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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, Bit

lis vilâyet merkezinin Tatvan'a nakli hakkın
daki kanun teklifi talebi üzerine geriverildi. 

1955 Malî Yılı Bütçe kanunu lâyihasının he
yeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

İnikada ara verildi. 

İkinci celse 
1955 Malî Yılı Bütçe kanunu lâyihasının he

yeti umumiyesi üzerinde görüşmelere devam 
olundu. 

20 . I I . 1955 Pazar günü saat (10) da topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Kayseri Mebusu 

E. Budakoğlu 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Çorum Mebusu 
8. Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Takrir 
1. — Van Mebusu Hilmi Durmaz'm Arzuhal 

Encümeninin 24.1.1955 tarihli haftalık ka

rar cetvelindeki 172 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri (4/100) (Ar
zuhal Encümenine). 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 10.10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Nazlı Tlâbar (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız. 
(Maraş Mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
RElS — Celseyi Açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1955 malı yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesinin mü
zakeresine devam ediyoruz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, 
ikinci defa tasdi ediyorum. Bana isterseniz de
vam edebilirsiniz dediler, fakat arkadaşlardan 
sonra görüşmeyi muvafık buldum. 

Değişmesi gereken iki esastan bahsetmiştim, 
birisi, bütçenin yatırım kısmının elden geldiği 
kadar uzun vadeli borçlanmalara bağlanması; 

Yani meselâ bir iki yüz yıl işe yarıyacak bir 
barajın masrafının yüz yıl gibi uzun bir devre

de ödenmesi yoluna gitmek, bunun yükünü bir 
batma yüklememek. 

ikincisi, dış tediyelerdir ki bunu da âzami 
şekilde uzun vâdeye raptederek, ona göre öde
me yollarını tanzim etmek. Bu olamazsa kendi 
döviz kaynaklarımızdan âzami istifade etmek. 
Bu da nasıl olur? ihracat mallarımızı bol yetiş
tirmekle olur. Ve onları yetiştirenleri kazandır
makla olur. 

Maliye Vekili arkadaşımız burada bütçenin 
umumi heyetinden bahsederken demiştir ki, biz 
âzami verim temin edeceğiz, âzami çalışma te
min edeceğiz. Bütün kaynaklarımızdan âzami 
istifade edeceğiz. Halbuki bu yapılmamaktadır. 
Eğer bugün hükümet derse ki pamuk yetiştire-
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ne cihan piyasası fiyatı üzerinden döviz değe
rinin karşılığını vereceğim, üç misli fazla pa
muk ekilir. Bunda hiçbir tereddüde mahal yok
tur. Bugün Çukurova'nın en güzel toprakların
da buğday ekiyorlar. Ege'de de pancar ekme
ye çalışıyorlar. Aman bize şeker fabrikası yapın 
diye. Halbuki pancar ve buğday dünyanın her 
tarafında yetişir. Pamuk, üzüm ve incir pek az 
yerde yetişir. Böyle devam ettikçe esaslı bir şey 
yapılamaz. Üç misli pamuk demek yüz bin tu
ristin getireceği döviz demektir. Ama bunu ye
tiştirebilecek topraklar muattal duracak, ekil-
miyecek veya fena cinsten buğday yetiştirecek 
olursa döviz kıtlığı giderilemez. Söylediğim ya
pılırsa pamuk bol istihsal edilir, üzüm daha çok 
istihsal edilir, gübreler, çapalar iyice yapılır. 
Pirinç de öyledir. Sulanan yerler çoğaldıkça 
pirinç yetiştirme imkânı hâsıl oluyor, fakat dı
şarı satılamıyor. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha dikkatinizi 
çekmek isterim. Deniyor ki bizim mallarımız 
pahalıdır, onun için dışarıya satılamıyor. Bu, 
yanlıştır ve müstahsilin maneviyatını kırmak
tan başka bir şeye yaramıyor. Bizim bütün is-
tihsalâtımız, cihan piyasasına göre hiç de paha
lı değildir. Dünya fiyat listelerine bakınız, büt
çe gerekçesindeki cetvellere göre buğday 6 
sent, yani 40 kuruş. Dolarla Türk lirası arasın
da, fiyatın artması sayesinde bugün 40 kuruş
tur. 

Yine bütçede verilen listeye göre pamuk 70 
senttir, bu da 500 kuruş eder. Pamuktan te
min edilebilen bu para müstahsıla aksettirilirse 
çiftçi bugünkünden birkaç misli fazla eker. 

Üzüm, 20 senttir, bir liradan fazla eder. 
Bu fazla miktar bağcıya verilecek olursa o da 
bağına iyi bakar ve daha büyük bir kâr temin 
eder. 

Hulasa her satılan şeyden alman doların 
280 kuruşu vatandaşa, müstahsıla veriliyor, 
veriliyor, ondan sonraki 400 ve küsur kuruş da 
Hükümetin elinde kalıyor, o da onu şuraya, 
buraya sarf ediyor. Tabiî o zaman müstahsil 
kazanmıyor. Pamukçu müstahsil ise 300 kuruş
tan aşağıya pamuğunu satamaz. Cihan piya
sası beş lira olduğuna ve bu usulün devammca 
kendisine verilecek kısım da iki lira civarında 
olacağına göre, müstahsil da tatmin edilmiş 
olmaz. Bu yüzden müstahsilin pamuğunu üç -
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üç buçuk liraya alıyoruz, Almanya'ya o fiyata 
göre veriyoruz, o da bize makinelerini % 40 -
50 daha pahalıya satıyor. Böylece mânâsız res
mî yahut hususi takas yürüyor. Ama müstahsil 
kazanmadığı için gereği kadar çalışmıyor ve en 
zengin, en faydalı topraklar muattal kalıyor 
veya onlara az değerli şeyler ekiliyor. Bu su
retle ihracat müstahsilinin hakkı olup ona tam 
olarak karşılığı verilmiyen dövizlerden kalan 
paralar ne oluyor? Yani dolar satılınca yalnız 
280 kuruşu müstahsıla veya tüccara verildik
ten sonra kalanı ne oluyor? Kalan bir'kısmı ile 
makine ve fabrikalar almıyor, yani umumi men
faate harcanıyor. Birkaç gelecek batının insi-
fade edeceği işlerin masraflarını bir batma yük
lemek nasıl haksızlık ise, bütün ekonomik kal
kınmanın, cihazlanmanm yükünü ihracat müs-
tahsılına yüklemek de aynı derecede haksızlık
tır, aynı derecede zararlıdır. Bir kısım para
lar böyle kullanılıyor, .bir kısmı da ithalât tüc
carına veriliyor. Biliyorsunuz, ithalât tüccarı
nın durumunu. Cihan piyasasında bütün ithal 
malları, mamul maddelerin fiyatları ucuzladığı 
halde; bizde mütemadiyen yükseliyor. Bir kam
yonun iki yıl önceki fiyatı ile bugünkü fiyatı 
arasında % 100 - 150 fark vardır. Dışardan ge
len bütün makine ve aletlerin satış fiyatları 
memleketimizde birkaç misli yükselmiştir. 
Ama cihan piyasasında bunların fiyatları düş
mektedir. Binaenaleyh biz tüccara doları 2,80 
liradan verdiğimiz vakit, o sanki 8,10 liradan 
almış gibi hesabediyor ve satış yapıyor. Müstah-
sılların emek ve hakları tufeylilerin eline geçi
yor, onlar tarafından istismar ediliyor, i thalât 
tüccarı için tufeylidir demek istemiyorum, ama 
bu duruma sokulduktan sonra da tufeylidir de
mekten başka çare yoktur. İthalât tüccarının 
da kendini savunmak için söyliyecekleri var. 
Meselâ «100 ton siparişime mukabil bugün an
cak 3 - 4 ton mal getirebiliyorum, binaenaleyh 
genel masraflarımı karşılıyabilmek için böyle 
pahalı satmaya mecburum» diyor. Bu, neyi gös
terir? İthalâtın tanzim edilmesi lâzımgeldiğini. 
Bir defa ihracat mahsulleri çok para getirirse 
bu işe çok para ve emek harcanır, sermaye ora
ya akar. ithalâta şuraya buraya harcanan ser
maye oraya koşar. Binaenaleyh böylelikle itha
lât dahi kısmen tanzim edilmiş olur. Esasen ar
kadaşlar; bizim bu döviz işinde bu kadar mutaas
sıp olmaya da hakkımız yoktur. Biz dövizi herke-
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se 280 den vermiyoruz. îngiliz lirasını herkese 
750 den 780 den vermiyoruz. Gazetelerde oku
dum; turiste ne yapıyorlar? Turistin doları 
280 den değil, daha yüksekten alınmaya karar 
verilmiştir. Biz zaten dolar ve isterimi türlü 
fiyatlardan vermeye alışmışız. Hacılara da böyle 
yapılıyor. Niçin müstahsıla, turiste yaptığımızı 
yapmıyalım? Bu yapılırsa o muazzam kalkın
mayı husule getirecektir memlekette. 

Arkadaşlar; bu sözlerimi bitirmeden şu hu
susa dikkatinizi çekmek isterim. 

iç durumumuzda salâha doğru gidiyoruz. 
Başbakanın İzmir'deki son söylevi çok iyi bir te
sir bırakmıştır. Geçmişteki şu, bu kusurlar, kim
de olursa olsun bunları unutalım, el birliğiyle ça
lışalım, demiştir. Bu suretle çok iyi bir adım atıl
mıştır. 

Şuna da işaret edeyim ki, bütün partilerle iyi 
geçinmek lâzımdır. Hepsi tenkidini yapsın. Hep
si muhalefetini yapsın. Fakat kıyasıya değil; şah
siyata girmeden. Ve bile bile zarar verecek şekle 
girmesin muhalefet. Bunu temin etmek büyük bir 
başarı olacaktır. Şimdi bu yola gidilmiştir. 

Ondan sonra, arkadaşlar, inkılâpları destekli-
yen, inkılâpçı partilerin birbirlerini bu hususlar
da desteklemesi lâzımdır. Demokrat Parti ile 
Halk Partisini kasdediyorum. Bunların birbiri
ne yanaşması çok iyi bir şeydir. Bunların birbi
riyle iyi geçinmemeleri bir yandan komünistlere 
diğer taraftan mürtecilere, yani inkılâplarımızın 
düşmanlarına her türlü fırsatı veriyor. Propagan
da fırsatı veriyor. 

Bu seferki bütçe müzakerelerinde doğru yol
dan gidilmiştir, muhalefetin, doğru, yanlış bir
çok itirazları olmuştur, ancak mâkul bir mu
halefet sınırları dışına çıkılmamıştır. 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim : Bu 
hava içinde bu havayı sağlamlaştırmak, perçinle
mek için aceba mümkün değil midir ki, yazarlar 
için, gazeteciler için bir affı umumi çıksın. Bu 
çok hayırlı bir şey olur, geçmişteki acılıklar, kır
gınlıklar unutulur. Temennim sırf gazetecilerin 
bir kısmına aittir. Komünizmden, dini siyasete 
âlet etmiş veya müstehcen neşriyat yapmış gaze
teciler bu affın tabiî dışında kalacaktır. Temen
nim, sırf particilik yüzünden, kızışan parti kav
gaları yüzünden ve bundan doğan hakarete ka
dar giden yazılar dolayısiyle mahkûm olan ga
zetecilere aittir. Başbakan Halkçı Gazetesini af
fetti. Devlet Bakanı Mükerrem Sarol Dünya ga-
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zetesinde şahsına hücum edenleri affetti. Bu affı 
umumileştirmek memleket için çok hayırlı olacak
tır. Sükûn içinde el birliği ile memleketin nef'ine 
çalışmak mümkün olacaktır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

REÎS — îhsan Baç. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İHSAN BAÇ 

(Tokad) — Çok muhterem arkadaşlar, hükümet
çe hazırlanıp Bütçe Encümenince tetkik edilerek 
Yüksek Huzurunuza getirilmiş bulunan 1955 büt
çesinin varidat tahminleri hakkında bâzı arkadaş
larım bu tahminlerin hayalî olduğu ve tahmin 
edilen miktarların tahakkuk edemiyeceği yolun
da mütalâalar serdettikleri için, varidat bütçesi
nin tahminleri üzerinde tetkikat yapan bir ar
kadaşınız sıfatiyle bu tahminlerin ne şekilde ha
zırlandığı hakkında Yüksek Huzurunuzda izahat 
vermeye mecbur bulunuyorum. Bu suretle çok 
kıymetli olan vaktinizden birazını alacağım için 
affmızı rica ederim. 

Evvelemirde sayın bir arkadaşımız varidat 
tahminlerinin vasati tahmin usulüne istinaden 
yapılması icabettiği halde zatî takdir usulüne gi
dilmesinin doğru olmadığını beyan buyurdular. 
Bu suretle beni varidat tahminlerinin ne şekilde 
yapıldığı hakkında hepinizin yüksek malûmları 
bulunan hususu kısaca bir defa daha tekrar et
mek mecburiyetinde bırakmış bulunuyorlar. Va
ridat tahminleri geçen 3 - 5 senenin vasatisini 
ele almak ve tahminleri yapmak suretiyle ya
pılırsa buna vasati tahmin usulü denir. Ikti-
saden inkişaf etmiş, artık iktisadi potansiyeli 
itibariyle pek fazla temevvüç göstermiyen ve 
millî gelirinde çok tahavvül olmıyan memle
ketlerle esasen iptidai memleketler için kabili 
tatbik olan bu usul elbette bu memleket için 
kabili tatbik olmasa gerektir. Bu usul burada 
tahminleri tasallup ettiren bir usulden ibaret
tir. iktisadi inkişafa istiklâl Harbinde gösteri
len vatanperverlik hisleri ile atılan memleketi
miz de bu şekilde tahmin yoluna gitmenin doğ
ru olamıyacağmı arz etmek isterim. 

ikinci usul; takdir usulüdür. Bu usulde el
bette geçmiş senelerin tahminleri nazarı itiba
ra alınır. Fakat memlekette husule gelen iler
leme ve devlet varidatmdaki ilerlemenin bu
rada nazarı itibara alınması lâzımgelir. 

ilerlemiş memleketlerde ihsai istatistik ma
lûmat çabuk ve pek yakın zamanlara ka-
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dar istatistikleri elde edebilen memleket
lerde tamamen rakamlara istinadedere^: ya
pılan bu zatî takdir usulü bu şekilde ista
tistik elde edemiyen memleketlerde de yine 
millî gelirin vaziyeti nazarı itibara alınmak 
suretiyle tesis edilir. Bizde, Demokrat Partinin 
iktidara geldiğinden beri tasallubetmiş bir va
ziyette olan bütçeleri millî gelirin artışı ile mü
tenasip olarak ve millî gelirden memleket mas
rafları için lâzımgelen varidatı tam olarak elde 

' edebilmek için yapılan zatî takdir usulünün bu 
suretle 1955 senesinde de esas alınmış olmasını 
Bütçe Encümeni ve bendeniz tamamiyle ilerle
mekte olan malî sistemimizin bölünmez bir saf
hası olarak kabul etmekteyiz. Bu arada zatî 
takdir usulüne yardım etmek üzere anket usu
lü de yapılabilir. Bu usul bitmiş senenin mü
kellef zümrelerinden bâzılarını ele alarak, bu 
şekilde numune halinde ele alman zümrelerin 
gelirlerini tetkik etmek ve bunların elde et
tikleri kazançları toplıyarak bir netice çıkar
maktır. 

Eğer memlekette eskiden beri vatandaşlara 
sorulan suallerin altında yeni bir mükellefiyet 
ihdası endişesi yaratılmış olmasaydı belki bu 
usule müracaat edilebilirdi. Fakat vatandaş
lar üzerinde hâlâ bu endişenin mevcudiyeti do-
layısiyle hükümetimiz bu usule gitmemiştir. 
Bu vaziyette 1950 den beri hükümetin bütçe 
tahminlerinde takibettiği usul ve politika, dai
ma bir taraftan devlet gelirlerinin, millî geli
rin tam mânasiyle bir muhassalasını temin et
mek, fakat diğer taraftan da millî geliri sıkış
tıracak, zorlıyacak bir .hadde çıkmamasını da 
göz önünde bulundurmaktır. 

1951 den beri yapılan bütçe tahminlerinde 
bu usule tamamiyle riayet edildiği, varidat tah-
minleriyle elde edilen tahsilatın mukayesesi 
pekâlâ gösterir. 1951 de bir milyar 344 milyon 
lira tahmin edilen varidat 1 milyar 353 milyon, 
1952 de 1 milyar 500 milyon olan varidat, 1 mil
yar 553 milyon, 1953 te 1 milyar 959 milyon 
olan varidat, 1 milyar 950 milyon lira olarak 
tahsil edilmiştir. Bu da tahminlerle tahakkuk
lar arasındaki farkın yüzde biri bile bulmadı
ğını açıkça göstermektedir. 

Bu mukaddes kürsüden, yapılan varidat 
tahminlerinde 900 milyon lira noksan olacağını 
ve hayali olduğunu ifade edenler oldu. Buna 
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rağmen hükümete bu ithamın yapıldığı 1951 
senesinde varidat tahmininde 10 milyon lira 
fazla varidat alınmıştır. Bu da gösteriyor ki, 
hükümetçe yapılan ve Bütçe Komisyonunda 
tetkika tâbi tutulan varidat tahminleri tama
men hayali ve rasgele alınmış rakamlar değil
dir. Hakikaten bunlar pek ince ve dakik hesap
lara istinat eder. Ancak şu ciheti unutmamak 
lâzımdır ki, yapılan bir hesabı katî değil bir 
tahmindir. 1954 senesi bu bakımdan ele alındığı 
zaman görürüz ki, 1954 te yapılan tahminler de 
tamamen tahakkuk etmiş vaziyetedir. Filhaki
ka 1954 senesinde bütçe 2 milyar 288 milyon 
lira olarak tahmin edilmiştir. 11 nci ay sonu 
itibariyle tahsilat 2 milyar 29 milyondur. Bâ
zı anlaşmazlıklar ve siyasi sebeplerle tahsil 
edilemiyen Musul petrolleri hissemiz 70 milyon 
lira buna ilâve edilecek olursa 2 milyar 99 mil
yon liraya baliğ olur. 11 nci ayın sonundan bu
güne kadarki tahsil vasatisini esas tutarak son 
ayda tahsil edilecek miktarı tahsil edilen mik
tarın da buna ilâve edince yekûn 2 milyar 284 
lira buluruz ki, bu 4 milyon lirayı da isterseniz 
bağışlayabiliriz. 

Yalnız 1954 senesinin bu neticeyi vermesine 
rağmen, 1954 iktisadi vaziyetini gözden ge
çirdiğimiz zaman bu neticenin, hattâ ümide-
dildiğinden daha çok iyi ve daha çok yüksek 
olduğunu görürüz. Çünkü 1954 • senesinde, bir 
daha tekrar etmemesini Allah'tan içten niyaz 
etiğimiz bir kuraklık dolayısiyle buğday mah
sulümüzde 5 milyon tona yakın bir eksiklik ol
du. % 80 i çiftçi olan ve millî gelirin yarısın
dan fazlası zirai mahsuller geliri bulunan bir 
memlekette en mühim mahsul olan hububat 
hemen hemen yarıya yakın bir eksiklik göster
diği bir senede millî gelirin bu nispette bir ek
siklik vukua gelmesi tabiîdir. 

Sayın arkadaşımız Osman Bölükbaşı bu ek
sikliği 1 milyar 400 milyon lira olarak işaret 
etmiş. Belki doğrudur, fakat millî gelir, hubu
battaki eksiklik dolayısiyle husule gelen muaz
zam rakama rağmen 1950 den beri girişilmiş 
olan iktisadi hamlelerin memlekette yarattığı 
iktisadi yükseliş ve aynı zamanda diğer sektör
lerin millî gelirlerde husule gelen artış bu açı
ğı kapatmaktadır. Bâzı sayın arkadaşlarımız 
tarafından bu fazlalığın satış fiyatının artışın
dan ileri geldiği ifade edilmiştir. -
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Keyfiyet gözden geçirildiği zaman 1953 -

1954 arasında bu farkın ancak yüzde on kadar 
olduğu görülecektir. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi millî gelirin ya
rısından fazlasını, veya yarısını teşkil eden ti
cari sektördeki eksiklik, kuraklıktan mütevel
lit bir eksiklik varken ilk tahmin tamamen ta
hakkuk etmiştir. Bu satştaki % 10 tereffüye 
atfedilemez. 

Onun hissesi mevcut olmakla beraber asıl 
büyük hisse, memleketin iktisadi kalkınmasın
daki büyük hamlelerdir. 1954 tahminlerinin bu 
şekilde tahakkukundan sonra 1955 için Hükü
metçe yapılan tahmini, Bütçe Komisyonunuz 
tetkik ederken ilk defa olarak zatî takdir usu
lüne istinaden ve memleketin umumi iktisadi 
vaziyetini nazarı itibara alarak takdirde bün-
yevi bir tahlil icra eylemiş, bu tablo neticesinde 
1955 te elde edilecek miktarı umumi olarak tak
dir ve tesbit etmiştir. Yüksek huzurunuza tak
dim edilen bütçe lâyihasına bağlı raporlarda bu 
tablonun aynı vardır. Bu arada 1955 bütçesinin 
hayali olduğu ve birdenbire 687 milyon liranın 
% 30 artışı bulunduğu ve 500 milyon liranın 
hayali olduğu hakkında serdedilen iddialara 
cevaben bu tablonun tetkikim rica ederim. 1954 
senesinde istihsal edilmiş ve tahakkuk etmiş 
miktarı ele alıyoruz. Ondan sonra 1955 senesi
nin iktisadi durumunun ne olacağını tahlil etti
ğimiz zaman görürüz ki, ziraat sektöründe el
bette Cenabı Haktan çok niyaz ecterek ümid-
ederiz ki 1954 senesinde olduğu gibi bir ziraat 
senesiyle karşılaşmıyacağız. 1954 senesinde ol
duğu gibi kuraklık olsa bile elde edilecek istih
sal miktarı zirai sektörde bir taraftan daha faz
la sahanın ekilmiş olmasını temin etmek diğer 
taraftan çiftçinin ekim vasıtalarını, tohumunu, 
gübresini ve buna müteferri hususatı ıslah et
mek suretiyle girişilen iktisadi kalkınmanın te
siriyle elbette 1954 senesinden daha iyi mahsul 
elde edilecektir. Hava şartları rekoltenin büyük 
olacağı ümidini vermektedir. Bu itibarla 1955 
senesi zirai sektöründe bir azalma olmıyacağı 
muhakkaktır. 

Sınai sektörde gerek Hükümetin ve Hükü
metin teşebbüsüyle yapılan birçok yatırımların 
ve gerek Sınai Kalkınma Bankasının teşebbüsü 
ile ve birçok şahsi teşebbüslerin iştiraki ile ya
pılan kalkınmaların neticesi olarak birçok sı-
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nai tesisat yapılmış bulunmaktadır. Bunların 
mühim bir kısmı 1955 te randıman vermeye baş-
lıyacaktır. Bunun da sınai sektördeki millî ge
lire ve dolayısiyle Devlet gelirlerine büyük bir 
tesiri olacağı muhakkaktır. 1954 senesinde bir 
taraftan mahsulde mevcut olan eksiklik, diğer 
taraftan kalkman bir memleketin envestisman 
ihtiyacı için ithale mecbur olduğu vesait ve bu
na mütenazıran kalkman memleketin, kalkman 
zümrelerin iştira kabiliyetinin artması dolayı
siyle dış ticaretimizde mevcut olan bir sıkıntı
nın tesiri olduğu ve bunun tesiri ile bâzı yedek 
parçanın ve dışarıdan iptidai malzemesi gelen 
bir kısım sanayiin rekor teşkil eden 1953 sene
sine karşı biraz daha az işlediği görüldü. Fakat 
buna rağmen sanayiin devlet gelirelri üzerinde
ki neticesini veren imalât Muamele Vergisinin 
azalmamış bulunması bu tesirlerin sınai sektör
de o kadar mühim bir netice doğurmadığını gös
termektedir. 

Bu arada işaret etmek isterim ki, bizde sınai 
imalâtta bulunan fabrikaların iptidai maddele
rinin kısmı âzami memlekette yetişir. Bunlar
da ise bir taraftan talebin çoğalması, diğer ta
raftan istihsal maddelerinin çoğalması dolayı
siyle muhakkak bir çoğalma vardır. 

Yeni yapılan sınai müesseseleri ilâve edecek 
olursak 1953 ten 1954 e kadar vâki artışın 1954 
le 1955 arasında vukua geleceğini tahmin etmek 
icabeder. 

Sınai sektör bakımından 1955 te 1954 e na
zaran bir azalma olacağını iddia etmek doğru 
olmaz. 

Ticari sektöre gelince, devlet gelirleri bakı
mından ticari sektörü tahlil ettiğimiz zaman gö
rürüz ki, 1953 e nazaran 1954 te ithalâtın daral
ması dolayısıyle bu sektöre bir tesir icrası vâki 
olması muhtemeldir. Ancak 1954 senesinde ya
pılan ithalâtın 1955 te daha azalacağı hakkın
da birtakım emareler yoktur. 1954 dış ticareti
mizin az olacağını gösterir hiçbir belirti de yok
tur. Dış ticaret hacmimiz bilâkis bu sene daha 
fazla olacaktır. Muhtelif memleketlerle yapıl
mış kredi anlaşmalarımız vardır. 

Sonra mahsul durumu 1954 senesinde kötü 
gitmişti. Bu sene mahsulün iyi olacağına dair 
ümitlerimiz mevcuttur. 

Diğer taraftan ticari sektörün devlet gelir
leri üzerindeki tesirin, ithalât dolayısiyle olan 
vaziyeti zannedildiği kadar büyük olamaz. Çim-
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kü ithlât tacirlerinin yaptıkları eksik ithalât do-
layısiyle bir noksanlık husule gelebilir. Fakat 
buna rağmen memleket dahilindeki kalkınmalar 
neticesi iç ticarette bir genişleme olacaktır. Âm
me sektörünün, devlet bütçesinin büyümesi do-
layısiyle devlet gelirlerinde buna mütenazır bir 
artmanın husule geleceği tabiîdir. Bütün bu 
iktisadi faktörleri ele alarak yaptığımız tahlil 
neticesinde 1955 senesi devlet gelirlerinin 1954 e 
nazaran bu sebeplerle ve tahsilatın seyri dolayı-
siyle % 16 bir artış husule getireceğini hesabet-
tik. Bu miktara göre umumi tahlilimizi yaptık. 

Osman Bölükbaşı % 30 artış vâki olduğunu 
iddia ediyor. 1954 senesine nazaran 1&55 sene
si büfesinde % 30 bir artış vardır. Bunun ye
gâne sebebi, iktisadi faktörde ilerleminin tesiri 
değildir bu kısım. O % 16 dır. Diğer kısmı, ka
bul edilmiş bâzı kanun tasarıları, ayarlamalar ve 
Yüksek Meclisinize sunulmuş olan kanun tasa
rılarına istinadeden varidatlardır. Bunların ye
kûnu 250 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bununla beraber, yapılan umumi tahminde 
2 960 000 000 liralık bir varidat elde edileceği 
gözükmüştür. Biraz evvel de arz ettiğim gibi 
eğer memleketimiz kalkınma ihtiyacında olma
sa, her şey yolunda gül ve gülistanlık bir mem
leket olsaydı elbette hükümetiniz millî gelirde 
son damlasına kadar elde etmeye çalışmaz da
ha hafif bir bütçe ile gelirdi. Fakat memleket
te her vatandaş artık kendisine bir iman edin
diği memleket iktisadi kalkınmasının hızı ile, 
bu vatanperverlik saikasiyle hükümet millî ge
lirin son damlasına kadar elde edebilecek vari
datı hesabederek bütçeyi bu dereceye getirmek 
için çalışmış. Müsaadenizle sizlere bir tarihî fık
ra arz edeyim, fazla vaktinizi alıyorum ama, 
İngiltere împaartorluğunun kurulma devirle
rinde DizraiFi herkes siyasetinden dolayı ten-
kid ediyor, yapılan birçok şeyleri lüzumsuz sa
yıyor, bu suretle İngiltere'yi tehlikeye soktu
ğunu ileri sürüyorlar, itiraz ediyorlar. Dizrail 
kürsüye çıkıyor diyor ki: Bunların hepsinden 
vazgeçmek kabildir, bunlara hakikaten lüzum 
yok, kendi kabuğumuza çekilip 40 milyon nü
fuslu küçük balıkçı devleti kalmak istersek 
bunlara hiç lüzum yoktur. Fakat cihanda mev
kii olan büyük bir devlet olmak istersek bu iş
lere atılmamız lâzımdır. Ben aynı sözleri Tür
kiye için de tekrar edeceğim. 20 - 22 milyonla 

kurunuvüstai bir memleket olarak kalmak ve sırf 
zirai mahsullerle geçinmek.istiyen ve ufak çift
çilikle idare eden millet olmak istiyorsak ufak 
az bütçe iyi. Yok eğer büyük gayeler peşinde 
koşacak ve büyük işler yapacak bir millet ol
mak istiyorsak bütçemizi de ona göre yapma
mız ve ayarlamamız lâzımdır. Meşhur Alman 
âlimi Kayzerlinğ dünyanın en büyük ve efendi 
milletlerinden biri olduğunu itiraf ettiği Türk 
milletini lâyik olduğu seviyeye eriştirmek isti
yorsak bu bütçeyi mümkün olduğu kadar yük
sek ve dinamik bir şekilde getirmemiz lâzım
dır. (Bravo sesleri, alkışlar). Pek haksız olarak 
islâm dinine mütevekkillik sıfat verilmiştir. 
Hazreti Peygamber bile insanlara hiç ölmiye-
cekmiş gibi çalışmayı tavsiye etmektedir. Fani 
olan insanların çalışmasını istiyen Hazreti Pey
gamberin hayatı ebedi olan bu emrinin milleti
miz için yerine getirilmesi elbette lâzımdır. 
Onun için elbette bizim arzumuz da buna uy
maktadır. (Bravo sesleri) 

Umumi vaziyet hakkında bu izahlarda bu
lunduktan sonra; fazla vaktinizi alıyorum, üze
rinde durduğum mevzu rakamlardır ve sıkıcı
dır; müsaade buyurursanız (Devam, devam ses
leri) bir miktar "da varidat nevileri üzerinde 
mâruzâtta bulunayım. 

Varidat nevileri içinde sayın arkadaşları
mızdan bâzılarının en çok tenkidine uğrıyan 
Gelir Vergisi varidatıdır. 1954 senesinde, biraz 
evvel arz ettiğim sebeplerle, dış ticaretin daral
dığı malûm. Millî gelirin tahassül ve inkısamın
dan müteessir olduğu malûm olan Gelir Vergi
sinin bir sene evvelki gelir üzerinden alınan 
beyanname usulünün tatbikinin da 1954 teki 
iktisadi vaziyetten müteessir olacağı da malûm. 
1953 e nazaran 1954 senesinde dış ticarette vâki 
eksilmenin, Gelir Vergisinin bu kısmı üzerln»ie 
de bir eksiklik olması tahmin edilebilir Ancak 
Gelir Vergisinin yekdiğerinden ayrı iki kısmı 
vardır. Birisi yıllık beyanname veren mükellef
lerin beyan ettikleri gelirfer kısmıdır, ikincisi, 
ise sene içinde yapılan muameleler sırasında, 
membada tevkif usulü, stopaj usulü ile tevkif 
edilen vergilerle hizmet erbabının ve buna ben
zer kimselere sene içerisinde yapılan tediyeler 
üzerinden tevkif edilen vergilerdir. 

Memleketimizde Gelir Vergisinin hasılatı 
itibariyle ikinci kısım, birinci kısımdan daha 
mühim ve daha büyük bir mevki tutmaktadır. 

325 
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1955 Gelir tahminlerini yaparken Hükümet, 

bu esaslara riayet ederek, beyannameye tâbi 
mükellef adedine, senelik beyanname veren mü
kellef adedi her sene 10 000 kişinin arttığını 
gördüğü için bu artışa istinaden 25 milyon 
lira ve yıllık beyanname veren mükelleflerde de^ 
1954 e nazaran 50 milyon lira bir fazlalık ola
cağına ve biraz evvel arz ettiğim stopaj ve hiz
met erbabı vergilerinde de her ay 5 milyon se
nede 60 milyon liralık bir artış vâki olduğunu 
tahsilat rakamları göstermekte olduğundan bu
na da 50 milyon lira ilâvesiyle geçen saneye na
zaran 125 milyon liralık bir fazlalık husule 
geleceğini tahmin etmiştir. Bu tahmin çok ce
saretlidir. Fakat biraz evvel arz ettiğim sebeple 
millî gelirden en son damlasına kadar almak 
istiyen bir hükümetin bu suretle cesaret göster
mesini bilmem tenkid etmek kabil midir? An
cak bize ferah veren ve bu rakamı kabul etti
ren sebepler arasında dış ticaretin azalmasına 
rağmen memleketin iç ticaretinde vukua gelen 
gelişme dolayısiyle beyanname mükelleflerin
de de zannedildiği kadar bir azalma olmıyaca-
ğıdır. 1954 e nazaran beyannameli mükellefle
rin, cirolarının azalmasına rağmen, kazanç nis
petleri çoğalmıştır. 

Diğer taraftan Gelir Vergisinde yapılan ıs
lahat memleket mükelleflerinin bu sisteme da
ha çok alışmaları, Gelir Vergisinin tahakkuk 
ve tahsili için konulmuş olan müeyyideler mü
kelleflerin kaçakçılık yoluna gitmeme usulüne 
alışmaya başlamıştır. Bütün bu faktörler, bu 
bahiste bir eksilme olmıyacağmı ümidettirmek-
tedir. Bilmukabele daha mühim olan ikinci kı
sımda ise bir artma olacağıdır. Bu artmanın, 
bu eksik kısmı kapatma ihtimali vardır. Eğer 
1954 için tahmin ettiğimiz ve biraz evvel umu
mi hatlariyle arz ettiğim iktisadi durumda 
menfi bir tesir husule gelmezse hükümetin tek
lif ve Bütçe Komisyonunun da bu mülâhazalarla 
kabul ettiği bu miktar tahakkuk edebilir. Fa
kat menfi bir tesir husule gelirse tehlikeye dü
şebilir. Bu ciheti yüksek takdirlerinize arz edi
yorum, Kurumlar Vergisi de aynı vaziyette ol
makla beraber memleketimizde son senelerde 
kurumların daha fazla bir inkişaf göstermesi 
dolayısı ile bu varidatın bir eksiklik vermesi 
ihtimali daha az olduğunu ıstıdraden arz edi
yorum. ., 
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Bütçeye bu yıl bâzı yeni rakamlar ilâve edil

miştir; Arazi; Bina ve İktisadi Buhran vergi
leri. 

Yüksek Meclisiniz, bu tasarıları tetkik et
mek üzere bir Muvakkat Encümen teşkil etti, 
vazifelendirdi. 

Bütçe Encümeniniz bu kanun tasarıları ile 
uğraşmamış, bu vergilerin prensipleri ve hü
kümleri . üzerinde de katiyen bir müzakerede 
bulunmamıştır. 

Bütçe Encümeniniz, bütçeyi zamanında 
Yüksek Meclise takdim etmek için, hükümetçe 
kabul edilen rakamları Meclisten çıkacak ra
kamlarla tekrar müzakere etmeyi kabul etmiş 
ve hal aynen muhafaza edilmiş bulunmaktadır. 

İthalâtla doğrudan doğruya alâkadar olan 
İthalât Muamele Vergisi, Gümrük Vergisi üze
rinde geçen 1954 senesine nazaran bir artma 
vukubulunduğunu ve bunun doğru bulunmadı
ğını bâzı arkadaşlar beyan ettiler. 1955 sene
sinde bu vergilerin tahmininde encümen, 1955 
yılı dış ticaretinin, 1954 ün aynı bulunduğunu 
hesabederek buna göre tahmin yapmıştır. Bu 
sebeple bu vergiler üzerinde iktisadi gelişme, 
yahut ithalât ve ihracattaki artması dolayısiy
le yapılmış bir artırma yoktur. Ancak 1954 se
nesinde tatbik mevkiine giren gümrük rejimi
ni değiştiren bir kanun vardır. Evvelce spesfik, 
yani malın sıkleti üzerinden alman Gümrük 
Resmi Ad Valorem, yani malın kıymeti üzerin
den alman bir Gümrük Resmi şekline girmiş, 
bu ikisinin ensidansı, nispetleri arasındaki far
kın % 10 olduğunu yani spesifik sistemde 
% 15 olmasına rağmen ad valorem sistemde 
% 25 olduğu görülmüş ve ancak yapılan art
malar bu sebep dolayısiyle vukua gelen kanuni 
artma olarak kabul edilmiştir. Bittabi İthalât 
Muamele Vergisinde de Gümrük" Resmi bu ver
ginin matrahına girmektedir. % 10 artan 
Gümrük Resmi matraha girince İthalât Mua
mele Vergisinin de nispeti artacağı tabiîdir. 
Yapılan hesaplar bunlara istinaden bulunmuş 
rakamlardır. Yoksa 1954 e . nazaran 1955 te 
fazla ithalât ve ihracat yapılacağı düşünülerek 
ilâve edilmiş rakam yoktur. 

Memleket dahilindeki muamelelerden müte-
» • 

essir olan İmalât Muamele Vergisi, Bankalar 
Muamele Vergisi, Damga Resmi ve buna ben
zer vergilerde 1954 e nazaran 1955 te memle
ket iktisadi inkişafında vâki olacak ilerlemenin 
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tesirleri ve tahsilatın seyri nazarı itibara alına
rak ilâveler yapılmıştır. Bütçe Encümeni bu 
ilâveleri tetkik ederken, kendisine hükümetçe 
getirilen bütün rakamları gözden geçirdiği gi
bi; evvelce 8 aylık tahsilat seyirleriyle 10 ay
lık tahsilatı mukayese suretiyle lüzumlu deği
şiklikleri yapmıştır. 

Sayın Bölükbaşı'nın üzerinde ısrarla durdu
ğu Şeker istihlâk Vergisine gelince : 1954 sene
sinde açılmış yeni dört fabrika vardır. Bunlar 
1954 te ancak tecürbe ekimi yaptırmış ve buna 
göre işleme yapmışlardır. Bu sebeple ve esasen 
biraz evvel arz etmiştim, kuraklık dolayısiyle 
1953 ile 1954 istihsali arasında bir fark yoktur. 
Fakat bugün ekilmesi taahhüdedilen sahaların 
miktarına ve hükümetimizin pek yerinde bir ted
bir olarak şeker sanayiini kalkındırırken bir ta
raftan pancar müstahsıllarını korumak gayesi ile 
pancar fiyatlarına 1,5 kuruş zam yapmış bulun
ması dolayısiyle ekim sahasının taahhüt edilen 
miktarını tamamen ekileceği hesabedilmektedir. 
Diğer taraftan fabrikaların kapasiteleri ele alı
nınca 295 - 300 bin ton şeker istihsal edileceği 
hesap olunmaktadır. Filhakika biraz evvel arz et
tiğim sebeplerle geçen seneki mahsûl vaziyetinin 
iyi olmaması istihsalimizi 1953 senesine nazaran 
çoğaltmamıştır. Fakat bir taraftan kalkınan bir 
Türkiye'nin piyasaya giren % 80 ini teşkil eden 
köylü vatandaşların şeker ihtiyaçlarının her gün 
hendesi bir nispette artması dolayısiyle istihlâk 
son derece çoğalmıştır. Onun için yeni mahsul se
zonuna kadar hükümet ancak ayda 14 bin ton şe
ker, istihlâke arz edebilecektir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —16 bin. 

İHSAN BAÇ (Devamla) — 16 bin ton arz 
edebilecektir. 

Bu Temmuz başında yeni kampanyaya giri
leceğine göre bunu bu şekilde hesabederşek ken
disi şekere susamış bir milletin, ondan sonra üze
rine atıldığı bir şekerin istihlâkinde bunun iki 
mislini mütaakıp aylarda bulacağı kuvvetle ümi-
dedilmektedir. Buna göre 260 bin ton hesabedil-
miş ve istihlâk vergisi rakamları ona göre ele alın
mıştır. 

Ancak hükümetin teklif ettiği bu rakamlar 
arasında teklif sırasında mevzuubahis olmıyan ve 
biraz evvel ne kadar iyi bir tedbir olduğuna ip-
ret ettiğim pancar fiyatlarının artırılması dolayı- I 

.1955 0 : 1 
siyle bunun bir kısmının şeker fonuna menfi te
siri olacaktır. Yalnız bu fedakârlığı hükümet üze
rine almış ve ne müstehlike nakletmiş ve ne de 
sanayie yüMemiştir. 

Encümen bunun bir miktarını indirmiştir. On 
milyon lira inmiştir. Tedbirin aksi 30 milyon li
radır. Fakat fazla istihlâkin 20 milyon liralık 
kısmını kapatacağı tahmin edilmektedir. 

Verdiğim izahat uzun oldu. Sizi sıktım. Ra
kam insanı sıkar. Sözlerimi bitirirken bu kürsü
den 1951 senesi için 900 milyon lira açık var di
yenler, hepsini kasdetmiyorum, bir kısım arka
daşlar söylemişlerdir, bçugün 500 milyon lira 
açık var, diyorlar. Verdiğim izahat yaptığımız 
tahminlerin indî ve hayalî olmadığını göstermek
tedir. Biz fiilî hesaplara istinadediyoruz. Geçmiş 
senelerin tahminleri ile tahsilini göz önünde bu
lunduruyoruz. Tahminlerimiz ile tahsilat arasın
daki fark yüzde biri geçmemiştir. Cenabı Haktan 
bu sene de tahminlerimizin tahakkuk etmesini di
ler, hepinizi hürmetle selâmlıyarak sözlerime ni
hayet veririm. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

REİS — Cemal Kıpçak buyurun. 
CEMAL'KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar dün bir mevzu üzerinde durmuş 
ve bu mevzu hakkındaki görüşlerimi izaha ça
lışmıştır. Bâzı arkadaşlar, senin ne izah etmek 
istediğini etraflıca anlıyamadık, dedikleri için 
tekrar söz almış bulunuyorum, özür dilerim. 

Mesele yatırımlar meselesidir. Yatırımlarla 
Devlet iktisadi mahiyette büyük bir harekete 
girmektedir. Bunlardan bugüne kadar hareket 
göstermiş olanlar dışında, bir de yeniden hare
ket göstermek üzere olanlar ve gittikçe daha 
kuvvetle mikdarı tekessür edecek mahiyette ele 
alınmış olanlar vardır. Bunların tahsislerini 
bütçe yolu ile yapıldığına göre bütçenin seyri 
içerisinde hesaplarının tekrar Büyük "Millet 
Meclisine gelerek belirtilmesi icabeder. Bunlar 
arasında mühim hareket gösteren İktisadi Dev
let Teşekküllerinin hesapları "3460 sayılı Ka
nunla teşekkül etmiş olan "Umumi Heyet tara
fından yapılmaktadır. Umumi Heyetin gerek 
bugünkü "durumu ile gerekse hattâ ıslâh edilmiş 
şekli İle dahi Büyük1 Millet "Meclisinin yani 
para veren sermayedar otoritenin vazifesini 
görecek şahsiyeti ıftâneviyeye sahip olması 
imkânı yoktur. Geliyoruz, toplanıyoruz, hesap 
alıyoruz, ibra ediyoruz neticede bir ;kâr yahut 
da bir zarar tahassül ediyor. 'Eâhassöl oeden 
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sararın bütçeye aksettirilmesi, zira fiyatlara 1 
Devlet tarafından müdahale edildiği için bu 
zararın vukua geldiği bâzı arkadaşlar tarafın
dan beyan edildi, bundan tahassül eden zararın 
mahiyetini katiyetle anlamadan Büyük Millet 
Meclisinden bunu karşılamak için karar alın
ması muvazenesiz bir durum doğurur. Niçin 
zarar tahassül etmiştir? Bu zararı İktisadi Dev
let Teşekkülleri Umumi Heyetinin mütalâa et
mesi, muvafık görmesi Büyük Millet Meclisi 
namına muvafık gördüğünü de beyan etmesi 
tatmin edici değildir. Ama bu kanunne veril
miş olan bir salâhiyettir. Fakat Büyük Millet 
Meclisini tatmin edici mahiyette değildir. Mev
zu burada tezekkür edilmeli, etraflı olarak 
kârını, zararın mahiyetini belirtmeli, ondan 
sonra Bütçede bu zararın karşılığı konulmalı
dır. Bir çiftliğe, bir sermaye sahibi para ver
diği zaman bunu bir vekil tâyini suretiyle ida
re ettirebilir, neticede de vekilden hesap sor- , 
mak hakkını muhafaza etmiş durumdadır. Umu
mi Heyete verilmiş olan salâhiyet Büyük Millet 
Meclisine nihai hesap şeklinde aksetmediği tak
dirde bu Umumi Heyetin şu veya bu şekilde 
tam toplanamayıp, isabetli karar vermemiş ol
ması Büyük Millet Meclisinin kendisine verdiği 
vekâlet salâhiyetini suiistimal etmesi halinde 
burası vaziyetten haberdar olamamaktadır ve 
olamaz. Kanun devreyi o şekilde kapatmamak-
tadır. Tahassül eden kârlar vardır. Bu kârlar, 
kanunla bâzılarında yine aynı müesseselerin 
sermayesine ilâve etmeyi derpiş etmektedir ve 
bu suretle tahassül eden kârlar hiçbir suretle 
memleket bütçesine aksedip de gelir faslında 
görülmek imkânı hâsıl olmamaktadır. Bu şekilde 
bütçeden tahsisat alan müesseselerden dün bah
settim. M. T. A. Enstitüsü ayrı bir umumi he
yete sahiptir. Büyük Millet Meclisinin falan 
falan komisyonları ayrıca toplanıp bir umumi 
heyet mahiyetinde bunların hesaplarını tetkik 
ederek ibra etmek durumundadır. Fakat 7 - 8 
seneden beri bu heyet toplanamıyor. Bu heye
tin toplanamaması, büyük mikyasta yapılmış 
olan masrafların mahiyetinin, vermiş olduğu
muz paraların hesabının bize aksetmesini hiçbir 
zaman mümkün kılmamaktadır. 

Bu, bir kanuni açıktır, önümüzdeki yatı
rımlarla, girişilmiş olan iktisadi hareketlerle 
büyük mikyastaki sermaye mevzuları devlet 

. 1956 O : 1 
| bünyesinde mevzuubahis olacağına göre bunla

rın bu şekilde bir veya ikisinin açıkta kalma
sının yaratacağı mahzurlara dikkat nazarınızı 
çekmek isterim. 

Bugün işte M. T. A. Enstitüsü hesabını ver
memiş durumdadır, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin umumi heyeti artık şahsiyetini ve vazife
sinin mahiyetini anlamış ve kavramış durumdan 
çıkmış, yalnız Umumi Murakabe Heyetinin ra
porlarını tetkik ettikten sonra el kaldırarak beş 
on dakikada yüz milyonları ,hattâ milyarları 
aşan bedellere birdenbire ibra kararı vermek 
gibi bir duruma girmiştir. Bu doğru, değildir. 
Bütün teşekküllerin hesapları ariz ve amik tet
kik edildikten, Umumi Murakabe Heyetinin ne
tice itibariyle yaptığı teklifleri ve yaptığı ikaz
ları, bir sermayedar kudretiyle, bir sermayedar 
şahsiyetiyle ölçerek, bunları yalnız temenni ma
hiyetinde belirtilmeden kâr ve zarar hadleri 
aşan iktisadi hareketler içinde noksanların tas
hihi ve yapılması lâzımgelen hususların da üze
rinde durulması gerekir, zannederim. Bugün 
Büyük Millet Meclisi bu şekilde hesap alamı
yor, almıyor. Tesis edilmiş olan kanunlar ara
sındaki açıklık bu hesabı verdirmemektedir. Hat
tâ o kadar garip vaziyetler vardır ki, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri bugün bir işletmeler Ba
kanlığı tarafından idare edilmekte, bakanların 
şahsi kanaatlerine göre bâzı istikametler almak
ta ve bu istikametler bakanların mevzuata gi
riş kudretleriyle mütenasip olarak bazen çok 
yanlış istikametlere doğru dahi gitmektedir. Bu 
şekilde hâdiselerin tekerrür etmemesi, yeni yeni 
mevzular çıktığı takdirde milyarlarca mevzuun 
işin kompetanı olmıyan ellerde yanlış hareket
lerle şevki idare edilmesi, yanlış hareketlere 

I sevk ve imale edilmesi neticesi tevlidetmekte-
dir, ki çok mahzurludur. 

Mecliste iki komisyon vardır, iktisat Ko
misyonu, Ticaret Komisyonu. Bu iki komisyon
dan Ticaret Komisyonu, iktisat, Ticaret Vekâ
letinin hangi fasıllarına bakar, İktisat Komis
yonu hangi fasıllarını tetkik eder. işletmeler 
Bakanlığının icraatı hangi komisyonca tetkika 
tâbi tutulur, belli olmaz. Bu açıklığı bariz ola
rak gösterir. 

Benim naçiz görüş ve kanaatime göre bu 
mevzu, bir milletvekilinin kanun teklif etme ka
pasitesi ve kabiliyeti* dışında bir genişlik arz 

I ettiğine göre, bunun tashihi, mevzuun hûkü-
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met tarafından esaslı bir tetkika tâbi tutularak 
bir kanun getirilmesini icabettirir. 

Bu mülâhazatımı şu maruzatımla belirttik
ten sonra şahsi ve naçiz kanaatim olarak şunu 
arz etmek isterim ki, Büyük Millet Meclisi ken
di hesabını almak için sureti mutlakada pa
raların hesabım getiren bir muhataba ihtiyaç 
duymaktadır. Bu muhatabın da mevcut komis
yonlardan bir tanesinin mevcut komisyonlardan 
bir tanesnin iktasadi devlet teşekkülleri komis
yonu olması yerinde olur. Bu şekilde bir ko
misyon ve ondan sonra büyük bir sermayenin 
elinde tutucusunun ortada bulunması icabeder. 
Bu, elinde tutucu unsurun vekâlet olması müm-
kin değildir. Vekâletler sık sık değişmekte, ser
mayeler ise bütün edvara intikal edecek sabit 
kıymetler ifade etmektedir. Bu sabit kıymetle
rin, değişmiyen mânevi şahsiyetler elinde kal
masında zaruret vardır. Bunun için de Şûrayı 
Devlet gibi, Divanı Muhasebat gibi Meclis ta
rafından seçilen ve bu mevzu içinde pişmiş un
surlardan mürekkep bir heyetin eline bu serma
yenin tevdi edilmesi ve bu heyttin, işte o zaman 
ya Başbakan tarafından veya Başbakanın veki
li olan bir devlet bakanının riyaseti altında top
lanmak suretyle, devlet politikasının tevcih 
edeceği istikamete kendisini vermekle beraber, 
sermayenin kendisine vermekle beraber, ser
mayenin Büyük Millet Meclisine gelmesi ve in
tikal eden iki mahiyet üstünde daima hesaba ha
zır durumda olması icabeder. Bu iki mahiyet
ten bir tanesi hesabın aynen ve nakden buraya 
ibrazırdır, verilen milyarların aynen ve nak
den sermaye halinde durduğunun murakabesi, 
durduğunu görmek ve bu hesabı her zaman al
mak hakkımızdır arkadaşlar. 

Bunun dışında ikinci hareket; sermayenin 
neması ve bu nemanın nereye gittiğidir ve ne
reye gittiğinin bilinmesidir arkadaşlar, Bu ne
manın mahiyetini bilmekle beraber bunun ne 
miktarının bütçeye aksettiğini bilmek de hakkı
mızdır arkadaşlar. 

işte bu suretle bu heyetin başında bulunan 
vekilin politik olarak bunlara vereceği istika
met, fiyatlar üzerinde yapacağı ayarlama, âm
me hizmetlerine vereceği mahiyet, kömürde, şe
kerde yaptığı gibi, bir fiat tahdidi işi, fiat zammı 
mı lâzim gelecek, yoksa daha ucuza mal mı sata
cak, bunlari yaparken belki müessesenin zararları 
da tahassul edebilir, 
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Evet, bunların sarih bir şekilde, mal sahi

binin tâyin edilmesi ve bu mal sahibimin hiçbir 
tesir altında kalmadan sermaye hareketinin 
doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisine 
karşı mesulü mahiyetinde kalması ve artık bu 

'sermaye mevzularının bu iktisadi tesislerde tam 
iktisadi bir ruh çerçivesinde yalnız nema mev
zuu halinde harekete geçmesi gerektiği kana
atindeyim. Bu mevzu o kadar garip bir hü
viyette bulunuyor ki, bugün bütçe müzakereleri 
sırasında bunun hangi fasıl içinde, şu kadar 
milyara varan servetin mahiyetlerinin tetkik 
ve tathili icabetse, bunu bütçe hareketi içinde 
görmeye imkân olamıyor. Eğer İşletmeler Ba
kanlığı faslında geçen senelerde yapıldığı gibi, 
meselâ şu veya bu tesis için sermaye, ilâvesi' 
diye bir mevzu konsaydı ancak o hususa mün
hasır olarak konuşulabilirdi. 

Bilmem, arkadaşlarıma noktai nazarımı et
raflıca anlatabildiğim kanaatindeyim. Bu mev
zuun bir kanun teklifi halinde getirilmesini 
candan temenni ederim. 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAÜĞLU 

(Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar; sevgili 
arkadaşımız Cemal Kıpçak iyi bir fikri, nazari 
olduğu kadar tatbiki bakımlardan da iyi bir 
ıslahat mevzuunu, şümul ve tesirlerinin yanlış 
anlaşılması ihtimalini doğuracak bir ifade ve 
üslûp ile anlatmamış, olsaydı huzurunuza çık
mayacaktım. Cemal Kıpçak arkadaşımız İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinden 
kârlarına kadar bütün muamelâtını bilirler. Bu 
muamelâtın yekûnu milyarlar ve milyarlar 
olduğunu bilirler. Bütün müesseselerin âdeta 
sahipsiz bulunduğunu ifade eder gibi oldular. 
Bunların sanki sahipleri yokmuş, sanki bunlar 
her hangi bir murakabeye katiyen tâbi değilmiş 
gibi konuştular. Eda bu olmasaydı, ifade böyle 
bir intibaı yaratmaya müsait olmasaydı huzu
runuza çıkmıyacaktım. 9 • 

Şunu derhal sÖyliyeyim ki; Cemal Kıpçak 
arkadaşımızın ifade etmek istediği fikir bu ola
bilir : «İktisadi devlet teşekkülleri umumi hey
etlerinin bugünkü murakabe tarzı değişmelidir. 
Beklenen umumi heyet bu teşekkülleri icabe-
deıi seyyaliyet içinde murakabe etmelidir» Ben 
de size İşletmeler Vekili olarak Bütçe Komis
yonunda bunun üzerinde durduğumu arz etmiş-
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tâtoılJiüküzgtâin bunu: ciddî bir mevzu olarak 
3 ©lejıalillğimi söylemiştim. 

: Bugün bir-murakabe Yardır. Başvekâlete 
abağli; umumi murakabe heyeti vardır, alâkadar 
^yekfete&erin MMş veukontrûEeri vardır. Büyük 
rkısmı. Meclis âzasından mürekkep umumi hey
etin kontrolü vardır. Nihayet Meclisin sual, is-
\tizah, bütçe-müzakereleri yoliyle müzakeresi 
vardır. Sanki i»ütün bu yollarla yapılan kon
troller mevcut değilmiş gibi, milyarların ve mil
yarların israfına göz yumuluyormuş gibi bir in-
ıtiba verecek ifadeleri olmasaydı elbette ki, tek
rar ediyorum» huzurunuzda bulunmıyaeaktım. 
öyle değil, Cemal Bey arkadaşım, iktisadi dev-

:iet teşekküllerimizin bugünkü murakabe tarzı-
mn daha iyi bir hale getirilmesi. için etüd yap
maktayız. Bu etüdler yakında Büyük Millet 
Meclisinin huzuruna gelecektir. Ama arz edeyim, 
İktisadi devlet teşekkülleri sahipsiz değildir 
arkadaşlar. Şayet sahipsiz olsalardı bunların 
1950 den bugüne kadar şikâyet ettiğiniz nok
san murakabe uzuvlarına rağmen göstermiş bu
lundukları tekâmül seyrine kavusmalan asla 
mümkün olmazdı. 

Şayet bunlar sahipsiz olsalardı Türkiye'nin 
iktisadi bünyesinde bugün yapmakta bulunduk
ları muazzam rolleri, oynamalarına imkân kal
mazdı ; hattâ ayakta duramazlardı. 

Arkadaşım diyor ki : «Teşekküller her ve
kilin takibetmiş bulunduğu politikaya göre is
tikamet alıyor.» 

Evvelâ şunu Yüksek Meclise arz edeyim ki, 
devletimizin iktisadi politikası, umumi prensip
leri ve umumi istikameti, hükümetin progra
mında ilk günden itibaren gösterilmiş bulun
maktadır. Bütün teessüsler, bütün teşekküller, 
bütün faaliyetler bu istikamet üzerinde yürü
mektedir/Vekâletlerin ve gelen vekillerin şahsi 
noktai nazarlarının bu istikamete inzimam et
tirebilecekleri, yine programın ana prensiple
rinden aldıkları ijhamlardan ibaret olabilir. 
-Yoksa bir vekil gelip de kendisinden evvelki 
vekilin bütün yaptıklarını değiştirir tarzda bir 
iktisadi politika hâkimmış gibi konuşmak rea
liteyi ifade etmez arkadaşlar. 

Hükümet bir istimrar halinde iktisadi poli
tikasını yürütmektedir. İşletmeler Vekâleti 
dört, beş senede beş, altı vekil değiştirdi. Fa
kat '- İktisadi Devlet Teşekküllerinin programia-
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rı değişmedi, durmadan, mütezayit bir istihsa
le doğru gitti. Yekillerin bu istihsal artışına: na
çiz ilâveleri oldu. Olmalıdır da. Ama programın 
hududu içinde, bu istimrarın bir ifadesi olarak f 

Arkadaşlar; demin de arz, ettiğim-:gibi, etüd
ler yapmaktayız. Bu etüdlerimizin ana, prensip
lerini bir cümle ile ifade edeyim, iktisadi Dev
let Teşekküllerimizin kendi kanunlarında yazdığı 
gibi, basiretli bir tüccar, gibi ı hareket etmeleri 
ve bu bakımdan muhtariyetlerini tamamen kul
lanabilmelerini temin edecek ve bunun yanı ba
şında sermayelerinin, faaliyetlerinin, kârları
nın veya zararlarının .kontrolünü daha iyi.ya
pabilecek ve şikâyetleri ortadan kaldıracak 
olan bir kontrol sistemini tesis etmek! 

Büyük Millet Meclisi hesap alıyor mu? Alla-
ha çok şükür; Türkiye Büyük Millet Meclisle
rinin devletin en küçük işlerine kadar hesap al
dığı ve hesap almakta olduğu bir devir açılmış
tır ve muvaffakiyetle yürümektedir. 

Arkadaşımız teşekküllerin sahipsiz olduğu
nu ifade ettikten sonra bir sistem teklif etti. Bu 
teklifi ile iddiası arasında bir tezada işaret et-
mekliğime müsaadelerini rica ediyorum. 

«öyle bir sistem yapalım ki Başvekilin re
isliği altında bir heyet bu murakabeyi yerine 
-getirsin» dediler. 

Halbuki işteYüksek : Murakabe Heyeti ka
nuna göre Başvekilin reisliği altında teşekkül-

: 1er üzerinde muntazaman -murakabe vyapan bir 
nheyet:, halinde çalışmaktadır. Fikirlerini İyi ifa
de edemediklerini zannediyorum. 

Şayet demek istedilerse ki :_ Türkiye .Büyük 
Millet iMeclisi İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
icra uzvu olsun- O zaman ikindilerine derhal 
Anayasamızın bir maddesine .dayanarak karşı 
çıkar ve derim ki : Türkiye Büyük Mülefr Mec
lisi murakabe uzvudur, şayet icra uzvu olacak 
olursa murakabe ile icrayı i.birbirine ..karıştır-
mak-gibi Anayasaya % 100; muhalif bir vazi
yetle karşı karşıya gelme tehlikesi mevcuttur. 
Cemal Kıpçak arkadaşım hejreeanla t konuşur
ken hakikaten yanlış intibalar verecek şekilde 
beyanda bulundular. Ben iyi bilirim ki kendi
leri; asla o fikirde değildirler. 

Aziz «arkadaşlar, verdiğiniz milyarların he
sabını " Türkiye Büyük Millet Meciisi her > an 
almaktadır. Hattâ daha ileri olarak Türk milleti 
her an almaktadır. Her gün temeli atılan* her gün 
resmi küşadı yapılan, fabrikalar,f»bajEa#ar,vyofHar 
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vesilesiyle* Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
karşısında olduğu gibi doğrudan doğruya Türk 
milletinin karşısında da milyarların hesabı mü
temadiyen verilmektedir. 

Ben Cemal Kıpçak arkadaşıma Büyük Mil
let Meclisinin huzurunda şunu bir kere daha 
tekrar etmek isterim! Türkiye'de İktisadi Dev
let Teşekküllerinin ve bütün âmme iktisadi fa
aliyetlerinin hesabı tamamen görülmektedir. 
Hesabın görülüş tarzında aksaklıklar mevcut
sa bunu izale etmek için tedbirler alınır ve al
mak da lâzımdır. Nasıl ki almaktayız. «Hesap
lar görülmüyor, milyarlar Büyük Millet Mec
lisinin kontrolünden tamamen uzaktır, icra uz
vu daha bunların karşısında hareketsizdir.» 
gibi bir !hükmü yaratacak bir yanlış fikir doğu
racak beyânlar ise hakikata uygun değildir. 
Yoksa hesaplar görülmektedir, hesaplar alın
maktadır! Yapılacak olan şey bâzı mütekâmil 
ıslahat hareketleridir. Bunların da üzerinde 
ciddî olarak durulmaktadır. (Alkışlar) 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — İkinci 

defa rahatsız ettim, özür dilerim. 
İkinci vekâletinde, Sayın Samet Ağaoğlu'ıı-

dan çok şeyler bekliyoruz. Ama burada bir söz 
söylediler. Ben de ona temas edeceğim. Dedi
ler ki, gelen* vekiller de mevzuattan ilham alır-
lar," onların da başka mesnetleri yoktur. ( «Par
ti programı, i§ tutumu» sesleri) .Eğer memba-
larr dünkü mevzuat ise dünkü vekillerin de 
muvaffak olmaları lâzımdı. Mamafih ben bu 
hususta uzun boylu bir şey könuşmıyacağım, 
bırkadarla- geçeceğim. 

Şimdiye kadar hükümetler iki milyonla uğ
raştılar," şimdi 24 milyonla uğraşılmaktadır. 24 
milyonla uğraşmak ise çok müşküldür. Bilhas
sa bu yaptığımız envestismanlarm verimi ve 
neticelerini kontrol ve tânzim etmek lâzımdır. 
Atalar derler ki (parayı herkes kazanır, para 
kazanmak kolaydır, fakat muhafaza etmek zor
dur.) 

Beriimr bâzı temenni ve ricalarım olacaktır: 
Çok güzel bîr bütçe geldi. Bir taraftan yatırım-
lan arttırmak; bir taraftan bütçenin denkliğini 
muhafaza etmek, bir taraftan da Devlet borç
larını»ödemek bir hayli mesele olmakla beraber 
bunların" hepsinin yapılacağına eminim. Yatı-
rınötti^'- S^senede^beşmfiySM,'on milyara ba* 

2.İ95& ös: İ 
liğ olmaktadır. Hakikaten bunlar şayanı şuk* 
randm Bunların hiçbirisi tedrici ve* intizamla? 
olmamıştır, birer hamle üe olmuştur, cehdü 
gayretle vücut bulmuştur. Dünkü işletmelerin , 
hepsi kendi gaye Te hedeflerine matuf olarak t 
kurulmuştur. Bugün ve dün bu hedef ve gaye-' 
lerde yekdiğerinden ayrılmaktadır. Hele son 
zamanın hedefleri ve gayeleri çok; değişti. Bun* 
lan birer müeyyideye bağlamak, bunların Dev
let makanizması içinde esaslı basiretli' ticari bir 
müeyyideye bağlamak gayemiz olmalıdır. B&* 
tedbirleri vaktinde almadığımız takdirde bu* in
kişafı ve hamlelerimizi muhafaza etmek güç 
olacaktır. Endişe etmiyorum. Bunu yapan- onu* 
da yapmasını bileeek> hem daha iyi bilecektir.^ 
Fakat bu günden adım atılırsa, bu günden bu
nun çaresi aranırsa elbette ki bizim içü* daha* 
iyi'olacaktır. 

İktisat Vekâletini iki hususta tanzim etme
lerini rica edeceğim. Bakanlık şubeleri arasında 
koordinasyon değil, bilâkis tedahüller- vardır; 
Toprak Ofisi gibi, İktisat Vekâletine bağlı olan-
bâzı müesseseler gibi »Toprak Ofisin İktisat Ve*-
kâletinden daha ziyade Ziraat Vekâletiyle alâ* 
kası vardır. İktisat Vekâleti bugün iki-milyara-
varan- ihraç ve ithal mevzularını' tanzim etsin; 
bununla meşgul olsun. Böyle y&pmadığımızJ 
takdirde^ millî geliri417 - 18-milyar degilj' 25 
milyar da "yapsak haricî:'ve- dahilî alış verişleri 
mizi iyi tanzim etmediğiniz takdirde bu husus»' 
taki çalışmalarımızın^ inkişafı o kadar müsmir 
olmıyacâktır^ Ben bugün şuna kanüm ki, dün
ya o kadar büyük dünya değildir; 20 tanövti*. 
caret ataşesi bizim işlerimizi gayet güzel kont
rol- edebilir/Bunlarda değişiklik yoktur; Hari
ciyemizde bir tebeddül yokttur/Hariçten geien 
eşya faturaları doğru faturalar değildir. Mem
leketten çıkan paralar Türkiye'ye" gelmiyor. 
Arkadaşlar; faturalar • çok yanlıştır, daima % 25" 
kadar fazlasiyle tanzim edilmişlerdir. Bu sebepr 
le mal bedelleri artmakta, fakat farklar memle* 
kete girmemektedir. Ticaret ataşelerimizin* ya
pacağı basit bir ı tetkik ile 'bu mesele ortaya î ç> 
kar, 

Bugün Türkiye'deki zenginliğin' ölçüsü, bi»; 
tüccarın; Türkiye 'deki para mevcudu- değildir \ 
bu miktar beş * milyonv 10 milyonu olabüirj fa* 
kat bu onun için asla zenginlik miyarı değildir^ 
Bir adamın dışandâ ne kadar sterim ~ veya &&« 
lârı vardır ona bakılmakta, zenginliği onarg33%° 
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ifade olunmaktadır. Bugün istanbul yazıhane
lerinde tüccara atfedilen zenginlik miyarı bu
dur arkadaşlar.. 

Ziraat Vekâleti üzerinde, Bütçe Komisyo
nunda birçok arkadaşlar maruzatta bulundular. 
Ziraat Vekâletine verdiğimiz ehemmiyet çok az
dır. Bütün istihsalimizi oradan yapacağız. Zi
raat Vekâletinin yalnız bütçe ile aldığı 150-200 
milyondan ibaret değildir, Ziraat Bankasının 
kredisi de bu mevzua girebilir. Bütün istihsali
mizi, dövizimizi, sınai kalkınmamızı, elimize al
dığımız bütün işleri, bu kanalla yapacağz, dö
viz tasarrufumuzu oradan temin edeceğiz. Onun 
için bu kısma lâzımgeldiği kadar ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Bugün aleyhimize olan döviz 
işini lehimize çevirebilmek için, istihsalimizi ar
tıracağız. Yoksa, kurmakta olduğumuz sınai in
kişafımızı bekler ve bunlardan yapacağımız ta
sarruflarla karşılarız dersek çok uzun seneler 
beklemek lâzımgelir. Kısa zamanda bunları te
min etmek için ancak zirai istihsale ehemmiyet 
vermek zaruridir, bunun da zamanı gelmiştir. 
öyle envestismanlarımız vardır ki iki senede 
hattâ bir senede amorti olabilir. Bununla bera- * 
ber bir de kurulmuş fabrikalarımız vardır. Dün 
bir fabrikadan bir mektup aldım «40 ton teneke 
lâzım, yoksa fabrikayı kapatacağım» diyor. Bir 
taraftan umumi efkârı fabrikasyon yapmaya 
teşvik ederken, bir taraftan bu gibi ufak tefek 
malzemeleri tedarik etmemek doğru değildir 
arkadaşlar. Bir tek fabrika eksik kurulsun, ama 
kurulmuş olanları için lâzım olan maddeyi, ham
maddeyi, yedek parçayı temin etmek lâzımdır. 
Bir konserve fabrikası kırk ton teneke için fab
rikayı kapatırsa bu doğru değildir. Bu, müesse
se sahibinin belki şahsi zararı olacaktır, bu be
nim için bir kıymet ifade etmez, ama sınai kal
kınmayı teşvik ederken, kurulmuş olanların in
kişafını, yaşamasını umumi efkâr görmek ister, 
verimli olduğunu görmek ister. Görsün ki di
ğerleri açılabilsin. 

Yapılanları inkâr etmiyorum, bunları yapan
lar, bunları yapan büyük başlar istediklerimizin 
hepsini yapacak kudrette insanlardır. Bu büyük 
başın hepsini ihata edeceğini, kavrıyacağını, 
bunlar için tedbirler alacağını biliyorum. Be
nim de vazifem vardır. Biz onların kalmasını, 
muhafaza edilmesini istiyorsak vicdanımızın 
emrettiğini söylemekle mükellefiz; riyakârlıkla 
mükellef değiliz. 

1955 0 : 1 
SöyJiyeceğinı, dilimin döndüğü kadar, iyini 

den geldiği kadar söyliyeceğim. 
Hükümetten bilhassa rica ediyorum, bilhas

sa büyük adamdan rica ediyorum: 1950-1954 
arasında yanında çalıştırmış olduğu insanlar 
malûm olmuştur. Artık kendinin yanında olup 
da kendisinin temposuna ayak uyduramıyaıı 
insanlar malûmdur. Bâzı vekâletlerde fuzuli 
işgaller vardır, bu işgallerin kalkman Türki
ye'de, mesut Türkiye'de bir saat bile yeri yok
tur. Vekâletlerdeki fuzuli insanların o makam
ları daha fazla işgal etmemelerini kendisinden 
bilhassa rica edeceğim. (Soldan alkışlar) 

REİS — Enver Batumlu. 
ENVER BATUMLU (Seyhan) — Çok muh

terem arkadaşlar; dünkü mâruzâtım, burada 
konuşmalarımızın müddeti, bütçemizi bir an ev
vel Büyük Millet Meclisinin tasdikinden geçe
rek kanunlaşması zarureti dolayısiyle, zamanın 
kıtlığı göz önünde bulundurularak on dakika
ya indirilmiş bulunduğu için ikmal edilememiş
ti. Bugün konuşmamın ikinci kısmını yapaca
ğım ve bu suretle mevzuda, bütün üzerinde, 
vahdet teminine çalışacağın). 

Muhterem arkadaşlar; dün burada bütçenin 
heyeti umumiyesi üzerinde konuşmalarımıza 
başlarken meşhur- iktisatçı Max Thornburg'un 
Türkiye hakkındaki tetkik raporundan bâzı 
paragrafla]' okumuştum. Bunlar Türkiye'nin, 
ogün içinde bulunduğu zihniyeti, haleti ruhiye-
yi ve Türk idare adamlarına hâkim olan zihni
yeti ifade etme bakımından fevkalâde entere
sandı. Bunları bir daha tekrarlamıyacağım. 

İkinci olarak temas ettiğim husus, Muhasebei 
Umumiye Kanunumuzun çerçevesi içinde klâsik 
bütçeyi tarif etmek olmuştu ve bu hususta büt
çenin form el bir kanun olduğuna işaretle sözleri
mi bitirmiştim. 

Bundan sonra para kıymetinin sükutuna ge
çerek bütçenin gelir rakamlarında müşahede edi
len artışın, para kıymetinin en geniş ifade ile, 
% 20 düşüş kaydettiğini fakat buna mukabil büt
çede devlet giderlerinin % 70 bir artış gösterdi
ğini ve bunun neticesi olarak da % 50 gibi bir 
iştira kudreti fazlası tevlidetmiş bulunduğunu 
arz etmiştim. 

Arazi ve bina vergisi kanunu tasarısı kanun-
laşmasâ ve Musul, petrollerindeki hissemiz alın
masa bile 700 milyon gibi muazzam bir potansi-
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yele düşülecek değildir. Bu bakımdan da 1955 
bütçesinin geniş, büyük iş ve istihsal hacmi ya
ratmak hususunda fevkalâde yüksek bir ekonomik 
potansiyele malik bulunduğunu ifade etmeye ça
lışmıştım. Ondan sonra sayın Halkçı arkadaşları
mın bir tenkidlerine işaretle, para- kıymetinde 
% 25 bir sükutu kabul ettiklerine göre, bugün
kü bütçeyi 2,3 milyara irca ettiklerini, halbuki 
1930 da Merkez Bankası kurulduğu zaman teda
vülde bulunan paranın 157 milyon olduğunu ve 
Halk Partisinin enflâsyonist politikası neticesin
de 1950 ye kadar bu miktarın 1 milyara yüksel
miş olduğunu, yani para miktarında % 600 bir 
artış kaydedildiğini, bunun bütçeye inikası hesa-
bedilirse, Halk Partisi bütçesinin 500 - 600 mil
yonluk küçücük bir miktara ineceğini ve bu su
retle Halk Partisi hukukan ipka edilse bile ikti-

saden tebahhur etmiş sayılacağını söyliyerek bu 
hususta küçücük bir notta bulunmuştum. 

Arkadaşlarım; benim esas fikrim, Demokrat 
Partinin umumi politikasını burada ana hatlariy-
Je tebarüz ettirmek ve bütçeyi, memleket ekono
misinin en reel ifadesi olarak umumi iktisadi' mu
vazene iklimi içerisinde mütalâa etmek idi. 

Demokrat Partinin asli politikası istihsal ga
yesine matuf bir siyasettir, işte biz bütçelerimizi 
bu tetkik zaviyesi içerisinde mütalâa etmek su
retiyle hakikatlere daha yakın bir fikre sahip ola
biliriz kanaatinde bulunuyorum. 

Bundan sonra işaret ettim ve dedim ki : Meş
hur Adam Smith'in asırlık bir klâsik iktisat ha
kikati vardır ve o hakikat şudur : Bir memleke
tin serveti o memleketin bir senelik istihsali ve 
bu istihsal mukabilinde diğer memleketlerden 
mübadele edeceği kıymet ve hizmet yekûnu ile 
ölçülür; yoksa tediye muvazenesi açığı, bütçe nok
sanları, devlet borçları, kâğıt paranın kıymetiıı-
deki sukut bir memleketin zenginliği üzerinde 
müessir olmaz. 

Bunları da bu şekilde ifade ettikten sonra fi
kirlerimi bilhassa muhalefet tarafından üzerinde 
musirren durulan şu hususlar üzerinde teksif et
miştim : 

1. Türkiye muvazenesi açığı, 
2. Para kıymetindeki sukut ve pahalılık, 
3. Millî endüstrimizin, hammadde, yedek 

parça ve mahrukat sıkıntısı yüzünden tam ka
pasite çalışamaması ve bâzı istihlâk maddele
rindeki mevziî ve muvakkat buhranlar.» 

1955 Ö : 1 
Evvelâ enflâsyondan bahsedelim : 
Enflâsyon fikri çok tehlikeli olarak görülü

yor. Bu, tam mânasiyle gayri ilmî bir düşünce
dir. Aslında ise dâva sadece, arzın, uzun vâde
lere talebe tevafuk etmemesi keyfiyetidir. Bu 
cihetten enflâsyon, geri ekonomilerde bir zaru
rettir, hattâ müspet bir hükümet politikasıdır; 

Şimdi kalkınmış olan bütün millî iktisatlar 
bu geçitten geçerek, bugünkü merhaleye gel
mişlerdir. Hildebrant'ın «Merhale» nazariyesin
de olduğu gibi, kapitalizmin zirvesine çıkmış 
bulunan İngiltere, Amerika ve Fransa gibi 
memleketlerin ekonomileri bu yoldan yürüdü
ler. Şuna da işaret edeyim ki, Colbertist ve 
Ne o - Mercantiliste görüşlerin bu defa akset-
tirilememiş olmasını şükranla karşılarım. Altın 
hastalığı nüksetmedi.. Altınların kapışıldığm-
dan ve yağmasından bahsedilmedi. 

Arkadaşlar; tediye muvazenesi açıklarına 
gelince; o bahiste şunları söylemiştim : Tediye 
muvazenesi, hesaplar muvazenesinin bir kalemi 
olarak mütalâa edilir. Ama bizim için hesaplar 
muvazenesi içinde en mühim olanı tediye mu-
vazenesidir. 

Ayrıca şu ciheti de tebarüz ettirmiştim ki, 
«Dolar krizi» eseri ile mâruf ilmî otorite, 
«Millî bünyeler arasında büyük servet farkları 
oldukça tediye muvazeneleri behemahal açık 
verecektir.» demişti. Yani bu şu demektir ki, 
memleketler arasında büyük servet farkları olduk
ça tediye muvazeneleri muhakkak açık verecektir 
ve vermektedir, tştt bizim tediye muvazenemiz de, 
bilhassa bu şartlarla dünya ekonomisine mur-
tabıt bulunduğumuzdan dünya konjonktürü 
içinde bir cüz teşkil etmemizden ve bilhassa 
büyük hamlelere giriştiğimiz ve dolayısiyle ge
niş ithalâta yer vermiş olduğumuz için açık 
vermiştir. Fakat unutmamalıdır ki,̂  iktisadın 
bâzı mütearifeleri vardır. İktisatta bütün çark
lar aynı istikamette döner ve bir defa dönme
ye başladıktan sonra da hemen aksi istikamete 
çevrilemez. Hattâ durdurulamaz, yavaşlatıla-
maz: Paranın kıymetini bir defa düşürdünüz 
mü düşmekte devam edecektir. Tediye muvaze
nesi bir defa açık verdi mi bu açık devam ede
cektir. Devlet borçlandı mı bu devam edecek, 
devlet borçlanacaktır. Bilelim ki, ekonominin 
bütün çarkları, bütün makanizması bir sistem 
vahdeti içinde çalışır. Bunu 1 - 2 yılda tama
men tersine çevirmek kabil değildir, buna im-
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kân yoktur. İşte bu bakımdan şimdi şiddetle ı 
tenkid ettiğimizi bütün hareketler, daha evvel 
iktisabedilmiş birtakım fena itiyatların bugün 
de devamından başka bir şey değildir. Şimdi 
biz, bunlara karşı çıkıyoruz ve istihsal politi
kamızın sayesinde memlekette yarın yapılacağı
nı göreceğimiz muazzam mal ve hizmet yekûnu 
ile bütün bu hareketlerin ergeç haddimâkulü-
ne irca edileceğine inanıyoruz. Bir frenleme, 
hattâ bir yavaşlama tahakkuk ettiği takdirde 
geriye çevrilme olmasa dahi, ekonomimiz için 
büyük muvaffakiyettir. 

Arkadaşlar dün yine bahsettim, para kıy-
metlerindeki düşüklük, bir vakıadır. Fakat bu 
hâdiseyi diğer hâdiseler yanında mütalâa et
mek lâzımdır. Daha geçenlerde İngiliz Radyo
su, isterlinin 1939 dan bu yana % 100 kıymet 
sükûtuna mâruz kaldığını, hayatında % 100 pa-
halılaştığmı söylemişti. Dolar 1926 dan beri % 
50 düştü, frank 1948 den beri değerinin % 75 
ini kaybetti. 

Türk parasmdaki kıymet sukutu bunlarla 
mukayese edildiği zaman fazla mı sayılır! 

Arkadaşlar, mühim bir mevzu daha var, bu 
da hayat pahalılığı. Geçende de burada işaret 
ettiğim gibi, bunda Jlükümetimizin takibetmek-
te olduğu âm ve şâmil kıymetlendirme politika
sının da bilhassa çok büyük tesiri vardır. Zirai 
mahsulleri kıymetlendirmek, her şeye rağmen 
buğdayı 30 kuruşta tutmak ve bu» hususta bir
çok tenkidlere paratoner vazifesi görmek. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin borçları alabil
diğine tenkid edilmiştir. Fakat bırakınız bu 
kıymetlendirme politikasını, o zaman ortada 
hiçbir şey kalmıyacaktır. Ve bugün borcu 100 
milyonları aşan Toprak Mahsulleri Ofisi ta
mamen huzurunuzda tebrie edilmiş bulunacaktır. 

Arkadaşlar, buraya kadar yaptığım konuş
ma dünkü konuşmamın özeti idi. ( «Buna ne lü
zum var, kısa kes» sesleri). Şimdi para kıymeti 
ile ihracat münasebetlerine geçiyorum: 

Arkadaşlar, bir iktisadi hakikat vardır; bir 
memleketin parası düştüğü takdirde, yani para
nın valeur interieure'ü valeur exterieure'ine na
zaran düştüğü takdirde bu memleketin ihracatın
da primy ithalâtında ise gümrük himayesi tesiri 
yapa*.> Fakat bu, paranın iç ve dış kıymetleri 
arasında bir muvazene hâsıl oluncaya kadar 
devanı eder. Muvazene husule gtldi mi, istika | 

U05Ö 0 :•! 
i rarla beraber ihracat da durur. Şimdi, bakıyo

ruz, bugünkü durumumuzun gösterdiği manzara 
şudur: ihracat rakamları 1953 ten sonra hafif 
bir duraklamaya girmiştir. Bununla beraber pa
ranın kıymeti düşmekte devam ediyor şu hal
de bu iki hâdise arasında artık bir korelasyon 
kalmamış demektir. Ama bunda bütün şartların 
aleyhimize dönmüş, emtia fiyatlarının yükel-
miş dış yardımlardan oldukça mahrum kalmış 
olmamızla birlikte iklim şartlarının da gayri-
müsait gitmiş olması müessir bulunabilir. İhti
yatlı hareket etmek icabeder. Bununla bera
ber bu politikanın müspet netice vermesini ve 
ihracatın yeniden canlanmasını beklemekteyim. 

Arkadaşlar, hayat pahalılığı mevzuunda en 
fazla üstünde duracağım bir mesele şudur: Bun
dan en çok dar gelirli sınıf yani memur vatan
daşlarımız sıkıntı çekmektedir. Bunların yardı
mına bir an evvel koşmak için Barem Kanunu
nu piyasa şartlarına göre ayarlı bir şekilde çı
kartmak lâzımdır. Hükümetimizden bunu acele 
bekliyoruz. (Bravo sesleri). 

Arkadalar, son olarak bir mevzua temas et
meme müsaade buyurunuz: Bir plân meselesi 
üzerinde durulmaktadır. Demokrat Partinin bir 
plânı olmadığı ve plâna göre hareket etmediği 
ileri sürülmektedir. Bu husustaki görüşlerimi 
açıklıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar; plân nedir? Plân bir
takım mevzular üzerinde politik iktidarın kıy
met hükümlerinin muhasalasıdır. Yani muay
yen istikametler tâyin ederek ehemmi mühim
ine tercih etmek ve millî kudreti bunlar üzerine 
sırasiyle teksif etmektir. Yoksa plân içine ne 
konursa alan boş bir çuval değildir. Şimdi ba
kalım Demokrat Parti nasıl hareket etmiştir? 
Biz, bilhassa millî politikamıza istihsali hedef 
yapmışızdır. Su, enerji ve saire tatbikatları ise 
bu umumi siyasetin tali istikametlerdir. 

Dâvayı daha müşahhaslaştıralım : 
Parker'in plân şaması şunları ihtiva etmek

tedir: (Gürültüler, kâfi kâfi sesleri). 
1. Hükümetin umumi yatırım politikasının 

daimî olarak gözden geçirilmesi, 
2. Hükümetin kalkınma faaliyetlerinin ko-

ordine edilmesi, 
3. En faydalı hususi teşebbüslerin teşvik 

olunması, 
I 4. Kalkınma mevzuları arasında rüçhan, 

— 33âl-*~ 



İ :U «k i 
5. Malt ve iktisadi politikanın iktisadi kal- ı 

kmmanın uzun vadeli, gayelerine uygun bir hal
de muhafazasının temini, 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki bu mevzuda 
bir mütehassız heyetin vermiş olduğu rapor da
hi hiçbir zaman sağlam bir muhasebeye, kayıt
lara bağlı unsurları tâyin edilnnş, maddi ağır
lıkları ölçülmüş bir sistem manzarası gösterme- I 
mektedir. Bunu bilhassa salahiyetli kimseler
den alarak nakletmenin sebebi, dâvanın ne ka
dar elâstiki olduğunu göstermek içindir. (Kâfi 
kâfi sesleri) 

RElS — Vaktinin hitam bulduğunu kendi- 1 
sine tefhim ettim. 

ENVER BATUMLU (Devamla) — Arka
daşlar; dün sayın BÖlükbaşı bir söz sarf etti. I 

«Tenkid üzücüdür, tenkid edilmemek hata- ı 
lıdır.» dedi 

Ben de kendilerine Fâtih'in şu güzel sözü ile^ 
mukabele etmek isterim: Fâtih Bizans Imparoto-
runa elçisi vasıtası ile şu cevabı vermiştir : «Be
nim hakikat kıldığım yere imparatorunuzun hül
yaları bile ulaşamaz» 

Meşhur «Schiller» de şunu diyor : 
«Wage du zu irren und zu trenmen» yani 

hata etmekten ve tahayyül etmekten çekinme! 
REİS — Cemal Kıpçak, buyurun. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar; işletmeler Vekilinin sözlerime 
verdikleri cevap dolay isiyle tekrar söz almak mev
kiinde kaldım. 

Konuşmamın heyecanı içinde kasdettiklerimi 
iyice »anlatamadığımı anladım. (Gülüşmeler) 

Muhterem işletmeler Vekili benim için şunu 
demek istiyor, kadı yani demek istediği budur 
diyor, ifadelerinin bir çoklarına iştirak ediyo
rum. 

Benim kasdım bugünkü durumda her han
gi bir şekilde yatırım halinde mevcut olan pa
raların şu veya bu şekilde murakabesiz kaldığı
nı iddia etmek değildir. Ben usul üzerinde du
ruyorum; usul halinde bir noksanlıktan bahse
diyorum. Yoksa Hükümetimizin icraatında duy
duğumuz memnuniyeti, eğer benim naçiz ifa
demle tekrar etmekte bir kıymet varsa, canü 
gönülden söylemekle şeref ve zevk duymakta
yım. Usul bakımından muhterem işletmeler Ve
kilinin beyan ettiği etüd meselesi bir tekemmü
lü gösterecekse bunu memnunlukla karşılıyor 
ve bekliyorum. * | 

Am 0 :1 
Yalnız bilmek istediğim husus şudur : Bîr 

murakabe vardır, bütçe müzakereleri yapılmak
tadır ve yapılıyor. Büyük Millet Meclisinde su
al takriri vardır, soruluyor, iktisadi Devlet Te
şekkülleri Umumi Heyeti vardır, Umumi Mura
kabe Heyeti vardır, hesaplar görülüyor. Bugün
kü ölçü ve hesabı bilmemekle beraber miktar, 
toparlak rakam olarak 7-8 milyar içinde dönü
yor. Bugünkü bütçemiz 3 milyarlık bir mevzu
dur. Bu üç müyar mevzuunun seyrini takibede-
cek olursak bütçe Hükümetçe tertip edilmekte, 
Bütçe Komisyonuna gitmekte, müzakere edil* 
mekte, mahallî tahsislere gitmekte, tahsis edil
mekte ve sonunda da bir Divanı Muhasebat vi
zesine tâbi olarak Meclise avdet edip burada 
ibra kararı almaktadır. Benim usul bakımından 
aradığım seyir üç milyarlık hareketin içinde 
mevcut olduğu halde yedi müyarlık hareketin 
içinde mevcut olmaması dolayısiyle gördüğüm 
noksanlığın ifadesidir. Bütçe müzakeresi^vâr; 
fasılları müzakere edilir, milletvekilleri her hu
susu sorar, iktisadi Devlet Teşekküller ve sair 
surette Devletin sermaye mahiyetinde yatırdığı 
tahsisleri de sorar. Soru müessesesi var; Mec
liste her milletvekili sual sorar, hesap ister ve 
hesabını alâkalı vekil tarafından alır. Fakat 
bütün bunlara rağmen bütçenin bir de Divanı 
Muhasebatı var. Bu yol ile gelen ve Büyük Mil
let Meclisine rakam rakam, hesap hesap intikal 
eden ve Büyük Millet Meclisinin bir komisyo
nunda süzüldükten sonra Büyük Mület Mecli
sinin huzuruna gelen bir hareketi vardır. Büt
çenin bünyesinde yer alan bu para hareketinin 
bu şekilde devrini kapamak, aynı seyir içinde 
yaratılmış sermaye hareketlerini görmek müm
kün müdür? 

3460 sayılı Kanun; Umumi Heyete gelen, 
ibrasını alan valörlerin hareketinin yalnız bir 
sual takriri ile Büyük Millet Meclisine aksetti-
rilmesi kâfi gelirse o zaman bütçenin Divanı 
Muhasebatça vize edilmeden, bir sual "takriri 
ile iktifa eder ve koeaman bir Divanı Muhase
batın mevcudiyetine lüzum görmezdik. Mevzu* 
un açık tarafına bir de M. T. A. misalini ver
dim. içinde bulunduğum bu müessesenin geç-

. miş zamandan beri. bugüne kadar almış olduğu 
paralar miktarını tahlil edecek olursak B. M. 
Meclisine veya sair bir otoriteye, bir ibra otori
tesine aksetmemiş hesaplar halinde açıkta dur
duğunu görürüz. Bunların ka$ milyon olduğu* 
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nü, yahut milyarlara yaklaştığını biliyor mu-
yuz arkadaşlar? Nereye gitti? Ne hareketler 
gösterdi? Bunların hesabını yapmış olan arka
daşlar daha hâlâ umumi heyetlerinden ibra al
mış durumda değillerdir. Halbuki büyük ha
reketler göstermiştir, memleket iktisadiyatında 
belli başlı ifadesini bulan petrol mevzuu gibi 
bu işin hareketlerini bu bünyede göstermişler
dir, açıktır hesap. Niçin ibrasız kalsın? Şimdi 
bunun bünyesi de bu ifadeyi verirken onun 
her hangi bir şekilde bir ittihama muhatap ol
duğunu ifade etmedim. Yapanlar temiz vatan 
çocukları olarak vazifelerini yapmıştır kanaa
tindeyim. Murakabe edenlerin olanca titizlik-
leriyle murakabelerini yaptığı kanaatindeyim. 
Ben, dilimin altında her hangi bir iddia saklı
yor değilim. Ben yalnız usul bakımından şu 
devrenin kapanması zaruri olduğunu hissetti
ğim için maruzatta bulundum. 

HÜSEYÎN BALIK (Zonguldak) — Samet 
Ağaoğlu bunu yapacaktır. 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) — İşte kasdım 
budur. Zira önümüzde çok büyük hareketlerin 
meydana geldiğini ima eden işaretler vardır. 
Memleketimizin bilhassa devlet çapında gösterdi
ği hareketler büyük sermaye hareketleri olarak 
bütçemizin bütün fasıllarında, büyük yekûnlar 
dolduruyor. Bunların böyle bir devre kapanma
dan açık kalmasının bir endişe yaratması ihti
mali üzerinde de durduğum içindir ki vaziyeti 
bu şekilde arz ettim. Yoksa her hangi bir kas
dım yoktur. Yanlış anlaşılmış olanlar hakkında 
muhterem Ağaoğlu'nun bildirdikleri tashihlere 
aynen iştirak ediyorum arkadaşlar. 

REÎS — Halil Turgut. 
HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar; biz iktidar olarak 1950 yılında 
hükümetimize, müstakil bir vatan sathında se
nelerden beri maddi ve mânevi huzur bekliyen, 
refaha kavuşma arzusiyle çırpman, dünya mil
letleri içinde her bakımdan geri kalmak hüs
ranını ve vicdan azabını duyan ve fakat ne pa
hasına lursa olsun bu çemberi kırıp içinden 
çıkmak ve dünya milletleri arasında kendisine 
yaraşır bir ihtiram mevkiine sahip olmak isti-
yen bir milleti idare etme gibi çok ağır ve me-
suliyetli bir vazife verdik. 

Sanayi, ziraat, maarif, sağlık, nafıa.... gibi 
bir memleketin medeni yaşama kıstasını ifade 
eden işler evvelce ele alınmış ve fakat esaslı ve 
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ömürlü olmıyan tedbirlerle iktifa edilmiş, baş 
vurulan tedbirlerin çoğu maalesef başlanmadan 
zeval bulmuştur. Fakat salon nutuklarında 
mahdut olan münevver kitleye bol bol edebiyat 
ve hitabet gösterileri yapılmış ve milletin % 82 
sinden fazlasını teşkil eden köylü tabiat ile 
başbaşa bırakılarak maalesef yer yer alay edi
lir, iğrenilir zavallı mahlûklar haline getiril
miştir. 20 nci asrın ikinci yarısının baharında 
kendisini idare eden iktidarda efendice bir in
kılâp yapan bu asîl millet kendi öz eseri olan 
Demokrat Parti iktidarından, sonsuz hizmetler 
serisinin tahakkukunu istemekte elbette haklı 
idi. 

Asırlarca dert ve ıstırapları içinde saklama
ya zorlanmış bir millet, 1950 baharından sonra 
dile geldi. Köylü, kentli büyüğü küçüğü... Hü
kümetten, devletten mütemadiyen hizmet is
tedi. Hükümet bu hizmetleri ne ile ve hangi 
kitleye dayanarak yapacaktı? 

Muhterem arkadaşlar; zaman zaman etrafı
mızdaki milletlere bakarak onların kalkınma 
hamlelerine karşı hayranlık duyarak kendi ha
limizden şikâyet ederiz ve mesuliyetleri de hü
kümete atıp geçeriz. 

Halbuki bu milletleri şuurla ye izanla, tet
kik ettiğimizde onların ele alınacak her hizme
tini ifaya liyakatli ve ehliyetli sayısız ihtisas 
adamlarına sahip olduklarını görürüz. îşte De
mokrat Parti hükümetlerinin en büyük dert ve 
ıstırabı. 

Hükümet çeşitli malî kombinezonlarla içte 
ve dışta sermaye buldu donmuş değerleri hare
kete geçirdi. 

Senelerin değil, asırların ihmal çukuruna 
yuvarlanmış, yalnız vergi vermeye, yalnız cep
helere sevk edilmeye ve yalnız ameleliğe layık 
görülmüş köylünün hayati dert ve dâvaları 
başlıbaşma bir çağ, bir devir yutaealj kadar 
engin.... 

Sağlık merkezleri, hastaneler şehir ve köy 
yolları, köy içme suları gibi tamamen bakir 
o]an dâvalar hal yoluna konuldu., köy okulları 
işine yeni bir yön verilerek köylü ağır bir kül
fetin altından çıkarılmak suretiyle senelerce 
işlenen bir adaletsizlik ortadan kaldırıldı. Şe
hir ve kasabaların su ve elektrik işleri ele alın
dı ve bu sahada hayli mesafe alındı. Ziraat ve 
sanayi sahalarında yapılan büyük hamleler 
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meydanda. Eskiler ıslah ve her gün yeniler ilâ- j 
ve edilmeye devam olunuyor. Enerji ve sulama 
barajları, limanlar, hava meydanları yapılmak
tadır. Vatan sathı bir şantiye halindedir. Hü
kümet milletimizin mahrum kaldığı bütün me
deni ihtiyaçları kısa bir zamanda halletmek is
tiyor. îşte asıl zor olan, üzerinde durup düşün
meye değer olan mesele budur. Birbirini takib-
eden birçok nesillerin ihmallerini bir veya iki 
nesle yükletmek suretiyle bu muazzam mesafe
yi kapamanın imkân şartları üzerinde hüküme
tin bir lâhza tevakkuf etmesini, ehemmi mü-
himme tercih etmek suretiyle hizmetleri daha 
uygun vadeli bir sıraya bağlamasını, nimetleri 
külfetler gibi bütün vatan sathına tevzi ve tak
simde çok daha âdil ve reel ölçüler bulup tat
bik etmesini temenniye şayan buluyorum.. Ma-
hallîcilik ve bölgecilik zihniyetine saplanan es
ki devir, vatandaş kitleleri arasında çok bariz 
kültürel, sosyal ve ekonomik farklar meydana 
getirmek suretiyle memlekete ve millete bilerek 
veya bilmiyerek büyük zararlar vermiştir. Bü
tünlük istiyen vatanın muhtelif bölgeleri ara
sında kültür, imar ve inşa bakımından göze 
çarpan bu seviye farkını kapatmak ve bundan 
sonra zihinlerde en ufak bir şüphe ve tereddü
de dahi yer vermemek, iktidarımızın ve dolayı 
siyle hükümetimizin üzerinde hassasiyetle duı 
ması gereken mühim bir meseledir. İktidarımı
zın yurdu kalkınma hamlelerinde istihdaf etti
ği gayeleri tahakkuk etmede engin olan ve bu 
gaye ile mütebayin durumda bulunan bâzı nok
taları vaktimizin darlığından dolayı, sadece 
madde halinde arz etmek isterim : 

1. Memurlarda vazife ve mesuliyet hissi
nin yerleştirilmesi ve bu mesuliyetin hükümet
çe en dakik ölçülerle tesbiti ve takibi lâzımdır. 
Suyu getiren ile testiyi kıranın bir olduğu hük
münü zihinlerden silmenin zamanı gelmiştir. 

2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin, devlet 
mekanizmasını müşkül duruma sokan personel 
rejiminin yeniden gözden • geçirilmesi lâzımdır. 
Devlet teşkilâtında çalışan maaşlı memurların 
gelişigüzel alınmalarının ve bu teşekküllerin 
muhteşem binalarda oturmaya, milletin maddi 
gücü ve kalkınma hamlesi ile mütenasip olmı-
yan mutantan bir büro hayatına alışmalarının j 
önüne geçilmesi lâzımdır. • İktisadi Devlet Te- | 
şekküllerinde görülen aşırı lüks içinde yaşama i 
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istek ve zevki mamulâtm maliyetini yükselten 
ve dolayısiyle pahalılığı artıran âmillerdendir. 

3. Avrupa veya Amerika'ya gitmek husu
sundaki istekj üzerinde ehemmiyetle durulur 
bir iptilâ halini almışa benziyor. Bunu tahdi-
detmek ve hükümetçe gönderilmesine karar 
verilenlerden, mutlaka hususi ve gitmiyenler 
arasındaki emsaline nazaran üstün hizmet ve 
liyakat istenmelidir. Amerika'ya gidip dönen 
tekrar masa başında oturmakta ve yahut yur
dun kendilerine muhtaç bölgelerinde vazife ve 
hizmet kabul etmemekte devam ederlerse bu 
gidişin millet ve memleket hesabına hiçbir fay
dası mülâhaza edilemez. 

4. Cemiyetimizde lükse karşı gittikçe ar
tan bu inhimak göze çarpmaktadır. Bilhassa 
giyim meselesinde bu hal, çok barizdir. Yüksek 
gelirli ailelerin kendi güçleriyle, devlet meka
nizmasında vazifeli olanların da çeşitli vazife 
ve hizmet vesileleriyle ecnebi memleketlerine 
gidip bu gibi eşyayı getirmektedirler. Bu hal 
bilhassa kadınlarımız arasında adeta rekabet 
haline gelmiş bulunuyor. Bu vaziyetin önlen
mesini arza şayan bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bizde iktisadi müşkü
lâtın başladığını iddia edenler vardır. Bunu in
kâr etmiyeceğiz. Yalnız şunu belirtmek isti
yorum : Bizde muayyen bir zamana kadar köy
lü şeker yemezdi, şehirlerde giyilen fotin veya 
iskarpin giymezdi. Yağını yemez, satıp vergi
sini verirdi. Şu halde memleketin yüzde 82 sini 
teşkil eden köylü kitlesi uzun seneler iptidai 
bir müstahsil olarak kaldı. Bugün artık, içinde 
bulunduğumuz devirde bütün köylü ve bilhassa 
kendi içinden çıkan iktidar partisinin * durumu 
düşünülürse köylünün iyi yaşamak için artık 
müstehlik olma hakkını inkâr etmeye imkân 
yoktur. 

Köylü hayatında inkişaf vardır, tabiî şekeri 
bol miktarda istihlâk edecek, daha iyi giyine
cektir, bunlar fabrikalara ihtiyaç gösterir. Fab
rikayı kurmaya mecbur olunca neticesini de 
aynen kabul etmek zorundayız. Hükümetimiz 
bunu bilerek ve anlıyarak gereken kaynakları 
aramakta ve çoğaltmaya çalışmaktadır. 

Bilhassa bu hareketini takdir etmek bizim 
için zevkli bir vazife olmaktadır. 

5. Arazi vergisi meselesi : 
Muhterem arkadaşlar; 
Köylümüz, umumi olarak çiftçimiz ancak ik-
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tidanmiz devrinde devletin himayesine alınmış- I 
tır. Bu sahada tohum ekilmiştir. Bü tohum 
intaç devresindedir. Fakat meyvasını verme
miştir. Meyva verdiği gün elbette bu vatandaş 
zümresi de seve seve ve sevine sevine bu millî | 
vazifeyi şevkle kabul edecektir; Bu itibarla 
yeni ve esaslı bir arazi tahriri yapıldıktan son
ra arazi vergisini düşünmek yerinde bir hare
ket olur kanaatindeyim. 

6. Bütçeyi denk olarak Yüksek Meclisin 
huzuruna getirmek, hükümet için hiç şüphesiz | 

REÎS — Yoklama yapacağız (Afyon Kara-
hisar'dan Diyarbakır'a kadar yoklama yapıldı.) 

REtîS —> Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum. 

Söz Mâliye Vekili'nindir. Buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; O H . 
P. sı sözcüsünün bütçe müzakereleri münasebe
tiyle yaptığı konuşmayı ve ileri sürdükleri teni 
kid ve mütâlâaları dikkatle dinledik. 

Dîğer muhalefet partisinin konuşması da bu
nun aynı idi, yahut o diğerinin aynı idi. Onun 
için burada vereceğim cevaplar, yalnız birisini 
muhatap kabul etsek kendiliğinden diğerine de 
şâmil olacaktır. 

C H. P. si sözcüsü bu tenkidlerinde hiçbir 
yeni iddia, yeni bir fikir, yeni bir görüş ve yeni 
bir mevzu ortaya atmıyor. İktidara gelişimizin 
hemen ertesi gününden beri Halk Partisinin ten-
kid mevzuu diye ele-aldığı noktalar aynen buut
lardı. Aradan beş yıla yakın bir zaman ve bir 
seçim geçmiş olmasına rağmen hâlâ, ilk günden 
itibaren ileri sürülen umumi mütâlâalar yine 
ortaya sürüklemekte devam olunuyor. Sözcü di
yor ki; Demokrat Parti birkaç ay içinde bütün 
anti - demokratik hükümleri ortadan kaldırmak, 
sözf ylftT ve -fÖdî* 'hüMyetmi kısa- zamandaJ te-
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büyük bir muvaffakiyettir. Hükümeti Yüksek1 

Meclis hususunda tebrik eder yeni bütçenin 
Türk Milleti için uğurlu ve hayırlı olmasını ve 
tatbikinin da en iyi şekilde yapılmasını temenni 
ederim. 

R E Î S — Bütçenin heyeti umumîyesi üze
rinde başka söz istiyen var mil. Söz istiyen 
yoktur. Bugün saat 15 te tekrar toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,20 

sis etmek va'diyle iktidara gelmişti. Eğer bu va-
it ile iktidara gelmiş ve bu va'dimizi tutmamış 
olduğumuz iddiası hakikat olsaydı, 1954 seçi
mini va'dimizi tutmamış ve demokratik nizamı 
tesis etmemiş olmamız dolayısiyle kazanmamız 
mümkün olamazdı. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). Kaldı ki, söz fikir ve yazı hürriyetini son 
hudutlarına kadar götürmek değil, mesuliyetsiz
lik sahasına kadar götürmüş olmanın cezasını 
memleket çekti. Bu devre zarf mda bir kısım mat
buatta çıkan yazılardan numune vermek hem 
iddiamızın ispatına, hem de aksi iddiada bulu
nanların mahcubiyetine medar olur. 

Sözcü, bugünkü iktidarın ve hükümetin mu
halefete tahammülsüzlük zihniyetinden' bahse
diyor. Doğrusunu isterseniz bu ifade şayanı 
hyret bir şeydir. Muhalefete tahammülsüzlü
ğün şaheser örneklerini Halk Partisi" iktidarda 
kaldığı müddetçe, bütün hayatı boyunca; fası
lasız şekilde vermekte devam etti. Muhalefetin 
ademimeveudiyetini programının tek maddesi 
halinde kullandı. Ve muhalefetin ademimevcu
diyetini tek maddeli bir program haline getir
di. Halk Partisi demek kendisinden başka parti 
tanımamak demekle müteradif oldu. Mecburen, 
muhalefetin teşekkülüne katlandıktan* sonra da^ 
onu yoketmek'için elinden geleni yapmate? 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15.06 

REÎS — Reisvekili Tevfik Heri 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), İhsan Oülez (Bolu) 
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devam etti. Vaziyet böyle iken şimdi sözcü bir 
tenlrid mevzuudur diye, iktidarın ve hüküme
tin muhalefete tahammülsüzlüğünden bahsedi
yor. Yine sözcüden bir cümle okuyalım : «Ne
den Demokrat Partinin demokrasiye arka çevi
rerek bir yıldırıma ve sindirme metodunun de
nemesine kalktığını anlamak ve izah etmek 
güçtür» diyor. 

Arkadaşlar, memlekette hürriyetin mevcut 
olduğu hakikatini bütün vatandaşları sadece 
haset, kıskançlık ve ihtirasın pençesinde kıv
ranan particiler hariç, bütün milleti işhadede-
rek ispat etmek mümkündür. Takriri sükûn, 
istiklâl mahkemeleri, tabutluklar, idarei örfiye 
devirlerinden ne kadar uzak bir hava içinde, 
bir hürriyet nizamı içinde yaşamakta olduğu
muzu bütün vatandaşlar tasdik ederler ve et
mektedirler. (Soldan, bravo sesleri) Yıldırma 
ve sindirme metodları hâkim olsaydı, bu sözle
rin sahibi muhterem muarız, elbetteki böyle 
konuşamazdı. Bu sözler elbette şahsi cesureti-
nin ve millî kahramanlığının âsari güzidesinden 
değildir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) (Gü
lüşmeler). 

Rejimin kendisine temin ettiği hakları ne 
dereceye kadar kullandığının delilini bizzat 
bu; konuşmaları teşkil ediyor. 

Yine sözcünün, memurların politikaya ka
rışması mevzuu üzerinde söylediği bir cümle 
vardır. Buna vereceğim cevap çok kısa olacak
tır. Devlet memurunu iktidara muhalefetle 
ömürgüzar kılmak istiyorlarsa, fiilî politika 
ile meşgul olmaları hürriyetini temin etmek is
tiyorlarsa bunu asla yapmıyacağız. (Soldan, 
bravo sesleri). 

Sözcü bermutat adalet cihazına da temas 
etmeden geçmiyor. Ve adalet cihazından şöyle 
bahsediyor : icra kuvvetinin tâyin, nakil, tal
tif, tecziye veya emekliye sevk yollariyle nü
fuz ve tesirine mâruz bulunan adalet cihazımı
zın vicdan ve kanaatinden başka her türlü en
dişeden masun bulunduğuna, ona iltica edecek 
her vatandaşın kaani ve mutmain bulunacağı 
bir hale ircaı ile mümkündür, diyor. 

Hâkimlerin azil, nasıp ve tâyini Hâkimler 
Kanunu gereğince icra edilmektedir. Bunda bir 
değişiklik yoktur. Hâkimlerin teminatı aynen 
devam ediyor. Sadece bütün devlet memurları 
için kabul edilen tekaüt haddine hâkimlerimi-
:zin.de tâbi tutulmasından başka bir değişiklik 
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yapılmamıştır. Hâkimlerin teminatı, bulunduk
ları yerlerin ölünceye kadar sahibi olmaları hu
susu değildir. Hâkimlerin asıl teminatı, verdik
leri kararlardan ve hükümlerden hiçbir suretle 
hiçbir kimseye .hesap vermemek ve hiçbir ma
kamın murakabesi altında bulunmamak esası
na dayanır. 

Bugün hiçbir hâkime, içtihadlarına, ilmî ka
naatlerine ve vicdanına uygun olarak verdiği 
hüküm ve kararlarından dolayı sual sormağa 
hiçbir kimsenin ve hiçbir makamın hakkı ve 
haddi değildir. (Bravo sesleri). Hâkimliği diğer 
devlet memurlarından ayırdeden vasfımümey-
yizi de buradadır. İstanbul'da, İzmir'de, Anka
ra'da veya cümlece arzu olunacak bir iki şe
hirde kalmak imtiyazı hâkim teminatının esa
sını teşkil eder, telâkki olunursa bu birkaç şeh
rimizde oturan az sayıda hâkimlerimiz için arzu 
olunacak ve imtiyaz teşkil edebilecek bir vazi
yetin Türk hâkiminin büyük kitlesini teşkil 
edenler için birer mahrumiyet ve mağduriyet 
teşkil edeceğini kimse inkâr edemez. Nihayet 
bir hâkim, bugünkü teminata sahip olduğu hal
de, faraza 25 yıl oturduğu İstanbul'dan veya 
birkaç şehirden başka bir yere nakledilmek en
dişesiyle vicdanından, irfanından, ilminden fe
dakârlık yapacak bir zat ise, başka cazibeleri 
karşısında irfanını, iz'anmı kötüye kullanaca
ğından şüphe edilebilir. (Alkışlar) 

Sözcü aşağı yukarı bir seneden beri - ken
dilerince moda olduğu şekilde - Kırşehir'den de 
bahsediyor. Fakat hu bahsi çok kullandılar. Bu 
bahis münasebetiyle ileri sürülen iddialar, Kır
şehir bir mevzu olarak mevcut değilken de ileri 
sürülmekte ve tekrarlanmakta idi. Bunun için 
üzerinde durmıyacağım. 

Sözcü yine konuşmasının bir yerinde, elîm 
bir huzursuzluktan bahsetmektedir. Bugün va
tandaşın ve memleketin huzur ve sükûn içinde 
bulunduğunu sözcünün kendisi de, partisi de 
pekâlâ bilir. Bugün Arslanköy hâdiseleri mi, 
cereyan etmektedir. Bugün Senirkent hâdisele
ri mi cereyan ediyor. Fakat onlar huzuru Mec
lise, hükümete, şahıslara hakaret etmeli, iste
dikleri gibi sövüp saymak, mânasına alıyorlar
sa buna asla müsaade edilmiyecektir. (Bravo 
sesleri, alkışlar.) 

İktidar partisinin yolu,. Meclise, kendisine 
sövdürmemek, hakaret ettirmemek, Atatürk 
heykellerinin güpegündüz kırılması cesaretine 
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zemin hazırlamamak, sayısı 30 * 40 a varan 
solcu mecmua ve gazetenin memleketin mevcu
diyetini temelinden tahribedecek neşriyata de
vam etmesine meydan vermemek, (Bravo ses
leri) suça teşvik cüretkârlığını önlemek ola
caktır. Bunun vâzıhan ve sarahatle bilinmesi 
lâzımdır. Muhalefetin şu Mecliste yaptığı ten-
kidler elbette en ağır şekilde yapılmıştır. Ağır 
olduğu kadar da haksız ve yersizdir. Bunu her 
hangi bir gazete yazabilir, her yerde bunlar 
konuşulabilir. Memleketi sattınız, memleketi 
hatırdınız, diye yüzümüze karşı haykırmakta
dırlar. Fakat alçaklar, hainler, memleketi sat
tınız diyemiyeceklerdir. Bunu dedirtmiyeceğiz. 
Vatandaşlara, partilere, hükümete, Meclise ha
karet etmek, Türkiye'de hiçbir zaman bir hak 
olarak tanmmıyacaktır. (Bravo sesleri) Bun
lara müsaade ederek memleketin elîm bir hu
zursuzluğa düşmesine asla meydan vermiyeee-
ğiz. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Sonra sözcü geçiyor, şimdi diğer kısımlara; 
burada gerekçeden başlıyor ve diyor k i ; bütçe 
gerekçeleri, zamanımızda, demokratik memle
ketlerin siyasi hayatında, ehemmiyetle üzerin
de durulan birer millî vesika telâkki edilmek
tedir, diyor. Bizim gerekçemizi de siyasi bir 
propaganda maksadiyle kaleme alınmış bir ve
sika telâkki ediyor ve bu gerekçenin millî eko
nomiden bahsetmesini, dünya vaziyetinden bah
setmesini, yani geniş olmasını istiyor. Etraflı 
ve realist görüşle ilmî şekilde hazırlanmış ol
ması lâzımdır, diyor. Halbuki 1951 den bu yana, 
her sene biraz daha tekemmül ettirmek sure
tiyle hazırlamakta olduğumuz gerekçelerin ma
hiyeti ve vasfı ortadadır, iktidara geldiğimiz 
tarihe kadar bu memlekette bütçe gerekçesi 
diye bir şey olmadığını, 1950 yılına gelinceye ka
dar bütçe gerekçelerinin birer küçük veya üçer 
sayfadan ibaret bulunduğunu, 1950 bütçesinin 
ise gerekçesiz olarak getirildiğini, 1950 bütçe
sinin gerekçe olması lâzımgelen vesikasının 
birtakım ihsai malûmattan ibaret, istatistik 
rakamlarını muhtevi kalınca bir vesikadan iba
ret bulunduğunu söylersek Nüvit Yetkin'in ge
rekçe hakkındaki düşünceleri ile kendi iktidar
ları zamanındaki bütçelerin gerekçeleri arasın
daki fark anlaşılır. Biz bütçe gerekçelerini Nü
vit Yetkin'in tarif ettiği mânada anlamakta ol
duğumuz için iktidara geldiğimiz devrenin ilk 
bütçesi olan 1951 den itibaren etraflı- bilgiyi 
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| ihtiva eden, vazıh gerekçeler hazırlamaya baş

ladık ve gittikçe tekemmül ettirerek bu hale 
getirdik. 

Bana kalırsa sözcü, Halk Partisinin tirupu 
adına okunan, fakat dışarda, mebus olmıyan 
gayrimesul kimseler tarafından hazırlandığını 
(Muhakkak sesleri) öğrendiğimiz tbu tenkidle-
rinde geçmişin üçer sayfalık gerekçelerini mü-

I dafaa vazifesini de üzerine almış..- Fakat ikti
darları devrinde gerekçlerinin üçer sayfadan 
ibaret olduğunu bilmeden üzerine almış... Söz
cüye burada sadece bunları okuma vazifesi 
düştü... Halbuki bizim 100 sayfalık ve millete 
hesap veren, dünyaya bir vesika teşkil etmesi 
gereken ve sözcünün, olması lâzım, dediği mâ
nada olan bu gerekçemizi etraflı bir surette 

tetkik etmiş olsalardı; bir de, acaba geçmişte 
mensup olduğum partinin iktidarda bulunduğu 
zamanlardaki gerekçeleri kaç sayfa idi ve na
sıldı diye bir tetkik yapmış bulunsalardı, ben 
eminim ki, sözcü arkadaşlarının hazırlamış ol
duğu bu konuşmadan gerekçe bahsini ve ten
kidini çıkarıp atardı. (Soldan : Bravo sesleri, 
gülüşmeler) 

Arkadaşımın bakmadığı şeyi, ben kendisine 
zahmet olmasın diye burada arz edeyim. (Büt
çe kanunlarını açarak ve göstererek) işte şu 
1945 gerekçesidir, 1,5 sayfadır. Şu 1946 gerek
çesidir ve yalnız bir sayfadır. Şu 1947 gerek
çesidir ve yalnız iki sayfadan ibarettir. Şu 
1948 gerekçesidir, 1 sayfa, 10 satırdan ibaret
tir. Şu da, 1949 gerekçesidir, bu sadece seki/ 
buçuk sayfadan ibarettir. 

1950 bütçesi ise gerekçesizdir. (Gülüşmeler) 
ve (Alkışlar) gerçi sözcü 1950 gerekçesi diye 
vasıflandırdığı bu vesikaya bir ehemmiyeti 
mahsusa atfediyor. Halbuki 1950 bütçesine râpt-
olunan bu vesika bir ihsai malûmat mecmuasın
dan, bir lugaritma cetvelinden ibaretti. 1950 
bütçesinin ise gerekçesi yoktu. Bizim gerekçe
mizi, arkadaşımız ökumamışlarsa merak ederek 
belki bundan sonra okurlar. 

Sonra sözcü diyor ki, bu gerekçe bir siyasi 
t propaganda vesikasıdır, edebiyatıdır. Nedir 

kendisinin siyasi propaganda elediği bu şey. Ar
kadaşlar, kendisinin siyasi propaganda telâkki 
ettiği bu vesika iktidara geldiğimiz günden 
beri yaptığımız işleri aksettirmesi, huzurunuza 

I gelmiş olan bütçe kabul buyurulduğu takdirde 
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alınacak tahsisatla yapılacak işleri saymasıdır. 
Yani yaptıklarımızı göstermemiz, yapacakları
nızı izah etmemizdir. Üç milyar liralık -vergi 
veren bir millete karşı bu paralarla ne iş yapıl
dığını söylemek bir propaganda mıdır?. (Sol
dan, vazife sesleri) Bir hükümetin en tabiî va
zifesidir ve riayete mecbur olduğu bir vazife
dir. Biz ne demişiz?.. Demişiz ki, faraza 1950 
de öğretmen okullarında 1825 talebe vardı, 
halbuki bugün talebe sayısı 16346 ya çıkmıştır. 
Yalan mı?. Bunun propaganda.neresinde?. Ma
mafih sözcünün hakkı var. Ben kendisine hak 
veriyorum. Sadece hakikatleri söylemek en ge
niş ve en tesirli bir siyasi propaganda mahiye
tindedir, bu değerdedir. 

Ne idi kendisinin siyasi propaganda saydı
ğı ?. Sulama, bataklıkları kurutma, taşkınları 
önleyici tesisler vücuda getirme için 500 mil
yon lira sarf ettik ve edeceğiz. Baraj ve elektrik 
santralleri için bir milyon lira harcadık ve har-
cıyacağız. Maden kömürü tesisleri için Etibanka 
480 milyon, Sümerbank tesisleri için 230 milyon 
lira, Rafineri tesisatı, petrol kuyuları 76 milyon 
lira, yeni şeker fabrikaları 300 milyon lira, ye
ni çimento fabrikaları 250 milyon lira, demir
yolu inşaatı için 579 milyon lira, limanlar inşa
atı için 700 milyon lira, karayolları için, bugü
ne kadar sarf edilmiş ve sarf edilmekte olan 1 
milyar 230 milyon lira sarf ettik, sarf edeceğiz ve 
ediyoruz, diyoruz. 

Arkadaşımız tabiî ne iktidarları zamanında 
böyle bir rakam gördükleri, ne düşünmeye alı
şık oldukları ve ne de tatbik kabiliyetinde ol
dukları için, bunları propaganda zannediyorlar. 

Sözcü diyor ki, gerekçede yol, liman ve sınai 
sahadan bahis olunurken eski iktidar tarafın
dan tamamen ihmal edilmiş olduğu ifade edil
mekte, fakat aynı gerekçede mukayeseler yapı
lırken Halk Partisi devrinde yapılmış olan iş
ler kabul edilmekte diyor ve devam ediyor, ba
rajlar, elektrik santralleri, millî bankalar, de
miryolları, şosalar, köprüler, Etibank, bakır,. 
kömür madenleri, silolar, et ve balık kombinası, 
mensucat, şeker, çimento fabrikaları, hepsi bi
zim zamanımızda başlanmış ve yapılmış olan iş
lerdir, diyor. 

Ben, bunları arkadaşımızın gerekçeyi dik
katle okumadığına hamlediyorum. Çünkü her 
konuşmanın bir cevabı vardır, yoksa bile bile, 
kasten alınmış olduğunu tahmin etmiyorum, 
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dikkatli okumamışlar, zaten dışarıda hazırlan
mış, mukayesesi olmamış, sıkışık zamana, gel
miş, mukayesesi mümkün olmamış, sıkışık za
mana gelmiş. (Soldan gülüşmeler) 

Biz; gerekçemizde, kömür sizin zamanınız
da şu idi, 1950 de iktidarı devir aldığımız tarih
ten itibaren biz şu seviyeye getirdik, diyoruz. 
Sizin zamanınızda dört şeker fabrikası vardı, 
biz dört tanesini işletmeye açtık, üç tanesini bu 
sene, dört tanesini 1956 da ve diğerlerini müta-
akıp senelerde yapacağız ve yekûnu yirmi şe
ker fabrikası olacaktır, diyoruz. 

Sizin zamanınızda şu kadar yol vardı, biz 
buna şu kadar stablize yol ilâve ettik, şu ka
dar köprü ve şose ilâve ettik, şu kadar yolu ba
kım altına aldık, diyoruz. Sizin zamanınızda 
limanların kapasitesi şu idi. İktidarı devir aldı
ğımız tarihten bu yana, şuraya getirdik, diyo
ruz. Mamafih bunların içinde bâzıları şayanı 
dikkattir. Meselâ, sözcü, barajdan bahsediyor. 
Ben düşündüm. Hangi baraj olabilir diye. (Çu
buk barajı sesleri) Acaba, neyi kasdediyor diye, 
aklıma gele gele Çubuk barajı geldi. Mamafih 
sözcü eğer bunu inhisarına almaya uğraşıyorsa 
boşuna gayret etmesin. Çünkü saltanat devrin
de, Sultan Mahmut ve Sultan Hamid devirle
rinde yapılan Bend-i Mahi Valide bentleri de 
vardır. Ondan sonra kredileri artırdık, diyor. 
Biz krediyi artırdık derken, kredileri icadet-
tik, demiyoruz. Biz iktidara geldğiimiz tarih
te, faraza zirai kredi 300 küsur milyon liradan 
ibaretti, biz onu bir buçuk miliyara çıkardık 
diyoruz. Eğer sözcünün burada bankalar, kre
diler diye saymaktan kasdı bir inhisar tesisi 
ise, hayır, bu kendilerinin de inhisarında değil, 
Mithat Paşanın inhisarmdadır. 

Sözcü, mevzular üzerinde sıra ile gezinirken 
zirai istihsale temas etmeden geçemezdi. Diyor 
ki; «İttihaz olunan bir sıra müspet tedbire rağ
men 1951 de Macaristan ve İtalya'dan, 1954 
senesinde ise Amerika'dan buğday ithal etmek 
zorunda kalındığını, 1940 daki 'büyük kurak
lık yüzünden Marşal yardımından faydalanmak 
suretiyle buğday ithalâtını şiddetle tenkid ede
rek, buğdayın bol ollduğu yıllarda ithal eden 
bir millet iken, buğday ihraceden millet, di
ye propaganda yapıldığını söylüyor ve bütçe 
gerekçesinde, «ski iktidar ziraati tabiatın lût-
funa terketmekle, demek suretiyle bizi suçlan
dırıyor.» diyor. Bu sözlerini, gerekçede ve nu-
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tukta zirai ekiliş sahaları ve istihsal artışı hak- I 

-kında verdiğimiz tafsilâtlı izahatı iyice tetkik 
etmediklerine, veyahut da sadece bir politika 
yapmak hevesini üstün tutarak bizim verdiği
miz izahatı anlamamazlıktan geldiklerine ham
lediyorum. Fakat mademki, anlamamışlardır, 
bu ; sefer anlamaları için bir kere daha bunun 
hulâsasını arz etmeyi faydalı gördüm. Tama
men gayrimüsait iklim şartları ile geçen 1954 
senesi de dâhil olmak üzere vaziyeti şöyle bir 
gözden geçirecek oliursak, zirai ekiliş sahası 
1946 -1949 seneleri 8 milyon 695 bin hektardan 
ibaretti. 1954 yılında bu miktar 12 milyon 862 
bin hektara yükselmiştir. Artış nispeti yüzde 
48 dir. 

1946 - 1949 senelerinde hektar başına hubu
bat istihsal vasatisi 908 kilodan ibaret idi. 1953 
•senesinde 1 295 kiloya yükselmiştir. Artış nis
peti % 42,7 dir. 

Tamamen gayrimüsait iklim şartları içinde 
geçen 1954 senesinde ise hububat istihsali, 1949 
senesine nazaran - sözcü dikkat buyur - % 79,5 
ve 1946 - 1949 yılları vasatisine nazaran % 39 
daha fazladır. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Neye 1950 
ye göre değil. Bunların hepsi elliye göre, çün
kü daha düşüktür, bütün gayretlere rağmen. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Onu 
da söylerim. Onu da söyliyeceğim. Marak bu
yurmayınız, sabırlı olunuz. 

1954 istihsali 1951 senesinden önceki - şimdi 
rahatladınız mi, 1950 yılını da dâhil ediyorum -
1951 senesinden önceki bütün .yılların en yük
sek istihsalinin de fevkinde bulunmaktadır. Dik
kat buyur sözcü. (Sağdan gülüşmeler). 

Hükümet muhtelif vesilelerle yaptığı- konuş
malarda, beyanatta, iklim şartlarının daima de
ğişebileceğini fakat mühim olan şeyin çiftçiyi 
teknik vasıta ve yeni istihsal usulleri ile teçhiz 
etmenin, lüzumlu kredi imkânlarına kavuştur
manın, zirai istihsal faaliyetlerinin desteklen-. 
meşinin ehemmiyetli olduğunu ve asıl bu büyük 
terakkiler sayesinde istihsal kapasitesi artışları
nın mühim olduğunu söylemiştir. 

1950 den bu yana, sarf olunan ve bütün mil
letçe malûm olan büyük gayretler sayesinde elde 
ettiğimiz bu istihsal kapasitesi artışları sayesin
de 1954 senesine ait istihsal seviyesi dahi 1951 
den önceki en feyizli yılların istihsal rakamları- | 
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nın kat, kat fevkinde bulunmaktadır. Sözcü bunu 
hava şartlarına bağlamak istiyor, «üç yıl arka 
arkaya hava şartları iyi gitti» diyor. Ben mu
kayeseyi iklim bakımından en gayrimüsait yıl 
olan 1954 ile ondan önceki bütün yıllar arasın
da yapıyorum. 1954 istihsali sizin çeyrek asırlık 
iktidarınız zamanında en yüksek istihsal seviye
sini gösteren yılların da üstünde bulunmaktadır. 
Çeyrek asırlık iktidarınız zarfında hiç mi iyi hava 
şartı görmediniz. Havalar hiç mi iyi gitmemiş
tir. O takdirde ne şeametli bir haliniz varmış. 

1954 yılında gayrimüsait iklim şartlarına 
rağmen 9 598 000 ton olan. hububat istihsali 
1946 ve 1950 yıllarının umumi vasatisi olan 
- SÖcü 1950 de dâhil - 7 069 000 tondan % 35,6 
nispetinde daha fazla bulunmaktadır, bunlar 
lafa gelen şeyler değildir. 

Yalnız, bu münasebetle bir noktaya temas et
memiz icabediyor. Acaba 1954 te 9 598 000 ton 
hububat istihsal edildiği halde neden dışarıdan 
buğday ithal etmek zorunda kaldık? Bu bize acı 
bir hakikati göstermektedir ve ortaya koymakta-
dir. 

Fakat aynı zamanda iki devir arasındaki far
kı, bir hâdisenin farkını da ortaya koyacaktır. 
Geçmişte 7 milyon küsur bin tonluk hububatla ge
çinen bu memleket bugün 9,5 milyon tondan faz
la hububat istihsal ettiği halde bu miktar, ihtiya
cına kâfi gelmiyor. Bu, millletimizin evvelce yarı 
aç yarı tok günler geçirdiği hakikatini ortaya koy
maktadır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Sözcü başka bir noktaya da temas ediyor ve 
bu teması kurnazlık sanıyor. Gerekçede ve nutuk-
da şu kadar şeker fabrikası, şu kadar yol, şu kadar 
köprü, şu kadar baraj, şu kadar elektrik nakil 
hatları, şu kadar azot fabrikası yaptık, diye sayı
yoruz. Muhalefetin bunlara karşı, hayır bu fabri
kalar yapılmadı, bu temeller atılmadı, bu fabri
kalar ve tesisler işletmeye açılmadı, demesine im
kân yok. Bütün temel atmalar, inşalar ve işletme
ye açmalar sathı vatanda, milletimizin ve dün
yanın gözü önünde cereyan ediyor. Vaziyet böyle 
olunca muhalefet sözde bir politika taktiği ile bu 
muazzam faaliyeti gölgelemeye çalışıyor... Henüz 
inşa halinde olan işleri küçültmeye uğraşıyor. Bu 
büyük yatırımların kurulmakta olan bu tesislerin 
istihsale geçmesinin zamana mütevakkıf bulundu
ğunu düşünmek icabeder. Sözcü bu işler için mem
leketin belli olmıyan bir intizarda bırakıldığını 
ve ne zaman faaliyete geçileceği hakkında malû-
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mat verilmediğini söylüyor. Sözcü her gün yeni 
bir tesisin işletmeye açıldığını görmüyor ve oku
muyor mu? Görmek ve öğrenmek istemezse biz 
ne yapalım? 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Siz muhale
fette iken kim yazıyordu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — 1954 seçimleri sırasında temel atıl
ma devresinde «seçim fabrikaları» diye adlandır
dıkları bu fabrikaların şimdiye kadar işletmeye 
açılmış olanlarını görmeleri, henüz inşa safhasın
da bulunanların da hangi yıllarda ve hangi tarih
lerde işletmeye açılacaklarının ve faaliyete geçe
ceklerinin gerekçede okumaları icabederdi. Kaldı 
ki; bir hukukçu olan sözcünün, pekâlâ bilmesi 
icabeder ki, bu işler bunlar ihale olunur, her iha
lede bir teslim müddeti vardır, bu şartlar muka
veleye girer ve imza olunur, ondan sonra da bu 
mukavele hükümleri te/tbik olunur. Gayrimuay-
yen bir müddet içinde inşa ve tesellüm edilecek, 
mütaahhidinin keyfine bırakılmış tesis olur mu? 
(Soldan : Bravo sesleri, gülüşmeler.) 

Sizleri yormuş olacağım, fakat kendisini ten
vir etmek için müsaadenizle, bir iki nokta üzerin
de misal arz edeyim. (Soldan : Söyle, söyle ses
leri.) 

Gerekçede ve nutukda şeker fabrikalarından 
bahsetmişiz. Adapazarı 1951 te başlamış, 1953 te 
faaliyete geçmiştir. Kütahya, Amasya şeker fabri
kaları 1951, 1952 de başlamış, 1954 te işletmeye 
açılmıştır. Susırlık, Burdur ve Kayseri, Erzu
rum, Erzincan, Malatya, Elâzığ geçen sene in
şaata başlandı, 1956 da işletmeye açılacaktır. 
Bunların hepsi bütçe gerek;evnde yazılı olma
sına rağmen tekrar arz ediyor am. 

Çiment fabrikaları: Bu fabrikalardan 3 ta
nesi 1955 te işletmeye açılacaktır. 10 tanesi 1956 
da, 4 fabrika da 1957 de tamamlanarak işlemeye 
açılmış bulunacaktır. 

Baraj, hidro - elektrik tesisleri: yapılmakta 
olan bu 5 büyük barajdan ikisi ikmal edilmek 
üzeredir. Diğer 3 ü de 1957 - 1958 senelerinde 
işletmeye açılmış olacaktrr. 

Kömür ve diğer maden tesisleri : 
Yapılmakta olan bu tesisler en geç 1957 de 

ikmal edilerek işletmeye açılacaktır. 
Fazla tafsilâta girişmiyorum, bunların hepsi 

mufassalan gerekçede mevcuttur. Bugüne kadar 
bu hususta ne tahsis olunmuştur, kaç milyon 
lira sarf edilmiştir ayrıca yazılmıştır. 
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Rafineri tesisleri 1953 te başlamış, bulundu

ğumuz yıl içinde, birkaç ay sonra işletmeye 
açılacaktır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Eylülde. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Süperfosfat tesisleri geçen sene 
ikmal edilmiş, işletmeye açılmıştır. Asit sülfirik 
1956 da, işletmeye açılacaktır. Karabük tesisle
rinde yapılmakta olan ilâvelerin bir kısmı 1953 
te ikmal edildi. Diğerleri 1956 da ikmal edile
cektir. Boru fabrikası 1954 te işletmeye açıldı. 

Azot sanayii : İnşaatına başlanmak üzere
dir. 1958 den önce işletmeye açılacaktır. Silo
lar ve hububat depolama tesisleri : 1954 sonuna 
kadar ikmal edilenlerin kapasitesi yarım milyon 
tondan fazladır. Bakiyesi 1957 sonuna kadar 
ikmal edilmiş olacaktır. Et, Balık kurumuna ait 
tesislerin bir kısmı ikmal edilmiş ve işletmeye 
açılmıştır. Limanlar mevzuunda, 20 ye yakın 
iskele ve barınak yapılmış işletmeye açılmıştır. 
Haydarpaşa, Mersin, Alsancak, Salıpazarı, Sam
sun limanlarına başladık, en kısa zamanda ik
mal edip işletmeye açacağız. Sulama, kurutma, 
su taşkınlarını önleme tesislerinin mühim bir 
kısmını 1954 sonuna kadar ikmal ettik, diğer 
kısmını da en kısa zamanda belki de 1957 de 
ikmal etmiş olacağız. Bunlar gerekçede yazılı
dır ve nutukta da tafsilen arz edilmiştir. 

Sözcünün üzerinde durduğu noktalardan bi
risi de şu program meselesidir. Bizi programsız-
lıkla ittiham ediyor. 

Arkadaşlar; düşünüyorum; acaba hangi işi
miz programsız, hangisinin programı yok? Bun
lar, yapılan bütün bu işler hepsi birer programa 
bağlanmıştır. 

Kara yolları diyoruz, şu kadar yol yapılması 
lâzım, şu kadar yolun bakım altına alınması lâ
zım, şu kadar yolun asfalt kaplanması lâzım ve 
bunlar şu kadar yılda yapılabilir, diyoruz. 

Köprüleri ele alıyoruz, memlekette şu kadar 
köprünün yapılması lâzım, bunlardan şu kadarı
nın beton, şu kadarının demir olması icabediyor, 
şu kadarı yapılmıştır, şu kadar daha yapılacak
tır diyoruz. 

Limanları ele alıyoruz, yapılacak limanları 
sayıyoruz, şu tesisler kurulacaktır, §u limanlar 
yapıldığı ve şu tesisler kurulduğu takdirde ka
pasite şu olacaktır, diyoruz. 
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Köy içme suyunu ele alıyoruz, şu kadar kö

yün içme suyuna ihtiyacı vardır; bunun şu ka
darını yaptık, daha şu kadar köye içme suyu 
getirilmesi lâzımdır^ portesi şudur, diyoruz ve 
bunların hepsi birer birer programa bağlanmış
tır diyoruz. 

Mademki programsızlıkla itham ediyorlar. 
Biz kendilerine soruyoruz. 

Hangi işimizi gayrimüsait görüyorsunuz, 
hangi işimizi beğenmiyorsunuz, hangi işimizi 
programsız telâkki ediyorsunuz, yapılanlar dâ
hil, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz yollar, 
köprüler, limanlar, barajlar, su tesisleri, mek
tepleri mif Yoksa hidro - elektrik santralleri 
mi, şeker fabrikaları mı, çimento fabrikaları 
mı, azot fabrikaları mı, hangisini fazla, pro
gramsız buluyorsunuz? Hangisinin yapılmama
sı lâzımgelirdi diyorsunuz? Hangisini israf te
lâkki ediyor ve yersiz, sebepsiz ve lüzumsuz 
olarak yapılmıştır, diyorsunuz? 

Bunun en doğrusu, mademki bir iddia, bir 
mevzu ortaya atıyorsumı, meseleyi, mevzuu 
plân gibi umumi sözlerden çıkarmak, müşah
has hale getirmek lâzımdır. 

Yaptığımız hangi tesisata memleketin ihti
yacı yoktur, hangi hastaneve, hangi 'bara.ia, 
hangi yola memleketin ihtiyacı yoktu, hangi 
şose ve köprüye memleketin ihtiyacı yoktur, 
diyorsunuz? Program yok, devince bize lâzım 
olmıyan tesisler vücude getiriliyor demektir. 
Soruyorum, hangi envestisman, hangi işi israf 
telâkki ediyorsunuz, han yi tesise, buna memle
ketin ihtiyacı yoktur, diyorsunuz? 

Umumi tâbirlerden, umumi ifadelerden ve 
umumi mütalâlardan işi" çıkarınız. Bunlara ce-
van veremivecelklermi biliyoruz arkadaşlar. 
Çünkü biz iktidara geçtiğimiz günden beri yap
mış olduğumuz bu muazzam tesislerle memle
ketimizin ve halkımızın henüz ihtiyacının yüz
de yüzünü hiçbir sahada karşılamış değiliz. 
Onun içindir ki, yeni programlar, yeni yatı
rımlarla daha büyük islere girişmekteyiz ve gi
rişeceğiz. Onun için program meselesini umu
mi tâbirlerden çıkararak müşahhas bir hale ge
tirdiğimiz takdirde verecekleri cevap yoktur. 
Eğer programsızlıktan bahsetmeleri, 1950 den ı 
önceki yılların temposu ile gitmemiş olmamızı I 
tenkid etmekten ibaret ise ve bizden 1950 den j 
önceki yılların temposu ile gitmemizi istiyor- j 
larsa, şunu sarahatle ve bir defa daha ifade ede- ı 

1905 O : 2 
lim k i ; biz hiçbir zaman 1950 temposunun in
sanları ve iktidarı değiliz. Biz, memleketin ik
tisadi kalkınmasını ve iktisadi cihazlanmasmı 
en kısa zamanda tahakkuk ettirmek, halkımı
zın, milletimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve 
memleketin refah seviyesini yükseltmek azim 
ve karariyle çalışmaktayız. Onun için biz eski 
iktidarın yürüyüşiyle gidemeyiz. 

Sizler, milletvekili olarak hükümetten her 
an talepte bulunmaktasınız. Seçim bölgeleriniz 
için yol, köprü, liman, iskele, santral, su talebe-
diyorsunuz, mektep, hastane istemektesiniz. 
Bütün bu taleplere, bunlara lüzum yoktur, bun
lar yapılmasa da olur, demiye imkân var mı? 
Gidilen her yerde, yapılan her temasta halkı
mızın geniş istekleri ve ihtiyaçları ile karşı 
karşıya gelmektesiniz ve gelmekteyiz. Eski ik
tidarın zamanında iş kolaydı : Zira, mebuslar 
seçim bölgelerine yılda bir defa uğrardı. (Uğ
ramazdı sesleri). Temas asgari hadde olurdu. 
Hattâ mebus, hükümetten talepte bulunmaya 
da korkar, bu asgari temas ve korku havası 
içinde, bir talep mevcut olmadığı için hükü
met kendi ataleti içinde bunları yapmayı da 
düşünmezdi. Ama bugün iş öyle midir? Bugün 
milletimiz istiyor, onların mümessilleri olan 
sizler istiyorsunuz, hükümet elbette ki yapmak 
mecburiyetindedir. Onun için bu yapılan işle
rin hiçbirisine israftır, fazladır demiye imkân 
yoktur. Diyorlarsa buyursunlar, söylesinler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Fazla isteseler, ihtilâl yapıyor diye jan
darmaya sevk ederlerdi. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Sözcü, bu arada, bütçe denk de
ğildir, diyor. Sebebi de, denk bütçeye alınması 
lâzımgelen Ofis zararları ve bâzı diğer zararlar 
bütçeye alınmamıştır, diyor. 

Buna birçok defalar cevaplar arz ettik; ko
misyonda da izahat verdik. Toprak Mahsulleri 
Ofisi tasfiye haline gelmiş ve hayatı bir yı'l ile 
mukayyet olan bir teşekkül 'değildir. Uzun bir 
devre içinde kâr ettiği yıllar vardır, zarar etti
ği yıllar vardır; yalnız zarar ettiği yılları ele 
alarak tenkid etmek doğru değildir. Kaldı ki, 
bugün Muhasebei Umumiye Kanunumuz ve 
devlet muhasebe sistemimiz, iktisadi devlet te
şekküllerinin sermaye, kâr, zarar hareketleri
ni umumi bütçe ve devîlet muhasebesi dışında 
görüşülmesi esasına müstenit-bulunmaktadır. 
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Şurasını" da ilâve edeyim ki, her yıl mil- I 

yordama lira kâr temin eden birçok iktisadi 
devlet teşekküllerini bir tarafa koyarak sadece | 
zarar eden müesseseleri alıp, niçin zararlarını I 
bütçeye koymadınız, şeklinde bir iddiada bu
lunmak ve bu esasa, bu fikre göre mütalâa 
yürütmek doğru olamaz; iktisadi devlet te
şekküllerinin zararlariyle beraber kârlarının 
da bütçe ile alâkalandırılmasını istemiş olsalar
dı, bu da bir mütalâa olabilirdi. Bu takdirde 
de bütçenin denkliğine itiraz etmeleri mümkün 
olamıyacaktı. Fakat bu itirazı yapabilmek için, 
yalnız zarar eden bir müesseseyi ele alıp bütçe 
denkliği tenkid olunuyor. 

Bu arada, sözcü devUet borçları bahsine de 
temas ediyor. Bir kelimeyi ele almak suretiy
le yanlış neticeler çıkarmaya çalışıyor. 209 mil
yon liralık ödeme içinde ingiliz ve Fransız tes
lihat kredilerinin tasfiyesi için yapılan anlaş
ma ile temin edilen 151 milyon Biranın da dâ
hil bulunduğunun anlaşıldığını söylüyor. Eski 
istikrazların müstehlek masraflar için yapıldığı 
ifadesini gayriciddî buluyor. 

Müsaadenizle, evvelâ eski iktidar zamanın
da yapılan istikrazlardan bahsedeyim. Bu is
tikrazlardan 4275, 5072, 5185, 5382 sayılı ka
nunlara istinaden yapılan ve yekûnu 603 mil
yon liraya baliğ olan istikrazları tetkik etmiş 
ve bunların sarf mahallerini incelemiş olsalar-
rı, eski istikrazların müsmir maksatlara sarf 
edilmiş olduğunu iDeri süremezlerdi. 

üış borçlardan 209 milyon liralık ödeme ya
pılması mevzuuna gelince, muhalefetin bun
dan memnuniyet duyması ve bize teşekkür et
mesi lâzımdı. Devletin borç yükünden kurtul
ması keyfiyeti, bütün vatandaşları memnun 
edecek bir keyfiyettir. İster tediye suretiyle 
olsun, ister karşılıklı anlaşma yaparak tasfiye 
suretiylte olsun. Bu tediye değil, tasfiyedir, 
diye memnuniyetsizlik duymak mahiyeti anla 
sjlamıyan bir harekettir. 

Arz ettiğim gibi, borcumuz 209 milyon lira 
azalmışsa bundan memnun olmaları icabeder. 
Ama bir tediye ile, ama bir anlaşma yapmak 
ve tasfiye edilmek suretiyle. Fakat sözcü mem
nun olmuyor, bunu ödemediniz, diyor. Şu ka
dar miktarı İngiliz, Fransız teslihat kredisi 
idi, bu borç anlaşma ile halUedildi, diyor. Bu
rada bir nokta üzerinde daha duracağım. Söz- i 
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eü: İngiliz, Fransız teslihat kredilerini tasfiye 
için yapılan anlaşmalar eski iktidar zamanında 
ele alınmıştı, diyor. Merak ettim; şunu? bir 
tetkik edelim, dedim. Hazineye emir verdim, 
dosyalara baktırdım, eski iktidar zamanında 
bu meselenin halline dair bir satır dahi bulu-. 
nam âdı. Bu hususta iddialarını tevsik edecek 
vesikalları varsa ibraz etsinler. Şunu arz ede
yim ki, bu mesele iktidarımız zamanında ehem
miyetle ele alınmış ve Vekiller Heyetinde te
zekkür edilerek 20. I X . 1951 tarihinde, müza
kere açılması için vekâletime salâhiyet veril
mişti. Uzun müzakerelerden sonra iş müspet 
şekilde neticelendirilmiştir. 

Sözcü, sanayie temas ediyor: Sanayi grup
ları hakkında izahat verilirken bunların mü
him bir kısmının 1950 den evvel temeli atılmış, 
ilk meyvaları alınmış . sanayi mevzuları olma
ları, diyor ve ilâve ediyor, bizden sonra ikti
dara gelen partinin aynı şekilde kâğıt, şeker, 
çimento, demir çelik sanayi kolları üzerinde 
durması, memleketin ihtiyacını karşılamaya ma
tuf sanayi hamlelerinde attığımız ilk adımların 
isabetini gösterir, diyor. 

Arkadaşlar; çeyrek asır iktidarda kalmış 
bir parti elbetteki şurada burada bâzı şeyler 
yapacaktı. Bu. memleketi, bu toprakları keş
fetmek suretiyle mi ilk defa gelip buraya otur
dular? Bu memleketin 600 senelik mazisi var, 
elbette şurada burada bâzı şeyler yapmışlardır. 
Biz esasen; bu memlekette şeker fabrikası yok
tu, ilk defa biz yaptık demiyoruz, şeker sana
yiini şu seviyede aldık, şu seviyeye getirdik, 
demir istihsali, şu seviyeden, bu seviyeye geti
rildi diyoruz, bu fabrikalar tam kapasite ile 
çalışmıyordu, şimdi tam kapasite ile çalışıyor
lar diyoruz. Fabrikalardaki tıkanıklıkları ber
taraf ettik diyoruz. Siz çeyrek asırda ancak 
dört şeker fabrikası yaptınız, biz dört yılda 
dört fabrikayı işletmeye açtık, bu sene üç fab
rikayı işletmeye açacağız, 1956 da da dört fab
rikayı işletmeye açacağız, bu tempo devam ede
cek diyoruz. 

İktidara geldiğimiz zaman mevcut olan 
dört şeker fabrikasının 40 - 50 bin ton istih
sal yaptığı yıllar olmuştur. Adapazarı Şeker 
Fabrikasını işletmeye açmcaya kadar mevcut 
dört şeker fabrikasiyle ancak yüz küsur bin 
tonluk istihsal yapılabiliyordu. Sadece şeker 
fabrikası kurmak suretiyle değil mevcutlar 
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tam kapasite ile çalıştırılmak suretiyle halkın 
ihtiyacına cevap verilmiştir. Bunları teker te
ker saymıyayım; kâğıtta demişiz 18 bin tondan 
ÖO bin tona, demir çelik, hadde mamulünü 78 
bin tondan 92 bin tona, çelikhane istihsalini 
137 bin tondan 162 bin tona çıkardık. Karabük 
fabrikalarının tevsii için 100 milyon liralık ya
tırım yapıyoruz diyoruz. Sanayi sahasında ham
lelere giriştiğimiz zaman şekeri, demiri, kâğıdı 
seçmeyip de oyuncak fabrikaları kuracağımızı 
mı zannediyorlardı. 

Sözcü; toptan eşya fiyatlarının yükselmek
te olması bütçelerin reel değerlerine menfi bir 
tesir icra edecektir diyor ve 1955 bütçesinin bu 
suretle bugünkü yekûndan daha dün bir ye
kûnda olduğu ifade ediliyor. Bu noktaya Ek
rem Alican da temas etmiş. Fakat yapılan tah
liller tamamen hatalıdır. Çünkü devlet bütçele
ri sadece toptan eşya fiyatlariyle kıyaslanacak 
ve değerleri'ona göre takdir olunacak masraf 
nevilerini ihtiva etmez. Memur maaşları, ücret
ler ve diğer personel masrafları toptan eşya fi
yatına mı tâbidir?. Dışardan ithal ettiğimiz em
tia ve yatırım malzemesinin fiyatları, yurt için
deki toptan eşya fiyatları ile mi taayyün ed$rf. 

Arızi olarak husule gelen fiyat dalgalanma
larının esas alıp bunu bütçenin tamamına tat
bik ederek, (bütçenin hakiki değeri şu düşük 
seviydedir) demek hakikatleri ancak tek taraf
lı olarak görme temayülünden başka bir mâna 
ifade etmez. 

Sözcü bir taraftan diyor ki; biz bu sanayiin 
kurulmasına memnunuz. Fakat sonra diyor ki, 
ancak kurulan bu sanayiin yüz milyonlarca dış 
ödemeye ihtiyaç gösterdiğini ve dış finansman
larla krediler sağlanması mümkün olsa dahi, 
gelecek yılların dış ödeme kabiliyetlerini ne 
ölçüde ipotek altına koyduğumuzu göz önünde 
tutmak gerekir. 

Şimdi bahsettikleri ipotek bir defa mevcut 
değildir. Hiçbir malımızı ipotek altına almadık, 
bu söz bir defa tamamiyle hilafı hakikattir. 
Kendilerinin, kurmakta olduğumuz sanayiden 
dolayı memnun olmuyoruz, demelerine imkân 
yoktur. Meselâ şeker fabrikası kurulmasın, diye 
nasıl söyliyebiliriz, çimento fabrikası kurul
masın, diye nasıl söyliyebilirler, hidro - elek
trik tesisleri yapılmasın, diye nasıl söyliyebilir
ler. Bunu söyliyemeyince bu muazzam, bu fev
kalâde müsmir faaliyetler üzerinde şüpheli bir 
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hava yaratmak istiyorlar. Dış finansmanı kre
di ile temin edilmiş olsa bile, ki gerekçemizde 
hangilerinin ne miktara varan dış kredilerle 
temin edilmiş olduğunu gösterdik, gelecek yıl
ların dış ödeme kabiliyetine müessir olacaktır, 
diyor. 

Sözcü açık konuşsun. Muhalefet, inşa etmek
te olduğumuz bu fabrikaların yapılmasını iste
miyor mu? Çimento fabrikası yapmıyarak, piş
miş topraktan ibaret olan çimentoyu dışardan 
satmalmaya devm etmemizi mi istiyor? Acaba, 
bu pişmiş toprakların bedeli ile fabrikaları sa
tın alsak ve çimento için döviz verecek yerde 
bunları memleketimizde istihsal etsek memnun 
olmazlar mı acaba? 

Sözcünün yine sözleri arasında güya bir 
kurnazlıkla temas ettiği mevzulardan birisi de 
yabancı sermayedir. Sözcü diyor ki; yabancı 
sermaye mevzuunda öteden beri serdettiğimiz 
ihtirazi kayıtları muhafaza etmekle beraber bu 
sermayenin emniyet şartlariyle muayyen istih
sal sahasına gelmesini biz de arzu ederiz. Ancak 
yerli sermaye ile kurulmuş sınai müesseselerin 
himayesiz bırakılmak onların zararına ecnebi 
sermaye davetinde isabet bulunmadığına kaa-
niiz». 

Ben burada, Halk Partisinin, seçim zamanı, 
yabancı sermaye mevzuu üzerinde maalesef aç
mış olduğu fena ve memleket menfaatlerine ay
kırı olan propaganda kampanyasını hatırladım. 
Yurdun dört bucağını gezerek yer yer, memle
keti sattılar, pamuk tarlalarınızı elinizden ala
caklar, fındık bahçeleriniz elinizden gidecek 
şeklinde, yabancı sermayeyi, bir nevi müstevli 
ordusu gibi göstermeye çalışmak suretiyle aç
tıkları kampanyayı hatırladım. Acaba (ihtirazi 
kayıt) dan maksat, seçim propagandası zama
nında söyledikleri bu kötü, bu muzir, yüzde yüz 
memleketin aleyhine ve propagandalarına mes
net olan nokta mıdır? (Odur sesleri) 

Ondan sonra (himayesiz bırakmaktan) bah
sediyorlar. Bir muhalefet sözcüsünün, böyle 
hassas mevzular üzerinde konuşurken, alâkalı 
metinleri kanunları iyice tetkik etmiş olması 
lâzımdır. Yabancı sermaye için sanki bütün ka
pılar kayıtsız ve şartsız tamamen ardına kadar 
açık bırakılmış, sanki bu mevzuda gelecek ser
maye hiçbir tetkike, hiçbir karara tâbi değildir. 
Yabancı sermaye dilediği şekilde gelmek, dile-
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diği şekilde çalışmak, dilediği sahada dilediği 
gibi iş yapmak hakkim mı haizdir? Hangi sa
nayi kolunda, memleket ihtiyacını yüzde yüz 
karşılar hale gelmişiz de o sahaya yabancı ser
maye gelerek yerli sermayeyi tasfiye edecek... 

Yabancı sermaye için bir komite vardır, ora
ya müracaat edilir, orada tetkik edilir, komite 
karar verir, taraflardan birisi itiraz ederse bu
nu bakanlıklararası bir komite tetkik eder, 
murakabe eder; karara bağlar ve nihayet bu 
mevzuda Bakanlar Kurulundan bir kararname 
çıkar. 

Yine burada mevzuu, umumi birtakım ifade
lerden, umumi tenkidlerden tecridederek han
gi sahada yabancı sermaye, yerli sermayeyi 
müşkül durumda bırakmıştır, veya bırakabilir. 
Bunu açıklamalarını istiyorum. Kanunun, bu 
korktukları noktaya cevaz veren noktası "nedir, 
bunu açıkça ifade etsinler. 

Sözcü bütçenin samimî olmadığına temas 
ediyor ve burada, 1954 senesinde memurlara ve
rilen üç maaş nispetindeki tahsisatın 1954 büt
çesine alınmadığını söylüyor. 

Arkadaşlar; memurlara üç maaş nispetinde 
tahsisatın verilmesi ve emekli maaşlarına mu
ayyen nispetlerde zam yapılması hakkındaki 
kanunları kabul buyurdunuz. Bu kanunlar, büt
çe fazlalarının hesabı katilerde bu masraflara 
karşılık tutulacağı hükmünü de ihtiva etmek
tedir. Onun için sözcü bu husustaki kanunu 
mahsusu okursa tenevvür eder. Çünkü 1954 ma
lî yılına ait hesabı katî şöyle dursun, şuanda 
1954 malî yılı henüz hitama ermemiştir. Biz 
hesabı katî kanunlarını, kendi devirlerinde ol
duğu gibi yıllarca sonra getirmiyoruz. 1954 
malî yılma ait hesabı katiler de bir kanun ha
linde yüksek huzurunuza gelecektir. 

Şimdi size, bütçe samimiyetinden bahseden
lerin kendi iktidarları devrinde, bütçenin ka
bulünden sonra, o yıl içerisinde verilen ek 
ödeneklerle yapılan aktarmaların yekûnunun 
1946 da % 19,62, 1947 de % 20,54, 1948 de % 
15,92 olduğunu düşünür ve iktidarımız dev
resinde de % 1 ile % 2 arasında seyret
tiğini nazara alacak olursak hangi bütçe 
samimî olarak hazırlanmış, hangi bütçe 
samimî olarak hazırlanmamış, bunu pek âlâ fark 
edebilirler. 

Sözcü; millî gelirin arttığını kabul ediyor. 
Fakat sebepleri arasında söylediği şeylerden biri-
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si şayanı dikkat, diyor ki : «Fert olarak ve mil
letçe iktisadi ve ticari kabiliyet ve şevkimizin hız
lanmış olması» diyor. Burada tuhaf bir vaziyet 
hâsıl oluyor : Çünkü sözcü bu sebebi söylemekle 
istemeden kendi partisi aleyhinde bulunuyor. 
Yani eski iktidar devresinde fert olarak ve millet
çe iktisadi ve ticari kabiliyet ve şevkimizin az ol
duğunu kabul ediyor. Nasıl az olmasın ki, krediyi 
kesmişler. Ziraate bir yardım yapılmamış. İnsan
da istihsal şevk ve gayreti mi kalır? Piyasa dar, 
ithalât güç, ondan sonra her çeşit yardım esirgen
miş, sert bir devletçilik tatbik mevkiinde, ko
lonya istihsali dahi devlet elinde. Vatandaşlara 
istihsal ve iş sahası kalmamış. Hangi şevkten 
bahsediyor. Bu baskı altında ticaret şevk ve gay
ret mi kalır insanda? İktisat ve ticaret politika
sı bir günden diğerine, bir birinden farklı tatbi
kata tâbi tutar. Vatandaş ne yapacağını, ne işle 
meşgul olacağını bir türlü kestiremez. Bu şartlar 
altında iktisadi şevk ve kabiliyet nasıl hızlanır. 
İktidara geldiğimiz tarihte zirai kredi 300 küsur 
milyon civarında idi. Bugün bir buçuk milyar 
liradır. Gerekçede de vardır. Son bir sene zarfın
da dağıttığımız tohumluk miktarı eski iktidarın 
on yılda dağıtmış olduğu tohumluk miktarından 
daha fazladır. Eskiden âdeta numune cinsinden 
bir tohumluk veriliyordu. Bizim zamanımızda bir 
yılda yapılan toprak dağıtımı onların bütün ikti
darları devrinde yapmış oldukları toprak dağıtımı 
miktarından kat kat fazladır. Zirai mücadeleye 
ehemmiyet vermemişlerdir; yol yoktur; yol olma
dığı için istihsal olsa bile bu istihsali pazarlara 
göndermek mümkün değildir. Bu durum karşısın
da müstahsılda ve ticaret erbabında istihsal yap
ma, ticaret yapma şevk ve gayreti kalır mı? Bu 
suretle sözcü istemiyerek kendi iktidarları zama
nındaki zihniyeti, halkımızın şevk ve gayretinin 
nasıl körletildiğini izah etmiş olmuyor mu? 

Biz bütün bu hallere, tahditlere, tıkanıklıkla
ra son verdik. Koyu ve sert devletçilik tatbikatım. 
onların iktidarı zamanındaki halinden çıkardık, 
kredi imkânlarım açtık ve vatandaşa imkânlar 
hazırladık. Bütün yapılmakta olan yollar, liman
lar, barajlar, sulama tesisleri istihsali harekete 
geçiren, çarkı döndüren unsurlardır. Onun için 
kendisi istemeden eski zihniyeti bu suretle teba
rüz ettirmiş oluyor. 

Vergi mevzuuna da bir iki kelime ile temas 
edeyim. Burada sözcü" vergi yükünden bahsedi
yor. Halbuki bu bahiste gerekçede tafsilâtiyle 
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izafi, edilin iştir. Yeni vergilerden bahsediyor. 
Biz iktidara geldiğimiz tarihten 1954 yılı son
larına- kadar yapılan vergi tenzilleri ve yapı
lan ilâveler yekûn edilip bir muhasebesi yapı
lacak olursa net olarak 186 milyon liralık ver
gi tenzil edilmiştir. Bu sene bütçesinde yer al
mış bulunan yeni gelirler ancak evvelce yapıl
mış olan 186 milyon liralık vergi indirimine te
kabül eder. Bu itibarla, iktidarı devraldığımız 
1950 senesindeki vergilere hiçbir zam yapma
dan devlet gelirlerinin normal inkişafları ile 
üç milyar liralık bir bütçe yapılmış olduğu ha
kikatini hiçbir şey gölgelendiren! ez. 

Hayvanlar Vergisi bakiyesinin kaldırılması, 
Arazi Vergisinde tahrire gidilmesi, Muamele, 
(relir ve Esnaf vergilerinde ıslahat temennile
rini ihtiva eden sözlere gelince; bunlar progra
mımızda yer almış ve üzerinde çalışılmış olan 
ve bu devrede Yüksek Meclisinize tasarıları 
takdim edilecek olan hususlardır. 

Sözcü, gelir tahminlerine de temas ediyor. 
İktidara geldiğimiz tarihten beri her sene büt
çe müzakereleri sırasında gelir tahminleri mü
zayedeye çıkarılır, bu tahminlerde 400 - 500 
milyon liralık bir fazlalık bulunduğu ileri sü
rülür. Burada işin garip bir noktası var; mu
halefet her sene bütçe müzakereleri münasebe
tiyle konuşurken bütçe açığını veyahut geliri 
bir artırma ve eksiltmeye tâbi tutuyor. Fakat 
sonra, bunun neticesinin ne olduğunu merak 
«dip bakmıyor bile. Sözleri her sene tekzibe 
uğrar. Fakat yeni yıl bütçesiyle tekrar bir ar
tırma ve eksiltme başlar. 

Şimdi, muhalefetin bu artırma ve eksiltme 
hesabına göre, yani, bütçe açığını artırma, ge
lir tahminlerini düşürme hesabına göre, 1951, 
1952, 1953 yılları içinde .1,5 milyar liralık bir 
açık vermemiz icabediyordu. Hesabı katileri 
muhasebe sisteminde yaptığımız ıslahat, ma
kineleşme, çalışmayı organize etme sayesinde 
kanuni miaddan dokuz ay evvel hesabı 'katile
ri Yüksek Mecslise getiriyoruz! 

1953 yılı Hesabı Kati Kanunu 1955 yılı büt
çesi ile kanuni müddetinden dokuz ay evvel 
Meclise tevdi edilmiştir. Netice ak mı, kara mı 
orada yazılmıştır. 

- 1951, 1952 ve 1953 yıllarının hesabı katileri 
alınmış ve bitmiştir. Üzerinde artık söz söyliye-
meyiz. Bu üç yılın gelir tahminleri 4 milyar 934 
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milyon lira imiş. Bu üç yılın fiilî tahsilatı Ha; 
4 milyar 930 milyon lira olmuş. Yani 4 milyon 
lira noksanla tahminler tahakkuk etmiş. Eğer 
sözcü arkadaşım bu 4 milyar 934 milyon lirayı 
teker teker saysa bu 4 milyondan daha çok 
fazla hata yapar. (Gülüşmeler, bravo sesleri, 
alkışlar). Şunu yüksek huzurunuzda cesaretle 
arz edeyim ki; dünyanın hiçbir devletinde tah
minde bu derece isabet görülmüş değildir. 4 
milyar 934 milyon liralık tahminden 4 milyar 
930 milyonu tahsil edilmiş, 5 milyara yakın bir 
tahminde ancak 4 milyonluk bir hata yapılıyor. 
Arkadaşımız bu parayı saysa bundan daha çok 
hata yapar. 

Muhterem arkadaşlarım; 1955 bütçe teklif
leri ile beraber Yüksek Heyetinize .takdim et
tiğimiz gerekçede ve bütçeleri Yüksek Heyeti-: 
nize takdim münasebetiyle söylediğimiz nutuk
ta, Bütçe Komisyonunda vermiş olduğumuz 
izahatta ortaya koyduğumuz rakamlar, haki
katler cümlece malûmdur. Yapılan izahların 
hepsi de dikkatle tetkik ve tesbidedilmiş olan 
rakamlara, müstenittir. -Ve nihayet bütün bun
ların üstünde memleketimiz ve milletimizin vâ
sıl olduğu seviyede bütün vatandaşlarımızın ve 
bütün dünyanın gözü önünde durmaktadır, 
Bunların dışında emisyon hacmi, banka kredi
leri, yatırımlar gibi çeşitli mevzulara ait ileri 
sürülmüş olan. tenkidler ve mütalâalar vardır. 
Esasen bu mevzularda kendileriyle bizim görüş 
ayrılığımız vardır. Onlar isterler ki, bu işler 
durdurulsun, biz isteriz günün icaplarına uy
gun bir hale getirelim, onlar isterler enves-
tismarı işleri kafein, biz isteriz bu işleri bir an 
evvel yapalım. Bu hususlar hakkında gerekçe
de ve nutukta izahat verdik. Biz kendilerinin 
arzu ettikleri ve zamanlarında tatbik ettikleri 
şekilde, dar ve kısır görüş ve tatbikat içinde 
çok uzun yıllar ihmal edilmiş olan bu memleke
ti', 1950'-seviyesinde bırakmak istemiyoruz. Bi
naenaleyh memleketimizi medeni milletler sevi
yesine bir an evvel ulaştırmak maksadiyle bir 
iktisadi savaş yapmaktayız." Biz yürüdüğümüz 
yolun doğru" olduğuna inanıyoruz. Dört sene 
gibi'çok kısa^bir zamanda yapılan ve yapılmak
ta olan işler, bugün vâsıl olduğumuz 'netiei? ve 
seviye, bugün elde ettiğimiz rakamlar,110" mil
yarı tecavüz- eden ve iktidarımla-devresinde 
yapılmış ve yapılmakta olan • envestismanlaf, 
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istediğimiz ve özlediğimiz merhaleye ulaşmak 
üzere olduğumuzu açıkça göstermektedir. | 

Gerek gerekçede ve gerek nutukta görüle- j 
ceği gibi, bu kısa zamanda muazzam telâkki | 
edilecek neticeler elde edilmiştir. Her sahada, I 
zirai sahada, sinai sahada ve bunların her sek
töründe büyük artışlar kaydedilmiştir. Yollar, j 
limanlar, barajllar, santraller, fabrikalar yapıl- I 
mıştır ve yapılmaktadır. Bütün bunlar, herke
sin gözü önünde, görmek istemiyenlere ve 
görmemek için kararlı olanlara karşı müşahhas 
misaller ve canlı âbideler halinde mevcuttur. 
Fakat, münkirlere,* yapılanları görmemek için 
kararlı olanlara ne söylense, ne kadar müspet 
deliller verilse, onları tamamiyle ikna etmeye 
belki de imkân yoktur. Onun için, biz on
ları bu dar ve kısır görüşleri içinde, kendi bâ
tıl düşünceleriyle başbaşa bırakarak inandığı
mız, doğru bildiğimiz ve doğruluğu büyük Türk 
milletinin tasvibine mazhar olJan yolda azimle 
ve imanla yürümeye devam edeceğiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan şid
detli alkışlar). 

REİS — Söz Halk Partisi adına Nüvit Yet
kin'indir. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVlT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşla
rım, biraz evvel Sayın Maliye Vekili bütçe mü
nasebetiyle burada, yaptığımız konuşmayı tah
lil ettiler ve kendi görüşlerini ifade ettiler. Ev
velâ arz edeyim ki, biz bütçe hakkındaki tah
lillerimizi, tenkidlerimizi arz ederken Başbaka
nın izmir konuşmasından itibaren bütün yurt 
sathında günün temennileri mahiyetini iktisab-
etmiş bulunan ve milletin arzu ve temayülüne 
uygun olduğu, memlekete yayılan havadan an
laşılan partiler arası iyi münasebetler istika
metindeki inkişafı nazara alarak en iyi temen
nilerle bütçenin bir yıl tatbiki esnasında hükü
metin uğraması mümkün ve melhuz olan ikti
sadi, malî güçlükler üzerindeki görüşlerimizi, 
ikazlarımızı belirtmek, hattâ bununla beraber 
ve bunun yanında kendi görüşümüze göre, tas
vibi Yüksek Heyetinize ve tatbik edip etmemek 
hükümete ait olmak üzere, takibi gereken isti
kameti, aklımıza gelen tedbirleri, iç politika 
mevzuunda partimiz muhalefetinin bütün dört ı 
yıl içinde ve bilhassa 2 Mayıs seçimlerinden 
sonra hükümetin bu «yolda aldığı yeni kararlar 
ve Meclisçe çıkarılan kanunlar münasebetiyle 
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muhalefetin çektiği ıstırabı bu sebeple de lü
zumlu ıslahatın yapılması zaruretini mütalâa 
ettik ve yüksek huzurlarınıza serdik. Hükü
met yani iktidar memlekette hakikaten demok
rasi hayatımızın inkişafını samimî olarak arzu 
ediyorsa, muhalefetin ıstıraplarına kulak ver
mek istiyorsa, bizim ıstıraplarımızın nereden 
doğmuş olduğunu görsün. (Gürültüler) 

RElS — Rica ederim dinleyiniz... 
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Sayın Ha

san Polatkan arkadaşımızın verdiği cevapların 
umumi havasından, esprisinden anlıyoruz ki, 
maalesef iktidar böyle bir anlayışa henüz gel
memiştir. Hâlâ muhalefeti kapkara bir gözlük-
le ve kötü istikamette ve her tenkidinin altın
da habis bir maksat taşıyor, halinde tasvir et
mekte ve böyle görmekte ve böyle cevaplandır
maktadır. Bu vaziyet karşısında, bu zihniyetle 
memlekette demokrasinin yürüyebileceği hak
kındaki ümidimiz hakikaten sarsılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, iktidar partisinin he
nüz muhalefette iken programında, propagan
da nutuklarında ve iktidara geldikten sonra 
hükümet programında antidemokratik kanun
ların en kısa bir zamanda kaldırılacağı yolun
da vaitlerde bulunduğu, taahhütlerde bulun
duğu malûmunuzdur. Sayın Maliye Vekili. 
«Bu memlekette söz hürriyeti, yazı hürriyeti o 
derecede ilerlemiştir ki, hattâ hürriyetin suiis
timaline kadar gidilmiştir» dediler. 

Biz beyanımızda matbuata taallûk eden kısım
da, dikkat buyurulursa, matbuat; kanuni ve malî 
yollarlan yani ilân .voliyle cezai hükümler, taz
yikler muvaeehesindedir, mevzuat tadil edilsin te
mennisinde bulunduk ve vatandaşın haysiyet ve 
şerefinin ve devletin âli menfaatlerinin masun tu
tulması için tedbir alınmasını da ifade ettik. 

Biz söz hürriyeti, yazı hürriyeti, toplantı hür-" 
riyeti mesuliyetsiz bir hududu aşsın demedik. 

Maliye Vekili arkadaşımız diyor ki : «Hürri
yet en geniş mânası ile memlekette mevcut...» Ma
liye Vekili arkadaşımız hukukçu olmadıkları için 
belki bilemezler... Ne yapılmıştır 1950 den beri 
matbuatta! Demokratik hayatımızda hangi kanu
ni müeyyide, hangi hüküm konulmuştur? Antide
mokratik kanunlar... 

.BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Şimdi arz edeceğim. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Müteşekkir 
kalacağım. Memleketimizde huzursuzluk veren an-
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tidemokratik kanunların bir ayda kaldırılaca
ğı söyleniyordu. 

Bir şey hatırlatacağım arkadaşlar, o zamanın 
Cumhurbaşkanı bir 12 Temmuz beyannamesi ya
yınlamıştı. Bunu mütaakıp şimdiki Devlet Reisi
miz Sayın Celâl Bayar bir suale cevaben dedi
ler ki : «Bugünkü mevzuat ayakta dururken de
mokrasi olamaz. Sözlerle demokrasi hayatına giri
lemez, kanuni müeyyideler lâzımdır.» Bugün de 
memleketimizde demokrasiyi tesis edecek kanuni 
hükümler, yoktur. Hasan Polatkan arkadaşıma so
rayım, biz memleketi geriye götüren Ceza Kanu
nundan, Matbuat Kanunundan şikâyet ettik. Hal
buki buna karşı hangi antidemokratik hüküm kal
dırılmıştır. Yalnız Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun kaldırıldığım hatırlıyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, teferruatiyle 
bunlardan bahsederek kıymetli vakitlerinizi almak 
istemem. Bunları tadadetmek lâzımgelirse büyük 
bir ıstırap mevzuunu huzurunuza getirmek olur. 
Fakat münakaşayı dejenere etmekte fayda yok
tur. Başbakanın İzmir'deki nutkuna iştirak ede
rek, geçmiş hâdiselerin muhasebesini, kusur şun
da bunda, bunun münakaşasını bırakmaya taraf
tarız. Ve Başbakanın nutkundaki demokrasi ha
yatımızı muhtaç olduğu iklime kavuşturacak ham
lelerin atılmasını - ki bunlar ancak iktidardan ge
lebilir - beklemekteyiz. Ama şunu arz edeyim ki, 
Hasan Polatkan'm deminki görüşmesi bunu teyi-
deder mahiyette değildir. Bana cevap vermediler. 
Ben şimdi misalleriyle cevap arz edeceğim : Bi
zim iktisadi ve iç politikaya ait mütalâalarımız ka
ra bir gözlükle görme tarzında değildir. İktidarın 
memleketin inşası mevzuunda en vatanperverane 
hislerle hareket ettiğini kabul ettik. Fakat kendi-
dileri «işlerine gelmez.» diyor. Hayır biz de bu 
memleketin çocuğuyuz. Bu memleketin ıstırapla--
riyle bizler de üzülür, muvaffakiyetleriyle müte-
naim oluruz. Bunu düşünmek, üç buçuk milyon 
vatandaşı bu milletin içinde ayrı bir koloni gibi 
kabul etmek olur ve vatandaşların aralarının açıl
masına sebep olur. Bu insafsızlıktır. (Gürültü
ler ) 

Eğer Sayın Maliye Vekili, hürriyet olmasa 
idi buraya gelip bu kürsüden bunları söyliyemez-
lerdi. 

Muhterem arkadaşlar; insaf buyurunuz, B. M. 
M. de söz haklarımız Allah'a şükür henüz kesilir 
hale gelmedi. Bu D. Partinin bir lûtfu inayeti de
ğildir. Tasavvur buyurunuz, B. M. M. kurulduğu 
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günden beri bu kürsüde hiçbir zaman söz hakkı 
kesilmemiştir. (Soldan : Gürültüler, gülüşmeler, 
«kesildi, dayak bile atıldı.» sesleri) Ama, bu id
dialara karşı, bu derecede bu kürsüden kolundan 
tutulup atılmış arkadaşları gördük. (Sağdan : Al
kışlar.) 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — O hati
bin kendisi hâkimi dövdüğü için burada hakiki 
adalet tecelli etmiştir. 

NÜVlT YETKÎN (Devamla) — Sayın Hasan 
Polatkan yanlış anlamış; biz memurların her tür
lü politika tazyiklerinden masun, yalnız kanunu 
tatbik eden ve vatandaşları müsavi gören, mille
tin memurları olmasını istedik. Budur temenni
miz. Fakat ne diyor Polatkan : «Eğer memurların 
politika ile ömürgüzar olmalarını istiyorlarsa bu 
geçmiştir.» 

Böyle bir şey bugün bizim ıstırabımızdır. Me
murların politika ile ömürgüzar değilse bile, ik
tidarın politik tazyiklerine zebun olmuş bir hale 
gelmiş olmasından muztaribiz. Onun için hiçbir 
politik tazyika mâruz kalmamasının sağlanmasını 
istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, hâkim teminatı, ki hakika
ten bizim görüşümüzle bu konuda memlekette bir 
ıstırap mevzuudur, bunun üzerinde Sayın Hasan 
Polatkan ne diyor? «Hâkimlerin asıl teminatı ver
dikleri kararlardan dolayı mesul olmayışları ve 
kimseye hesap vermeyişleridir» diyor. Doğru. 
Bunda kendileriyle beraberim. Adalette aranan 
şudur : Hâkime iltica etmiş olan vatandaş, hâki
min verdiği kararda kanundan ve vicdandan 
başka hiçbir tesirin altında olmadığına emin ve 
mutmain olmalıdır. Bu mevzuda şu, bu parti 
mevzuubahis değil; vatandaş bunu böyle bilmeli 
ve mutmain olmalıdır. Yani vatandaş bilmeli
dir ki; hâkim hiçbir tesir altında değildir ve ka
rarını sadece vicdanının sesine uyarak vermek
tedir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Dazıroğlu mahkemesi mi istersiniz? 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Dazıroğlu 
mahkemesini izah edebilirim ama takdir buyu
rursunuz ki mevzu naziktir. Hâkimlerimize do
kunacak mevzulara temas etmekten çekmiyo
rum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ben açıkça söyliyeceğim. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Karşılıklı 
konuşmayın. (Gülüşmeler). 
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NÜVİT YETKİN (Devamla) — Arkadaşla

rım; şunu arz edeyim ki ; bugün birçok Dazır-
oğulları çıkmaktadır. Buna emin olun. Çünkü 
bugün Başvekilin zihninde, kanaatinde Dazır-
oğlu nasıl bir şüphe ile • karşılanıyorsa bizim 
zihnimizde de Bedii Faik hakkında tevkif kara
rı veren mahkeme hakkında aynı itham yaşa
maktadır. Onun için muhterem arkadaşlar; en 
iyisi, bu gibi münakaşalardan sarfınazar ede
lim. Hâkimler hiçbir vatandaşın vicdanında 
şüphe bırakmıyaeak şekilde kanuni teminata 
sahip olmalıdır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
b u l ) — Hangi teminat ? 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Tam istik
lâl. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — İstiklâlleri tamdır. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sayın Baş
bakan bu kürsüden her zaman konuşmak hak
kına maliktirler, niçin sözümü kesiyorlar? 

Sayın Polatkan, Kırşehir hâdisesi üzerinde 
durmıyacaklarmı beyan buyurdular. Ben de o 
bahiste haksız olduklarını bildiklerinden açmı-
yalım, dediler. Ben öyle anladım. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Hasan Polat
kan, bizim bütçe münasebetiyle yaptığımız ko
nuşmanın bir yerinde, memleket için siyasi ba
kımdan, rejim bakımından elim bir buhran 
içindedir ve iktidar hangi istikamete gidiyor, 
deyişimize temas ederek diyor ki : 

Biz Meclis olarak kendisine sövdürmemek, 
heykelleri kırdırmamak, birtakım cereyanlara 
zemin hazırlıyacak bir yola düşmemek mevki
inde ve durumundayız. 

O halde siz, «sadece bir zaptürabıt devleti
yiz» demek istiyorsunuz. Halbuki bir demok
rasi devleti vatandaşın hür düşüncesini, hür 
fikrini yazı ile, toplantı ile ifade etmesine gay
ret ve zemin hazırladığı gibi, onun murakabesi
ni de tâbi olduğu bu prensiplerin ışığı altında 
yapar. İşte biz bu nimetlerden ve murakabe
den memleketi mahrum etmiyelim, diyoru*. Te-
yidederlerse müteşekkir kalırız. 

Sayın Polatkan, benim kendilerine yakıştı
ramadığım bir yola tevessül ettiler: Kifayet
sizliğimi belirtmek suretiyle şahsıma tezyifte 
bulundular ve nutkumuzun gayrimesul şahıs
lar tarafından hazırlandığı yolunda telmih yap
tılar. 
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Muhterem arkadaşlar; bunun hesabını vef-

miye ihtiyaç olmamakla beraber ifade etmek
ten de hiçbir zaman çekinmem. Elbette ki bütçe 
münasebetiyle Mecliste yapılacak konuşma, 
partinin fikirlerini ihtiva etmesi dolayısiyle, 
bir tek kalemin eseri olmaması bence tabiî te
lâkki edilecek bir husustur, tenkid mevzuu de
ğildir. Sarahaten arz edeyim ki; bu, yalnız be
nim kalemimden çıkmış değildir, partimizin ve 
grupumuzun müşterek görüşlerinin eseridir. 
Kendilerinin muhalefeti zamanlarında da bütün 
konuşmaları yalnız kendilerinin yapmamış ol
duğunu biliriz ama bunu hiçbir zaman muahaze 
mevzuu, tenkid mevzuu, başa kakma vesilesi 
yapmadık. Ve bu yıl burada bütçe münasebe
tiyle okudukları 130 sayfalık nutuklarını ken
di desti mübarekleri ile mi hazırladılar, bunda 
memurlarının yardımları yok mu? (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar). (Soldan, «gelelim büt
çe gerekçesine» sesleri). Gelelim. 

Bütçe gerekçeleri hakkında : «Bu gerekçeler 
millî bir vesika olması için hazırlanmıştır, bu 
vesika ile millete ve dünyaya hesap verdik» di
yorlar. Biz de bunu arzu ediyorduk, böyle ol
ması lâzımdı, diyorduk. Böyle olması hüviyet 
ve mahiyetini karartan birtakım polemik mev
zu, propaganda mevzuları, lüzumsuz övünme 
paylarını tayyederek ilmî bir eser haline getirin, 
demiştik. 1945 ten başlıyarak birtakım bütçe
ler getirdiler. Dikkat buyurmamışlar, ben ha
tırlatayım. Çok partili hayata girdiğimiz an
dan itibaren gitgide tekâmül ederek 1950 de 
mütaakıp bütçelere örnek olmak üzere geniş ih-
sai malûmatı havi bir gerekçe ortaya atmıştır, 
dedik. Bu gerekçe, arkadaşların her zaman tet
kikine amadedir.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Biz baktık, bir şey görmedik... 

C. HALK PARTİSİ SÖZCÜSÜ NÜVİT YET
KİN (Devamla) — Ama Sayın Menderes'in 1950 
bütçe tenkidinde mütemadiyen bahsettiği ge
rekçedir. Demek ki ortada bir gerekçe varmış. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yok vallahi, yok. La vallah. 

NÜVİT YETKİN (Devamla). — Biz, iktida
rın bu gerekçelerde elbette ki yaptıklarını bil
dirmesini, delilleriyle birlikte ifade etmesini ve 
yapacaklarının beyanını görmeyi umarız. Esasen 
gerekçe de bu demektir. 1950 den evvel şöyle ol-
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muş, böyle olmuş, şunlar ihmal edilmiş, bunlar ! 
yapılmamış gibi mütemadiyen ve hattâ 5 nci 
yıl bütçesini takdim ederken onlardan istianeye 
kalkışmayı, inkişaf halinde bulunan bir hüküme
te yakıştıramadık» Buna ihtiyaç yoktu. (Sağdan 
alkışlar); 

Muhterem arkadaşlar, iktidarın muvaffaki
yeti, bir memleket çocuğu olarak, bizi de mem
nun eder. Memleket işleri H. Partisi zamanın
dan daha iyi işler bir hale gelirse bunu takdirle 
anmak da bizim için bir borçtur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hey Allahm müslüman kulu; bir sefer
cik de deyiver, «şunu da iyi yaptınız» diye. 

C. H. P . SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Arkadaşlarım, ben de anlıyorum ki, 
aflarma mağruren söyliyorum, Sayın Menderes 
bizim cevabımızı okumamışlar. Okusalardı, mü-
taaddit yerlerinde Hükümetinin muvaffakiyetli 
icraatına defatle teşekkür edilmiş olduğunu gö
rürlerdi. Gerekçenin birçok yerlerinde (eski ik
tidarın ihmal etmiş olmasına rağmen birçok 
mevzuları ele almamış olmasına rağmen), gibi 
ithamlara takıldık. Sanayi mevzuunda iktidarın 
yaptıkları hamleleri şükranla karşılıyoruz. Yal
nız kendileri eski iktidarın yaptıklarını küçül
türken, Emin Kalafat'm 1951 yılı bütçe tenkid-
lerinde bir beyanı vardır, onda son sözlerini 
bağlarken şöyle diyor: İsmail Rüştü Arsal'm * 
bu Mecliste yaptığı beyanattan bir cümle ile 
sözlerime son vereceğim diyor: «İcraat, içinde 
bulunulan şartlara göre mukaseye edilir ve o 
şartlara göre hüküm verilir» Bunu Emin Kala
fat 'm bir sözünden almış bulunuyorum. 

Binaenaleyh hâdiseleri içinde bulunduğa 
şartlara göre mütalâa ederek insafla hüküm ver
mek iktiza eder. Biz iktidarın birçok hamleleri 
ni takdirle ve teşvikle karşılıyoruz. Bunu d eğil -
burada Bütçe Komisyonunda da söyledim, yal
nız burada serd ettiğim ihtirazi kayıtlar yokmu, 
var, tenkid yok mu, var; ikazlar yok mu, var. 
Bilhassa bunları belirtmeye çalıştık. Zannediyo
rum ki Sayın Menderes okumamışlar, lütfedip 
okurlarsa hatıralarınız tazelenir. Biz burada şu 
gidişin programsızlığmdan ve ilerde birtakım 
müşkilâtm doğmasından, gerek para politikası 
bakımından gerek dış finansman ve envestisman-
lar mevzuundaki programsızlıktan samimiyetle 
bahsettik. Burada iktidara mensup olan ve Hü
kümete itimadı olan ve onun muvaffakiyetini 
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istiyen Demokrat Partili arkadaşlar dâ söyledi
ler. Fakat bilmem neden böyle bir mütalâa ve 
noktai nazar veya tenkid, grupumuzdan sâdır 
oldu mu mutlaka siz kötü görüyorsunuz, di
yorlar. 

Halbuki gene burada dış siyasette sizinle 
beraber olduğumuzu ve bundan iftihar duydu
ğumuzu arz ettik. Elbetteki bu mesele üzerinde 
ihtilâfımız yoktur. Bunu mükerreren ifade 
ediyoruz. Ama Maliye Vekili ecnebi sermaye 
mevzuunu ileri sürdüler. İhtirazi kayıtlarımız
dan bahsettiler. Biz ecnebi sermaye mevzuun
da ihtirazi kaydımızı yine muhafaza ediyoruz. 
Grupumuz ecnebi sermayesi ziraat sektörüne 
girmesin, demiş ve bunu istemeyi memleketin 
menfaatine telâkki etmiştir. Bu bir noktai na
zardır, haklı olabilir, olmıyabilir de; bunun se
çim sırasında nasıl istismar mevzuu yapılmak 
istendiği ifade buyuruldu. Şimdi eğer eskilere 
gidersek Sayın Menderes'in Halk Partisi hak
kında söylediği ağır sözleri tekrar etmemizden 
ne fayda hâsı) olur. 

BAŞVEK 111 ADNAN MEN l)ERKS (İ sta 11-
bul) — Bizimkilerde nezahet vardır. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Nezahet 
dediler. Ben Zafer Gazetesinde çıkan bir fıkra
yı tekrar etsem bunda nazahet var mı? 

«İnönü'nün dul. karısı, Kasını Gülek'iıı ce
naze merasiminde Falih Rıfkı ve Nihad Eritir
in. fartiteessürden vefat ettiğini ecel döşeğin
de bulunan Hüseyin Cahit'e haber verip yüre
ğine inmesini intacetmedikçe bu memleket hu
zura kavuşmaz» diyor. 

Bunu yazan Zafer gazetesi. Bunun neresin
de nezahet arkadaşlar?... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bir tane söyledin, ben şimdi bin tanesi
ni söyliyeceğim, bire bin!. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sayın Baş
bakan çıkar bin tane söyler, ben çıkarım, dört 
bin tane söylerim, ne kazanırız? Vakit ziyam
dan başka kalbleri kırmaktan başka ne kaza
nırız? Bunu misal olrak söylediğim için üzüntü 
duydum, geri alıyorum, Başbakandan rica ede
rim, bu yola gitmiyelim, kazancımız yoktur. 
Korkuyor muyum? Hayır, misal vermekte müş-
kilât çekmeyiz, ama fayda yoktur. Hüseyin Ba
lık arkadaşımız güzel söylediler, bunları bura
da sayıp dökmekten ne fayda var? Hakikaten 
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iyi bir istikamet vermek istiyorsak, demokratik 
hayatımızda bir inkişaf bir hamle yapmak isti
yorsak faydası olmıy an şeyleri saymaktan vaz
geçelim, memlekete fayda gelmez arkadaşlar 
(Soldan, bravo .sesleri) 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Nutku
na böyle girmiyecektin. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Lütfen işa
ret buyurun, hangi noktasında tahrik ettim? 

Zirai ekiliş sahası mevzuunda.. Rakamları 
almadığım için tamamen arz edemiyeceğim, 

Gerekçede hükümetin zirai sahada, gerek 
ekiliş sahasını çoğaltması ve gerekse çeşitli alet
lerle fennî ziraati yapması, kimyevi gübreleme 
gibi tedbirlerle iyi neticeler alındığı zirai saha
da büyük inkişaflar olduğu, istihsalde çok inki
şaf olduğu ifade edilmektedir, buna rağmen 
gerekçenin aynı sahifesinde rakamlar bunu te-
yidetmiyor dedik ve şu misali verdik : 

12 milyon 862 bin hektar yer ekilmiş olması
na rağmen, 1954 yılında bütün gayretlere rağ
men elde edilen istihsal, iklim şartları iyi git
meyince 1950 den noksan olmuştur ve hattâ 
buğday ithaline mecbur kalınmıştır. 

Gelelim randıman meselesine : Bir de ran
dıman bakımından mukayese edelim dedik. 1950 
den 1954 e kadar 4 sene zarfında fennî ziraat, güb-
relme ve saireye rağmen randıman mevzuunda 
bir hektara 1954 de 850 kilo mahsul alınmış, 
1953 de 1 200... Beğenilmiyen 1950 senesinde de 
942 kilo idi. Demek ki bütün bu gayretlere rağ
men 1954 senesinde hava ve iklim şartları fena 
gidince 1950 senesinden de dun mahsul almak 
mümkün olabiliyormuş. Madem ki iklim şart
ları bu kadar müessirdir, binaenaleyh sulama 
tesislerini bir an evvel tamamlıyarak hükümet 
memlekete müfit olsun dedik. Biz bunu dedik. 

Sonra biz gerekçede mübalâğalar, tezatlar 
var dedik. Bunları derken saym Hasan Polat-
kan size öyle yazdırmışlar gibi kendisine hiç 
yakıştıramadığım bir ifadede bulundular. Ama 
elimizde birçok şeyler var. E t kombinaları mev
zuunda 200 koyun kesiliyor, buna rağmen Ve
kil nutkunda 9 900 kilo gösteriyor. Böyle bir 
rakam mübalâğasına ihtiyaç yoktur efendim. 
Yapılan eserler mükemmeldir. 200 hayvan ke
silmiş, bu da büyük muvaffakiyettir. Biz bun
lara temas ettik. 

: Sayın -Maliye Vekili 200 küsur bin ton to-
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humluk dağıttık dediler. Biz zirai endekslere 
baktık, bu sene bütün Devlet Üretme Çiftlik
lerinin dağıttığı miktar, yemlikler de dâhil, 77 
bin, 675 bin tondur. («O ofisin dağıttığı 
miktar» sesleri) Biz bu gibi tenakuzlara işaret 
ederken ikaz vazifesini yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim bütçeyi ten
kit ve tahlil ederken söylediğimiz sözleri saym 
Maliye Vekili bize hücum etmek için birer 
nokta ittihaz ediyor. Biz diyoruz ki, birtakım 
yatırımlara gidiyorsunuz, biz bu yatırımları 
memnuniyetle karşılamaktayız. Ancak bunların 
iç finansmanını bulmak kolay, fakat dış finans
manı için ne düşünüyorsunuz? Bugün ithalâtı
mızla ihracatımız arasında mühim miktarda 
açık vardır. Bize döviz temin edecek tesisler 
henüz temel katmdadır diyoruz. Buna cevabı 
şu : «Bunun gününü bilmiyorlar mı, her iha
lenin içinde yapılan şartnamelerinde ihalenin 
günü bellidir.» Biz, yapılan sınai tesislerin 
hangi programa göre yapıldığını ve bunların 
iç ve dış finansmanlarının nereden temin edil
diğini, bu işe ne kadar devlet, ne kadar eşhas, 
ne kadar yabancı sermaye katıldığını, hangi 
yılda faaliyete geçeceğini, kendi maliyetini ne 
kadar zamanda amorte edeceğini sorduk; gün
den kasdımız budur. Gerekçede meskuttur. 
«Her işimiz programa bağlanmıştır, bize prog
ramsız diyemezsiniz» diyor. «Program totaliter 
idarelerde olur, biz totaliter değiliz» derlerken 
şimdi programlarından bahsediyorlar. Bir ta
raftan sınai tesisler yapılıyor, diğer taraftan 
İstanbul Tüccarlar Birliği İdare Heyetinin bir 
raporu var. Bugün Tüccar Derneğinin raporu
nun ihtiva ettiği temenniler ve ikazlar aşağı 
yukarı birçok arkadaşlarımızın ve Halk Parti
sinin üzerinde durduğu ikaz ve temennilere 
çok uygundur. 

31 tane müessesenin sekiz tanesinin çalışa
madığını yine İstanbul gazeteleri yazıyor. Bir
çok müesseseler hammadde yokluğundan ve 
yedek parça yokluğundan dolayı kapanmıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Kaç tanesi. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sekiz ta
nesi. 39 fabrikadan sekiz tanesi hammadde yok
luğundan çalışamıyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Türkiye'deki beş bin fabrikanın hangi
sinin çalışmadığını söyleyin. 

353 



t : 44 20. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — 35 fabri

kadan sekiz tanesi. Arz ettim, gazeteler de yazı
yor. (Sizin gazete sesleri) Hayır sizin gazeteler 
de yazıyor. («Bu işler gazete ile olmaz» sesleri) 

Bir sınai tesisin yapılması için kendi güc ve 
imkânlarımızı kısarak, neticelerine tahammül 
ederek, döviz tasarruf ederek büyük yatırım
lara giderken diğer taraftan aynı sınai tesis
lerin, daha evvel kurulmuş olanların hammad
de yokluğundan kapanmış olması üzüntü ve
ren bir olay değil midir? Biz diyemez miyiz ki; 
arkadaş, bu fabrikalar hammadde yokluğu yü
zünden kapanırken ne diye yenilerini açıyoruz? 
Buna ne ihtiyaç vardır? Bunu söylemek günah 
mı? Bunu söylediğimiz zaman Polatkan'm düş
manlığına ne diye hedef olalım? 

Bize cevap verirlerken eski devirlerde me
busların intihap dairelerine hiç uğramadıklarını 
beyan buyurdular. Tabiî o zamanlar seçim çev
relerine uğramıyan mebuslar içinde sayın Men
deres de vardır, Fuad Köprülü de vardır. (Sağ
dan alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ben uğrardım. 

NÜVÎT YETKÎN (Devamla) — Tabiî siz 
o zamanlar müfettiştiniz. Müfettiş olduğunuz 
yerlere uğrardınız. 

Arkadaşlar; bütçeyi tenkid ederken, bütçeye 
ofis zararlarının katılmamış olmasını'bir tenkid 
mevzuu yaptık. Bunu yaparken, hatırlıyaeaksı-
nız, sayın Menderes'in iktidara geldiği zaman 
1951 senesinde iradettikleri nutku misal olarak 
getirdik. Hükümetin bu mevzudaki anlayışları 
bizim bu görüşümüze uygundur. O anlayış çer
çevesi içinde tahlil ettiğimiz zaman bu zararla
rın bütçeye ithal edilmemiş olması bütçe sami
miyetine aykırıdır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Onlar Hükümet borçları, zararlar değil. 
Bir küçük hata var. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Ofis tasfi
ye halindedir, diyorlar. Ofis Teşkilât Kanunu
nun 13 ncü ve 14 ncü maddeleri bu zararların 
bütçeye ithalini Hükümete tahmil etmiştir. Peki 
ya Etihank'm kömür satışlarından zararını ni
çin bütçeye katmıyorlar. Kârlarımız da zararla
rımız da ithal edilen bütçede vuzuh ve samimiyet 
budur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Etibank'm zararı yoktur. 
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NÜVİT YETKİN (Devamla) — İnşaattan 

öyledir, müteşekkir kalırız. 
Muhterem arkadaşlarım, memurlara yapılan 

üç maaş nispetindeki ikramiyenin Devlet kasa
sından yapılmış olan tediyenin bütçe içerisinde 
görünmesi lüzumunu münakaşaya lüzum var mı? 
1954 yılı bütçesine bu konmamıştı, binaenaleyh 
bu hareket bütçenin samimiyetine aykırıdır, de
dik. Polatkan buna da sinirlenmiş 183 milyon 
lira bu sene bütçesine konmuş. Bu yıl bütçesine 
konmuş olması, geçen yıl konmamış olmasının 
hatalı olduğunu meydana çıkarır. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — O kanun 
bütçeden sonra çıkmıştı da onun için bütçede 
yer almadı. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Borçlar 
mevzuuna geliyorum. Muhterem arkadaşlar; bu 
151 milyonun ödeme değil tasfiye olduğunu, ken
dileri ifade ettiler, bu bir anlaşmadır, tediye de
ğil. Sonra pasajı yanlış okumuşlar, biz Adnan 
Menderes Hükümetinin bunu kuvveden fjile çı
karmasını şükranla karşıladığımızı ifade etmiş
tik. Bizim zamanımızda teşebbüse geçildiğine 
dair aratmışlar, bir vesika bulamamışlar. Lütfen 
Hariciye Vekâletinden sorarlarsa bu teşebbüsün 
başlamış olduğuna dair orada her halde bir ve
sika bulurlar. Teşebbüs başlamıştı, fakat muvaf
fakiyetin Menderes Hükümetine ait olduğunu 
ifade ettik ve teşekkürlerimizi bildirdik. 

Borçlar hakkında Gelir Bütçesinin raportör
leri kıymetli arkadaşlarımızın raporlarına bağlı 
cetvellerden aynen aldım. Borçlar 31.V.1950 de 
Devlet borçları 2,297 milyon, Toprak Mahsul
lerinin 105 milyon, devlet borçları yekûnu 
2 402 301 bindir. 31. XII . 1954 te ise devlet 
borçları 2 579 741 bin lira, Toprak Mahsulle
rinin borçlları 692 milyon; yekûn 3 271 741,77. 
Bunu da raporumuzda belirttik. Bütçe Komis
yonunda yapılan çalışmalarda, aldığımız malû
mattan ehemmiyetli bir surette bahsettik ve 
bu bizim vazifemizdir. Biz bu konuşmamızda de
mişiz ki; bizden sonra gelen parti aynı sana
yi grupları üzerinde çalışmış, bidayeten hal
kın ihtiyaçlarını tâyin etmiş olduğumuzu gös
terir demişiz. Bunu bir nevi müdafaa halinde 
söyledik. Demokrat iktidarı bu çalışmaya şa
hit gösterdik. Bizim baştan hatalı yollara git
mediğimiz, faraza lüzumsuz bir sahaya yatı
rım yapmadığımız ne ile sabit? Bugünkü ikti-
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darımızın da aynı sahaları ön plâna almasiyle 
değil mi? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Nankör. 
C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN (De

vamla) — Onu murabbaiyle iade ederim size. 
Nankör sensin! f 

REİS — Kemal Bey, müdahale etmeyin. De
vam ediniz efendim. 

C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVÎT YETKİN (De
vamla) — Ve biz dedik ki, bidayeten bu mem
leketin inşaat sahasında ne yapabilmişsek, bu
nu temeddüh kasdiyle ifade etmedik, memle
ketin hakiki ihtiyaçDarma cevap verecek husus
larda çalıştık. Bu ne ile sabit? Yeni iktidarın 
da aynı sahayı seçmesiyle. 

Arkadaşlar, zaman bir tekâmül ifade eder. 
Elbette ki, bugün 1949-1950 yoktur. Nüfusu
muz artmıştır, verim artmıştır, şartlar değiş
miştir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Haki
katleri görün biraz. Tabiî her şey değişti. 

C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVÎT YETKİN (De
vamla) — Değiştiği muhakkak. Hattâ bugün
kü Sebati Bey bile 1950 deki Sebati Bey değil
dir. (Şiddetli alkışlar, gülüşmeler) Her şeyimiz 
artmıştır, yükselmiştir ve yükselecektir elbette. 
Nüfusumuz, gelirimiz, kazancımız artmıştır. 
Ve bu yapıda elbetteki iktidarın bir payı var
dır. Biz bunu hakiki ölçülerle en ufak bir mü
balağaya kaçmaksızın belirtmek istedik ve bu
na yer verdik. 

Arkadaşlar; yine Sayın Polatkan'ın takıldı
ğı bir nokta vardır. Diyor ki : «Siz konuşma
larınızda bütün mallarınızı ipotek ettiniz, de
diniz.» Hayır arkadaşlar, benim konuşmamda 
böyle bir şey yoktur ve böyle bir şey demedim. 
Yalnız konuşmalarımı liâyıkı veçhile, dikkatle 
okumamışlardır. Yatırımlardaki milyonlar, dış 
finansmanlarla kredi temin edilse dahi, âtinin 
ödeme imkânlarını ifna eder, yani bunu bir 
nevi ipotek altına alır, dedik. Yoksa malınızı 
ipotek ediyorsunuz demedik. 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Yatırımlar yap-
mıyalım mı?.. 

C. H. P. SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Yatırımlar yapalım, fakat bunlar 
âtiyi zorlamasın. Bundan dolayı da âti imkân
larını ifna etmeyin, dedik. Âti imkânlarını 
ipotek altına alıyorsunuz, dedik; başka bir şey 
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söylemedik. Bilâkis yapalım... Hattâ bundan 
sonra, «Bu memleketin her sahada kalkınma ih
tiyacında olduğunda hükümetle beraberiz» de
dik. Evet, çok şeye ihtiyaç vardır, memleket 
birçok mevzularda yardım beklemektedir; bun
da hiçbirimizin şüphesi yoktur ve hükümetin 
bu husustaki faaliyeti ancak bizi memnun eder. 
Ancak bunîarm bir program içinde yapılması 
lâzımdır, imkânlarımızla mukayyet olması lâ
zımdır. İmkânlarımızla dedik; bunlar da is
tihsal, uzun vadeli döviz, kısa vadeli krediler
dir., Biz bu hususları uzun uzadıya teşrih et
tik. Vekâletler bütçeleri geldiği zaman ayrıca 
bütün görüşlerimizi derinliğine açacağız. Ama 
hükümet hüsnüniyetimizi kabul etsin. Neden 
bize bir suiniyet atfediliyor? Nihayet müşte
rek memleket menfaatlerini görüşüyoruz. Biz 
iktisadi görüşlerimizi muhafaza ediyoruz. 

İç siyaset mevzuunda ıstıraplarımızı arz et
tik. Bunların izalesi tedbirlerini biz değil, ikti
dar yapabilir. Biz yalnız ıstıraplarımızı belirt
mekle vazifemizi yapıyoruz. Bütün bunlara 
rağmen Yüksek Heyetiniz gerek hükümete olan 
itimadınız, gerekse hazırladığınız bütçe olarak 
gelen tasarıyı tasdik edeceksiniz. Fakat biz 
arz ettiğimiz görüşle kırmızı rey vereceğiz. Bu
na rağmen bütçenin memlekete hayırlı olması
nı can ve gönülden temenni ederiz. (Sağdan 
alkışlar). 

REİS — Söz Başvekilindir.. 
(Başvekil soldan alkışlar arasında kürsüye 

geldi.) 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Allah 

aşkına havayı bozma.. 
•BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, müsaade eder
seniz, kürsiye gelir gelmez, çok sevdiğim arkada
şım Hüseyin Balık'tan aldığım bir ikaza, iki 
cümle ile cevap vereyim. Bugüne kadar Adnan 
Menderes muhakkak ki, Demokrat Partinin umu
mi görüş ve duyuşuna tâbi olmak üzere, havayı 
bozmak değil, daima ve daima havayı iyileştir
mek, demokrasinin iklimini vücuda getirmek için 
gayret sarf etmiş bulunuyor. Bu itibarla,, muh
terem arkadaşım Hüseyin Balık tamamen müs
terih ve emin olsunlar. Şimdi söyliyeceğim söz
lerin, bunu teyidedeceğinden eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, Nüvit Yetkin'in, 
Halk Partisi adına Bütçe tenkidi olarak bu kür
süden söylediği sözleri okuduğum zaman, bunu 
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İzmir'de iç politikadaki birtakım vâhimelere da
yanan ve hiçbir aslu esası olmıyan huzursuzluk
ları ortadan kaldırmak için söylediğim nutkun 
reddi mahiyetinde telâkki ettim. (Sağdan hayır 
hayır sesleri.) 

Müsaade ederseniz, kendilerinin bu nutku 
üzerinde durdukça, onu tahlil ettikçe anlaşılan 
şeydir ki, bu nutuk, arada iyi bir havanın mev
cut olmasını istiyen bir partinin hazırlanmış bir 
nutku değildir. Böyle bir vesikanın kürsüye gel
mesi başka mâna ifade etmez. 

Şimdi Nüvit Yetkin arkadaşımızı dinledim. 
Diyor ki; «Biz de bunu izmir nutkunun tesiri 
altında yazdık, izmir nutkunun cevabı olsun 
istedik.» 

Kavil ile fiilin birbirine uymadığı bu eserle 
zahir. 

ikincisi; ben izmir'de nutuk söyledikten son
ra Halk Partisi adına cevapta teehhür vâki ol
madı. Genel sekreter veya zannediyorum Genel 
Sekreter Yardımcısı şöyle bir beyanat yaptı, de
di ki; «izmir'de Başbakan Adnan Menderes bir 
nutuk söyledi, partilerarası münasebetleri tezek
kür etti. Orada dedi ki, vatandaşlar arasında 
fark yoktur, herkes hürriyet nimetlerinden bu 
memlekette istifade eder. Bunlar şayet âtiye 
muzaf birtakım temenniler veya ifadelerse çok 
memnunuz. Fakat bugünkü hakikati ifade etmek 
üzere söylenmiş sözlerse asla varit değildir.» 

Bu sözler demokrasi ikliminin yaratılmasına 
yarayacak sözler değil, izmir'de evvelâ, kendi
mizin bir adım atmamız lâzımgelir gereğine ve 
£ehvasma uyarak mazideki sinirliliklerin % 50 si
ni kendi üzerimize, kendi rızamızla yüklenmek 
suretiyle söylediğim sözleri bir ileri hareket, bir 
iyi niyet eseri telâkki etmeleri ve bugün memle
kette vatandaşlar müsavi muamele görmemek
tedirler, bu memlekette hürriyet mevcut değildir, 
bu sözlerle demokrasi olmaz, eğer siz hakikaten 
demokrasi kurmak istiyorsanız gelin bakalım 
Anayasaya, gelin bakalım orta ve küçük kanun
lara» demeleri lâzımdı. Birden bire bu sözlerin 
söylenmesi zannederim ki siyasi iklimin yaratıl
ması bahsinde atılacak adım değildir. Evvelâ 
mürüvvetli olmasını bilmek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, hele hürriyetin (H) 
sini bu memlekette bırakmamış olan, bunu mem
leketin hayatından fiilen kazımış olan bir parti
nin bugünkü muakkipleri böyle bir dâva ikame-
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siyle hâkim ve hakem huzuruna gelecek olur
larsa bu katiyen kendilerini mazur gösterecek 
bir hareket tarzı olamaz. Üç gün, beş gün bek
leriz. Ne olmuş? Tek parti idaresi altında, idarei 
örfiyeler altında, takriri sükûn kanunları, istik
lâl mahkemeleri kanunlarının tehdidi altında 
30 - 30 sene memleket bekledi. Memlekette ve 
partimiz çevrelerinde hissedilen böyle bir arzu
yu ve nihayet demokratik bir idarenin tesisi için 
çok arzulu bulunduğumuzu belirten bir ifadeyi 
bu suretle; huşunetle, bürudetle karşılamaları el
bette doğru değildir. 

C. H. P . Genel Sekreterinin benim izmir'deki 
nutkuma verdiği cevabı, şimdi H. P. nin bir 
nutku olarak burada söylüyorlar arkadaşlar. 
Bunların ikisini bir araya getirdiğimiz zaman 
Nüvit Yetkin arkadaşımızın tatlı sözleri, güler 
yüzü ile tam tezat halinde görüyoruz. Ötekiler
den üzüldüğümüz kadar, bundan memnun ol
duğumuzu huzurunuzda ifade etmek isterim. 
(Alkışlar, bravo sesleri). 
" Muhterem arkadaşlarım bizi acı tenkid et

mişler, tenkidleri hakikaten acıdır. Binaenaleyh 
evvelâ iğneyi kendisine, sonra çuvaldızı başka
sına. Tenkid, tenkid edilen için zordur, acıdır. Ben 
de şimdi tenkid edenleri tenkide tâbi tutmak su
retiyle, tenkidin muhatabı üzerindeki acısını 
kendilerine hissettirmek isterim. 

Muhterem arakadaşlarım, bir defa ben ken
dilerinin yerinde olsam böyle bir tenkid yaz
mazdım. Çünkü bu, şimdiye kadar kucak kucak 
çuval çuval, tonlarla ileriye attıkları ve hiçbir 
zaman isabetli olmamış, milletçe daima aksine 
hüküm verilmiş olan iddiaların bir tekrarından 
ibarettir; yeni hiçbir şey getirmiyor ve hep ma
lûm şeyler: Matbuat hürriyeti, hâkim teminatı, 
partilerin hakkı hayatı ve saire ve saire gibi... 

Muhterem arkadaşlar, bunlar çok acı bir li
sanla iktidara henüz geldiğimiz gün bize karşı 
söylendi. Ben size şimdi bu nutukta takibettik-
leri taktiğin hatalı tarafını arz ve izah edeyim : 

Bakınız arkadaşlar, Halk Partisi diyor ki : 
j (Demokrat Parti demokrasi rejiminin yurdu

muzda serbestçe inkişafına mâni olan bütün an
tidemokratik hükümleri, gelenekleri bünyemiz
den bir hamlede ve birkaç ay içinde çıkarmak; 
vatandaşın siyasi kanaat, söz, yazı ve'toplantı 
hak ve hürriyetlerini, kaza kuvvetinin istiklâli
ni ve devlet memurlarının tarafsızlığı ve her 
türlü politik tazyiklere karşı emniyetini en mü-
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tekâmil memleketler seviyesine ulaştırmak ta
ahhüdünde idi). 

îşte bu son cümleyi aklım almıyor; bunu ne 
diye korsunuz? Hattâ biz bu va'di sağladığımız 
içindir ki vatandaşın itimadına mazhar olduk. 

Muhterem arkadaşlar; biz 1954 te tekrar 
rey aldık ve daha büyük bir ekseriyetle rey al
dık. Bir siyasi parti bu kadar açık bir gaflet 
gösterir mi? Çünkü bunu okuyan, dinli yen «ne 
diye bu taktikte ısrar ediyorsun?» demez mi? 
(Sen hürriyet va'dettin, 1950 de onun için rey 
aldın. Fakat va'itlerini yerine getirmedin.) di
yorlar. O halde ben kendilerine soruyorum; biz 
büyük bir farkla 1954 de neden kazandık? De
mek ki söyledikleri doğru değil. Onun için ken
dilerine söyliyeyim; bir daha yapmasınlar bu 
hataları. (Soldan alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım; vaitlerimizi yerine 
getirip getirmediğimiz bahsinde, fırsat el ver
dikçe, bize yapılan ithamlara karşı kendimizi 
müdafaa ettik. Fakat bu, anlaşılan mukadder, 
daima başımıza gelecek. Onun İçin bir defa da
ha kendimizi müdafaa sadedinde, bu demokra
tik rejimi kurmak bahsinde yaptıklarımıza dair 
birkaç söz söylememe müsaadenizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasinin ilk şar
tı seçim, ikinci şartı serbest seçim, üçüncü ve 
en esaslı noktası da matbuat hürriyetidir. De
mokrat Parti iktidara geldiği bir yaz iptidası 
Meclisin önünde kalan 15 - 20 günlük bir faali
yet devresi içinde, her işi bıraktı, Matbuat Ka
nunu üzerinde çalıştı. 

Esas itibariyle demokraside serbest seçim 
başta gelir. Serbest seçim olan yerde demokra
sinin namevcut olduğundan bahsedilemez, küf-
ram nimet olur. demokrasiye inanmamak olur, 
halk iradesinin hakimiyetine inanmamak olur. 

Biz iktidara gelirken serbest seçim tahak
kuk etmişti. Serbest seçim kendiliğinden tahak
kuk etmedi, Demokrat Partiye mensup bütün 
vatandaşların cansiparane istihkarmefis derece
sinde çalışmaları ile tahakkuk etti. Türk mille
tinin emsalsiz kudreti bütün hayatları boyunca 
tek parti idaresini şiar edinmiş ve buna inan
mış olanları millet hakları üzerinden el çekme 
mecburiyeti karşısında bıraktı. Böylesine oldu, 
kendiliğinden değil; serbest seçim bu suretle is
tihsal edildi. Hattâ serbest seçimden evvel eski 
tek parti idaresinin muhkemleşmiş bünyesin
den parça parça birçok şeyler koparıldı. Bu is-
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kân kanunundaki nefyü tagrip maddeleri, on
dan sonra Polis, Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 18 nci maddesi.. Bunlar, kanunlarda elde 
edilen neticeler olmakla beraber aynı zamanda 
fiiliyatta da, yani mevzuatın haricinde de na
mütenahi terakki ve tekâmül kaydedildiği, asil 
mühim olanı budur. 1946 - 1950 devresinde ka
nunlarda yapılan tadilâttan ziyade milletçe aya
ğa kalkmış olmanın temin ettiği birçok fiilî va
ziyetler vardır ki, demokrasinin kurulmasında 
âmil olan asıl sebepler işte bunlardır, iş o rad
deye geldi ki, demokrasinin kurulmaması artık 
gayrimümkün hale geldi. Anayasada değişik
lik, hattâ kanunlarda bir iki değişiklik. Neden 
1943 yılı 1947 ve hattâ 1949 a benzemez. Fiilî 
vaziyetin tesiri ne kadar büyük! «Mevzuat, 
mevzuat !»diye çırpınanlar ingiltere demokra
sisinin ne derece mevzuata istinadettiğini gör
sünler. Biz iklimi yaratalım derken kasdettiği-
miz budur. Evvelâ birbirimize kâfir ve mümin 
nazariyle bakmamalı, evvelâ birbirimize ta
hammül etmeye, evvelâ birbirimize karşı terbi
yeli ve iyi konuşmasına alışmalıyız, karşımızda-
kileri de asgari bizim kadar vatanperver olarak 
kabul edip onu bu suretle muhatap almamız lâ
zım gelir. 

Muhterem arkadaşlar; iktidara geldik, ta
rih 22 Mayıs 1950!. Hükümet kurduk bir haf
ta sonra programı okuduk. Arkasından derhal 
Af Kanununu çıkararak, takibetmiyeceğiz kim
seyi dedik. Görüyorsunuz arkadaşlar; müsama
hanın mânâsı bu. Arkasından derhal Matbuat 
Kanununu ele aldık. Muhterem arkadaşlar; arz 
ettim, demokrasinin birinci şartı, seçim, onun 
kadar mühim bir şartı da matbuat hürriyeti
dir. Matbuat hürriyeti Demokrat Partinin ik
tidara gelir gelmez ilk mevzu olarak ve vaitle-
rine % 100 uygun olarak ele aldığı bir mevzu 
değil mi?. Matbuat Kanununu ne yaptık?. Es
kisini tamamen kaldırdık, sadece idari zabıtayı 
bıraktık. Yani bir gazete hükümete nasıl bir 
beyanname verir, pulunu neresine yapıştırır, on
dan sonra müsaade istihsaline lüzum var mı, 
yok mu gibi hususlar kaldı. Matbuata mütaal-
lik suçların tarifi, tavsifi ve bunların sureti 
tecziyesi hakkındaki bütün hükümleri ortadan 
kaldırdık. Bunlar arasında en mühimi şudur : 
O güne, yani iktidardan ayrıldıkları ana kadar, 
matbuat müntesibi aleyhinde dâva açıldığı tak
dirde derhal hapse giderdi, muhakemeleri mev-
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küfen devam ederdi. Bu ne dereceye kadar yıl
dırıcı bir hükümdür, takdir edersiniz. Kalkan 
maddeler içerisinde bu da var.. 

Muhterem arkadaşlarım; bu adeta matbuat 
sahasında, matbuat mevzuunda sorumsuzluk 
alanına kadar giden bir neticedir. Hürriyet de
ğil, çünkü hürriyetin de bir hududu var
dır. Bu tamamen hudutsuz bir sorumsuzluktu. 
Ama müsaade ederseniz ifade edeyim, bunun 
kötü meyvalarını idrak etmekte gecikmedik. Ben 
şimdi size birçok misallerini anlatacağım. Fakat 
mevzuuma girmeden evvel hemen ifade edeyim 
ki, Zafer gazetesinin yazdığı ve hiç de* beğenme
diğim o kötü yazısını önceden bilseydim mutla* 
ka önlerdim. (Alkışlar.) Bu yazıdan dolayı ken
dilerini incinmiş hissedenlerden özür dilerim. (Al
kışlar.) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Hürriyet, hürri
yet dururken hudutsuz bir hürriyet düşünülebi
lir mi? «Ben istediğimi yapacağım, istediğimi söy-
liyeceğim. Bir cemiyet varmış, 25 milyonluk bir 
millet varmış, neme lâzım! Onun âli ve nazik 
menfaatleri varmış bana ne. Ben hudutsuz hürri
yeti kullanacağım.» denilebilir mi? Hayır arka
daşlar, dünyada böyle bir şey olamaz. Eğer böy
le bir şey bekleniyorsa haber vereyim, her şey 
sarahat kesbetsin, Türkiye'de böyle bir şey olmı-
yacaktır. Neden olmıyacaktır, oriu da anlatacağım. 

Muhterem arkadaşlar, hürriyeti yalnız iste
mek değil, onu kullanmayı bilmek lâzımgelir (Bra
vo sesleri.) Ve her şeyde olduğu gibi hürriyet de 
kullanılabileceği ölçü ve derecede verilir. Hürri
yet, onu başına bir mürekkep kovasına geçirir gi
bi geçirip palyaço gibi ortaya çıkacaklar için bir 
felâket teşkil eder. 

Ben şimdi hürriyetin nasıl kullanıldığının, De
mokrat Partinin nasıl bir toleransla hareket et
miş olduğunun misalini burada vesikalar okuya
rak sizlere hatırlatacağım. Hattâ Teşrinievvele ka
dar bekletmeden, yaz tatiline dahi gitmeden vait-
lerimizin başında gelen bu en mühim mevzuu ta
hakkuk ettirmek endişesiyle nasıl Matbuat Ka
nununu ortadan kaldırıp matbuat sahasında mey
danı nasıl tamamen sorumsuzluğa terk ettiğimizi 
biliyorsunuz. Bunun arkasından bu memlekette 
30 tane komünist gazetesinin, 40 tane dini istis
mar eden, en mukaddes mefhumları, âdi politi
ka ihtiraslarının ve sefil kazanç endişelerinin ba-
zicesi yapan gazetelerin nasıl ortaya çıktığını da 
biliyorsunuz. Onların neşriyatı, birtakım siyaset 
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haydutlarına cesaret verdi. Bu haydutlar Atatürk 
heykellerini kırmaya başladılar. Şimdi okuya
cağım yazılarla bu Atatürk heyketllerini kı
ranların nerelerden cesaret aldıklarını ve hey
kellerin kırılması hâdiselerinin; bu gûna ya-

' zılarla memleketin havası bu derece zehirlen
mesinden sonra, bir emritabii olduğunu ispat 
edeceğim. Nerede o kahramanlar? Din namına mı 
hareket ediyorlardı; vatan namına mı hareket edi
yorlardı, nerede o mendeburlar? Ankara'nın göbe
ğinde, öğle vakti, bütün devlet memurlarının, mü
nevver kitlenin ayakta bulunduğu bir anda bir 
din şehidi imiş gibi, bir mübarek gaza yapmış gibi 
Atatürk'ün heykeline, bütün Türkiye'nin medeni 
telâkkilerini ayaklar altına alırcasma sefilâne ce
saret gösteren o kahramanlar nerede şimdi? Alı
nan tedbirler sayesinde bunları ayakta tutan, ce
miyetin kıvamını bozan hareketlerin hiçbirisi or
tada kalmadı. Hürriyet namü hesabına yapılan 
bu kötülüklerden hiçbir eser bugün ortada yok
tur. Türk cemiyetinin, Türk milletinin, Türk va
tandaşın içinde* bu hareketlerin makes bulmasına 
artık imkân yoktur. 

Komünistlerin neler yaptığını biliyorsunuz, 
tek parti zamanında bir türlü komünistlere hâ
kim olamamışlardı. Geniş hürriyet havası için
de, dünyanın en nazik ve en tehlikeli devrinde 
bu memleketi temelinden sarsacak olan bu teh
likenin başını, bugün Demokrat Parti hiç kim
senin burnunu kanatmadan ezmiş bulunuyor. 
(Soldan, şiddetli alkışlar). Ticanisi, komünisti 
gıdalarını nereden alırlar? Arz edeyim : Bakı
nız matbuat hürriyeti Türkiye'de nereye geldi. 
Niçin tedbir almak zaruret ve mecburiyetini 
duyduk. Bize burada demokrasi edebiyatını ki
taptan okuyorlar. Biz onun hayatından geldik, 
içinden yetiştik. (Soldan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, bizim, tehlikelerle do
lu görerek döndüğümüz o yere bizi tekrar gö
türemezler. Orası sorumsuzluk sahasıdır, bu 
memleket için bir Cehennem, bir tahrip gayya-
sıdır. Allah bu memleketi bir daha 1952 nin, 
1951 in rezaletlerine; sefaletlerine ve millî bün
yeyi tahribedici kötü cereyanlarına avdet ettir
mesin, mâruz bırakmasın! (Soldan, alkışlar). 

Bir yazı daha, adı : Piç. 
Sen ey, anasının rahmine bilmem hangi ba

lo gecesinde düşmüş olan piç... Sen solda sıfır, 
sen bir hiç... 

***** vÖÖ *""* 
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Söyle bana : Daha ne zamana kadar inkılâp

çılık perdesi arkasında bu milletin imanına, 
vicdanına saldıracaksın? 

Sen ey Allah'sız, dinsiz, vatansız, haysiyet
siz, şerefsiz, namussuz, seviyesiz, arsız, yüzsüz 
ne kadar «siz» ve «sız» varsa üzerinde tecelli 
ve temerküz etmiş rezil... 

Küfürlerini daha ne zamana kadar, uzata
cak, ağzından salyalar saçarak bu milletin mu
kadderatına saldıracaksın? 

Sen, ey düzenbaz, madrabaz, kumarbaz, hile
baz, ne yazsak, ne kadar söylesek az olan it... 

Daha ne zamana kadar rezilâne, zelilâne 
faaliyetlerine devam edeceksin?... 

Ey bel aşağısı, ey alt yapı, ey bayağının 
bayağısı maskeli haydut... 

Daha ne zamana kadar, beylik şöhretlerin 
arkasına gizlenip, aktarma lâflarla «inkılâplar 
elden gidiyor» misillû yavelerle bu milletin na
musuna, ırzma geçeceksin?... 

Artık yeter... 
Yeter artık... 
Susun baykuşlar... 
Susun sarhoşlar... 
Susun, şuradan, buradan Ata ariyan Ata'sız, 

köksüz piçler... 
«On yılda on beş milyon genç yarattık» şar

kıcıları susun artık... 
Susun... 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Hangi tarih

te, affedersiniz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — 16 Ocak 1953. (Hangi mecmua sesleri) 
Daha okuyacağım. Burada daha birçok şey

ler vardır. Onları da okuyayım, ondan sonra 
takdim edeyim. (Gülüşmeler) 

«Kimisi yahudiliğin bir kolu olan masonlu
ğun selâmet mahfilini temsil eder. Kimisi yine 
masonluğun cumhuriyet mahfilinin alemdarlığı-
nı yapar.» 

Yani ne kadar ayırıcı lâflar varsa hepsi için
de.. Kullandığı lügat : «Din - boş şey, kitap - boş 
lâf, peygamber - çöl bedevisi, millî his - yahudi 
emeli, namus - dört parmaklık bikini mayosu. 
şeref - var mı?, deyyusluk - kibarlık, pezevenk -
centilmen, ibnelik - sinema perdelerinde ticaret 
borsası.» 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette tenkid 
ve fikir hürriyeti namına hiç kimsenin hiçbir 
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kimseden korkmadan her türlü düşüncesini or
taya koyabildiği devrede, bunların yazıldığı 
devrede bir meydan hatibi şöyle söylüyor : 

(Ellerinde kelepçe, kollarında kilit).... Böy
le olsa konuşamazsın. Bunları nasıl söylersin? 
(Ayaklarında zincirlerle bağlı insanlar gibi bu
rada konuşmak zordur,) diyor. (Bu vatan be
nim,;... konuşamam. Müslümanlar konuşamaz; 
müslüman olmıyanlar ve... dâhil olmıyanlar ko
nuşabiliyor) diyor. 

Nasıl bir tazallüm ruhu ile halkın içine gi
rip de herkes rahat rahat konuşabildiği halde 
kendinden geçerek kendini esir hissediyor. De
lâlet hissi. 

Görüyorsunuz ki, hürriyet de her şey gibi 
bir zabıtaya, bir hududa ihtiyacı olan muazzez 
ve mübarek bir nimettir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; ben Büyük 
Millet Meclisinde, millet huzurunda, hürriyet 
yoktur, hürriyetin verilmesi lâzımgelir, De
mokrat Parti hürriyetlerin üzerine oturmuştur 
dâvasının ikame edilmiş olması muvacehesinde, 
biraz vaktinizi alarak, bu hürriyet denilen nes
nenin nasıl bir girdaba alet edildiğini huzuru
nuzda etraflıca belirtmeye çalışacağım. 

Ben para kazanıyormuşum. Menderes, çift
liğinden, pamuktan milyonlar kazanıyormuş. 
Menderes'in milyonlar kazandığını nereden bi
liyorlar? Menderes'in ne kazandığını benim 
mensup olduğum kooperatif bilir. Ben müte
vazı bir vatandaşım. Mütevazı, nâmerde muh
taç olmıyacak kadar kazanıyorum. (Allah çok 
versin sesleri). 

Sanki bugünkü idare yalancı, sahte bir ida
reden başka bir şey değildir. 

«Şimdiye kadar Türk milleti beceriksiz, tec
rübesiz insanların elinde kaldı; bundan dolayı 
geri kalmış bulunuyor. Apartmanlar kurmak 
için mücadele ediyorlar.» Bu da bir parçadır. 

Apartmanları kurmak için mücadele eden
ler mebuslardır. «Sahte idare, yalncı idare» de
mokratik idaredir. Bunlardan kimse mahkûm 
olmadı. Bunlar hakaret değildir. Çünkü sorum
suzluğun hududu ve sahası içinde bulunuyordu. 
Bunları söyliyenler, şecaat arz edip bir iman 
ve inanış uğruna nefsini feda etmeye amade 
insanlar değil, sadece sorumsuzluk sahasında 
bulunduklarını iyi bildikleri için her hangi bir 
ukubete uğramıyacaklarını bildikleri için böyle 
yazmış kimselerdir. 
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Bir gaaete d* : cAdnan Menderes'in hoşuna 

gitmiyen yazıyı yazan gazeteyi kapamak isti
yorlar» diyor. Gel de bir vatandaş, olarak itimat 
et. 

Muhterem arkadaşlar, bizim memkelette ga
zete'kapatmak tarihe karıştı İşte iktidarımızın 
beşinci yılındayız, hiçbir gazete kapanmış de
ğildir. Kapatılmak imkân ve ihtimali mevcut 
mudur diye düşünülmüş dahi değildir. Bühtan 
ve iftira! 

«Bir akrebin dindeyiz bir ifrit ve bir akrep 
4 yıllık bir Demokrat Partinin yanlış tutulan 
bir eseri., falan.» diyor. Bir ifritin ve bir akre
bin elinde imiş. 

Muhterem arkadaşlar... 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Hocanın 

şahsınız hakkında yazdıklarım okuyun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Samet Ağaoğlu mazur görsünler, bir tel
graf çekiyorlar îzmir'den, demokrasi ve hürri
yet namına. Ben de müşterek olduğum için ken
disinden izin almadan okuyacağım. Bu da bir 
gazeteden : 

Sametciğime yıldırım telgraf 
Samet Ağaoğlu 

Hergele Meydanı Çamdeviren Apartmanı 
Numara 

Ankara 
(Numara) m bildir. Turfanda salatalık gön

dereceğiz. (Buradaki mânayi habisi anlıyorsu
nuz.) Menderes'le yersiniz. Henüz kodese gir
medik. 

Baki selâm. 
Körşeytan 

Bunlar edepsizlik, hayasızlık! Matbuat hür
riyeti bu mu? 

SOLDAN BİR MEBUS — Onları yazan 
Türk değil! 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — «Matbuat hürriyeti lâzım, niye ted
bir alıyorsunuz?» diyorlar. Bırakalım mı? Ce
miyet çöksün mü? Hangi matbuat hürriyetini 
istiyorsunuz bizden? Devam ediyorum : 

Başbakan Adnan Menderes'e 
Son günlerde olup biten yolsuzlukları taraf

sız bir mereiden öğrenmek istiyorsanız bizi ça
ğırtırsın... 

Altında bir sürü imza. Bakınız Ali Fuad 
Başkil, Necati Baş, Lûtfi Bornovalı, v.s... Hep
si tanınmış imzalar, 
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Bîr mecmuadan : 
«Mustafa Kemal ise tam salahiyetli bir dik

tatör olarak memleketi idare etmiş, bu hususta
ki düşüncelerini fiilî olarak göstermiş. 

A) Millet Partisi, siyasi ve fikrî sahada 
tam liberaldir. Mustafa Kemal ise, her dikta
tör gibi, tenkide tahammül edememiş ve etrafı
na daima uysal arkadaşlar seçmiştir. Onun ay
nı zihniyetine sahip olarak tenkid ve fikir mü
nakaşasına tahammül göstermiyen... 

Şimdi Millet Partisi aileyi cemiyetin nüvesi 
telâkki etmektedir. Aile kudsiyetine inanmak
tadır. Mustafa Kemal ise, kanunen evlâttan 
farksız olması lâzımgelen evlâdı mânevilerine kar
şı ihtiyar ettiği hareketlerle Millet Partisinden 
ayn bir görüşe sahip olduğunu belirtmektedir. 
(Allah, allah, ne hayasızlık sesleri) 

B) Millet Partisi dine hürmetkardır, Mus
tafa Kemal ise birçok yerlerde müezzinlerin se
sinden rahatsız olduğunu söylemiş, bu işaretini 
emir telâkki eden yakınları, rahatsızlık yaratan 
cami minaralerini yıkmışlardır.» 

Bir şiir : 
«Ben mi yoktum? Ben ezelden beri vardım, bu

dala 
Beni ancak yaratan Hak yaratıp saldı bıı 

yola; 
Ve bu yol, memleketin tuttuğu iman yeridir, 
Putunun kirli - Buharayı - yıkan elleridir. 
O mülevves putun düşmanıdır memleketim. 
Canavar dişleri altındaki milletçe etim. 
Çöktüren dizMehmed'ihsüngüsüdür düşmana; 
Kan döken bendim o mahşerde, sakın aldan

ma; 
Şeref ıskatını şeytanca - şehidin - çalan o ; 
Koca Türk Ordusudur şanlı hakikat, yalan o, 
Kahraman yurda dedin «Bir otelin bir katı» 

sen. 
O yiğitler yatağından kor esen, lâvlar esen; 
Kor esen, lâv tutuşan dalgalı rüzgarlarıdır; 
Otelin bir katı sevdiklerinin kollarıdır. 
Yirmi milyonla bu küfranı tukurdum yüzüne, 
Geceler hükmedemez Türk elinin gündüzüne. 
Bu vatan varken ezeldenberi, nerede idi pu

tun? 
Bu vatan bir otelin bir katı ha? Alçak adam; 
Bu değildir putunun ırza geçüp yıktığı darı. 
Kirleten kim idi iffetimin mabedini? 
Fuhşu kim yurduma sokan? söyle, yıkan kim 

dini? 
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Söyle kim çaldı cebimden, yine î§ Banka

sını? 
Bunca tutmak kime düşmekte ziyanın yasını? 
Elli bin can veriyor - hâsta veremden kuruyor: 
Onların hakkı leş üstünde saraylar kuruyor. 
Libya bozgunları alnında kızıl damga durur. 
Yıldırım Ordularından da hezimet kudurur. 
Bu şerefsiz acı bozgunları kimdir taşıyan, 
Kan kusarken ben - dün kimdi ülkede yan? 
Ey vücudu ile tapan putlara ruhu ile tapan, 
Taştan ey kendine mabut edinen tanrı yapan; 
Kara topraklar açılsın da sarılsın kefenin, 
Kirli pençenle eşip işlediğin izbeye sin» 
Bunların hepsi Atatürk için yazılmıştır. Türk 

cemiyetinde arzuladıkları hürriyet bu mudur? 
Bunu yapan büyük millî faydaları melhuz büyük 
bir vatanperverlik azmiyle mi yapıyor? (Asla, 
sesleri.) Bu hürriyetin nasıl kötü yollarda kulla
nıldığını bir kere düşünmek lâzımdır. îşte şeref
lere, haysiyetlere reva görülen bu tecavüzü önle
mek lâzımdı., Bizim yaptığımız, medeni millet
lerin bu yolda koyduğu mevzuattan bir adım dahi 
ileri değildir. Bunu bin defa söyledik. 

Şimdi yine devam ediyorum : 
«27 yıl etrafına topladığı bir avuç tufeyli ile 

iş birliği ederek hazineyi soyan, memleketi sefa
lete sürkliyen gece ve gündüzü,cem âyinleri ku
rarak millî ıstırap ile alay eden, mukaddeslere 
hakaret ve ahlâksızlığı telkin eyliyen bu ölüden 
Demokrat Partinin velinimeti bulunan ekseriyet 
nefret ediyor.» 

Bu ölünün kim olduğunu biliyorsunuz. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — 27 yıl dediği

ne göre, bu hakaret içinde İnönü de var. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Devam ediyorum. «Eski adı Mustafa Ke
mal ve bizzat kendisinin kabul ettiği adla (Ka-
mal); daima ayyaşlık kumarbazlık gibi, tamahkâr
lık (İş Bankasının parası ile kurup benimseme
mesi gibi) lûtilik ve fuhşa, s*efahate düşkünlük 

"nefhumlarmı hatırlatan bir isimdir. İnkılâp yo
bazlığı dediğimiz kamalcılık gençliğe bu vasıfları 
taklidetmeyi ve binnetice memleketi yıkmayı ku
ran sinsi düşmanların hilesidir.» 

ŞEFİK BAKAY (Kıklareli) — Okuma Al
lah aşkına, insanın asabı bozuluyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Dahası var, eşnaı var. «Evet, mukaddes 
hürriyet... Bu hürriyeti biz nasıl koruduk? Ted-

. 1985 0 ; 2 
bir aldığımız zaman müstebit... Hayır... Bunlar
dan istifade eden bir avuç. komünist, bir avuç. ay
yaş...» (Allah kahretsin, sesleri.) 

Şimdi arkadaşlar bu sıralarda, dış politika iş
leri ile meşgul olduğum ve vaktim olmadığı için 
Nüvit Yetkin arkadaşımıza cevap vermek istemi
yordum, Maliye Vekili arkadaşımızdan cevabını 
alır dedim. Fakat baktım eski şeyler ortada, ace
le bu sabah arkadaşları topladım, bir tasnife tâbi 
tuttum. Burada harikulade güzel Örnekler var, 
cemiyetin-nasıl tehlikeli bir sınır içinde kaldığı
nı açıkça gösteren gayet güzel örnekler var. 

Şimdi hâkim teminatı ile alâkalı kısma geçi
yorum : 

Bir siyasi nutuk, toplantı hürriyeti yoktur, di
yorlar. 

«Ulan bizi tammıyormuş, herife bak! Bana bu
nun hesabını vermekten kaçtı... Rezil, utanmaz.» 

Bu rezilin kim olduğunu biliyorsunuz, memle
ketin Başbakanı. Beyefendiler bunlar hürriyet is-

i tiyorlar! (Gülüşmeler.) «Siyasi hakkı anlamış bir 
millet bu rezilleri - yani Demokrat Partiyi - top
tan hiçbir zaman tutmaz. Etrafına topladığı, mi
deleriyle bağladığı bir sürü milletvekilleri. Mil
letvekilleri, trabzan babası mısınız?.. Falan. On
dan sonra Halk Partililer için dediği şu : «Hakla
rımızı çiğniyenler öbür keratalar...» 

Bu da meydan hatibi. Bu adam da hürriyet is
tiyor, ve toplanma hürriyetinin mevcut olmadı
ğından bahsediyor. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ağzı da kilit
li. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Yüzlerce, binlerce misal verebilirim. Aca
ba dünyada Adnan Menderes kadar hücuma uğ
ramış bir Başvekil mevcut mudur? Katiyen!.. 

«Sen bir devir değil, bir berber dükkânı dahi 
açamazsın.» (Gülüşmeler.) «Adnan Menderes; 
vicdanının sesini duymaya mecbursun. Başbakan 
bir açıklama yapmazsa cumhuriyet müddeiumu
misine baş vurarak bizi tevkif etmesini istiye-
ceğiz.» 

«Şef olmaya hiçbir vasfın müsait değil; der
hal çekil.» 

Onlar çağırıp da gelmedim ki, çekileyim. 
I «Evet, siyaset dolandırıcısı» Makale ve siya

set dolandırıcısı ben. «Bu kadar korkak Başba
kan dünyada yok, agobun kazı, adamları millet 

I nasıl seçiyor bir bakın!» (Gülüşmeler.) 
[ Muhterem arkadaşlar; inşaallah b i r başka 
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gün bunları yine kendi elimle emek sarfederek 
tanzim edeceğim, tertipliyeceğim, tasnif edece
ğim, esaslara irca edeceğim. Bu milletin huzurun
da değil, huzuru Kibriyada dahi mahkeme edil
meye hazırız arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar; Nüvit yetkin, fikir hamu
lesi neden ibaretse hepsini toplamış, bir araya 
getirmiş, tenkidin bütün iğnelerini kullanmış; 
fikir diye, tenkid diye, iğne diye, hırpalama di
ye ne varsa hepsini vesikasına eklemiş ve hepsi
ni huzurunuzda okudu. Bunları ve hattâ bunla
rın çok daha ilerisini yazsalar dahi, gezeteciler 
bunların hiçbirinden mahkûm olmaz. Meraklan
masınlar, bunlardan mahkûm olunmaz. «Ey ke
rata ey pezevenk» dedirtmiyeceğiz, oraya git-
miyeceğiz. (Bravo sesleri). 

B. M. Meclisine dövdürmiyeceğiz, Hüküme
te sövdürmiyeceğiz. Şahıslarımıza sövdürmiyece-
ğiz. 

ALÎ YENÎARAS (Kars) — Muhalefete de 
sövdürmeyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Evet, tabiî, evlâ bittarik. 

Muhterem arkadaşlar, bize Demokrat Parti 
mensuplarına «Bu vatanı yıkıyorsunuz deyin» 
yazın, söyleyin; ama «Hainler, alçaklar bu vata
nı yıkıyorsunuz» demeyin. Hayır, bunu dedirmi-
yeceğiz, bunu diyemiyecekler. Eğer özledikleri 
matbuat hürriyeti bu ise bu katiyen olmıyacak-
tır. (Soldan alkışlar). 

Hiçbir namuslu gaeteci, kalemini küfür için 
kullanmamış, bunu itiyadedinmemiş, nezahe-
tini muhafaza eden hiçbir gazeteci fikir ve ten
kid namına ne kadar ağır konuşur, ne kadar ağır 
yazarsa yazsın, yazarken onun, bir an için de 
olsa, kaleminin titremesine ihtimal yoktur. Yeter-
ki sövmesin, hakaret etmesin. Kabahatimiz nedir? 
Kabahatimiz milletçe seçilip iş başına getirilmiş 
olmamızdır. Fakat bu kabahat değil, şeref teşkil 
eder. Onun ötesinde Hükümet, Başvekil, şu bu 
bırakın hepsini; vatandaşın vatandaşa hürmet 
etmesi lâzımdır. (Herif) derse hakaret olur beye
fendiler. Herif diyemez. Terbiyeli bir milletin 
içinde böyle konuşulamaz., Ve size Türk Milleti
nin fevkalâde asîl, necib, nezih ve terbiyeli ol
duğunu bir fierre daha, o milletin mensubu ol
mak şerefiyle bahtiyar olduğum halde tekrar 
ederim. Bunlar bizim Türk terbiyesini Türk asa
let ve necabetini asla temsil etmiyorlar. Bunlar 

.1955 0 : 2 
bizim cemiyetin rüsubudur, kiridir, yüz karası-
dır. Bunlara meydan vermiyeceğiz arkadaşlar! 

işin hazin tarafı b^ı demin okuduğum mey
dan nutku devam ediyor: «Mebuslar trabzan 
babası» «işte bir delik aşağıdan, bir delik yu
kardan». Ondan sonra «Bu keratalar böyle 
yaptı; öteki keratalar da şunları yaptı» diyor. 
Bütün bunları ihtiva eden mecmai küfrü mahke
meye veriyoruz. Bir salahiyetli hâkim, istan
bul'da bir hâkim hanmefendi buna on gün 
ceza veriyor ve tecil ediyor. Bu okuduğum ya
zıların cezası bizim adaletimizce on gün, o da 
tecil ediliyor. 

Arkadaşlar; bu yazılarda hakaret yokmuş. 
Deyyus, pezevenk demekte hakaret yokmuş. 
Bunlar bir hakaret değil de nedir?. Bu yazıla
rı yazanları hâkim hanımefendi kolayını bulsa 
beraet ettirecek. Onları beraet ettirmek için 
kıvranıyor, fakat imkân bulamıyor, on günlük 
bir ceza veriyor. Bu demektir k i ; ey bu cemiye
tin efradı, her biriniz elinize sopayı alın, bir
birinizin kafasını kırın, elinize kirli kalemini
zi alın şeref, namus ve mukaddesat namına ne 
varsa hepsini tahribedin... Hâkim hanımefen
dinin dediği bu. 

DEVLET VEKlLl MÜKERREM SAROL 
' (istanbul) — Dazıroğlu dâvası... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Evet Dazıroğlu dâvası... Mademki bu 
kadar davacı oluyor, bu dâvalar sarih ve açık 
olarak görmek lâzımgelir. Acaba vatandaşın 
vicdanında hâkimin bitaraf olmadığına dair en
dişe tevlidedecek bir vakıa mı vardır?. Eğer 
son günlerin bâzı mahkûmiyetlerinden en ufak 
bir şüpheniz varsa, onları sizlerin vicdanları
nızda mahkeme ederim. Alın okuyun. Niçin 
mahkûm olmuşlar?. Mahkûmiyet kararı niçin 
sâdır olmuştur?. Bunlara hiçbir vatandaşın, ha
karet değildir, tecavüz değildir demeye gücü 
yetmez. 

Bunların bütün dünyadaki en medeni mem
leketlerdeki kanunların, hattâ daha ileri ceza
lar tertibettiği suçlar nev 'inden olduğu aşikâr
dır. Binaenaleyh yaygara, gürültü koparmak 
suretiyle cemiyetin nizam ve nezaket içinde 
çalışmasını istiyerek iktidarın işini müşkülleş-
tirmek acaba vatanperverane bir mücadele mi 
ifade eder?. 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz «Bir 
kara çete iktidarı bastı, iktidarı aldı» yazı bu. 

— 362 — 



î : 44 20.: 
Buna karşı diyor ki, hâkim,sen, diyor, öteden-
beri millî menfaatleri müdafaa eden bir adam
sın, kahramansın, elbet bunda da millî bir hiz
met vardır. Eloj yapıyor. Hâkim maznunu eloj-
la beraet ettiriyor. Bu, dünyanın hiçbir yerinde 
görülmüş bir şey değildir. Bu hâkimin hanımı, 
yanılmıyorsam, o zaman Halk Partisinde vazi
feli idi. O zaman kendisi Halk Partisinin nam
zedi idi, yanındaki iki âzası da Halk Partisi
nin namzedi idi. Yani Ankara'nın göbeğinde 
bir Ağır Ceza Mahkemesi değil, âdeta bir Halk 
Partisi anonim şirketinin bir merkezi teessüs 
etmiş. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Fakat Tem
yiz tasdik etti. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Müsaade buyurun efendim, ben ko
nuşacağım. 

Hâkim istiklâli, hâkim teminatı... Bu Ana
yasaya aykırı, bilmem ne. Muhterem arkadaş
lar; hâkim istiklâli, hâkim teminatı, bütün 
bunlar müstakil mahkemeler, Anayasanın vücut 
verdiği ve sizin Türk milletinin tâ kendisi imiş 
gibi salâhiyetlerinizden devrü teffiz buyurduğu
nuz kısımlardır. Halbuki siz Anayasaya vücut 
veren Yüksek Heyetiniz. Sizin karşınıza Hâkrm 
teminatı diye çıkıp sizin salâhiyetlerinizi aşarak 
ve sizi Anayasanm asla istihdaf etmediği bir du
ruma düşürmek suretiyle bir mecburiyet karşı
sında bulundurur gibi bir tavır almaktalar. 
Şimdi bir cemiyette yeni bir rejim kökleştirilir-
ken bu okuduğum birkaç vesikanın küfür saçan 
edası ve şartlarını yaşadığımız devrin bütün teh
likeleri ortada iken zaman hâkim burada, Anka
ra'nın ortasında apaçık meydan okuyor. Üstelik 
vali, Devlet memuru, susu busu da apaçık poli
tikaya girerek, verilmiş olan hürriyeti suiistimal 
etmek suretiyle, millet işlerini teşvişe, nizamı 
bozmaya, cemiyet hayatını tehlikeye düşürmeye 
tasaddi ederse, milletin tâ kendisi gibi hareket 
etmek hakkına mâlik olan Büyük Millet Meclisi 
elbette tedbirlerini almakta gecikmez. (Soldan: 

Bravo sesleri) 
Her kanun, içtimai, iktisadi, siyasî bir zaru-

letin ifadesini teşkil eder. Şu okuduğum vesika
lar bizim cemiyetimizde çok tehlikeli bir devre
den gelip geçmekte olduğumuzu göstermektedir. 
Hâkime de, mahkûma da dur demenin zamanı 
gelmişti ve Büyük Millet Meclisi bu «dur!» em
rini verdi. O sahte kahramanların her birisi, 
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saklanacak bir delik bulmak üzere hâlâ hali fi
rardadırlar. (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; şimdi fikir hürriyetin
den acaba ne kaybımız var? Bana söyliyebilirler 
mi? Fikir hürriyetinden hiçbir kaybımız yok. 
Türkiye'de fikir ve vicdan hürriyetine aykırı 
hiçbir hüküm mevcut değildir. Vatandaşların, 
siyasi kanaatlerinden, vicdani inanışlarından do
layı ayrı muamelelere tâbi tutulması vakıası ka
tiyen Türkiye'de meşrut değildir. Bu vadide de 
söylenecek sözleri kemali sarahatle, teker teker, 
yalandır, diye reddederim. Varsa söylesinler. 
Bilmeden, görmeden belki olabilir; fakat bilerek 
ve görerek varsa, derhal huzurunuzda mesul 
adam sıfatiyle düzeltmeye amadeyim. Hiç kimse
ye, hiçbir farklı muamele yapılmış değildir. Fa
kat bulduğumuz ve maziden kalma bir alışkan
lıkla uluorta hareket edenlere elbette ceza ver
mekte gecikmeyiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Halk Partisi . 
adaylarının hepsi vekâlet emrinde.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la — Şimdi gelelim hâkim teminatına: 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Asgari 
yüz tane söyliyebilirim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Kürsüye gelin söyleyin. 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Zamanı 
gelince söylerim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, hâkimin vicdani 
ve kanuni hareket etmesine dair olan müeyyi
delerin başında o cemiyetin nazimı gelir, o ce
miyette matbuat açık yazıyorsa o cemiyette 
Büyük Millet Meclisi varsa, o cemiyette millet
vekilleri hür, o cemiyette milletvekilleri mille
tin hür ve serbest iradesiyle seçiliyorsa, o ce
miyette nihayet sıhhatli bir bünye mevcut ise, 
hâkim de gıdayı ancak oradan alır. Hâkimin 
en büyük teminatı kendi vicdanıdır. Ondan 
sonra hâkim ve devlet memurunun arasındaki 
fark çok barizdir. Bu, mülki teminat meselesi 
değildir, tekaütlük meselesi hiç değildir. 

Bunu Halk Partili muhterem arkadaşları
mın iyi dinlemesini rica ederim. Devlet memu
ru nerede olursa olsun bütün efal ve harekâtın
dan dolayı evvelâ kendi silsilesi içindeki mura
kabenin, ondan sonra Büyük Millet Meclisinin 
murakabesi ve teftişleri içerisindedir. İdare ve 
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adlî kaza bu murakabeye tâbidir. Bir hâkim, [ 
hâkim olarak hükümlerinden, icraatından do
layı Büyük Millet Meclisine karşı dahi bir mu
rakabeye tâbi değildir. îşte hâkimlik teminatı, 
müstakil mahkemelerin, müstakil hâkimlerin 
vasfı fârıkı bu hakikatta yatmaktadır. 

Bunlar bir tarafa, diyorlar ki : «Eğer bir 
hâkim yerinden kaldırılırsa vay hâkimin em
niyeti ve imanı bozulur.» O halde arkadaşlar 
o hâkimin para veya şu cazibe karşısında da 
imanı bozulur. Bir defa iman bozuldu mu on
dan sonra hak getire arkadaşlar.... (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bizim hâkim 'temina
tımızın çok gülünç olan şu tarafını arz edeyim. 
Gülünçtür, gülünç! Bunu tekerleme haline ge
tirdiler, işin hakikati üzerine biraz eğilelim. I 
Şimdi hâkimi yerinden kaldırmak ve kaldır
mamak meselesi var. Hâkimi yerinden kaldır
mak, hâkim için bir tehdit , teşkil ediyormuş, 
ondan sonra,hâkim kararlarında serbest olamı
yor, tesir altında bulunuyormuş, binaenaleyh 
hâkim yerinden kaldırılmamalı imiş... 

Muhterem arkadaşlar, bunun hakikatle irti
batı yoktur. Tatbikatın tecelliyatmı bir an için 
gözden geçirelim. Yerinden kalkmak istemiye-
eek olan hâkim kimdir? (İstanbul'daki hâkim 
sesleri) İstanbul'daki hâkim, Ankara'daki hâ
kim, İzmir'deki hâkim, falan yerdeki hâkim. 
Bunlar, hâkimlerin kaçta kaçını teşkil eder? 
Van'da bulunan hâkimin yerinin değiştirilmesi, 
onun için bir nimet, İstanbul'daki hâkimin ye
rinin değiştirilmemesi, Türk hâkimlerinin % 95 
i için bir felâket, bir mahrumiyet!.. İşte sizin j 
teminat dediğiniz bundan ibaret. 

Bunun ötesinde devlet memurlarına tekaüt
lük için haddi 25 sene olarak kabul ettik. Vay 
efendim, 25 nci seneye gelirken, 24 ncü sene
nin sonuna geldiği zaman hâkim, beni tekaüt 
ederler, diye imanını bozarsa... Ben size söyli-
yeyim, seçime iki sene vardır, hâkimin müd
deti üç senedir, seçimden sonra hâkim, iktidara 
öbür parti gelirse diye fiilini bozar, işte Da-
zıroğlu gibi! (Gülüşmeler) Çünkü o kaanidir 
Halk Partisinin geleceğinden. Kendisi de bu 
kürsüde yer işgal edecektir. 

Onun için Büyük Millet Meclisinin, Türk 
efkârı umumiyesinin, Türk matbuatının mura
kabesi altında olan hiçbir hükümet, hiçbir za
man vatandaşın hakkını ihlâl edecek şekilde 
mahkemelere icrayı tesir etmek için zaman kay- ! 
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betmez, böyle bir şeye tenezzül etmez. Onart 
eline bu memleketi saadete veya felâkete sevke-
decek kadar, zamanına göre salâhiyetler ver
mektesiniz. 

Muhterem arkadaşlar, hükümet dediğimiz 
heyeti, daimî surette kötülük işlemiye, şer ic
ra etmiye müstait, tehlikeli bir mahlûk gözü ile 
mi görüyorsunuz? Hükümeti teşkil edenler, si
zin seçtiğiniz arkadaşlardır ve itimadınızla ayak
ta duruyor ve murakabeniz altında çalışıyor. 
Niçin hükümetleri her an kötülük işlemiye ama
de, fırsat bulduğu zaman şer icra etmek için 
hazırlanan bir teşekkül olarak mütalâa ediyor
sunuz? Hükümet, işini gücünü bırakıp Kâhta'-
daki hâkimin ne yaptığı, İstanbul'daki falan 
mahkemenin nasıl vazife icra edeceği ile imrarı -
ömür edecek... Buna ne vakti, ne de vicdanı 
müsait değildir. Ondan sonra; Büyük Millet 
Meclisi var, siz varsınız. Bu yolda hareket ede
cek olursa fenalığı derhal ispat edersiniz ve biz 
ondan sonra milletçe itibarımızı kaybederiz, ik
tidardan uzaklaştırılırız. 

Şimdi, işte hâkim teminatı, işte içtima hür
riyeti, işte matbuat hürriyeti, iç rejimde huzur
suzluk. Beyefendiler, muhterem muhalif arka
daşlarım; hepiniz otuz yaşını aşkınsınız. 1940 ı 
görmediniz mi? 

ALİ YENİARAS (Kars) — O zaman tek 
parti vardı, şimdi demokrasi var. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet, evet, buna benzer mi, benzer tara
fı var mı? Birisi keçi, birisi tavuk, elbette ben-

^zemez. Elbette demokrasi var. Yani düne ne
miz benziyor? 

Şimdi, bakın dinleyiniz beni sevgili arkadaş
larım; 1944 ve 1945 te «gemi kazası oldu diye 
yazmıyacaksımz, her hangi bir sınıf ve zümre, 
topluluk mağdur durumda diye haberler yaz
mıyacaksımz» diye Matbuat Umum Müdürlüğü
nün tamimleri var/ 

O devirle bu devir arasında elbette fark var, 
elbette demokrasinin içindeyiz. Evet beyefendi, 
Atalay Bey, ısrar ediyorum : Sen, eski zamanın 
Başvekiline «Yunan generalleri ile kolkola Kor
don boyunda dolaştın» diyemezdin, baban da 
diyemezdi. (Gülüşmeler) (Alkışlar) . 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama dayak ye
dim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Elbette, demokrasi var! Dört senede, 
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beş senede nereden nereye geldik. Niçin Türk 
milletinin olgunluğunun hakkını vermiyorsunuz. 
Niçin bu memlekette cansiperane çalışmak ar
zusu ile hareket eden D. P. iktidarını bu kadar 
hakir görmek için mütemadiyen bir cehdü gay
ret içindesiniz? Yazık değil mi? Bu cehdü gay
retinize yazık değil mi? Evvelâ memleketin sa
hip olması lâzımgelen itibarını rahnedar et
mektesiniz. Muhterem arkadaşlar «Dün yeni 
demokrasi cennetinden çıktık; bu D. P. ortaya 
çıktı ve demokrasiyi tahribetti.» diyorlar. Bu 
bir hakikat değildir, kizbi sarihtir! Niçin böyle 
söyliyerek Türk milletinin hakkını, haklı ola
rak vâsıl olmuş bulunduğu ileri medeniyet se
viyeyi yârü ağyar nezdinde şaibedar kılmak
tasınız? Yazık değil mi? Türk milletinin hakkı
na riayet ediniz! 

Tıpkı bunun gibi; karşımızdaki partönerler 
para veriyor; fabrikalar açılıyor; 400 milyon
luk iştirake giriyor. Bunun gibi bir sürü işler; 
parayı veren düşünsün evvelâ. Elbette o bir 
tetkika istinat ediyor. Bu paraları alacağını 
biliyor. Türk ekonomisini tetkik etmeden koca 
koca devletler gelir 150 milyon, iki yüz milyon 
dolar döker, sizinle münasebete girer mi? Şunu 
şunu yapalım der mi? Görüyorsunuz ki mahzur 
görmüyor, beraber çalışıyor. Garp ekonomisi 
bugün ekonomimizi entegre etmiş vaziyettedir. 
Hakikaten kapalı iktisattan, memleket içinde 
bölge iktisadiyatından, Türk ekonomisi olarak 
tek başına kalmış bir iktisattan kurtuluyor. 
Garp iktisadiyatiyle entegre olmuş bir hâle 
geliyoruz. Ve bugünden bunun netice ve seme
relerini alacak vaziyete giriyoruz... Çünkü ola
nın neden ibaret olduğuna nüfuz edilemiyor. 
Kendileri nasıl oluyor bunlar diyorlar, 25 sene
de dört şeker fabrikası kurulmuş. Biz çok kısa 
zamanda dört yeni şeker fabrikası yaptık. Yine 
kısa zamanda bunların adedini yirmiye çıkara
cağız. 

tşte yeni bir devir var. Yepyeni bir zihni
yet hâkim. 

Türkiye borçlu, Türkiye batakçı,' Türkiye'
nin dış itibarı yok, hattâ Türkiye'nin siyasi 
itibarı yok. Ondan sonra, buğdayı çürük, pa
muğu çürük. Bunlar bizim tarafımızdan denir 
mi, Türk vatandaşa tarafından ortaya atılır 
mı? Niçin kıyıyorsunuz bu memlekete? Böyle 
tenkit olur mu arkadaşlar? Burada, Türk va
tandaşı olarak beraber olacağız, beraber çalı-
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saçağız ve diyeceğiz; ki, Türk ekonomisi sağlam
dır. Hilafı hakikat söylenen sözlerin hiçbir 
kıymeti yoktur. Arkadaşlar biz köprünün yarı
sını çoktan geçtik, artık arkaya dönemeyiz. 
(Bravo sesleri, şaddetli alkışlar) 

Bu sözlerin faidesi ne? Akıl mı öğretiyorlar? 
Hayır, itibardan düşürecekler. Bu itibardan 
düşürme hâdisesi yalnız içeride olsa öper başı
ma koyarım. Hayır... Biz bütün dünya ile mü
nasebetteyiz; hepsi ile alacağımız, vereceğimiz, 
satacağımız, satın alacağımız var. Sabah akşam 
bu söylenenler elbette iz bırakır. Ve bu memle
ket bizimdir, onu her yönden yükselmiş gör
mek müşterek emelimiz, ümidimizdir. Binaen-
aleyh tenkitlerinizde sahavetkâr olmak lâzım-
gelir. örselediğiniz, hırpaladığınız bir cismi 
ecnebi değildir, Valide Vatanın ta kendisi, an-
nenizdir! Biz iktidardayız; babamızın çiftliğinin 
işini görmüyoruz. Bizim işimizi engelleme de
mek, memleket işlerini engellemek demektir. 
Bize yardım edeceksiniz. 

Nüvit Bey ve muhalefetteki arkadaşlarıma 
dedim ki: Koca. bütçenin heyeti umumiyesinin 
Meclis Heyeti Umumiyesinde müzakeresi sü
ratli olur, fikirleriniz, mütalâalarınız varsa asıl 
pişirilecek ve üzerinde çalışılacak yer burası
dır. Çünkü encümende iki ay duruyor. Sabah
leyin toplanıyor, akşama kadar çalışıyor, ertesi 
gün yine.. Millet de bilsin, Bütçe Encümeni 
böyle çalışıyor. Orada söyleyin, dedim. Ha
yır, not alıyorlar, sonra bunları işleyip buraya 
getiriyorlar. Yani işleri düzeltmek için değil!, 
ne pahasına olursa olsun muhalefet yaptıkları 
için ben arkadaşları taksirli görürüm. Bir şe
yi tek taraflı olarak beklemeyin, eğer hatala
rımız varsa, söyleyin, orada beraber görelim. 
incitici lisanla değil, ikaz edici Msanla, dost
lukla söyleyin. Şimdi bakınız arkadaşım diyor 
ki : Bu fabrikalar meselesi falan... Gayet güzel 
tefsir etti, tevil etti demij eyim, hakikaten ko
nuşmasını takdirle karşıladım ve böyle konu
şulur ve konuşulduğu gibi yazılırsa memleket 
hayrına oDur. Bunun üstünde başka bir şey, 
boğazını sıkmakta ve hürriyetsizlikten nefesi
ni alamaz hale getirmekte değildir, memleket
te böyle bir şey yoktur. Bunun aksini sövle-
miş olursak Türk Milletine yazık olur. Dünkü 
sıkı rejimden bugünün şartlarına erdikten son
ra bilmiyorum, matbuat hürriyeti yoktur diye 
nasıl söylenir. Bu virdi zeban. 
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' Ondan sonra pahalılık var, diyorlar. Konu

şalım. Pahalılık var sözünü işiten insan ne zan
neder? Türkiye'de iştira kuvveti düşmekte, ik
tisadi bir depresyon yüzünden vatandaşlar ih
tiyaçlarını görmekte büyük sıkıntıda ve muay
yen bir zamana göre ihtiyaçlarının tatmininde 
muayyen derecede aşağı bir seviyededir. Hal 
ve keyfiyet böyle mi? Soruyorum. Pahalılığı 
söylesinler, endeks meselesi. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Evet! 
SOLDAN BÎR SES — Cevap versenize! 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Endeks me

selesi deyince evet dedik ya! 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Şimdi bakın, söyliyeyim size: Endeksler 
dört sene esaslı bir tereffü göstermedi. Son 
senede % 10 bir tereffü gösterdi. Fakat diğer 
taraftan milM gelir % 100 bir artış gösteriyor. 
Farzediniz ki, % 15, % 20 tereffü etti; millî 
gelir % 100 artmışsa, elbetteki % 20 tereffüe 
rağmen memlekette % 80 bir hayat seviyesi 
yükselişi vardır. Bunun delili meydanda. Va
tandaşın nasiyesi bunu haykırmaktadır. Ben 
size söliyeyim, onlara da cevap vereceğim, bir
az sabredin. 

Arkadaşlar, pahalılık iştira gücünü kesre-
der, düşürür; iştira gücünün düşmesi istihlâke 
aksi tesir eder. Şimdi bütün bunları açıkça ko
nuşalım. 1950 mebdeine göre : Hasan Polatkan 
arkadaşım çok mütevazi, hattâ insaflı hareket 
ediyor ve her şeyde bir misli diyor. Istihlâkde 
beş misline, yedi misline, hattâ on misline çık
mış maddeler var. Yani Türk milleti 1950 sevi
yesine nazaran - bunu kaydedin ve bana cevap 
verin - giyim eşyasında, yiyecekte, evde, yaka
cakta, çimentoda, akar yakıtta, demirde, aklı
nıza ne gelirse her şeyde artış var. Petrolü 1950 
de 9 milyon dolarlık ithal ediyorduk. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
Şahısların borcunu da söyleyin, ne kadar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Aman, çok güzel, onu da söyliyelim. 
Böyle bana yardım ederseniz çok iyi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, çimento istihlâki Tür
kiye'de 1950 senesinde en aşağı bir istihlâk se
viyesinde imiş. Akar yakıt 9 milyon dolardan 
bugün 70 milyon dolara çıktı. Hesabını yapınız 
kaç misli oluyor. Bunu da zenginler mi yiyor? 
Su motörleri, elektrik motörleri, 20 binden 60 
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bine çıkan nakil vasıtaları, 50 bin traktör. Ha
ni bütün Türkiye'yi harekete getiren bir istih
sal şevki deniyor ya, bu istihsal şevki bedava 
değildir, istihsali teşvik neticesidir. Ama arka
daşlar onun temelinde nice emekler yatıyor. 

Tekstil 2 - 3 misli, hattâ buğday bile iki mis
li istihlâk ediliyor. Türk milleti başlıca gıda 
mahsulü olan buğday da dahi kıtlık seneleri 
içinde ıstırap çekmiştir. Yarı gıda alıyor, an
cak o kadarla kifafı nefsediyordu. Bugün dü
ne nazaran yediği iki mislidir. Bunun nüfus ar
tışıyla asla alâkası yoktur; nüfus artışı niha
yet bir iki milyondur; ama istihlâk artışı bun
dan çok çok ilerdedir. 

9,5 milyon ton buğday, en fakir istihsal se
nemizin mahsulü idi. 

Siz 9,5 milyon ton hububatı her hangi bir 
tek senede almış olsaydınız; bu sizin için, Halk 
Partisi için saadet yılı olurdu. Hiçbir sene 9,5 
milyon ton zahire alamadınız, en çok aldığınız 
8 milyon tondur. 

Şimdi 9,5 milyon ton dahi yetmiyor. Halbu
ki eskiden 7 milyon ton ile idare ediliyordu. 
Demek ki, bu millet buğdaydan dahi rızkını tam 
alamamakta, yarım gıda ile kifafı nefis etmekte 
idi. 

Şimdi bana anlatınız, pahalılık neresinde? 
Daha iyi yiyorsa, daha iyi giyiyorsa, daha iyi 
iskân şartları içinde ise, daha çok bina yapıyor
sa, daha çok fabrika, baraj yapılıyorsa ve li
man yapılıyorsa... 

Çimento istihlâki, beyler, bir buçuk milyon 
tona baliğ oldu, o da tahditli. Bulabilsek, ah bir 
kereiralabilsek, ithal edebilsek daha da çıkacak 
bu miktar. Aranıp da bulunmaz oldu. Demir... 
nerede demir? Bir kere etrafınıza bakınız bey
ler, bütün bunda bir deprasyon ekonomisinin 
manzarası var mı? Bile bile, gözünün içine ba
ka baka bunu bir adama nasıl söylersin? 

Arkadaşlar; vatandaş düne nazaran üç mis
li ev yapıyor.. Nereden buluyor bunu? Vatan
daş Kars'tan kalkıyor, İzmir Fuarına gidiyor, 
İstanbul'a gidiyor, nereden buluyor bunu? 
Eskiden yerinden kımıldıyamazdı.. Bugün dö
viz bulsak, 30 bin traktörü derhal bir sene için
de istihlâk edecektir. 

Bakınız arkadaşlar, şekerden milletin gözü 
korkmuş. Hükümetlerin beyanlarına itimat et
memek hasleti tahassül etmiş. Şekerin fiyatı dü
şecek mi, çıkacak mı? Efendim, çıkmıyacaktır, 
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ama inandırmak zor. Bâzı gazeteler tahrik yapı
yor, herkes şekere hücum ediyor. 1950 de ikti
dara geldiğimiz zaman şeker 120 bin tonmuş, ev
velki sene daha yukarı . çıkmış. 60 bin ton ez-
gayrı istihlâk şeker var elimizde. Bunu ne yapa
cağız? Yani 100 bin ton istihsal seviyesinde elde 
edilen şekeri istihlâk edemiyecek bir seviyede 
idik. Şimdi öyle mi? Şimdi dört şeker fabrikası 
yaptık. Vakıa bu seneki istihsalleri az oldu; Po-
latkan arkadaşımın dediği gibi, kuraklıktan. 
Bir defa dördüncü şeker fabrikası geç bitti, tam 
bir senede yapıldı. Program soruyorsunuz, Kü
tahya şeker fabrikasının temeli bir Teşriniev
velde atıldı, ertesi Teşrinievvelde işletmeye 
açıldı. Beş bin tonluk bir istihsali başlangıç 
kampanyasında yaptı. Bu sene üç şeker fabrika
sı'kuracağız. Ondan sonra da şekeri nereye ih-
racedeceğiz diye hesaplıyacağız. Bu, içinde bu
lunduğumuz sıkıntıların nasıl ucuna geldiği
mizi gösteriyor. Bu sene üç çimento fabrikası 
kuracağız, geelcek sene beş çimento fabrikası 
kuracağız. Siz diyorsunuz ki, bunu biz İzmir'de 
kurmayı düşünmüştük. Düşündüklerini de ver
dim kendilerine... (Gülüşmeler) Tevsileri ve 
sairesi ile 395 bin tonluk istihsali halen bir mil
yon tonun üzerine çıkarmış bulunuyoruz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Kapasite 
olarak mı? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet onu da anlatayım : Şimdi beyler 
biz inşa halinde bir memleketiz, kapasite temin 
ediyoruz. Kapasitenin yerim vermesi için bir 
sene çalıştıktan sonra hesap almak lâzımdır. 
Kerem buyurun; 1950 ortasında iktidara gel
dik. 1952 de bu temelleri atmaya başladık, ka
pasitenin istihsal yekûnu olmasını beklemeye 
vaktimiz yok. Sizin, zamanınızda yapmayı dü
şündüğünüz çimento fabrikası sizin olsun, biz 
sizin zamanınızdaki 355 bin ton da dâhil olmak 
üzere kapasite olarak bir milyon tonun üstüne 
çıktık, bir. Ondan sonra dedik ki, 38 tane çi
mento fabrikası daha yapıldı, 21 i birinci plân. 
Plân yok dersiniz ya, işte plân!. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşım diyor ki, 
izmir'deki çimento fabrikasını biz düşündüy-
dük, onu kendilerine verdim. Bir milyonun üs
tüne çıktıktan sonra üç senede birinci plân 
olarak 21 çimento fabrikası yapmak fikrü ta
savvuru kazara kafalarına girmiş olsaydı, ka-
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fatasları çatlardı. (Soldan : Alkışlar), (Gülüş
meler) . 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hepsini anlata
cağım, hiçbir eksik bırakmıyaeağım, müsterih 
olsunlar, karşılıklı bir iç dökelim. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
Köylü borçlarından bahset, o borçlar devam et
tikçe köylü ne olacaktır?. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, köylü borçludur, 
demek ne demektir? Ben şimdi şuradan alayım 
işi : Ziraat Bankasının kredi hacmi, zirai kredi 
olarak bu sene şu anda bir buçuk milyarı aşmış
tır. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Borçlar ne olacak diyorum. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Anlata
cağım, acele etme şekerim. (Gülüşmeler.) 

İkrazatımız bir buçuk milyar lirayı aşmıştır, 
diyoruz. 

İsminiz ne idi? 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 

Mehmet Tulunay. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Mehmet 

Tulunay. 
Bakınız bir buçuk milyar lirayı aştı diyoruz. 

Bunun mânası bir buçuk milyar liralık borç ver
dik, demektir. Yani bu ikrazatm muhatabı olan 
köylü bir buçuk milyar lira istikraz etti, borçlan
dı demektir. Bu gizli kapaklı, ayıp bir şey değil. 
Aksine olarak bizim medarı iftiharımız olan bir 
şeydir. İki sene sonra bunu üç milyara çıkaraca
ğız; kulağınızda küpe olsun! (Soldan : Bravo ses
leri, alkışlar.) 

Yalnız bu kadar değil; ben söyliyeyim daha. 
Hocanın dediği gibi bu iki kapılı bir. handır. Bu
nun bir zimmet bir de matlup hanesi var. Peki; 
bu paralar nereden geliyor biliyor musunuz? Yine 
vatandaştan. 

1950 senesinde bütün ikrazatm yekûnu umu
misi bir milyar 300 milyon lira civarında idi. Son 
rakamı kati olarak söyliyemiyeceğim, altı ay ev
velki ikrazât 4 milyarın çok üstünde idi, şu anda 
beş milyarı bulmuştur. Demek ki, ikrazatm ye
kûnu umumisi beş milyar lirayı bulmuştur, beş 
milyar lira borçlanılmıştır demektir. Bu rakam 
10 milyarı da bulacaktır. Ama bu kötü bir şey de
ğildir. Keşke on milyar olsa... O günler gelecek
tir. Vatandaşların on, yirmi, otuz milyar borçla-

— 367 — 



I : 44 20.S 
nacağı günler gelecektir. Borç ne demektir'? On
dan da bahsedeceğim... 

Efendim, «Vatanı borçlandırdınız, bunların 
âti senelerde tediye taksitlerini ne yapacaksınız?» 
diyorlar. 

Evvelâ bir lâtife olarak «Borcu verenler dü
şünsün.» dediniz işi daha esaslı olarak ele alayım. 
Biz kumarhane mi, gezinti yeri mi yapıyoruz? Bi
zim dışarıya olan borçlarımızın on misli mukabili 
memlekete kıymet olarak, servet olarak gelmiş bu
lunuyor. Bu memleketin 1950 den sonraki envan
teri yapılacak olsa şu kadar milyar lira memleke
tin kıymeti artmış demektir. Bunun karşısında 
borç diye duran bunun onda biri dahi değil. An
ladınız mı? 

Burarda küçük bir nokta var : Bir defa ya
kın zamanlara kadar envestismanlarımızm % 901 
peşin para ile yapıldı. Bunu bir defa bilelim. Hu
susi sektörde yapılanın büyük bir kısmı kredi üze
rine değil peşin para iledir. Devlet sektörü daha 
küçük kısmını teşkil ediyor. Ondan sonra bu dış 
borçlar sadece her hangi bir tesisin dış ödemesine 
taallûk eder. Yani şurada bir fabrika yapacağız, 
bu fabrikanın amele evlerinden tutun her şeyi bu
nun içindedir. Baraj diyeceksiniz, barajda amele 
çalışacak, mühendis çalışacak, şu olacak bu olacak. 
Bir iç tediye var, bir de makine kısmı vardır. 
Bir kere Türk ekonomisi iç tediyelerin yüzde 
yüzünü ödemiştir. Dış tediyeler mukavelesine 
göre % 15, 20, 30 raddesinde ödenmiştir. Bina
enaleyh her hangi bir yerde bir tesis gördüğü
nüz zaman bunun büyük bir kısmı Türk ekono
misi tarafından ödenmiştir. Bir defa iç ödenek
ler tamamen Türk ekonomisindendir, sonra da 
bunlardan zamanı geçip taksitleri ödenmiş 
olanlar vardır. Şimdi görüyorsunuz ki bu dış 
borçları ne kadar yükseltirseniz yükseltiniz ifa
de ettiği mâna tıpkı bir buz dağının dışardan 
görülen kısmı gibidir. Bir aysbergin nasıl se
kiz misli suyun altında ise o dış borçlar diye 
gördüğünüzü 5 - 6 ile zarbederek bunun mem
lekette envestisman haline gelmiş tesisler oldu
ğunu kabul etmek lâzımgelir. Binaenaleyh ben 
size en geniş serbestiyi veriyorum, bir milyar 
borcumuz mu var, o halde beş milyarlık tesis 
yapılmış demektir. Kaldı ki buna 10 milyar, 
15 milyar demekte de hiçbir mahzur ve hakika-
tâ aykırılık yoktur. Anladınız mı borcu? 

Bunu nereden ödiyeceksin? Şimdi vaktiyle 
zannederim İskender veya başka büyük bir ku-
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mandan veriyor, alıyor, ülkeleri fethediyor. 
Bu arada bir aşiret reisi veya küçük devletin 
başında olan bir adamla karşılaşıyor, birtakım 
çıplak askerlerle muharebe yapıyor ve netice
de reisi esir düşürüyor. Kumandan haşmet ve 
debdebe içinde düşmanına bakıyor ve : 

— «Anladım çırılçıplaksın, niçin harbedi-
yorsun»? diyor. 

— Çıplaklık muharebeye mâni değildir-. 
— Silâhın yok. 
— Senin elindekini alacaktım, diyor. 
Adamdaki azim ve imana bakın. Muhterem 

arkadaşlar, nereden ödiyeceğim? Bunu yapılan 
tesisler ödüyor arkadaşlar. Bakınız, çimento
ya 50 milyon lira veriyoruz. Yapacağım çimen
to fabrikaları için üç senede 15 milyon lira ve
receğim. Bunu döviz olarak koyduğum taksit 
olarak hesabediyorum, üç sene sonra bana bu 
fabrikalar bittabi kâr getirecek. O dövizi baş
ka ihtiyacıma sarf edeceğim. 

Şeker fabrikaları : Plândan bahsediyorlar: 
sizin 16 senede 4 şeker fabrikası plânlı mı idi?, 
Türk cemiyetinin, gelişen Türkiye'nin şekersiz 
kalacağını hesabediyorsunuz da 16 seneden 
beri niçin bir tek şeker fabrikası yapmadınız? 
Memleketin nüfusunun arttığından, cemiyetin 
inkişaf etmekte olduğundan bahsediyor, birta
kım hesaplar yapıyorsunuz, niçin ileriyi düşün
mediniz ? 

Biz daha 1950 senesinde 1952 de ne olaca
ğını hesapladık, halbuki şeker buhranını daha 
evvelki senelerde düşünüp sizin karşılamaklı-
ğmız icabederdi. Biz bütün bunları hesabederek 
ileriyi düşünerek hareket ediyoruz. 1958 de 
memleketin şu kadar tona çıkacak çimento ih
tiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Fakat memle
ketimiz takatsiz olduğu için plânlarımız bütün 
bu ihtiyaçları takibedemiyor. Ne yapalım, bun
ları daha evvelki senelerde birer birer ele al
mak icabederdi. 

Açık veren dış ticaret muvazenemizden bah
sedildi. Biz, bu memleketi dış tediyede külli 
açık verir bir halde ele» aldık. Bu memlekette 
sizin dediğiniz gibi idhar edilmiş sermaye mev
cut değildi. Bu memleket iki senede 1948 - 1950 
arasında bir milyar Türk liralık dış muvazene 
açığı vermiş bir memleketti. 230 küsur ton al
tının 100 küsur tonu gitmişti. Ve bir milyar Türk 
liralık açık bizim devrimizde başlamış değildir. 
Ne dersiniz, şeker fabrikası yapmasaydık ne 
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yapacaktık? Vesikı ile mi şeker verecektik? I 
Harb bittikten on sene sonra memlekette de
mokratik bir rejim hâkim iken şekeri vesika ile 
verecek olan hükümet ve iktidara çekil git der
ler. 

O halde ne yapacağız! 50 bin veya 100 bin 
ton dışardan alacağız. Biz akıllı çıktık, fabrikayı 
daha evvel yaptık, mütemadi döviz vermektense 
bunu içeride imal etmek elbette besiret icabıdır. 
Masa bağına oturup, efendim bu tesisler için 
şunu ödiyeceğiz, gelecek sene şu ne olacak demesi 
kolaydır. Ben size söyliyeyim, bir yapıcı iktisat 
zihniyeti vardır, bir de muhafazakâr, gayet sıkı 
yalnız mevcudiyeti idame edebilme zihniyeti. 
Biz bu vatan topraklarında baki olabilmek, yak
laşmakta olan büyük daireleri kolay atlatabilmek 
için bir an evvel iktisadi cihazlanmamızı bitir
mek mecburiyetindeyiz. Derlenip toparlanmak 
gibi laflar çıkıyor. Neticeye bir an evvel varmak 
zorundayız. Bu sene bitmeden, ufakları bırakın, 
fakat esaslı büyük tesisler olarak 15 - 20 tesisin I 
açılma merasimini yapacağız. 1956 ve 1957 se
neleri, 1951 den itibaren başladığımız eserlerin 
neticelerini toplama seneleri olacaktır. Burada 
kalacak mıyız? Hayır beyefendiler, hayır. Demir 
fabrikası peşindeyiz. (Alkışlar) Zonguldak'taki 
envestismanlara 50 milyon sterlin daha ilâve 
etmek suretiyle 10 milyon ton demir istihsaline 
çıkabilir miyiz, bunun peşindeyiz. (Soldan şid
detli alkışlar) Bir daha borçlanacağız. 1960 se
nesinde, bu günkünden daha fazla ödeme kabi
liyetimiz olacak, daha çok da borcumuz olacak. 
Asırlarca ihmal edilmiş memleketi, bu halde bı
rakamayız beyler! (Soldan şiddetli alkışlar) 
Yolsuz, pulsuz, ilâçsız, demirsiz, şekersiz bıraka- ı 
mayız. Bir muazzam hamlenin ve hareketin için
deyiz. Yalnız siyasi, içtimai olarak değil, ikti
sadi olarak da bir büyük mücadelenin içinde
yiz. Halk Partisi yardım etsin; niçin olmaz di
yorsunuz? Sırat köprüsünü geçerken tereddüd 
etmiye hacet yok, geri dönemezsiniz, büyük bir 
hareket içindesiniz, öteki tarafa geçmiş bulunu
yoruz, asıl eserler ortadadır, kendilerini ödiye-
cek haldedir. O kadar ki, geçen sene ah bir yağ
mur olsa idi, 300 bin ton 400 bin ton şuraya bu
raya sevk edebilse idik, ne Almanya ve ne de 
înğiltere bu nazlanmaları yapamazlardı, yapa
mayacaklardı ve bu açık dediğimiz şeyler çok- | 
tan kapanmış olacaktı. Ne oldu, hiç, altı ay ge
ciktirdi. i 
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Öyle aylar oldu ki açık Sö milyon, 35 milyon 

dolara çıkıverdi arkadaşlar. 
Arkadaşlar, niçin gözlerinizi açmıyorsu

nuz, niçin hakikatleri görmüyorsunuz?. Memle
ketin dış ticaret açığı felâketlere gidecek, en-
filâsyon yaratacak olsaydı, bu sizin zamanınız
da olurdu. 200 milyon liralık tedavül hacmi iki 
sene zarfında bir milyara çıktı. Batmadı Tür
kiye. 

Size bu pahalılık meselesini anlatayım : Siz 
hepiniz, 1930, 1931, 1932, 1933 ve 1934 yıllarını 
idrak etmiş insanlarsınız. Size soruyorum; bu 
endekslerin yüksek olması bir felâket mi?.- Ben 
söyliyeyim. Bakın burada, 1934 senesine ait Bü
yük Millet Meclisinin bir mazbatası var, oku
yorum : «Buğday mahsulünü kıymetlendirme
ye matuf Buğday Kanununun hükümlerine 
tevfikan alman tedbirler müsait tesir yaparak 
1932 ve 1933 mahsulü fiyatı birçok yerlerde 
yükselmiş, bir sene evvelki mahsul fiyatının 3 
kuruş 72 santimden daha aşağı bir hadle 1 ku
ruş 66 santim...» Bu da. Büyük Millet Meclisi
nin bir mazbatası içinde bir hükümet esbabı 
mucibesi, İsmet İnönü imzalı. Buğdayın fiyatı
nın 1,66 santime düştüğünü gösteriyor. Ucuz
luk*! Etin kilosu 25 - 30 kuruş, armudun kilo
su iki kuruş. Ben söyliyeyim size, Türkiye'nin 
en büyük felâketi işte o devirdi. îzmirde arpa
nın kilosunun elli paraya satıldığını herkes bi
lir; ucuzluk! Lokantaya girersiniz 15 kurulla 
karnınızı doyurursunuz. Ama o 15 kuruşu bu
lamazsınız. % 10 fiyatlar yükselmiş, millî geli
rin % 100 yükselmesi karşısında o fiyatların ' 
% 10 yükselmesi hiçbir şey ifade etmez. îşte 
hakikat burada. Türkiye'nin en felâketli sene
leri 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, ve 1935 
seneleri, buhranlı dediğimiz senelerdir. îki üç 
köylü bir araya gelerek, ancak aralarında beş 
kuruşu toplıyarak bir paket köylü sigarası alıp 
onu paylaşırlardı. Bu devri mi istiyorsunuz?. 
Hayır arkadaşlar, bu devir hiçbir zaman geri 
gelmiyecektir. (Soldan, şiddetli alkışlar) (Bra
vo sesleri) 

Endekse bakıyoruz, bir kuruş 66 santim. En
ver Batumlu söyledi, biz istihsali süratle teşvik 
etmek zorundayız, büyük istihsal yapacağız. 
Büyük Türkiye büyük istihsal yapar! Büyük is
tihsal her şeyden evvel revaçta olan bir buğday 
politikası ile kaimdir. Buğdayı on beş kuruşa 
almak mümkündü ama biz 30 kuruştan gözümü-
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zü; kırpmadan almakta devam ediyoruz, devam 
edeceğiz de!... (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Daha başka mahsullerimiz varsa onları da. 

- Şimdi size Toprak Mahsulleri Ofisi bonosu 
meselesini anlatacağım, buğday deyince oradan 
irtibatlandırayım. 

Nüvit Yetkin arkadaşım dedi ki, «Muha
lefette iken Adnan Menderes ve Maliye Vekili 
Toprak Mahsulleri Ofisinin alacağının veya 
borcunun bütçede gösterilmesi esası üzerinde 
ısrar ettikleri için biz de kendilerine Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bugün 600 milyon lira ci-

, varında görünen borcunun bütçede gösterilme
si lüzumuna kendileri o zaman kani oldukları 
halde bugün niçin ittiba etmediklerini soruyo
rum ?» 

Şimdi hâdise tamamen berakis. Çünkü o 
zaman ordu veyahut da devlet devairinin her 
hangi birisi Toprak Mahsulleri Ofisinden bede
lini ödemediği mahsul almış, Toprak Mahsul
leri Ofisi orada alacaklı, borçlu değilJ. 

Buraya kadarcık işaret ettikten sonra Top
rak Mahsulleri Ofisinin borcu meselesine gele
yim ve hemen ifade edeyim ki, bunun kanu-
niyet kesbedip ortadan kalkması lâzımgelir. 
Benim kanaatim budur; tetkik edersiniz, siz
de o kanaata varacak olursanız onu bitirir, atar
sınız. 

Dört seneden beri buğday müstahsilini teş
vik etmek ve buğday istihsalini artırmak için 
büyük bir hamlenin içindeyiz. Bu maksatla 
otuz kuruştan buğday almakta devam ettik. 
Ve hiçbir zaman muhalefet bize, birtakım yan 
yolardan tenkidler yapmak suretiyle, buğda
yı otuz kuruştan almakta devam edemezsiniz, 
demedi. Bunu sarahaten söylemesi tabiî zor 
olurdu; diyemezdi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hazreti 
rey var. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Bu sa
yede ve diğer alman tedbirler sayesindedir ki, 
Türk çiftçisinin dizine. takat, benzine kan gel
di ve istihsal 7 milyondan 14,5 milyona çıktı. 
Buğdayı koyacak yer bulamadık, iki milyon 
tondan fazla ihracedecek mahsulümüzün eli
mizde beklemekte olduğu zamanlar oldu. Ve üç 
sene zarfında ihracettiğimiz buğday o zamana 
kadar ithal metaı idi. Biz bu ihracettiğimiz 
buğdaydan bir milyara yakın döviz temin et-
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tik. Ondan sonradır ki, adaleti içtimaiyenin 
icabı yerine geldi. Başka memleketlerde ada
leti içtimaiye meselesi başkadır. Türkiye'de 
içtimai' adalet, köyün, köylünün ve çiftçinin va
ziyetini ıslah meselesidir. Bugün karşımızda 
duran büyük problem budur. Biz 30 kuruşa 
buğday almakla Van'daki, Kâhta'daki köylü
nün seviyesini Ege sahillerinde yaşıyan köylü 
vatandaşın seviyesine yükseltmek tedbirini al
dık. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Ama emis
yon yaptınız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Dur efendim, acele etme beyim, din
le beni. 

Muhterem arkadaşlar, Ofisin zararı 600 mil
yon değil, 300 milyon. Çünkü elde daha buğ
day var, bu bir; envestismanlar var, iki. 

Bunları tarhü tenzil) ettikten sonra - katî ra
kam söylemiyeceğim - bütün zarar 300 milyon 
civarına iner. 300 milyon.... Bütün Türk paza
rını harekete getir, bir milyarlık döviz temin 
et, memlekette yüksek bir istihsal kapasitesi 
elde et, buna karşı prim olarak 300 milyon li
ra var. Seve seve verirsin. Biz verdik. 

Gelelim bütçeye inikası meselesine: Mevzuu 
tenvir etmek için bir faraziye söyliyeceğim: 

Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene mahsulünü, 
eskiden olduğu gibi, 130 dolardan satsa idi 
derhal bu borçları ödiyecek vaziyette olurdu. 
Bu borçları ödemek demek beş, altı yüz milyon 
liranın piyasadan çekilmesi demektir. Böyle bir 
vaziyet hâsıl olsa idi piyasanın hali ne olurdu, 
söyiiyeyim : 

Siz 200 milyonluk tedavül hacmini iki, üç 
sene zarfında bir milyara çıkardınız. Ve bu, 
bizimki gibi her sene memlekete yüz milyonlar 
getirerek ve hattâ Türk köylüsünü kalkındır
ma mevzuunda yapılmış bir envestisman mahi
yetinde değil, devletin cari masrafları idi. Ak
lınızdan geçiriyor musunuz 200 milyonu bir mil
yara çıkardıktan sonra karşılıksız açtığınız 
emisyonların Hazineye iadesini düşündünüz 
mü? Şimdi neden köylüye verilmiş olan 300 
milyon liranın mutlaka bütçeye aksettirilmesin-
de ısrar ediyorsunuz? Bu 300 milyon lira, mem
leket ekonomisinin bütün hacmi içinde zerratı-
na dağılmıştır. Bu 1,5 milyar liralık tedavül 
hacmi bugün bütçeye intibak etti. Sizin zama
nınızda nasıl 200 milyon lira bir milyara inti-
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bak etti ise.. Sizinki meleklerin kanadında gel
medi ya, siz getirdiniz oraya. Siz bankmot çıka
rarak oraya geldiniz, biz hiç olmazsa envestis-
man yaptık. Hattâ vaziyet budur; kimin kime 
borcu var, bunu tezekkür etmek lâzım. Ofis 
kim? Sizin korumak, sermaye vermek mecbu
riyetinde olduğunuz bir tesistir. 

Türk buğdayını korumak için daha bir sürü 
envestisman yapacaksınız. Hükümet olarak biz 
buna lâzım olan sermayeyi vermemişiz, buna 
ihtiyacının onda birini vermişizdir. Paramız 
olsaydı para vermek lâzımdı. Bu kadar muaz
zam tesis yapıyorsunuz, para vermiyorsunuz. 
«Kanunu yapan sizsiniz, reeskont mekanizması 
işliyecek. Demekki bu sermayenin, verse edil
mesi lâzım gelirken buna takatimiz yetmediği 
için emisyon mekanizmasını işletmişsinizdir. 
Bunu bütçenin neresinden ödiyeceksiniz?» di
yebilirler. Niçin ödesin, tedavülden üç beş mil
yon lirayı çekmek lâzımdır. Ama siz 200 milyo
na mukabil yaptığınız o karşılıksız emisyonla
rın iadesini tezekkür etmediniz, niçin bütçeye 
koymadınız? Soruyorum size. Neden koyayım 
bütçeye, ben mecnun muyum ki bütçeye koya
yım? Kime ödiyeceğiz bu borcu? 

NüVÎT YETKİN (Malatya) — Kanun bu
nu âmir. 

. BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Kanunu bu Meclis yapar. Tezekkür eder, 
tadil eder. 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — O halde de
ğiştirmek lâzım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bu mesele de dillerde çürük sakız olmak
tan çıkar gider. Bunu kime ödiyeceğiz arka
daşlar? Türk köylüsüne prim veriyorsunuz, ya
rin Türk köylüsünün başka mahsullerine de 
prim vermiyeeek misiniz? (Soldan : «Verece
ğiz, daha fazla vereceğiz» sesleri). 

Dillerde destan Toprak Mahsullerinin 600 
milyon borcu. Kaldı ki bunların yarısından faz
lası silo, depo ve sair tesisler olarak mevcut. 
Bunun hepsi kayıp değil. Bugün yeniden bir 
kıymetlendirme yapılacak olsa Toprak Mahsul
lerinin mevcudu belki 600 milyonu bulacaktır. 
Borç diye görünen o vahime tamamen ödenmiş 
bir sermaye, yatırılmış bir sermaye olarak Top
rak Mahsullerinin mevcudu halinde vatanda 
vazife görmektedir, Türk çiftçisinin lehine ça
lışmaktadır. Hakikat bundan ibarettir. 
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Arkadaşlar, bütün bu tenkidlerin içinde ga

yet demagojik mevzular da var. Bir lâkırdı var 
ki, insanı gayetle cezbeder, insan buna vehle
ten doğru der. Fakat hakikaten iyice araştırıl
dığı zaman bunun doğru olmadığı derhal mey
dana çıkar. Mesele şu : Birtakım sınai tesisler 
yapıldığından, fakat öte yandan bu sınai tesis
lerin işlemediğinden bahsediliyor. İnsan birden
bire irkiliyor. 

Ben size söyliyeyim : Türkiye'de 4 - 5 bin 
sınai müessese var. Bunlardan bir ikisi, malûm 
güçlükler yüzünden 3 - 5 gün hammadde bu
lunmazsa ne olur? Bu bir çöküntü müdür? 

Bir inşaat içinde olan insanın üstüne şura-, 
dan buradan toz toprak kalkabilir, biraz gen
zine nahoş tozlar girebilir. Ama neticede bir 
eser vücut bulacaktır. O kadar cazip işlerin 

^ içindeyiz ki, hammadde getirmeye kalkarken 
her gün karşımıza bir yeni iş çıkıyor. Hangi 
plândan bahsediyorsun a kardeşim? Benim im
kânım olsaydı, plânımı yapardım. Neyin plânı
nı yapacaksınız? Güldürmeyin beni. Geliyor, 
şu fabrikayı yapayım, kamyon fabrikası yapa
yım diyor. Sizin eski devrinizde değiliz, bu bir 
âlemi imkândır. Her gün akla hayale gelmedik 
tekliflerle karşı karşıyayız. Hangi plândan bah
sediyorsunuz? Lâkin muayyen plânlarımız mev
cuttur. Şekeri şuraya, çimentoyu şuraya geti
receğim, boya fabrikasını, tekstil fabrikasını 
buraya götüreceğim, şunu şurada, bunu burada 
tesis edeceğim, diyorum; bunların hepsi plân
dır. Fakat bu arada bir başka müracaat oluyor 
ve bir teşebbüs geliyor, bunu da karşılamam lâ
zımdır. Siz İktisadi Devlet Teşekküllerine dahi 
basiretli bir tüccar gibi hareket edeceksin, diye 
hüküm koymuşsunuz. Onun da üstünde büyük 
bir iktisadi inşanın içinde bulunan hükümeti 
bu basiretten neden mahrum görüyorsunuz? 

«Ecnebi sermayenin gelmesiyle iç sermaye 
eziliyor.» buyuruluyor. Halbuki şimdi vatandaş 
öyle bir şevkü gayret içindedir ki, buna yetiş
meye imkân yoktur. 3 sene evvel Antalyalılar 
geldi, kendileriyle konuştuk, «Bir milyon top
layın da bir banka kurun, işleri onun etrafında 
toplıyalım.» dedim, «Nereden bulalım.» dedi
ler, şimdi geliyorlar, «Bir milyon lirayı topla
dık, bir tekstil fabrikası kuralım.» diyorlar. 
Şimdi beyler, aklımızı başımıza alalım. (Gülüş
meler) Evet, bunun kıstasını hakikatlardan al-

I inak lâzımdır. Eğer tasvir edildiği gibi sanayi 
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hammaddesini, veya §u bu ihtiyacım bulama
maktan^ dolayı ıstırap içinde olsa kimse fabri
ka yapmaya kalkmaz. Bu memlekette bir ikti
sadi buhranı nerede görüyorsunuz? Bu fevka
lâde sürat ve inşa, sizin gözünüzde buhran 
manzarası almaktadır. Hakikaten kolay kolay 
akla, hayale sığacak iş değildir, bunlar. Siz ne 
söylüyorsunuz? 750 milyon kilovat takat iki 
sene sonra bir buçuk milyara çıkmıştır, yarın 
üç milyarı bulacaktır. Ankara ve etrafı on yedi 
bin kilovat takatle işliyor. Sarıyar Barajının 
inşası bittiğinde buna 15 bin kilovat daha ek
lenecektir... Sarıyar Barajı hava hatları ile bir
likte 300 milyon liraya mal olmaktadır. 

Çimento fabrikasına ben de başladım, lima
na ben de başladım, mektebe ben de başladım, 
diyorsunuz, seninki başkaaa, benimki başkaa 
birader!.. (Soldan : Gülüşmeler ve sürekli al
kışlar). 

Bir tane çimento fabrikasını İzmir'de yap
mak aklına gelmiş. Biz bir havalede yirmi bir 
tane yapıyoruz beyler. Liman diyorsunuz, bir 
devrede 1950 ye kadar sarf edilen para 41 mil
yon. Biz bir sene içinde sade 1955 te 70 milyon 
verdik, siz bir devrede 41 milyon. Siz de liman 
yaptınız biz de... Hakikatları söylemek gerek, 
övünmek değil. 

Hiçbir şey ilâve etmeden, sadece, sizin mek
tep ve irfan mevzuunda konuştuğunuz hususlar 
hakkında konuşalım : 

Biz iktidara geldiğimiz zaman muallim mek
teplerinde 1 600 talebe vardı. Bugün 18 bindir. 
İşte propaganda. Buna bir şey ilâve etmeye ha
cet yoktur. Karşı taraf için öldürücü bir şeydir 
bu. Hangisini söyliyeyim? Bir üniversite Şark'ta, 
bir üniversite Garp'ta yapıyoruz. Bugünkü dev
letin takatine göre üniversite açmak lise açmak 
gibi bir şey oldu, beyefendiler. Nereden nereye 
geldik. Biz size diyoruz ki, 1957 de mektepsiz köy 
kalmıyacaktır; propaganda. Biz size diyoruz ki, 
sâ işlerimizi bir hamlede bitireceğiz. Susuz köy 
kaymıyacak; propaganda! Bunların hepsini baş
ladık ve yapıyoruz. 400 küçük su işimiz bitirilmiş 
olacak, beyefendiler! Su işlerine başladık, dört se
nede 60 bin hektarı on misline çıkardık. Zaten bir 
memleketin işleri bundan ibaret. Hani biraz gay
ret etseniz, diyeceksiniz ki : «Biz yerdik, içerdik 
uyurduk siz de yiyor, içiyor, uyuyorsunuz, öyle 
ise aramızda fark yok,» Hattâ «Biz başlamıştık ye-
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meye, içmeye, uyumaya, siz bizi bu hususta takı-
bediyorsunuz.» diyeceksiniz. (Gülüşmeler.) 

Ondan sonra; bâzı iktisadi devlet teşekkülleri
nin zararları varmış da onu bilmem nereye aktar
malı imişiz. Bunlar ne biçim lâflar? Sermaye yatı
rımları yapmak lazımsa kanunu dairesinde yapı
lır. İllâ bütçeye koyalım da, yapıcı karakterini mi 
düşürelim? 

Arkadaşlarımın kendileriyle her- gün müşerref 
olurum, bugün buradan çıktıktan sonra üç heyet 
kabul edeceğim. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Bizim heyeti
mizi kabul etmediniz.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Size yol yapmadık mı? Sizin çimento fabri
kanızı yapıyoruz. Kabul etmemişsem vaktim ol
mamıştır. Başka sebep yoktur. Ne emrettiniz de 
yapmadım? Hattâ muhalefette iken bile ne tatlı 
musahabelerimiz olurdu. Malatya'ya iki yol yap
tık; bu Halk Partisinin belediyesidir, diye aklı
mızdan bile geçirmedik. Elimizden ne sây geldi ise 
yaptık. 

Kırşehire'de yaptık, hem neler yaptık. (Sağ
dan : çok şeyler yaptınız, sesleri) (Alkışlar, gü
lüşmeler.) 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, çok 
şey yaptık. 

Müsaade buyurun, biraz hakkı var, biraz yok. 
Diyor ki, arkadaşımız : «Tenkidi biz yapıyoruz ka
bahat oluyor.» Hani bir söz vardır, gelin yapar 
kabahat olur, kızı yapar sevap olur; siz de bizim
kilerin söylediklerine iltifat ederseniz arada mese
le kalmaz. 

Ben size bir hikâye söyliyeyim... 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Bir padişah 

varmış... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Bakın arkadaşımız biliyor, aklı evveldir. 
(Gülüşmeler.) 

Bir padişah bir gün bir rüya görmüş, rüya
da bütün dişleri dökülmüş. Ertesi günü muabbiri 
çağırıp sormuş. Muabbir aileniz efradı, siz müs
tesna, tamam öleceklerdir, demiş. Bunun üzerine 
padişah emir vermiş : «Vurun boynunu!» Vur
muşlar boynunu. Bir başkası gelip efendim aile 
afradı içinde en muammer zat siz olacaksınız, de
miş. 

Teşbih kelimesi kelimesine değilse de söyle
mekten söylemeye fark vardır. 

İşleri bu derece kötümser görmek ve göster-
j mek doğru değildir. Hikmet Bayur da tenkid ya-
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pıyor, ayni şeyleri söylüyor, ama hürriyet yok
tur, istibdadı siz kurdunuz demiyor. Böyle denir
se ben de siz kurdunuz derim tabiî. Binaenaleyh 
bu konuşmalarımızda ne pahasına olursa olsun 
muhalefet düsturundan vaz geçmeliyiz. Mutlaka 
kötü tarafını göreceğiz; ne pahasına olursa olsun 
işlerin kötü tarafı ile herkesin ıttılaına arz ve 
ilân edeceğiz demelidir. Bu tabiattan vazgeçe
lim. Bu maziden kalma bir şeydir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Vazgeçe
cekler, söz veriyorlar. (Gülüşmeler) 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Şimdi 
gördünüz en yumuşağını, en iyisini Nüvit Yet
kin dahi nasıl söylüyor. 

Bizim arkadaşlarımız da söylerler. Elbette söy
lerler. Biz kendi aramızda konuşuruz, yer yer top
lanırız. Grup halinde, idare heyeti halinde topla
nırız. Bize gelirler arkadaşlarımız, konuşuruz. Biz 
daima ihtilât ve irtibat içindeyiz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bir ailenin 
gocuklarıyız. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Ve ben 
bununla büyük bir şeref duymaktayım. 

Herkesi bir anda aynı derecede tatmin et
mek, kudreti beşerin dâhilinde değildir. Siyasi 
arzuları heyecana gelmiş olan bu arkadaş ra
pora yazarken kelemini biraz sert kullanmış. 
Bunun beş yüz kişiye olan irtibatı nedir? Beş 
yüz kişi hakkında iki kişinin şahadetini şahidi 
âdil addedeceksiniz, ondan sonra 500 kişinin 
idamını yapacaksınız. Sonra bu, sizin içinizde-
dir diyeceksiniz. Bizim içimizde de olabilir. 
Bakınız arkadaşlar; karşı taraf nasıl istifade 
ediyor? Onun için dikkatli olmamız lâzımdır. 
(Soldan gülüşmeler) 

Türk köylüsü iki buçuk liranın peşinde 
imiş. Bu Türk köylüsünün fakrü sefaletin için
de bulunduğunun ve ihtiyacın bir ölçüsü olu
yor. Bilmiyorum hangi arzu bu derece heyeca
na getiriyor da hakikatleri bu derece ters gö
rüyorlar? 

.2,5 lira bugün Türk köylüsünün - dediği 
gibi - ısrarla üzerinde duracağı bir para değil
dir. Ama adam var ki, tabiatı iktizası 25 kuru
şun üzerinde dahi durabilir. Bunu değil bütün 
Türk köylüsüne teşmil etmek, bir fakrü sefa
let miyarı olarak bu kürsüden arz etmek dahi 
hatalıdır. Bu, ancak bundan istifade etmek is-
tiyenleri gıdalandırabilir. ölçülü olmamız lâ
zım gelir arkadaşlar. 
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I Bizde döviz temin edecek tesisler henüa; te

mel halindedir. Kimisi bitmiştir, kimisinin ça* 
tısı bitiyor, kimisinin ikinci katındayız, kimisi 
pipeline'in başında bulunuyor. Bu hareket, va
tanı Garp seviyesine ulaştırıncaya kadar de
vam edecektir. Bu falan yerde nihayetleneceit 
bir hareket değildir. Türk milleti büyük bir 
mücadele ile makûs kaderini iktisat sahasında 
da yenmektedir. Türk milleti çağ değiştiriyor, 
devir değiştiriyor, yer değiştiriyor; Garp'ta şts-
refli mevkiini alıyor. Fert başına 34 kilovattık 
elektrik istihlâki olan bu vatana, biz sahibfe 
diyemeyiz. Biz bunu burada bırakmıyacağii', 

I + 'i 
bugün 80 iki sene sonra 160. iki sene sonra 
komşumuzu geçiyoruz. Burada da durmıyaeâ-
ğız. Niçin burada kalalım? Sivas'a başlıyaca-

I ğız, Dicle'ye başlıyacağız, hepsi plânımızda. 
Derakap elimizdekilerijii tezgâha verip boş ka
lanın yerlerine yenilerini getireceğiz, bir ân du
racak değiliz. Plân bu! 

iklim şartları.. Bakın en tatlı konuşan Nü
vit : «ifadei sabıkamda ısrar ediyorum» diyor. 
Yani dediklerimde ısrar ediyorum, diyor. (Gü
lüşmeler) Nedir bu telâş? Çünki derler ki ; sen 
kâfir oldun. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 
Israr ettikleri ifadei sabıkalarını teşMl eden 
bir maddeyi alalım: iklim şartları iyi gitmezse, 
buğday istihsali az olursa, hattâ buğday itha
line dahi mecbur oluruz). Gayet tabiî. Yalnız, 
bu iklim şartlarının müsaitsizliği 1945 te vu-
kubulsaydı siz 3,5 milyon ton alırdınız. Fa
kat istihsal cihazlanmasımn ileri gitmesi ve is
tihsal kapasitesinin yükselmesi neticesi, bu mü
sait olmıyan zamanda dahi biz 9,5 milyon ton 
elde ediyoruz. Yine ifadei sabıkanızda ısrar 
ediyor musunuz? 30 senede hiçbir yıl 9 milyon 
ton buğday almak size nasip olmadı, hakikat 
bu... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Aynı top
raklar üstünde oldukları halde... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Beyefendiler; objektif ölçülere ehemmi
yet verin. Bugün teknik ziraat tahminlerle ol
muyor, bu hususta kurslar açılmıştır. Miktarı
nı yükselttik. Zirai kredi 3,5 milyondan bir bu
çuk milyara çıktı, Türkiye'nin ekilmiş toprak
ları % 40 artırıldı. 40 - 50 bin traktör girdi 
memlekete. Ziraat aletleri miktarı şuraya var
dı : Bir senede 80 - 90 bin liralık tohum dağıtıl-

I di. Sizin zamanınızda bu miktar tohum 10 se-
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nede dağıtılamazdı. Bütün bunlara ilâveten de 
fiyat 30 kuruş olarak devam etti. Yüreği otur
du çiftçinin. işin sağlam olduğunu görünce çift- I 
çiye şevk geldi, işte bütün maddi ve mânevi iyi 
tesirler yüzünden de Türkiye'nin istihsal kapa
sitesi yükseldi. Binaenaleyh gayrimüsait iklim | 
şartları altında dahi sizin zamanınızda en mü
sait şartlar altında temin ettiğiniz mahsulden 
çok üstün, mahsul elde edildi. Maazallah böyle | 
bir kuraklık sizin 'zamanınızda ve hiç cihazlan-
madığımız bir devrede olsaydı beş, tam altı 
milyon ton hububat ithal etmek mecburiyetin
de kalacaktık. 

Şu noktayı da arz edeyim : Matbuat kâğıdı, I 
bilmem şu, bu. Arkadaşlar; bunlar çok hayide 
lâflar. Bunların hepsi maziden geliyor. Bun
lar, üzerlerini tabakatülarz kaplamış, gelmiş, 
geçmiş şeyler. Matbuâj; küllî derecede keski 
kâğıt sıkıntısı çekse. Hattâ bunlara cizye ve
rilse. Nasıl olsa gazete neşredilecek. Ankara'
da Ulus yirmi sene tek başına kalmıştı. Bir 
tek sinemadan başka bir sinema açmıya imkân 
yoktu. Bütün bunlar halkın etine, kemiğine 
kadar işledi. (Dünya) da bu cizyeden fayda
lanıyor, fakat buna rağmen zehir gibi yazıyor, 
hem nasıl? Zehir, zakkum. Varsın yazsın, ne 
korkacağız? Ona birinci sınıf ilân vereceğiz. 
Yazsın, yazsın, yazsın. Vallahi bu kampanyada 
siz söylemeye sıkılacaksınız. Neler var, neler 
var? (Bravo sesleri). Vatan haini olduk, mem
leketi sattık. 15 dönümlük koca tarlaları Ame
rikan çavuşlarına verdik.. 

Sırası gelmiş iken onu da söyliyeyim, Ame
rikan yardımını ve hava şartlarını ileri sürüyor
lar. Hava şartlarını anlattım. .Gayrimüsait hava 
şartlarına rağmen 8.5, müsait hava şartları olur
sa 18 milyon olmaktayız. 

Ondan sonra, E. P. U. ye girmişiz, hepsi 
bundanmış. Bir de Türk Milletinin çalışkanlığı. 
Sizin zamanınızda Türk Milleti çalışkan değil 
miydi? Hava şartlarının müsait olup olmaması, 
yalnız bizim zamanımıza mı münhasırdır? 

İktidarımızın birinci yılında buğday ithal et
mek mecburiyetinde kaldık. 70 bin tonu Amerika
lılardan rica ettik, şuradan buradan rica ettik, 
üç ay bulamadık, işte Zühtü Velibeşe burada. 
Hükümet bunun için az daha istifa ediyordu. 
Kont Sforza, italyan Hariciye Nazırı, 40 bin ton 
buğdayı ödünç olarak size vereyim, dedi. Buğ
dayı getirttik, kifafı nefsettik. Ama bugün 500 
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bin tonu nasıl getirdik, biliyorsunuz. Bakın ne
reden nereye gelmişiz. Büyük ordu besledik di
ye mütemadiyen İsrar ediyorsunuz. Sizin harb 
senesinde sarf ettiğinizin iki mislini biz sulh za
manında sarf ediyoruz. Amerikan askerî yardı-

>mı bize mütemadiyen yeni maddi külfetler yük
lemektedir. Ve bu yardım ancak farkın bütçeye 
inikas eden kısmını karşılıyacak kadardır. Bü
yük şükranlarımızı ifade etmekle beraber 70 mil
yon dolar bugün için büyük bir rakam ifade et
mez. 

Bütün bunların esbabı celisi ve hafisi gayet 
aşikârdır falan kabilinden sözlerini duymaktası
nız. öyle değil. Demokrat Parti iktidarı muaz
zam, görülmemiş bir efor yapmaktadır. 

Istıraplar çok diyor. Ben ıstırapları unuta
lım dedim. Hani, biz muhalefette iken az mı ıs
tırap çektik arkadaşlar? Allah aşkına söyleyin, 
1950 ye gelinceye kadar neler çektik neler? 

Hüseyin Balık bana havayı bozma diyor. 
Kendisi nerede, gitti mi? (Burada sesleri) Hü
seyin Balık bir toplantıda «Allah canımızı al
sın, yeter dedi, ne olursa olsun!» dedi... Yoook 
dedim, sabırlı, temkinli olacağız. Öyle mi, değil 
mi Hüseyin Balık? Koskoca bir partiyi, mille
tin ümidini, böyle fevrî hareketlerle zevale mah
kûm kılamayız, onu korumak mecburiyetindeyiz, 
dedim. Hüseyin Balık'a bu sözleri söyletecek 
kadar derin olan ıstırap onun vicdanında mek
nuz olduğu gibi, bizim vicdanlarımızda da vardır. 
Az mı çektik, az mı çektik arkadaşlar? 

Dün düğün gibi seçim yaptık, dün yakası 
açılmadık sözleri siz bize söylediniz, siz mi ikti
dardasınız biz mi iktidardayız belli değil. (Sol
dan: Alkışlar) 

Memurların politika ile meşgul olması me
selesine de temas edeyim : 

Muhterem arkadaşlar, memurlar politika ile 
meşgul olmazlar, reylerini vicdanlarının iste
diği gibi izhar ederler, şu veya bu partiye ve
rirler, prensip bu. Ordunun politikaya karış
maması hususundaki titizliğimiz gibi bunu da 
muhafazaya devam edeceğiz. 

Bu mevzuda «Devlet memurları hakkından 
şöyle mahrum böyle mahrum» deniyor, bunla
rın hiç birisinin tutar tarafı yoktur. Her şey
den evvel Millet baki, devlet baki, memurlar 
da onun hizmetkârıdır. Onlara haricezmem-
leket muamelesi, ayrı bir muamele elbette ya-

[ pamayız. 
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olarak çalıştırdığımız memurların hesabını biz
den sormaktasınız. Bunların muvaffakiyetin
den veya ademimuvaffakiyetinden mesul olan 
bir Hükümet vardır. Bunların hepsini robot 
mu yapacağız? Ne diyeyim? Komisyon, komis
yon, komisyon, el bir tarafa değmesin. Mesul 
biziz. Yani falan yerde bir vali iyi çalışmıyor 
mu Onu önce siz gözünüzle göreceksiniz, on
dan sonra heyeti teftişiye gidecek. Böyle idare 
nasıl olur? Yani (Eesül Hikmetü muhafetul-
lah.) iyi iş yapanın mutlaka takdir olunacağı, 
kötü iş yapanın ise mücazata mâruz kalacağı 
bir memlekette vicdani rızalariyle iş görenlerin 
adedi kabarıkça olabilir. Her vatandaşı her 
gün imtihan etmeye ' mecbur değiliz. Onları 
muayyen bir sistem içinde milletin hizmetinde 
çalıştırmak lâzımgelir. Devlet memurunun dör
düncü kuvvet olarak mevcut olduğunu falan 
kabul etmiyoruz. Böyle şey yok bizde. Bizde 
hattâ üçüncü kuvvet bile yok. Bizde Büyük 
Millet Meclisi vahdeti kuva esasına istinaden 
bütün kuvvetlerin masdarı ve menseldir. Ana
yasaya sırasında inanırsınız, sırasında inan
mazsınız. Kazanın doğuracağına inandıktan 
sonra vefat etmesine de inanmak lâzımgelir. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi tenkitler okunurken hakikaten insa
nı biraz ciddiyet ve mehabetin dehşeti içinde 
bırakıyor. Neler oluyor? Türk milleti, ardı ar
kası gelmiyen bir iktisadi çöküntü içine atılmış, 
falan filân 

Beyler, bunların hiçbirisi katiyen tahakkuk 
etmiyecektir. Huzurunuzda olacağım, bir Baş
vekil olarak veya bir arkadaşınız olarak ara
nızda bulunacğım. Bu söylenenlerin, yazılanla
rın hiçbiri olmıyacaktır. Bunları böyle kötüm
ser şekilde söyliyeceklerine danışarak, konuşa
rak; sorarak neticelere varsak olmaz mı? 

Ben Halk Partisi iktidarını taktik bakımın
dan tenkidetmiştim, sözlerimin sonunda da bun
ları teknik bakımından hatalı bulduğumu söyli-
yeceğim. Müsaade ederlerse arz edeyim, büyük 
söz söylemenin çok tesir yapacağı zannedilir. 
Meselâ kalktılar 1951 bütçesinde dediler ki açık 
230 milyon değil, 900 milyon liradır. Şimdi kar
şınıza çıkıyorlar, açık 700 milyon liradır diyor
lar. Fakat kimse inanmıyor. Neden? Asıl istik
baldeki tenkitlerini ve vazife görme imkânları
nı büyük sözler söylemek hevesinin kurbanı 
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yapmış, ipotek altına almış olan kendileridir. 
(Soldan, bravo sesleri). Bu bakımdan taktikle
rini tamamen hatalı görmekteyim. 

Maliye Vekilimiz kalkıyor diyor ki, «4 mil
yardan fazla tahakkuk var, 3 senenin bütçesi 
5 milyar olarak tahakkuk etmiştir, bu muaz
zam rakamda anek 4 milyonluk bir eksik var.» 
Şimdi bütçeyi böylesine tatbik etmiş olan bir 
hükümete, bir iktidara siz evvelce de böyle söy
lemiştiniz demek ve yüae çarpılmak ihtimali 
agleb olmasına rağmen, nasıl gelirsiniz de bunu 
söylersiniz? Halbuki ben sizin yerinizde olsam 
bu noktayı meskût geçerdim. Hakikaten açık 
tahakkuk ettiği takdirde o zaman gelirdim. Çün
kü şimdi söylediğiniz takdirde verilecek cevap 
açıktır. işte tahmin beş milyar; işte dört mil
yon lira kadar bir hata. Bütçe tahakkuku ile 
tahmin arasında bu kadar az bir nispet dünya
nın hiçbir tarafında elde edilmiş değildir. Bu 
neticeye rağmen bütçede samimiyetten artık 
bahsedilebilir mi? Siz yüzde 20 - 25 kadara çık
mışsınız, biz ise ancak yüzde 1 - 1,5 kadar ara
da bir fark gösterdik. 

Ben sizin yerinizde olsam bu taktik hatala
rını yapmam. Bunları yazanlar kimler ise be
nim tarafımdan selâm iletin! (Soldan, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

REÎS — Nüvit Yetkin. 
C. H. PARTİSİ MECLÎS GRUPU ADINA 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlarım; muhterem Başvekilin bir sözüne 
işaret ederek sözlerime başlıyacağım. Konuş
makla çok şeyler halledilir, dediler. Ben de ay
nı fikre iştirak ediyorum. Konuşmalarımız mu
hakkak ki birtakım mesafeler almamıza imkân 
vermiştir. 
• Aziz arkadaşlar; evvelâ, sayın Başvekil ile 

mutabakat halinde bulunduğumuz hususlara 
işaret edeceğim. 

İktisadi mevzularda, bizim de teyidettiği-
miz, hattâ beyanatımızda da ifade ettiğimiz 
gibi, Türkiye'nin iktisaden sağlam bir bünye
de olduğu hususunda mutabıkız. (Bravo sesle
ri) . 

Yine Türkiye'nin bir gelişme seyri içinde 
bulunduğu hususunda da mutabıkız. (Bravo 
sesleri) Asırlarca ihmale uğramış memleketi
mizin süratli bir kalkınmaya muhtaç olduğu hu
susunda da mutabıkız. (Soldan, «şöyle yola gel» 
sesleri). 
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Efendim; bunları vaktiyle ifade etmiştik. 

Yeni bir şey söylemiş değiliz. (Alkışlar.) 
Sayın Başvekil, biz istihsalimizi süratle ar

tırmak istiyoruz, bütün gayemiz budur, dedi. 
Bu memlekette hakiki iştira gücünü istihsal ya
ratır. Milleti kalkındırmak için iştira gücünü 
artırmak lüzumunu da tasdik etmiştik. Bu mu
tabık olduğumuz noktaları bir tarafa koyarak 
iktidarın programsızlığı üzerindeki noktai na
zarımızı tekrar edecegîz. Çünkü bu bizim inan-
cımızdır. Yine Muhterem Menderes'in bir be
yanı... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Söz arasında yapılmış bir sürcü lisanı 
tutma artık.. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Değil... Sa
yın Başbakan dediler ki : «Çimento fabrikala
rını şu kadar yılda yapacağız, falan fabrikaları 
şu kadar yılda, şu adede çıkaracağız, işte prog
ram efendim.» Meclise, millete ifade edilmedik
çe, bunu program diye vasıflandırmak, isim
lendirmek imkânsızdır. Program, Büyük Millet 
Meclisine yapılacak işleri sırasiyle, şartlariyle 
ve imkânlariyle ifade etmelidir. Hükümet, şu 
kadar zaman içinde şu işleri yapacağım, diye 
bir program disiplini altına girmelidir. Heves
lere kapılarak her iş için envestismana girmek 
bizim gücümüzü israf etmek olur. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi işler hakkın
da görüşlerimizi belirttik, her fırsat buldukça 
bunları tekrar belirteceğiz. Bu bizim vazife
mizdir. 

Burada Muhterem Menderes'in takıldığı bir 
noktaya cevap vereyim : Bizim itibarımızı sar
sıyorsunuz, diyorlar. Hayır, böyle bir şey yap
mıyoruz. Bilâkis hata telâkki ettiğimiz husus
larda hükümeti ikaz etmezsek vazifemizi yap
mamış oluruz. Biz bunu yapamayız. Biz vicdan
larımızın ve bize rey veren vatandaşların görü
şünü burada ifade ederek hükümeti ikaz ve 
tenkid etmeye mecburuz. Bizde bu suretle hü
kümetin itibarını sarsmak değil, bilâkis hata
lardan alıkoymak, müşterek menfaatlerimiz 
uğrunda hükümeti daha salim neticelere isal 
etmek düşüncesi hâkimdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, iç politika 
mevzuunda Muhterem Başvekili dinlerken şöy
le bir ümide kapılmıştım. Başvekil bütün bu 
güzel sözler - ki onun talâkatine hayranım, 
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onunla boy ölçüşemem - bunların sonunda bize 
bir ümit verir, şu mevzuda bir hamle yapıla
caktır, der diye ümidediyordum. Bütün bu ko
nuşmalarının sonunda bugünkü statüde ileriye 
gitmek için bir tek va'dim yoktur, dediler. Bize 
bu hale tahammül edin, diyor, sonra vatandaş
lar arasında eşit muameleye taraftarım, diyor. 
Biz kimden bir teminat bekledik. Ama en ufak 
bir va'de tesadüf etmedik. 

Biz diyoruz ki, söz bir teminat değildir. İn
sanlar fânidir, hattâ siyasi partilerin iktidarda 
kalmaları da daimî değildir. Ama rejimlerde 
kanuni teminat ve statü baki ve devamlı olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim adlî teminat 
derken kasdımız Muhterem Başvekilin anlat
tığı tarzda bir adlî teminat değildi. Bizim an
ladığımız adlî teminat da bir hâkimin bir vilâ
yetten diğer vilâyete tâyin edilmemesi mesele
si değildi. Hayır böyle bir şey yok. Ve bu mâ
nada arkadaşlarım, size söyliyeyim, Halk Par
tisi iktidarda olduğu zamanlarda da adlî temi
natımız tam ve kâmil değildi. (Soldan : «Tamam 
bunları da kabul etmek lâzım» sesleri) O zaman 
da noksanlarımız vardı. Muhalefet olarak siz
ler de bundan şikâyetçi idiniz. Bizim istediğimiz 
adlî teminat Demokrat Parti programında yer 
almış olduğu tarzda ve Birinci Adnan Mende
res Hükümetinin, Hükümet Programında yer 
almış olduğu şekilde bir adlî teminatın şartları
nın yerine getirilmesidir. Bunu yalnız hükümet
ten değil, Yüksek Meclisinizden de istiyoruz ve 
bekliyoruz. Bu Anayasanın tebdiline dahi müte
vakkıf bulunsa, büyük bir ekseriyet iktidarı Meclis
tedir. Buna da her zaman muktedir bulunuyorsu
nuz. Bu Mecliste icabeden bütün imkânlar kul
lanılarak bu yol açılabilsin. Bu yolun çalılması 
demek, bu memlekette garaz ve ivazdan salim 
olarak bütün meseleleri bir hükme bağlıyacak 
merciin tanınmış olması demektir. Bunun suiis
timali geçmişte olabildiği gibi bugün de olabi
lir. Ne bugünkü mevzuat, ne de dünkü mevzu
at bunu sağlıyamamıştır. 

Başvekilin verdiği misali ben bu hususa işti
rak etmiyorum. Zira bahsettiği karar Temyiz
den de geçmiştir. Kendilerinin bahsettiği isim
deki hâkimin böyle bir duyguya kapılmış oldu
ğunu farzetsek bile.. İsmi geçen hâkimin verdi
ği kararı Temyiz Mahkemesi tasdik etmiştir. 
Temyiz Mahkemesi nasıl böyle bir anonim şir
kete ithal edilebilir. 
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birçok kıymetli arkadaşlarımız var ki, hâkim
lik kürsüsünden buraya gelmişlerdir. Bu arka
daşlarımız Demokrat Parti listesinde aday ol
madan önce hâkimlik vazifelerini ifa ederken 
karşılarına çıkan Halk Partililer hakkında vic
dan ve kanundan ayrılarak hüküm vermemiş
lerdir. Hepsini tenzih ederim. Onun gibi Halk 
Partisi safında listede adaylıklarını koymuş 
olan hâkimleri de huzurunuzda tenzih ederim. 

Muhterem arkadaşlar; bugün efkârı âmme
de, hâkimin emekliye sevk edilmesi gibi bir 
Demokles kılmcı yer etmiştir. O terfi ve tâyinin
de, kadrosuzluk yüzünden tehir tehdidi karşısın-
dadır. Bir de bir yerden diğer yere kaldırılması 
tehdidi mevcuttur. îşte biz hâkimin bu endişe
lerden kurtarılmasını tavsiye ediyoruz. Yoksa 
Sayın Başbakanın buyurduğu gibi «menfaatini 
kaybetmek korkusiyle vicdanını kaybederse para 
karşısında da kaybeder» sözünü, şikâyet ve tale
bimizin cevabı saymıyorum. 

Gelelim matbuata : Başbakanın okuduğu ya
zıları büyük bir üzüntü, büyük bir teessürle din
ledim. Ve buraya kadar getirilmiş olmasını da 
üzüntü ile karşıladım. Bunların hiçbirisi bizim 
partimize ait bir neşriyat değildir, zaten Baş
bakan da böyle bir şey söylememişlerdir. Bun
lar, matbuat hürriyetinin kötü misalleridir. Muh
terem Başbakan bunları okurken, bizi de müte
essir eden tarafı, bunları yazanların kulakların
dan tutulupta adalete teslim edildiğinin müjde
sini vermemiş olmasıdır. 

Arkadaşlar, bizim istediğimiz matbuat hür-
, riyeti bu değildir, «Bu şekildeki zararlı suiisti

malleri önlemeyi hedef tutarak, âmmenin selâ
met ve menfaatini, vatandaşın şeref ve haysiye
tini korumak için muktazi bütün tedbirleri al
makta sizinle beraberiz» dedik. 

Hulâsa edeyim, biz bugün matbuata, bir si
yasi tenkid yazısından dolayı mevkufen muha
kemeye sevkının önlenmesini sağlıyacak bir hük
mün, ispat hakkının tanınmasını, kabul edilme
sini istirham ediyoruz. 

Şimdi memurlar mevzuuna dönüyorum. 
Memurlar mevzuunda muhterem Başbakan, 

onlar için harici ez memleket bir şey düşünme
dik dediler. 

Hayır arkadaşlar, bu şekilde değil, memur
lar için talebettiğimiz şudur. 
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Memurlar kanundan ayrılmayacaktır, memur

lar iktidarda bulunan partinin programlarını 
tahakkuk ettirmek ve icra makamlarının bu yol
da direktiflerinden ayrılmıyacaktır, ama hiçbir 
zaman bir ocak başkanının partizan emirlerine 
kul olmıyacaktır, bundan onu sıyanet etmek lâ
zımdır. 

Aynı zamanda haksızlığa uğradığı zaman 
âmirinin keyfî olarak, kaşını gözünü beğenme
diği için memuru işten el çektirmesi halinde 
ve âmir tasfiye etmekle görevini kötüye kullan-
diği takdirde, mağdura kaza merciine derdini 
anlatma imkânını bahşedin diyoruz. 

Arkadaşlar; radyo mevzuu.. Muhterem Baş
bakan galiba buna tesadüfen temas etmedi. Bi
zim radyo hususundaki şikâyetimiz şudur: Büt
çenin Meclise takdimini, sayın Maliye Vekili
nin nutkunu, radyo verdi, izmir'de sayın Men
deres'in söylediği nutuktan 48 saat geçmemişti. 
Bir partinin lehinde ve icraatını medheder şe
kilde istikbale muzaf prensipler ve kararlar ifa-
9te edildi. Bu nutuk karşısında muhalefetin gö
rüşünün ne olduğu radyo ile verilmedi. Maliye 
Vekilinin nutku biter bitmez radyo kapandı. 
Böyle tek taraflı hükümle, hâkim mevkiinde 
olan umumi efkâr karar veremez. İddiaya kar
şı müdafaanın dinlenmesi lâzımdır. Biz radyo
nun tarafsızlığını ihlâl etmemek lâzımdır diyo
ruz. 

Şimdi; muhterem arkadaşlar; hulâsa olarak 
arz edeyim, eğer iç siyasette, demokraside me
safe almak istiyorsak, söz elbette muhteremdir, 
bahusus birtakım icraatın peşinen vâ'di olursa 
kıymetlidir, ama kâfi değildir. Rejimi kanuni 
müeyyidelere bağlamak suretiyle tarsin etmek 
lâzımdır. Görüşlerimizi sık sık huzurunuzda 
ifade edeceğiz. Bunda usanmıyaeağız. Bu bizim 
üzerimize aldığımız vazifenin icabıdır. Görüşle
rimizin ve vicdanımızın ifadesidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Sevgili arkadaşlarını; sizleri uzun ko
nuşmamla kâfi derecede tasdi etmiş bulunma
ma rağmen, C. H. P. ni temsilen konuşan ar
kadaşıma cevap verecek bâzı noktalar bulundu
ğu için, tekrar huzurunuzu tasdi etmiş bulunu
yorum. 

Programsızlıktan bahsettiler ve Hükümeti 
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programsızlıkla takbih ettiler. Bunlara cevap 
vereceğim. 

iki aydan beri Hükümetin programları ko
nuşulmaktadır. Her milletvekili 10 lira tahsisa
ta kadar, bu sene konulan paralarla, geçen se
ne verilen paralarla neler yaptınız diye sor
maktadırlar. Yalnız bunlarla da ikttifa etmi
yorlar, aynı zamanda bu işleri nereye kadar 
götüreceğimizi de sormaktadırlar. Binaenaleyh 
bütçelerin aynı zamanda Hükümetin icraat 
programı olduğunda acaba kimsenin şüphesi 
mi var? Ben bunu Nüvit Yetkin arkadaşımdan 
sormak isterim. Bu, apaçık bir hakikattir. Uzun 
gerekçelerle, iki aylık müzakerelerle hattâ bu
rada heyeti umumiyede devam eden müzakere
lerle bugün bütçe nedir, dün neydi, neler yap
maktayız, iktisadi devlet teşekkülleri nasıl .iş
liyor... Icığma cıcığına varıncaya kadar her 
şey sorulmakta. Bilmiyorum kendisi Bütçe Ko
misyonunun müzakerelerini takibetmiş midir, 
etmemiş midir. («Âza olduğu halde devam et
medi» sesleri) 

Âza olduğu halde devam etmiyerek Bütçe 
Komisyonunun müzakerelerini takibetmemiş ve 
Hükümetin programını öğrenmemiştir. Orada 
bulundu ise Hükümetin ne işler üzerinde çalış
tığını ve neler yapmak istediğine elbette şahit 
olmuştur. Bizzat bendeniz bütçenin takdimi 
günü, ertesi günü ve daha ertesi günü üç gün 
ardı sıra üçer saat, dörder saat süren izahatla 
bütçenin geçmişte nerelerden alınıp bugün ne
reye getirildiğini, hangi işler üzerinde çalıştı
ğımızı, neler yapacağımızı anlatmış, izah etmiş 
bulunuyorum. Hattâ kendiside bütün bu iza
hatımı teşekkürle karşılamış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe hiç şüphe -
yoktur ki bir senelik hükümet icraat ve faaliyet
lerinin bir programını teşkil eder. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bir senelik. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Ben 

mukadder olanı, akla gelenlerin hepsini bilirim. 
Bir bütçeyi bir senelik bir vesika diye hukuki 
ve kanuni mânasında mütalâa edebiliriz. Bir 
bütçenin meriyet müddeti kanunen ve hukukan 
bir yıldır. Ama bütçe bütün kuvvetini, mem-
baıııı mazisinden alır ve istikbale matuf ve mü
teveccihtir. Bu bakımdan bütçeyi sade bir yıllık 
bir vesika olarak kabul etmeye imkân ve ihti
mal mevcut değildir, isterseniz bütün kitap-
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lan açınız, bakınız, bunun dışında lâf bulamaz
sınız. 

Görüşlerimizi belirteceğiz diyorlar.. Tabiî, 
siz belirteceksiniz ki biz de yaptıklarımızı belirt
mek imkânını bulalım. Siz ancak bize bu şe
kilde yardım etmiş oluyorsunuz. Biz de yap
tıklarımızı ifade etmek için fırsat aramaktayız. 
Sadece bu, dostane bir hava içinde olsun. Hâlâ 
konuşurken baskı altındayız diyorsunuz üzülü
yoruz. Halbuki bir az evvel işaret ettim; böyle 
bir durum yoktur. 

Arkadaşlar; biz vaktiyle ne sıkıntılar çek
miştik. Bugün sizlerin vaziyeti bal börek. Siz, 
hani bir tâbir vardır; gündüz külâhlı, gece 
silâhlı; iktidarda iken başka konuşuyordunuz, 
muhalefette iken başka konuşuyorsunuz. Niçin 
iki ölçü kullanıyorsunuz? Bugün sizin partinizi 
tazyik eden hiçbir şey yoktur. Varsa söyleyin, 
derhal izale edelim. Huzurunuzda, Büyük 
Meclisin huzurunda, Türk milletinin huzurun
da söylüyorum, hiçbir diskriminasyona taham
mülümüz yoktur. Ama siz buuu söylemediniz. 
12 Temmuz'da neşredilen beyanname o zaman 
mevcudiyetimizi lâfla kabul ediyordu. Tasav
vur ediniz biz muhalefete ne şartlarla girdik; 
bugün sizin vaziyetiniz favkalâdedir. Ne söylü
yorsunuz siz? Ankara'da bir müteşebbis heyet 
bulabilmek için dört ay çalışmamız lâzımgeldi. 
Yedi kişiyi bir araya getiremedik, herkes kor
kuyordu. istanbul'daki teşkilâtımız 1950 seçim
lerinin iptidasında teşekkül etti. Ondan sonra 
demokrasinin heyecanı ile daima hareket ha
linde bulunan izmir'de yedi kişilik bir müte
şebbis heyet kurabilmek için 3 - 4 ay beklemek 
mecburiyetinde kaldık. 300 bin kişi içinden 
yedi kişi bulunmaz mı idi? Nasıl bir idare için
den çıkmış bulunuyoruz anlaşılmaktadır... Niçin 
bu kadar süratli feramuş buyuruluyor, insaf 
lâzımdır. Muhalefatin istekleri, mutlaka muha
lefetin işine yarar neviden olmaması lâzım<relir. 
Çok misaller verecektim; vicdanlarınızı ürper
tecek yüz binlerce misaller vermek mümkün
dür. Bunları, bu yazıları yazanları hapse tık
mak mümkündü, tıkmadık. Bilâhara gelen ka
nunlar bu kötü istimalleri önledi. Müstehceni, 
hakareti kaldırdık. Vatandaşa vatandaş muame
lesi yapmak biribirine (Herif, edepsiz, ulan) 
gibi tâbirlerle hitabetmeyi önlemek istedik. 
Türkün terbiyesi bu değildir. Cemiyeti ızlâl 
etmek için delileri, yarı delileri, muhterisleri 
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ve vatan hainlerini başıboş bırakmak şiarımız 
değildir. Çok rica ederim, hürriyeti yalnız siz 
kullanacak olsanız size verelim, ama sizin sipe
rinizde bütün memlektin haili olan teşkillerin, 
teşekküllerin hepsi harekete geçecek. Siz de
ğilsiniz yalnız, sizin top ateşiniz altında bu 
memleketin bünyesini tahrip edecek nice hücum
lar yapılmıştır? Size örnekler veriyorum, bun
ları niçin anlamazlıktan geliyorsunuz? 

İtibarımızı kesrediyorsunuz sözüme karşı : 
Hayır biz sizin itibarınızı kesretmiyoruz, ikaz 
ediyoruz lalan diyorsunuz. Bunun için şimdi 
biribirimizi üzmek icabetmez, üzmek vaziyetinde 
değiliz, bilâkis daha iyi geçinelim arzusunda 
olduğumuz için ben kendimi tutuyorum. Ben 
daha birçok misaller verebilirim. Millî menfa
atleri haleldar eden birtakım icraattan ve hattâ 
teşebbüsattan bahsedebilirim. Ama ne fayda? 
Bunları geri bırakalım. Ben, Başvekâlet maka
mında oturan bir adamım, bildiğim birçok şey
ler var, bırakalım bunları. 

Ondan sonra iç politika bakımından buhran 
var, Anayasa buhranı, rejim buhranı, rejim 
buhranı.. Bir yeri kaşıya kaşıya yara edersiniz. 
Bejim buhranı, rejim buhranı.. Kellim kellim 
lâyenfa. Hangi hürriyet istiyorsunuz? Tepe
mize çıktınız tepindiniz, vatan haini dediniz, 
hangi hürriyet istiyorsunuz? Biz matbuat hür
riyetini yüzde yüz kaldırdığımız zaman Halk 
Partili bir tek insaflı insan çıkıpta vadini ye
rine getirdi mi? Şu matbuatı hürriyete kavuş
turmak değil, hürriyetin ötesinde bıraktık. Bir 
adam çıktı mı? İktidarın en büyük ehemmiyet
le üzerinde duracağı nizam bahsidir, millete 
karşı, Meclise karşı yaptığı vâ'di yerine getir
mek için matbuat kanununu kaldırdık, sizin 
yapmadığınızı yaptık. Vaziyetleri bu, belki mu
halefetin işine geliyor, diyebilir ki üstünde ne 
kaldı ki altmdakinin üstüne gelmesinden ihti
raz edelim. Karışsın bir defa, belki işimize öyle 
daha iyi gelir. (Böyle bir şeyi kimse düşünmez 
sesleri). Ama iktidar böyle düşünmez. İktidar 
her gün koskoca bir memleketin ihtiyaçlarına 
cevap vermek değil, aynı zamanda memlekette 
nizam ve intizamı muhafaza etmek mecburiye
tindedir. Bâzıları belki arz ettiğim şekilde ka
rışmasını istiyebilir. Ama olgun bir muhalefet 
istediği kadar hürriyeti kendisi istihsal eder. 
Bu, pazarlıkla alınmaz. Demek ki ben bir elimi 
uzatsam kolumu kaptıracağım, kolumu uzatsam 
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başımı kaptıracağım ve nihayet başımı uzat
sam beni yutacaksın. Yok, böyle şey olmaz. Ne 
zaman memnun olacaksınız? İktidara getirip 
buyurun dediğimiz zaman mı?. Biraz insaflı 
olunuz arkadaşlar, bize imkân veriniz. İktida
ra geçtiğimizin daha ikinci ayında vaitlerinizi 
yerine getirmediniz dediniz. Af Kanununu çı
kardık, Matbuat Kanununu kaldırdık. Bir tek 
kişi çıkıp da iyi yaptınız diyen oldu mu? Geçen
lerde reisiniz buraya geldi ve üç meseleden bah
setti. Hâkim meselesi, Kırşehir meselesi, bir de 
radyo meselesi. Onunla iş bitiyor mu? Böyle bir 
kapı açıldı mı arkasından neler gelir neler? 
Ondan sonra ne yapılacak, onu bilmeyiz. Ora
sını Allah bilir. 

Siz bugünkü vaziyete tahammül etmeye alı
şınız, zira biz bir rejim meselesi mevcut olduğu
na kaani değiliz. Bizim istediğimiz şey, sadece 
vatandaşın haysiyet ve şerefidir. Huzur içinde 
yaşamak ve çalışmak istiyen Türk milletinin ar
zusunu yerine getirmek için mukabilinde ted
birler olarak bunu istedik ve tatbik ediyoruz. 
Muaşerette, şunda, bunda belki bâzı aksaklık 
olabilir, onları gösterin derhal telâfi ve ikmal 
etmeye hazırız. İşte bu anlayış ve bu mesut ha
va içerisinde beraberce, daha ileri ve daha so
rumsuz bu rejimin beraber bekçileri olabilmek 
liyakatini gösterdiğimiz zaman hiçbir mesele 
halledilmemiş olarak ortada kalmaz. 

Ne arz etmiştim, kanunlar içtimai iktisadi 
ve siyasi zaruretlerin icabıdır. Bu zaruretleri de 
apaçık, size okudum, vesikalarla anlattım. 

Bayan hâkim keratalar, pezevenkler diyen 
adamı 10 güne mahkûm etti, onu da sonradan 
bıraktı. Biz böyle bir rejimin içinden geldik. 
Üç sene, dört sene anamıza, babamıza, sinsile-
mize, sülâlemize işitilmedik, söylenmedik küfür
leri yaptılar. Müstehcen ufunetleri saçtılar. He
pimizi terzileftiler. Cemiyet bünyesinin tahribi
ni bir mesul hükümet olarak sonuna kadar bı
rakabilir miyiz? 30 tane komünist gazetesi çı
kıyordu, 40 tane kara taassubu koruyan gazete 
çıkıyordu. Atatürk için neler söylendi. Bunların 
hepsi cansız kaldı. Demokrat Partinin ilk za
manlarında yapılan bu hareketler için bir hâ
kimin bir suçlu için beraet kararı vermesi o hâ
kimin cemiyet için mergub ve muteber adam 
olduğu kanaatiyle idi. Bunların hepsini biz bi
liyoruz. İktidar zaruretler karşısında tedbirle
rini almakla mükelleftir. Bugün sizin vazife 
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görmekte müşkilâta mâruzmuşsunuz gibi feryat 
halinde olmanızın sebebi nedir? 

Biz muhalefette iken Demokrat Par t i Ma
latya'da çok mu bahtiyardı? Ne idi o adli temi
nat bahsinde bahsettikleriniz? Lütfen hatırla
tın... . 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Tâyin, terfi, 
nakil, emekliye sevk... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bunlar hâkimler kanununa göredir. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Bugün bun
lar icranın elindedir. 

DEVLET VEKİLİ MÜKERREM SAROL 
(İstanbul) — Mevcut kanun onların zamanın
dan kalan, eski kanundur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Sonra söyliyeyim, «Kalmasın Rabbım, 
âlemde bir hakikat nihan». Temyizden geçti, 
diyorsunuz. Temyiz de bu hevese kapıldı, açık 
konuşuyorum. Söyleyin beyler, 100 - 200. bin 
karar içinde bunun bir tek misali yoktur, bir 
gazeteci ki, şu partinin bir nutkunu söyleme
sinden altı ay hapse mahkûm ediliyor ve tecil 
edilmiyor. Yok bunun eşi. Bu, bir. 

İkincisi; Kabine buhranı var, hükümet de
ğişikliği oluyor, Kabineyi abdesthane yapıyor, 
öyle bir karikatür, tezyifkâr bir karikatür. Bu 
hususta Temyizin bir kararı var, alın okuyun. 
Hâkim de hevese kapılıyor. Hâkim dediğimiz 
melek, melâike değil, söyleyin Allah rızası için. 
Ne oluyor, tapu mu yapacak bu memlekette? 
Muayyen vazifeyi görmek üzere tâyin edilmiş 
bir adam. Onun teminatı usullerinde, Usul 
kanunlarındadır. Teminat, fazla bir şey yapa
maz, o da kanunun şu hükümlerine riayet etmi-
ye mecburdur. Yoksa onlar da diğerlerinden 
farklı bir şey değildir. Hukuk mektebinden çı
kan bir arkadaş oraya intisabetmiş, diğeri de 
başka yere; biri hâkimliğe intisabetti diye ter
temiz, diğeri başka bir yere, meselâ idareye 
sülük etti diye her türlü şerirlikle melûf mu 
telâkki ediyor beyler? 

Onun vaziyeti de sarihtir, Büyük Millet 
Meclisi dahi kararını bozamaz, kararından do
layı sual soramaz, murakabeye tâbi değildir. 

Hâkimliğin hususiyeti nedir? Bunu neden 
anlamazlıktan geliyorsunuz? 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Bir sual so
racağım müsaadenizle. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-

la) — Müsaade buyurun, bitireyim. Emekliye 
sevk edilecek. Ne yapalım 45 sene mi hizmet 
etsin ? Açık konuşalım, bir zamanlar 25 sene 
idi, 30 seneye çıkarıldı. Bu takdirî bir şeydir. 
Bâzı memleketlerde 20 sene, bâzılarında 25 se
ne, bâzılarında da 30 senedir. Biz, devlet rejimi 
olarak 25 seneyi kabul ettik. Bunun esbabı mu-
cibesi vardır. Memuru çıkarmak kolay değildir. 
Geliyor, mülkü gibi oturuyor. Hizmet edemi-
yecek ve hizmetinden istifade edilemiyeceği an
laşılmış olanların, artık devletin ve milletin 
yakasını bırakarak 3 - 5 sene erken işten ay
rılmasını temin ettik. Belki tekrar 30 seneye 
çıkarılır. Bu, Allah yapısı değil ya. Gördüğü
müz zaruretleri takdir edecek merci Büyük 
Millet Meclisidir. Bu kötü kullanışları tecziye 
etsinler. Mümkün olmadı efendim, kaç defa 
mahkemeye verdik, mümkün olmadı; beraet 
beraet! Çünkü ya suçun tavsifinden, tarifinde 
ve yahut da hükmün noksanından ve yahut da 
müeyyidenin zaafından istifade etmek suretiy
le, affedersiniz. Camianın sinesinde bir lâğım 
gibi cereyan eden bu edebiyat, cemiyetimizi 
yıllarca sarsmakta devam etti, yine de bunu ön
lemek mümkün olmadı. Bütün medeni, demok
rat memleketler bunu halletmişlerdir. (Kerata) 
bile dedirtmiyeceğiz, bunu önlemiye azmettik. 
Bir partinin mümessili bunu söylüyor, hem de 
meydanlarda söylüyor. Çoluğumuz, çocuğumuz 
vardır, ayıptır bunlar. 

Ticanileri ayaklandırdılar, bilmem neleri 
ayaklandırdılar, memlekette fesat çıkardılar. 
Hâkimlerden mevkufen muhakeme etmek hak
kını kaldırmak istiyorlar. Hem hâkime salâhi
yet verelim diyorlar, diğer taraftan da bir hak
kı hâkimden kaldıralım, diyorlar. Bu, bizim 
koyduğumuz hüküm değildir, sizin zamanmız-
dadır. Az mı İzmir Hapishanesinde Samet Ağa-
oğlu'nu, Bahadır Dülger'i ziyaret ettik. Bir
çok arkadaşlarımız liste halinde İzmir Hapisa-
nesine atıldılar. 

Hukukun esaslı kaidesidir : Suçun işlenmesi 
devam edecek olursa önleme tedbiri alınır, çün
kü maznunen mahkemeye verilmiş. Bunun hak
kında hüküm lâhik olsun, ondan sonra vaziyet 
devam etsin denirse ne olacak? Mahkeme neti-
celeninceye kadar, 6 ay, eline geçirdiği gazete
de yazsın dursun mu? Sanki âmmeye münhasır, 
has olan bir şeyi hakikatta matbuat hürriyetin-
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den istifade eden hiç değilse birinci derecede 
istifade eden sayılı zevat bunlar!.. Bunlar dini 
imanı elden bırakıp da günün birinde bir va
tandaşı mahvetmek için kıyam edecek olurlar
sa, suçun önünü almak imkânı mevcut olmadı
ğı takdirde altı ay gayrimevkuf olarak mahke
mesinin devammca o adamı mahvetmek imkâ
nına sahiptir. Fransa'da Maarif Nazırı Salen-
gro'nun açılan bir muhalif matbuat iftira kam
panyası sonunda intihar ettiğini bilirsiniz. Ya
ni hükümete gelmek serdengeçtilerin marifeti 
mi olacak? Hükümete gelenler mutlaka sövü
lecek sayılacak mı? Anlamadım. Binde bir ih
timale karşı öyle bir tedbir koyacaksınız ki, bü
tün şerefler, namus ve haysiyetler açıkta kala
caktır, bu mu bizden istenilen? 

Sorarım; bugün Heyeti Vekile âzası için 
tahkikat açılmasını mucip bir şey biliyorsanız 
söyleyin. Bu kürsü serbesttir. Matbuat yazsın. 
Siz gelin kürsüden söyleyin, matbuat yazar. 

Ha, memur kanundan ayrılmıyacaktır. Si
zinle beraberim. Haksız muamele yapmıyacak; 
ocak başkanından emir almıyacak, katiyen ve 
katibeten! Fakat ne hazin! Sözüm buraya gel
diği zaman bir maziyi hatırlamamak imkânı 
yoktur. E.. Siz şahidi âdilsiniz, kimlerden emir 
aldıklarını bilirsiniz. Rahmetli Cevdet Kerim 
gider, İstanbul'da parti namına her şeyi yapar
dı. Falan namına şu kadar adedde rey. Söyle 
Agâh. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Müsaade edin, 
söyliyeyim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Aman yarabbi. Bu kadar özbeöz demok
rat ne zaman oldunuz? Katıksız, bembeyaz, süt-
besüt demokrat ne zaman oldunuz? 

Radyo mevzuu; size söz veriyorum : Maliye 
Vekilinin de sözleri radyoda söylenmiyecek, 
Ne sizin, ne bizim radyoda sözlerimiz geçmesin, 
ne olur? Fransa'da 16 tane parti var. Mikrofo
nun başından bunlar sabahtan akşama kadar 
konuşuyorlar mı? Dünyada böyle bir şey yok
tur. Soruyorum size; radyo yokken demokrasi 
yok muydu? Bu radyo meselesini vatanın bi
rinci meselesi haline getirdiniz. Radyoda ta
raftan neşriyatı, politik neşriyatı, propagandaya 
taallûk eden neşriyatı durdurduk. Böyle bir şey 
olursa, dostane dikkatimizi çekin, nazarı dikkate 
alacağımızı görürsünüz. Lehimizde olduğu gibi 
aleyhimizde de oluyor. Radyoyu mekteplerdeki 
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münazara gibi kullanamayız. Münazara heyeti 
karşılıklı inip çıkacak. Horoz mu döğüştürüyo> 
ruz? Biz hükümet icraatını konuşuyoruz. Türki
ye, memleket kazan biz kepçe mütemadiyen karış
tıracağız, karıştıracağız... Bu tansiyon yetmedi 
mi? Hakikaten 8 - 1 0 seneden beri Türk milleti
nin sinirlerini o derece gerdi ki, olgun bir mil
let olmasa idi hâdiseler çıkardı. Ne lüzum var?.. 
Müspet işler üzerinde dev adımlariyle yürürken 
hayır onları bırak gel seninle rejim mücadelesi 
yapalım. Ha bre, de bire. (Gülüşmeler.) Radyoda 
bu. 

Şimdi neticei meram, hulâsai kelâm Nüvit ar
kadaşım benden şey istedi... Bir mürüvvet üç mis
li mukabele görecektir, mürüvvet istiyoruz sizden. 
Mürüvvetti olun, âlicenap olun, mukabelesini kat 
kat göstereceksiniz. (Soldan : Bravo sesleri, sü
rekli alkışlar.) 

REİS — Nüvit yetkin. (Ooo! Kâfi sesleri.) 
C. HALK PARTİSİ SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, 
Başbakanın radyo mevzuundaki sözlerini dinle
dik, bunu bir vait telâkki ediyoruz. Biz muha
lefetten bir iyi niyet gördüğümüz takdirde üç 
misli ile mukabele edeceğiz yolundaki va'dini se
net ittihaz ediyoruz. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

REİS — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakereler bitmiştir ve başka söz istiyen 
de yoktur. Bu itibarla maddelere geçilmesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

2. — İdare Âmiri İzmir Mebusu Mehmet Al-
demir ve iki arkadaşının, 1757 sayılı Kanuna ek 
5142 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve yeniden 
•bir hüküm tesisine dair kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (2/64) (1) 

REİS — Verilmiş bir takrir vardır, onu oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
18 .11 .1955 

İdare Âmiri İzmir Mebusu Mehmet Aldenıir 
ve iki arkadaşının 1757 sayılı Kanuna Ek 5142 
sayılı Kanunun kaldırılmasına ve yeniden bir hü
küm tesisine dair kanun teklifinin, 1955 senesi 
bütçesiyle ilgili olması dolayısiyle, ruznameye alı-

(1) 159 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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narak müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
İzzet Akçal 

REİS — Bütçe ile ilgili bir kanundur, gün
deme alınması teklif edilmektedir. Teklifin gün
deme alınmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

Sırrı Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; milletvekilleri tahsisatının artırılması 
hakkındaki kanun teklifini ne bir polemik mev
zu yapmak ne de bir gösteriş jesti yapmak 
maksadiyle hareket etmek niyetinde değiliz. 

Milletvekilleri aylıklarının artırılmasına, ge
niş işçi zümresi üzerinde ve 400 bini bulnan 
memur ailesi ile sabit gelirli vatandaşların omu-
zunda ağır bir yük teşkil eden hayat pahalılığı 
hususundaki iddialarımızın bir delili ve teyidi 
mahiyetinde olarak işaret etmeyi vazife sayarız. 

Milletvekili maaşlarının hukuki vaziyeti ne
dir?. (Maaş değil tahsisat sesleri) Biz yeni nes
lin çocukları olduğumuz için tahsisatı aylık mu
kabili alıyoruz, siz ne derseniz deyin. Huku
ki mahiyeti Anayasa ile derpiş edilmiştir. Ana
yasaya göre milletvekilleri aylıkları hususi bir 
kanunla tâyin ve tesbit edilir. Baremin ikinci 
derecesinde yer almakta bulunan memur maaş
larına göre de ayarlanmaktadır. Yani 125 lira 
asli maaşlı bir memurun temin edeceği hak ve 
menfaate müsavi ve muvazi bir şekil almakta
dır. Bu aylık 22 . XII . 1947 tarihine kadar yu
varlak hesap 560 lira idi. 22 . VII . 1947 de ya
pılan zamla yuvarlak hesap 750 lira ve yolluk
larla beraber 1 .000 lira oldu. Halihazırda tah
sisat ve ödenekler karşılığı olarak bir milletve
kilinin ayda eline geçen miktar yuvarlak he
sap 1 400 lira civarındadır. 

Şimdi arkadaşlar, bu meblâğın lehinde ve 
aleyhinde söylenecekleri kısaca tahlil edelim. 
Hakikaten teşriî vazifesini gören bir milletve
kilinin maddi sıkıntı çekmemesi hayat paha
lılığından berî ve azade kalması, milletvekilinin 
gönül rahatlığı içinde vazife görmesi lâzımdır, 
bunu kabul ederiz. Milletvekili millî iradenin 
mümessilidir, onun huzur ve emniyet içinde ça
lışmasını arzu etmekteyiz. 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Arkadaşla

rın razı değil... Sen böyle konuşuyorsun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Milletvekilliği

nin mecburi bir hizmet olmadığı aşikârdır. Teş
riî kudret ve kuvveti elde bulunduran teşriî 
Meclis âzalarının da bu büyük şeref ve mesu
liyet ve vazifeleri karşısında elbette her mesu
liyet ve şeref gibi, meşakkat ve ıstırabı da se
ve seve katlanacağı aşikârdır. 

İhtiyaçların hududu yoktur, bu bir ik
tisadi kajdedir ve iktisadi kaidelerin en 
basitidir; ihtiyaçlar tatmin edilmedikçe, hu
dudu genişler. Bu hududun nerede baş
layıp, nerede bteceği belli değildir. Hayat pa
halılığını zamlarla önlemek imkânı olmadığı da 
aşikâr bir hakikattir. 

Bugün eline 1 000 lira geçen, veyahut aldığı 
maaş 1 000 lirayı bulan Temyiz Reisi Genel 
Kurmay Başkanı; Ordu kumandanları, Devlet 
Şûrası azaları mevcut iken... (Onların eline bin 
liradan fazla geçer sesleri) Geçmez efendim. Bu 
memlekette yetmiş lira ile gçimini temin eden 
imamlar mevcut iken, yüz ilâ yüz yirmi lira ile 
geçinen memurlar mevcut iken, bu memlekette 
üniversite mezunu bir genç, bir tabip, bir teğ
men, bir hâkim öğretmen, mühendis 200 - 250 
lira arasında maaş alırken... (sen razı değilsen 
Kızılay a ver sesleri) Milletvekillerinin aylıkla

rının 2 000 liraya çıkarılmasına gönül razı de
ğildir. Mantık razı değildir. (Gürültüler). 

Yalnız şunu nazarı itibara almak lâzımdır: 
Memleketimizin ücra bir köyündeki vatandaşın 
yıllık geliri hangi meblâğın üstündedir. Bunun 
sarih istatistiği yapılmış mıdır? Demin Sayın 
Başbakan konuşurken, gayet belîğ ve veciz ifa
deleri arasında iştira gücümüzün kuvvetlendiğin
den bahsettiler. Vasati olarak 500 bin koşum 
hayvanı mevcut olmıyan köy bu 500 bin asgari 
ücreti tâyin ve tesbit edilmemiş işçi, 400 bin me
murun ailesi 160 000 topraksız çiftçi ailesinin 
durumu meydanda iken iki bin lira maaş alma
ya hakkımız yoktur. Amerika'da dağlık bölge
lerdeki köylünün firijideri evinin bütün konfo
ru var ve kendisine vasati içtimai bir hayat te
min ediyoor. Ama benim memleketimin her han
gi bir köyünde 400 koyunu olan bir köylü va
tandaşın yıllık gelirinin bin liranın üstünde 
olduğunu bana burada gelip istatistiklerle ispat 
edebilir misiniz? Buna imkân yoktur. Zira yıl-
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lık geliri 1 000 lirayı bulmıyan milyonlarca in
san vardır. Fransa'da bir mebusun aldığı ma
aşla orta derecedeki memurun maaşı arasında 
büyük fark yoktur, ingiltere'de bir hâkimin ay
lığı yanında mebus maaşı cüzidir. 

22 . VII . 1947 de milletvekilleri maaşlarına 
zam yapılırken Muğla Mebusu Necati Erdem 
arkadaşımız bu kürsüden şunları söyledi : De
mokrat Parti milletvekilleri içinde bu tasarının 
yani milletvekilleri maaşlarına, tahsisatlarına 
zam yapılması hakkındaki tasarının lehinde oy 
verecek arkadaşımız yoktur. Parti namına bunu 
tebliğ ediyorum demişti... D. P. milletvekillerin
den ayni şeyi bekliyoruz. 

Arkadaşlar, size Cumhuriyet Gazetesinin 
17 Şubat 1953 tarihli sayısında «Kendi kendimi
zi tenkid» sütunundan aldığım bir mektubu 
okuyacağım : (Gürültüler, biliyoruz sesleri). 

Müsaade buyurursanız okuyalım: (Üç çocuk 
babassıyım, ayda doksan lira ev kirası veriyo
rum, Yüksek Muallim Mektebinden mezunum, bi
liyor musunuz ne kadar maaş alıyorum? Ayda 
elime geçen 243 liradır. Namusumla temin ede
rim ki; üç aydan beri evimize koyun eti girmedi.) 

Arkadaşlar bu dtevalar halledilmeden evvel 
biz kemerlerimizi sıkabiliriz, sıkmalıyız. (Sebe
bi sizsiniz sesleri, gürültüler). 

REİS —• Devam buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Vaktiyle 

Talât Paşa Dahiliye Nazırı, daha Sadrazam ol
mamış. O zaman Sadrazam maaşı 25 bin kuruş, 
Talât Paşa bu paranın çok olduğunu iddia edi
yor. Diyor ki, ben bu paranın en az 10 bin ku
ruşunu biriktiririm. Bunun bir kısmını hayır 
işlerine, bir kısmını da şurada burada kullanı
rım. Talât Paşa Sadrazam olduğunda samimî 
olarak Osmanlı Meclisi Mebusamnda dedi ki, 
hakikaten vükelânın kendisine mahsus masraf
ları vardır, bu para azmış. Ama Talât Paşa bir 
kuruş ne kendi maaşına ne de mebusların maa
şına zam yaptı. Hepimiz bu zihniyetin evlâtları, 
bu memleketin ıstıraplarına deva bulmaya mec
bur insanları olarak ve bütün vatandaşlara bir 
timsal, örnek olarak onların dâvalarını halletme
den, ıstıraplarına deva bulmadan, onların sır
tında ıstırap mevzuu olan hayat pahalılığını gi
dermeden, bu yükü kaldırmadan kendi maaşla
rımızı artıranlayız. Buna reylerimiz kırmızı ola
caktır arkadaşlar. (Sağdan alkışlar) (Soldan 
gürültüler) 
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I REİS — Burhanettin Onat. 

Dinliydim arkadaşlar. Agâh Bey, Sırrı Bey, 
rica ederim; dinliydim. 

Buyurun Burhanettin Bey. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bütçelerde maddelere geçil
mesi teklif edildikten ve kabul edildikten son
ra önümüze bir kanun tasarısı geldi. Mebus ma
aşlarını artırmaya matuf bir tasarı. Tevzi edil
diği zaman gördüm arkadaşlar, esbabı mucibe-
sini okudum. Esbabı mucibe bir bakıma haklı
dır arkadaşlar. Memurlar üç maaş nispetinde 
ikramiye alıyormuş, mebuslar şimdiye kadar al
mamışlar, yaapılan bu zamla bu kayıp telâfi 
edilecekmiş. 

Bunun tahtında müstetir bir esbabı mucibe 
daha var; maaşların kâfi gelmemesi, tahsisatın 
kâfi gelmemesi. Belki bu da doğrudur arkadaş
lar. Ancak burada ciddiyetle düşünmek mecbu
riyetinde olduğumuz, göz önünde tutmak mec
buriyetinde olduğumuz noktalar vardır. 

Muhterem arkadaşlar bunları aklınım erdiği 
kadar, vicdanımın emrettiği şekilde açıklama
ma müsaadenizi rica edeceğim. 

Aldığımız tahsisat kâfi değildir, dediler. Bi
zim aldığımız tahsisat ayarında devlet Hazine
sinden maaş alan memurlar var. Eğer bu para 
bize yetişmiyorsa onlara da yetişmiyor demek
tir arkadaşlar. 

Baremin en yüksek derecesinde maaş alan 
memura yetişmezse onlardan aşağıda maaş alan 
memurlara elbette yetişmez. Devlet Hazinesin
den geçinen bütün bir vatandaş zümresi mahru
miyet içinde iken yalnız dört başı mamur şekil
de yaşamak hakkı biz mebuslara mı racidir? 
(Personel kanunu geliyor sesleri) 

Personel kanunu geliyor deniyor; herkesi, 
her vatandaşı terfih edelim ondan sonra sıra 
bize gelsin. 

Ben esbabı mucibeyi okuduğum zaman dü
şündüm ve benim Meclisteki muhterem arka
daşlarımın malî seviyelerini gözümün önünden 
geçirdim. Bir kısım mebus arkadaşlarım - Allah 
sayılarını artırsın - çok zengindirler, içinizde 
Allaha çok şükür milyonerler var, fabrikatörler 
var, büyük müessese sahipleri var, bunlar muh
taç değildirler. 

Bir kısım arkadaşlarımız yüksek maaş al
makta iken baremin birinci derecesinden emek-

— 383 — 



î : 44 20.2 
liye ayrılıp gelmiş arkadaşlardır, bunlar aym ı 
zamanda emekli maaşı da almaktadırlar. Bunlar 
da böyle katı bir ihtiyaç içinde değildirler. 

Bir kısmı da mebus olduktan sonra ancak bu 
seviyede, bu kemiyette bir tahsisat almaya baş-
lıyan arkadaşlardır. E.. Bunlar da dünkü vazi
yetlerine nazaran bugün daha müreffeh bir va
ziyetedir demektir. Hepsinden sarfınazar arka
daşlar, far^ediniz ki yetişmiyor... Memurlara 
zam verilmiş, biz almamışız falan, filân.. Biz bu
raya mebus olarak gelirken tahsisatımızın bu 
kadar olduğunu bilmiyor mu idik? Bile bile gel
medik mî? Hangi cephesinden bakarsanız bakı
nız arkadaşlar bu kanunu kabul edecek olursak 
doğru bir harekette bulunmamış oluruz. Uzun 
uzun izahına geçmiyeceğim, fakat bunu sizin 
yüksek takdirlerinize arz ederek bu teklifin 
reddedilmesini Partimizin selâmeti ve Demok
rat Parti mebuslarının haysiyeti bakımından 
doğru buluyorum... 

MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Haysiyet 
yok, ne haysiyeti, onu nereden çıkarıyorsun... 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Bu 
bakımlardan doğru buluyorum. Takdir sizle
rindir. 

REİS — Agâh Erozan. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, milletvekili maaşlarının artırılması 
yolundaki tasarı üzerinde bendeniz müspet mü
talâada bulunacağım. Son günlerdeki gazeteleri 
okuyacak olursak, İngiltere'de, Amerika'da ve 
daha birçok memleketlerde mebus maaşlarının 
artırılması yolunda hareketler müşahede edil
mektedir. Bunun, takdir buyuracağınız veçhile, 
muhtelif sebepleri vardır. Artışın lüzumundan 
ziyade nispeti üzerinde konuşmak mümkündür. 

Bendeniz milletvekili olmadan evvel memu
riyetimde aldığım para bugünkü mebus maa
şına yakın idi. Derhal ilâve edeyim ki, bir me
murun aldığı maaşla mebusun aldığı maaş mu
kayese edilecek olursa birçok ahvalde şart ve 
icaplara göre memur kârlı çıkacaktır. Bugün 
mebusun zaruri olarak iki evi vardır. Biri dai-
rei intihabiyesinde, diğeri Ankara'da. Mebus 
vazifesini bihakkin ifa etmek isterse gezme, 
seçmenle daimî temas ve buna tekabül eden 
masraflar yekûnu büyük bir rakama baliğ olur. 
Millet, vatandaş, seçmen bugün milletvekilini 
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her zaman yanında görmek istemektedir. Bu 
isteğin zaruri masraflarının mebusa verilme
sinde vatandaş kanaatimce şikâyetçi değil, 
memnuniyetini izhar edecektir. (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar, bu tahsisatın üzerinde polemik 
yapmak kolaydır. Tahsisatın noksanlığı karşı
sında hayatını yalnız bu tahsisata bağlıyan 
milletvekiliyle tüccar milletvekilini hususi işle
rinin peşinde koşan avukat milletvekilini tah
sisatın azlığı içinde ayrıca mütalâa etmek ye
rinde olur. Her türlü şahsi menfaatten uzak 
bir şekilde vazife görmenin zevki içinde çalı
şırken mebusa verilen tahsisatın çokluğu de
ğil azlığı kanaatimce üzerinde durulacak bir 
hâdisedir. (Bravo sesleri), 

Tasarının aleyhinde konuşan arkadaşlarıma 
şunu hatırlatmak isterim : Hem aleyhte konuş, 
hem de aradaki farkı al, bu hal kanaatimce hu
kuken belki mümkündür. Fakat ahlâkan doğru 

I olmasa gerek. 
Tasarının aleyhinde bulunan arkadaşlar bu 

kanaatlerinde - samimî iseler, muhakkak ki, 
öyledir, tasarı kabul edildip takdirde - aradaki 
farkı Kızılay'a yatırmaları kendileri için en 
doğru bir hareket olur. Herkes için ve bilhassa 
muayyen bir maaşla çalışan insanlar için malî 
huzur, selâmeti fikrin esasıdır. 

Aleyhte konuşan arkadaşlarım beni af bu
yursunlar. Tasarı hakkında hem kırmızı oy 
vermek ve hem de parayı almak dairei intiha-
biyelerine karşı kolayca ve bedava kazanılmış 
bir kahramanlık olur ki, bu yoldaki hareket
leri, aleyhte konuşmuş olmalarına rağmen, seç-
menlerince iyi karşılanacağını ümidetmiyorum. 
(Alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Mü

saade buyurun, bir mevzuu arza mecburum. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun, meselenin esa
sı hakkında konuşacak değilim. Agâh Erozan 
bana matuf bir söz sarf etti, cevap vereceğim. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Hayır, Burha-
I nettin Bey, böyle bir söz ve size matuf bir cümle 

sarf etmedim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — İki 

kişiden ve onların kahramanlığından bahsetti. 
Birisi de benim. Eğer Agâh Erozan kahraman -

I sa, benim kadar bir kahramanlık da o göster-
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sin. 100 kişi çıksın benim gibi bu kanunu red
detsin, o zaman kahramanlığı görelim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur, madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklifte müstaceliyetle görüşülmesi hususu 
da vardır. Müstaceliyetle görüşülmesini reyleri
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyorum. 

1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1757 sayılı Kanuna ek 5142 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Mebusların tahsisat miktarı iki 
bin lira olarak tesbit olunmuştur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — tzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Makam ödeneği hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/67) (1) 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 

18 . II . 1955 
Yüksek Reisliğe 

İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
makam ödeneği hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin, 1955 senesi bütçesiyle ilgili olması dolayı-
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siyle, ruznameye alınarak müstaceliyetle müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
İzzet Akçal 

REİS — Ruznameye alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 . I . 1952 tarihli ve 5861 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 18 . I . 1952 tarihli ve 5861 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de tadil olunmuştur. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisine ayda (1 500) lira makam tahsisatı ve
rilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari 
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki 
arkadaşının, Başbakan ve Bakan Makam Öde
nekleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakında kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (2/68) (1) 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 

(1) 93 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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(1) 94 sayılı matbua zaptın sonundadır. 



î : 44 20.2 
18 . I I . 1955 

Yüksek Reisliğe 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki 

arkadaşının, Başvekil ve Vekil ödenekleri hak
kındaki Kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin, 1955 senesi büt-

'çesiyle ilgili olması dolayısiyle Ruznameye alı
narak müstaceliyetle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
izzet Akçal 

REÎS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo-
,rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklifi de var
dır. Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 . I . 1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 11 . I . 1952 tarihli ve 5857 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Başvekile ayda (1 500) lira ve 
vekillere ayda (1 000) er lira makam tahsisatı 
verilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinde itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1955 0 : 2 
5. — izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü

tahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Riyaset Divanı Azasına Taz
minat İtasına dair olan 756 sayılı Kanunun birin
ci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/99) 
(D 

RE IS — Bir takrir var efendim. 
Bir takrir daha vardır; okutuyorum. 

18 . I I . 1955 
Yüksek Reisliğe 

izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya 
Mebusu ihsan Şerif özgen'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyaset Divanı Azasına Tazminat 
itasına dair olan 756 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifinin, 1955 senesi bütçesiyle ilgili ol
ması dolayısiyle, Ruznameye alınarak müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
izzet Akçal 

RElS — Teklifin Ruznameye alınmasını rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen 1 
Yoktur. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisvekillerinin 
Tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Reisvekillerine her içtima yılı için verilecek 
tazminatın aylık miktarı üç yüz lira olarak tes-
bit edilmiştir.-

RElS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre ödene
cek tazminat için 4178 sayılı Kanun gereğince 
fevkalâde zam verilmez. 

RElS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(i)* 195 numaralı matbua zaptın sonunda-
dır. 
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î : 44 20.2 
MADDE 3. — 27 Şubat 1926 tarihli ve 756 ' 

sayılı Kanunun birinci maddesinin Türkij^e Bü
yük Millet Meclisi Reisvekillerine ait hükmü kal
dırılmıştır. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. # 

REÎS —• Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1955 C : 2 
MADDE 5. — Bu kanunun kükmünü icraya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur. 
REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

REÎS — Yarın saat 10 da toplanılmak üze
re İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 21,10 

T. B. M. M. Matbaası 





Devre : X O O 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : öd 

tzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkam Makam ödeneği hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (2 /67) 

15. XII. 1954 
Yüksek Reisliğe 

5861 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti için her ay sekizyüz lira makam tah
sisatı verilmektedir. 

28 sene evvelindenberi ödenmekte olan bu miktarların bugünkü hayat şartlarında vukua gelen 
çok mühim tahavvüllerin icabından olan birçok yeni ihtiyaçların doğurduğu külfetleri karşılamıyacak 
kadar hakikaten asgari bir derecede olduğu anlaşılmaktadır. . 

Vekâletler teşkilâtının yüksek kademelerinde bulunan memurların dahi zaruri ihtiyaçlarını karşı
lamak maksadiyle senelerce evvel temsil ödeneği ve makam tahsisatı gibi ünvarlar altında yeni te
diyelere ait hükümler tesis edilmiş olmasına rağmen bu tahsisat 28 seneden beri daima sabit kal
mış ve değişmemiştir. 

Binaenaleyh : Makam icabı ifası gereken hususatm bu miktarlarla teminine imkân bulunmadığı 
aşikâr olduğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti makam tahsisatının 1 500 liraya çıkarıl
masının muvafık olacağı mütalâa olunduğundan tanzim kılman aşağıda yazılı kanun teklifimizin 
.kabulüne müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

îzmir Kütahya Balıkesir 
M. Aldemir î. Şerif özgen A. Kocdbıyıkoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 18 . I . 1955 
Esas No. 2/67 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki arka
daşının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
makam ödeneği hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi 
encümenimize havale edilmiş olmakla teklif sa
hiplerinden idare Âmiri Kütahya Mebusu ihsan 
Şerif özgen hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Uzun senelerden beri (800) lira üzerinden 
bidayette Muvazenei Umumiye kanunlarına bağlı 
cetvellere tahsisat vaz'ı ve bilâhara bu hususta 
istihsal edilen ve aynı miktarı kabul etmiş olan 
5861 sayılı Kanuna istinat ettirilmek suretiyle 

ödenmekte olan Meclis Riyaseti aylık makam tah
sisatının bugünkü ihtiyaçlara kifayetsiz durum
da bulunduğu encümenimizce de kabul edilmiş ve 
teklifin esası bu mütalâa ile tasvip edilerek baş
lık ve maddeler şekil itibariyle yeniden tanzim 
olunmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arz .edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 'Reis V. Mazbata M. 
Rize Balıkesir istanbul 

/. Akçal H. îmre H. Hüsman 
Afyon K. Ağrı Antalya 

M. Â. Ülgen K. Eüfrevi K, Akmanlar 



2 — 
Antalya Aydın 
A. Toku§ Z. JJray 

. Çankırı 
T. Uygur 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 

Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Gazianteb 
E. Cenani 

Balıkesir 
$1. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 

Müstenkifim 
31. Ekinci 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Hatay 
§. İnal 

îzmir 
aş B. Bilgin 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Rize 
B. Agun 

Seyhan 
N: î. Tolon 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Yozgad 
D. Akbel. 

Konya 
31. Bağrıaçık 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
S. Ban 

Sivas 
A. Özel 

Urfa 
F. Ergin 

Zonguldak 
S. Ataman 

İZMİR MEBUSU MEHMET ALDEMİR VE İKÎ 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Müllet 31eclisi Başkanı makam 
ödeneği hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkınla kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Makam ödeneği hakkındaki 5861 sayılı 
Kanunun 1 nei maddesi aşağıdaki şekild'e değiş
tirilmiştir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisine ayda 
(1 500) lira makam tahsisatı verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

18 . I . 1952 tarihli ve 5861 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin tadili .hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE —; 18 . I . 1952 tarihli ve 
5861 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisine ayda (1 500) lira makam tahsisatı ve
rilir. 

İKİNCÎ MADDE —• Bu kanun 1 Mart 1955 
tarihinden itibaren mer'idir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümleri
ni icraya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

( S . Sayısı : 93) 



/ 
Devre : X ft / 
ÎÇtİma: 1 / S. S A Y I S I : ü 4 

izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki arkadaşının, Başbakan ve 
Bakan Makam ödenekleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

(2 /68 ) 

Yüksek Reisliğe 

5857 sayılı Kanun mucibince Başvekâlet için (800) ve vekiller için de ayda (450) lira makam 
tahsisatı verilmektedir. 

28 sene evvelinden beri ödenmekte olan bu miktarların bugünkü hayat şartlarında vukua 
gelen çok mühim tahavvüUerin icabından olan birçok yeni ihtiyaçların doğurduğu külfetleri 
karşılamıyacak kadar, hakikaten asgari bir derecede olduğu anlaşılmaktadır. 

Vekâletler teşkilâtının yüksek kademelerinde bulunan memurların dahi zaruri ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadiyle senelerce evvel temsil ödeneği ve makam tahsisatı gibi unvanlar altın
da yeni tediyelere ait hükümler tesis edilmiş olmasına rağmen bu tahsisatlar 28 seneden beri 
daima sabit kalmış ve değişmemiştir. 

• Binaenaleyh : Makam icabı ifası gereken hususatm bu miktarlarla teminine imkân bulun
madığı ^aşikâr olduğundan Başvekâlet makam tahsisatının (1 500) ve vekillerin tahsisatının 
da (1 000) liraya çıkarılmasının muvafık olacağı mütalâa olunduğundan, tanzim kılman, aşağı
da yazılı kanun teklifimizin kabulüne müsaade buyurulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

îzmir Meşbusu Kütahya Mebusu Balıkesir Mebusu 
Mehmet Aldemir t. Şerif özgen Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 18 . I . 1955 
Esas No. 2/68 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

îzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki arka
daşının, Başbakan ve Bakan ödenekleri hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi Encümenimize havale 
edilmiş olmakla teklif sahiplerinden idare Âıriri 
Kütahya Mebusu ihsan Şerif özgen hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Uzun senelerden beri Başvekile (800) ve ve
killere (450) lira üzerinden bidayette Muvazenci 
Umumiye kanunlarına bağlı cetvellere tahsisat 
vaz 'ı ve bilâhara bu hususta istihsal edilen ve ay
nı miktarı kabul etmiş olan 5857 sayılı Kanuna iş-
tinadettirilmek suretiyle ödenmekte olan makam 
tahsisatlarının, ifa ettikleri ]|izmetlerin derkâr 

olan şumül ve ehemmiyeti karşısında bugünkü 
ihtiyaçlara cevap verecek miktarlara yükseltil
mesi kanaatine varılarak teklifin esası bu müta
lâa ile, başlık ve maddeleri şeklen tadil edilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. -

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzerj 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Rize Balıkesir istanbul 

î. Akçal H. İmre H. Hüsman 
Afyon K. Ağrı Antalya 

M. Â. Ülgen K. 'Küfrevi K. Akmantar 
Antalya Aydın Balıkesir 

A. Tokuş Ti, Vray M.' H. Timurtaş 



Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Elâzığ 
ö. F. 8anaç 
Gazianteb 
E. Cenani 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
Müstenkifim 
M. Ekinci 
Eskişehir 
M. Başkurt 

Hatay 
Ş. tnal 

Çorum 
Y. -Gürsel 

Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 

ÎZMÎR MEBUSU MEHMET ALDEMÎR VE İKİ 
ARKADAŞININ TEKLÎFÎ • 

Başbakan ve Bakan Makam Ödenekleri hakkında
ki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak-

kınla kanun teklifi 

MADDE 1. — Başbakan ve Bakan Makam 
ödenekleri hakkındaki 5857 sayılı Kanuımn 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .i 

Başvekile ayda (1 500) lira ve vekillere ay
da (1 000) er lira makam tahsisatı verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. . 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur., 

2 — 
Konya Muğla Ordu 

M. Bağrıaçık A. Sarıoğlu R. Aksoy 

Rize Seyhan Seyhan 
H. Agun 8. Barı N. 1. Tolon 

Sivas Trabzon Urfa 
A. özel S. F. Kalaycıoğlu F. Ergin 

Yozgad Zonguldak 
D, Akbel 8. Ataman 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

11 . I . 1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 11 . I . 1952 tarihli 
ve 5857 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Başvekile ayda (1 500) lira 
vö vekillere ayda (1 000) er lira makam tahsi
satı verilir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun 1 Mart 1955 
tarihinden itibaren mer'idir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 94 ) 



Devre : X 
içtima: 1 S. S A Y I S I : 

İdare Âmiri İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki arkadaşının, 1757 
sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve yeniden 
bir hüküm tesisine dair kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

(2 /64) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 15. XII. 1954 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 46388/2188 

Özet : B. M. Meclisi âzalarının tahsisatı hakkında. 
Yüksek Reisliğe 

Devamlı bir surtte her sene artan istihsalâta muvazi olarak hususi teşebbüs sahasında çalışan
ların gelirleri'de o nispette bir tezayüt kaydedilmekte olmasından serbest meslek erbabının geçim 
şartlarında müşahede olunan bariz inkişaflara nazaran sabit gelirli devlet memurlarının değişmiyen 
maaş miktarları sebebiyle mâruz kaldıkları geçim zorluklarını izaleye matuf olarak 26,XII . 1953 
tarihinde meriyete giren 6211 sayılı Kanunla umumi, mülhak ve hususi bütçelerle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden maaş ve ücret alan memurlara muayyen tarihlerde ve senede üç defa birer maaş 
nispetinde ikramiye verilmesi <\sas kabul edilmiş olmakla beraber : 

Büyük Millet Meclisi âzalarının tahsisatları bu kanunun şümulü haricinde bırakılmıştır. 
Halbuki; hususi kanunlarına göre bunların da almakta oldukları aylık tahsisatın tamamen me-

murlarınki gibi aynı mahiyeti haiz olmasından bugünkü hayat şartlan içinde karşılaştıkları müş
külâtın çok aşikâr bir şekil aldığı anlaşılmasından geçim sıkıntılarını önlemek maksadiyle tahsisat
larının tezyidine hâsıl olan zaruretten dolayı tanzim kılman aşağıda yazılı kanun lâyihasının kabu
lüne müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

idareci Üye idareci Üye tdareci Üye 
izmir Mebusu Balıkesir Mebusu Kütahya Mebusu 

Mehmet Aldemir Ahmet Kocabıyıkoğlu ihsan Şerif özgen 
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— 2 — 
Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/64 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

idare Âmiri izmir Mebusu Mehmet Aldemir 
ve iki arkadaşının mebus tahsisatlarının artırıl
masına dair olarak hazırladıkları kanun teklifi 
Encümenimize havale edilmiş olmakla teklif sa
hiplerinden idare Âmiri Kütahya Mebusu İhsan 
Şerif özgen hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Mebusların bir taraftan geçim ihtiyaçlarına 
diğer taraftan temsilî vasıfları icabı mebus ola
rak ihtiyarına mecbur oldukları çeşitli masrafla
ra karşılık ödenmekte olan tahsisatın, memleke
timizin ekonomik ve sosyal şartlarının inkişafiy-
le muvazi bir seviyeye çıkarılmasını istihdaf eden 
teklif, esas itibariyle Encümenimizce de muvafık 
'görülerek kabul edildikten sonra gerek başlık ve 
gerek maddeler şekil itibariyle yeniden tanzim 
olunmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Küze 

/. Akçal 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Antalya 

A. Tokuş 

Reis V. 
Baılkeşir 
E. İmre 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Aydın 
Z. TJray 

Mazbata M. 
istanbul 

H. Rüsman 
Antalya 

K. Akmantar 
Balıkesir 

M. H. Timurtan 

Çorum 
Y. .Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Konya 

M. Bağnaçık 

Çankırı 
T. Uygur 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

izmir 
B. 'Bilgin 

Ordu 
Söz hakkım mahfuz olarak 

R. Aksoy 
Seyhan 
8. Ban 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
8. Ataman 

Seyhan 
İV. / . Tolon 

Urfa 
F. Ergin 

27 .1.1955 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Hatay 
Ş. tnal 
Muğla 

A. Sarıoğlu 
Rize 

H. Agun 

Sivas 
A. özel 

Yozgad 
D. Akbel 

Ankara 
Muhalifim 

Ş. K. Mengü 

Muhalefet şerhi 
Yapılacak zammı Yüksek Meclisin ve en

cümenlerinin celselerine iştirak eden mebusla
ra huzur hakkı şeklinde verilmesine taraftar 
olduğumdan maktuan zam yapılmasına mu
halifim. 

Gazianteb 
Ekrem Cenani 
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İDARE ÂMİRİ İZMİR MEBUSU MEHMET 
ALDEMÎR VE 2 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Büyük Millet iHfeclisi âzalarının tahsisatına dair 
olan 5142 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve ye
niden bir hüküm tesisine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5142 sayılı Kanun mucibince 
ödenmekte olan tahsisatın aylık tediye miktarı 
(2 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

MADDE 2. — 5142 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . I I I . 1955 tari
hinden itibaren meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükmünün icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

* 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1757 sayılı Kanuna ek 
5142 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 1. — Mebusların tahsisat miktarı 
iki bin lira olarak tesbit olunmuştur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun 1 Mart 1955 
taririnden itibaren mer'idir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murdur. 

»« mtmtm »« 

( S. Sayısı : 159 ) 





Devre ; X 1 A K *. 
k»üii\':: : # S. SAYISI tJa8ilUw 

^ y i ,0 AL. &SIAİ 

İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Mebusu ihsan Şerif 
özgen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset Divam azasına 
tazminat itasına dair olan 756 sayılı Kanunun birinci maddesinde de

ğişiklik yapılması hakkında kaunn teklifi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (2/99) 

| T. B. M. M. 
Hare Amirliği '""*' 4 . II .1955 

Muhasebe Müdürlüğü " 
No, 46769/219 

S Yüksek Reisliğe 

Halen Büyük Millet Meclisi Reisvekilerine 27 Şubat 1926 tarih ve 756 sayılı Kanun gereğin
ce ayda yüz lira tazminat ile 4178 sayılı Kanuna tevfikan da bu tazminatın yüzde on beşi nispe
tinde fevkalâde zam verilmektedir. 

ilk defa tesis olunan bu hüküm tarihine nazaran bugüne kadar aradan 28 sene gibi uzun bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen bu tediye miktarlarında her hangi bir artırma yapılmamıştır. 

Halbuki : Bu müddet içinde durmadan değişe gelen hayat şartlarındaki mühim tahavvüllerin 
son seneler zarfında ileri bir medeniyet seviyesine doğru bariz inkişaflarının yarattığı türlü mü
nasebetlerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar da devlet hizmetinde yüksek mevkiler işgal edenlere yeni 
külfetler ihtiyarını zaruri kılmıştır. 

işte duyulan bu mecburiyet sebebiyledir ki, ileri kademelerdeki memurlara bu ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadiyle kaç seneler önce temsil ödeneği ve makam tahsisatı gibi namlar altında 
bâzı ödemeler yapılması kabul edilmiş olduğu halde Reisvekileri tazminatının miktarında bir de
ğişiklik yapılmamıştır. e 

Halbuki : Bu mümtaz mevkileri işgal etmekte olanların ayrıca taşıdıkları kayda değer siyasi 
hüviyetlerinin gerektirdiği hususiyetlerin katlanacakları külfetleri diğer emsalerjne nazaran daha 
mütezayit bir seviyeye yükselteceğinde şüphe edilmediği için halen pek cüzi bir miktarda, öden
mekte olan aylık tazminatın beş yüz liraya çıkarılmasına dair aşağıda yazılı kanun maddeleri
nin kabulüne müsaade Duyurulmasını saygı ile yüksek tasviplerine arz eyleriz. 

İzmir Mebusu Kütahya Mebusu 
İdare Âmiri tdare Amiri 

Mehmet Aldemir t- Şerif özgen 



Bütge Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/99 

, Karar No. 42 

11 . II . îffSS 

Yüksek Reisliğe 

İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya 
Mebusu îhsan Şerif özgen'in, Türkiye Büyük 
]M&İİet Meclisi Riyaset Divanı azasına tazminat 
itasına dair olan 756 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi Encümenimize havale edilmiş ol
makla teklif sahiplerinden Kütahya Mebusu îh
san Şerif özgen hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi 

Kanun teklifi, 27 Şubat 1926 tarihli ve 756 
sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi 
reisvekillerine her içtima yılı için verilmekte 
olan tazminatın aylık miktarının tezyidini is
tihdaf etmektedir. 

Büyük Millet Meclisi Reisine vekâleten ifa 
eyledikleri vazifenin haiz bulunduğu temsilî 
mahiyet dolayısiyle evvelce riyaset tazminatı
nın tezyidi teklif edilmiş olması nazarı dikkate 
alınarak, reisvekillerinin tazminatlarının da 
aynı mucip sebeplerle artırılması encümence 
muvafık mütalâa edilerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve teklifin birinci maddesinde 
yazılı tazminat miktarı üç yüz lira olarak de
ğiştirilmiştir. 

îkihci madde aynen ve bu kanun teklifinin 
kabulü halinde reisvekillerinin 756 sayılı Ka
nunun birinci maddesi hükmünden hariç tutul
malarını teminen üçüncü madde Encümenimiz 
tarafından tedvin edilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Üçüncü madde dördüncü madde ve dördün
cü maddesi beşinci madde olarak ve şeklen de
ğiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Rize Balıkesir istanbul 

/. ÂTcçal B. İmre H. ffüsman 
Kâtip 
Siird" Ağrı Ankara 

B, Erden K. Küfrevi 8. K. Mengü 

Balıkesir Balıkesir Çorum 
M. H. Timurta§ 8. Yırcalı Y. Gürsel 

Denizli Diyarbakır Diyarbakır 
M. Karasan Y. Azizoğlu 1. E. Tiğrel 

İmzada bulunamadı -

Eskişehir 
M. Başkurt 

Konya 
M. Bağrıaçık 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay -

İmzada bulunamadı 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Seyhan Seyhan 
S. Barı N. 1. Tolon 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Tokad 
1. Bae 

İmzada bulunamadı 

Trabzon Uri'a 
8. F, Kalaycıoğlu F. Ergin 

Yüksek Meclisin Dahilî Nizamnamesi, 
209 ncu maddesi müfadından anlaşılacağı 
üzere, idareci üye ve kâtip arkadaşlarımıza da 
açıkça temsil sıfat ve salâhiyetini bahşeyle-
diği halde tahsisat verilmesinde reîsvekilleri 
arkadaşlarımızdan tefrik edilmelerini nasfet 
kaidesine aykırı bulduğumdan Riyaset Divanı 
azalarına seyyanen tahsisat verilmesine ta
raftarım. Buna aykırı olan bu kanun tekli
fine muhalifiz. 

Afyon K. Gazianteb Zonguldak 
M. Â. Ülgen E. Cenani 8. Ataman 

Yozgad Sivas îzmir 
D. Akbel A. özel B. Bilgin 

Elâzığ Çankırı Van 
ö. F. Sanaç T. Uygur K, Yürükoglu 
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— 3 
İZMIB MEBUSU MEHMET ALDEMİR VE 
KÜTAHYA MEBUSU ÎHSAN ŞERlF ÖZGEN '-

İN TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisi Divanı Riyaset âzalarının 
tazminatı hakkındaki 756 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkınlaki ka

nun teklifi 

MADDE 1. — Büyük Millet Meelisi Reisve-
killerine her içtima yılı için verilecek tazminatın 
aylık miktarı beş yüz lira olarak tesbit edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre ödene
cek tazminata 4178 sayılı Kanun gereğince fev
kalâde zam verilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1955 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Büyük Millet Meclisi Reisvekülerinin tazminatı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Reisve-
killerine her içtima yılı için verilecek tazmina
tın aylık miktarı üç yüz lira olarak tesbit edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre ödene
cek tazminat için 4178 sayılı Kanun gereğince 
fevkalâde zam verilmez. 

MADDE 3. — 27 Şubat 1926 tarihli ve 756 
sayılı Kanunun birinci maddesinin Büyük Millet 
Meclisi Reisvekillerine ait hükmü kaldırılmış
tır. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 
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