tanımak iste-
miyen, hürriyetlerin anarşi hudutlarına kadar, 
teemmülsüz ve bir an geçirilmeksizin götürül
mesini istiyen bu parti ve bu zat o zaman ta
mamen farklı bir şekilde düşünmekte, hâdise
ler zuhur edeceğini, tedbirler alınacağını, bu 
tedbirlerin en ağırının dahi alınmasının mü
nakaşa mevzuu teşkil etmediğini, ancak hâdi
senin ehemmiyetiyle mütenasip olmasının mü
him görüleceğini ileri sürüyor. Siyaset edebi
yatında bu sözlerin mânası aşikârdır. 

Yine nutukta matbuata dair niyetlerini 
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açıklıyan kısım da, âtiye mıızaf bir tehdit teş
kil etme bakımından mühimdir. O zaman mat- < 
buatm, misli ancak totaliter idarelerde görü
len tazyiklere maruz bırakıldığını bir tarafa i 
bırakalım, daha dün, 1950 de mevcut hüküm- , 
ler yüzde yüz tadile uğratılmış iken Türk mat- j 
buatını beşer takatinin üstünde baskı ve taad- i 
diye mâruz bırakmakla bizi itham eden bu za- j 
tın o nutkunda matbuat hürriyeti hakkında söy- ' 
lediği tehdit mahiyetindeki sözler şunlardır : . 

«Basın hürriyeti üzerinde devam eden mü- ı 
nakaşalar kolaylıkla hallolunacaktır. Bu hal ı 
şekli bizim basınımızı bâzı noktalarda genişle- | 
tecektir ve birçok noktalarda da onlara, de- , 
mokratik memleketlerin ve demokratik naza- j 
riyelerin kayıtlarını getirecektir.» | 

Hatırlanacağı gibi yine bu nutukta basın 
hürriyetinin memleketimizde en ileri memleket
lerde olduğu gibi işlemekte bulunduğu zikredi
liyordu. O halde niyetleri, seçimi kazandıktan 
sonra basını daha ileri bir hürriyete götürmek 
değil, o zaman fazla gördükleri hürriyetleri 
tahdit istikametinde bir değişiklik yapmaktır. 
Esasen bu, cümlenin yazılışından da açıkça mey
dana çıkıyor. Dikkat edileceği üzere matbuatın 
bâzı noktalarda geliştirileceği ve fakat birçok 
noktalarda da matbuata kayıtlar konulacağı 
açıkça söyleniyor. Genişletilecek kısımlar az, 
tahditler çok olacaktır. Bunun da siyaset ede
biyatındaki mânası, ilerde gelecek kötü bir 
akibeti evvelden haber vermekten ibarettir. | 

Yine tehdit bahsinde üniversite muhtariyeti 
ve üniversitelere politikanın sokulması mevzu
una taallûk eden kısımlar da vardır. Bugün, sa
yısı çok mahdut da olsa, bâzı profesörlerin in
safsız politikacılar halinde çalışmalarını mu
bah gören ve üniversite sahası içine girerek 
birçok genç vatan evlâdı üniversitelileri insaf
sızca politikanın şikârı yapmayı maharet sayan 
bu parti ve bu zat o zaman bakın neler söyle- I 
misti : * | 

«Son günlerde gördüğümüz bâzı hâdiseler 
ve işittiğimiz bâzı rivayetler üzerine de söyli-
yecek bir iki sözüm vardır : ! 

Masum üniversite talebesinin büyük kitlesi , 
içine girmek fırsatını bulmuş bâzı politikacılar, j 
üniversite talebesi adına, memlekette ehemmi- j 
yetli bir mesele ortaya çıkarmışlardır. Biz, se- J 
çimden sonra bu meseleyi ciddiyetle ele alaca- < 
ğız. Muhtelif üniversitelerimize ve muhtelif ve- ! 
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şilelerle, dört seneden beri vukua gelen elemli 
ve hüzünlü hâdiseleri zikretmiyeceğim. Fakat, 
haber vereyim ki, aile babalarının göz nuru ve 
memleketin istikbali ve dayancı olan gençleri
mizin içinden, ufak bir kısmının olsun, tahrik 
politikacılarının insafsızlığına kurban olmasına 
kayıtsız kalmıyacağız.» 

îlk bakışta anlaşılacağı gibi, seçimleri kaza
nacağını muhakkak gören bu parti ve bu zat 
seçimlerin akabinde üniversite muhtariyetini de 
hiç kaale almadan bir tedip hareketine girişe
cektir. 

îşte bu zevatın hasretini çektikleri ve ideal 
olarak gönüllerinde yaşattıkları demokrasi ve 
demokratik anlayış bundan ibarettir. 

Bu politikacılardan bundan daha fazlasını 
beklemek de zaten mümkün değildir. Çünkü on
ların mensup olduğu siyasi teşekkül, memleke
ti hürriyet nizamı içinde idare etmek maksa-
diyle kurulmuş bir parti değildir. Onun bünye
sini bugünkü şartlar karşısında bir doğuş sa 
katlığı ile malûl telâkki etmek zaruridir. Yine 
bugünün şartları karşısında o, fikıiyatiyle dü
şünce ve zihniyetiyle devrini yaşamış bir parti
dir. Onu demokratik nizamın zaruri ve faydalı 
organı haline getirmek için gayretler sarfetmek 
icabederken tutulan yolun maalesef bunun tam 
aksi olduğu müşahede olunmaktadır. Hürriyet 
ve demokrasi namına tenkid edilebilecek her 
türlü icraatın en kötüsünü bizzat tatbik etmiş 
olan bu partinin bu devirde kendisine düşen 
vazifeleri pürüzsüz olarak yerine getirebilmesi 
cidden müşküldür. Esasen memlekette siyasi 
şartlar değişmeye başlar başlamaz Halk Parti
sinin bir silsile, halinde devam edegelen boca
lama ve sendelemelerinin asıl sebebini bu parti
nin bünyesinde meknuz hususiyetlerle bugünün 
şartları arasındaki büyük tezatta aramak ica-
beder. 

Diktatörlük rejimine candan bağlı olmaları
na rağmen iktidardan düştükten sonra hürriyet 
ve demokrasiye taraftar görünmeleri bünyevi 
bir istihaleden daha çok her mağlûbun, kendi
sini mağlup eden silâhı bir zafer vasıtası olarak 
kullanması vakıası ile izah olunabilir. 

Anayasaya aykırı hallerden bahsediyorlar, 
hürriyetsizliklerden bahsediyorlar. Halbuki ken
dileri iktidarda iken bu şikâyet ettiklerinin hep
sini bir hamlede düzeltmelerine mâni hiçbir ka
yıt yoktur, Aksine, bunu yapmış olsalardı mil-
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letçe makbul olurlardı. İnsan onların bugünkü 
tezallum ve şikâyetlerine bakıyor da onları 
hiç iktidara gelmemiş ve hiçbir zaman tek parti 
tahakkümüne dayanan bir idareyi temsil etme
miş insanlar zannedeceği geliyor. Halbuki on
lar uzun yıllar iktidardaydılar ve ağızlarından 
çıkan her söz bir ilâhi irade gibi aleyhine asla 
itiraz olunamaz bir mahiyet ve kuvvet taşı
maktaydı. Halk Partisi bu kolay idare sistemi 
altında memleketi çeyrek asır idare etmiş ve 
nesi varsa, ne kabiliyet ve ne imkâna sahipse 
hepsini ortaya koymuş ve gitmiştir, ne demok
ratik alanda, ne iktisat ve maliye sahalarında, 
ne de memleketin imarı ve yükseltilmesi mev
zularında Türk Milletine vâdedeceği bir şey kal
mamış olmak lâzım gelir. Türk Milleti onlar
dan henüz bilmediği ve keşfetmediği bir şey bek
lemiyor. 

Bütün bu bocalamalar hâdisenin garabetin
den gelmektedir. Garip olan şudur ve ne 
hazindir ki, ruhlarının nescine kadar tek par
ti anlayışı sinmiş olan bu zevat şimdi hürri
yet savcılığı yapmaktadırlar. Bunlar memle
ketin ancak tek parti hâkimiyeti altında ve yal
nız kendileri tarafından idare olunabileceği 
fikrini siyasi hayatlarının düsturu haline ge
tirmiş ve ömürlerini böylece geçirmişlerdir. îşte 
bunun içindir ki, bugün vaziyetlerindeki bütün 
aksaklıkların asıl sebebini, tekrar arz ediyorum, 
bunların ilk doğuş şartları ile ve bünyelerinin 
hususiyetleriyle bugünün şartları arasındaki 
külli farkta aramalıdır. 

Tenkidlerin iktisadi ve malî olan kısımlarına 
gelince: 

Mevzuumuza girmeden önce müsaadenizle bir 
iki mülâhazamızı peşinen arz edelim. Sözcünün 
temsil ettiği parti ile partimizin zihniyet ve gö
rüşü arasında esaslı farklar mevcuttur. Onlar, 
rahavet ve ataleti ihtiyatkârlık olarak ifadelen
dirip uzun yıllar memleket iktisadiyatını meşum 
bir durgunluk ve hareketsizliğe mahkûm etmiş
lerdir. Kendi yağımızla kavrulacağız diye uzun 
yıllar medeni âlemin iktisadi revişine katılmak
tan uzak kalmışlardır. Bizim iktisadi politikamız 
ise memleketin sahip olduğu tabiî ve beşerî kay
naklarını her türlü imkânlardan faydalanarak 
harekete geçirmek ve böylece milletimizin iktisadi 
kudretini değiştirmek suretiyle medeni milletlerin 
dâhil bulunduğu iktisat âlemine bir an evvel ka
tılmamızı temin eylemektir. Şurasını da söyle-
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mek mecburiyetindeyim ki, sözcü, siyasi konul
masında olduğu gibi iktisadi ve malî mevzular 
hakkında da gayet yuvarlak ve umumi ifadeler 
kullanmak yolunu tercih etmiştir. Fakat madem
ki bir kere bu mevzulara temas olunmuştur, o hal
de cevap vermek vazifemizdir. 

Halk Partisi Meclis Grupu sözcüsü «1954 Büt
çesi dört- sene.den beri beklenilen malî emniyet ve 
kararlılık içinde huzurunuza gelmemiştir. 

i Bütçe masrafları doğrudan doğruya veya do-
layısiyle verimli olmalıdır. Demokrat Parti mu
halefette iken bu fikri çok savunmuştur. Geçen 
harb yıllarında muhtelif sebeplerle genişliyen 
Devlet hizmetlerinin umumi surette revizyonu 
yapılarak idari masrafların indirilmesini, resmî 

j binek otobillerinin kaldırılmasına kadar iste-
! mistir. 
I İktidara geldikten sonra bu fikir takibedilme-
ı mistir. Dört yılda bu nevi masraflardaki artış 

azımsanamıyacak rakamlara baliğ olmuştur» 
diyor. 

Bu cidden üzerinde durulması gereken ve iki 
j noktada da hakikata tevafuk eden bir beyandır. 
| Bizim, muhalefet sıralarında bulunduğumuz 

zamanlarda da bütçe masraflarının verimli ol
ması üzerinde, hem de İsrarla durduğumuz bu 
hakikatlardan birincisidir. Aynı nokta üzerinde 
bugün de durduğumuzu ve prensiplerimizden hiç
bir fedakârlık yapmadığımızı, bütçelerimizin tan
ziminde her fasıl ve maddede yer alan tahsisatın 
mümkün olduğu kadar verimli olması hususuna 
lıasrasiyetle itina eylediğimizi şimdi rakamlarla 
arz ve izah edeceğim. 

Yalnız daha evvel hatibin sözlerindeki ikinci 
hakikati da tebarüz ettirmek isterim. Bu hakikat 
da itirafları veçhile, Halk Partisi zamanında 
idare masraflarının, bütçelerdeki verimli fasıl
lar aleyhine mütemadiyen genişlemiş olmasıdır. 

Biz, bir taraftan bu masrafları günün icap
larına göre ayıklar ve indirirken diğer taraftan 
da verimli masrafları yükselterek, bütçelerin 
umumi istikametini yurt için hayırlı, memleket 
ve halk hizmeti bakımından faydalı ve müsmir 
işlere tevcih etmiş bulunuyoruz. 

Kendilerinin buna rağmen bu kabîl bir ten-
kidde bulunmaları, olsa, olsa bütçeleri lâyikiyle 
tetkik etmemelerinden ileri gelen, âdeta maddi 
bir hatadır. Rakamlar üzerinde biraz dikkatle 
dursalardı şüphesiz ki, bu hataya düşıniyeeftk 
ve böyle bir konuşma yapmıyacaklardı. 
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Bu rakamlardan birkaçını huzurunuzda tek

rar edeyim : 
1954 Bütçesinin 1950 Bütçesine nazaran faz

lalık nispeti cari masraflarda % 38,1 olduğu 
halde yatırım masraflarında % 127,7 dir. 

Halk Partisi iktidarı zamanına taallûk eden 
1947 - 1950 devresinde cari masraflar umumi 
Bütçe yekûnunun % 84,29 unu, yatırımlar da 
sadece % 15,71 ini teşkil ettiği halde 1951 - 1954 
devresinde cari masraflar % 76,3 e düşmüş, ya
tırımlar ise % 23,70 e yükselmiştir. 

1947 - 1950 devresinde yatırımların cari mas
raflarına nispeti ancak % 18,63 idi. 1951 - 1954 
devresinde bu nispet % 31,10 olmuştur. 

Huzurunuza sunulmuş bulunan bütçe gerek
çesinde Devlet giderlerini (umumi muvazene ve 
mülhak bütçeler bir arada) 1947 - 1950 ve 1951 -
1954 itibariyle, hizmet gruplarını ayrı ayrı gös
teren, iki tablo mevcuttur. Bu iki tablo yanyana 
getirilerek tetkik edildiği takdirde, sağlık, eği
tim, sosyal güvenlik ve iktisadi kalkınma grup
ları nispetlerinin yükseldiği, umumi idare gru-
pu nispetinin ise düştüğü derhal görülür. 

Halbuki bu grupa yeni kurulan mahkemeler, 
teşkil edilen kazalar, takviye olunan emniyet 
teşkilâtı gibi umumi idareye dâhil olmakla be
raber, âmme hizmeti bakımından son derece 
ehemmiyetli sektörlerin masrafları da dâhil bu
lunmaktadır. 

'Binaenaleyh Demokrat Parti iktidarı, De
mokrat Parti muhalefeti 'gibi, 'bütçelerde yer 
lalan tahsisatın verimi üzerinde hassasiyetle ve 
ısrarla durmuştur ve duracaktır. 

2. Sözcü, bütçenin denk olmadığını da id
dia etmektedir, diyor ki : «1954 Bütçesinin ge
lir ve gider unsurları arasında hesabi bir mu
vazene tesis edilmiştir. Burada üzerinde durul
ması gereken mesele bu muvazenenin gerekçe
lere tam şekilde uygunluğu ve bütçe yılı sonu
na kadar muhafaza edilip edileımiyeceğidir.» 

iDaha 1951 de, irk Ibütçemizdeın başlıyarafe, 
âdeta bir nevi artırana usulü ile, milyara çı
kardıkları bütçe açıklarının, fiiliyat ve tatbi
katta iancaik ve ancak kendilerini 'tekzibettiği 
düşünülecek okursa, hakikaten denk, denkliği 
'gerçeklere tam mânasiyle uygun olan 1954 Büt
çesi hakkındaki sözlerine kendilerinin de inan
dıklarını sammaık, ve umumi efkârı .aldatıcı 
böyle terikidlerde nasıl bulunduklarına hayret 
•etmemek mümkün değildir. 

. 1954 Ö : â 
lAmme bütçelerini millî -ekonomi kadrosun 

dan teeridetmek hiçbir zaman hatırlımıza gel
memiştir. Esasen adım adım ilerliyerek üç se
nelik metotlu bir çalışma neticesinde, bütçe
mizi böyle yüksek bir seviyede den'k hale geti
rebilmemiz de, memleketin iktisadi durumu
nu yakından.' taıkibetmemizin ve onu, bütçe 
üzerine (birinci derecede müessir olarak kabul 
eylememizin bir neticesidir. 

iSözcü, bütçemizin yalnız açık olduğunu be
yanla iktifa etmemekte, aynı zamanda Ibu açı
ğın miktarını da hesaplamaktadır. Bu miktar, 
yani 1954 denk bütçesinin açığı, Halk Partisi 
muhalefetine nazaran, 1961 yılmda'ki 900 mil
yon liralık iddialarından biraz daha insaflı 

• olarak, yarım milyar liradır. 
Hesabın kalemleri de vardır ve şöyledir : 
1. 'Toprak Mahsulleri Ofisi aldığı hububatı, 

maliyet fiyatlarının çok dununda satmıştır. Uğ
radığı bu zararın bütçeye konması lâzımdır. 

2. IMiıllî Korunma fonu zararlarına da 'büt
çede yer verilmemiştir. 

3. Ereğli Kömür îışl etmesinin netice itiba
riyle ödenmesi gereken 60 milyon liralik müte
bakim zararları 'bütçeye girmemiştir. 

4. Memur, hizmetli ve emeklilere 1954 yı
lında ödenmesi gereken 150 milyon lirayı aşan 
üç maaş nispetindeki tahsisat - ki buna 'kendi
leri pahalılık tazminatı diyorlar - için de büt-
'çeye bir şey konulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütün bunları dinliyenler, kendi iktidarları 

zamanında, bütün bu zararların Devlet bütçe
sine alınarak ödendiğini zannederler. Hakikat-
ta ise değil bu kabîl zararları, hattâ Millî Sa
vunmanın ofise olan otuz küsur milyon lira
lık borcunu dahi ödemeyi düşünmemişlerdir. 
Şimdi bu borcu da biz ödüyoruz. 

Yine bunları dinliyenler sanırlar ki, bu ka
bîl müesseselerin zararları hemen hesap olunur 
ve derhal bütçeye konularak ödenir. Hakika
tin böyle olmadığı malûmunuzdur. Toprak Mah
sulleri Ofisinin, millî korunma fonunun, Ereğ
li Kömür İşletmesi ve benzeri müesseselerin 
zararlarını bütçeye alıp ödeyivermek usulü ne 
bizde vardır, ne de başka bir memlekette... 

Bu kabîl müesseselerin malî vaziyetleri za
man, zaman mâkul devreler itibariyle, nazara 
alınır. Zararları veya finansman bakımından 
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durumları incelenir, ödenmesi gereken zarar- I 
lan veya takviye edilmesi lüzumlu vaziyetleri 
varsa bunlara çare aranır, bulunur ve muay
yen formüllere bağlanır. 

iktiza ettiği takdirde elbette ki, bizim de 
hareket tarzımız bu olacak ve şüphesiz ki, ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Memur, hizmetli ve emeklilere verilen üç 
aylık tahsisat karşılığına gelince, bunların ne 
şekilde karşılanacağı kendi kanunlarında tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun müzake
resi sırasında kendileri her hangi bir itirazda 
bulunmadıklarına göre bugün de söyliyecek 
bir şeyleri olmamak gerekir. 

3. Eski iktidar sözcüsü ayrıca «Devlet 
bütçesini kabartan saiklerin yalnız eşya ve hiz
met hacminin artmasından, vatandaş zümre
lerinin satmalma gücünün kuvvetlenmesinden, 
bir kelime ile millî ekonominin gelişmesinden 
ibaret olmadığı malûmdur. 

Mücerret para ve kredi hacmmdaki artışın, 
mücerret, paranın satmalma gücündeki gerile
menin bütçe gelir ve giderlerini artırıcı tesirle
ri vardır.» diyor. I 

Yani bütçelerimizin bu kadar yüksek bir 
seviyede tanzim ve tevzin edilmiş olmasını ina
nılacak bir şey saymıyarak bunu kısmen olsun 
inkâr edebilecek bir vesile ileri sürmek istiyor
lar. 

înanamamakta haklıdırlar. Zira bu, onlar 
için inanılabilir bir şey değildir. Sebebi de ma
lûmdur : % 

Memleketteki muazzam gelişmeyi t i r türlü 
kavrıyamamakta, kabul edememektedirler. 

Fakat, şimdi nasıl bir kısım istihsal sahasın
da meydana gelen kalkınmayı ve istihsal artı
şını artık kabul etmiye başlamışlar ise, yavaş 
yavaş, hakikatlarla karşı karşıya gele gele, yük
sek seviyeli bütçeye de, yüksek seciyeli millî ge
lire de, ve nihayet bir gün, yüksek seviyeli te
diye muvazenesine de alışacaklar ve kabul ey-
liyeceklerdir. 

Halk Partisi Meclis Gurupu sözcüsü iktisadi 
kısma taallûk eden tenkidlerinde ezcümle şun
ları söylüyor: 

1. 1949 senesinden 1954 başına kadar ge
çen devredeki kâğıt para artışı 1941 - 1945 se
neleri arasındaki kâğıt para artışının üstün
dedir. 

.1064 Ö : â 
I 2. 1949 - 1954 devresinde kredi hacmi Ai 

1 milyar 300 milyon liradan 3.3 milyar liraya 
yükselmek suretiyle 2 milyar liradan fazla bir 
artış kaydetmiştir. 

3. Bu artışlar alış ve istihsal hacmındaki 
artışla mütenasip olmadığı için enflâsyoncu te
sir yaratmış, fiyatları yükseltmiştir. 

4. Hükümetin ölü endekslerle hakikati giz
lemeye çalışması halkın ıstırabını daha ziyade 
artırmaktadır. 

Muhalefet sözcüsünün rakamlarla ispat ve 
teyidedilmiyen, bu umumi, yuvarlak, memleket 
realiteleri ile hiçbir alâkası bulunmıyan mü
cerret sözlerinin tek hedefi memleket efkârını 
teşvişe sürüklemk dedikodulara kaynak hazır
lamaktır. Muhalefetin tenkidlerinde bu yuvar
lak ve dünyanın her tarafında herkese karşı 
söylenebilecek bu umumi sözlerden vazgeçerek 
katî, rakamlara ve vakıalara dayanarak konuş
ması lâzımdır. 

Mevzua gelince, birbirine benzemiyen, ara
larında müşabehet bulunmıyan şeyler mukaseye 
edilemez. Halbuki 1939 dan sonraki emisyon ve 
kâğıt para artışı ile son senelerdeki emisyon 
artışı yekdiğerinden tamamen farklı, sebepleri, 
mahiyetleri ve neticceleri itibariyle birbiriyle 
hiçbir alâka ve irtibatı bulunmıyan hâdiseler
dir. Bunlar, iki ayrı dünya ve iktisat anlayışı
nın, birbirinden tamamen farklı iki ayrı poli
tikanın mahsulüdürler. Bu takımlardan muka
yeseleri katiyen doğru değildir. 

Evvelâ 1950 den sonraki emisyon artışının, 
1950 den önceki artıştan miktar itibariyle daha 
fazla olduğu hakkındaki iddia tamamen hilafı 
hakikattir. 

Nitekim 1950 den bugüne kadarki artış mik
tarı 530,9 milyon liradan ibaret olduğu halde 
1945 ten önceki emisyon artışının hakiki mebde-
ini teşkil eden 1939 ortalarından sonraki artış 
764,3 milyon liradır. 

Saniyen 1939 la 1945 arasındaki artışın 1939 
daki emisyon miktarına nispeti % 330 olduğu 
halde 1950 ile 1954 arasındaki artışın 1950 de
ki emisyon miktarına nispeti ancak % 60 tır. 
Başka bir ifade ile birinci devredeki artış nis
peti ikinci devredeki artış nispetinin 5 mislinden 
fazladır. 

Filhakika 3 Haziran 1939 da emisyon mik
tarı, 229,6 milyon liradan 2 Haziran 1945 te 

I 993,9 milyon liraya yükselmek suretiyle 764,3 
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milyon liralık bir artış kaydedilmiştir. Yani o I 
sene.içinde 1939 senesindeki seviyesinin 4,5 mis
line yaklaşmıştır. Diğer taraftan İm artışlar, 
memleketin iş ve istihsal hacmmda hiçbir inki- | 
şaf kaydedilmediği, bilâkis mühim gerilemeler 
bulunduğu bir devrede vukua geldiği, geniş 
mikyasta Devlet dairelerinin nakit ihtiyacı ve 
bütçelerin cari açıkları için piyasaya karşılık
sız para çıkarılmasına sebebiyet verdiği için ta
mamen enflâsyoncu tesirler yaratmıştır. Bu 
sebepledir ki, fiyatlar, 1939 senesi vasatisi 100 
itibariyle 1945 te 450 nin fevkmda yükselmiştir. 
Buna mukabil iktidarı devraldığımız 20 Mayıs 
1950 tarihinde emisyon miktarı 882,9 milyon li
ra idi. En son 13 Şubat tarihinde ise 1 milyar* 
413,7 milyon liradır. Bu iki tarih arasındaki ar
tış miktarı da 530,9 milyon liradır. Buna muka
bil fiyatlar, 1950 den bu yana nispî bir istikrar | 
manzarası arzet iniştir. Kayda değer olan cihet 
bu istikrarın, Kore Harbinden sonra, hemen bü
tün dünyada fiyatların mühim yükselmeler ve 
dalgalanmalar kaydettiği bir devrede müşahede 
edilmesidir. Nitekim bizde fiyatlar Garbi Avru
pa memleketlerinden fiyatları en müstakar görü
len bir iki müstesna memleketteki fiyat artışla
rını dahi geriden takibetmektedir. 

Memleketimizdeki bu istikrar sebepsiz değil
dir, zira iktidarı devraldığımız tarihten bu ya
na memlekette geniş bir iktisadi kalkınma ta
hakkuk ettirilmiş, bütün kollarda istihsal hac
mi iki misli, üç misli artırılmıştır. Piyasaya mal 
arzı ve umumi iş hacmi 1950 ye nispetle pek bü- f 
yük nispetlerde yükselmeler kaydetmiştir. 1950 
den sonraki emisyon artışı da, 1940 dairinden ı 
tamamen farklı olarak bizzat bu iş ve istihsal 
faaliyetlerindeki yükselmenin mahsulüdür. 

tş ve istihsal hacmi, ithalât ve ihracat ye- i 
kûnları, Devlet, mahallî idareler ve belediyeler 
bütçeleri bir .misline yakın artışlar kaydeden, 
büyük yatırımlar yapan, halkının gelir ve re
fah seviyesi süratle yükselen bir memlekette 
para ve tedavül vasıtası miktarının da bu seri 
inkişaf seyrine muvazi olarak artması en tabiî ı 
bir keyfiyettir. Aksine olarak tedavül vasıtası ! 
ihtiyacının artmasına mukabil, para miktarı sa- j 
bit kalan bir memlekette doğacak deflasyoncu 
tesirler memleket ekonomisinin inkişafını sek- | 
tedar eder. Bilhassa müstahsil vatandaşların 
ve memleketin istihsal kudretinin ağır sıkıntı- | 
lara mâruz kalmasını intaceder. I 

.1954 C : 2 
Memleketin iktisadi seviyesi, istihsal hacmi 

ve tedavül vasıtası ihtiyacı ne olursa olsun 
emisyon miktarının sabit tutulması icabettiği 
yolunda ileri sürülecek her kaide, bu yolda 
baş vurulacak her tatbikat tıpkı piyasaya kar
şılıksız para çıkarmada olduğu gibi, memleket 
ekonomisine ağır zararlar vermekten başka bir 
netice vermez. 

Görülüyor ki, Halk Partisi Sözcüsünün id
dia ettiği gibi onların zamanındaki emisyon ar
tışı ile bizim zamanımızdaki emisyon artışını 
yekdiğerine benzetmek asla mümkün değildir. 
Bu tamamen hatalı, yanlış ve hiçbir hakikata 
dayanmıyan bir mukayese olur. 

Halk Partisi Sözcüsü, bu hakikati bir tür
lü kavramak istemediği için 1950 den sonra te
davül hacminin artmasına mukabil fiyatların 
yükselmemesi karşısında bu vakıayı kendi dü
şünüşlerine göre izah edememekte ve fiyat en
deksleri ölüdür iddiasında bulunmaktadır. 

Bugünkü endeksler, ve bu endekslerin he
sap sistemi kendi zamanlarında tatbik edilen ve 
cari bulunan şeylerdir. 1950 den sonra hiçbir 
değişiklik yapılmamıştır. Bu endeksler onla
rın zamanındaki fiyat tereffülerini aynen ak
settirdiği halde bugün onların arzu ettikleri 
veçhile bariz bir kımıldama gösteriyorsa bun
dan dolayı kendi hatalı görüşlerini ve düşü
nüşlerini tashih eyliyecek yerde endeksleri ölü 
olmakla itham etmeleri tamamen yersizdir. 

Halk ıstırap içindedir, diyorlar. Bu onların 
tevehhümüdür. Bilâkis bütün vatandaşlar ve 
nüfusumuzun geniş kitleleri işlerini durmadan 
genişletmekte, istihsallerini yeni vasıta ve im
kânlarla teçhiz etmekte, istikbale ümitle bak
maktadırlar. 

Sözcü, konuşmasının başında memleketin 
iktisadi kalkmmıya mazhar olduğunu bunun 
demkorat Parti iktidarının lehine kaydedile
cek bir nokta olduğunu ifade ve bilhassa zirai 
sahadaki inkişafa işaret eylediği halde arkasın
dan halk ıstırap içindedir demekle tezada düş
mektedir. Halkı ıstırap içinde olan bir memle
kette iktisadi kalkınma nasıl tahakkuk ettirile
bilir, zirai istihsal nasıl birkaç misli artırıla
bilir. İstihsali bu derece seri yükselmeler kay
deden bir memleket halkı niçin ıstırap içinde 
kıvransın. 

Kredi hacmindeki artışa gelince, kredi hac-
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mı 1950 yılı başında 1 milyar 330 milyon lira 
iken en son rakamlara göre Eylül 1953 sonunda 
3 milyar 565 milyon liraya yükselmek suretiyle 
2 milyar 235 milyon liralık muazzam bir artış 
kaydetmiştir, övünülecek bir hâdise olarak 
karşıladığımız bu vakıanın ne gariptir k \ bir 
kusur olarak tavsif edildiğini görmekteyiz. 

Banka kredilerindeki bu artış Halk Partisi 
Sözcüsünün anladığı gibi bir enflasyoncu gidi
şin değil, tamamen aksine olarak memlekette 
iş ve istihsal artışının hem velût bir kaynağını 
hem de icabını ve zaruretini teşkil etmektedir. 

Bugünkü 3,5 milyar liralık kredinin 1 mil
yar 300 milyon liradan fazla kısmı zirai kre
dilerdir. Zirai kredinin artırılmış olması çiftçi
mize daha fazla istihsal imkânı bahsedilmesi ne
den fena bir şey olsun. Diğerleri de sınai ya
tırımların ve muhtelif istihsal kollariyle ihraca
tımızın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Bir memlekette kredi hacmi artışları hak
kında bir fikir ve kanaate varmak için bu kre
dilerin nasıl arttığını, hangi membalardan fi
nanse edildiklerini ve hangi sahalara tevcih 
edildiklerini gayet dikkatle tetkik etmek lâzım
dır. Bu mevzularda bir hüküm ve kanaat ileri 
sürerken, tenkidde bulunurken rakamlara ve ha
kikatlere müsteniden konuşmak lâzımdır. Mü
cerret eflâsyoncu kredi artışı vardır iddiasında 
bulunmak hiçbir esas ve mesnedi olmıyan ten-
kiddir. 

Ne yazık ki, munhalefet, tenkidi bu mâ
nada anlamıştır. Kredi artışından bahsederken 
mevduatın seyrini nazardan uzak tutmamak, 
mevduat rakamlarını ve artış miktarlarını gözden: 
geçirmek ve ondan sonra bir hükme varmak ica-
bederdi. Muhalefet sözcüsü bu hususa hiçbir 
ehemmiyet vermemiş. Âdeta gizlemeye çalış
mıştır. O halde biz izah edelim : 

1950 yılı başında mevduat hacmi 989 mil
yon liradan ibaret iken 30 Eylül 1953 te 2 mil
yar 715 milyon liraya yükselmek suretiyle 
% 175 nispetinde bir artış kaydetmiştir. Buna 
mukabil aynı devrede kredi hacmındaki artış 
nispeti % 168 dir. Görülüyor ki, mevduattaki 
artış nispeti kredilerdeki artış nispetinden da
ha yüksektir. Bu rakamlar kredi hacmındaki 
artışın iddia edildiği gibi enfilâsyoncu olmadı
ğını, bilâkis mevduat hacmındaki artışı geriden 
takibettiğini göstermektedir. 
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Halk Partisi Sözcüsü bu h.akikati gizlemek, 

hiç nazara almamak, mücerret ve yuvarlak id-
diada bulunmak suretiyle memleket efkârını 
teşvişe çalışmaktadır. 

Mevduat hacmındaki bu hayırlı inkişaf 
memleketin umumi kalkınmasının, vatandaşla
rın gelirlerindeki artışın diğer bir misalini teş
kil etmektedir. Bankalar da eskisine nispetle iki 
mislinden fazla mevduatı bulunan bir halkın ıs
tırap içinde olduğu nasıl iddia edilebilir. 

Bir misal olmak üzere zikredelim. 1950 den 
önce bu memleketin hububat istihsali 7 milyon 
tonun üstüne bir türlü çıkamamıştı. Hububat 
istihsali bugün 14 milyon tonun fevkine yük
selmiştir. Buna mukabil bugünkü istihsalimizin 
ancak 1,5 milyon tonunu ihraç edebiliyoruz, di
ğer kısmını halkımız ve bizzat müstahsil kitle 
istihlâk etmektedir. Demek ki, bu memleket 
halkı 1950 den önce gıdasını tam alamamakta 
idi. Yalnız bu hâdise dahi halkımızın hangi de
virde ıstırap içinde olduğunu açıkça ifade etme
ye kâfidir. Bu misali diğer bütün mallar için 
tekrar etmek mümkündür. Nitekim pamuklu is
tihsali 1950 de 152 milyon metre iken hariçten 
ancak 30 milyon liralık pamuklu ithal edilirdi. 
Bugün iç istihsalin geniş mikyasta artmasına 
rağmen hariçten tamamen halk tipi olmak üze
re 130 milyon liralık pamuklu ithal edilmekte
dir. 

İstihsali, iş hacmi, geliri, ve istihlâk sevi
yesi 1950 den önceki yıllarla kıyas kabul etmi-
yecek derecede yükselen bir memleket halkının 
ıstırap içinde olduğunu iddia edebilmek için 
partizan bir gayretkeşlik lâzımdır. 

Çiftçinin, banka borçlarının takibine mâruz 
bulunduğu bu borçları ödiyemediği iddiası da 
tamamen hayal mahsulüdür. Bu da ancak 1950 
den önceki yıllara ait acı bir hâtıradır. Biz ikti
dara geldiğimiz vakit, o zaman 324 milyon lira
dan ibaret bulunan zirai kredilerin üçte birinden 
fazlasını teşkil eden 120 milyon liralık kısmını 
tecil etmek mecburiyetinde kalmıştık Bu onların 
devrinin hikâyesidir. Buna mukabil şimdi Zi
raat Bankası çiftçiye açtığı kredilerin tamamını 
kolaylıkla tahsil etmektedir. Açılan krediler tah
sil edilmiyorsa, ikraz ettiği paralar bir daha geri 
gelmiyorsa. Ziraat Bankası her sene daha geniş 
mikyasta kredi açmak imkânlarını nereden bul
maktadır? Mücerret iddialarda bulunmazdan ön-
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ce bu mukadder suallerin cevaplarını da düşün- j 
mek icabeder. 

Tenkidlerini, mütalâalarını ve tahlillerini ra
kamlarla, vesikalarla, vakıalarla teyidetmiyen, 
hakikatleri olduğu gibi görmekten, kabul ve iti
raf etmekten kaçman, yuvarlak, umumi ve bey
lik ifadeler ve sözlerle vaktini geçiren muhalefet 
samimî bir muhalefet olamaz. 

Halk Partisinin diğer bir sözcüsü de bütçenin 
heyeti umumiyesine ait tenkidlerini tediye bi
lançosu ve dış ticaret açıklarına hasrederek aşa
ğıdaki hususlar üzerinde durmakta ve bilhassa 
şu hususları ileri sürmektedir: : 

1. Hükümet iktisadi kalkınmayı tahakkuk 
ettirmek maksadı ile tediye bilançosu açıklarını 
göze aldı.. Fakat ihtiyat ölçüsüne dikkat etmedi
ği, muvazene mefhumunu kaybettiği için memle
ket tediye güçlüğüne mâruz bırakıldı. 

2. Bu güçlükler yüzünden ithalâtın tahdidi 
yoluna gidilmiştir. Fakat bu defa da en kıymetli 
tesislerimizin dahi yedek parça ve yenileme ihti
yaçları karşılanamamakta, temelleri atılan yeni 
fabrika ve tesisler, döviz darlığı dolayısiyle ku
rulamamaktadır. 

3. Dış itibarımız kaybedilmiştir. 
Halk Partisi sözcüsünün tenkid ve mütalâa

larının tahliline, hakikatlere uygunluk derecesi
ni araştırmaya geçmeden önce halk efkârından 
maharetle gizlemeye çalıştıkları bir noktayı açık-
hyalım: 

Bu zevat, bütün konuşma ve temkidleırinde, 
1950 den önce hiçbir tediye bilançosu açığı 
yokmuş, ıkülliyetli miktarda altın ve döviz 
kaybedilmemiş, dış. borç ve yardımlar kulla
nılmamış gibi bir tavır takınmakta, ve tedi
ye bilançosu açıklarının sanki, ilk defa bizim 
iktidarımız zamanında ortaya çıktığı telkinini 
yapmaya çalışmaktadırlar., 

Şimdiye kadar halk efkârını aldatmaya ma
tuf ıbu nevi iddiaların hakikatlere ve vakıalara 
ne kadar aykırı olduğunu rakamlarla ve delil
ilerle izah edelim. 

Tediye bilançosu açıkları 1950 den sonra or
taya çıkmış birşey değildir.. Daha 1946 sene
sinden itibaren kendini hissettirmeye başlamış 
ve 1950 senesine kadar gittikçe artan bir tem
po takibetmiştir. (Bu açıklar dolayısiyle 1947 
Nisanından 1950 Haziran sonuna kadar geçen 
i3 senelik devre içinde 91 ton altın da dâhil ol- | 
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m'ak üzere yekûnu 588 milyon liraya baliğ olan 
altın ve döviz kaybedilmiş ve ayrıca 340 mil
yon liralık da dış yardım ve istikraz kullanıl
mıştır. Bu suretle eski iktidarın son üç senesi 
içinde verilen açıkların yekûnu ceman 928 (mil
yon liradır. Ancak 'bahsi geçen açıklar, altın 
ve döviz mevcutlarının .eritilmesi suretiyle ve 
dış yardım ve istikrazlar']a göze Ibatmıyacak 
şekilde kapatılmış olduğu için, memleket ef
kârından rahatça gizlenebileceği zannedilmek
tedir. Hakikat halde ibu açıklar, daha önce-
ıki yıllarda memleketin muhtaç bulunduğu ser
maye yatırımlarına ehemmiyet verilmemesinin, 
iktisadi cihazlanmamızm zaruri döviz talepleri
nin vaktinde temin edilmemiş olmasının bir ne
ticesidir. 

İstihsali ve ihracatımızı artıracak yardım-
/lara daha evvel girişilmiş olsaydı ne 1947 den 
sonra ve ne de bugün tediye bilançosu açıkla-
riyle karşılaşmaz, en rahat bir şekilde iktisadi 
cihazlanmamıza devam imkânı bulunurdu. 

Diğe'r taraftan, bu .açıkların verildiği 1947 -
1950 devresinde dahi ımem'leketin iktisadi ci
haz! anmasına ehemmiyet verilmemiş, ithalâtın 
büyük bir kısmı cari istihlâk malzemesinden 
terekkübetmiş, memleketin istihsal ve ihraca
tında hiçbir artış kaydedilmemiştir. Buna mu
kabil, 1950 den sonra sarfettiğimiz gayretler 
ve aldığımız tedbirler neticesinde, 1950 den 
önce yılda 900 bin tondan ibaret olan ihraca
tımız bugün 3 milyon tona yükselmiş bulun
maktadır ve süratle de artmaktadır. 

Diğer taraftan 1950 den önce ihracatımız 
ufak miktarlarda birtakım yarı lüks ve tâli 
maddelerden terekkübetmekte iken bugün buğ
day, pamuk, stratejik madenler gibi asli mad
deler büyük miktarlarla ön safta bulunmak
tadır. 

İthalâta gelince; bir taraftan ithalâtımızın 
da bünyesi değişmiş, iktisadi cihazlanma ve 
sermaye yatırım maddeleri % 75 nispetinde 
yükselmiş, diğer taraftan yapmakta olduğu
muz sermaye yatırımlarının hacmi ile mütena
sip olarak artmıştır. 

İktidarımızdan önceki yıllarda ithalât ye
kûnu 700 milyon lira civarında iken bugün 1,5 
milyar lirayı bulmuştur. Tonaj itibariyle de 
880 bin tondan iki milyon 631 bin tona yüksel
miştir. 

1952 ortalarından sonra ithalâtın tahdid-
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ecİüdiği, W yüzden en kıymetli sınai ve ikti- j 
sadi tesislerimizin zaruri ihtiyaçlarını karşılı-
yamaz, temelleri atılan yeni fabrikaları kura
maz hale geldiğimiz iddia edilmektedir. 

Bu umumi ve hiçbir rakama dayanmıyan 
iddialara gene rakamlarla cevap verelim. 

İthalâtımız : 
1948 senesinde 880 bin ton, 
1951 senesinde 1 milyon 681 bin ton, 
1952. senesinde 2 milyon 141 bin ton iken 

1963 senesinde biraz önce de ifade ettiğim veç
hile 2 milyon 631 bin tona yükselmiş bulunmak
tadır. Diğer taraftan ithalâtımız da yatırım 
ve istihsal malları nispeti % 75 e baliğ olmuş
tur. 

Bu rakamların sarih ifadesi karşısında ileri 
sürülen iddiaları haklı görmeye imkân yoktur. 

İthalât miktar ve kıymeti 1950 den öncesi
ne nazaran iki misline yakın bir artış kayde
den ve ithalât içinde sermaye yatırım malları 
ile, istihsal malzemesi pek büyük bir nispete 
yükselen bir memlekette döviz sıkıntısı yüzün
den en kıymetli sınai tesislerimizin, mübrem 
ihtiyaçlarının karşılanamadığı bu yüzden her 
an arıza yapmak tehlikesine mâruz bulunduk
ları şeklindeki serdedilen iddiaların yeri yok- l 
tur. 

Mesnetsiz konuşmalarının bir misalini de 
memleketimizin dış itibarının sarsıldığı yolun
daki iddialar teşkil etmektedir. Bu vesile ile, 
kurulmakta olan çimento ve şeker fabrikaları
nın, Çatalağzı, Soma, Tunçbilek elektrik sant
rallerinin, Kızılırmak - Hirfanlı hidro - elek
trik tesislerinin, havai hatların vâdeleri 9 sene
yi aşan kredilerle yapılmakta, olduğunu, fabri
ka ve tesislerimiz için de aynı mahiyette pek 
çok teklifler bulunduğunu, ayrıca da Fransa'
dan yekûnu 20 milyar franga baliğ olan bir 
ekipman kredisi temin edilmiş olduğunu ifade 
«delim. 

İtibarı kalmıyan bir memlekete bu nevi orta 
ve uzun vadeli krediler açılır mı"? 

Bir memleketin itibarı istihsal kudretine, 
imkânlarına ve iktisadi gidişine tâbidir. Bu 
bakımdan Türkiye 1950 den öncesine nispetle 
çok daha büyük bir itibara sahiptir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü : (Malî 
külfetlerimiz, iktihamı kabil olmıyacak derece
de ağırdır. Bu külfetlerin ağırlığında, sosyal 
adalet kaidelerine uygun şekilde tevzi edilme- I 
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miş olmaları başlıca âmildir. Bu sebeple, büyük 
külfet iktisaden kudretli olanlardan ziyade ik-
tisaden zayıf olanların sırtmdadır) diyor. 

İktidara geldiğimiz tarihten beri içtimai 
adalete uygun her hangi bir vergi kanununu 
tadil veya adaletsiz vergiler ihdas etmedik. Bi
lâkis iktisaden zayıf olan vatandaşların vergi
lerinin tahfifi için müstacelen tedbirler aldık. 
Bize tevcih olunan bu tenkid, olsa olsa sabık 
iktidar zamanı için varit ve doğrudur. Misal 
olarak hemen şunu zikredeyim : 

Kazanç Vergisi ve buna müteferri vergi ka
nunlarının meriyette bulunduğu 1950 senesinde 
bu grup vergilerden elde edilebileceği tahmin 
olunan 407 milyon liradan 285 milyon lirası, 
hizmet gelirlerinden, diğer bir tâbir ile memur, 
müstahdem işçi ve mütekait maaş ve ücretlerin
den alınmaktaydı. Millî gelir içinde mühim bir 
mevki işgal eden ticaret ve sanayi erbabı gelir
lerinden ise 123 milyon liralık hasılat elde edi
leceği hesaplanmıştı. 

Demek oluyor ki, Kazanç, Buhran, Muva
zene ve Hava Kuvvetlerine yardım vergileri na-
miyle alman verginin % 70 i, aylık, ücret ve 
amele yevmiyelerinden ve mütebaki % 30 u ise 
ticaret ve sanayi erbabından alınmaktaydı. Bu 
hal, Kazanç Vergisi Kanununun tatbik edildiği 
çok uzun yıllar boyunca böylece devam etmiştir. 

Halbuki 1954 senesi için tahmin olunan Ge
lir, Kurumlar ve Esnaf Vergisi mecmuu olan 
605 milyon liranın 270 milyon lirası aylık ve 
ücretlerden ve mütebaki 335 milyon lirası ise 
ticaret, sanat ve meslek kazançlarından elde 
edileceği hesaplanmıştır. Bu suretle halen, ma
aş, ücret ve yevmiyelerden alman Gelir Vergi
si, bu grup vergilerin umumi hasılatının % 44 
ünü, ticaret ve sanayi erbabına isabet eden mik
tar ise % 56 sini teşkil etmektedir. 

Yılda 186 milyon lira hasılat sağlıyan ada
letsiz vergilerin de iktidarımız zamanında ilga 
edilmiş bulunduğunu bu münasebetle burada 
bir defa daha zikretmek isterim. 

Sadece bu misaller dahi, iktidarımız zama
nında malî külfetlerin, vergi adaletine uygun 
bir şekilde tevzii hususunda mühim merhale
ler kaydedilmiş bulunduğunu göstermeye kâfi
dir. 

Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi 
gibi içtimai adalet ve vergi prensipleri bakı-
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mmdan modern devletlerin hiçbirinde emsali 
görülmiyen vergilet- ihdas ve tatbik ederek 
memleket ekonomisine büyük zararlar iras et
miş olan eski iktidar partisinin sözcüsünün bu
gün tatbik etmekte olduğumuz vergi kanunla
rının gayriâdil olduğunu ileri sürmeye nasıl 
cesaret edebildiğini anlamak çok güçtür. 

Cezmi Türk : (Vergileri ağırlaştırmadan 
denk bütçe yaptığım iddia eden iktidar, yeni 
vergiler ihdas etmiş ve mevcut vergileri ağır-
laştırmıştır. Ezcümle tapu harçları 27 milyo
na yükselmiştir.) demektedir. 

Madem ki, icabetti bir kere daha söyliyelin -
İktidara geldiğimiz tarihten bugüne kadar 

yaptığımız vergi indirimleri : 
22 milyon lirası Un ve Unlu Maddelerden 

Alman Muamele Vergisine, 
32 milyon lirası Şeker İstihlâk Vergisine, 
150 milyon lirası Hizmet Erbabı vergilerine, 
2 milyon lirası Tayyare Resmine, 
5,5 milyon lirası büyük baş hayvanlara, 
43 milyon lirası bir baş vergisi mahiyetinde 

olan Yol Vergisine, 
Ait olmak üzere ceman 254,5 milyon lira

ya baliğ olmaktadır. 
Buna mukabil yapılan zamlar ise, 
20 milyon lirası inhisar resimlerine, 
30 milyon lirası Akar Yakıt Vergisine, 
18 mliyon lirası sözcünün dediği gibi harç

lara, 
Ait olmak üzere ceman 68 milyon liradan 

ibarettir. 
Yapılan zamlar yekûnu, indirilen vergiler 

yekûnundan tenzil edildiği takdirde iktidarımız 
zamanında net olarak ve bilhassa, gayriâdil ver
gilerden tam 186 milyon liralık bir vergi indi
rimi yapıldığı hakikati ortaya çıkmaktadır. 

Buna rağmen, sadece artış kaydeden gelir 
kalemlerinden bahis olunarak yapılan mühim 
vergi indirimlerinin hiç ka^Ic alınmaması ve 
hakikatin itirafından çekinilmesi, sözcü tara
fından serdolunan mütalâanın ne kadar taraf-
girane olduğunu göstermeye kâfidir. 

Cezmi Türk, (Bu bütçe denk değildir. Bu 
cihet Devlet gelirleri kalemlerinde görülmekte
dir. En iyimser bir tahminle 233 milyon lira 
açık vardır) demektedir. 

Bu sözcü, diğer sözcüye nazaran daha in
saflı davranmış bulunuyor. İleri sürdükleri 
açık miktarı bakımından aralarındaki ihtilâfın 
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hallini kendilerine terketmek en muvafık yol 
olacaktır. 

İşin hakiki cephesine gelince : Bu iddiaların 
ne kadar yersiz ve indî olduğunun iskât edici 
cevaplarını, 900 milyon liraya kadar açıkları 
bulunduğu ileri sürülen evvelki bütçelerimizin 
yıl sonundaki rakamları vermektedir. 

Sözcülere tekrar hatırlatayım ki, 1950 yıh 
gelir tahminleri 14,5 milyon lira fazlasiyle, 1951 
gelir tahminleri 7 milyon lira fazlasiyle, 1952 
gelir tahminleri de 20 milyon lira fazlasiyle ta
hakkuk etmiştir. İçinde bulunduğumuz 1953 yı
lı gelir tahminleri ise 11 nci ay sonunda daha 
şimdiden 3 milyon lira fazlalık arz etmektedir. 

Yalnız yıllık tahminlerimiz yekûnu değii, 
yıl içinde hangi ayda ne kadar gelir elde edi
lebileceği hususunda yaptığımız tahminler dahi, 
âdeta lirası lirasına tahakkuk etır ektedir. 

Hükümetinizce hazırlanıp Bütçe Komisyonu
nun ve Yüksek Heyetinizin tetkik ve tasviple
rinden geçen ve yekûnu 4 953 000 000 lira gibi 
muazzam bir meblâğa yükselen son üç senelik 
gelir tahminlerimiz, 1951 senesinde, yüzde de
ğil, binde beş nispetinde, noksan ile değil, faz
la ile tahakkuk etmiş ve 1952 senesinde yine nok
san ile değil binde 12 nispetinde fazla ile neti
celenmiştir. 1953 malî yılının 11 ayında tahsil 
olunan miktar, tahmine göre, tahsil edilmesi ica-
beden gelirden binde 2 nispetinde fazladır. 

Gelir tahminleri, iktidara geldiğimiz günden 
beri her yıl bu derece isabetle tahakkuk etmiş 
başka bir Devlet bütçesini ben hatırlamıyorum. 

Bu neticeler, ne bir kehanet ve ne de bir te
sadüf eseridir. Bu başarı, sadece ve sadece, her 
işimize olduğu gibi gelir tahminlerinde de gös
terdiğimiz hassasiyet, samimiyet ve metotlu 
çalışmalarımızın inkâr ve ret kabul etmez bir 
delilidir. 

Gelir tahminlerinin tahakkuk etmiyeceği hu
susunda tekrarlanan bu sözler, söylene söylene 
eskimiş ve artık iktidardan düşmüştür. 

Gelir tahminlerini artırmakta, Bütçe Komis
yonunun Hükümetten de ileri gittiği iddia olun
maktadır. Hemen ilâve edeyim ki, Hükümetin 
1954 senesi için teklif ettiği 2 288 475 000 liralık 
yelir tahminini, Bütçe Komisyonu yekûn olarak 
kabul ve tasvip etmiştir. Ancak Bütçe Komisyonu, 
cüzi de olsa bâzı gelir kalemleri tahminini tenzil 
etmiş ve bâzı kalemlere de ilâveler yapmıştır. Bu 
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da, Hükümetinizin bütçeyi hazırladığı zaman ile 
Bütçe Komisyonunda tetkiklerin başladığı tarih 
arasında iki aylık bir fasıla olmasından ve Bütçe | 
Komisyonunca daha ileri tarihler nazara alına- \ 
rak son 10 aylık tahsilat miktrları ve diğer âmil- j 
ler göz önünde bulundurulmak suretiyle tahmin 
yapılmasından ileri gelmektedir. 

Hal böyle iken Bütçe Komisyonunun bâzı ge
lir kalemleri tahmininden tenzilât yapmış olma- j 
smdan tegafül gösterilerek, sadece ilâve olunan 
miktarları zikrettmek suretiyle Bütçe Komisyo
nunun gelir tahminlerinde Hükümetten de ileri ı 
bir nikbinliğe kapıldığı hakkında serdolunan | 
mülâhazalar, samimî ve doğru değildir. Gelirle- j 
rimiz fiilî tahsilat rakamlarına nazaran 1951 se
nesinde, 1950 senesine nazaran 53 milyon lira, 
1952 de 1951 senesine kıyasla 299 milyon lira ve 
nihayet 1953 yılında 1952 yılma nispetle 308 mil- | 
yon lira fazlasiyle tahakkuk etmiş olmasına rağ- ı 
men, 1954 tahmininin 1953 tahsilatından 328 mil- j 
yon lira fazlasiyle yapılmış olmasında isabetsiz- I 
lik aramak, maksatlı bir gayret olur. 

Bu münasebetle şu noktaya temas etmeden 
geçemiyeceğim : 

İktidara geldiğimiz tarihten bu yana yaptı
ğımız gelir tahminlerinin isabeti aylık nizamlara 
ve Kesinhesap Kanunlarına geçen rakamlar il o 
sabit olmasına rağmen, sözcünün 1954 gelir tah
minlerimize hâlâ, şüphe ile bakmasını hayretle 
karşılamamak mümkün değildir. Mamafih bizce, 
kendisini bu hususta mazur gösterecek tek bir 
sebep vardır ve o da şudur : 

Bir memleketin ekonomik faaliyetleri ile ge
lirleri arasında çok sıkı bir münasebet vardır. 
Memleketimizin de iktisadi sahada ne kadar aza
metli bir kalkınma içinde bulunduğu malûmu
nuzdur. Bu büyük inkişafın gelirlerimize müs
pet şekilde tesir edeceğini, açılan her yolun, 
faaliyete geçirilen her fabrikanın, inga olunan 
her santralin ve barajın memlekette hayat sevi- I 
yesini, satmalma gücünü, istihlâk kapasitesini 
mütemadiyen yükseltmekte olduğunu bu mev
zuları • uzaktan takibedenlerin bile artık öğren
diği ve idrak ettiği bir devirde bulunuyoruz. 

öyle anlaşılıyor ki, sözcü 2 288 475 000 lira
yı pek azametli bulmuş ve korkmuştur. Kendi
sini temin ederiz ki, bu rakam henüz büyük de- I 
ğildir. İnşallah ilerde iktisadi kalkınmamızın 
semereleri tam olarak alındığı zaman bundan j 
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çok daha büyük ıbütçeler yapılacaktır. (Bravo 
sesleri alkışlar) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, bir parlâmentoda demok
ratik mübareze, zevk verir. (Bravo sesleri) Her 
şeyden evvel dikkatleri bir noktada toplıyarak 
söze başlamak isterim. Maliye Bakanı, muhale
fetin tenkidlerine cevap vereceği için öğleden 
sonra hitabet kürsüsünde konuşmaların radyo va-
sıtasiyle dışarıya aksettirilmesini temin maksadiy-
le tertibat yapılmıştır. (Tabiî sesleri) Siyasi bir 
lüzum, şüphesiz. Ancak Maliye Bakanı, sözünü 
bitirir bitirmez muhalefet sözcüsüne sıra gel
diği zaman, düğme çevrilmiştir. (Gülüşmeler) 
Galiba bu da siyasi bir lüzum!. Radyo idaresi, 
bu siyasi lüzumu da ihmal etmemiştir. (Gürül
tüler) Dinleyiniz.... 

Bütçe üzerinde ilk yapılan konuşmada da 
böyle oldu. İsterim ki, şimdi benim cevaplarım 
da ayni şekilde memleketçe dinlensin. Bilmiyo
rum yayını kestiler mi?. (Kesildi sesleri, gülme
ler) Kesmişlerse... bu fikirlerin sansür edilme
sidir. (Gürültüler, sizden öğrendik sesleri) Evet 
fikirlerin Hükümetçe sansürdür, çünkü, radyo, 
matbuat gibi bir neşir ve yayın organıdır. Rad
yo, sesli bir gazetedir, bu sesli gazeteden kari
leri her dakika onu dinleyen milyonlardır. (Dik
katli konuşun , aynen neşrediliyor sesleri). 

Sabırsız olmayınız. Bu sansür bana bir İs
panyol'un, hürriyetler hakkındaki telâkkisini 
hatırlattı. 

Bu İspanyol (Franko taraftarı bir ispanyol 
mu sesleri) bir Amerikalı gazeteciye söylüyor. 

Matbuat hürriyeti hükümet tarafından san
sür edilmeden her nevi fikir yaymayı ifade 
eder ki zararlıdır. Hükümetin sansürüle taı za
rar kaldırılmalıdır. Hangi hürriyetler meş
umdur? İspanyol cevap veriyor: Haber alma 
hürriyeti, toplanma hürriyeti, propaganda hür
riyeti bunlar meşumdur. Çünkü birçok hata
ları öğrenmeye ve fenalıkları yaymıya hizmet 
ederler. 

Demokratik anlayışa göre ise, radyonun kul
lanma hürriyeti tamamiyle bir matbuat hüriyeti 
ve söz hürriyetidir. 

Belçikada bir âbide etrafında millî bir top
lantı için memlekete hitabetmek istiyen bir ko
mitenin ilânının yayınını hükümet durdurdu
ğu için hâdise parlâmentoda istizah mevzuu 
olmuştur. Söz hürriyetini, matbuat hürriyetini 

— 647 — 



t : 47 22. 
müdafaa eden bir Muhalefet 'Grupu inamına ya
pılan bu istizaha Başbakanın verdiği cevap 
şudur : Biz radyoyu kullanma hürriyetine hür
met ederiz. Bizim o ilânı yaymama'ktaki mak
sadımız sadece Flâman lisanı ile tevdi edildiği1 

içindir. Halbuki millet sadece Maman lisanı 
ile konuşmamaktadır, aynı zamanda Fransızca 
sureti de verilmediği için yayınlanmasına mü
saade etmedik. Komitenin kimlerden mütevek
kil olduğunu 'öğrenmek de vazifemizdir. 

ArkadaşLar, demokratik memleketlerde de 
radyo hürriyeti budur. 

(Bize gelince; Hükümet slözcüsü burada ko
nuşuyor, bu konuşması olduğu gibi nremılekete 
intikal ettiriliyor. Bu, tabiîdir. Ancak Hükü
metin fikirleri gibi bu fikirlere (karşı muhalefe
tin de cevaplarının aynı şekilde ve müsavi de
recede memlekete intikali ettirilmesi demokra
tik rejimin tabiî bir icıabııdır. Bu fikirleri kar
şılıklı olarak dinledikten sonra hakemlik mil
lete ait bir haktıır. 

'Yarın seçimlerde tercihimi kullanacak olan 
o halkem benim dediklerimi işitmezse, benim 
dediklerimi öğrenmezse yalnız bir tarafı dinli-
yerek nasıl hüküm versin? Benim fikirlerimi 
de dinlemefe ihtiyacmdıadır, Maliye Vekilinden 
sonra mu/ha/lefetin filci'rlerinin duyulmaması için 
radyo yayınını kesmek murakabeden kaçınma
dır. Umumi efkârın (murakabesine imkân ver
memektir. Sizi de dinliyecek, beni de dinliye
cek 'aynı vasıta ile. Çıplak realiteye dayanarak 
rejimin murakabe cihazı kurulmamıiştır diyoruz. 

Demokrat Parti siyasi rejiminde Meclis mu
rakabesi lâyık olduğu yüksek mertebeye getiril
mediği gibi umumi efkârın murakabesi de sağ
lanamamaktadır, sağlanmamıştır. Çünkü rad
yonun kullanma hürriyeti kabul edilmemiştir. 
Radyo yalnız ekseriyet partisinin fikirlerinin, 
arzu ve temayüllerinin, bîr taraflı memlekete in
tikal ettirilmesine mahsus bir alet değildir. Rad
yonun rolü fikirleri formülleştirme değildir. 
Bir türlü düşünceye memleketi sevketmek de
mek değildir. Bir devir tükenmiştir. Tenkid 
ettiğimiz o devrin eski kalıpları içinde o devrin 
mevzuatı ile yeni rejimin yürütülmesine imkân 
yoktur. Demokrat Parti siyasi rejiminin ihmal 
ettiği bu mühim anlayıştır. Bu mühim nokta
dır. 

Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anti
demokratik usulleri vaktiyle tatbik eden parti de-
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j ğil misiniz, 1945 e kadar tek parti olarak 

memleketi idare eden parti değil midiniz? (Yalan 
mı sesleri). Böyle olduğu halde nasıl ölür da 
1945 ten sonra başlıyan yeni rejimin noksanla
rını söyler ve antidemokratik usullerden bahse
debilirsiniz1? Bu antidemokratik bir tefekkür 
tarzıdır. 

Arkadaşlar; müşterek maziyi inkâr etmek 
iyi bir şiar değildir. 1945 e kadar Demokrat 
Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ayrılığı yoktu. 
Aynı siyasi kadro içinde aynı sakfm altında 
(Soldan yok yok sadaları, gürültüler). 

Siz çıplak hakikatları böyle karşılarsanız 
i hangi noktada müspet kanaat telkin edebilir

siniz ? 
1945 e kadar müşterek olan bir mazi. aradı

nız mı koea mazi içinde tenkid edecek mevzu 
bulabilirsiniz. Maziyi tenkid kolaydır, usul
lerini, itiyatlarını tenkid mümkündür. Bugün bun
ları tekrarlamak marifet değildir. Marifet bana 
kendi devrinizde mukayeseye esas olacak yeni 
terakkileri göstermektir. Maziden değil halden 
yeni örnek verebilmektir. 1945 te bir devre ni
hayet vermişiz. Çok partili rejimin tatbikatına 
başlamışız. Yeni demokratik rejimin icabatını, 

I medeni, ileri memleketlerdeki örneklere göre 
| takibetmekle mükellefiz. 
I Mazide Senirkent hâdisesi, gibi hâdiseler var-
j mış. Mazide iyi ve kötü hâdiseler geçmiş olabilir 

Maziye doğru gidilince tesadüf edilecek anti
demokratik hareketler antidemokratik usıı İlerin 

I müdafaa bahanesi olmaz. Ohalde bunlardan 
.bahsetmek neye yarar? 1945 ten sonra başlıyan 
yeni hayatta, memlekete söyleyip de yapama
dıklarınızdan bahsettik. Seçim beyanname]]izde 
söyleyip de tahakkuk ettiremediklerinizden bah
settik. Hükümet programınızda ifade edip de ye
rine getiremediğiniz şeyleri söyledik. Hükümet 
sözcüsü, bunların cevabını vermiş olmıyor. (Sol
dan, neler, neler, söyle sesleri). 

J Vatandaş haklarının ve hürriyetlerinin temi-
; natı mevcut olmadıkça demokrasiden bahsedile-
, miyeceğini muhalefette iken müstemirren söyle

diniz. Sayın Profesör Köprülü : «Zincirlere vu
rulmuş kanunlar vardır, bu kanunlar mevcut 
oldukça demokrasiden bahsedilemez.» Sayın 
Köprülü... 

HARİCÎYE VEKÎLÎ FUAD KÖPRÜLÜ 
I (İstanbul) — Kaldırdık. 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Acele etme, neyi kaldırıp neyi kaldırmadığını
zı söyliyeceğim, «Radyoda muhalefete söz hak
kı verilmiyen memleketlerde demokrasiden 
bahsedilemez.» diye bağırıyorlardı. 

Milletin hâkimiyetini engelliyen kanunlar 
vardır, bunlar kanun dışı kanunlardır. Bunları 
dört senede tasfiye etmemişlerdir; bunları bir 
ay zarfında tasfiye etmek mümkündür. İktida
ra geldiğimiz zaman bunları yapacağız, denil
mişti. «Bâzı memleketlerin 150 sene evvel ta
hakkuk ettirdiklerini iktidara gelir gelmez ta
hakkuk ettireceğiz.» demişlerdi. (Soldan yaptık 
sesleri) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Biraz da bu 
tarafa söyle, hepsini makama söylüyorsun. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Milletin hâkimiyetinin yerine tek parti hâki
miyetinin ikamesine mâni olmıyan Anayasanın, 
kuvvetler birliği esasını değiştireceğiz, demiş
tiniz. Bunların hiçbiri fiile inkılâbettirileme-
miştir. Anayasa meselesi hiç ele alınmadığı 
kuvvetler birliği sisteminin tatbikatını geliştir
mek yüzünden gerçek demokrasi kaidelerine 
müstenit bir mekanizmanın kurulup işlemesi 
fikri inkişaf sahası bulamamıştır. Antidemok
ratik kanunlar bir ay içinde tasfiye edilip 
memlekete nefes aldırılacaktı. (Nefes aldı, mil
let nefes aldı, sesleri.) 1951 senesinde bu mev
zu ele alınarak bir İlim Heyeti teşkil edilmişti. 
İlim Heyetinin mevzuatı tarayarak antidemok
ratik diye tesbidettiği kanun hükümlerine esas
lı olarak el sürülmemiş bu heyetin verdiği ra
pora istinatla tarafınızdan tadilleri teklif edi
len tipik antidemokratik kanunlar olduğu gi
bi muhafaza edilmiştir. 

Aziz arkadaşlar, vadettiğiniz, taahhüdetti-
ğiniz esaslı rejim ıslahatının icabettirdiği gay
retlerin önünden çabuk ricat ettiniz. (Soldan : 
Ricat yok, lâzımgelenler yapıldı sesleri) Rea
liteleri söylüyoruz. İlim Heyetinin raporu da 
meydanda, yapılanlar da. Demokrat Parti siya
si rejimi, beklenen siyasi rejim olamamıştır. 
Anayasaya muhalif olan, hürriyetleri zincirli-
yen, murakabeyi engelliyen kanunları usulleri 
niçin kendi zamanınızda düzeltmediniz nakara-
tmı,müdafaa silâhı olarak kullanmak garip 
oluyor. Müdafaanıza mesnet yapabilecek şeyler 
değildir, bu sözler. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Neden? 
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C. H. P. SÖZCÜSÜ FAİK AHMED BARUT

ÇU (Devamla) — Çok partili devreye girdik
ten sonra, eski iktidar zamanında mühim adım
lar atılmıştır, bir kısım esaslı işler yapılmıştır, 
örfi idare, kaldırılmıştır. Matbuat -Kanununun 
gazeteleri kapamak salâhiyetini Hükümete ve
ren hükümleri. Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun meşhur 18 nci maddesi kaldırılmıştır. 
Ve nihayet Seçim Kanunu yapılmış ve arkasın
dan dürüst olan tatbikatı gelmiştir. 

BAKİ ÖKDEM (Aydın) — Onun için piş
man oldunuz değil mi? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Galiba pişmanlık sizde, çünkü gözünüz arka
da hep mazinin misallerinde. 

Hükümet Sözcüsü burada diyor ki, eskiye 
hasret çekenler sizsiniz. Biz eskiden bahsetmi
yoruz. (Gülüşmeler) Biz daima ileriye bakarak 
ve ileri demokratik memleketlerdeki tatbikatı 
ve demokratik anlayışı göz önünde bulundu
rarak konuşuyoruz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Maziye has
ret çekiyorsunuz. . 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Hasretini çektiğimiz hakiki demokrasidir. Zan
nediyorum, asıl maziye hasreti çeken biz değil, 
sizlersiniz. (Gülüşmeler). Aziz arkadaşlarım, 
güdümlü bir Cumhuriyet yani tek parti devri
nin kuvvetler birliği esasına dayanan bir de
mokrasi tatbikatı er ve geç tek parti hâkimi
yetine müncer olur. Bu, içtinabi kabil olmıyan 
bir neticedir. Tıpkı karaciğerin safra ifraz et
mesi gibi. 

Objektif olarak söylemek lâzımgelir ki, bu
günkü tatbikat gerçek demokratik bir nizamın 
tatbikatı, değildir. Buna, demokrasi değil. Buna 
partitokrasi demek lâzımdır. (Gülüşmeler) Bu 
bir partitokrasidir, bir parti hükümranlığının 
tatbikatıdır. Bu nizamın tatbikatı niye mün
cer olur? İçtinabı kabil olmıyan bir surette bir 
zümre Hükümetinin icraatına intikal ve inkı-
iâbedöbilir. Bundan kaçınılamaz. Devlet ida
resini bir parti idaresinin merkezine bağladınız 
mı, bu neticeler mukadderdir. (Ne diye bağlı
yalım, sesleri, bağlıyan sizsiniz, sesleri.) Reali
te budur. 

Siyasi sahada Demokrat Partinin zihniyeti, 
programına nazaran reaksiyoner bir zihniyet ol-

I muştur. Eski usuller devam ettirilmektedir, es-
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ki tatbikat devam ettirilmektedir ve eski ka
lıplar içinde yeni bir nizamın örneğini vermek- ! 
tedir. Realite bundan ibarettir. 

Hükümet Sözcüsü, bütçenin malî ve iktisa
di kısımları üzerindeki tenkidlerimizi samimi
yetsizlikle itham etmek istemişlerdir. Söz ola
rak, kolay sarfedilıen bir kelime, samimiyetsiz
lik.. Fakat doğruluk kadrosu içinde sarf edil
mezse bu söz o zaman söyliyenin vasfı olur. 

Biz diyoruz ki, bütçe hesabi bir şekilde te
vazün ettirilmiştir. Dört seneden beri bekleni
len para kararlılığı içinde getirilmemişti)', ha
yat pahalılığının kararlılığı içinde getirilme
miştir. Arkadaşlar, bu sözlerimiz realitenin 
kendisidir. Bütçenin neden dolayı hesabi bir 
tevazüne arz etmekte olduğunu, neden dolayı 
isatmimî denklik vasfından 'mahrum olduğunu 
da sebepleri ile söylüyor ve diyoruz ki, Toprak 
Mahshlleri Ofisinin maliyet fiyatlarının du
nunda satış yapmaktan doğan zararlarının kar
şılığı bütçede yoktur, Millî Korunma fonunu 
zararlarının karşılığı da bütçede yoktur. Me
murların emekli ve yetimlerin birer maaş nis
petindeki tazminatlarının karşılığı da bütçede 
derpiş edilmemiştir. Maliye Bakanı doğrudur 
diyor, ama bunların bütçede derpiş edilmesine 
lüzum yoktur, bu tedbirleri ilerde alacağız di
yorlar. (öyle söylemedi sesleri, anlamamışsın 
sesleri) 

Tedbir alacağız, demek ne demektir? 
HARİCÎYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(istanbul) — Tahrif ediyorsun. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Tahrif sözü size, bir Hariciye Vekilinin lisanı
na yakışmaz. Ben şimdi söyliyeceğim tahrif sö
zünün yersizliğini.. Bu, Hariciye Vekilinin söy-
liyeceği bir şey değildir, Devlet adamı olarak 
oturunuz yelinizde, yakışmıyor size. 

REİS — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Tedbir alacağız, tedbirini alacağız demek, ile
riye muzaf bir şey değil mi? 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Demedi 
öyle şey. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Toprak Mahsulleri zararının bütçeden ödenme
si gibi bir usul yoktur. Uygun devreler sonun
da incelenip gereken tedbirlerin alınması ta
biîdir, dediler.. I 
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[ MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Uygun işte. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bir, borç var, bunu bütçede derpiş etmiyecek-
sin, tedbirini düşünmiyeceksin. Böyle şey olur 
mu? Elbette tedbir düşüneceksin. Tahrif edi
yorsun diyor. Hariciye Vekili.. 

HARİCİYE VEKİLÎ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) —• Tamamen karıştırdın.. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Tenezzül etmem. Rica ederim. Kendi sahanda 
kal. 

Şimdi arkadaşlar; uygun devreler sonunda 
gereken tedbiri alacak; ne zaman? Bu devrenin 
biteceği bir zaman yok mu? Toprak Mahsulleri 
Ofisinin bu vaziyeti dört seneden beri devam 
etmektedir. Münasip devrenin .sonu ne zaman 
gelecek? Bütün bu zararların emisyonla kapa
tılması mukadder olacaktır. Söylediğimiz bu
dur. Ve konuşmamızda etraflı izahımız veçhile 
bütçenin denkliği hesabidir, diyoruz. Arkadaş
lar ! Sihhatli bir malî politika paranın tutumun
da kendini gösterir. Para ise düşmektedir. (Kim 
söylüyor sesleri). (Nerede düşüyor sesleri) Bor
saya gidip doların kıymetini öğrenmek müm
kündür. Paranın düşmemekte olduğunu iddiada 
ne derecce samimiyet olacağını piyasa erbain 
takdir etsin. Eşya fiyatlarının durmadan yük
selmesi nedir? (Rakam ver sesleri). Biz para 
artışından bahsettik ve yaptığımız mukayese
de harb içinde bulunmamıza rağmen fazla emis
yona gidilmediğini göstermek içindi. Maliye 
Vekili diyor ki : Sizin, iktisadi politikanız bir 
rehavet politikası idi, bir atalet politikası idi 
diyor. Dinamizm ifade eden kendi politikaları
nın mânasını anhyamyacağımızı söylüyor. (Sol
dan, çok doğru sesleri). 

Ataletin ve rehavetin, lûgatta bir türlü mâ
nası vardır. Eski iktidarın imkânları hesaba ka
tan ihtiyatlı', 'muvazeneli politikanın, rehavet 
ve ataletle itham etmek istiyorlarsa bu, bir 
yanlış görüşün ifadesi olur. Her halde hâdise
lerin, geleceğini hiç hesaba katmaksızın mem
leketin imkânlarını aşarak günün birinde itha
lâtı şiddetle tahdidetmek, döviz buhranı içine 
düşmek ve memleketi büyük tediye krizleri kar
şısında bırakmak, bizim politikamızın neticesi 
değildir. 

Arkadaşlar, biz bütçenin masraflar kırını 
üzerinde Demokrat Partinin muhalefette iken 
ileriye sürdüğü tasarruf fikrini takibetmediğini 
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söylediğimiz zaman bir realiteyi ifade etttik. De
mokrat- Parti memurların da hayatını tatlıiaştı-
raeak bir rasyonalizasyona gitmeyi millî ekonomi 
bakımdan iyi tasarrufların yolu olarak o zaman 
mütemadiyen savunmuştu. Dört 4sene zarfında bu 
esaslı fikir üzerinde durmak lüzumunu hiç his
setmedi. 

Maliye Vekili zirai kredilerin artırılmasındaki 
faydaya temas suretiyle bize cevap vermek iste
miştir. Zirai istihsalle mütenasip olarak artan 
krediyi gayet tabiî buluruz, bizim tenkidlerimiz 
bu noktaya müteveccih değildir. Bizim üzerinde 
durduğumuz hakiki, iktisadi icaplara uygun şe
kilde kredi tevzii noktasıdır. Ve köylünün öde
me kabiliyetinin müşkülâtla karşılaştığı noktası
dır. Bu bir hakikattir, mücerret ret ve inkâr, ha
kikati bertaraf etmeye imkân vermez. 

Görüyoruz ki, Hükümet sözcüsü bütün bizim 
müspet tenkidlerimizi hakikatları peçeliyen be
yanlarla sadece reddetmekle hiçbir esaslı mese
leye temas etmek istemedi. 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Rakamları 
unutuyorsunuz. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlar, memleketin büyük bir kalkınma için
de olduğu bir realitedir. (Soldan bravo sesleri) 
İstihsal seviyesi yükselmektedir. Dünyanın her 
tarafında istihsal seviyesi yükselmektedir. Mar-
shall yardımından istifade eden memleketlerin 
kalkınmalarına dair son neşredilen raporda oku
dum. . 

Bugün Fransa'yı istisna ederseniz Avrupa'
da sıhhatli iktisadi duruma kavuşmıyan bir 
memleket kalmamıştır. Bir Fransa'nın iktisadi 
durumu bu değildir. Çünkü, başlıca sebebi ba
şında Hindicini Harbinin belâsı vardır. Alman
ya'dan Avusturya'dan Norveç'e kadar bütüa 
diğer memleketler artık Amerikan yardımından 
müstağni bir hale gelmişlerdir. Norveç, iki yüz 
seksen milyon dolar civarında gördüğü yardımı 
deniz inşaat endüstrisine yatırarak sarfetmiştir 
ve harbden evvelki seviyenin de üstüne çıkmış
tır. 

Bütün mesele isabetli bir iktisadi politika 
ile umumi refaha kavuşmaktır. Bütün hedef sa
de istihsali artırmak değil, bol istihsal ve çok 
ihracı sağlamak iktisadi durumu milletlerarası 
vaziyete intibak ettirmektir. Demokrat Part i 
iktidarı maalesef bu mevzuda muvaffak ola-
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mamıştır. İhracatımızın durumu, dış pazarlar
da lâyık fiyatlarla bol mahsulilmüzü satamamak 
yüzünden memleketin karşılaştırdığı vaziyet 
meydandadır. Bir memlekette döviz buhranı 
içinde ithalât bugünkü şekilde tahdide uğrı-
yan bir memlekette büyük dış krizleriyle kar
şı karşıya gelinir ve para düşmeye, hayat pa
halılığı durmadan artmaya başlar ve bir kısım 
müstahsil dahi yükselen maliyetler sebebiyle 
mahsul fiyatının kendisine kifayet edememeye 
başladığını söylerse, iktisadi vaziyetin iyilik tab
losunu çizmek güçleşir. (Soldan o sizin zamanı
nızda idi sesleri). 

Artan millî gelirin âdilâne bir tevzi ile her 
sahada ferdî gelirlerin artışını sağlamak lâzım
dır. Maliye Vekili bize millî gelirin ve ferdî ge
lirlerin artış rakamlarını verdi. Hayat pahalı
lığında nispî istikrar olduğunu söyledi. İndeks
lerden bahsetti. Ve muhalefet olarak, rakama 
dayanarak konuşmadığımızı söylediler. Fakat 
dikkat ettim, Sayın Cezmi Türk takdirle kar
şılanacak bir mesai neticesi olmak üzere topla
dığı ve burada ifade ettiği Maliye Vekilinin 
seçim nutkunun dayandığı bütçe gerekçesini 
kalbura döndüren rakamlar politikacıların ilmi 
olmuştur. Makamlarından hiç bahsetmediler. 

1952 de İngiltere'de seçimler rakam muha
rebesi şeklinde cereyan etmiş anlaşılıyor ki, biz 
de de aynı şekilde cereyan edecek. Fakat İngil
tere'de bile efkârı umumiye murakabesi müm
kün olmıyan rakamların ne olduğunu çabuk an
lamış. Çünkü politikacılar aklı selime çarpa
cak derecede itimadı sarsan rakamlar söyle
mekten kendilerini alamıyorlar. 

Hayat pahalılığı endekslerinde olduğu gibi. 
Maliye Vekili söylüyor, hayat pahalılığında 
nispî bir istikrar vardır, diğer ve komşu mem
leketlere nispetle bizdeki durumun iyiliğini an
latmak istiyor. Cezmi Türk arkadaşımız Suri
ye'nin ve diğer komşu memleketlerin hayat pa
halılığı endekslerini göstermek suretiyle verilen 
rakamların yanlışlığını ve bizdeki artışları be
lirtti. Vatandaş sabahleyin kalktığı zaman aile 
bütçelerini tahrip eden hayat pahalılığı karşı
sında her gün belinin kayışlarını biraz daha 
sıkıyor. Rakam kimsenin karnını doyurmuyor. 
Enteresan fikir verir diye arz ediyorum. 

Hatip çıkıyor; İngiltere'nin istihsali o dere
ce yükselmiştir ki, 1938 e nazaran sınai istih
sal % 22, Millî istihsal <fc 30 artmıştır. Avrupa', 

^-651 — 



t : 47 22 .: 
nm hiç bir memelektinde 1938 e nazaran sınai 
istihsal % 22, millî istihsal ise % 32 artmıştır. 
Halbuki eivarımızdaki memleketlerin istihsali 
ise, bizim memleketimizin istihsal seviyemize 
yaklaşamamıştır diyor. Bunlar seçimlerdeki 
konuşmalar. Rakip hiç bırakır mı? 

Birleşmiş milletlerin bu iddiayı tekzip eden 
rakamlarını getirip gösterdi mi umumi efkâr 
anlıyor ki bâzaıı bir ilim ve sanat olan ista
tistik şimdi politikacıların ilmi olmuştur. 

Sayın Cezmi Türk'de mukabil rakamları bi
rer birer konuşturmak suretiyle, Hükümet 
sözcüsünün verdiği rakamların politikacının 
ilmi olan bir istatistiğin rakamları olduğunu 
göstermiştir. (Sağdan bravo sesleri). 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Galiba siz
de sermaye bitti. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlar, Maliye Vekili yeni artışları 
mazi ile mukayese ediyor, her senenin kendi 
şartlarına göre mütemadi bir artış kaydetmesi 
bir realitedir ve inkişaflar elbette tevali ede
cektir. 

Hükümet sözcüsü istihsalin bu derece arttığı 
bir memlekette halkın ıstırabından bahsedil
mez dediler. ıstırap hayat pahahlığmdandır. 
İstihsal maliyetini artıran bu pahalılıktan muz-
tarip olmıyan kimlerdir? Mahut zümreler ol
mak tabiîdir. 

Maliye Vekilimin hakikaten hayret uyandı
racak bir iddiası da ithalâtın katiyen tahdit 
edilmemiş oHduğu noktasındaki ısrarıdır. (Han
gi ithalât ama? sesleri),. 'İthalât tahdit edilme-
ımiştir, [diyorlar. Ve tediye bdlânçosundaki açık 
hafekında da bu bir anlayış farkıdır, muhale
fetin iktisadi görüsü bunun inceliğini kavrıya-
maz, demek istiyorlar. Hakikaten aramızdaki 
görüş farkı doğrudur. Kalkarsınız Holânda.'nıtn 
Maliye Nazırı memleketinin iktisadi kalkınma
sını, takibettiği para politikasına medyun, 
sıhhatli maliye politikasına medyun olduğunu 
söyler. İngiltere Maliye Nazırı, takatlerin üze
rinde tefraıkki tehlikeılidir, der. Dış tediye açı
ğı Hazineyi iflâs tehdidi ile karşı karşıya ge
tirmiştir, diye feryat ederler. Bakarsınız Belçi
ka Maliye Nazırı, Hükümetin birinci vazifesi 
paranın istikrarını temin etmek, der. Benim 
siayın Maliye Balkanım da tediye muvazenesinde 
açığın ve dış tediye krizlerinin korkutucu tara-
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fi yoktur, bilâkis inkişafın, terakkinin ve iyi
liğin bir hediyesi 'olduğunu söyler. Eğer (bu 
iktidarın malî ve iktisadi politikasının iyilik 
hediyesi ise kabul etmek doğru olur ki, zalima
ne 'bir iyiliğin hediyesidir. 

1950 den önce hiç tediye bilançosu açığı yok
muş gibi İkonuştular diyor, Hükümet sözcüsü. 
Hayır, Zamangil arkadaşımız da bu konuda, 
1949 ve 1950 senelerinin açığını da (belirtmişler
di. Biz, evvelce açık yoktu iddiasında bulun
madık. Hâdiselerin tahribeıttiği Hükümetin 
serbest iktisat politikasının memleketin dış ti-

.caret itibarını sarsıan neticelerini belirttik. 
Bakam; 1950 den evvelki açıkların yekûnu-

'îra veriyor. Eğer yekûn yapmak doğru ise son 
üç yıldaki açığınız '975 milyona baliğ odmuştur. 

İthalât tahdidi yolktur, diyorlar. Tüccarlar 
ise Merkez Bankasını ve Ticaret Vekâletinin 
ka pil arı nd a b eki emektedir 1 er. 

Tüccarlar oralarda bekleşirler, Maliye Ve
kili de burada ithalâtta tahdit diye bir şey yok
tur, der. Bu, hakikaten trajiktir. 

Aziz arkadaşlar, Maliye Vekilinin, tenkid-
lerimize cevap olarak hazırlayıp olkuduğu ye
ni nutuktan not edebildiklerime, zannediyorum 
ki noksan .bırakm'armıya çalışarak cevaplarımızı 
arz ettim. 

Netice olarak söyliyeyim ki, bir iktidarın 
j birinci vazifesi, gem inin-bordasında nizam te

sis etmektir, politik hayatta nizam ve istik
rar tesis etmektir, iktisadi hayat da tesis et
mektir, sosyal hayat da tesis etmektir' Bir 
hikmeti kelâmı vardı iktidarın. O da şu idi : 
Biz hürriyetleri tevsi, külfetleri tahdit için ik
tidara geldik, diyordunuz. Bunun aksi olmuş-

i tur, tou nizam tesis edilememiştir. Bundan son
ra hüküm seçmenindir. 

I Mâruzâtım bukadardır. (Sağdan alkışlar). 
REİS — Köylü Partisi adına Cezmi Türk. 
KÖYLÜ PARTİSİ ADINA CEZMİ TÜRK 

(Seyhan) — Efendim, mevzu artık pek eskidi. 
Ehemmiyetini kaybetmedi, gittikçe ehemmiyeti-

. ni artırmakta, fakat kanaatimce ciddiyetini kay
betti. O hale geldik ki, artık bizim için de en
teresan olmaktan çıktı. Şu salonda güneş var 
mı, yok mu, bunu münakaşa ediyoruz. Biz di
yoruz ki bu ziya, sunidir. Ve ıbüyük masraflar 
pahasına burada bu ziya vardır. Hükümet bu 
ziya, tabiîdir, burada güneş yoktu, benim ikti-

I darım zamanında bu çatı altına güneş girdi di-
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yor. Hayır iş bisut bir münakaşa mahiyetini al
maktadır. Objektif olmaktan çıkmıştır. Havanda 
su dövme mahiyetinde de olsa biz, vazifemizi ni
hai safhada da yapmak istiyoruz. Yoksa haki
katen dediğim gibi, ciddî cevap verilmiyecek ka
dar iş ciddiyetini kaybetmiştir. 

Arkadaşlar; Sayın Hükümet Sözcüsü Maliye 
Bakanının beyanlarına mukabil mevzu teşkil 
etmiyen sözlerim Sayın C. H. P. muhalefet söz
cüsünün beyanlarına bir küçük mehaz teşkil et
tiği için kendisine teşekkür ederim. Biz bütçeye 
rejim meselesi ile girmedik. Fakat Hükümet re
jim meselesi hakkında ikinci beyanatta bulun
duktan sonra bizim de diyeceklerimiz, vardır. 
Bir şeyi söylememek kabul etmek mânasına gel
mediği gibi, söylenen şeylere mukabele etmemek 
de millî hayatımızın menfaatleri iktizası görü
lebilir. Fakat Hükümet, bu sükûtu; hiçbir za
man düşünmediğimiz, anlamadığımız mânasına 
almamalıdır. Hükümet böyle tehlikeli sahalar
da, üstelik davacı gibi çıkar ve ithamkâr ola
rak konuşmaya başlarsa, bizim de mukabeleten 
söyliyeceklerimiz vardır. 

Sayın Maliye Vekili, 1954 Bütçe tenkidleri-
ne cevaben Sayın inönü'nün, 1950 deki tehdit-
namesini ele almış ıbulunmaktadır. Allah uzun 
ömür versin, belki o, kendisinin bir vasiyetna
mesi gibi söylenmiştir, belki de tehditname gibi 
söylenmiştir. Fakat onlar öyle bir zamanda, tam 
seçim kampanyası içinde söylenmişti ki, bundan, 
çoğumuzun haberi bile olmadı. Çünkü biz o za
man milletçe bir mücadele halinde idik, seçim 
savaşına girenler pekâlâ bilirler, o vakit bi
zim radyonun müziğini bile dinlemeye vaktimiz 
ve halimiz yoktu. Eğer inönü, o nutkunu, Türk 
milletini tehdit için söylemişse bile geç kalmış 
bir ön taarruz emridir. Eğer bunu seçim sava
şından evvel yapmış olsaydı, ıbelki müspet veya 
menfi tesirlerini görebilirdi. Bundan hiç birimi
zin haberi bile olmadı, bu demek ki yalnız, Sa
yın Demokrat Parti idarecilerinin üzerinde bir 
tesir bıraktı. Çünkü onlardan başka kimseye bir 
tesir yapmamıştır. Onlar, bu tehditleri kendile
rine müteveccih gördükleri için olacak ki, hâlâ 
onun tesirini yaşamaktadırlar. Fakat bu millî 
dâvayı bütün mameleki pahasına üzerine almış 
bunun Türk milleti için bu gibi tehditler o va
kit ancak ve sadece istihza mevzuu olabilirdi. 
Yalnız inönü, o zamanki kavliyatını, ondan 
sonraki fiiliyatı ile tekzibetmiş vaziyettedir. 
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I Her ne sebeple olursa olsun, ister korkarak ol

sun, ister aciz neticesi olsun, ister haricî te
sirler tahtında olsun her ne sebep ve mülâha
za ile olursa oLsun fiilen iktidarı D. P. Hükü-

I metine dünya huzurunda ve Türk milleti hu
zurunda tevdi etmiştir. O zamanın Sayın Baş
bakanı ki, hissen kendisini sevmemekteyim, 
ama, bu memlekete demokrasiyi getirdi, bu ta-
rihleşmiş bir vakıadır, fiilî netice, budur. Bu 
fiilî neticeden sonra kalkıp o tarihte böyle teh-
didetmişti, şunu etmişti, bunu etmişti demek
te ne fayda vardır? ikinci fiilî netice şudur ki, 
adına ister taarruzname, ister tehditname, is
terseniz tavsiyename deyin çünkü tavsiyename 
ismi dahi yakışmaktadır, t bu tavsiyenameyi 
Adnan Menderes minkülilvücuh .tasvibetmiştir. 
Ve bu memlekette tatbik etmektedir, inönü'
nün 1950 de söyledikleri ve şimdi burada tek
rarlanan sözler, bu memlekette dört seneden be
ri safha safha bütün mücadelemize, bütün kar
şı koymamıza; ilk zamanlarda sizinle müşte
rek mukavemetimize rağmen safha safha yü
rümüş, kanunlarımıza girmiş ve en gerileri de 
yeni yeni gelmek üzere ikmal edilmek üzeredir 
ve bu suretle seçimlere gireceğiz, inönü söy
lemiş, fakat Menderes yapmıştır. Maalesef fi
iliyat, böyledir ve inönü'nün bu tavsiyename-
si, Sayın Menderes tarafından tatbik edilmiş 
durumdadır. 

O halde bugün buna karşı çıkmak, yeni ik
tidar için, itiraz etmek mümkün- değildir. Söy
lemek başkadır, yapmak başkadır. Birisinin 
söylediği şey başkadır, yaptığı şey başkadır. 
Onun için biz nasıl inönü'nün söylediklerinden 
çok yaptıklarına bakıyorsak Menderes 'in de söy
lediklerinden çok, yaptıklarına bakıyoruz. 

Size bir hoş geldi mevzuu gibi gelmektedir, 
seslerin radyoda kısılması. Daha dün içtüzüğün 
çiğnenip de istediğimiz komisyonlara değil, 
Başkanlık Divanının münasip gördüğü komis
yonlara seçildik. (Sağdan bravo sesleri, alkış
lar) Fakat bu radyo düğmesinin çevrilmesiyle 
gırtlağımıza basmak arasında hiçbir fark yok
tur. (Sağdan, bravo sesleri) Bir insan sesi boğ
mak, hele Meclis kürsüsünde, insan sesi boğ
mak, yani Türk mebuslarının sesini boğmak
tır. Biz şu azmile hareket eden insanlar ki, ve 
maktul olmayı daima kaatil olmaya tercih et-

! tiğimiz içindir ki, milletin yüksek menfaatle-
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rini düşünerek susmayı tercih etmişizdir. Bu- ı 
rada radyo alıcıları, bizlerin sözlerini, istihza 
ile kapadılar. Sayın Başkanın, tebessümler 
göstererek; sizleri, demek o komisyonlara seç
memişler demesi, ne kadar suni görülen cali 
hareketler olsa, bunların hakiki mânasının, 
Türk milletine karşı demokrasi devrinde yaşı
yoruz denen bir devirde işlenmiş ağır suçlar 
olduğunu da bilmekteyiz. Ne bahasına olursa 
olsun, zamanı gelince bu hakikatleri Türk mil
letine bildireceğiz. (Sağdan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar; Sayın Maliye Vekili bizim be
yanlarımızın, bilhassa bütçenin rakamlara ait 
olan kısımları üzerinde nedense durmadılar ve 
ona temas etmekten kaçındılar. Ben de bunun 
üzerinde durmak istemiyorum. Belki ilerde iş
lerine yarar, malzeme olarak kullanırlarsa 
Türk Milletinin hayrına ve faydasına iş görmüş 
olurlar. Sadece bir Maliye Bakanı olarak, sa
dece vergi mevzuu üzerinde, kendilerini kuv
vetli buldukları noktalarda durdular, 

Çiftçi bugün banka borcunu ödiyemiyecek 
bir durumdadır. Geçen sene Adana'nm Ziraat 
Bankası şubesinden kredji alanların % 60 ı 
borçlarını ödiyememiş, % 40 ı ancak borçlarını 
©diyebilmişlerdir. Bu sene, aynı bankaya borç
larını ödeme miktarı % 25 tir. 

Bunu hiçbir şekilde tekzip edemezler. Sa
yın Ziraat Bankası Genel Müdürü buraya geti
rip yemin ettirseler dahi bizi inandırmalarına 
lüzum ve imkân yoktur. Sonra kredilerin tahsil 
şekli o köyün veya mıntakanm siyasi temayül
lerine göre değişmektedir. Demokrat olduğu 
için Karahasanlı Köyünü tecil ettiler. Toprak
lı Köyü Köylü Partisinden olduğu için tahsil 
ettiler. Köylü, biz particiyiz diye tecil edilme
dik, diyor; Köylerden borçları ihmal edilenler, 
vardır. Buna karşılık boğazları sıkılarak der- I 
hal ödiyeceksin denenler, vardır. Bir kısım böl
gelerde Ziraat Bankası, tamamını kolaylıkla 
tahsil etmektedir. Orta-Anadolu'da yüzde yüz 
tahsil edilmektedir; Evet Orta - Anadolu'da böy
ledir, küçük buğday müstahsilinin bulunduğu 
Orta-Anadolu'da hemen hemen yüzde yüzü 
böyledir. Ege bölgesinde ise türlü teciller ya
pılmaktadır. Bizim Çukurova bölgesinde pem-
bekurt, faizlerin ağırlığı, birden istihsalin ge- j 
nişletilmesi ilâahir sebepler dolayısiyle müstah- ' 
silimizin pek çoğu borçlarını ödiyemiyecek du
rumdadırlar'. i 
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İthalâtta tahdit yokmuş dediler, zekâlarını 

kullandılar, evet ithalâtta tahdit yoktur, çün-
ki tonlar yükselmiştir. Dikkat buyurursanız 
ağır Alman sobalarına kadar, toprağa kadar 
girdiğini bilmekteyiz. Milyarlar ve milyonları 
ve bunlara dair açıkları burada açıkladık. 
1938 de beş milyon lira olduğunu, saniyede 550 
milyon bulunduğunu, ihracat artışı yedi misli
ne, ihracat açığının da artışı yüz mislinde oldu
ğunu söylemiştik. Bunlar muallâkta birer istif
ham olarak bu havaymesimi içinde durmaktadır. 

Uzun vadeli teklifler alıyoruz dediler. Bunu 
bütün istanbul, izmir tüccarları ve ticaretin bu 
kolu ile iştigal edenler bilmektedirler. Bugün 
Avrupa bir istihsal buhranına doğru gitmekte
dir. Bu da evvelâ ağır sanayide kendini gösterir. 
Müessese nihayet makinelerini çalıştırmaya mec
burdur, kalifiye işçilerini kaybetmek istemez. 
istihsalini satmamak durumu karşısında işte bu 
ağır sanayi müesseselerinden uzun vadeli teklif
ler gelmektedir. Bunlar daha büyük zararlara 
uğramamak için, ehveni şer olarak, teklif yap
maktadırlar, kendileri bir can kurtaran simidi 
aramakta olduklarından, daha az tehlikeli göre
rek bu teklifleri yapmaktadırlar. Halbuki, orta 
ve küçük sanayide tamamen krediler kesilmiş 
vaziyettedir. Hatta Millî Müdafaa için nal çivisi 
sipariş edilecekti, teklif almak imkânı olmadı. 
Çünkü bunlar al gülüm, ver gülüm alış verişidir. 
Bunlar cevap vermiyorlar, çünkü 2 - 3 senedir 
mal bedellerini ödiyemediğiminz firmalar, fabri
kalar var. Böyle bütün istanbul ve izmir tüccar
larımızın bildiği bir hakikate, hakikat değil
dir demek ve bunu da bizim tekrar 
ispata çalışmaklığımız artık hakikatan par
lâmentoda konuşma ve tenkid zevkini öl-
dürmektelir, bırakmamaktadır. Arkadaşlar, 
biz buraya bir ehramı içtimai getirdik, 
temellerinden ve alt tabakalarından bahsettik. 
Sosyal vergilerden ve içtimai emniyetten bahset
tik. Bunlara ait hiçbir cevabi izahları yoktur. 
Sosyal tabaka vergilerinin temellerinden ve alt 
tabakalarından bahsile bunlara ne gibi yatı
rımlar yapıldığı ve bu bütçe ile neler getirildiği
ni sormuştuk, tabiî cevap yok. Bu sözümle yalnız 
sosyal vergileri değil aynı zamanda içtimai ve 
sosyal emniyet üzerinde ne gibi çalışmalar ol
muştur? Sayın Barutçu da mazur görsünler, ma
alesef hiçbirisine bir cevap bulamadım. Yalnız 
Sayın Maliye Vekili sosyal emniyet deyince işçi 
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Sigorta Kurumu ile Emekli Sandığının Türki-
yede sosyal teminat olduğundan bahsettiler. Hal
buki asıl bugünkü dünyadaki hakiki bütçeler ik
tisadi bir emniyet bütçesidir. 

Bu meyanda yeni vergilerin ağırlığından da 
bahsettim. Bunların bilvasıta ve bilâ vasıta ola
rak ayrı ayrı istatistiki raklamlarla belirttiğim 
halde cevap alamadım. Yalnız bilvasıta vergiler
den 68 milyondur. Bu suretle vergi cezalarının 
endirekt yollarla nasıl arttığını ve âmme alacak
larına ait dâvalara ait tüccarla mükellefleri ne 
kadar sıktığına ve tehditkâr bir vaziyete girdi
ğine dair bu sabah gazetelerde kaç tane makale 
okudum. Bugünkü bu vergi tatbikatı mükellefin 
üç ay hapis yatacağını da göstermektedir. Bura
da vergi tatbikat cezasının ne kadar şiddetli ol
duğu unutulmuş mudur? 

Kasıt olmıyan vakalardaki ceza tehdidi 
unutulmuş mudur? Bunlar, vergilerin teşdidi 
müeyyideleri değil de nedir? Bendeniz vergi 
esası üzerinde tarafgirane beyanlarda bulun
muşum. Temenni ederim. Gelir Vergisi matrah
ları bu sene daha yüksek milyonlar versinler. 

Domuz ve Davar Vergisi bu seneki sürekli 
kışa rağmen daha iyi neticeler versin, Millî Pi
yango daha fazla hasılat versin temenni ede
rim. 

Sayın Maliye Bakanına hatırlatayım : Bu 
sene öyle büyük rakamlı bir bütçe ile geldi ki, 
yüzde beşleri harcamasa dahi, zaten normaldir, 
bunlar Devlet bürokrasisinde harcanmaz, 202 
milyon zaten elindedir. Bu bütçede 202 milyon 
açık olsa bile bu suretle elindedir, kendiliğin
den kapanıverir. 

Biz ne demişiz? 233 milyon açık demişiz. 
Eğer bu rakamı kabul etmiyorlarsa, ben-daha 
ilerde Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Bütçesin
de açıkhyacaktım ,madem ki, açıldı şimdi söy-
liyeyim : Ticaret Vekâletinin raportörü Kenan 
Akmanlar Beydi. Bütçe Komisyonuna verdiği 
raporda mevcuttur. Rapor da matbudur. Şimdi 
bütçeyle gelmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisine 
açılmış olan limit 850 milyon liradır. Ve bu
nun 800 milyonu da kullanılmıştır. Ve bugün 
Toprak Mahsulleri Ofisinin eli boştur. Ne var
dır elinde buna mukabil?.. 800 bin ton mu? 800 
bin ton 800 milyon kilo buğdaydır. O halde buğ
dayın kilosu bir liradır. Bir kilo buğday bu
gün bir lira mıdır? tşte buna parmak basmak 
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| zamanıdır. Ve lâzımdır. Efendim, bu ticari bir 

iştir. Toprak Mahsulleri almış, vermiş netice 
aynıdır, deniliyor. Ama hakikat ortada. 

Sonra aynı raporda mîllî savunmanın 25 
milyon lira borcu gözüküyor. Bunun 16 milyo
nu eski iktidar zamanında yapılmış 9 milyonu 
da yeni iktidar zamanında. Bu 9 milyonun ye
ni iktidar zamanında olduğunu yeni öğrendim. 
Mîllî savunma bütçesine para konuyor, iaşeleri 
kendi parasiyle almıyor, niçin bu 9 milyonu 

I ödememişlerdir t Diyorlar ki, her sene bütçesine 
ikişer milyon lira koymak suretiyle bu bor? 
ödenecektir. 

Arkadaşlar, centilmen hükümetlere karşı 
muhalefetler de centilmen olur. Hükümetler baş
ka sahalara girmek isterse, muhalefet o sahala
ra daha kolay girer. Hükümetlerin muhalefet
leri korkutabilecekleri, Uzam edecekleri san
dıkları sahalar yoktur ama, muhalefetlerin 
hükümetleri tutaeaklan sahalar çoktur. Bahu
sus o hükümetler bizim memleketin iktidar hü
kümetleri gibi az bilgili, az tecrübeli, ve az be
cerikli olurlarsa.. 

Arkadaşlar, iskât edici cevapları, daha ev
velki bütçe rakamları vermiştir, diyorlar. Mu-
kabeleten iskât edici bir cevap olarak, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin limiti 850 milyon, efektifi 
800 milyon borcunu bir îstihfamla beraber hu
zurunuza arz ediyorum. 

Üç sene bütçe fazlası tahakkuk etmiştir, 
bu sene de tahakkuk edecektir. Bu, maliye Ve
linin söyliyeceği sözler değildir. 

Memleketin, Orta - Anadolu, Doğu - Anadolu 
kısımları, henüz ekimlerini yapmamıştır. Yayla 
bölgeleri henü2 hiç ekim yapamamştır. Buralara 
kadar gelen köylü vatandaşlar sızım sızım sız
lanmakta ve havadan 10, 15 günlük bir müsa
ade beklemektedirler. Çukurova için buradan 
geçende Allaha dua ettim, buradaki çiftçi kar
deşlerle konuştum, yağmur miktarı 100 milim
den eksiktir. 

Bunlar için yine dua ediyorum Allah ken
dilerine imkân versin, havalar müsaade etsin. 

Bu kar, kış günlerinde hayvan öletleri de 
çoktur, eldeki hayvanları için de Aksaray ve 
köylerinde bir kalbur saman için kara kara 
düşünmekte ve iki kilosu elli kuruşa aramak
tadır. 

Cihanbeyli ve köylerinde hayvanlarını bes-
| lemek için tamu alıyorlar. 3 senelik bütçeleri-
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miz fazlasiyle tahakkuk etmiştir, bu seneki 
bütçemiz de tahakkuk edecektir. Bu, tamamen 
siyasi, hattâ siyasi kıymeti olmıyan pek sübjek
tif bir sözdür. Genç olmasına rağmen bizim Ma
liye Vekilimizin ağzına yakışmamaktadır. Kal
kınmadan ilâh... bahsettiler. Onun üzerinde 
fazla durmıyaeağım. Kalkınmanın nerelerde, 
ne miktarda ve kimler olduğunu milletimiz daha 
iyi bilmektedir. Yalnız istihlâk kapasitesi art
mış olan elektrik ve havagazmda artma olma
sına rağmen vergileri artmamış, sulama sahala
rından gelen gelirler artmamış olduğunu ra
kamlar olarak tesbit etmiştik. Bu arada istih
salin arttığı, 8 - 14 milyona çıktığı ifade edi
liyor. Ofisten gelen miktara göre hazırlıyor. Hü
kümet yeni bir propaganda teması veriyor. 
Aradaki farkın ne olduğunu ispat etmek müm
kün değil. Ziraatte âzami neticeler elde eden 
Türkiye'de 83 çeşit satıh ölçüsü vardır. Her 
kes ayrı bir nam altında toprak tahmini yapı
yor. Türkiye'de altmış küsur çeşit hacım ölçüsü 
var, istihsal de ona göre ölçülür. Bu rakamları 
bulanlar da şunlardır, istatistik Umum Mü
dürlüğüne üç beş kişiyi ziraat mütahassısı diye 
koymuşlar, onlar da altlarına üç beş jip al
mışlar, ekim zamanı gidiyorlar ve ekim şudur 
diyorlaı. 

Sonra istihsal zamanı gidiyorlar istihsal tah
mini de şudur diyorlar. 

. Arkadaşlar, yapılan istihsal efektif olarak 
tartılan, ölçülen ve Toprak Mahsulleri Ofisi am
barına giren miktardır, Türkiye hudutları dı
şına ölçülerek, tartılarak çıkarılan miktardır. 

Bunun dışında istihsal şu kadardı, şu kadarı şu
raya verildi, geri kalanı Türk Milleti yedi demek 
için, 3-5 milyon tonu Türk milletine deve yaptıra
bilmek için insanın bilgisinin çok az olması lâ
zımdır. Türkiye'nin kaç dekar kültür arazisi 
vardır, kaç dekar toprağı izlenebilmektedir, kaç 
aile tarafından işlenmektedir, randımanı neldir, 
bunlar belli iken, aradaki bu azîm farkı, bu 
buğdayları Türk milletine hazmettirmek müm
kün olmıyacaktır arkadaşlar. (Sağdan bravo 
sesleri, alkışlar). 

REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kara'hisar) — 

Arkadaşlar; lehte ve aleyhte birçok hatip ar
kadaşların konuşmalarını ve bunlara (karşı Ma
liye Vekilinin cevabını dinledik. Esasen bütçe
nin heyeti umumiyesi hakkında söyliyecekleri-
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min cümlesi konuşuldu. Yalnız, Faik Ahmed 
Barutçu 'yu dinledikten sonra 1954 Bütçesinin 
gönüllere ferah verici manzarası üzerinde bir
kaç cümle ile hislerimi arza müsaadenizi rica 
-edeceğim. 

• 1954 Bütçesinin karakteristik vasıflarından 
birisi, denk bir bütçe olmasıdır, bu, uzun' yıt-
ılardır hasretini çektiğimiz, hayallerimizde ya
şattığımız mesut bir neticedir, 1950 yılma ka
dar analı durumumuzun arz ettiği umumi man
zara itibariyle tahakkukuma imkân bulunmı-
yan ve hayalden, seraptan ibaret sayılan bu 
mesut neticeyi sevinçle kaydetmek vazifemiz ol
sa gerektir. Bütçenin (kıarakıteristik vasıfların
dan diğeri de, yatırımlar kısmının inşirah ve
rici manzarasızdır. 1946 dan beri cümlenizin ar
zu ettiği yapıcı Ibir zihniyetin, bütçe üzerin
de, 1950 den beri .gittikçe barizleşmesini gör
mekle ferah duymaktayız. Yiyici bir bütçe ru
hu yerine, bütün azamet ve haşmetiyle yapıcı 
bir bütçe zihniyetinin re'kor teşkil ettiğini gör
mek elbette cümlemizi sevindirmiştir. 

ıSaym arkadaşlar; 1954 Bütçesinin tanıdığı 
en büyük mânayı, Demokrat Parti iktidarının 
attığı adımların çok isabetli olduğunu telkin 
etmesinde aramak lâzımdır. Bu bütçe 1950 den 
itibaren hemen her sahada vâki icraatın ne de
receye kadar yerinde olduğunu ispat etmiştir. 

Arkadaşlar; 1954 Bütçesini tetkik ederken 
Türk milletinin istikbalini de keşfeder gibi olu
yoruz. Bu millet kara günlerden kurtulmuş, şu 
mesut ana kavuşmuştur. Fakat bunlar başlan
gıçtır. 1950 - 1954 devresi bir yandan geçmişin 
pürüzlerini temizlemek, diğer taraftan da, ile
riye doğru hamle yapmakla geçmiştir. Bu dev
renin verimi elbetteki önümüzdeki yıllarda ken
disini daha açık gösterecektir. Her sahada iti
bara kavuşmuş, Türk milletinin sinesi tiden çı
kan IX ncu Devre B. M. Meclisi tarihimizde az 
görülmüş işler başaran bir hükümeti çıkarmak
la, en büyük şerefe nail olmuştur. Bu bütçe mü
nasebetiyle söz alıp güya tenkid eden muhale
fet sözcülerinin konuşmalarına ve konuşurken 
taşıdıkları edaya dikkat edilirse tezatlar içinde 
kıvrandıkları hissine kapılmamak kabil değil
dir. Bir yandan nim tasvipkâr, diğer yandan 
partizan bir ruh ve zihniyetin şevkiyle hakikati 
ketmedici konuşmalarından bir mâna çıkarmak 

I çok güçtür. Sırf particilik zihniyetiyle yaptık-
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İarı tenkid, muhalefette samimî ve ciddî bulun
madıklarına delâlet eder. Ben şahsan Barutçu 
arkadaşıma şu tavsiyede bulunacağım :' 

Sayın Barutçu, samimî olunuz. 
Ben bir yerde onların mitingini dinlemiş bir 

arkadaşınız sıfatiyle arz ediyorum : Şöyle di
yorlardı : Biz, Türk köylüsünü, kalkındırmak
ta şimdiki istihsali genişletme metodunda D. P. 
den daha iyi yollarda yürüyeceğiz, buğdayı da
ha çok para ile satmalmak için tedbirler alaca
ğız. Bunu kulaklarımla dinledim. Bunlar Türk 
milletinin huzuruna çıktıkları zaman - ki asıl 
milletin huzuru burasıdır - başka türlü konu
şuyorlar ; bu çatı altına geldikleri zaman başka 
türlü konuşuyorlar. Burası Türk milletinin hu
zuru değilmiş gibi fikirlerini değiştiriyorlar. 

Senden soruyorum, ne demek istiyorsun?. 
Milletin büyük kütlesini teşkil eden köylüyü, 
bugünkü istihsali genişletmekle mesut bir hale 
isal eden Demokrat Partinin buğday politika
sının aksine olarak, siz köylüden buğdayı dü
şük fiyatla alıp yüksek fiyatla mı satmak isti
yorsunuz?. Yani buğdayı eskisi gibi 16 kuruştan 
mı almak istiyorsunuz i Bunu sizden soruyo
rum Saym Barutçu?. Mitinklerdeki nutukları
nızla buradaki konuşmalarınız; birbirini neden 
tutmuyor?. 

Arkadaşlar, kim ne derse desin, atılan adım 
yerindedir, doğrudur. 1954 Bütçesi milletin ar
zuladığı, onu refaha götürecek bütçelerden bi
risidir. Refaha doğru atılacak adımın artık ki-
lidi açılmıştır. Ben ,bu mesut bütçeyi getiren ar
kadaşları candan tebrik ederim. (Soldan, alkış
lar.) 

REÎS — Kifayet takriri var, okutuyorum : 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler kâfi

dir. Maddelere geçilmesinin reye vazını teklif 
ederiz. 

izmir Gümüşane 
Pertev Arat Halit Zarbun 

REİS — Aleyhinde Avni Doğan buyur .m. 
AVNÎ DOĞAN (Yozagd) — Muhterem arka

daşlar, ben sözü kifayet takririnden evvel iste
miştim. Zannederim ki, talihsizlik, benim sözüm 
mukaddem olmasına rağmen bir kifayet takriri 
ile karşı karşıya kaldık. 

REÎS — Avni Bey, kifayet takriri çok evvel 
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gelmiştir. Sizden evvel Burhanettin Onat söz is
temiştir. Hükümetten; sonra biı* milletvekiline 
söz vermek mecburiyeti karşısında - parti sözcü
lerini bunun dışında telâkki etmemiz dolayısiyle -
Kemal Beye söz verdik. Bu şekilde kabul et
menizi rica ederim. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
Riyasetin bu izahını doğru telâkki ederim Ben 
yanılmış olabilirim. Bir nokta üzerinde dikka
tinizi çekmeyi ve üzerinde konuşulmamış bir 
mevzuu mutlaka bu Meclisin kürsüsünden size 
iblâğ etmeyi bir vazife telâkki ederek, henüz 
müzakerenin ademi kifayeti kanaatindeyim Bir 
memlekette bir Hükümet kendi icraatını mü
dafaa eder, bir iktidar yaptığı işlerin müda
faasını yapmak hakkını haiz olduğu gibi mu
halefet de onları tenkid eder. Fakat Millî tari
himiz ve memleketin istiklâl mücadelesiyle alâ
kalı bir'mevzu üzerinde geçmiş bir lâkırdı var
dır, bu, zabıtlara girmiştir. Bu mevzu üzerin
de söz istemiştim. Eğer inayet buyurursanız 
kifayet takririni kabul etmez, bana söz verir
siniz, arzu izah ederim. Rey sizindir. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reyi
nize arz «diyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kifayeti müzakere takriri kabul edilmiştir. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyiha
sının maddelerine geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1954 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 693 934 766) lira ve yatı
rım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (594 482 735) lira tah
sisat verilmiştir. 

A — Büyük Millet Meclisi Bütçesi. 
REÎS — Büyük Millet Meclîsi Bütçesi üze

rinde söz istiyen var mı? Fasıllara geçilmesini 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bir önerge var, okuyoruz : 

Sayın Başkanlığa 
, Parti Grupları adına konuşanların dışındaki 
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konuşmaların 5 dakika ile tahdidinin reye konul- I F. 
masını teklif ediyorum. I 21.1 

Zonguldak Mebusu 
Cemal Kıpçak 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Parti adına konuşacaklar hariç diğer arkadaşlar 
fasıllarda beşer dakika konuşacaklardır. 

F . Lira 
101 TaMsattar 12 486 155 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

102 Murakıp ücreti 2 030 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

103 Âsanin yollukları 4 527 000 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Ma<a#ar 779 167 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaftml edilmiştir. 

202 Ücretler 677 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 154 900 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Mm ve yardımlar 39 T20 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil b i lenler 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

209 5434 sayı'lı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. EmeMi Sandığına 
yapılacak Memeler 79 896 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

210 5027 sayılı Kanun gereğince 
Umumi Kâtibe verilecek tem
sil tahsisatı 8 000 
REÎS — Kabul edenler... Etini 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Fazla çalışma hakları 
REİS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er ta.ym bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

301 Büro mesrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

302 Millî Saraylar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-

* yenler... Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

REÎS — Kabili edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul -edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basimevii işletme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Riyaset temsil masrafları ve 
riyaset konutu 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

404- Koruyucu asker müfrezesi 
masrafları 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
130 000 

11 100 

115 150 

92 500 

300 

41 250 

62 253 

16 250 

4 000 

8 500 

75 000 

6 500 

12 500 

140 552 

658 
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451 

453 

454 

456 

476 

477 

501 

502 

503 

601 

701 

751 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerinin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta, masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kat>ul edilmiştir. 
Steno kursunun gerektirdiği 
her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar bocçları 
REÎS .— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Karşılıksız borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yehler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kaıbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satm -alınacalk makina, alet ve 
gereçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
34 829 

378 550 

9 165 

2 000 

21 000 

77 910 

500 

7 694 

5 000 

290 000 

244 880 

B — Riyaseti OtimHitr 'Bİttç&si 
REÎS — Fasıllara geçilmesini reylerinize 

arz ediyorum: Kabul edenler... Efariiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
101 Reisicumhur tahs&satı 150 000 

REÎS — Kabul edenlef... Etmi-

F. 

201 

202 

206 

209 

210 

213 

301 

304 

306 

307 

309 

402 

501 

502 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul <edenkr„. Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fılcrasiyle 34, 
38 ve .39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Eme'kli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yaverlik ve başdoktor tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. . 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Su ve bahçe masraflariyle işçi 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl 'borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar ibtfrçları 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

130 201 

185 400 

5 600 

19 567 

3 000 

15 530 

238 000 

35 000 

20-000 

19 941 

39 000 

60 000 

- 6S9 — 



F. 
503 

601 

701 

752 
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1952 yılı karşılıksız borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarım ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yeniden alınacak taşıt vasıta
ları 
REİS — Kabul edenler... Etıni-
yemil er... Kabul edilmiştir. 

22.2 
Ldra 

2 900 

5 000 

5 500 

15 000 

(7 — Divanı Muhasebat Reisliği Bütçesi 
REÎS — Divanı Muhasebat Reisliği Bütçe

sine geçiyoruz. Heyeti Umumiyesi üzerinde 
söz istiyen yok. Fasıllara geçilmesini kalbul 
edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmiştir. 

F. 
201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabaıl edilmişti r. 
Ücretler 
REÎS — Kabul «edenler.... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
REÎS — Kabul ede.nl.er... Etmi-
yeıııler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi-
yeıuler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y emler... Kabul edil mistir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
.maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T. € . Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edetnleır... Etmi-

Lira 
1 825 501 

137 100 

15 000 

56 040 

107 944 

3 000 

1954 
F. 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

451 

456 

476 

501 

502 

503 
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yeniler... Kabul edilmiştir. 
Bü™ masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edeınleır... Etmi-
yen/ler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul -edenler... Etmi-
,yenler... Ka'bull. edi'lmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y emil er... Kabul edi'lmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edeınlıer... Etmi-
y enler... Kabul edi'lmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edeınlıeır... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edemle:!'... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
Yayın m asra.f 1 a rı 
REÎS — Kabul edeınleır... Etmi-
ye'mler... Kabul edilmiştir. 
DüşünüDmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edejnlıetr... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Karşılıksız lıorçlar 
REÎS — KaİMil edenler... Etmi-

Lira 

207 021 

62 609 

32 500 

20 000 

15 654 

338 000 

7 000 

2 063 

500 

ro ooo 

1 000 

4 000 

59 

— 660 — 

http://ede.nl.er


t : 47 22.2.1954 O : İ 
F. Lira 

yenler... Kabul edilmiştir. 
601 Çeşitli yardımlar 5 000 

REÎS — Kabul ledenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 25 000 
REİS — Kabul <edenk*r... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 145 000 
REÎS — Kabul ©dinler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

752 Riyaset otomobili satınakna 
karşılığı 22 000 
REÎS — Kabul edenLer... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

D — Başvekâlet Bütçesi. 
REÎS — Başvekâlet Bütçesi üzerinde söz is

tiyen Ali f^ahri îşeri. (Yok sesleri). 
Başka söz istiyen yoktur. Fasıllara geçilme

sini reye arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
F. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

Tahsisatlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmigtir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REÎS — Kabul edenler.... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 ncî maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
20 400 

441 601 

163 500 

95 000 

7 000 

18 200 

F. 
209 

Lira 

210 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

401 

403 

406 

421 

5434 sayılı Kanunun 14 ncii 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin-
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücnet 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
için kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Konuk ağırlama masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Örtülü tahsisat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Arşivler umumi masrafları 

33 200 

3 000 

60 300 

1 700 

73 800 

8 000 

13 750 

55 500 

2 000 

32 500 

360 050 

12 000 

2 000 000 

5 000 

— 661 — 



F. 

422 

22.2 
Lira 

2 000 
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REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4933 sayılı Kanun ve tüzüğü ge
reğince verilecek înönü Arma
ğanı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

451 Millî Savunma Yüksek Kurulu 
yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Basımevinde mevcut makina, 
alet ve gereçler onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Basımevi için alınacak makina, 
alet ve gereçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

E — Şûrayı Devlet Reisliği Bütçesi. . 

REÎS — Söz istiyen yok... Fasıllara geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1964 
F. 
209 

0 : 2 
Lira 

4 000 

500 

F. 
201 

202 

206 

207 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı, 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
860 126 

47 400 

23 800 

49 914 

3 000 

13 000 

2 500 

12 100 

3 500 

1 250 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul 'edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F — Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü Bütçesi : 

REÎS — Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz. 

2 000 

3 000 

10 000 

— 662 — 
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Köylü Partisi Adına Kâzım Arar, (Yok ses- | 

leri), Nazlı Tlabar (Yok sesleri), Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Maddede konu

şacağım. 
RElS — Ali Fahri İşeri (Yok sesleri), Zi

ya Termen (Yok sesleri), Salamon Adato (Yok 
sesleri), Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım, fikirlerin serbestçe ifadesi, haber ve hava
dislerin kolaylıkla ve endişesiz öğrenilmesi 
hürriyeti olan basın hürriyetinin hukuki mahi
yet ve mesnedi, bu meslekte çalışanların işle
rini kolaylaştırmak ve ona yardım etmek de
mek değildir. Hürriyet prensibi ile idare edi
len demokratik bir Devlet hayatında basın, za
ruri bir unsurdur. Demokratik memleketlerde 
basın hürdür. Çünkü; basının vazifesi, umumi 
alâka mevzuu olan hâdiseler hakkında efkârı 
umumiyeyi tenvir etmek, günün olaylarını sıh
hatle duyurmak, umumi efkârı sevk ve onun 
teşekkülüne hizmet etmek, haber ve havadisle
ri bitaraf ve şuurlu bir tarzda nakletmekle be
raber, onları münakaşa etmek ve münakaşada 
bir kanaat sahibi olarak, tasvip yahut reddet
mektir. Hukuki mahiyet ve mesnedini bu esas
larda bulan basının çeşitli kanunlarla ağırlaş
tırıcı hükümlerin getirilmesi kararlaştırılır, 
öbür yanda hiçbir objektif ölçü olmaksızın de
mokrasimize şeref vermiyen tarzda ahlâk sa-
lâbetini zedeliyen usul ve şekillerle resmî ilân
ların tevzi tarzı daha çok keyfî şekil alırsa, 
hürriyetinin nasıl bir mâna taşıdığı iyice anla
şılmış olur. 

Rey sahibi vatandaşın camiayı ilgilendiren 
bütün meseleler hakkında çeşitli fikirleri öğ
renmesi hakkıdır. 

Resmî ilânların mühim rol oynadığı basın 
hayatımızda bu ilânların, sureti katiyede, ikti
dar tarafından hiçbir objektif ölçü olmaksı
zın alkış nispetinde dağıtılması, hattâ kasdı 
mahsusla önceden avanslar dağıtılması, diğer 
taraftan basın hürriyetini ciddî surette zedeli
yen hükümlerin imaline teşebbüs edilmesi kar
şısında müstakil ve bitaraf Türk basınının şe
refli hizmet vazifesine ağır darbeler indiril
mektedir. Vatandaşın haber ve havadis alma 
basının tenkid ve muarakahe hakları bu iki 
kutbun ayrı istikametten birleşen demir çembe
ri içinde boğulmak istenmektedir. I 

1964 0 : 2 
Anadolu Ajansı bir bakıma anonim şirket 

sayılaa Anadolu Ajansı Hükümetin elindedir. 
Ve idaresi alımdadır. Bu sebeple Anadolu 
Ajansının bitaraf olması zaruridir. Dört yılın 
peşimizde bıraktığımız olayları şehadet etmek
tedir ki, Anadolu Ajansı bu vasfı yadırgama
da ve unutmada ısrar eder bir durumda tutul
muştur. Memleketin haber ve havadis ihtiya
cını temin, dünya piyasalarının durumunu 
memlekete ulaştırmak, memleket haber ve ha
vadislerini dünyaya duyurmak başlıca vazifesi 
olan Anadolu Ajansının bu hizmetleri yerinde 
ve icabettiği şekilde ifa ettiği iddia edilemez. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ajans bir 

haber ve havadis vasıtasından ziyade Hüküme
tin tebliğlerini, iktidar partisinin propaganda 
menşeli haberlerini neşreden tek taraflı bir par
ti organı durumundadır. Çeşitli siyasi kanaat
lere sahip vatandaşlar Anadolu Ajansının ver
diği haber ve havadislere resmî vasfı ve âmme 
hizmeti ifası bakımından güvenmek ve itimad-
etmek ihtiyacındadırlar. Anadolu Ajansı İkti
dar Partisinin süzgecinden geçen bir havadis 
ımekaniızm'ası mahiyeti arz ettiğine göre bu iti
mat hissi gün geçtikçe zayıflamaktadıir. 

(Haber alma ve verme hizmetlerinin millî, 
iktisadi, malî ve spor servisleriyle bitaraf, sa
mimî, •doyurucu ve faydalı olması, vatandaşın 
geçmiş ve gelecek işler hakkında tereddüt ve 
şüpheden âri tanı ve yerinde fikir sahibi olma-
smr temin etmek demoknatik memleketlerde 
ajansların mukaddes ve başlıca vezifeleridir. 

'REİS — iSırrı Bey, vaktiniz tamam olmuş
tur. 

Ziya Termen. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş-

lar, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğü Bütçesi üzerinde kısaca mâruzâtta buluna
cağım. 

iMalûmu âliniz Basın - Yayın ve Turizm Ge-
nei Müdürlüğü bir kanunu mahsusla Başvekâ
lete bağlı bir Genel Müdürlüktür. Tanıtma 
Dairesi, Haberler Dairesi, Turizm Dairesi ve 

"Radyo Dairesi olmak üzere, dört ana kolu 
vardır. Radyo Dairesinin : İstanbul, İzmir, An
kara'da olmak üzeıre üç neşir istasyonu mevcut 
buıhırtaıyor. Üç aded yeni neşir merkezi açıl
masına ida karar verilmiş ve faaliyete geçilmiş
tir. 
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Radyo Dairesi faaliyetlerinin üzerinde dur-

ımıyaeağım, Radyo program]arı, her zevfea gö
re değişen esaslar kazanabilir. Garp musikisi
nin fazlalığını tenkid 'eden kütlenin karşısında, 
artık memıleketimizde oldulkça büyük dinleyici 
bulan zevkte yükselmiş, yeni bir kütle de be
lirmiştir. (Binaenaleyh :radyo idarelerimiz yerli 
ve Garp musikisini (memleketteki umumi arzu
ya tâbi kılarak muayyen (şekillere bağlanmış 
bulunuyor. Her taraf kendisini haklı göstererek 
karşı tarafun musiki neşriyatının çdk olduğun
dan bahsediyorlar. Bu hususta bir anket yapıl
sa, her halde halkın umumi arzusu anlaşılır ve 
bu sayede salim 'bir neticeye varılır. 

Radyo meselesi hakkında söz açımışken bir 
yeni mevzuıa da temas edeceğim; o da : Hükü
metimizin henüz üzerinde durmadığı, televiz
yon meselesidir. Bugün Amerika'da 13 ımilyon 
alıcı aletin mevcut bulunduğunu istatistiklerde 
görüyoruz. Malî kudreti düzgün 'olan ailelerde, 
âdeta bizdeki çamaşır makinesi, telefon ve sa
ire gibi, her evde mevcut bir ihtiyaç malzeme
si haline girmiştir. Biz, yüksek; bir ımaiiyete 
mal olacağıma kaani olmaikla beraber, televiz
yon mevzuunun, İstanbul, Ankara şehirlerinin 
iç neşriyatında kullanılmasmı mümkün gör
mekteyiz. Meselâ Devlet Tiyatrosunun neşriya
tına, istanbul eğlence yerlerinin neşriyatını hal
kın ayağına kadar götürmek bakımından ye
rinde buluyorum. İnşallah gelecek yılkı bütçe
lerde Devletin bu mevzua tabsis edebileceği im
kânlar zuhur eder ve bu iş de tahakkufe safha
sına alınır. 

Turizm dâvasında, kısaca biıikıaç noktaya 
temas etmek zaruretini "duymaktayım : 

Turizm Kanununu, 1949 da ve ondan son
raki yıllarda ihya etmiş bulunuyoruz. Geçen 
sene kabul edilen, Turizmi Teşvik Kanunu mer
iyete girmiştir. Kendisinden çok şeyler bekle
nilen bu kanun, memlekete turistik zaviyeden 
beklenilenleri sağlayabilen bir kanun olama
mıştır. Bunun sebebi, Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanununu, bu kanunla ve mevzula il
gili diğer kanunlara bağlamalk lâzımgelirdi. s 

Halbuki bunlar tamamen yapılamamıştır. Tür
kiye'de turistik faaliyetleri engeiliyen birta
kım kanunlarımız meydanda bulundukça ve 
halkın turistik terbiye işi Devletçe ele alınma
dıkça, turizm meselesi bu memlekette toptan 
ayakta duramıyacaktır. 
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REİS — Bir dakikanız kaldı. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Bir dakika

nın kısalığı karşısında temas etmek isrtediğim 
mevzuların bir kısmını bırakıyorum ve ancak 
mühimlerini tercihan arz ediyorum. 

Arkadaşlar, bu yaz Yunanistan, Yugoslav
ya ve İtalya 'ya gittim. Yunanistan ve Yugos
lavya'da gördüğüm Türkle meskûn bölgelerin, 
memlekete hasret çektiklerine şahit oldum. 
Bu, filvaki hepinizce malûm bir keyfiyettir. 
Bu münasebetle arz etmek istediğim şudur : 
Yüz bin nüfuslu ve hemen yarasına yakan hal-
kınm Türk olduğu, lisaniyle, âdetiyle, ayağı
na giydiği çorabiyle ve her akşam sofrasında 
yediği çeşitli yemeğiyle, Türk oğlu Türk oldu
ğu, keyfiyeti bir vakıadır. Türkiye olarak bu 
ırkdaşlarımızla ilgilenmemiz, vazifedir. Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün bir ta
nıtma dairesi vardır. Bu dairenin yüz binlere 
vâsıl olan tahsisatı mevcuttur. Üsküp gibi 
Türk'ü çok bir yabancı memlekette, hem de 
Türk oğlu Türk bir memlekette, millî arzuların 
tahakkuk ettirilmesi, Türk'e orada yardımcı 
olunması için bir mümessillik yoktur. Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı bir 
mümessilliğin açalmasa ehemmiyetle lâzamdır. 

İkincisi; Yunanistan'da Kavala, Serez, Is-
keçe ve Gümülcine 'de, serapa Türkler yaşamak
tadırlar. Bunlar da bir Türkiye haritasına has
rettirler; bir Türk büyüğünün resmini arzula
maktadırlar, fakat her şeyden uzak ve mahrum 
yaşamaktadırlar. Türkiye hakkanda boğuk ge
len radyo haberlerden başka (o da gizli din
lenmek suretiyle) hiçbir şeye malik olamamak 
gibi bir talihsizlik içindedirler. Bu bölgelerden 
en çok Türk nüfusu olan Gümülcine şehrinde 
de, keza, Basm - Yayın'm bir Türk mümessili
nin bulunması, fevkalâde ehemmiyetli olacak
tır. 

Rodos ve Kıbrıs'ta da iki mümessillik ola
rak ki, ceman dört mümessilliğin; (yıllık gide
ri Büyük Türk bütçeninde katiyen bir rakam 
ifade etmiyecektir) gelecek yıllarda ihdası za
ruridir. Bu itibarla, bu dört mümessilliğin ge
lecek sene bütçemizde yer almasını ve buralar
da birer haberler şubesi açılmasını çok ehemmi
yetli bir mesele ve zaruret olarak, Hükümeti
mizin takdirlerine arz ederim. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

— 064 — 
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MÜFÎT ERKUYÜMCU (Balıkesir) — Muh- | 

terem arkadaşlar, ben de kısaca turizmden j 
bahsedeceğim. 

Bugün Avrupa'nın birçok şehirleri Paris, 
Roma. gibi büj'ük şehirleri turistlerle dolup bo
şalmaktadır. Biz, Meclis Heyetine dâhil olarak 
Hindistan'a gittik. Hindistan'ın birçok "şehirle
rinin, Bombay, Kalküta gibi büyük şehirlerinin 
mütemadiyen turistlerle dolup boşaldığını hay
retle gördük. Bizim memleketimiz ise turizm 
bakımından eşsizdir. İstanbul tabiî güzellikleri 
ve tarihî âbideleri itibariyle dünyanın eşsiz bir ı 
şehridir. Saniyen Efes gibi, Bergama harabeleri 
gibi turistleri celbedecek büyük kaynakları
mız da vardır. Bütün bunlara rağmen biz tu
ristlerden lâyıkiyle istifade edemiyoruz. Bu işe 
lâyık olduğu ehemmiyet verilmiyor. Halbuki 
bu iş bizim için mühim bir döviz kaynağıdır. 

Bu vesile ile Hükümetten istirham ediyorum, 
bu işi lâyık olduğu ehemmiyetle ele alsınlar, 
turizm işine ehemmiyet vererek hususi bir ka-
•ıran mu yapmak lâzımdır, turizm işine ayrıla
cak paraları mı artırmak lâzımdır? Hülâsa.jıe 
yapmak lâzımgelirse onu yaparak memleketi
mize turist celbine çalışsınlar. Memleket için bu 
büyük bir döviz kaynağı olacaktır.. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaş
lar, Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğü Bütçesi görüşülürken, - biraz önce Anadolu 
Ajansı ve kısmen de basın işleri hakkında mâ
ruzâtta bulunmuş idim. Fakat konuşma tahdi
di yüzünden radyo mevzuu üzerinde durmak 
imkânı olamamıştı. Şimdi radyo üzerinde birkaç 
dakikanızı almak mecburiyetindeyim : 

Demokratik memleketlerde radyo üç katego
riye ayrılır. Birincilerinde radyo tamamen şir
ketlere aittir. Siyasi partiler ve vatandaşlar üc
ret mukabilinde radyolardan istifade ederler. 
Devlet ancak müsavatı temin için radyoda mu
rakabe işini görür. Aksi takdirde Devletin rad
yo yayını hakkında salâhiyeti yoktur. 

İkinci kategoriye dâhil memleketlerde ise 
radyo tamamen Hükümetin idaresinde olup Hü
kümet radyodan dilediği şekilde istifade ede
mez, yalnız Hükümet icraatını haber olarak ve:--
me vasıtasıdır. 

Diğer memleketlerde radyolar siyasi parti
lere sövmez, iktidarın propaganda organı de
ğildir. I 
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| Bizim radyomuz ise, bu üç kategoriden hiç-' 
I birisine uymamakta r e benzememektedir. Hu

kuki mahiyeti bunlara benzememekte ve hiçbir 
esasa istinadetmemektedir. 

Devlet radyosu Hükümetin inhisarı altında 
olup dilediği zaman ve dilediği şekilde propa
gandasını yapmakta ve dilediği şekilde, diledi
ği şahıslara sövmekte ve dilediği partilere hü
cum etmektedir. Buna karşılık radyodan siyasi 
partilerin, siyasi şahısların cevap hakkı yok-. 
tur. Kendilerine savunma imkânı verilmemiştir. 

I Demokratik dünyanın hiçbir yerinde bunun bir 
•benzeri bulunamaz. Bir şey hatırlatayım : Ge
çenlerde Tito Yugoslavyasmda muhaliflere rad
yoda savunma imkânı verilmişti, Cilâs radyoda 
Tito'ya cevap verme imkânını buluyor. Tito Yu
goslavyasmda Devlet radyosunda siyasi parti
lere ve muhaliflere savunma imkânı verildiği 
halde demokratik bir rejim ideali peşinde oldu
ğunu söyliyen ve tekrar edilen Türkiye'mizde 
maalesef Devlet radyosunda siyasi partilere ce
vap hakkı yoktur, kendilerini savunma imkânı 
verilmemiştir. Başvekil İçişleri Komisyonunda 
ıbir kanun teklifi münasebetiyle verdiği cevap
ta, Devlet radyosunda siyasi teşekküller kendi
lerini savunabilir. Radyoda muhalefete hücum 
edilmiyecektir. Bunu sözümle vadediyorum de
mişti. Bunu mütaakıp aradan bir zaman geçtik
ten sonra Antalya parti kongresinde Ankara Be
lediye Reisi ve milletvekilleri kongrede konuş
tular. Devlet radyosu .dakikası millete yüzlerce 
liraya mal olan Devlet radyosu muhalefete söv
dü bu bir hakikattir. İçişleri Komisyonunda 
Başvekil eğer Devlet radyosundan siyasi parti- • 
lere ve milletvekillerine her hangi bir hücum 
vâki olursa Büyük Millet Meclisinde bunu so
ru mevzuu yapabilirsiniz demişlerdi. İki muha
lefet milletvekili bunu huzurunuza getirdikleri 
zaman Başvekil Yardımcısı Celâl Yardımcı şöy
le buyurmuşlardı; 

REİS — Bir dakikanız var efendim. * 
SIRRI ATALAY (Devamla) — (Başvekil 

böyle bir söz vermiş olabilir. Böyle bir söz ver-
• misse bu sözü olsa olsa siyasi kaidelerin çerçe

vesi içinde faaliyette bulunacak bir muhalefete 
i vermiş olmasından başka mânaya hamletmeye 

imkân yoktur.) Görülüyor ki, muhalefetin rad
yoda konuşma hakkı iktidarın elindedir. Muha
lefet güdümlü ise iktidar kendisine konuşmak 

I hakkı verecek değilse, iktidara hoş görünmü-
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yorsa kendisine .radyoda konuşmak; hakkı veril-
miyecektir. , . _ 

.REFET AKSOY (Ordu) — .Seçimlerde -çok-
konuşursunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Konuşuruz 
beyefendi, çok konuşuruz. 

Görülüyor ki, Devlet radyosunda siyasi par
tiler konuşmak,, cevap vermek hakkından, tama
men. mahrumdur. Devlet radyosunu demokratik 
hukuki nizamlara bağlıyacağını iddia eden de
mokratik iktidar 4 yıl içinde bunun iyiye götürür 
en ufak bir işaretini.vermemiştir ve vermemekte 
de inat etmektedir. 

REÎS — Sırrı bey vaktiniz tamamdır. 
Söz Ferid Melen 'indir. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım; üç yıldır basın ve yayın bütçesinde 
üstüste şu iki mevzua temas ettim. Birisi, şu meş^ 
hur radyo, diğeri de resmî ilân. 

Radyo hakkında çok şeyler söylendi, yazıldı, 
radyo partizan mıdır, değil midir? Bunun üze
rinde delil söylemeye de lüzum kalmadı, çünkü 
bunun şaheser misallerinden biri, bütçenin ilk 
konuşulduğu gün ve bugün Büyük Millet Mecli
sinin huzurunda cereyan etmiştir. Ortada bu mi
sal de olduktan sonra, demin de söylediğim gibi, 
artık radyo partizan mı değil mi bunu münakaşa 
etmeye lüzum yoktur. Anlaşılmıştır ki, iktidar 
şunu söylemek istemiştir, kim ne derse desin, rad
yoyu ben keyfî olarak kullanacağım. Böyle söy
ledikten ve bunu fiilen tatbik ettikten" sonra ha-
kikatan bir şey söylemeye ihtiyaç kalmaz. Bunun 
hallini artık milletten beklemek lâzımdır. Millet 
tasvip ediyor mu etmiyor mu? Reyleri ile bunu 
seçimlerde gösterecektir. Eğer millet tasvip eder 
ve bütün bunlara rağmen tekrar size iktidarı ve
rirse o zaman istediğiniz gibi kullanın. 

Radyo mevzuunda ikinci bir noktaya temas 
etmek istiyorum. Radyo idaresi halkın huzuruna 
çıkardığı insanların halka hürmetkar olmalarını 
temin, etmeye mecburdur, halkın zevkma' riayet
kar olmaya, halita karşı hürmetkar- olmalarını te
min eylemesi lâzımdır. Maalesef,, bilhassa sözlü 
yayınlarda konuşanların birkaçı,, bilmiyorum sa
dece bende mi Iböyle. intiba h^sıl -oldu, dinlediğim 
insanlardan birçoğunda da. aynı intiba hâsıl ol
muştur. Ayık kafa ile mikrofona çıkmıyorlar, 
Faraza bir tanesi bir. milletvekili arkadaştır ki, 
yakın zamana,; kadar politik konuşma 'yapıldı 
bir tanesi de Burhan Belge'dir^ -Bunların .rdyık 
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lcafa ;,ile. mikrofona- gelmelerini temin: etmek* Rad
yo -İdaresinin vazifesidir ve vatandaşlara hürmet-
etmelerini öğretmesi lâzımdır. 

Sonra radyoya musallat bir delikanlı vardır. 
Soğukluklar yapıyor. Vatandaşın, arasıra anket 
yapıp, fikrini yoklamak lâzımdır. Vatandaş hoş
lanmıyorsa ısrar etmemek lâzım, istiyorsa pekâlâ. 
(Kimdi o sesleri) «İsteyin çalalım» servisini ida
re eder. Evvelce haftada bir idi. O saatlerde ka-

I patıyorduk. Şimdi aşağı yukarı beklenmiyen sa
atlerde sık sık: ortaya çıkmaktadır ve tabiî yine 

I kapatmaktayız. Eğer Radyo idaresi bir anket 
yaparsa bunun halk üzerinde ne kadar kötü tesir 

I yaptığını anlıyacaktır. Filân, zatın mahdumudur 
I diye bunda ısrar etmemesi lâzımdır. 

• ,; Resmî ilân mevzuu, bu mevzua temas etmeye 
ihtiyaç duymuyorum. Sadece işaret edeyim ki, 
facia devam etmektedir. Resmî ilân kararnamesi 
kanuna-»aykırıdır. Tatbikat da kanuna aykı
rıdır. 

RElS Ferid Bey bir dakikanız, kalmıştır. 
•FERİD MELEN (Devamla) — Bu, bir nevi 

haksız iktisaptır.' Haksız iktisapta . 'bulunanlar
dan bu paraların istirdadı ve verenlerden taz
mini lâzımgelm ektedir. Geçen sene de söyledim. 
bu sene de tekrar -ediyorum. Bu sözlerimin tek
rarında fayda vardır. Zapta geçsin ileride taam-
müdün delili olur. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BlLGÎN (izmir) — Efendim kısa olarak bir iki 
noktaya arzı cevap edeceğim. 

Basın hürriyeti hakkında Sırrı Atalay ar
kadaşımızın sözleri her kesin takdir edeceği ka
dar hakikata aykırıdır. Türkiye'de matbuatın 
bugünden daha hür olduğu, hattâ ecnebi mem
leketlerle kıyas edilirse bizden daha hür bir 
rejimin bulunduğu bir memleketin misalini ve
remezler, zannederim. 

Anadolu Ajansının faaliyetinden bahsedil
miştir. Anadolu Ajansı faaliyetini, Meclisimizin 
ve encümenin daima izhar ettiği, arzuya göre, 
tesvi. etmiş/bulunmaktadır. Halen izmir'de yeni 
bir şube açılmıştır. Adana'da keza bir şube 
açılmak üzeredir. Karadeniz sahilinde de bir 
şube açılacaktır. Bu suretle Anadolu Ajansının 
faaliyeti genişlemiş bulunmaktadır. 

Reisicumhurumuzun • seyahatleri esnasında 
Anadolu Ajansının ne kadar sıhhatle, seyahati 

I yakından takibederek habercilik vazifesini,, ifa 
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ettiği bütün arkadaşların malûmu bulunmakta
dır. 

Anadolu Ajansının bitaraflığından bahsedil
miştir. Ajans idaresi bitaraflığa âzami hassasi
yetle dikkat etmektedir. Devlet neşriyatını ve 
tebligatını birtaraflığa aykırı olarak telâkki 
ediyorlarsa, bunun Ajans idaresinin vazifesi 
içerisinde bulunduğunu hatırlamak icabeder. 

Ziya Termen arkadaşımız; Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğünün dışarda, Türk 
azınlıklarının bulunduğu memleketlerde mümes
siller bulundurmasını temenni ettiler. Halen mü
dürlüğün Avrupa ve Amerika'da birkaç mü
messilliği vardır. Bu, ilerde bütçe imkânı nispe
tinde ele alınabilecek bir meseledir. Basın Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğünün turizm hu
susundaki faaliyeti 6186 sayılı Kanundan sonra 
daha esaslı olarak başlamıştır. Bu defa bütçe
ye Turizm fonu için iki milyon lira tahsisat ve
rilmiştir. Müdürlüğün bu sahada daha iyi va
zifeler ifa etmesine yardım edecektir. 

Ferid Melen arkadaşını dediler ki, bu önü
müzdeki seçimde eğer kazanırsanız, beğenme
dikleri basın, radyo ve ilân mevzularını iste
diğiniz gibi yaparsınız dediler. Esasen daha 
evvelki seçim bunun cevabını vermiştir. Biz bu
raya kendiliğimizden gelmiş değiliz. Bunun da 
cevabını arzu ettiğiniz şekilde 2 Mayıstan son
ra alacaksınız. 

FERÎD MELEN (Van) — O vakit resmî 
ilân almaya başlamamıştınız. 

BEHZAT BÎLGtN (Devamla) — Radyoda 
konuşan arkadaşlarımızdan ikisi, hakkındaki 
sözlerine bilhassa teessüf ederim. Çünkü bun
ların ayık kafa ile konuşmadıklarını ifade et
tiler. Belki bu arkadaşların konuşmaları Ferid 
Melen arkadaşımızı tatmin etmiyebilir. Fakat, 
bu, kendilerinin bu şekilde konuşmalarını ica-
bettirmez. Hiçbir arkadaşımıza kendini bilmi
yor vaziyette mikrofon karşısına çıkıyor ithamı 
yapılamaz. Böyle bir iddia ile haysiyetlere te
cavüz etmeye hakları yoktur. Buna hiçbir za
man imkân da yoktur. Bunu radyo idaresi ya
kından takibetmek mevkiindedir. Ve zaten böy
le bir şey de olmadığını Yüksek Heyetiniz tak
dir eder. 

Bâzı noktaları tavzi lüzumunda maruzatım 
bundan ibarettir. 

NACt BERKMAN (Samsun) — Radyoda 
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küfürden bahsedildi, bu ne dereceye kadar 
doğrudur? 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bizim bil
diğimize göre hiç kimseye radyoda küfür edil
memiştir. Eğer bir kimseye böyle bir küfür 
vâki olmuş ise ve arkadaşımız bu iddiada bu
lunuyorlarsa kime ve ne zaman yapılmıştır? Bu
nu bildirmeleri lâzımdır. Radyo idaresi kendi
sine verilen vazifenin hududu ve çerçevesi dâ
hilinde muntazaman çalışmaktadır. 

REÎS — Grup namına Kâzım Arar. 
TÜRKtYE KÖYLÜ PARTÎSÎ GRUPU ADI

NA KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlar, Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesini müzakere eder
ken bu Umum Müdürlüğün Basın işleriyle he
men hemen alâkasının kalmamış olduğunu gö
rürüz. 

Kâğıt buhranının mevcut olduğu yıllarda 
ve hattâ bugün de gazete idarehanelerine kâ
ğıt tevzi etmek, gazetecilere basm kartı ver
mekten başka bir hizmeti kalmamış oluyor. Bu 
Umum Müdürlüğün basın mevzuunda faaliye
tinin bundan ibaret olduğunu komisyon raporu 
da teyidetmektedir. 

Yeni yönetmelikle yapılan sarı kart tahdi
datı vaktiyle muhalefetin çok istifade ettiği 
muhtelif meslek mensuplarının mahallî gazete
lerdeki serbest tenkidlerine fiilen set çekmiş
tir. 

Bugün Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü adını taşıyan bu teşekkül gayet mühim, 
nazik, siyasi ve gayrisiyasi faaliyetleri içine 
alan kocaman bir müessese halini almış bulun
maktadır. Bu itibarladır ki, Basın dışında ka
lan faaliyetlerine ait görüşümüzü arz edebili
riz. 

1946 - 1954 yılına kadar bw emektar mües
sesenin, kimlerin, hangi siyasi teşekküllerin, 
şikâyetine muhatap olduğunu belirtmek, bu 
idarenin hakiki hüviyetini meydana koyacak 
•mahiyette bulunduğunu izaha yeter sanırız. 

1946 - 1954 arası güzeıram eden sekiz sene 
içinde Devlet Radyosunun geçirdiği istihale de
mokrasi hayatımızda 'gölge teşkil edecek geri 
ibir zihniyetin beliğ misalini vermiye kâfidir. 

Dira siyasete alet etmek ne kadar yanlış 
ve mukaddes tanıdığıinız dinimize hürmetsiz
lik ise, Devlet Radyosunu .da parti menfaatle
rine alet etmek o derece hatalı bir yol ve de-

— 667 — 



î : 47 22 . 2 . 
nıokrasi dediğimiz rejimin mevcudiyetini sağ- [ 
lıyan muhalif partilerin de siyasi haklarına te
cavüz olduğuna muhalif, muvafık hattâ ba
ğımsız her vatandaş kaani bulunmaktadır. 

(Dün Muhalefet Partisinin haşsözcüsü Puad 
Köprülü Devlet Radyosu haklkrnda ibakınız ne
ler söylüyordu : «iktidar Partisinin 'bir propa
ganda 'aleti halinde işliyen ve Muhalefet Parti -
sine tamaimiyle -kapalı kalan'radyo vaziyetinin J 
de ıslah edilmesini ve muhalefetin bundan fay
da! anmasına imkân 'bırakılıması da süratle ele 
•ali'nmaısı gereken, ibir meseledir.» 

!Fuad Köprülü işi daha ileri götürerek De
mokrat Partin in -alım iş olduğu Hürriyet Misa-
'kı kararından sitayişle bahsederek güzel ve I 
parlak temennilerde bulunuyor ve diyor ki : 
«Biz sadece siyasi mahiyette bâzı kanunlardan, 
yani memleketin hakiki bir demokratik rejime 
kavuşmasını temin • edecek kanunlardan Ibahset-
mek istiyoruz; Şeyim Kanunu, Memurin Mu-
ıhakemat Kanunu. Matbuat Kanunu, Radyo Ka
nunu ıgibi...» 

T>ün Devlet Radyosundan istifade hasretini 
çeikeıı Demokrat Parti, hakiki demokratik reji
me kavuşm'ani'n çarelerini Radyo Kanununda 
arıyacak kadar buhran geçirdiğini bugün ta
mamen unutmuş ve radyoyu ibel.ki. eskisinden 
fazla kendi partisinin bir propaganda aleti 
-halinde işletmeye devam edegelımiştir. Muhale- I 
feıtte iken ağhyan. iktidarı ele aldıktan sonra 
ağlatan idarenin samimiyetine inanmak en ha
fif tâ'biri ile safdillik olur. 

Türkiye Köylü Partisi de Sayın Fuad Köp
rülü'nün dünkü samimî teklifine katılacak bir 
Radyo Kanunu istemektedir. Bu kanunu Sayın 
Köprülü temin edemezse eski dostluğumuzun 
bir nişanesi olarak ve Köprülü'ye küçük bir hiz
met yapabilmenin zevkini tatmak için müsaade 
buyururlarsa biz getirelim. Ve radyoyu bir çift
lik halinde kullanan sabık iktidarın durumuna 
düşen ve hattâ geçen Demokrat Parti iktidarı
nın elinden kurtararak millet ve memleket hiz
metine tevdi ve kanun himayesine teslim edelim. 

Sabık iktidarın da radyo hakkındaki düşün- I 
çeleri ve şikâyetleri yeni iktidarın muhalefette j 
iken yaptığı tenkidlere çok benzemektedir. Şu 
farkla ki : Halk Partisi, biz tek partili rejimin 
tesiri altında yaptık. Yanlış hareket et
tiğimizi anlıyoruz, fakat siz bunları yapmıya-
eağız, düzelteceğiz vadiyle geldiniz diyor. I 
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Demokrat Parti de tek partili rejimin içinde 

uzun müddet kalmanın neticesi olarak bıraka-
madiğimiz kötü ihtiyatların zebunuyuz diye bil
se müsamahamızdan bir nebzesini olsun kendi
lerinden esirgemiyeceğiz. Hulâsa bu Devlet rad
yosu her yönden kabili müdafaa tarafı bulun-
mıyan çıkmazdan kurtarılmalıdır. 

Anadolu Ajansı, bugünkü faaliyeti ile, ruhu 
ile tam mânası ile iktidarın bir organı halinde 
çalışmakta ve kuruluş gayesini arzu edilir şekil
de takibedem emektedir. 

İddia edildiği gibi hâlâ ajans muhabirlerinin 
vali ve kaymakamlar tarafından tavzif edilen 
memurlarla idaresine veya iktidarın mahallî 
partizanlarla devam edilmekte ise buna da son 
verilmesi iktiza eder. Anadolu Ajansının taşıdı
ğı imtiyaz dolay isiyle her bültenini bilâ kayclü 
şart yaymlıyan Radyo evi, elbette ki ajansın ha
berlerinde tam ve mutlak bir sıhhat ve doğru 
haber beklemek mevkiindedir. Çünkü radyo bir 
âmme müessesesidir. Devletten yardım görmek
ten başka resmî sıfatı olmıyan Anadolu Ajansı 
şirketinin daha düzenli bir yola sokulması zaru
ridir. 

timi propaganda : Bizde propaganda, henüz 
iyi anlaşılmamış ve günün icaplarına uygun bir 
propaganda faaliyeti temin edilememiştir. 

Memleketimizin her bakımdan görülmeye de
ğer, bediî güzellikler ve özelliklerle bezenmiş 
ve turist celbine müsait öyle yerleri vardır ki, 
bunları kıymetlendirmek ve yabancı seyyahla
rın sayısını artırmak için kâfi derecede gayret 
ve yeter derecede bilgiye sahip değiliz. 

Yine Sayın Raportör Behzat Bilgin arkada
şım, bu iddiamızı geçen bütçe müzakerelerinde 
olduğu gibi ka(bul etmiyebilirler. Tetkikatım 
kanaatimde en küçük bir değişiklik husule ge
tirmemiş, bilâkis takviye etmiştir. Geçen yıl ol
duğu gibi bu yıl da Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünde propoganda sanatına bi
hakkın vakıf mütahassıs mevcut değildir. Belki 
bunda umum müdürlüğün de hakkı vardır. Ele
man bulamamak gibi bir mazereti ileri sürseler 
bizim de böyle samimî bir itirafa karşı söyliye-
ceklerimiz, temennilerimiz olacaktır. Fakat Ba
sın - Yayın bunu bir türlü kabul edemiyor. Kaç 
mütahassısmız var diyoruz, ne rakam ne de isim 
veremiyor. Yalnız var diyor ve daha geniş ölçü
de propaganda yapabilmek üzere tahsisat veri
niz veya artırmız diyor. Şimdi propaganda ser-
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visinin faaliyetinin nasıl bir seyir takibettiğini 
kısaca arz edelim : 

Basın - Yayında turizm dairesi ve bir de 
tanıtma dairesi vardır. Propaganda neşriyatı 
bu iki daire tarafından tevzi edilmektedir. Tu
rizm dairesindeki neşriyat işi ile tanıtma daire
sinin tevzii bir elden idare edilmediği için bu 
mahsurlu tevziat bir türlü koordine edilememek
tedir. 

Hakikaten güzel yurdumuzu bütün dünyaya 
tanıtmak istiyorsak bu umum müdürlüğe birkaç 

» noktayı hatırlatmak isteriz. 
Basın - Yayın Umum Müdürlüğünde bir 

tanıtma heyetinin kurulması zaruridir; bu he
yette muhtelif branşlarda insanlar bulundurul
malıdır. Ehil insan mevcut değilse yabancı mem
leketlere bu işin ihtisasını yapacak insanlar 
göndermeli ve avdetlerine kadar yabancı müte
hassıslar istihdam olunmalıdır. Edebiyatta, mü
zikte arkeolojide Türkiye'yi muhtelif zaviyeler
den tanıtacak filimler çevrilmelidir. Antalya, 
Adana gibi bâzı vilâyetlerin filimleri teşhir edil
miştir. Fakat bunlar kâfi değildir. Bu vesile 
ile Sayın arkadaşımız Bürhanettin Onat'm meş
kûr olan mesaisini kaydetmek isteriz. Basın -
Yayın idaresinin Turizmi Teşvik Kanununun 
ruhuna uygun bir program hazırlaması' lâzım
dır. Son zamanlarda istanbul'da yapılan 300 
yataklı ve tam konforlu Hilton Oteli güzel bir 
adımdır. Fakat, yalnız muazzam bir otel yap
mak neye yarar. Bakımsız istanbul'un bilhas
sa turistlerle alâkası olan mahallerini Devletin 
şimdiden tesbit etmesi ve ele alması zaruridir. 
istanbul Belediyesinin müzaheretini temin et
mek zaruridir. Yine tekrar ediyorum; bu güzel 
memlekette bu turizme en müsait memlekette 
yalnız bir otel kâfi değildir. Bu işe daha ciddî 
sarılmalı, daha vukuflu daha bilgili insanlara 
işi tevdi etmelidir. Daha Avrupavari bir otel iş
letecek müdüre sahip bulunmadığımız bir mem
lekette faydalarını saymaya lüzum görmediği
miz turizm işini idare edebilecek ve güzel yur
dumuzu yabancılara tanıtacak bir elemana sa
hip olduğumuzu iddia edemeyiz. Nitekim bu 
sene istanbul'da toplanan Milletlerarası Malar
ya ve Halk Kredisi kongreleriyle Milletlerarası 
idari ilimler kongrelerine gelen birçok yabancı 
mümessillere kalabilecek otellerin bulunmaması 
yüzünden kendilerine ikametgâh olarak vilâyet
çe tahsis olunan bir vapurda kalmışlardır. Bu 
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çok hazindir. Ve Turizm idaresinin faaliyetine 
güzel bir örnektir. Nihayet istanbul Fethinin 
beş yüzüncü yıldönümü millî tarihimize ve onun 
büyük şahikalarından biri olan Fâtih' in şan ve 
şerefine uygun bir şekilde kutlanamadığı da bir 
memleket ve bilhassa istanbul halkının bildiği 
acı bir hakikattir. Bunun hazin hâtıraları mil
letimizin kalbinde daha uzun müddet bir inki
sar halinde yaşıyacaktır. Ve muhtelif vesileler
le kendini göstermekte geeikmiyecektir. 

Radyo evlerinin gelir mevzuu üzerinde 
Umum Müdürlüğün pek bigâne kaldığı da .aşi
kârdır. Halen 22 milyon nüfuslu bir memlekette 
f>42 bin radyo cihazının faaliyette bulunması geç
miş senelere kıyasen büyük bir rakam ve 
hattâ küçük politika oyunlarına yer verilerek va
tandaş refahının artışında aramaya bile çalışıl
dığını teessürle müşahede ediyoruz. 

Halen yarım milyonun üstünde çalışan rad
yo cihazı, miktarı o rakama, yaklaşan Devlet 
memurunun, şehir ve kasabalarda ikamet eden 
serbest meslek sahibinin pek azı d*ı köylünün 
elindedir. 8 - 12 arasında taksitle ve beher rad
yoda kırk, elli lira taksit farkı vermek sure
tiyle elde edilebilen ve tabiî ihtiyaç halini alan 
radyoyu nasıl refah vasıtası yapabiliyoruz, bunu 
bir refah ölçüsü olarak göstcrebiliyoruz? 
Eğer Basın - Yayın Umum Müdürlüğü radyo
dan memleketin daha geniş ölçüde istifadesini 
sağlamak istiyorsa nüfusumuzun % 84 ünü 
teşkil eden Türk köylüsünü bir tarafa bırakıp 
sadece şehir ve kasaba sakinlerine hizmet et
mekten tevakki eder ve Türk köylüsünün zi-
raatte, kültürde, sanatta inkişafını sağlıyaoak 
umumi bilgi verecek programlara yer verirdi. 
Basın - Yayın mevzuunda her yıl karşımıza 
yalnız komisyon sözcüsü çıktığını ve Hüküme
tin bu mevzu ile ilgisizliğini müşahede ettiğimiz 
için icra salâhiyetine taallûk eden temennileri
miz cevapsız bırakılmaktadır. 

542 bini bulan radyo cihazının kaçı şehir ve 
kasabalarda ve kaç tanesi köylerdedir. Bu rad
yoların kaçı bataryalıdır? Türk köylüsünü.) fi
kir seviyesini yükseltmek için köy tipi bir rad
yo kabul etmek ve gümrük muafiyetinden fay
dalandırılmak suretiyle köye bol miktarda ucuz 
radyo sokmak, radyo programlarında köye ay
rılan zamanın artırılması ve köylünün radyo
dan âzami istifadesini sağlıyaeak tedbirlerin 
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alınıp alınmadığını Hükümetten öğrenmek isti- j 
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türk köylüsünün 
Devlet radyosundan şikâyeti büyüktür. Bugün 
her köymüzde radyo yoktur. Büyük köyleri
mizde bir iki radyonun mevcudiyetini görü
yoruz. Bu da şahıslara ait olduğu için bütün 
köylünün istifadesini sağlıyacak mahiyette de
ğildir. 

Köylü, köylü saatinden müştekidir. Köyü 
bilmiyenlerin, köylü hayatını yakinen tanımı-
yanlarm köy saatini hazırlamasına elbette im
kân yoktur. Aynı zamanda köylü saati komik 
bir manzara da arzetmektedir. Köylü şivesi ile 
konuşmak köylünün anlıyacağı dilde konuşmak ı 
demek değildir. Köylü şivesini yapmak isti-
yen zatın konuşmasından şikâyet edilmektedir. 
Köylüler, radyoda bizi zekleniyorlar, biz böyle 
konuşmıyoruz, diyor. 

19,30 köylünün uyku saatidir. Sabahın be
şinde tarlasına koşan çalışkan Türk köylüsü ikin
di üzeri köyüne döner, yemeğini erken yer ve 
erken yatar. Bunu bir düzene koymak ve köylü
nün anlıyacağı şekilde konuşmak ve uydurma tak
litlerle asabını bozmamak lâzımdır, rodyo prog
ramlarına geçmiş iken diğer saatlerden de 
bir nebze bahsetmek yerinde olacaktır. 

Çocuk saati: Bu saat Türk çocuklarının se
viyesinde değildir. Eğer çocuk saati, Ankara, 
istanbul ve izmir gibi büyük şehirlerde oturan 
ailelerin çocuklarına hitabediyorsa doğrudur, j 
Halbuki bu saatlar bütün yurt çocuklarına hita-
betmesi lâzımdır. Dili bakımından, tesiri bakı
mından gayet itinalı ve yurda şâmil bir program ı 
olması gerekir. Halbuki Tmı saatte ne çocuk ede
biyatçısı, ne de çocuk terbiyecisi yoktur. Gerçi 
iki ilkokul öğretmeni bu işle alâkadar oluyor
sa da gayrikâfi ve kontrolsüzdür. Meselâ: Na-
mıkkemaPin şiirleri, Yahya Kemal'in Sessiz ge
misi büyüklerin bile lâyikiyle anlıyamıyacağı 
şiirlerin çocuk saatma konulmasını nasıl terviç 
edebiliyorlar? 

isteyin çalalım saati : Bir plâk neşriyatının 
bir program haline getirilmesi belki uygun ola- ı 
bilir. Fakat spikerler bunu ötedenberi ida
re ediyorlardı. Hav de zaman kaybetme
den. Bu saatte çalışanlar, çok konuşuyor
lar. Çok lâubalilik ediyorlar. Ve sağlık es
priler yapıyorlar. Aynı zamanda haftada bir 
gün olarak devam eden program, şimdi tam t i r I 
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saate çıkarıldı. Ve haftanın muhtelif günlerin
de faaliyettedir. Bu saatte lüzumsuz konuşma
lara. müdahale edilmeli, haftada bir defa ve 
âzami 30 dakikayı geçmemeli ve spikerler tara
fından idare edilmelidir. Hulâsa tam yılını dol
duran bu saate daha doğrusu ara verilmelidir. 

Büyük Millet Meclisi saati hakkında Yük« 
sek Meclise izahat vermeyi zait eddederiz. Top
lantı günlerinde gece saat 22 de hepiniz dinli
yorsunuz nasıl işitildiğini görüyorsunuz. Son 
Bütçe münasebetiyle de Maliye Vekilinin 
dört saat süren bütçe nutkunu ve bu 
günde muhalefete verdiği cevabı Meclis
ten naklen dinledikten sonra muhadefet söz
cülerinin konuşmalarını kesivermek umumi ef
kârca hiç de iyi karşılanmamış ve muhalefet söz
cülerinin tenkidlerinden içtinabedildiği mânası 
da çıkarılmıştır. Bir iktidar partisinin bütçe 
gibi millet hayatında büyük ehemmiyet taşı
yan bütçe müzakerelerinde Türk milletine ver
diği hesabın murakabesini yapmak yetkisinde 
bulunan, muhalefet partilerinin karşı beyanların
dan umumi efkârı mahrum etme teşebbüsü ver
diği hesabın samimîliğine kendisinin de kani 
bulunmaması demektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu Umum Müdürlük
te bâzı yolsuzluklar da olmaktadır. Meselâ hiç 
çalışmadığı halde maaş alan kimelerin mevcut 
olduğu haber veriliyor. Bendeniz burada isim 
tasrih etmiyeceğim. Eğer Umum Müdürlüğü 
temsil eden zat burada hiç çalışmadığı halde 
maaş alan zevatın mevcudiyetini açıklarlarsa 
mesele kalmaz. Açıklamak istemezlerse şahsi
yatla meşgul olmamak tarafını iltizam edece
ğim ve kendilerine isterlerse ayrıca haber ve
receğim. İstemedikleri takdirde bu ciheti kabul 
etmiş telâkki etmek kaydı ile hiç çalışmadan 
Devlet kesesinden maaşını muntazaman alan 
insanların artık sonunu kesmek için murakabe 
vazifemizi ifa etmek yerinde olacaktır. Bunu 
tahsisen alâkalı makamlara arz ediyorum. Bu
na benzer bir durum Millî Eğitim Bakanlığın
da da vâki olmuştu, iddia ettik, ısrar ettik, is
pat ettik. Fakat hiçbir şey yapılmamıştı. Te
menni ederim ki bunlar tekerrür etmez. Şimdi 
soruyoruz; kimler çalışmadığı halde maaş alı
yorlar, bu hal ne zamandan beri devam ediyor? 
Açıklasınlar. 

Bundan başka ihtisas kadrosuna alman ilti
maslılar vardır. Haydi bunlar bir iltimasa maz-
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har olmuşlar diyelim. Fakat ihtisas kadrosuna 
alınmadan iki derece üst maaş verilmek sure
tiyle tâyin edilen kimselerin de mevcut olduğu 
anlaşılmaktadır. Böyle kimseler var mıdır, kim
lerdir? 

Alelade işler için, mahza kayırmak maksa-
diyle, Ankara'dan İstanbul'a adam gönderil
mektedir. istanbul Radyo Evi Umum Müdürlü
ğünün emirlerine inkiyat etmiyor mu, verdiği 
işi yapmıyor mu ki ıburadan mahsusan insan 
gönderiliyor? 

Burada kimler çalışmaktadır? Bunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

BEHZAT BÎLGİN (îzmir) — Açıklasınlar? 
KÂZIM AEAE (Devamla) — Rica ederim 

Meelis kürsüsünden bir kimseyi teşhir etmiye-
ceğimi siz daha iyi takdir edersiniz. Zira muh
terem arkadaşım Behzat Bilgin Bütçe Komis
yonu sözcüsüdür. Bakanlığın iç âlemini her hal
de derinliğine bilemezler. Bunu salahiyetli bir 
makam olan ve o idarenin mekanizmasını ha
len elinde tutan mesul insanların açıklaması 
daha uygun olur. Çünkü Raportör benim bu 
suallerimin cevabını vermeye yetkili değildir. 

BEHZAT BÎLGİN (îzmir) — Zaten ben ce
vap verecek değilim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Zaten bunun 
cevabını sizden istemiyoruz. 

îskeç ve temsiller : 
Bizim bünyemize uygun olmıyan yerli ve ya

bancı temsillerin hâlâ devam ettiği müşahede 
ediyoruz. Basın - Yayın Umum Müdürlüğü Mec
liste cereyan eden müzakerelerin temenni kısım
larını her halde okumalıdır. Ve bu iş üzerinde 
daha ziyade ahlâki ve terbiyevi iskec ve temsil
lere yer vermelidir. 

1. Radyo ile halk eğitimi ve radyolarda okul 
tedrisatı sahalarında dünyanın çok ilerlediği her
kesçe malûmdur. Bizde Millî Elitim Bakanlığı ile 
müştereken ne gibi teşebbüs ve hamleler yapıl
mıştır? Bunları öğrenmek, hiç değilse tesellibahş 
olacaktır. 

2. Ses sanatkârlarının radyoda söyletilmele-
rinde dahi siyasi intisap ve temayüllerin büyük 
rol oynadığı yapılan acıklı şikâyetlerden anlaşıl
maktadır. Bir Hükümet müessesesinde sanatkâr
ların eşit şartlarla istihdamı bir Anayasa mad
desi olmak icabeder.. 

Diyanet işlerine radyoda ayrılan saate ge
lince : 12 dakikalık bir konuşmaya dinî mebahisi 
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sığdıramayan, Diyanet İşleri, bu işte elbette müş
külâta mâruz kalmaktadır. Bu saatin ihdasından 
maksut olan gayeye uygun neşriyat yapabilmek 
için hem günlerinin çoğaltılması hem de saatin 
artırılması zaruridir. Esefle ifade etmeliyiz ki, 
bu saate verilen ehemmiyet diğer saatlerin hep
sinden daha azdır. Halbuki din ve ahlâk mevzuu 
uzun yıllar ihmal edilmiş bir cemiyette en büyük 
alâka ve ehemmiyetin teksif edilmesi icabeden bu 
mevzua da yeteri derecede ehemmiyet verilmeliği 
için müslüman dinleyicileri asla tatmin etmemek
tedir. Bu mukaddes mefhuma lâyik olduğu ehem
miyeti vermeye, hem umumi ahlâk ve terbiye, 
hem de büyük çoğunluğun arzularını yerine ge
tirmek bakımından mecburuz. 

Hulâsa: Bir zamanlar ilgası cihetine dahi gi
dileceği şayi olan bu umum müdürlük tepeden 
tırnağa bir revizyona tâbi tutulmalı ve müm
künse daha faydalı ve müsmir bir hale getiril
melidir. 

Biz Türkiye Köylü Partisi olarak, millet mu
rakabesini en tesirli şekilde tamamlayıp kuvvet
lendirecek olan basın ve yayın hürriyetini, gerçek 
demokrasilerdeki serbeslik seviyesine çıkarmak, 
basını,radyoyu her türlü yayın vasıtalarını, Hü
kümeti elinde bulunduran partinin, kendi politi
kasına alet olmaktan kurtarılmasını samimane 
temenni etmekteyiz. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Fasıllara 
geçilmesini 'kabul .edenler... Etmiyenler... Ka-
•bul edilmiştir. 

F. Lira 
201 Maaşlar 863 923 

REİS — Kabul -edenler... Etmi-
jyemıler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 474 200 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
(yemıler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
jyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
(bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 24 000 
REİS — Kabul -edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 25 300 
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207 

Lira 

209 

301 

302 

803 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

REİS — Kabul edenler... Etml-
yoT.ler... Kabııl edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei nıaddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ftkr asiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri 'büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyet büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira 'bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edıeınlter... Etmi-
ryemler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
BaiSin ataşelikleri ve ha'berler 
bürosu masraf lan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-

000 

110 000 

25 000 

109 500 

2 000 

66 500 

78 000 

23 371 

134 000 

F. Lira 

500 

16 500 

495 080 

403 

417 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 7 600 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara, İstanbul ve İzmir • rad
yo istasyon ve stüdyoları yöne
tim ve işletme masrafları 1 665 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
•masrafları 984 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasetbetlerin 
gerektirdiği masraflar 40 985 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Gecen yıl borçları 2 500 
REÎS- — Kabul edenler... Etmi--
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar ıborçları 2 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Ajans tahsisat ve ajans dış mu
habirlerinin her tür-lü ücret 
ve masrafları 770 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 Radyo istasyonlarında mevcut 
malana, alet ve gereçler ona
rımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Radyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve mevcut istasyonla
rın esaslı surette genişletilme
si ve düzenlenmesi masrafları 175 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(I — İstatistik Umum Müdürlüğü Bütçesi 
REÎS — Îstatistik Umum Müdürlüğü Büt

çesine geçiyoruz : 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Usul 

hakkında. 
REÎS — Buyurun. 

741 

76i 

395 000 

7 500 000 
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BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar; 9 neu Büyük Millet Meclisinin bir 
za'fı var; dinlemeye tahammülü yok. Evet 
dinleme tahammülsüzlüğü za'fı. Bilhassa 1954 
Bütçesinin görüşülmesi esnasında bu zaıf ken
disini pek acı bir şekilde göstermiştir. Maliye 
Vekilinin 1954 Bütçe lâyihası hakikaten kendi 
noktai nazarına göre bir şaheserdir. Partimi
zin, iktidarımızın yüzünü güldürecek bir vesi
kadır. Ama ondan sonraki münakaşalar, parti
ler, parti liderleri ve sözcüleri arasında bir si
yasi düello mahiyetini almıştır. Onlar muhalif 
olarak tenkid ediyorlar, bizimkiler iktidar ola
rak cevap veriyorlar. Bir muhalif parti söz
cüsü çıkıp saatlerce konuşuyor, ben iktidar mil
letvekili olarak bu bütçe hakkında söz söyleme
ye kalkınca, evvelâ bir kifayeti müzakere t a k 
riri, arkasından beş dakikalık tahdit kale gibi 
gelip karşıma dikiliyor arkadaşlar. Ben bir ik
tidar partisi mebusu olarak bütçe hakkındaki 
noktai nazarımı neden söylemiyeyim ? Bütçe
nin karakteri hakkında daha bir tek kelime ko-
nuşulmamıştır. Beş dakika neyi ifade eder? 

REÎS — Burhanettin Bey karar verildi, usu] 
hakkında neyi söyliyeceksiniz ? 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Evet 
efendim; usul hakkında konuşuyorum, bir öner
ge vereceğim, ya beş dakika tahdidi kaldıralım, 
yahut olduğu gibi bütçeyi bilâmüzakere kabul 
edelim, bitsin gitsin. 

REÎS — Efendim, demin bir karat- aldınız. 
Şimdi Burhanettin Bey arkadaşımız bir takrir 
veriyor, okutup reyinize arz edeceğim, hakkı 
karar sizindir. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ya 

konuşma müddetinin beş dakikaya inhisarı 
hakkındaki kararın kaldırılmasını veyahut 1954 
Bütçesinin fasıl ve maddelerinin, bilâmünakaşa 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

REÎS — Bu teklifin ikinci şıkkının bahis 
mvezuu olamıyacağı aşikârdır. Her arkadaşı
mız beş dakika içinde bilhassa fasıllarda çok 
şeyler söyliyebilirler. Binaenaleyh takririn ikin
ci kısmının reye konması bahis mevzuu değil
dir. Eğer arkadaşımız ısrar ediyorlarsa beş da
kikalık tahdidin kaldırılması hakkındaki teklif -
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lerini reylerinize arz edeceğim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Evet, 
ısrar ediyorum. 

REÎS — Efendim, bir karar vermiştiniz, 
grup sözcüleri hariç olmak üzere diğer millet
vekillerinin beş dakikadan fazla konuşmama
sını kabul etmiştiniz. Bunun esbabı mucibesi 
bütçenin zamanında çıkması idi. Arkadaşımız 
şimdi bunun kaldırılmasını teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir, beş dakikalık tahdit üzerinden ko 
nuşmalarımıza devam ediyoruz. 

istatistik Umum MMürlüğü Bütçesinin fa
sıllarına geçilmetsini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
201 Maaşlar 706 376 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 402 900 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 113 800 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 100 000 
REÎS — Kabul edendir... Etmi-
yemıîer... Kab-uıl edi'Invlştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 20 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabuİ edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 noi maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 2 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (G) fıkrası gereğince T. 
(\ Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 61 010 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basili kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul «demfer... Etmi-
yeoler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeıııler... Kabul edilmiştir. 

417 Sayım ve anket masrafları 
REÎS — Kabul >edenta\.. Etmi-
yemıler... Kabul edilmiştir. 

418 Makina fişi ve multiğraf, foto 
ve sair malzeme satınalma 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edi'lmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul 'edenler... Etmi-
y emler... Kabul edi'lmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edi'lmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edeınter... Etmi-
y emi er... Kabul edi'lmiştir. 
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i 501 Geçen yıl 'borçları 
45 000 | REİS — Kabul edemfer... Etmi-

yemler... Kabul edi'lmiştir. 
502 Eski yıllar borçları 

REİS — Kabul edeıılıer... Etmi-
y emil er... Kabul edi'lmiştir. 

711 Makina, alet ve gereçler onarı
mı 

23 000 I REİS — Kabul edemLer... Etmi-
yemıler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalınacak makina, alet ve 
30 000 I gereçler 

REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
y emil er... Kabul edi'lmiştir. 

Lira 

7 500 

86 000 

6 000 

24 000 

5 000 

315 001 

175 000 

115 000 

11 000 

11 000 

20 000 

130 000 

II —• Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğü Bütçesi 

REÎS — Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde söz istiyen yok
tur. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

F. 
201 

202 

204 

206 

207 

209 

(Maaşlar 
REÎS — Kabul -ecLen-lteır... Ktmi-
yenJer... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemri er... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personellin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y emil er... Kabul edi'lmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımla'? 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemil er... Kabul eKİi'îm.iış-ti'r. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y emi er... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-

Lira 
I 211 277 

956 100 

36 000 

73 600 
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ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 119 205 
REÎS — Kabul edenler... Btmk 
yenler... Kabull edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 39 500 
(BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 52 500 
REÎS — Kabul edenler.,.. Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 15 000 
[REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 151 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 41 300 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibuil edilmiştir. 

306 Giyecekler 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabull edilmiştir. 

307 Yolluklar 70 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibuil edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 8 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 32 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

417 İşletme umumi masrafları 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

450 Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 26 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 28 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 23 600 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabull edilmiştir. 
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F. Lira 
453 Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği masraflar 49 İ00 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

476 Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 14 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edil mistir. 

501 Geçen yıl borçları 1 500 
REİS — Kabul eden'ler... Etmd-
yenler... Kabull edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 3 050 
REİS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Mevcut nıakina, alet ve gereç
ler onarımı 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

742 Meteoroloji istasyon'! arı yapı 
masrafları 140 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yeriler... Kaibuil edilmiştir. 

751 Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeriler... Kaibuil edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 1 
REİS — Kabul edenler... Etki 
yenler... Kabull edilmiştir. 

î —- Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi : 

REÎS — Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi üs
tünde söz istiyen. Köylü Partisi adına Remzi 
Oğuz Arık (Seyhan) .Yok. 

Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Başvekil iki sene müte
madiyen memlekette irtica yoktur, dediler. Var 
diyenlere ağır ithamlarda bulundular. Fakat 
birdenbire sözlerini değiştirdiler. 

Bizde hangi parti ve hangi iktidar olursa ol
sun iktidara gelinceye kadar daima din, vicdan 
hürriyetinden, lâyikliği dinsizlik telâkki etme
diklerinden, dine ve mukaddesata katiyen mü-
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dahale etmiyeceklerinden bahsederler. Millete 
hep bunları tatlı tatlı vadederler. Nihayet mil
letin reyleriyle iktidara gelince hepsini unu
turlar. Millet de (Nezrini ifa et) deyince arabm 
hurma ağacında iken kurban adayıp da yere 
inince (Kurban mafiş) dediği gibi, bizde de, 
lâzm minare kadar mum adadığı gibi, aynısı 
yapılmaktadır. Hattâ diğer yeni yeni gelişmekte 
olan muhalif partilere bile vicdan hürriyetin
den bahsetseler dini siyasete alet ediyorsunuz, 
diyorlar. Halk Partisi de vaktiyle Demokrat 
Partiye aynı isnatlarda bulunurdu. Asıl iktidar
dakiler dini kendi siyasetlerine alet etmekte
dirler. Bu, muhaliflerine karşı bir nevi korkut
ma ve sindirme siyasetidir. Çünkü, bu hüküm 
en ağır ve büyük suç teşkil etmektedir. 

Arkadaşlar, tekâmül etmiş bir millette ve 
dinde irtica tasavvuru ahmaklıktır. Tarihi fa
ziletle dolu cehli gördüğü yerde ilmî, zulmü 
gördüğü yerde adaleti koyan bu nezih milletin 
mazisine irtica nazarı ile bakmak sadece bu 
milletin kanını taşımamakla kabili telif olur. 
Şimdi eğer bu memlekette hakiki demokrasi 
varsa din, ve vicdan hürriyeti varsa Hükümet 
de bunda samimî ise Devlet tam mânası ile 
lâik ise bunu faaliyet ve tatbikatta ispat et
mesi lâzımdır. Aksini yapmakla değil. Şeriat 
irticaın düşmanıdır. Onun ikisini bir mânada 
kullanmak hem ayıp, hem günahtır, hem de 
haksızlıktır. Şeriattan hoşlanmıyanlar büyük 
Kitaba inanmıyanlardır. Kur'anı Kerim'de aca
ba beşerin terakkisine mâni ve fenne muhalif 
bir ayet, bir kelime gösterilebilir mi? «Dünya 
için ölmiyecekmiş gibi, ahiret için ölecekmiş gi
bi çalış» diyen «Güneş doğmadan kalkmak» di
yen Kur'anı Kerim asırlar evvel lâyikliği be
yan etmiş ve umuru vicdaniyede herkese geniş 
bir hürriyet vermiştir. Zira islâm, tazyik ile 
itikadı vicdaniyenin değişeceğine kaani değil
dir. Eski iktidar da bunda çok aldanmıştır. Ye
ni iktidar da yanlış yolda yürümektedir. İslâm 
dini terakki ve teali dinidir, gerilik dini değil
dir. Eğer böyle olsaydı dinin zuhuru ile üfiılü 
bir olurdu. İşte bu da ispat etmektedir. 

Bugün İstanbul'u ziyaret eden Avrupalılar 
İstanbul şehrini görmeye mi geliyorlar, yoksa 
daha ziyade o kıymetli mâbedleri, tarihî ve di
nî eserleri görmeye mi geliyorlar? 

Vaktiyle geniş fütuhatlar yaparken o zaman 
Osmanlı Devleti lâyik mi idi? Veya dine kar-
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T şı lakayt mı idi? Tam mânasiyle dindardı. O 

zaman Devletin kuvvetlenmesine ve cihangir 
olmasına din mâni olmamış da bugün mü, mâni 

I olmutşur?- Arkadaşlar, dinde ve müslümanlık-
ta geriliği aramıyalım. Ve müslümanlığa da bu 
ıstırabı yapmıyalım, günahtır. Dinsiz terakki-
yatı fenniye Allah'sız tekâmülâtı medeniye be
şerin sefaletini katiyen kaldıramaz. Ve felâketi 
de önliyemez. Dinsiz ve mâneviyatsız cemiyet
lerde en rezilâne fuhuş ahvali tabiîyeden ad
dedilir. 

İlme kıymet veren, cehle küfürden ziyade 
I düşman olan âlimlerin kullandığı mürekkebi 

şehit kaniyle müsavi tutan ilk ayeti oku diye 
j emreden, sekiz günlük ömre 9 gün çalışmayı 

şart koşan, kumarı, israfı meneden böyle bir 
I dine nasıl gerilik atfediliyor ve nasıl aleyhinde 

bulunuluyor? 
REİS — Beş dakikalık müddetiniz bitmiş

tir. 
Yusuf Karslıoğlu. (Yok sesleri) Nuri Ocak-

cıoğlu. 
NURİ OCAKOİOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, Anayasa'nm ikinci maddesi lâ
yık! ikten ve inkılâptan bahseder. 75 nci mad
desi de lâyikliğin ne olduğunu izahtan ibarettir. 
Mesele ilim meselesidir. Lâyiklik dine mâni de
ğildir, din de lâyikliğe mâni değildir. Bir hocca: 
«dinsiz, ahlâksız medeniyet; medeniyetsiz de 
ahlâk ve din olamaz» dedi. Kimsenin itikadına, 
imanına karışmak, dinde zor yoktur, din şah
si menfaate alet olmaz. Bunlar, din hükümleri
dir demiştir. İşte lâyikliğin mânası da budur. 
Yalnız lâyikliği din aleyhtarı telâkki edenler 
vardır. Bunun sebebi işin yeni kabul edilmesi,, 
hem de anlaşılmamış anlatılmamış olmasıdır. 
Bunda Diyanet İşleri Reisliğinin Maarif Vekâ
leti ile teşriki mesai etmesi lâzımdır. Halen 
Hıfzı Kuran kursları vardır. Din, yalnız hafız
lık olmadığına göre, bu kurslarda da bunlara 
gerekli malûmatı vermek lâzımdır, inkılâp, la
iklik nedir, medeniyet nedir, bu kelimeler ya
bancı geliyor, bunları anlatmak lâzımdır. An
latı İm adığı içindir ki din aleyhtarlığı telâkkisi 
vardır. İnkılâpları Atatürk; «Muasır medeni-

1 yet seviyesine yükseltmek» diyor. İşte dinimiz
de fen ve sanat öğrenerek dünya milletleri üs
tünde medeniyet ve terakkiyi emreder. Şurada 

i Atatürk'ün sözlerinden birkaç tanesini okuya-
! cağını: «Hangi şey ki akla, mantığa, menafii 

— 676 — 



î : 47 22. 
âmmeye muvafıktır biliniz ki o bizim dinimize 
de muvafıktır» diyor. Müspet ilimlere sahip 
hakiki din âlimleri inkılâpçıdır, böyl elerin i ye
tiştirmeli. 

Yine «islâm hayatı içtmaiyesinde hiç kimse
nin bir sınıfı mahsus halinde muhafazai mevcu
diyete hakkı yoktur». Bu, 677 numaralı Kanu
nun sebebi vaz'ını gösteren bir beyanatıdır. Bâzı 
kimseler halkın cehaletinden istifade ederek ga
ipten haber veririm diye ortaya çıkar ve halkı 
iğfal eder. Bunlar menfaatini düşünen dini alet 
edenlerdir. Halbuki hiç kimse gaipten haber ve
remez. iste bu gibi kimselerin, halkın din sevgi
sinden istifade etmelerinin önüne geçilmesi için 
konulmuş bir kanundur. 

Tarihimizi okursak görürüz ki, din l'en ve 
sanatla yükseldikçe ilerlemişiz. Fen ve sanatı 
ihmal ettiğimiz zaman gerilemişizdîr. 300 sene 
matbaayı memleketimize sokmamışlardır. Din 
alet edilmiştir. Zaten dinimizde böyle bir şey 
yoktur. Beşeriyette din hakkındaki ihtisas ve 
vukuf her türlü hurafelerden tecerrüt ederek 
hakiki ulûm ve fununun musaffa ve mükem
mel hâle gelmesi lüzumuna Atatürk işaret et
miştir, dinimizin hükümleri de böyledir. Din 
adamının fenne ve sanata vâkıf olması lâzım
dır. 

Şimdi asıl mesele, köylerde aşağı yukarı 
namaz kılmasını bilmiyen kimseler namaz kıl
dırıyor. Geçen sene de arzetmiştim. Köylerde 
halka namaz kıldırmasını bilecek fen ve sanata 
vâkıf adam yetiştirmeliyiz. Bilgisiz kimseler 
elinde kaldıkça halka bunların fikirleri müessir 
olacaktır. Bunlar üzerinde elbirliği ile çalışıp 
bilgili kimseler yetiştirmeliyiz. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

REİS — Hıdır Aydın... (Yok sesleri). 
Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, vakit çok geç oldu, bilmem nasıl ola
cak? (Ölçüyü kaçırma sesleri). 

1954 Bütçesi bir mucize sayılacak kadar şa
yanı iftihar ve mucibi memnuniyet bir manzara 
arzetmektedir. Meclisi Âliye iki milyar iki yüz 
seksen sekiz milyon olarak sevkedilmiştiı. Bu 
muazzam yekûndan gönül * isterdi ki, milleti
mizin! maneviyat ve ahlâkını yükseltmek gaye
sine matuf olarak kurulan Diyanet teşkilâtına hiç 
olmazsa yirmi milyon bir meblâğ ayrılmış olsaydı 
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j senelerce metruk ve mühmel kalan din müesse

selerimizin hali pür melaline karşı bir şefkat 
hissi izhar edilmiş olurdu. Malûmu âlileridir ki, 

! her Müslüman vatandaş mensup olduğu dinin 
icaplarını bilmesi ve öğrenmesi lâzım ve zaru-

j ridir. time istinat etmiyen itikat ve ameller in
sanları her zaman felâkete sevkedebilir. Şimdiye 
kadar dini mevzuata karşı bilerek veya bilmiye-

! rek gösterilen lâkaydi, asırlar boyunca İslâm 
j dininin ilim âlemdarhğını yapan milletimiz için 

mucibi felâket olur, dünya ufuklarında müşa-
j hede edilen tehditkâr emare ve işaretler cihan 

efkârını daima meşgul etmektedir. Bu durum 
karşısında her millet kendi vatanım felâketler
den ve muzir ceryanlardan korumak için rr (içte
ni ian ve münferiden icabeden teyakkuz ve hassa
siyeti göstermektedir. Bu konu üzerinde Hükü
metimiz de büyük bir ihtimamla icabeden bütün 
tedabiri almış ve almakta ve bu cihet şayanı tak
dir ve mucibi tebriktir. Bu hususu böylece izah 
ettikten sonra asıl ve necip milletimizi tarih bo
yunca her sahada büyük muvaffakiyetlere isal 
eden iki mühim sebep vardır. Bunun birisi, 

j milletimizin maya ve fıtratında mündemiç olan 
i kahramanlık ve fedakârlıktır. îkinci âmil ve se-
j bep ise, emri tlâhi ile Hatem - ül - Enbiya olan 
j Jlazreti Muhammed tarafından vâki olan Hak-
! ka davete icabet ederek ekmeli edyan olan Islâ-

miyeti kabul etmek suretiyle mânevi cephemizin 
takviye ve tarsin edilmesinde aramak icabeder. 

| Biz Türkler her zaman intisabımızla iftihar etti
ğimiz İslâmiyet, ilme, irfana istinat eden cehil 

i ve dalâleti tel'ine, adlü ihsanı emreden, ahde 
I vefayı borç sayan en yüksek ve ulvi bir dindir. 
! Bütün, insanlık âlemi için rehberi saadet ve mem-
j baı irfan olan İslâm dininden kana kana feyz 

alan milletimiz, insanlık âleminin tarih boyunca 
I fazilet ve şahamet numunesi olarak yaşamış ve 

kıyamete kadar da yaşayacaktır. 
Binaenaleyh faziletkâr ve kahraman dede-

I 1 erimizden bizlere intikal eden maddi ve mâ
nevi bütün varlıklarımızı korumak, bizim için 

I millî şeref ve dinî vecibedir. Bu varlıklarımı
za karşı dâhilden veya hariçten vukubulacak 

j olan her taarruzu nefretle reddeder ve şiddetle 
defederiz. Binaenaleyh her veçhile ebedî is-

I tikbalimiz olan gençlerimizi muasır ilimler ile 
teçhiz ederken dinî bilgiler ve islâmi duygular
la da takviye ve tenvir etmemiz hem vatanımı-

! zııı bekası ve heı.ı de milletimizin saadet ve ,se-

— 677 — 



İ : 47 22.2 
lâmeti için en hayırlı bir yol olduğuna kaniim. 
Bu mevzu üzerinde söz söylemek berveçhi mâ
na hüviyetlerini gizliyen bâzı gayretkeş yazar
lar tarafından hakikata uymayan lâfı güzaf ka
bilinden yazılar neşredenler neşredileceğini bil
diğim halde bütçe müzakeresinde bu konuya 
ait beyanatta bulunmam hem dinî ve hem de 
içtimai bir vazife telâkki ederek ve yüksek Mec
lis tarafından tasvibedileceğini de ümidettiğim 
içindir ki, vicdani duygularımı âmme efkârına 
arz etmeyi mühim bir vazife saymaktayım. Her 
halde bu sözlerim temiz vicdanlarda hakiki mâ-
kesini bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, geçen gün Mecliste 
müzakere mevzuu olan Ezherde okuyan Türk 
talebelerinin tecil edilmeleri hakkında Arzuhal 
Encümeninin almış olduğu karar üzerine müna
kaşalara yol açmıştı. O gün Sayın Maarif Ve
kili söz alarak... 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur. 
Burhanettin Onat, 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Vaz

geçtim ğfendim. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Doğru vaktim 

doldu ama böyle konuşmaktansa hiç konuşma
mak daha hayırlı. 

REÎS — Diyanet işleri Reisliğinin 1954 yılı 
Bütçesinin fasıllarına geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. . Lira 
201 Maaşlar 2 840 601 

RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 7 257 300 
REÎS — Bir takrir vardır okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Son yıllarda şehir, kasaba ve köylerimizde 

halkın himmet ve gayretleriyle inşa edilmiş bir
çok camilerimiz bulunmakta ve bu inşaat her 
yıl artan bir hızla gelişmektedir. 

Eskiden inşa edilmiş olan birçok camileri
mizde mütekâsif cemaatlerine rağmen imam, ha
tip ve müezzin kadrolarının kifayetsizliği yü
zünden ya kapalı bulunmakta veyahut da vatan
daşların yardımlariyle açık bulundurulmaya ça
lışılmaktadır. 

Mevcut ihtiyacın cüzi bir kısmını olsun kar-
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şılamak maksadiyle Diyanet işleri Reisliği Büt
çesinin 202 nci bölümünün 13 ncü maddesine 
mevzuu tahsisata 500 imam, hatip, müezzin kad
rosunun ilâvesini teminen daha 450 bin liranın 
vaz'mı saygılarımızla arz ve teklif eyleriz. 

12 . I I . 1954 
Afyon Tunceli Bursa 

B. Oynağanlı H. R. Kulu S. Karacabey 
Ankara Samsun Burdur 
ö. Bilen T. ileri M. Özbey 

Kütahya Niğde Afyon 
Y. Aysal F. Köşkeroğlu G. Yiğitbaşı 

Kastamonu Yozgad Afyon 
S. Kantarel F. Erbaş S. Kerman 

Siird Balıkesir 
O. Yardım A. F. işeri 

Siird Niğde 
Şefik Türkdoğan S. Dellaioğlu 

Elâzığ Seyhan 
S. Ergene Salim Serçe 

Aydın Seyhan 
L. Ülkümen A. N. Asya 

Burdur Kayseri 
M. Erkazancı M. özdeni i r 

Zonguldak Niğde 
R. Sivişoğlu H. Arıbaş 

Niğde Elâzığ 
F. Köşkeroğlu A. Demirtaş 

Bitlis Mardin 
N. Barut A. Kalav 

Niğde Gümüşane 
H. N. Yurdakul A. K. Varınca 

Bilecik Zonguldak 
İsmail Taşkın A. Yurdabayrak 

Rize Erzurum 
A. Morgil S. Erdumaıı 

Tokad Samsun 
A. Gürkan M. özkefeli 

Seyhan Samsun 
Tevfik Coşkun Ş. Uluçay 

Urfa istanbul 
N. Açana! A. Moshos 

Manisa Kocaeli 
N. Körez ' Yeredoğ Kişioğlu 
Kütahya * Kütahya 

A. Kavuncu R. Koçak 
Kütahya Samsun 

î. Şerif Özgen M. özkefeli 
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İsparta Samsun 

Reşit Turgut H. Alişan 
Kayseri Kastamonu 

î. Kirazoğlu M. A. Mtihto 
Ağrı Hakkâri 

H. öztürk Selim Seven 
Kayseri Seyhan 

E. Develioğlu T. Coşkun 

m Van Bitlis 
î . Akın N. Barut 
Çoruh Çoruh 

M. Bumin Z. Ural 
Gazianteb Maraş 
S. Kuranel A. Bozdağ 

Maraş Yozgad 
N. ökmen P. Nizamoğlu 

Tokad Tokad 
• Mustafa özdemir S. Atanç 

Urfa Maraş 
R. Timuroğlu A. Kadoğlu 

Muş. Zonguldak 
H. Dayı S. Başol 
Çorum Tokad 

H. A. Vural F . Çubuk 
Seyhan Ankara 

Z. Akçalı C. Soydan 
Çorum Diyarbakır 

Ş. Gürsea R. Bucak 
İsparta Bolu 
T. Tola V. Yöntem 

Kocaeli Kocaeli 
H. Türkand S. Keçecioğlu 

İsparta İsparta 
S. Bilgiç T. Demiralay 
Trabzon Çorum 

S. E. Alperen Saip özer 
Okunamadı 

REİS — Komisyonun »özü var mı •efendim? 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Arkadaşlar, dört sene zarfında 
yurdumuzun muhtelif yerlerinde vatandaşların 
kendi samimî ve mânevi ilgi ve duygulariyle 
yapılan camilere verilen iımam, hatip ve müez
zin adedi yedi bine yaklaşmıştır. Bu arada yal
nız yeni yapılan camilere değil, evvelce ya
pılmış, fakat şimdiye kadar imam, hatip ve 
müezzini olmıyan oamiler» de tâyinler yapıl
mıştır. Bu sene ayrıca 1953 yılı Bütesinde ka
bul buyurduğunuz miktardan fazla olaraık 500 
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imam, 'hatip ve müezzin tahsisatı bütçeye konul
muştur. 

Şimdi, bir takrirle yeniden 500 imaım talep 
buyuruluyor. Bu, ımuhteneım Heyeti Umumiye-" 
nin takdir ve tasvibine ait bir keyfiyettir; biz 
müdahale edemiyeeeğiz. Ama, yalnız şunu arz 
etmek isterim ki, iktidarımızın son yıl bütçesi
ni denk bir bütçe olarak huzurunuza (getirmiş 
•bİT vaziyetteyiz. Bu denk bütçenin samimiyet 
ve ahengini yeni zamlarla ihlâl etmemek husu
sunda hepinizin ayrı ayrı kanaat ve ısrarı ola
cağına da Ikaani bulunmaktayız. Bunu nazarı 
dikkate aldığınız takdirde, Hükümeti de müş
kül bir vaziyetten kotrumuş olacağınızı arz ede
rim. 

REİS — Takriri ve komisyon sözcüsünü din
lediniz. 

ITakriri reylerinize a:rz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
dikkate alınmıştır. (Alkışlar). 

Bu fasılla birlikte talkrir komisyona veril
miştir. 

F. Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 213 030 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
IREİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 554 834 
REİS —.Kabul edenler..,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 3 000 
{REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 15 950 
ıREİS — Kabul edenler,.. Etmi
yenler... IKaibul edilmiştir. * 
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F. Lira 

302 Vilâyetler büro masrafları 163 000 
(REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 15 700 
İREİS — Kabul edenler... Etki
yenler... iKaibul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 66 000 
REİİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 93 000 
M İ S — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar ' 32 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 5 600 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 12 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Memur ve hayrat hademesinin 
kurs umumi masrafları 42 410 
REİS — Kabul edenler... Efrmi-
yenier... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et-mi-
yenler... Kabuil edil m iştir. 

502 Eski yıllar borçları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 — Tapu ve Kadastro Umum Mülüriüğû 
Bütçesi : 

REİS — Tapu ve Kadastro U mum Müdür
lüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. Söz 
Abbas Çetin'indir. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Bu memleketin 
asırlardır ihmale uğramış dâvalarının başında 
tapu ve kadastro işleri gelmektedir. Hepimiz, 
bu vatan sathında geniş veya küçük bir parça 
toprağa tasarruf etmekteyiz. Hemen, bu Mec-
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lisin içini dolduran mebusların dahi tasarruf 
ettiği toprağın tam ve Medeni Kanunun aradı
ğı mânada tapusu yoktur. Toprağın tapuya 
bağlanmış olmasının içtimai ve iktisadi netice
leri vardır'. Tapusuz toprak üzerinde, ileri se
nelerde mahsulünü verecek bitki yetiştirilmez; 
bağ, bahçe, kavaklık, fidanlık yapılmaz. Çünkü 
o toprağa ne zamana kadar tasarruf edeceğini 
bizzat mutasarrıfı dahi bilmemektedir. Tapusuz 
toprağı benimsemek, kendisine mal etmek 
için köylerde, kasabalarda mütemadi ola
rak kavga ve nizalar olmaktadır. Bu mev
zu üzerinde nekadar konuşulsa o kadar 
konuşmak mümkündür. Vaktin azlığı, mev
zuun malûm olması bakımından şunu ifade 
etmek istiyorum : Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne konulan para azdır-. Bizim iktida
rımız zamanında da bu mevzu üzerindeki faa
liyetimiz işin büyüklüğüne nispet edilince ümit 
verici değildi. Bu memlekette esaslı, istikrarlı 
bir zirai bünye vücuda getirmek için bütün 
işlerimize tercilıan kadastro işlerini halletmek, 
memleket topraklarını sahipli kılmak zorunda
yız. Meseleyi sadece iktisadi yönden değil - mes
lektaşlarım bilirler - adlî bakımdan da hallet
meye mecburuz. Bizim mahkemelerde halline 
çalıştığımız dâvaların asgari % 60 ı gayrimen
kul ve toprak ihtilâflarına aittir. Meslektaşla
rım yine bilirler ki, ceza mahkemelerini doldu
ran meselelerin ekserisi toprak ihtilâflarından 

» ileri gelir. İdareci arkadaşlarım bütün kış ve 
yaz - kanunun son değişikliğinden evvel - bü
tün nahiye müdürleri gayrimeknul ihtilâfını 
hal ile meşguldüler. Yani toprak ihtilâfı bu 
memlekette hem adliyeyi ve hem de idareyi ta
mamen işgal ettikten başka toprak randımanı
nı noksan alma âmillerdendir. Bu itibarla mev
cut tahsisatın ' birkaç misline çıkarılmasiyle 
bu memleketin toprak dâvasını, asırların ihmal 
ettiği dâvayı, bize yakışır bir çabuklukla, en 
kısa bir zamanda halledileceğine kaniim. 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben de bu tahsis edilen para
nın bu işleri göreceğine kani değilim. Çünkü 
bu çok mühim ve bütün köylünün, şehirlinin 
hepsinin beklediği ve istediği bir iştir. Vakit 
kısa olduğu için mâruzâtım da kısa olacaktır. 

Arkadaşlar, memleketin her tarafında birçok 
illerde gerek Devlet yollarında ve gerek vilâ-
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yet yollarında, bilhassa ana yollarda, şoselerde i 
yeni plânlara göre virajlar kalkıyor, yollar kı-
salıyor, istikameti değişiyor. Bu yüzden istim
lâkler yapılıyor. Mahallî belediyelerden komis
yonlar teşkil ettiriliyor, kıymet takdir ediliyor j 
ve takdir, edilen kıymete göre arazileri yola 
giden bu gibi vatandaşlar müracaatlarında Hü
kümetten paralarını alamamakta. Çünkü bir- I 
çoklarının ellerinde tapu senetleri olmadığı için 
çok şikâyet etmektedirler. Bir an, evvel Tapu | 
idaresi tarafından bu kabil vatandaşların işle- i 
rinin görülmesi ve ellerine tapu senetlerinin ve
rilmesi. Yine Gönen, Yenice, Manyas, kazala- ! 
rmda felâkete uğrıyan birçok vatandaşlar, elle
rinde mühim miktarda toprakları olduğu hal- ı 
de Ziraat Bankasına müracaat ediyorlar, fakat j 
bunların birçoklarının ellerinde tapu senetleri j 
olmadığı için işleri görülemiyor. Yıkılan evleri- i 
ni ve damlarını yapamıyorlar. Bilhassa bu 
mmtakalarda tapulama muamelesinin yapılması. 

Masrafa gelince; köylü her masrafına da 
razıdır. Yalnız işin süratlet görülmesini ve ta- j 
pulama ve kadastronun yapılmasını istemek- j 
tedir. Bu tapulama işlerinin bir an evvel yapıl
masını Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğün
den rica etmekteyim. I 

REİS — Lâtif Aküzüm. I 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Muhterem ar- | 

kadaşlar, ayni intihap dairesinde bulunan iki i 
arkadaşın arka arkaya söz alması intihap da
iremizin arazi işlerinde daha çok dertli oldu
ğunu. her halde ifade eder. 

Arkadaşım, arazii umumiyenin mahiyeti üze
rinde durdu, umumi vasfı üzerinde konuştu. 
Ben de bu vesileden istifade ederek Kars'ın hu- i 
susiyetine temas etmek istiyorum: I 

Muhterem arkadaşlar, Kars 42 sene Rus I 
esaretinde kaldıktan sonra anavatana ilhak edi
liyor. İlhaktan sonra memlekette "kir İskân Ka- ı 
nunu tatbik ediliyor. Bu İskân Kanunu netice-
sinde 93 ten evvel babasından ecdadından asır- ı 
larca evvel intikal eden arazi İskân Kanunu ! 
hükümlerine göre bütün halk muhacirmiş gibi 
bu memlekete yeni gelmiş gibi tevzi ediliyor J 
ve 'bu yolda muamele görüyor binnetice Kars'- j 
taki vatandaşlardan her aile efradına 15 dekar- i 
hk bir arazi veriliyor. Bu suretle uüfusu artan j 
ve gittikçe toprağından istifade cdemiyecek ka- ı 
dar fakir düşen ve büyüyen aileler birbirlerine ! 
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düşüyor. Bu suretle nizalar, ihtilâflar ve neti
cede de katiller vukubuluyor. 

Bundan başka geçmişte, bundan 10, 20, 30 
sene evvel eski iktidarın zamanında politik ve 
hissi sebeplerle bu memleketlerden Garbi Anado-
luya sürülen vatandaşlarımız Demokrat Parti ik
tidarı zamanında memleketlerine geldikleri za
man arazilerinin başkalarına verilmiş ve kısmen 
tapuya bağlanmış veya zilyedlik suretiyle aha
rın eline geçmiş olduğunu görmüşlerdir. Bu da 
aralarında başlıyan niza memlekette hâdiselere, 
ihtilâf ve huzursuzluğa sebebiyet vermiş bulun
maktadır. 

Ben Devlet Bakanlığından istirham etmekte
yim, Kars'ın arazi durumu, Türkiye'de hiçbir 
yerin arazi durumuna benzememekte ve çeşitli 
manzara arzetmektedir. Gönderilen iki tapula
ma komisyonu bu işleri başaracak vaziyette ve ki
fayette değildir. Arazinin genişliği, arızalı olu
şu, şimdi arzettiğim ihtilâfların doğmasına, dola-
yısiyle halkın birbirine düşmesine sebebiye* ver
mektedir. 

Tekrar istirham ediyorum, hiç olmaca bu 
sene Kars'a asgari beş tapulama komisyonu gön
derilmesini temin etsinler. Biz de hemşehrileri
mize, vilcîyetimizin esaslı bir derdini Meclis 
kürsüsünde ifade etmek vazifesini yerine getir
diğimizi ifade etmiş olalım. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS — Natık Poyrazoğlu. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte

rem arakadşlar, ben söz almıyacaktım, mecbur 
kaldım söz almıya. Bütün memlekette bugün 
tapu işine bakmakla işler halledilemez. Tapu 
ve kadastro, ismi üzerinde yalnız tapu işi değil
dir; yalnız eski sistem tapu senedi çıkarmanın bir 
kıymeti ilmiyesi yoktur, iş; kadastro işidir, yani 
teknik bir iştir, bilgi işidir. 

Onun için gönül isterdi ki, yarın bu işler bir 
senede olsun. Fakat kolay kolay yapılamıyor. 
Temenni ederim Hükümet teknik eleman yetiştir
sin, zira vetiştirilmedikçe bu işlerin halli kolay 
olmıyacakt ir. 

Benim mesleğim olması itibarîyle biraz anla
rım. Kadastro ve harita birbirinden çıkma şey-
leıdir, bunlarla biraz ilgim vardır. Teknik ele
man yetişe dursun, elde mevcut ve bu işte ça
lışabilecek kabiliyette emekli subaylarımız var
dır, .alâkalıların dikkatlerini çekerim, bunlar
dan istifade etmek mümkündür, mükemmel lıa-
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rita yapabilirler, bunların ufak kusurları şayet 
varsa bir kurs görmek suretiyle kendilerinden is
tifade etmek imkânı vardır. Son sözüm şudur : 
Tapu işi değil daha ziyade kadastro işidir bu tek
nik bir iştir onun için temenni ederim pek acele 
etmek doğru değildir. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. 
201 

202 

203 

204 

206 

209 

219 

301 

302 

303 

Lira 
Maaşlar 9 733 725 
REİS — Kabul ©elemler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 612 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücretli 545 499 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 28 125 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 530 720 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ııcü 
maddesinin (D) frkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 568 878 
REÎS — Kabul 'edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Hâkim tahsisatı 63 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 21 375 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 448 630 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
'Basılı kâğıt ve defterler 259 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1954 
F. 
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308 
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417 

418 

450 

451 

476 

501 

502 
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Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul erdenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kadastro, tapu yazma heyetleri 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul eki enler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve okullar umumi masraf
ları 
REÎS -— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

99 000 

200 000 

178 850 

2 624 300 

35 000 

164 000 

168 000 

2 165 800 

192 000 

130 000 

571 400 

2 000 

24 000 
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F. Lira 

711 Makfina, al'ât ve gereçler ona
rımı 3 000 
REÎS — Kalbu'l edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalınacak makina, alât ve 
gereçler 461 775 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

K — Toprak ve İskân İsleri Umum Müdür
lüğü Bütçesi: 

R E Î S — Toprak ve İskân İşleri Umum Mü
dürlüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Hasan Reşit Tankut, Ç. H. P. Meclis Grupu 
adına. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA HASAN REŞİT TANKUT 
(Hatay) — Sayın arkadaşlar; Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupu adına toprak dağıtma, is
kân ve tapulama bütçeleri üzerinde konuşaca-

t lm-
Vatan topraklarında deniz kıyısından üç bin 

metre yüksekliğe bir günde çıkılır. Ve bu bir 
günlük yolculukta sıcak bölgeden Cumudiye'ye 
kadar üç dört iklim çeşidi görülür. Türk vata
nının bu feyzidir ki, her zaman kendisini ye
ter bir halde tutabildi. Bu kutlu vatanın top
rakları önem sırasiyle feyzini başlıca şu dört 
maddede gösterir : 

1. Vasıflı ziraat; 
2. Hayvancılık 
3. Yeraltı servetleri; 
4. Ormancılık. 
Bu dört toprak ürünü tezgâhtan ağırına 

kadar sanayiin her türlüsüne imkân verecek şe
kilde hacimli ve vasıflıdır. Elverirki, tabiatın 
şartlarına uygun» bilgiye dayanır, aynı zaman
da istikrarlı, hatır gönül tanımaz bir»programa 
bağlı bir çalışmaya kavuşabilsin. Bizim şimdi 
tenkidini yapacağımız madde sade toprak mad
desidir ve bu madde topraklandırma, iskân ve 
tapulama hizmetlerini ihtiva eder. 

Müsaade buyurursanız söze önce Türk kö
yünü ve Türk köylüsünü tarifle başlıyayım. 
Çünkü, bu tarif tenkidlerimizin mânevi cephe
sini yapacaktır. Medeniyetlerine uymak azmin
de olduğumu*, medeni dünyada tip olarak Türk 
köyüne ve çiftçi olarak Türk köylüsüne ras-
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j lanmaz. Fransa'da şehirlileşmiş köylü ve kon

foru tam köy vardır. Başka yerlerde köylerin 
pek çoğu ya doğrudan doğruya çiftlik yahut 
sermaye idaresinde çalışan birer işletmedir ve 
oralarda köylü ancak ziraat amelesidir. 

Türk köyüne gelince :Bu köy kıdem bakı
mından çok eskidir. Kurulduğundan beri her 
çeşitte idareye tüzel kişi olduğunu tanıtmıştır. 
Bu köyler; başına buyruk, bütçe sahibi, işlet
me araçlarına malik ailelerden teşekkül eder. 
Bu köylerde aile bağı pek az yerde görülebilen 
bir sağlamlıktadır. . :, 

Türk köylüsüne gelince : O toprağını çok 
sever, onun için en mutlu amaç, sabanı dön-
dürebilecek kadar bir toprağa sahip olmaktır. 
Köylümüzün vatanseverliği bu toprak aşkiyle 
ve milletseverliği aile ocağına bağlılıkla besb-
nir. Türk köylüsü Türk milletinin feyizli bere
ket kaynağıdır. Onun içindir ki, idari ye eko
nomik her değişikliğe rağmen vu vasıfta köy 
olarak muhafaza edilmelidir. İktidarın da böyle 
düşünmüş olması tabiîdir. Bizi üzen ve tenkide 
sevkeden cihet, bu gayretlerin bâzı yerlerde bâ
zı yönlerden boşa gitmekte olmasıdır. 

Toprak dağıtım işleri ve iskân hizmetleri 
genişlemiş hacımlanmış olduğu halde hâlâ esas-
lanmış ve düzenlenmiş değildir. ; 

Geçen yıl da ifade etmiş olduğumuz gibi hiz
met, rahatlık ve emniyet içinde çalışmak imkân
larına kavuşmuş bulunmuyor. Topraklandırma 
ve iskân önceden hazırlanmış, bilgiye dayanır 
bir plânla çalışamıyor. 

Topraklandırma ve tapulama bugün de bir 
ve 'beraber yürüyemiyor. Mütega'llibemn nü
fuzunu, haksız mal edinme mütehassıslarının hü
nerlerini önliyecek, kitabına uydurma yollarını 
kesecek kanuni tedbirler alınmamıştır. 

I Toprak komisyonları üzerinde hâlâ mahallî 
nüfuzlar müessirdir. Bakanlığın murakabesi aşa
ğı kademelere nüfuz edene kadar bu yerli nüfuz 

I meseleleri Arap saçma çeviriyor. Mukayese cet-
I vellerinde dikkati çeken birçok mühim rakainlar 

var. Fakat bunların ne kadarimn kesin neticeye 
kavuştuğunu anlamak bir ihtiyaçtır. Yani bu 
mukayese cetvellerinde topraklandırıldıklanm 
okuduğumuz vatandaşların hepsi yeni toprakları
na almteri dökmeye ve tohum atmaya başlamış 
mıdır? Çünkü Genel Müdürlüğün vazifeleri top-

I
1 raksız çiftçiye toprak dağıtmak ve kendilerine 

onarma kredisini sağlamaktan ibaret değildir. 

— m — 
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Vazife, ancak dağıtılan toprakları-yeni sahipleri 
adına tapulamakla tamam olur. 

Hükümet adına yapılan beyanlar; «Hazineye 
ait topraklar üzerindeki haksız mülkiyet iddia
larını bertaraf etmek tedbirlerinin şimdiden alın
dığı» merkezindedir. Hükümetin bu tedbirleri 
almakta gecikmiş olduğuna inandıracak durumlar 
çoktur. 

Bu beyanatı ihtiva eden sütunların içinde Za
fer Gazetesinin verdiği malûmat da mühimdir: 
«1954 yılı içinde Şark ve Cenubu Şarkî - Anadolu 
mıntakasmdaki hâli arazi istihsal sahaları arası
na sokulacak ve bu bölgede meskûn bulunan ge
niş vatandaş kütlelerimiz müstahsil vaziyete ge
tirecektir. Yeni toprak tevzi plânı içinde daha 
ziyade Urfa, Mardin, Diyarbakır, Elâzığ, Muş 
ve Van illerimize hususi bir önem verilmektedir.» 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Diyor (Gü
lüşmeler) 

HASAN REŞÎT TANKUT (Devamla) — Di
yor. Atı alan Üsküdar'ı geçmişe benziyor. Doğu'-
da bu adı sayılan illerde ve Orta - Anadolu'nun 
geniş topraklı illerinde topraksızlara ve dışardan 
gelecek göçmenlere verilecek Hazine malı topra
ğın azalmış olduğunu unutmamalıyız. Bunların 
büyük bir kısmı, işini becerebilenlerin, gözü alık
ların, eline geçmiş bulunmaktadır. Bunlar kim-
lardirf Bu yerler nereleridir? Sualine hacet yok
tur. Tapu idareleri, mahkeme kayıtları size her 
şeyi söyliyebilir. Bugün de mahkemede bulun
dukları için tevzi edilmişken temlik edilmiyen 
topraklar hadsiz hesapsızdır. Hükümet de Hazi
neye ait toprakları üzerindeki haksız mülkiyet 
iddialarını bertaraf etmek üzere gereken tedbir
leri zamanında almış olsaydı neticeler elbette ki 
iyi olurdu. 

Bereketli Tükr Milleti durmadan artıyor. 
Buna mukabil her köy vıe kasaba artan nüfusu
na toprak sağlıyacak durumda değildir. Her 
toprakta entansif yani teksifü tarım yapıla-
anadığı gibi bu yolla artırılmış mahsul her za-
(mam pazar bulamaz» Ziraatte hâlâ muteber olan 
düstur possibilizm yani imkâncılıktır, ve Türk 
Vatanı imkânları en çok olan bir ziraat memle
ketidir, Nüfus artması artık fennî 'takviyele
rin gelmesini beklemiyecek kadar hızlandı. Ay-
m zamanda memleket dışında ilk fırsatı ibekli-
yen milyonlarımız da var. 

Bu olağanüstü durumun olağanüstü plânı, 
programı olmak lâzım değil mi? 
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Biden kaçırdığımız ve kaçırmakta olduğu

muz Devlet topraklarını yarın Devlet Hazinesini 
boşalta boşalta satmalmak zorunda kalanıyacak 
mıyız? 

İskân işlerine gelince; 
Bu hususta söyıliyecek sözleri bir noktada 

toplamak kabildir; plansızlık. 
iGeçen yılların ıstırap konusu Rami evleri 

(kendini daima ıacı acı hissettirebilen bu başa
rısı^ gayretin hata dolu unsurları hangileridir? 
Toprak yüzünde ve altında konfor sağlamak 
imkânlarından mahrum bir taşlı tarlaya yer
leştirilmiş olan bu binlerce ev, içine girilme-
dıen"; virane haline gelmiş ve hemen (kurulduk
tan *s»onra 'bir bataklık halini almış '.bulunuyor. 

Zarar nerede durdurulacak? Nasıl taviz edi
lecektir? Mesulleri kimlerdir, hele tahkikat 
neden hâlâ bitmiyor ? 

Topraklandırma ve yerleştirme ve tapula
ma 'hizmetlerini millî bir dâva 'halinde' ve top
tan mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Başka 
memleketlerde bu dâvanın hazırlığı ve taıtlbika-
tı ana hatları bakımından hemen hemen şöyle 
oldu : 

1. Memleketin hir iktisadi topografyası ya
pıldı. 

2. Dağıtılacak veya isk'âma ayrılacak top
raklar 'kesif olarak Devlete mal edildi. 

3. ıToprak yüzündeki deli sular uslandırıldı. 
4. iSusuz yerlerde toprak altı su hazinele

rine el atıldı. 
5. Topraklar parsellendi. 
6. Derhal ev ve köy kurabilmek için ge

rekli araçlar hazırlandı'. Ve sonra vatandaşa, 
göçmene veya mülteciye buyur, denildi. Biz 
iktidarı, ıbunu niçin yapmadın diye muahaze 
etmiyoruz, biz iktidarı niçin hâlâ bu yola gir
medin diye tenkid etmek istiyoruz. 

Çünkü tapu kadastro, toprak ve iskânın 
bu yılki bütçelerinde de buna işaret 'eder bir 
mütâlâa ve ödenek görmedik. 

(Bu tetkik ve tenkidden tapulama, iskân ve 
toprak işlerimizin ıslahı güç 'bir duruma sürük
lendiği neticesini çıkarabiliriz. 

iHepmizi hürmetle sel'âmlarım. 
REÎıS — Ferid Melen. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — işi uzatma,. 
FERÎD MELEN (Van) — Arkadaşımın ten-

bih ettiği gibi işi uza-tmıyacağım. 
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Ben evvelâ sayın Başkandan bir ricada bu

lunacağım. Şimdi üzerinde görüşülüp madde
lerine geçildiği zaman bir iki madde üzerinde 
tadilât teklif edeceğim. Halbuki bendeniz say
dım, sayın Reis de .dâhil şimdi burada 42 me
bus bulunmaktadır. Etiyle bir ekseriyetle mü
zakereye devam edecekler mi, etmdyeıce'kler mi? 

REÎS —Devamı edeeeğiz, siz konuşunuz. 
FERÎD MELEN (Van) — O halde Mizum 

görmüyorum. 
REÎS — Sö.z Ali FaJıri îşeri'nindir. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, iskân işlerine Sayın Maliye 
Vekili bütçe konuşmalarında temas etmediler. 
Arkadaşlar, asıl bu mesele övünülecek gibi de
ğil, ağlanacak vaziyettedir, istanbul'da Ramî'-
de iki sene evvel yapılan 2114 göçmen evleri
nin vaziyeti, içindeki göçmenlerin halini gören, 
Hükümetin beceriksizliğine oturur da ağlar. 
Bunları yapan mütaahhit parasını da tamamen 
peşin çekmiştir. Bu mesele bugüne kadar hep 
kapalı ve gizli tutulmaktadır. Tam üç, dört 
milyon lira suiistimal vardır. 

Keza hürriyetiebediye Tepesinde 600 evin 
altı ay zarfında yapılması şart iken, göçmen 
evleri için de mütaahhide peşin olarak 600 bin 
lira verildiği halde bir seneyi mütecaviz za
mandır daha başlanmamıştır. Halbuki altı ay 
zarfında teslimi şart iken, imar ve inşaat, îha-
le Kanununa göre mütaahhitten teminat almak 
icabederken kanun hilâfına mütaahhide peşin 
ödenmiştir. 

Keza Keşan göçmen evleri, Ayvalık göçmen 
evleri. Keşan'da, 84 göçmen evi, beheri 1 700, 
1 800 liraya çıkmıştır. Burada büyük bir suiis
timal vardır, oradaki bâzı arkadaşlar nüfuz
lu, hatırlı, mevki işgal edenler işe iştirak et
mişlerdir. Devletin îhale Kanunu hükümlerine 
aykırı olarak bu evlerin bedelinin % 90 ı pe
şin çekilmiştir. 

Sonra taş işi, arkadaşlar buradan taş diğer 
yerlere gider. Keşan'da tuğlanın bini 55 lira
ya çürük çarık tuğlalarla 1 800 - 2 000 liraya 
ev yapıyorlar. Keşan'dan 40 - 50 kilometre 
uzaktaki kazalara buradan taş gider. 

Sayın Başbakan geçenlerde on on beş gün 
İstanbul'da kaldılar, parti işleri ile meşgul 
oldular, burada iken biraz olsun bu havalide
ki vatandaşlarla görüşse idi burada çamur için
de oturanları görürlerdi, dört milyon lira sui-
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istimal vardır. Hâlâ valilere imtiyaz olarak iki 
vazife verilmektedir. Nereye gidiyoruz arka
daşlar? Sabahlara kadar görüşüyoruz. Meclis
te müzakerelere devam ediyoruz. Milletvekili
nin vazifesi nedir? îşte bunları görmek ve mu
rakabe etmektir. Tam bir seneyi geçti, takri
rim Mecliste cevaplandırılmıyor. Bu mu mura
kabe, bu mu çok partili idare? Yazık, yazık... 

REÎS — Hıdır Aydın... Yok. 
Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Muhterem arkadaşlarım, tenkidleri hür
metle karşılarız. Tenkidler esnasında ileri sü
rülen iyi fikirlerden, güzel temennilerden isti
fade ederiz. Bu, bizim şiarımızdır. 

Biraz evvel Muhterem Hasan Reşit Tankut 
arkadaşımızın burada izhar ettiği güzel temen
niler, gönül arzu ederdi ki, 1946 dan 1950 sene
sine kadar 4 sene zarfında köylüye yalnız 
751 000 dönüm toprak dağıtabilen bir iktidara 
bu tavsiyelerde ve temennilerde bulunsaydı, 
toprak tevzii hususunda icabeden yolları gös
terseydi, 1946 dan 1950 ye kadar tevzi edilen 
751 bin dönüm toprağa mukabil iktidarınız üç 
buçuk sene zarfında ki bu miktara Ocak ve Şu
bat ayları dâhil değildir. 6 743 878 dönüm top
rak dağıtmış ve bunları dedikleri gibi tapusuz 
bırakmamış, onları tapuya bağlamıştır. Bunun 
dışında 4 520 bin dönüm de mera dağıtmıştır. 
Şimdi Hazine mallarından olan toprakların 
mülkiyet iddialarını muvazaalarla şu ve bu yol
larla Hazinenin elinden çıkmaması için gene ilk 
mahzuru gören ve ilk tedbiri alan iktidarınız 
olmuştur. Tapulama Kanununu tadil etmek su
retiyle, bu şekilde dâvalar açıldığı takdirde ev
velâ Hazineye tevcihi husumet ederek, Hazineye 
tebligat yapılması hususunu kabul ettik. Bunu 
mütaakıp mülkiyet iddiasında bulunacaklar için 
en az 10 senelik vergi kayıtlarını ibraz etmek 
mecburiyetiyle işi şahsi sultanın dışına çıkar
dık. Bunun dışında tapu senedinde yazılı dö
nümlere bakılarak hudut iddialarında, hududa 
göre meselâ tapu senedinde yazılı 500 dönüme 
mukabil hududu esas ittihaz ederek beş bin dö
nüm arazi üzerinde, mülkiyet iddiasına kalkışa
cak olanların bu iddiasını önliyecek tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. 

Toprak işi, memleketimizde bu 3,5 senelik 
tevzi ve tedbir sayesinde bir reform haline gel
miştir. Memleketimizin hazinesi olan toprakla-
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rımız geniş miktarda bütün imkânlar harcan
mak suretiyle tevzi edilmekte ve aynı zamanda 
tapuya bağlanmaktadır. Tapu komisyonlarının 
yetişemediği yerlerde salâhiyet vermek suretiy
le Toprak tevzi komisyonları tarafından tapu
lama işlerinin yapılması için lâzımgelen tebliğ 
ve emirler verilmiş bulunmaktadır. Zannederim 
ki, iktidarımız, burada muhterem muhalefet 
partisi sözcüsünün ne tenkidine ve ne de temen
nisine arzı iftikar edecek bir durumda değildir. 
(Soldan bravo sesleri) 

Göçmen işleri de aynı hızla devam etmiştir. 
Arkadaşlar, şimdiye kadar müracaat eden 

34 613 göçmen ailesine, ki tamamı bundan iba
rettir. 29 397 ev yapılmış, 5216 ailenin de ev
lerinden kimisi inşa halindedir, kimisi yapılma 
teşebbüsü safhasındadır. 

Arkadaşımız Ali Fahri îşeri bir suiistimal 
mevzuuna iliştiler. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetiniz memle
ket ve vatan hizmetinde faydalı olacak mevzu
larda elinden gelen gayreti göstermekle bera
ber hiçbir zaman suiistimalin de peşini bırak
mamıştır. Ve bırakmıyacaktır. Temas ettikleri 
Rami evleri mevzuu Hükümetin malûmudur. 
Başvekil bu işe bigâne değildir, bilâkis sıkı 
sıkı takibetmektedir. 

Rami evleri çok sıkışık bir zamanda müb-
rem ve müstacel ihtiyaca cevap vermek üzere 
yani Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin mes
ken ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmaya 
başlanmıştır. Fakat ihtiyaç, zaruret, fikdan 
ne derece olursa olsun hüsnüistimalin de bera
ber yürümesi şarttır. Yani bu unsurların mev
cudiyeti hiçbir zaman suiistimal, ihmal ve te
seyyübü meşru kılmaz. Bunun içindir ki„ bu 
müstacel, mübrem ve acil vaziyete rağmen Ra
mi evleri işinde bir kısım evlerin yapılmasın
da, stabilize olarak yapılan bin küsur evde lâ
zımgelen ihtimam ve dikkati göstermediği için 
sıkı surette takibetmiş ve tahkikata girişilmiş 
ve hakikaten bu işteki ihmali, dikkatsizliği, 
teseyyübü tesbidetmiş bulunmaktadır. Bu hu
susta da arkadaşımızın müsterih olması lâzım
dır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Soldan, al
kışlar) . 

RElS — Hasan Remzi Kulu. I 
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HASAN REMZÎ KULU (Tunceli) — Efen

dim; mâruzâtım bir temenniden ibaret olacak
tır. 

Malûmuâliniz partimiz 1950 Mayısında ik
tidara geldikten sonra, Tunceli, Sason ve Zey-
lân mmtıkalarmdaki yasak bölgeleri kaldırdı. 
Bura halkına büyük şefkat ve alâka gösterdi. 
Gerek Meclise ve gerek Hükümete bu yakın alâ
kalarından dolayı o mıntıkalarda yaşıyan va
tandaşlar müteşekkirdir. 

1950 den bugüne kadar bu vatandaşların is
kân edilmeleri, evlerinin yapılması ve bilcümle 
yardımlardan istifade ederek müstahsil hale 
gelmeleri için bütçe geldiği zamanlarda 'Hükü
metimizin gösterdiği anlayış ve şefkati, Mecli
simizin gösterdiği hassasiyeti hepimiz hatırla
rız. Fakat kanunun bâzı maddelerinin ve fık
ralarının imkân vermemesi yüzünden bütçelere 
istediğimiz tahsisat konulduğu halde bu va
tandaşları hakikaten bugüne kadar iskân ede
medik. 1953 sonlarında kanun tadil edilmek 
suretiyle bu imkânlar elde edildi. Toprak Tev
zi. Komisyonu bu mevzuda çalışmaya başlamış
tır. Hükümet toplu vaziyette bütün işleri ele 
almıştır. Kışın gelip basması yüzünden bu va
tandaşlar sabırsızlıkla yardım beklemektedir
ler. Hükümetimizin şefkatle bu işler üzerinde 
de gayret gösterdiğini bu mevzular için yeter 
derecede tahsisat konulduğunu da takdirle kar
şılarım. " îlk baharda ehemmiyetle bütün işlerin 
ele alınacağını, yardım beklemekte bulunan ya
sak, boşaltılmış ve serbest bölgeli vatandaş
larımızın huzura kavuşmaları bakımından Ve
kil Beyefendi bu mevzuda Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünden izahatta bulunurlarsa vatan
daşlarım adına müteşekkir kalırım. 

REÎS — Ali Fahri işeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, verdiği izahattan dolayı Sayın 
Başbakan Yardımcısına çok teşekkürler ede
rim v Buna ilâveten birkaç temennide bulunaca
ğım. Hali hazırda Yenice'de yeni yapılan Em
lâk Kredi Bankasının evleridir. Bu mütaahhit 
vasıtasiyle yapılan evlerin sıkı murakabeye tu
tulmasını rica edeceğim. Çünkü, bunlar hak
kında çok şikâyetler olmaktadır. Biriket tâbir 
edilen ve çimento ile kumun karışmasından hâ
sıl olan bloklar daha tutmadan kırılmaktadır. 
Bilhassa bunun üzerinde durulmasını, 

Sonra : Gönen'de banka vasıtasiyle felâket-
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zedelere yaptırılan evler vardır. Bu evlerin ya
pılması için vali geldi, kurban kesildi, harcı 
atıldı,fakat hâlâ bir netice alınmadı. Bunun da 
elş alınması. 3, ncüsü, Ayvalık'ta birkaç sene 
evvel yapılmış göçmen evleri vardır. Bunların 
duvarları, çatıları yapılmış, üstünde kiremidi, 
pencereleri yok. Sahipsiz bir vaziyette. Kay
makama söyleriz, vilâyete yazdık der, vilâyet 
merkeze yazar, fakat bu yazışma bir türlü bi
tip iş olmaz. 

Sonra, Hürriyeti Ebediye'de yapılacak 600 
hanelik mahalle üzerinde de hassasiyetle durul
masını rica edeceğim. 

Bir de bu evleri teslim almak üzere gidecek 
heyetleri Gönen'de ve Yenice'de bir Yugoslav 
firması tarafından yapılan numune evlerini 
görmeye.ve tetkike göndermelidir. Yugoslavlar 
müracaat ettiler ve bu numune evleri nerede 
yapalım dediler. Biz Gönen'de yapın dedik, son
radan hayır. Yenice'de, yok, hayır Yenice'de 
değil, Gönen'de yapılacak diye oyaladık dur
duk. Onlar da malzemeyi oradan oraya taşıdı
lar ve bu yüzden 20 bin küsur lira Devlet kese
sinden, nakliye bedeli ödendi. Yugoslavlarm 
yaptıkları bu evler dünya yerinden oynasa ne 
yıkılır, ne bozulur, *çok güzel şeylerdir, işte bi
zim de bu çeşit evler yapmamız lâzımdır. Bun
lardan Yenice'de yapılanın üzerinden bir sene 
geçtiği halde ne bir'kuruş yardım yapıldı ve ne 
de bir toprak kazıldı. En son olarak Avrupa'
dan bir vapur kereste geldi, bunlar tevzi edil
medi. Orman idaresi nerede çürük kereste var
sa, onları bir metre mikâp olarak verdi. Vatan
daşların ekserisi bundan çok müşteki ve muz-
tariptir. Hiç olmazsa bundan sonra verilecek 
kerestelerin sağlam verilmesi lâzımdır. Yugoslav 
evlerini yakından gördüm, çok sağlam ve çok 
muntazam evlerdir. Daha ucuza mal olmakta
dır. Ya bunlar gibi yapılsın, veyahut bin lirası 
peşin verilsin, bin lira da Devlet versin.. Yoksa 
yirmi sene vâde ile ve 6 bin lira maliyetle bu 
işin içinden değil babası, çoluğu çocuğu dahi çı
kamaz. Ayda hesabettim, 26 - 27 lira tutmakta
dır. Hükümet yardım edince, gelince, gidince 
diye üç ayda başını sokacak ancak tahtadan 
bir baraka yapılıyor. Bir kısmı da yarım vazi
yettedir. Rami'deki evler ise parmağını bir ta
raftan soksan öbür taraftan çıkıyor. Bir top
rak yığınından ibaret. Murakabeden uzak, mil
letin malı harap olup gidiyor. 
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RElS — Vaktiniz tamamdır. 
DEVLET VEKÎLl CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, Hürriyeti Ebediye tepesin
deki evler üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 
O evler mevzuunda her hangi bir suiistimalin 
vukua gelmemesine çalışacağız,. Diğer mevzu
ları not ettik, meşgul olacağız. 

Hasan Remzi Bey arkadaşımız menkul eş
hasın iskânı hususundaki temennilerini esasen 
programımıza almış bulunmaktayız. Bu sene 
is'af ettireceğiz efendim. 

RElS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıl
lara geçilmiştir. 

F. 
201 

202 

203 

206 

207 

209 

301 

302 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tcnebi dil bilenlere 3656 sayıb 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 377 400 

1 285 800 

19 800 

208 000 

256 476 

24 000 

157 000 
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303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

414 

417 

425 

427 

429 
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Lira 
50 000 

93 000 

130 000 

3 500 
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Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafjarı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 338 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 19 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 324 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan yem bedeli 3 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 225 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4784 sayılı Kanunun 20 mci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve gidecekler 125 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İskân işleri masrafları 8 257 682 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak Bayramının gerektirdi
ği masraflar 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
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Lira 

nci bendi gereğince araziyi aç
ıma masrafları 60 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 3 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 1 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kabul edilmiştir. 

457 İç kongreler ve tetnik toplan
tılar umumi masrafları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 200 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenîer... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 4 900 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 4753 ve 5618 sayılı kânunların 
45 ve geçici 2 nci maddelerine 
göre yapılmış ve yapılacak is
timlâklerin bedel ve farkların
dan nakden ödenecekler 130 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

751 Satın alınacak maikina, alet ve 
gereçler 76 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenîer... Kabul edilmiştir. 

771 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel 
fon 950 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere Celse
ye son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,16 
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