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1. — SABIK ZABIT HULÂSAMI 

Birinci celse 
1956 malî yılı Bütçesinin heyeti umumiyesi 

görüşüldü. 
İnikada ara verildi. 

îkinci celse 
1956 malî yılı Bütçesinin heyeti umunıiyesinin 

müzakeresine devam olundu. 
Alman karar gereğince 2 1 . I I . 1956 Salı 

günü saat 10 da toplanılmak üzere İnikada niha
yet berildi. 

Beis Kâtip 
İçel Mebusu Kayseri Mebusu 
R. Komitan t. Kirazoğlu 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/. Gülez 

Sualler 

Şifahi sual 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tun

celi'nde hali faaliyette bulunan Toprak Tevzi 
komisyonlarının adedine ve faaliyet tarihinden 
bugüne kadar topraksız çiftçilere tevzi edilen 
arazinin miktarına dair şifahi sual takriri, Dev

let Vekâletine gönderilmiştir. (6/202) 
Tahrirî sual 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ava
nos kazası Sarılar köyü halkının toprak sahibi 
olabilmeleri için ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. (7/135) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sa
yılı Kanuna geçici bir madde ilâvesi hakkında 
kanun teklifi (2/274) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 

Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1954 yılı 
hesabı katileri hakkında Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni mazbataları (5/28) (Ruzna-
meye) 

3. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1953 bütçe yılı hesabı katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 

Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğü 1953 malî yılı hesabı 
katî kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat Encü-

. meni mazbatası (3/214, 1/276) (Ruznameye) 
4. — Orman Umum Müdürlüğünün 1953 

bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğü 
1953 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/181, 
1/309) (Ruznameye) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Mü
dürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ve Hudut ve 
Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1951 yılı 
hesabı katî kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası (3/105, 1/51) (Ruznameye) 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 10,25 

REÎS — Refik Koraltan. 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkari), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — 1956 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

Söz Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru-
pu adına Ahmet Bilgin'indir. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA AHMET BlLGlN (Kır
şehir) — Muhterem arkadaşlar: 

1956 yılı Bütçesi üzerinde görüşmelerimizi 
arza başladığımız şu anda, Cumhuriyetçi Millet 
Partisi Meclis Grupunun ilk temennisi, bu büt
çenin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
iktisadi hayatın ayrılmaz bir parçası olan 

bütçeye ve bunlar arasındaki karşılıklı tesir 
ve münasebetlere taraamiyle nüfuz edebilmek 
için, iktisadi ve malî hayatın çeşitli meselelerini 
ilmî ve objektif bir tasnif çerçevesinde ele al
mak ve bunları devrimizin farikası olan rakam
ların dili ile bir tahlile tâbi tutmak kaçınılmaz 
bir zarurettir. 

Bu zarurete uyulduğu nispette, bütçeyi ge
rek teklif ve gerekse kabul ve tasdik mevkiinde 
bulunanların memleketin iktisadi ve malî şart
larına nüfuz etmeleri sağlanmış olur. Ancak; 
bu nüfuz sayesindedir ki; bir taraftan iktisadi 
realitelere, millî gelirin seyir ve temayülüne 
göre, Devlet gelirlerini ayarlamak, diğer taraf
tan âmme masraflarının istilzam edeceği masraf 
yekûnu ile vatandaşların yüklenmekte olduğu 
külfetleri göz önünde bulundurmak ve bütçenin, 
memleketin iktisadi şartlarının telkin ettiği tod-

RElS — Ekseriyetimiz var Celseyi açıyorum. 

bir ve. zaruretlere yer verip vermediğini isa
betle takdir etmek mümkün olur. Tabiatı eşya
dan doğan bu zaruret sevkiyledir ki ; zamanımı
zın demokratik anlayışına göre bütçe gerekçe
leri, siyasi bir propaganda broşürü olmaktan 
çıkmış, memleketin iktisadi ve malî hayatına 
ait realiteleri tamamiyle tarafsız ve ilmî bir şe
kilde tahlil eden ve bunların bütçe ile alâka ve 
münasebetlerini inceliyen ve bütçenin tanzimin
de esas alınan prensipleri ve bunların rakam
larda ifadesini bulan, tatbikatım izah eden ılıt^-
caca salih millî bir vesika hüviyetini kazan
mıştır. 

Birçok iktisadi ve malî meseleleri tam bir 
meçhuliyet içinde bulunan memleketimizde, 
bütçe mevzuunda teşriî murakabenin şeklî bir 
mahiyetten çıkarak müessir bir şekilde işlemesi, 
Hükümetin bütçe gerekçesi ile memleketin ikti
sadi ve malî hayatını aydınlatacak bilgileri tam 
ve objektif bir tarzda ve ilmî bir tasnif içinde 
Yüksek Meclisin ıttılaına ve takdirinize arz 
etmesi ile mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir bütçe gerekçesinde bulunması tabiî ve 

zaruri olan vasıfları kısaca ifade etmiş bulunu
yoruz. Bu esasların ışığı altında mevcut bütçe 
gerekçesini tetkik ettiğimiz zaman, tarafsız, ob
jektif ve ilmî vasıfları haiz bir vesika karşısında 
bulmadığımız ilk nazarda anlaşılmaktadır. Bu 
suretle Hükümetimizin hâdiseleri çok zaman 
bir cephesiyle ele almak ve kendi propaganda 
maksadına göre manalândırmak ve birçok haki
katleri bilmemezlikten gelmek yolundaki itiya
dının devam ettiği görülmektedir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Bu iddialarımızın delilleri ilerideki tahlille

rimizde yeri geldikçe yüksek takdirlerinize arz 
olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerekçede tesadüf ettiğimiz noksanlar ve 

kusurlar üzerinde kısaca durmak yerinde ola
caktır. Bütçe gerekçesi; birçok lüzumsuz teferru
at ile doldurulduğu halde bugün içinde bulun
duğumuz iktisadi güçlükleri ve bunları tevlide-
den sebepleri isabetle teşhise ve mevcut duru
mun ıslahı sağlı yacak tedbirlerin tesbitine yarı-
yacak lüzumlu bilgilere ve tahlillere yer veril

memektedir. 
Devlet hastanelerindeki yatak adedini, yapı

lan çeşmelerin sayısını bildirdiği halde, Bütçe 
Encümeninde Hükümet adına konuşan Maliye 
Vekilinin beyanına göre; memleketimiz ekonomi
sinde en az umumi ve mülhak bütçeli idareler 
kadar mühim bir yer işgal ettiği kabul edilen 
iktisadi devlet teşekküllerinin faaliyetlerine ve 
bunların iktisadi bünye ve vatandaşların geçim 
ve kazanç şartları üzerindeki tesirlerine dair her 
hangi bir malûmat verilmemektedir. Diğer ta
raftan, özel idare, belediye ve köy bütçeleriyle 
vatandaşlara yüklenilen külfetler hakkında 
gerekçede hiç bir kayda tesadüf olunmamak-
tadır. 

Halbuki; bütün bunlar hakiki mahiyetleri 
ile bilindikten ve bir arada mütalâa edildikten 
sonradır ki sene içinde sarfı teklif edilen para
larla yapılması düşünülen hizmetlerin, memle- j 
ketin hakiki durum ve ihtiyacına tekabül edip { 
etmediği ve bütçenin iktisadi şartlara uygunluk 
derecesi hakkında salim bir hükme varılabilirdi. 

Sayın Başvekil Adnan Menderes'in muhale
fet yıllarında bütçelerin tanziminde bu cihetin 
esas alınması yolunda ileri sürdüğü haklı ten-
kidleri bu vesile ile hatırlatmak yerinde olur ka
naatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir malî istikrar vasıtası olan bütçe hakkın

da lüzumlu tahlil ve izahlardan bulunması tabiî 
olan bütçe gerekçesinde malî istikrarın yegâne 
müş'iri bulunan fiyat endekslerine yer verilme
miş bulunması üzüntü ile karşılanacak bir key
fiyettir. Ayrıca bütçedeki rakamların kıymet
lendirilmesi ve bütçenin iktisadi şartlara uygun
luk derecesinin tâyini için fiyat hareketlerinin 
bilinmesindeki zaruret aşikârdır. Bu zarurete 
uyularak her sene bütçe gerekçelerinde fiyat I 
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j hareketlerine yer verilmekte idi. Bu seneki ih

malin sebebi, Bütçe Encümeninden sorulduğu 
zaman; Sayın Maliye Vekili; «Fiyat hareketle
rini Konjonktür mecmuasında takibetmek müm
kündür» cevabını vermiştir. Bu cevap verildi
ği zaman Konjonktür mecmuasının 1955 yılının 
ilk üç ayma aidolan nüshası dahi neşredilme-
mişti. Fiyatların, diğer yıllara nazaran daha 
süratli bir tempo ile arttığı ve hayat güçlük
lerinin gittikçe ağırlaştığı bir yılda hükümetin 
bu ihmali ile Maliye Vekilinin ileri sürdüğü 
mazeretin kıymetlendirilmesini Yüksek Heyeti
nizin takdirine bırakacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Âmme sektörünün heyeti umumiy esine şâ

mil konsolide bir bütçe veya hesap yapılmadığı 
için devlet faaliyetinin normal gelirleri fev
kinde bir masraf politikasiyle iktisadi hayat 
üzerinde icra ettiği tesirleri topluca mütalâa 
etmek mümkün değildir. Bütçe gerekçesi bu hu
susta da bizleri ve memleket umumi efkârını 
tenvir edecek bilgiler vermekten uzaktır. 

Hiç olmazsa, âmme sektörünün umumi yatı
rım hacmi nedir ? Bunların ne kadarına başlan
mıştır? Sahaları nedir? îç ve dış finansman 
ihtiyaçları nekadardır? îç finansman kaynakr 
lan nelerdir? Otofinansman ve istikraz nispeti 
nedir? gibi en hayati sualleri cevaplandıracak 
bilgilere, ne devlet neşriyatında ve ne de bun
lara yer vermesi icabeden bütçe gerekçesinde te
sadüf etmek mümkün değildir. 

Âmme sektörünün ve hususi sektörün dış 
borçlarının yekûnu, bunların vâdeleri, para 
sahaları ve nevileri itibariyle dağılışları, önü
müzdeki yıllara isabet eden taksitleri hakkında 
bütçe gerekçesinde veya diğer devlet neşriya
tında kâfi bir bilgi edinmeye çalışmak beyhu
dedir. Halbuki; dış borçlarımızın tediye muva
zenemiz üzerinde yapacağı tazyiki önceden bil
meden karşılaşacağımız! iktisadi güçlükleri tak-

J dir etmek ve iktisadi durumumuzun ıslahı yo
lunda isabetli tedbirler almak mümkün değildir. 

Bu mevzuun aydınlanması için, gerek Maliye 
ve gerekse İktisat ve Ticaret vekillerine encü
mende tevcih ettiğimiz suallere tatmin edici ce
vaplar almak mümkün olamamıştır. Bununla be
raber; bugün ilk defadır ki; Yüksek Meclis ve 
umumi efkâr dış borçlarımız yekûnunun 3 mil
yar 50 milyona baliğ olduğunu İktisat ve Ticaret 
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Vekilinin encümendeki cevabından öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu suretle de bugüne kadar devam 
eden muammalardan bir tanesi resmî bir beyanla 
çözülmüş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi ve malî durumumuza lüzumlu aydın

lığı getirecek birçok mühim bilgilere bütçe gerek
çesinde yer verilmediği yolundaki iddialarımızı 
daha fazla uzatmaya lüzum görmüyoruz. Bu ve
sile ile bir prensip meselesi üzerinde durmak ve 
bâzı tahminlerde bulunmak zaruretini hissedi
yoruz. 

Bilindiği üzere, demokrat idarelerde Devlet 
. işleri prensip itibariyle alenidir. Bu gibi idare
lerde de elbette Devlet esrarı mahiyetinde sa
yılan hususlar da vardır. Fakat; her halükârda 
iktisadi işler bütün milletin gözü önünde cereyan 
eder. Bunların cereyan tarzı ve neticeleri hakkın
da hüküm verilmesini temin edecek lüzumlu ra
kamlar muntazaman ve süratle yayınlanır. Bu 
rakamların çokluğu ve ilmî metotlara ve maksa
da uygun bir şekilde hazırlanması nispetinde, 
iktisadi hayatın tamamı veya muayyen bir saha
sı kolaylıkla tahlil edilebilir. Bu gibi neşriyatın 
mevcudiyeti sayesindedir ki; matbuatın ve do-
layısiyle umumi efkârın, siyasi partilerin ve par
lâmento azasının murakabesi müessir bir şekilde 
işler, ilmî tetkikler yapılması da imkân dairesi
ne girer. 

Garp demokrasilerinde; iktisadi hayatı alâka
dar eden rakamları muntazam, tafsilâtlı ve sü
ratli bir şekilde yayınlıyan daireler, hükümetle
rin türlü düşünce, endişe ve temayüllerinin tesi
rinden uzak olarak çalışırlar. 

Memleketimizde, iktisadi meselelere dair yapı
lan bâzı münakaşalrda tarafların cesaretle birbi
rine zıt mütalâalar ileri sürebilmesini, umumi ef
kârın ve matbuatın da haklı tarafı katiyetle tes-
bitte güçlük çekmesini, tarafların müşterek lisa
nı olması icabeden rakamların yokluğunda veya 
kısmen mevcudolanların da işe yaramıyacak bir 
şekilde tanzim edilmiş bulunmasında aramak lâ
zımdır. 

Bu mevzuda iki misal vermek isteriz: 
Merkez Bankası vaziyet cetvelinde görünen 

127 ton altının; ne miktarının merhun ve ne mik
tarının serbest olduğunu umumi efkâra arz edil
miş resmî bir vesikadan öğrenmek ve takibetmek 
mümkün değildir. Bu imkânsızlık karşısında ki-
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misi, «Altının damlası, kalmamıştır» der, kimisi, 
«Altınımız tamamiyle yerindedir. Geliniz fotoğ
rafını çekiniz» iddiasını ileri sürer. Bu iddia
lar karşısında umumi efkâr da bir hükme var
mak imkânını bulamaz. 

Dördüncü Menderes Hükümeti programının 
müzakeresi arasında, paramızın dış kıymetinin 
çok düşmüş olduğu yolundaki iddialara karşı 
Hükümet Reisi verdiği cevapta : Dış muamele
lerimizin yüzde doksan yedisinin bir dolar iki 
yüz seksen iki kuruş paritesi üzerinde cereyan 
ettiğini söylemiştir. Bu karşılıklı iddiaların isa
bet derecesini anlamak için dış ticaret ve te
diye istatistiklerimizi açık tediye bilançomuza 
dâhil unsurlara, ithal ve ihraçta tatbik edilen 
kurlara bakmak ve her kurun nispî ehemmiye
tini tesbit etmek icabeder. Ancak bu suretledir 
ki ; serbest piyasadaki döviz rayiçlerinin para
mızın dış değeri bakımından bir vahamet arz 
edip etmediği kestirilebilir. Resmî istatistikleri
mizde bu ve buna benzer birçok malûmat bul
maya imkân olmadığına göre, hesabın en çok hâ
kim olduğu bir sahada dahi verimsiz münaka
şalar devam edip gider. 

Muhterem arkadaşlar; 
1954 yılında memleketimize gelen birleşmiş 

milletler istatistik mütehassısları da dâhil ol
mak üzere birçok ecnebi mütehassıslar, istatis
tiklerimizin modern bir devlet idaresi için lü
zumlu bilgileri vermekten uzak olduğunu ve 
bunların süratle ıslah edilmesi icabettiğini ra
porlarında belirtmişlerdir. 

Bu durumu ıslah edecek ciddî tedbirler al
ması icabeden Hükümet ise; maalesef elinde bu
lunan birçok bilgileri umumi efkârdan gizle
mek zihniyetinden bir türlü kendini kurtarama-
maktadır. Esen rüzgara, yağan yağmura ait ra
kamları mufassalan veren istatistik bültenleri
mizde, iktisadi ve malî hayatımızı aydınlatacak 
ve kısmen yukarda temas ettiğimiz lüzumlu 
malûmatın bulunmaması hiç de demokratik ol-
mıyan bu gizlilik zihniyetinin bariz bir tezahü
rüdür. 

Bu şartlar içinde iktisadi ve malî hayata nü
fuz imkânını verecek lüzumlu bilgilere hiçol-
mazsa senede bir defa olsun teşriî murakabenin 
müessiriyetini artırmak için bütçe gerekçelerin
de gördüğümüz lüzumsuz teferruat kadar yer 
verilmesini beklemek ve istemek çok görülme
melidir. 

-m~ 
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istatistiklerimizin kifayetsizliği, geç neşre

dilmesi ve mevcut bâzı bilgilerin gizli tutulma
sı iktisadi hayatı yakından takibetmek imkânı
nı vermediği gibi, rakamların irşat ve. tenvirin
den mahrum olan Hükümetin isabetli karar ve 
tedbirler almasını da imknâsız kılmaktadır. 
Bu mevzua nihayet verirken Hükümete hâkim 
olan gizlilik zihniyetini bir an evvel terk edil
mesini istatistiklerimizin ıslahı ve mevcut bil
gilerin süratle neşredilmesini temenni etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe gerekçesi, ciddî ve ilmî bir vesikada 

bulunmaması icabeden mücerret ve müphem id
dialarla doludur. îlmî tahlillere ve hesaba da
yanmadıkça ileri sürülen bu gibi iddiaların ik
na edici olamıyacağı pek tabiîdir. Meselâ: Ge
rekçede, yatırımlar işletmeye açılıp istihsale 
geçtikleri vakit hem tediye bilançosu açıkları
nın bertaraf edilmesine hem de memlekette iş, 
istihsal ve gelir seviyesinin daha çok fazla yük
selmesine hizmet edecekleri yazılıdır. Fakat ; 
bu müphem olmanın mahiyet ve şümulüne nü
fuz etmemizi sağlıyacak rakamlara tesadüf edil
memektedir. Halbuki; yatırımların muayyen 
şartlara bağlı da olsa döviz gelir ve giderlerimiz 
ve millî gelirimiz üzerinde yıllar itibariyle ya
pacağı tesirleri rakamlarla ifade etmek ciddî 
ve ilmî bir vesikadan beklenirdi. 

Sayın Başvekil geçen yıl Bütçe Encümenin
de devrimizi rakamların konuştuğu bir , devir 
olarak vasıflandırmıştı. Bu isabetli tavsife uy
gun olması beklenilen bütçe gerekçesinde ise 
çok zaman rakamlar susuyor, âdeta mistik bir 
inanış konuşuyor ve ümit dağıtıyor. 

Şeker sanayii sahasındaki yatırımların tedi
ye muvazenemiz üzerinde yapacağı ferahlatıcı 
tesir ne olabilir? 

Çimento sanayiimiz tamamiyle kurulduğu va
kit istihsal edilecek iki buçuk (2,5) milyon ton 
çimentonun sarfı için lüzumlu demir dâhilden 
temin edilemediği takdirde demir ithali için ne 
miktar munzam döviz sarf edeceğiz? Bugüne 
kadar çimento ithali için sarf ettiğimiz döviz 
bunu karşılıyacak mıdır? Barajlar, ve elek
trik santralleri ikmal edildiği zaman bun
ların ithalât ve ihracatımız üzerinde ne gibi te
sirleri olacaktır? Çoğaltılması mümkün olan bu 
gibi suallere tetkika ve hesaba dayanan bir ce
vap alınmadıkça «Yatırımlar ikmal edildiği za-
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man tediye bilançosu açıklarımız kapanacak, 
memleket sıkıntıdan kurtulacak» gibi iddialara 
inanmak elbette kolay olmıyacaktır. 

Bu hesapların yapılıp yapılmadığını, yapıl
mış ise yatırımların döviz gelir ve giderlerimiz 
ve millî gelirimiz üzerinde yapacağı tesirlerin 
yıllar itibariyle miktarının ne olduğu yolunda 
Bütçe Encümeninde hükümete tevcih ettiğimiz 
suallere tatmin edici cevaplar alamadığımızı 
da üzüntü ile ifade etmek isteriz. Hükümet; 
«Bu hususta net bir rakam vermeye imkân yok
tur.» Demek suretiyle işin içinden çıkmak iste
miştir. İktisadi kalkınma hareketini her türlü 
plân ve program fikrinden uzak, günlük karar
larla idare eden ve Bütçe Encümeninin İsrarlı 
tavsiyelerine rağmen henüz döviz gelir ve gi
derlerimizi düzenliyecek bir döviz bütçesi yap
mamış olan bir hükümetten bu gibi istikbale ait 
hesaplarla meşgul olması ve sarih cevaplar ve
rebilmesi esasen beklenemezdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
ilerde yeri geldikçe temas etmek üzere ge

rekçede tesadüf olunan noksan ve kusurlar hak
kındaki mâruzâtımıza burada son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
1956 yılı bütçe lâyihasının tahlil ve ten

kidine girişmezden önce; hükümlerimize 
mesnedolmak üzere Demokrat Partinin iktisadi 
politika sahasında takibettiği gidişi ve bunun 
ortaya çıkardığı türlü iktisadi meseleleri göz
den geçirmek yerinde olacaktır. 

Böyle bir tahlil ve tesbit ameliyesinden son
radır k i ; iktisadi kalkınma sahasında yapılan 
işlerle yapılması mümkün olanlar arasındaki 
mesafeyi isabetle ölçmemiz, hükümetin türlü 
iddialarını kıymetlendirmemiz ve mevcut du
rumu ıslah için tavsiyelerde bulunmamız kabil 
olabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye; ikinci Dünya Harbi sonunda tari

hinin hemen hiçbir devrinde görmediği imkân
lara ve dış yardım ve kredilere mazhar 'olmuş
tur. Dünya şartlarının eseri olan bu imkânların 
yarattığı müsait atmosfer içinde Demokrat Par
ti iktidarı iktisadi kalkınma faaliyetlerine gi
rişmiştir. Tahlil ve mukayeselerde bu durumu 
göz önünde bulundurmak, tarafsız ve isabetli 
bir hüküm vermek için ilk şarttır. 

Türkiye'nin; son senelerde mazhar olduğu 
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müsait şartları ve imkânları şöylece hulâsa et
mek mümkündür : 

a) İkinci Dünya Harbi sonunda infirat si
yasetini katî olarak terk eden dostumuz ve 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, ko
münizm tehlikesine mâruz bulunan memleketle
ri iktisaden kalkındırmak ve dolayısiyle askerî 
potansiyellerini yükseltmek gayesiyle geniş bir 
yardım politikası takibetmiştir. Türkiye; mâ
ruz bulunduğu tehlikeler dünya sulhunun ko
runmasında ifade ettiği büyük mâna ve ikti-
ham eylediği ağır yüklerle mütenasib olmasa 
bile ehemmiyetli bir iktisadi yardıma mazhar 
olmuştur. 

30 Haziran 1955 tarihine kadar Amerika'
nın Türkiye'ye yaptığı iktisadi yardım 
(601 025 000) dolardır. Bu yardımın kısmı 
âzami hibedir. Çok daha mühim yekûnlara ba
liğ olan ve Türkiye'nin askerî sahadaki sarfi
yatını azaltan esliha yardımı bu yekûndan ha
riçtir. 

b) İktisadi kalkınmamız ve diğer ihtiyaç
larımız için, dünya ve sanayii bankalarından 
ve muhtelif memleketlerden krediler temin edil
miştir. Bu krediler, dış borçlarımız yekûnunu; 
İktisat ve Ticaret Vekilinin 31 Ocak 1956 tari
hinde Bütçe Encümeninde verdiği izahata gö
re, 3 ilâ 50 milyon Türk Lirasına çıkarılmış
tır. Bu borcun kısmı âzami Demokrat Parti 
iktidarı devrinde tekevvün etmiştir. 

c) Kore Harbinin bir neticesi olan yüksek 
fiyat konjonktürü Türkiye'nin birçok ihraç mal
larının yüksek fiyatlarla satışını sağlamış v.e 
böylece istihsali teşvik etmiştir. 

d) Avrupa Tediye Birliği Anlaşması tat
bik sahasına girmiş, Milletlerarası Ticaret hacmi 
genişlemiştir. Türkiye'de, bunun sağladığı im
kânlardan faydalanmıştır. 

c) Üç yıl üstüste devam eden fevkalâde mü
sait iklim şartları iktisadiyatı ziraate dayanan 
memleketimizde büyük bir ferahlık husule ge
tirmiş ve kalkınmak için muhtacolduğumuz dö
viz kaynaklarını genişletmiştir. İklim şartları
nın bizim için ifade ettiği büyük mânayı 1954 
yılındaki kuraklığın neticeleri izaha kâfidir. 

Diğer taraftan, İkinci Dünya Harbi esnasın
da ithalât güçlükleri dolayısiyle teraküm eden 
ve memleketimiz ölçüsünde ehemmiyetli bir ye
kûna baliğ olan altın stoku, kalkınma hareket
lerini desteklemiştir. Nitekim. Maliye Vekilinin 

. 1956 O : İ 
27 . XII . 1955 tarihinde Bütçe Encümeninde 
verdiği izahata göre mevcudu 127 ton olan altın 

stokumuzun 112 tonu tediye muvazenesi açığını 
karşılamak üzere o tarihte merhun bulunmakta 
idi. 

Bu saydığımız şart ve imkânların bir mem
leketin iktisadi kalkınmasında büyük bir ehem
miyeti bulunduğu aşikârdır. Yalnız unutmamak 
lâzımdır ki ; bu âmillerin hepsi devamlı olmak
tan uzaktır. Bu itibarla, basiretli bir hükümet; 
müstesna şartların temin ettiği bu imkânlardan 
âzami derecede istifade ederek, iktisadi inkişafı 
ve malî bünyeyi emniyet ve istikrara kavuştur
mak, sağlam bir iktisat politikası takibetmek ve 
müsait olmıyan ihtimalleri ve şartları göz önün
de bulundurmak mevkiinde idi. Hükümetin; bu 
sahadaki muvaffakiyet derecesini, hâdiselerin 
tahlili gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye gibi malî imkânları mahdut ve elde et

tiği dış imkânlar geçici olan bir memleketin 
kalkınması, her şeyden evvel günlük politika 
endişelerinden uzak ve ilmî esaslara ve ciddî tet
kiklere dayanan umumi bir plân ve programın 
çerçevesinde gerçekleşebilirdi. 

Böyle bir programla gaye ve imkânlar ara
sında hesaba müstenit bir ahenk sağlanamadı
ğı takdirde, hükümetlerin hâdiselere istikamet 
vermekten ziyade, hâdiselerin peşinden sürük
lenmeleri, kaçınılmaz bir netice olurdu. Gerçek
ten bizim gibi malî imkânları mahdut bulunan 
ve bu imkânları yapılacak işler arasında en ve
rimlisine harcamaya mecbur olan bir memleke
tin idaresi, umumi bir plân ve programdan mah
rum olunca, bu en verimli işi tâyin imkânı kal
maz. Şahsi ve indî görüşlere veya günlük politi
ka icaplarına göre, daha az verimli işlerle uğ
raşmak mukadder olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidarı devrinde girişilen 

iktisadi kalkınma hareketlerinin yukarda temas 
ettiğimiz umumi esaslara uygun cereyan edip 
etmediği meselesi, üzerinde dikkat ve ehemmi
yetle durulacak bir mevzudur. Bu meselenin ge
çirdiği safahat, içinde bulunduğumuz iktisadi 
güçlüklerin sebep ve âmillerini teşhis bakımın
dan büyük bir ehemmiyet ve mâna taşır. 

Hükümet; uzun müddet umumi bir kalkın
ma plân ve programını, totaliter idarelere has 
bir keyfiyet olarak göstermeyi kendi maksadına 
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daha uygun bulmuştur. Halbuki; İkinci Dünya 
Harbinden bu tarafa birçok demokrat memle
ketler, iktisadi kalkınmalarını temin için umu
mi plânlar tanzim ve tatbik etmişler ve muvaf
fak da olmuşlardır. Bunlar arasında Fransa, Ho-
lânda, İskandinavya memleketleri ve Hindistan 
zikrolunabilir. Bu memleketlerin, sırf plân sa
hibi olmamanın sebebi, birdenbire totaliter ol
dukları, ne iddia ve ne de müşahede olunmuş
tur. Demokrat bir memleket olduğu herkesçe 
teslim edilen italya'da da 1954 te Vanoni plânı 
tanzim ve ilân edilmiştir. Medeni ve demokrat 
milletlerin iktisadi kalkınma sahasında takibet-
tikleri yol ve tatbik ettikleri plânlar, Garp dün
yasının bir unsuru bulunan Türkiye Hükümeti
nin elbetteki meçhul değildi. Bugün hemen he
men dünyanın hiçbir tarafında hiçbir mütefek
kir veya devlet adamı, modası geçmiş 18 nci 
asır liberalizmine bel bağlamamakta, iktisadi 
hayatın tanzimini tamamiyle. piyasa kuvvetleri 
nin başıboş işlemesine ve fiyat mekanizmasına 
bırakılmasını tecviz etmemektedir. Esasen hü
kümetimiz de son beş altı yıllık faaliyet esna
sında kısa bir serbesti denemesini mütaakıp 
geniş mikyasta müdahaleciliğe ve hattâ devlet 
işletmeciliğine başvurmuş bulunmaktadır. Kal
dı ki; umumi plânın tanzimi, yapılacak işlerin 
bizzat devlet tarafından yapılmasını da icabet-
tirmez. Devlet; alacağı tedbirlerle muhtelif sa
halara ait yatırımların ferdî teşebbüs erbabı ta
rafından yapılmasını da pekâlâ temin edebilir. 
Binaenaleyh; plancılıkla totaliter ekonomi ni
zamlarını aynı şey zannetmemek lâzımdır. 

Plânsız hareketini mazur göstermek için hü
kümetin, ileri sürdüğü bu aşırı Demokratlık ol
ması tenkidlere uzun müddet mukavemet ede
memiştir. Hükümet; plânsız hareket edildiği 
yolundaki iddia ve tenkidleri geçen sene Bütçe 
Encümeninde Başvekilin lisanı ile cevaplandı
rırken, eski iddiasından daha az garip olmıyan 
bir yol ve taktik takibetmiş ve plânın olmadı
ğını iddia edenler bu iddialarını ispat etsinler, 
diyerek müspeti ortaya koyacak yerde, menfiyi 
ispata davet etmiştir. Halbuki; iddia olundu
ğu gibi hükümetin; umumi bir plân ve progra
mı mevcut bulunsaydı bunu bir devlet sırrı gi
bi gizlememesi ve diğer demokrat memleketler
de yapıldığı gibi umumi efkârın ve Yüksek Mec
lisin tasvip ve murakabesine arz etmesi, de
mokrasinin en basit bir icabı olurdu. Siyasi sa-

1956 O : 1 
hada Garp Demokrasilerine benzediğimizi iddia 
edecek kadar nikbin olan hükümetin; bu mev
zuda . onların takibettiği yoldan ayrılması için 
mâkul bir sebep bulmak her halde güçtür. 

Hakikat odur ki; yapılacak işleri iktisadi 
ve prim bakımından ölçüye vuran, millî geliri 
âzami haddine çıkarmak, memleketin döviz ge
lirlerini artırmak ve diğer içtimai mülâhazala
ra yer vermek hedefine göre, bunları sıraya 
koyan ve iç ve dış finansmanlarının malî istik
rarı bozmadan ne suretle karşılanacağını gös
teren ve kalkınma hareketlerinin ortaya çıka
racağı türlü meseleleri ve bunların hal tarzları-
nı derpiş eyliyen umumi bir plân hiçbir zaman 
mevcudolmamıştır. Bu keyfiyet memleketimize 
gelen veya getirilen ecnebi mütehassıslar tara
fından olduğu kadar, yerli mütehassıslar tara
fından da devamlı olarak ileri sürülmüş ve 
umumi bir plânın tanzimi zarureti müdafaa 
edilmiştir. Yıllardan beri Bütçe Encümeninde 
cereyan eden müzakerelerde de bu hakikat ve 
zaruret daima ortaya konmuştur. (Soldan, «din
lenemiyor.» sesleri) (kâfi, kâfi sesleri). 

AHMET BlLGlN (Devamla) —Arkadaşlar; 
siz dinleseniz de dinlemeseniz de ben bu kürsü
den hitabetmesini bilirim. > 

REİS — Ahmet bey, arkadaşlar duyamıyor
lar, lütfen mikrofona biraz daha yaklaşınız. 

AHMET BİLGİN (Devamla) —Arkadaşlar; 
burada okunan şeyleri ister dinlersiniz, ister 
dinlemezsiniz. Ben bu kürsüden, bu yoldan mil
letin kulağına kadar sözlerimi işittirmesini bi
lirim. 

Hükümetin; geçen yıl muhtelif sahalara ait 
kısmi programları, iktisadi bir plân olarak gös
termeye çalıştığı anlaşılıyordu. Halbuki, umu
mi plân, ister devlet kadar geniş olsun, tek bir 
üniteye mütaallik kısmı bir program olmadığı 
gibi birçok teknik projelerin bir kolleksiyonu 
da değildir. 

Devlet sektörüne ait programlar arasında 
dahi bir koordinasyonun mevcudolmadığmı ve 
hattâ devleti idare edenlerin bunların heyeti 
umumiyesi hakkında sarih bir malûmatları bu
lunmadığını gösteren delil ve emareler eksik 
değildir. 

Sayın Başvekil; 1954 yılında Konya'da söy
lediği bir nutukda; şöyle demiştir : «Bundan 
bir müddet evvel alâkalı dairelerden, hangi ye-
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ni işlere başlıyoruz, hangi tesisler işletmeye açı
lacaktır, diye önümüzdeki iki aya ait bir liste 
isterim». Bir övünme çeşnisini taşıyan bu ifa
deden anlaşıldığına göre; her daire münhası
ran kendi işlerini planlamaktadır. Bunları ter-
kibeden, elde mevcut imkânlara göre ahenkleş-
tiren ve değişen şartlara göre tadil eden bir 
merkez mevcut değildir. Eğer meveudolsaydı, 
bu işlere dair Başvekilin istediği liste, alâkalı 
bir sürü daireden değil, iktisadi plânlama ve 
koordinasyondan mesul olan bir makamdan is
tenirdi. 

Muhtelif daire ve teşekküllerin programlan 
arasında bir koordinasyon bulunması şöyle dur
sun; bir müessesenin işleri arasında dahi koor
dinasyon bulunmadığını gösterecek misalleri, 
bilgi edinmekte çektiğimiz güçlük ve imkânsız
lıklara rağmen vermemiz mümkündür. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Mües
sesesinde, haddehane ve çelikhanenin tevsii için 
bir program hazırlanmıştır. Bu iki tevsi işinin 
ahenkli bir şekilde yürütülmediği hakikati Baş
vekâlet Yüksek Murakabe Heyetinin, bu mües
sesenin 1954 yılı faaliyetine ait tanzim ettiği 
raporun 16 ncı sahifesinde yer alan şu satırlarda 
okunmak mümkündür : 

«Bu tesisata, haddehaneye kontinü çubuk 
kısmı ilâve olunursa Karabük tesislerinin esas 
entegrasyonu ikmal edilmiş ve memleket hadde 
mamulü ihtiyacının mühim bir kısmı karşılan
mış olacaktır. 

Şurasını ehemmiyetle kaydedelim kî; çe-
lîkfhane istihsalini 350 000 tona çıkaracak tesi
satı ikmal olunmadığı takdirde projede derpiş 
olunan istihsalin elde edi'lmiesine maddi imkân 
yoktur. Ancak şimdiye kadar çelîkhane tevdi 
siparişine ait bir muameleye rastlanmamıştır. 

Bu pek mühim nokta üzerinde durularak 
çelîkhane tevsiatı ile diğer üniteler tevsiatımn 
zaman bakımından muvaziliği temin edilmelidir. 

Ayrıca tevsiattan beklenilen miktardaki 
istihsalin atanabilmesi için üniteler arasındaki 
istihsal miktarı bakımından lüzumlu ahengin 
temini lâzımdır.» 

Yüksek Murakabe Heyetinin raporunda ifa
de edilen ve hayati bir mevzua taallûk eden bu 
ahenksizliğin bugüne kadar giderildiğin* dair 
bir malûmata da sahip değiliz. 

YukardaJki iddia ve müşahedelerimizi teyide-
den ve on Amerikan üniversitesi namına TürM-
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ye'nin, iktisadi, siyasi ve içtimai gelişmelerini te'fc-
kik etmiş bulunan bay «Rişar Robenson» m geçen 
yıl yayınlanan raporundan şu parçaları zikret
mek yerinde olur: «Yatırımları, yani iktisadi 
teslisleri en verimli hale getirmek için bâzı iç 
tedbirlere baş vurmak lâzımdır. Bu tedbirle* 
rin başında yüksek bir plân komitesinin bulun
ması gelmektedir. 

Bu komite, Türkiye'nin en dirayetli mühen
dislerinden^ iktisatçılarından, içtimaiyaltçıla-
rından ve bundan başjka iyi seçilmiş bâzı ya
bancı mütehassıslardan terekkübetmelidir. Bu
gün Türkiye'de Türk ekonomisini planlamakla 
vazifeli bir heyet bulunmadığı gibi, iktisadi 
pUân adına lâyık bir plân da yoktur. Veya 
böyle bir plân varsa bunu Ibİlecek durumda bu
lunanların bundan haberi yoktur. Nafıa, Sıh
hat ve Maarif vekâletleri gibi bâzı vekâletlerin 
birkaç yıllık programları vardır. Fakat; bun
lar arasında hiçbir koordinasyon yoktur.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Hüfkümetin; birbirini tutmıyan beyanlariy-

le bir muamma haline gelen plân ve program 
mevzuu da, riiihayiet bu sene Bültçe Encümenin
de hükümet adma konuşan Maliye Vekillinin 
bir beyanı ile, daha doğrusu bir itirafiyle vu
zuha kavuşmuştur. Maliye Vekili; iktisadi kal
kınma hareketinden bahseden beyanının bir 
yerinde aynen şöyle demiştir: 

«Ancak harekete geçen bu kuvvetleri, mem
leketin daha patlak bir istikbale üzüntüsüz ka
vuşmasını temin maksadiyle umumi bir plân 
ve koordinasyon içinde hedeflerine sevk etmek 
zamanı da gelmiştir.» 

Bu beyanattan anlaşıldığına göre; bugüne 
kadar işler, umumi bir plân ve koordinasyon 
içinde cereyan etmemiştir. Hükümet; daha par
lak bir istikbale üzüntüsüz kavuşmak maksa
diyle umumi bir plân ve koordinasyona lüzum 
gördüğünü ifade etmekle bugüne kadar iktisa-* 
di sahada çekilen üzüntülerin bu lâzimeye ri
ayet etmemekten ileri geldiğini de ister iste
mez zımnen itiraf etmiş bulunuyor. Bununla 
beraber; itiyadına sadık kalarak «Zamanı gel
miştir» tabiriyle de bugüne kadar takibettiği 
hareket hattını yine de mazur göstermeye çalış
maktan vazgeçmiyor. Bu itiraf ve mazeretlerin 
ve birbirini tutmıyan beyan ve iddiaların ikti
sadi hayatın en çok muhtacolduğu emniyet ve 
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istikran kökünden sarsacağı, iktisadi ve içtimai 
sahada birçok ıstıraplara yol açacağı pek tabiî
dir. 

Ciddiyet ve samimiyet derecesi yukarıdaki 
izahlarımızla tamamiyle ortaya çıkan bugünkü 
hükümete ve onun istikbale ait yeni beyanları
na ne dereceye kadar itimadedilebileceğini Yük
sek Meclisin ve umumi efkârın takdirlerine bı
rakmakla iktifa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Umumi bir iktisadi plânın lüzum ve zaru

retini, geç de olsa, itirafla kabul eden hüküme
tin bu mevzuda harekete geçtiğine dair bugüne 
kadar umumi efkâra bir bilgi verilmiş değil
dir. 

ilmî esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan ve 
memleketimizi gözü kapalı bir gidişin yarata
cağı türlü sıkıntılar ve emrivakilerle karşı kar
şıya bırakmıyacak bir umumi plânm tanzimine 
süratle teşebbüs edilmeli ve bu maksatla bir 
plân ve koordinasyon dairesi kurulmalıdır. Ay
nı zamanda, diğer milletlerin bu mevzudaki tec
rübelerinden de istifade edilmelidir. Hükümet; 
her vesile ile, icraatının ve Demokrat Parti 
programına uygun olduğunu iddia eder ve kur
duğu nizamı, programın bir ifadesi olarak gös
termek ister. Onun bu iddiasındaki samimiyet 
ve isabet derecesini ölçmek bakımından, De
mokrat Partinin millete > karşı imzaladığı bir 
borç senedi mahiyetini muhafaza eden progra
mından bâzı maddeleri bu vesile ile hatırlatmak 
yerinde olur kanaatindeyiz. 

«Program madde 22» 
«Devlet hayatından bütün idare şubelerimiz 

için, siyasi tesirlerin dışında, ihtisas heyetlerin
ce umumi plân ve programlar hazırlanmasını 
ve bunların usul dairesinde kanunlaştırılmasını 
lüzumlu görmekteyiz.» 

Demokrat Parti programının ihtiva ettiği 
bu hükme rağmen, devlet imkânlarının, bölge
leri ve şehirleri siyasi mülâhazalarla tatmin 
için nasıl kullanıldığını bugün bilmiyen kalma
mıştır. Sayın Başvekil; tenkidlere mâruz kal
dığı zaman milletvekillerini ilzam edebilmek 
için; «Siz istediniz ben yaptım» mukabelesine 
başvurmaktadır. Bu beyan da gösteriyor ki; 
hükümet icraatını bir programa ve objektif esas
lara değil; günlük siyasi mülâhazalara, keyif 
yç heveslere göre cereyan ettirmektedir. Siya-
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si mülâhazalar dışında ilim ve ihtisas adamları
nın kararlaştıracağı hususları çok zaman ricacı 
heyetler ve politika adamları kararlaştırmakta
dır. 

Demokrat Parti programının 44 ncü mad
desi de şöyle demektedir : 

«özel teşebbüs ve sermayenin istikrar ve gü
venle çalışması bakımından, devlet iktisadi fa
aliyetlerinin hudutları kesin olarak belirtilme
lidir. Bunun için : 

A) Devletin ele alacağı işlerin uzun vadeli 
umumi bir plâna bağlanmak suretiyle önceden 
herkesçe bilinmesi, imkânının temini; 

B) Devletin, iktisadi hayatı tanzim yolun
da alacağı tedbirler ile gümrük, tekel ve para 
politikası1 gibi iktisadi hayatla sıkı sıkıya ilgi
li konularda takibedilecek ana istikametlerin 
yine herkes ıgibi bilinmek üzere önceden tâyin 
ve ifadesini lüzumlu görmekteyiz.» 

Muhterem arkadaşlar; 
iktisadi hayatın muhtacolduğu emniyet ve 

istikrarı sağlamak ve müteşebbisin istikbali 
hakkında hüküm vermesini kolaylaştırmak mak-
sadiyle Demokrat Parti programında yer alan 
bu hükümlerin derpiş ettiği umumi plânın ve 
iktisadi hayatla sıkı sıkıya alâkalı mevzularda 
takibedilecek umumi istikametlerin herkesçe bi
linmesinden vazgeçtik, bizler tarafından dahi 
bilinmediği üzüntü ile ifade olunacak bir haki
kattir. Esasen umumi bir plân mevcudolmadı-
ğı gibi, iktisadi hayatla alâkalı mühim mevzu
larda hükümet; işleri günlük veya çok kısa 
ömürlü kararlarla idare etmek yolunu tutmuş 
bulunmaktadır. Bu müşahede de gösteriyor ki; 
hükümetin her sahadaki icraatı gibi, iktisadi 
sahadaki icraatı da parti prensiplerine değil; 
liderlerin her gün değişen keyif ve heveslerine 
istinadetmektedir. Buna rağmen liderlerin yap
tıklarını parti programının omuzlarına yükle
mesi, milletin idrakine karşı saygılı bir hareket 
telâkki edilemez. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet; iktisadi kalkınma sahasında taki

bedilecek yolu memleketin esaslı gaye ve ihti
yaçlarının ışığı altında tesbit etmiş bulunmak
tan çok uzaktır. Bu hedeflerin hem içtimai. 
hem de iktisadi mülâhazalara göre! taayyün 
edeceği tabiîdir. Memleketimizin içinde bulun
duğu şartlar kalkınma hareketinde takibedile-
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cek ana istikametlerin şu İki esasta toplanma
sını zaruri kılmaktadır : 

1. Mümkün olduğu kadar süratli bir ikti
sadi kalkınmayı tahakkuk ettirmek; 

2. Bu kalkınma hareketi esnasında iktisa
di istikrarı ve iktisadi mekanizmanın normal 
işlemesini bozmamak; 

Bu iki esas muvazi olarak yürütülmediği 
takdirde iktisadi kalkınma hareketinden bekle
nilen neticeler alınamaz ve bu hareket sürekli 
olamaz. 

Halbuki; Demokrat Parti Hükümetinin ta-
kibettiği iktisadi politika, bu iki esasın muvazi 
olarak yürütülmesine imkân vermemiş, iktisa
di istikrarı bozan xbir netice tevlidetmiştir. 

Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle takibe-
dilmek istenilen liberalizm siyasetinin başlıca 
hedefi, iktisadi hayatı Devlet kırtasiyeciliğin
den ve tazyikinden kurtararak daha seyyal bir 
şekle sokmak, emniyet ve istikrara^ kavuştur
maktı. Bu politika muvaffak olamamıştır. Bu
nun sebep ve" âmilleri üzerinde hassasiyetle dur
mak yerinde olur. Bu muvaffakiyetsizliğin en 
ehemmiyetli sebebi, Hükümetin; birbirleriyle 
telifi mümkün olmıyan hedefleri aynı zamanda 
tahakkuk ettirmek hususunda gayret sarf etme
sidir. Hükümet; bir taraftan ithalât tahditleri
ni kaldırarak ithal eşyası mevzuunda normal 
bir piyasanın teminine çalışmıştır. Diğer taraf
tan da memleketin gelir kaynaklarından tasar
ruf edilen miktar ve dışardan temin edilen yar
dımlarla sınırlanmış bir yatırım politikası taki-
bedecek yerde, enflâsyonist bir yol tutarak 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurmuştur. 

Hükümetin uzun vadeli yatırımlar için dahi 
Merkez Bankasının kısa vadeli olması icabeden 
kaynaklarına başvurmaktan çekinmediğini ve 
eflonasyonist bir politika anlayışı içinde bulun
duğunu gösteren bir misal ile fikrimizi takviye 
etmek isteriz. 1952 yılı bütçe gerekçesinin 23 
ncü sayfasında : «Merkez Bankası, yurdun muh
telif yerlerinde elektrik santralleri kurulması 
mevzuunda Etibank ve iller Bankasının çalış
maları ile alâkalandırılmıştır. Bu mevzuda mi
salleri çoğaltmak mümkündür.» Denilmektedir. 
Elektrik santrallerinin uzun vadeli işlerden ol
duğunu, bu maksat Merkez Bankası kaynakla
rına başvurmanın enflâsyonist bir politika an
layışını ifade ettiğini izaha lüzum görmüyoruz. 
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Hükümet; gayet hızlı, plân ve koordinasyon-

lan mahrum bulunan bu yatırım politikasına 
uuvazi olarak, geniş kütlelerin iştirak gücünü 
mratle artıracak bir fiyat ve cömert bir kredi 
politikası da takibetmiştir. Hakiki istihsal artı
şının bir neticesi olmıyan bu iştira gücüne suni 
iştira vasıtası demek daha isabetli olur. Yaratı
lan suni iştira vasıtaları ithalâtı tahrik etmiş
tir. 

Takibedilen bu iki gayenin yekdiğeriyle te
lifi mümkün olmadığı için kısa zamanda bu mu-

- kadder netice ile karşılaşılmıştır. Tediye muva
zenesinde hâsıl olan çok tehlikeli vaziyet dola-
yısiyle liberasyon rejiminden fiilen 22 Eylül 
1952 de vazgeçilmiştir. Bu tarihten sonra takib
edilen dahilî iktisadi politikanın tesiri altında 
ilerde üzerinde ısrarla duracağımız enflâsyon 
başgöstermiş ve fiyatlar seviyesinde hızlı artış
lar kaydedilmiştir. Bu suretle de hükümet; tat
bik etmek istediği liberalizmin kısa zamanda 
iflâsını bizzat kendi hareketiyle hazırlamıştır. 
Liberalizm tecrübesinin yerini gittikçe artan çe
şitli müdahale, tahdit ve kontrol tedbirleri al
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilinen bir hakikattir k i ; bir memleketteki 

iktisadi faaliyetler diğer faaliyetlerden daha çok 
istikrar ve emniyet şartlarına muhtaçtır. Bizde 
olduğu gibi hükümetin; birbirini mütenakız 
günlük ve çok kısa ömürlü kararlariyle idare 
edilen bir ekonomide fertlerin istikbal hakkın
da isabetli tahminlerde bulunmaları ve huzur 
içinde çalışabilmeleri şüphesiz imkânsızdır, is
tikrarsızlığın tevlidebileceği bütün mahzurlar 
bugün memleketimiz için fazlası ile varittir. 
Fiyat istikrarsızlığı, kredi imkân ve kolaylık
larında istikrarsızlık, dış ticaret rejimindeki is
tikrarsızlık ve iktisadi hayatı tanzim eden diğer 
mevzuat ve kararlardaki istikrarsızlık gibi un
surlar iktisadi ve dolayısiyle içtimai bünyemiz
de tahribedici tesirlerini yapmaktadır. Gerek 
hükümet ve gerek parti programlarında (Piya
salarda emniyet ve istikrarın sağlanması şarttır, 
kati zaruret olmadıkça piyasalara karışılmama-
lıdır.) diyen bir iktidarın iktisadi istikrarı bo
zan tedbir ve müdahalelere her gün başvurma
sı da gösteriyor ki, hükümet, gaye ve imkânlar 
arasında bir ahenk sağlıyamamış ve böylece hâ
diselerin peşinden sürüklenmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu da, evdeki hesabı çarşıya uymıyan 
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hükümetin başlangıçtan beri plânsız hareket et
tiği hakikatinin başka bir delil ve ifadesini or
taya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Fevkalâde şartla bâzan hesaplı ve basiretli 

bir hükümetin bile önliyemiyeceği güçlükler 
tevlidedebilir. Fakat; memleketimizin karşı
laştığı bütün güçlükleri bu nevi fevkalâde se
beplere atfetmeye imkân yoktur. Filhakika, ik
tisadi hayatın seyrini yakından takibedenleri 
endişeye düşüren vaziyetler karşısında hükü
met; güçlükleri hafife almak ve işleri daima j 
nikbin tahminlerin iklimi içinde idare etmek 
yolunu tutmuştur. Hükümetin; liberasyon mev
zuunda takibettiği hareket hattı ve birbirini 
tutmıyan beyanlar, bu iddiamızın yeni bir deli
lini teşkil eder. Dış tediye imkânları gayet mah
dut ve fakat ihtiyaçları hudutsuz olan bir mem
leketin uzun müddet libarasyon sistemine ta
hammül edemiyeceği bedihi idi, bu hakikati en 
az herkes kadar bilmesi ieabeden resmî şahsi
yetler yıllarca ithalâtın temdidedilmiyeceği yo
lunda teminat vermişlerdir. Buna rağmen te
diye muvazenesinde hâsıl olan büyük açık dola-
yısiyle libarasyon sistemi 22 Eylül 1952 tari
hinde fiilen meriyetten kalkmıştır. 

Yıllardan beri değişmiyen bu durumda hü
kümet; muvakkat bir tedbir olarak östermeye 
gayret etmiştir. Bizzat Başvekil 30 Ocak 1953 
tarihinde yaptığı basm toplantısında «libaras-
yondaki tahditler çok muvakkattir. Hattâ belki 
on, on beş güne kadar eski sisteme tam olarak 
rücu edilecektir/ demişti. Bu beyanata rağmen 
aradan geçen üç sene zarfında tediye güçlükleri 
şiddetlenmiş ve liberasyona dönmek mümkün 
olamamıştır. Bedeli transfer edilmiyen itha
lâttan doğan borçlar malî itibarımızı fazlasiyle 
sarsmıştır. Bu borçlar, geçen sene yapılan ticari 
anlaşmalarla mecburi bir kredi mahiyeti iktisa-
betmiştir. Bu anlaşmaların yapılmış olması, el
bette ticari itibarımızın bir delili telâkki edile
mez. 

Bir hükümet reisini; bu kadar nikbin konuş
maya sevk eden sebelerin ne olduğu da bugüne 
kadar izah edilmemiştir. 15 gün ilersini göremi-
yen ve. hâdiseler tarafından tekzibedilen bir 
hükümet reisinin uzun vadeli görüşlerine ne 
dereceye kadar itibar edileceğini kestirmekte 
cidden güçlük çekilse yeridir. 
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ifadesi olsun, bu gibi beyanlar, iktisadi hayatın 
en çok muhtacolduğu emniyet duygusunu kö
künden sarsmıştır. Bu vesile ile 15 gün sonra
sını kestiremiyen Sayın Menderes hükümeti ile, 
Muhterem Celâl Bay ar'm muhalefet yıllarında 
söylediği -şu vecizeyi karşı karşıya bırakmak 
yerinde bir hareket olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem Bayar; 24 . V . 1949 tarihinde 
Kastamonuda iradettikleri nutuklarında ay
nen şöyle demişti : «Uç ay ilerisini göremi-
yen bir heyetin, ben hükümetim demeye hak
kı yoktur, üç ay ilerisini göremeyen hükümet
lerin uzun vadeli görüşlerine nasıl inanacağız 
ve memleketin menfaatlarini nasıl ellerine bı
rakacağız H 

Bugün, bu sualin taşıdığı endişeyi her va
tandaşın Sayın Celâl Bayarın dünkü duydu
ğundan daha derin bir şekilde hissettiğini 
tahmin etmek mübalâğalı bir görüş sayılma
malıdır. 

Sayın Hükümet Reisinin; hâdiseler tara-
•fmdan tekzibedilen beyanlarının bir listesini 
burada yapmak takatini kendimizde göre-
miyeceğimizi takdir buyurursunuz. Geçen 
yıl da temas ettiğimiz üzere 6 Aralık 1952 ta
rihli Adana nutkunda aynen şöyle diyordu : 
«Milyonluk istihsal stoklarımızın paraya kal
biyle milletçe hiçbir sarsıntı hissolunmadan 
altın ve döviz darlığı pek yakada muhak
kak surette giderilecektir.» Bu darlık, gide
rilmek şöyle dursun, o günden bugüne mem
leketin iktisadi hayatını hergün artan bir şe
kilde tazyik etmektedir. 

Hükümetin; stoklarımız ve ihracaat mev
zuunda fazla nikbin tahminlerde bulunduğu
na dair pek çok misaller vardır. İhraç gelirleri
miz hakkında hükümetin; yapmış olduğu tah
minlerin tahakkuk etmesini; yalnız başına 
dünya konjönktründeki tahavvüllerle izah et
meye imkân yoktur. 

înracatımızm zamanında yapılmamasmdan 
tevellüdeden zararlar bizzat hükümet tara
fından Bütçe Encümeninde itiraf olunmuş
tur. Buğday ihracatında takibedilen hatalı ve ba
ti hareket bunun bir misalidir. Bundan başka; 
hükümetin kabili ihraç mallarımız hakkında 
yapmış olduğu tahminlerin isabetsizliği de 
geniş ölçüde bu neticenin doğuşunda müessir 
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olmuştur. Buna ait birçok misalleri geçen se-
neki bütçe tenkidimizde rakamlara müsteni
den yüksek takdirlerinize arz etmiştik. Dikka
te şayan olan bu misallerden bir tanesini ha
tırlatmadan geçemiyeceğiz. 

Hükümet; 1954 bütçe kanunu lâyihası ge-
rekçesidne : 1953 -1954 devresinde ihracatımı
zın 4,5 milyon tonu bulacağım ve ihracat ge
lirlerimizin de 1. milyar 4O0 milyon lirayı aşa
cağını tahmin etmekte idi. Halbuki; fiilî ih
racat 2. milyon 397 bin tonu ve ihracat gelir
lerimiz de 990 milyonu geçmemiştir .Bu suretle 
tahmin ile tahakkuk arasında miktar itibariy
le 2 milyon 100 bin ton ve kıymet itibariyle 
410 milyon liralık aleyhe bir fark tahassul 
etmiştir. 

İhracatın; miktar itibariyle bu kadar düşük 
tahakkuk etmesi aradaki fark olan 2 milyon 
100 bin tonun yeni ihraç yılma stok olarak 
devredilmesi ile de kabili izah değildir. Zira, 
bu miktar stok, yeni ihraç yılma devredilme
miştir. Bu neticeyi tevlideden en mühim sebep, 
hükümetin 2 milyon 700 bin ton hububat ihrac-
edilebileceğini tahmin etmesinden ve fiilî ihraca
tın ise 1 milyon 183 bin tonu geçmemesinden 
doğmuştur. 

Bütçe gerekçesi hazırlandığı zaman ofis, 
alım yılı zarfında yapabileceği mubayaanın kıs
mı azamini yapmış bulunuyordu. Bu itibarla; 
onun ne kadar hububat ihracedebileceğini isa
betle takdir etmek bir hükümet için hiç de güç 
değildir. Buna rağmen; hükümetin dikkatsizli
ği ve mübalâğalı tahminlere olan meyli yalnız 
kabili ihraç hububat mevzuunda onu 1,5 milyon 
tonluk bir hataya düşürmüştür. 

1 milyar 400 milyonu aşan bir ihraç geliri 
tahmininde bulunan ve hareketlerini buna göre 
ayarlıyan bir hükümetin 410 milyon liralık fark 
karşısında mâruz kalacağı müşkülâtı anlamak 
kolaydır. Bu neticenin mesuliyetini elbette ka
dere ve tesadüfe atfetmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar olan mâruzâtımızla hüküme

tin plânsız ve, programsız hareket ettiğini tah
min ve beyanlarının vakıalarla tekzibedildiğini 
ve telifi mümkün olmıyan gayeler peşinde ko
nuştuğunu ifadeye çalıştık. 

Bu şekildeki hareketler neticesidir ki; ikti
sadi istikrarı bozan bir durum hâsıl olmuş ve 
iktisadi hayatta en az maddi unsurlar kadar 
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rol oynıyan emniyet ve itimat duygusu kökün
den münselip olmuştur. 

Bugün içinde bulunduğumuz iktisadi ve 
malî şartlara ve onları tevlideden sebeplere tam 
olarak nüfuz edebilmek için Demokrat Parti
nin takibettiği iktisadi politikanın ana istika
metleri, para, kredi ve fiyat politikası ve bun
ların neticeleri üzerinde de durmak yerinde 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Iktisaden geri kalmış bir memleketin kalkı

nabilmesi, yani devamlı istihsal artışını sağlıya-
bilmesi, maddi ve mânevi birtakım şartların ye
rine getirilmesine bağlıdır. 

Bu maksatla büyük ölçüde yatırımların ya
pılması ve bunların tevlidedeceği çeşitli mese
lelerin gereği gibi halledilmesi icabeder. 

Sermaye teşekkülü yanında kalkınma için 
zaruri olan diğer birçok mühim unsurlar daha 
vardır. Teknik eleman ve vasıflı işçi yetiştiril
mesi mütehassısların yeni istihsal metotlarına 
intibak ettirilmesi ve saire.... 

Bu saydığımız unsurların ancak zamanla te
min edilebileceği bedihidir. Bunları sağlama
dıkça alabildiğine yatırım yapmak, yatırımla
rın prodiktivite derecesini azaltır ve memle
ketin iktisadi gücü boşuna zorlanmış olur. Bu-^ 
gün memleketimizdeki durumda ilerde üzerinde 
duracağımız kapasite ile istihsal arasındaki bü
yük fark bunun bariz bir delilini teşkil eder. 

Diğer taraftan; iktisadi kalkınmanın hızı 
ve devamlılığı sadece her sene yapılan yatırım
ların mecmu miktariyle değil; aynı zamanda 
bu yatırımların terkip tarzına da bağlıdır. Ay
nı miktar senelik yatırımla temin edilebilecek 
millî gelir artışı bu yatırımların muhtelif saha
lara dağılış şekline ve bunlar arasında bir ko
ordinasyon bulunup bulunmamasına göre deği
şir. 

Son senelerde memleketimizde yapılan ikti
sadi faaliyetler yakından takibedildiği zaman 
görülür ki; son beş, altı sene içinde yapılan ya
tırımlar, oldukça mühim yekûnlara baliğ olmak
la beraber aralarında iyi bir koordinasyon te
min ve plânlı hareket edilmediği için ortaya 
halli zor çeşitli meseleler çıkmış ve bu arada 
memleketin iktisadi cihazlanması ve istihsal 
kapasitesinin artırılması mümkün olan seviye
nin dûnunda kalmıştır. 
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yatırımların nev'i tetkik edilince görülüyor ki ; 
stok artışları ve bina inşaatı şeklinde tezahür 
eden gayrimüsmir yatırımlar, müstahsil yatırım
lar yanında mühim bir yer işgal etmektedir. Di
ğer taraftan, son beş yıl içinde yapılan ve pro
düktivite üzerinde nispeten uzun devrede ve va
sıtalı bir şekilde müessir olan sosyal yatırımlar 
umumi yatırım hacmi içerisinde büyük bir yer 
işgal etmektedir. 

Halbuki; bizim gibi imkânları mahdudolan 
bir memlekette; tasarruf gücünün gâyrimüstah-
sıl yatırımlara gitmesini mümkün olduğu kadar 
önlemek ve zaruri olmadıkça sosyal karakterli 
yüksek yatırımlardan tevakki etmek ve yatırım
ları millî ekonomi bakımından verimi en yüksek 
sahalara sevk etmek icabederdi. 

Yukardaki sebeplere' ilâveten, yatırım politi-
kasiyle, para, kredi ve dış ticaret politikasının 
dikkatli ve ahenkli bir şekilde yürütülmesi ve 
memleketteki tasarruf imkânlariyle yatırımların 
iyice tanzim edilmemiş bulunması, muvazeneli 
ve istikrarlı bir kalkınmayı imkânsız kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî gelirimizin yarısına yakın kısmı ziraat 

sektörüne aittir. Bu itibarla; ziraati millî eko
nominin temeli saymak bir emri zaruridir. 

Böyle bir memlekette, iktisadi kalkınma mev
zuunda bütün kudret ve imkânlarını birinci de
recede ziraate, ziraatin yardımcısı olan işlere ve 
zirai sanayiin inkişafına tahsis eylemesinden da
ha tabiî bir şey olamazdı. Bu realiteyi nazara 
alan Demokrat Parti de iktidara gelince kalkın
ma gayretlerinin siklet merkezini devlet sanayi
ciliğinden ziraate intikal ettirmişti. Bunun ica
bı olarak da müstakar bir fiyat politikasiyle is
tihsal desteklenmiş, kredi hacmi genişletilmiş ve 
ziraatin makineleşmesi yoluna gidilmişti. Fakat; 
bütün bu hareketler, diğer sahalarda olduğu gibi 
bir plân çerçevesinde cereyan etmemiştir. 

İktisadi kalkınmamız için çok mühim bir dö
viz kaynağı olan ve memleketimiz realitelerine 
göre ihmali caiz olmıyan hayvancılık, ziraatle 
ahenkli bir şekilde geliştirilmek icabettiği hal
de bu cihet ihmal edilmiş, ziraat, hayvancılık 
aleyhine bir istikamet tutmuştur. 

Bünyemizin hazım kabiliyeti ve memleketimi
zin ne dereceye kadar makineleşmesi icabettiği 
meselesi bir tetkika tâbi tutulmadan girişilen 
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kesif ve plânsız makineleşme hareketi neticesin
de yüzlerce keşif makine memlekete ithal olun
muştur Bunların yedek, parçalarının ucuzca ve 
kolayca tedarik edilememesi, kifayetli eleman 
yokluğu ve tamir atelyelerinin azlığı yüzünden 
yüz milyonlarca liralık servet çok çabuk yıpran
mış ve böylece beklenilen randıman alınmamıştır. 

Bugün memleketin, dört bir tarafı metruk 
ziraat makineleriyle doludur. Yedek parça ve 
lâstik yokluğu yüzünden çekilen sıkıntıların de
recesini, bu mevzudaki ihmali ileri sürülerek 
eski İktisat ve Ticaret Vekili hakkında açılan 
Meclis tahkikatı ifadeye kâfidir. Diğer taraftan; 
bu şartlar altında işletilen vasıtaların masrafı 
ancak iyi mahsul yıllarında karşılanabilmektedir. 
Mahsulün iyi olmadığı senelerde ise; motorlu 
vasıtaların masrafına dayanamıyan ve taksitle
rini ödiyemiyen ziraatçılar bunu kendileri için 
bir külfet saymaktadırlar. Türkiyede ziraat da
ha uzun müddet hava şartlarına tâbi kalacağı
na, iyi yılları kötü yılların takibettiği tecrübe 
ile sabit olduğuna göre, makine ve ziraatin 
istikbali, üzerinde endişe ile durulacak bir me
seledir. İşletilecek arazisi olmadığı veya çok 
küçük arazisi bulunduğu halde, birçok kimse
lere gelişigüzel traktör ve biçer - döğer verilmesi 
ve bunun senelerden beri tevali eylemesi, bu 
işi bir macera haline getirmiş bulunmaktadır. 
Bu maceranın ıstırabı bilhassa; mahsulün kötü 
olduğu 1954 yılında hissedilmiştir. ; 

Zikri geçen sebeplere binaen; zirai sahalar
daki makineleşme hareketini memleket realite
lerinin ışığı altında objektif ve ilmî esaslara 
bağlamak ve bugünkü başıboş gidişe son ver
mek zamanı çoktan gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
îsthsali artırmak maksadiyle verilmesi ica-

beden zirai krediler, bütçe gerekçesinde de be
lirtildiği veçhile, 1949 yılı sonunda 337 milyon 
iken 30 Haziran 1955 de 1 milyar 503 milyona 
yükselmiştir. Bu suretle % 500 e yakın bir ar
tış kaydedilmiştir. Hava şartları, 1954 müstes
na, çok müsait gittiği halde istihsal maalesef 
kredi artışını çok uzaktan takibcdebilmiştir. 

Bunun sebepleri üzerinde durmak müstak
bel hataları önlemek bakımından zaruridir. Mer
kez Bankası kaynaklarına da müracaat etmek 
suretiyle verilen bu krediler geniş ölçüde istih
sal ile alâkası olmıyan maksatlar uğrunda kul
lanılmaktadır. Halbuki; bankanın vazifesi, kre-
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diyi istihsal ihtiyaçlarına göre ayarlamak ve 
hakiki maksada uygun olarak kullanılıp kulla
nılmadığını kontrol etmektir. 

Bilinen bir hakikattir k i ; verilen krediler; 
bilhassa küçük çiftçiler tarafından istihlâk 
maksadiyle kullanılmaktadır. Birbirini takibe-
den iyi yılların verdiği cesaretle alabildiğine 
borçlanan ve gelirlerini tasarruf etmiyen çiftçi
lerin 1954 senesindeki kuraklık dolayısiyle bu 
hareketlerinde çok nadim olduklarını hatırlat
mak isteriz. 

Ziraat Bankası; kredilerin, maksada uygun 
olarak kullanılmasını sağlıyaeak müessir bir 
murakabede bulunmamaktadır. Bu durumdan 
şikâyet edildiği zaman, Sayın Başvekilin, vak
tiyle Bütçe Encümeninde : «Türk köylüsü reşit
tir. Vasiye ihtiyacı yoktur. Aldığı parayı nasıl 
kullanacağını kendisi bilir.» dediğini hatırla
maktayız. Verilen kredilerin maksada uygun ola
rak kullanılıp kullanılmadığını murakabe itme
nin köylünün rüştünü inkâr mânasına gelmedi
ğini, herkes kadar Başvekilin de takdir ettiğine 
şüphe yoktur. Kanaatimiz odur ki ; Sayın Baş
vekili bu şekilde beyana sevk eden sebep; zirai 
kredileri bir siyasi muvaffakiyet ve köylüyü 
tatmin vasıtası yapmak kararından başka bir 
şey olamazdı. Hükümete; hâkim olan bu zihni
yet yüzündendir k i ; Ziraat Bankası kredileri; 
istihlâk maksadiyle kullanıldığı nispette hem 
Türk köylüsü ve hem de Türk ekonomisi için bir 
ıstırap kaynağı olmuştur. Bundan başka zirai 
kredilerin tevziinde adalet esasları bir tarafa 
bırakılarak şahsa ve bölgelere göre ayrı ayrı 
ölçülerin kullanılması ve bilhassa; partizan dü
şüncelere yer verilmesi de bunların iktisadi ma
hiyetini tamamiyle değiştirmiş ve vatandaşlar 
arasındaki huzur ve ahengi ihlâl etmiştir. 

Hükümetin; zirai kredileri alabildiğine ar
tırmak politikasından 1956 yılı için nihayet 
vazgeçtiğini Maliye Vekili Bütçe Encümeninde 
şu sözlerle ifade etmiştir : «1956 yılında zirai 
sektör kredilerinin de umumi hacminin daha 
fazla artması ve mevcut kredilerinin hakiki is
tihsal sahasında işlemesi üzerinde hassasiyetle 
durulacaktır.» bilâhare aynı görüş Sayın Baş
vekil tarafından da basın yoliyle ifade edilmiş
tir. Zirai kredilerin umumi hacminin artırılma
mağı kâfi bir tedbir telâkki edilemez. Yukar
da da temas ettiğimiz veçjhiîe bu kredilerin 
mühim bir kısmının istihsal ile hiçbir alâkası 

yoktur. Müessir bir kontrol ile istihsal dişi 
maksatlar uğrunda kullanılan krediye nihayet 
verilerek umumi kredi hacmi daralttılmalıdır. 
Bu suretle, ekonomimizi tazyik eden enfilâsyon 
âmillerinden biri ortadan kalkmış o'lur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Daha evvel de temas ettiğimiz üzere, hükü

met; ıtakilbettiği fiyat, kredi ve hızlı yatırım 
politikasiyle hakiki istihsali artışının bir karşı
lığı olmıyan geniş bir iştira gücü, daha doğ
rusu iştira vasıtası yaratmıştır. Bu iştira va
sıtasının istihlâk temayülünü kuvvetlendirece
ği tabiîdir. îstihlâ/k eşyasının büyük bir kıs-: 
mini dış ülkelerden ithal 'etmek mecburiyetin
de bulunan memleketimizde, yaratılan bu işti-' 
ra vasıtası ithalâtı geniş ölçüde tahrik etmiştir. 
iktisadi icaplara aykırı olarak bankaların ver
miş bulunduğu geniş krediller, aynı zamanda 
ileride ithalâtın tıkanması ihtimali, stokların 
takviyesine selbebolmuştur. Mahdudolan döviz 
mevcudumuz ve hariç't'en temin ettiğimiz kredi
ler, ithalât talebini karşılamaya kâfi gelmeyin
ce de, ithalâtın tahdidedilmiyeceği yolundaki 
devamlı teminatlara rağmen ithalâtın taıhdidi 
yolluna gidilmiştir. Bütün bu hâdiselerin tesi
ri altında hükümetin; iktisadi siyasetinin yeni 
bir istikamet aldığı ve kalkınma gayretlerinin 
tekrar sınai mevzulara yönetildiği görülmüştür. 

Mulhtacolduğumuz birçok maların, dâhilde 
imali sutfet'iyl'e döviz sarfiyatını azaltmak, bu 
yeni politikanın esası olmuştur. . Bunun neti
cesi olarak 1950 - 1953 arasında hızlandırılmış 
olan zirai kalkınma ile alâkalı malzeme ithalâ
tı azalmaya başlamıştır. Bu azalış, bilhassa 
1954 yılında bariz bir şekil almıştır. Evvelce 
ithal edilen birçok makinelerin çok kısa zaman
da yıprandıkları ve yedek parça ihtiyacının 
şiddetlendiği nazara alınırsa bu azalıştaki isa
betsizlik ortaya çıkar. a 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin medeni âlem ile arasında bulu

nan mesafeyi kapatabilmesi ve özlediği hakiki 
refaha kavuşabilmesi için sanayileşme yoluna 
gidilmesi bir zarurettir. Bu sanayileşme için 
hariçten ithal edeceğimiz makine, malzeme ve 
hammaddeleri hariçten getirilen sanayiin ihti
yacı için, lüzumlu dövizin temini de şüphesiz 
ihracatımızın gelişmesine ve dış gelirlerimizin 
artmasına ve dışardan uzun vadeli kredi ve ya-
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'bancı sermaye yaitırrmları ve yardım sekilinde l 
munzam kaynaklar sağlanmasına bağlıdır. 

Unutmamak lâzımdır ki; bir memlekete ya
bancı sermayenin getirilmesi, kredi açılması ve
ya kredili satış yapılması mezvularında aranan 
en mühim şart, o memleketin borçlarını ödiye-
cek ve taahhütlerini yerine getirecek bir tedi
ye kabiliyetine sahip bulunmasıdır. Binaena
leyh; kalkınma hareketinin hızlanması ihraca
tın artmasiyle mümkündür. Bu itibarla sanayi
leşme hareketi en zengin döviz kaynağımız olan 
ziraat, maden istihsali için lüzumlu makine ve 
malzemenin ithalini daraltacak bir istikamet ta-
kibetmemelidir. Aksi takdirde ihracatın azaltıl
ması mukadder olur. Bugün Türkiye'de, adam 
başına isabet eden ihracat miktarı, Mısır ve Su
riye'den daha aşağı bulunmaktadır. Filhakika; 
ihracatımızın en yüksek olduğu 1953 yılında 
Türkiye'de nüfus başına 17 dolarlık ihracat isa
bet ederken bu miktar Suriye'de 39. Mısır'da 
18 dolardır. 

İhracatımız 1953 ten bu tarafa hem kıymet 
ve hem de miktar itibariyle devamlı olarak 
azalmaktadır. İhracatımızın 3 yıllık seyri şöy
ledir : 

Kıymet Ton Sene 

1 109 000 000 2 456 000 1953 
937 800 000 2 155 000 1954 
877 400 000 1 792 000 1955 

Bu durum istihsal mevzularının inkişafı üze
rinde gereken ehemmiyetle durulmadığmı gös-
termiye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar ; 
Sanayileşme mevzuunda devletin takibede-

ceği politikanın ana istikametleri şüphesiz bir 
teşvik sanayi kanununun hükümleri içinde yer 
almış olması icabeder. Filhakika; bu hakikati 
muhalefet yıllarında müdafaa eden Demokrat j 
Parti programının 47 nci maddesinde : «Sana
yiin kuruluşunda ve işleyişinde en iyiyi en ucu
za mal etmek» hedefini daima göz önünde bu
lunduracağını ve dünya piyasalarına göre de 
rantabl olan sanayiin kurulmasını teşvik ede
ceğini açıkça ifade etmişti. Aynı madde de bu 
esaslara göre hazırlanacak bir teşviki sanayi 
kanunu projesini Yüksek Meclise sunmak ka
rarında olduğunu memlekete ilân etmişti. Buna 
rağmen 6 yıllık iktidar devrinde böyle bir ka- | 
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nun Meclisten geçirilmemiş ve hangi esaslara 
göre cereyan ettiği kimsenin sarih olarak bil
mediği bir sanayileşme yoluna gidilmiştir. Sa
nayileşme hareketimizde hariçten göreceğimiz 
yardımların hudutsuz olmaması ve bu husus
ta kullanılabilecek ve millî hudutlarımız içeri
sinde kalacak âlet ve vasıtaların sermaye ve 
malzemenin ve hattâ mütehassıs işçi ve teknisi-
yenlerin bilgili idare elemanlarının temininde 
bir hudut bulunması; sanayileşme hareketinin 
sıkı bir seleksiyona tâbi tutulmasını ve verimli 
müphem büyük projelerden ziyade faidesi el ile 
tutulabilecek işlerin ön plâna alınması icabeder. 
Bütün bunları nazara alan ve hangi sanayiin 
hangisinden evvel veya sonra gerçekleştirilme
si icabettiğini tesbit eden bir iktisadi plân ve 
program da mevcut değildir. Sanayileşen bir 
memleketin halletmek zorunda bulunduğu tür
lü meseleler arasında mühim bir yer işgal eden 
sermaye, döviz ve enerji meseleleriyle sanayileş
meyi muvazi ve ahenkli bir surette yürütmek 
mümkün olmadığı takdirde ortaya halli müm
kün olmıyan birçok meselelerin çıkması ve mil
lî servetin heder olması kaçınılmaz bir netice 
olur. Bu acı tecrübelerin birçok misallerine 
memleketimiz senelerden beri şahidolmaktadır. 
Bir taraftan hızlı bir sanayileşme politikası ta-
kibedilirken diğer taraf tan mevcut sanayiin tam 
randımanla işlemesi için lüzumlu hammadde, ye
dek parça malzeme ve kömür temininde büyük 
sıkıntılar çekilmektedir, bilhassa; iki yıldan 
beri bariz bir şekilde kendisini gösteren bu sı
kıntılar umumi efkârın meçhulü değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mevcut sanayiin döviz kıtlığı dolayısiyle 

çektiği sıkıntılara ait birçok misalleri devlet ik
tisadi teşekküllerinin faaliyetlerine ait IJmumi 

I Murakabe Heyetinin tanzim ettiği raporlarda 
I görmek mümkündür. Hususi sanayiin çektiği 

sıkıntılar ise; devlet sanayimden çok daha 
fazladır. Bu hususta birkaç misal vermek iste
riz : Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 1954 
yılı faaliyetine ait Başvekâlet Umumi Mura
kabe Heyetinin 1955 te tanzim eylediği raporun 
17 nci sayfasında şöyle yazılıdır : «Dış memle
ketlerden itjıal zaruretinde bulunulan bâzı esas
lı ve yardımcı hammaddelerde, çeşitli malzeme ve 
yedek parçaların tedarikinde döviz darlığı dola-

I yısiyle büyük müşküllerle karşılaşılmaktadır. 
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Müessesenin ithal suretiyle temin etmek mec

buriyetinde bulunduğu ve kısmen 1953 kısmen 
de 1954 yılında muhtelif memleketlerden sipa
rişe bağladığı çeşitli malzeme, hammadde ve 
yedek parçalar için talebettiği döviz miktarı 
(3 799 044,89) liraya tekabül etmektedir. 

Bu dış siparişlerden en önemli ve müstacel 
olanlarının tesbiti ile ilgililer nezdinde. yakın
dan takibi ve dış memleketlere yapılacak sipa
rişlerde tedarik müddetleri göz önünde tutula
rak, zamanında teşebbüse geçilmesi zaruretine 
işaret olunur.» Memleket için hayati bir ehem
miyeti olan demir ve çelik sanayiinin 3,4 mil
yonluk döviz ihtiyacının karşılanamamasmm is
tihsal üzerinde yapacağı tesiri tahmin etmek 
kolaydır. Diğer taraftan, Ereğli Kömürleri İşlet
mesi Müessesesinin 1954 yılı faaliyetine ait umu
mi murakabe heyeti tarafından 1955 yılı ortala
rında tanzim olunan raporun 7 nci sayfasında 
bilhassa ocak emniyeti ile alâkalı şu satırlar ya
zılıdır : 

«Ocaklarda kullanılan işletme teçhizat ve 
malzemesinden birçoklarının temininde güçlük 
çekilmektedir. Ve bu nevi malzeme ve yedek 
parçaların işletme atelyelerinde imali zaruri ol
maktadır. Bu nevi perakende imalâtın maliyeti 
yüksek olduğu gibi vasıflarının düşük bulun
ması dölayısiyle aşınmaları çabuk ve istihlâk
leri fazla olmaktadır. Bu hal kömür maliyeti 
üzerinde menfi tesirler icra etmektedir. Atelye-
lerde imal edilen bu teçhizat ve malzeden bâzı
ları ocak emniyetini alâkadar eden cinstendir. 
işletme bu teçhizatın emniyet şartlarına uyup 
uymadığını tahkik etmek imkânına malik de
ğildir.» 

Umumi Murakabe Heyeti raporundan nak
lettiğimiz yukardaki parçanın ortaya koyduğu 
hakikatin bilhassa maden işçilerinin hayatı ba
kımından ifade ettiği tehlikeyi izaha lüzum gör
müyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu verdiğimiz iki misal karşısında yeni fab

rika temelleri atmakla meşgul olmanın ne dere
ceye kadar mâkul bir hareket olduğunu takdir
lerinize arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mevcut fabrikaların tam randımanla çalış

malarının temin edilememesi, elbetteki millî ser
vetin zıyaı demektir. Hükümet; her şeye bütçe 
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gerekçesinde birçok rakamlar vermekte ve fa
kat istihsal ile kapasite arasındaki farkı tesbite 
yarıyacak istihsal rakamlarını tam olarak ver
mekten kaçınmaktadır. Bunun hakiki sebebi, 
kapasite ile istihsal arasında hükümetin propa
ganda maksadına hizmet etmiyeeek. büyük bir 
farkın bulunmasıdır. Meselâ; 1954 bütçe gerek
çesinde; memleketimizin 1950 senesindeki pa
muklu istihsalinin 152 milyon metre olduğu ve 
bu miktarın 1952 de 177 milyon metreye çıktığı 
söylenmekte ve buna göre iki sene zarfında is
tihsal artışının % 12 olduğu tesbit olunmakta
dır. Bu artışı kâfi bir muvaffakiyet saymıyan 
hükümet; 1952 senesinde 260 bin olan iğ adedi
nin gerekçenin tanzim edildiği sırada 545 bine 
çıktığını bildirmekte ve kuruluşları tamamlan
mış olup da işletmeye açılmak üzere olan fabri
kalarımızın iğ adedinin 700 bine çıkacağını söy
lemektedir. Böylece de pamuklu mensucat saha
sında kapasitenin 1950 senesine nazaran % 270 
nispetinde artmış olduğunu ifade etmektedir. 
1955 bütçe gerekçesinde de yünlü ve pamuklu 
mensucat iğ sayısının 1950 senesinde 300 fom 
olduğu halde, inşa edilmekte olanlarla birlikte 
bu miktarın. 1 milyona yaklaştığı söylenmekte
dir. Bu seneki bütçe gerekçesinde inşaları ik
mal edilmek üzere olan yeni tesislerle birlikte 
pamuklu mensucat sanayiindeki iğ adedinin 1 
milyonu bulacağı ifade edilmektedir. Bütün 
bu malûmata rağmen kapasite artışına uygun 
'bir istihsal yapıldığına dair her hangi bir ma
lûmat verilmemektedir. Geçen seneki tenkidle-
rimizde kapasite rakamlariyle birlikte istihsal 
rakamlarının da verilmesini rica etmiştik. Ba 
seneki gerekçenin sadece kapasite rakamlariyle 
iktifa etmesi terikidlerimizin nazara alınmadı
ğını açıkça göstermektedir. Bu cihetler açıklan
madıkça hammaddesi memleketimizde çıkan pa
muklu sanayiinin randıman derecesini ölçmeye 
imkân yoktur. Şu kadarını söyliyebiliriz ki; is
tihsal kapasiteye yakın olsaydı hükümet; bunu 
açıklamaktan hususi bir zevk duyardı. Görülü
yor ki hükümet; rakam şişkinliklerinin arka
sında bulunan birçok hakikatleri millete ve 
Meclise göstermemek itiyadından kendini kur-
taramamaktadır. Yine hükümet; 1954 bütçe 
gerekçesinde 1953 yılında çimento fabrikaları
mızın kapasitelerinin 1 milyon 25 bin tona yük
selmiş olduğunu ve 1954 yılı içinde çalışmaya 
bağlıyacaklarla beraber kapasitenin 1 milyon 
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27Ö bin ton olacağını açıklamıştı. Bu seneki büt
çe gerekçesinde hükümet; çimento fabrikaları
nın kapasitesinin sadece 1 milyon tonun fevkin
de olduğunu söylemekte ve fakat her nedense 1 
milyonu ne kadar tecavüz ettiğini bir rakamla 
ifade etmemektedir. 

Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü tara
fından yayınlanan aylık bültenin Ağustos 1955 
tarihine ait nüshasına göre, 1954 yılı içerisinde 
çimento istihsali aylık vasatisi 59 bin tondur. 
Yukarda temas ettiğimiz üzere hükümet; 1954 
yılı içerisinde çimento istihsal kapasitemizin 1 
milyon 270 bin ton olacağını açıklamıştır. Bu 
kapasite rakamı ile fiilî istihsal arasındaki bü
yük farkı izaha lüzum yoktur. 

Bu ve buna benzer misalleri çoğaltmak müm
kündür. Daha evvel de temas ettiğimiz gibi, hü
kümet; mevcut sanayiin hammadde, yedek par
ça ve malzemesini vaktinde temin edemediği ve 
yatırımlarla muvazi olarak teknik eleman, va
sıflı işçi ve iyi idareci yetiştirilmesi gibi mese
leleri halledemediği için kapasite artışları ile 
istihsal arasında büyük farklar husule gelme
sine sebebiyet vermiştir. Bu suretle de alabildi
ğine yatırım yapmanın iktisadi kalkınma de
mek olmadığı hakikati ortaya çıkmış bulunmak
tadır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Ahmet Bey; çok 
yoruldun, daha bitmiyor mu? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Evet yorul
dum, yoruldum ama ne yapalım, bu okudukla
rım hepimizi alâkadar eder. (Gülüşmeler, de
vam devam sesleri) 

HALÎL tMRE (Balıkesir) — Bu kısım son 
mu, Ahmet Bey? 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Evet efen
dim bu son kısımdır; bitiyor. (Alkışlar, gülüş
meler) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bu, memle
ket davasıdır, tabiî dinliyeceğiz, devam edin 
Ahmet Bey. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; sanayiin muhtacolduğu enerji mem
leketimizin realitelerine göre; kömürden elde 
edilmektedir. Bu itibarla kömür istihsali ile sa
nayileşmeyi ahenkli bir şekilde yürütmek bir 
zarurettir. Böyle bir koordinasyon sağlanmadı
ğı takdirde fabrikalar kurmak iktisadi bir ha
reket olamaz. -Geçen sene mevcut fabrikaların 
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kömürsüzlük yüzünden ne kadar sıkıntı çekti
ğini hatırlatmak isteriz. O kadar ki bir çimento 
fabrikamız; kömürsüzlük yüzünden deniz sevki-
yatmı durdurduğunu gazetelerle ilân etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketin artan kömür ihtiyacını karşıla

mak ve sanayileşmeyi mümkün kılmak üzere bir 
amenajman programının mevcudolduğu malûm
dur. Bu programın tatbikatı üzerinde durmak 
yerinde olacaktır. Umumi Murakabe Heyetinin 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinin 1953 
yılı faaliyetine ait hazırladığı raporun 19 ncu 
sayfasını okuyalım : 

«Tatbikat seyrindeki bu gecikmeler, bâzı 
ünitelerde o kadar bariz olmaktadır ki, aradan 
1 yıl geçmesine rağmen tesis durumları evvelki 
yıldakinin hemen hemen aynı kalmaktadır. Bu 
gecikmelerin amilleri arasında inşaat mütaah-
hitlerimn taahhüdettikleri işleri zamanında ya
pamama] arı, yabancı firmaların malzeme ve 
teçihizat temininde güçlük çekmeleri ve bun
ları geç teslim etmeleri, bir (kısmı mukavelele
rin döviz transferi yapılmadığı için uzun müd
det meriyete girmemesi gibi hususlar .vardır. 
Bu gecikmeler amenajmanda derpiş edilen se
nelik istihsali miktarlarının tahakkukunu güç-
leştirdiği gibi meydana getirilen tesisler mali
yetinin mühim ölçüde artmasına da âmil olmak
tadır. Döviz sağlanamadığı için geri kalan iş
ler mıeyanında, Ereğli limanı tahmil ve tahli
ye tesisleri, Ereğli, Zonguldak ve Çataiağzı 
transformatör tesisleri, Zonguldak limanı, Ça-
talağzı ve Zonguldak lavvarları ile Karadon 
tâli tarafo merkezleri, su isale, malzeme ve teç
hizatı, demiryollarının makas ve ufak aksamı 
zikrolunabilir.» 

Umumi Murakalbe Heyetinin 1955 içinde: 
tanzim ettiği raporun 5 nci sayfasında amenaj
man işlerine dair şu satırları okumak müm
kündür : 

«Mahiyet ve şümulü geçen yıllar raporla
rında izah olunan kömür havzası amenajman 
plânı tatbikatı 1954 te de devam etmiştir. Bu 
işler için 1954 te 123 milyon 487 bin 371 liralık 
bir masraf yapılacağı derpiş edilmiş ve yıl 
içinde 62 milyon 837 bin 256 liralık fiilî sarfi
yat yapılmıştır. Fiilî sarfiyat derpiş edilen 
miktarın yüzde elli, onda altısı kadardır. Bu 
suretle amenajman plâm ille ilgili olarak 1954 
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«onuna kadar sarfı derpiş olunan mecmu 
(343 934 000) liraya mukaibil (% 55,2) olmak 
üzere (189 807 000) fiilî sarfiyat yapılmıştır. 
Marsljall yardımına dâhil bulunmıyan ve haricî 
finansmanının nasıl sağlanacağı hususunda he
nüz katî bir vaziyet ollmıyan ve mahiyetleri ge
cen yılki raporumuzda açıklanan mevzularda 
henüz bir inkişaf yoktur. Keza döviz temin edi-
lemenuesi sebebiyle tahakkukları geciken muh
telif mevzularda da mühim bir değişiklik olma
mıştır.» 

Çolk hayati bir mevzuda yılların nasıl goç-
tiğini ve aınenajman plânının tatbikatının ne 
halde bulunduğunu ifade eden bu raporların 
"belâgatine yeni bir şey ilâve etmeye lüzum 
görmüyoruz. 

Muhterem afkadaşllar; 
Yukardan beri temas ettiğimiz hakikatler 

gösteriyor ki, hükümet her sahada olduğu gi
bi sanayileşme mevzuunda da imkânlarımızla 
ayarlı bir plân ve bir program çerçevesinde ça
lışma yoluna girmek, derlenmek ve toplanmak 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde gözü kapalı 
bir sanayileşme iktisadi gücümüzü zorlamakta 
devam eder. Sanayileşme hareketimizin ve
rimli olabilmesi için Muamele Vergisi mevzuu-
nun halledilmesini ve sanayiin emin ve kifa
yetli bir tarzda finansmanının sağlanmasını ve 
Demokrat Parti programı ile vadedilen bir teşviki 
sınai rejimi ihdas edecek kanunun bir an evvel 
Yüksek Meclise (getirilmesini lüzumlu görmekte
yiz. Sanayiin inkişafını tazyik altında tutan Mu
amele Vergisi mevzuunun halledileceğine dair 
bu seneki bütçe gerökçesindeki vâ'din bundan 
evvelkilerin akıbetine uğramamasını hassaten 
temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tespit ettiğimiz sıraya sadık kalarak şimdi 

de hükümetin takilbettiği para ve kredi politi
kasını iktisadi şartllarla muvazi olarak tetkik 
edeceğiz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — İki gün din-
liyeceğiz seni. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Sağol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sen de sağol. 
AHMET BİNGÖL (Devamla) — Para kıy-

metindeki değişiklikler, hiç şüphesiz Merkez 
Bankası emisyonlariyle bankaların verdiği kre
dilerin iktisadi şartlara uygunluk derecesiyle 
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alâkalıdır. Hükümet; kâğıt para miktarını ve 
banka kredilerini istediği şekilde ayarlamak im
kânına sahiptir. Bu imkân dolayısiyle biz de 
Devletin para kıymeti üzerindeki hâkimiyeti 
Garp memleketlerine nazaran daha fazladır. Hü
kümetin; paranın istikrarı mevzuunda1 bu hâ
kimiyetle mütenasip bir mesuliyeti bulunacağı 
da tabiîdir. Yalnız; Devletin hangi gayeleri 
güçleştirmek için bu salâhiyeti kullanacağı sa
rih değildir. Zira Demokrat Parti programının 
44 ncü maddesi ile para politikasında takibedi-
lecek ana istikametlerin herkesçe bilinmek üze
re önceden tâyin ve ifadesi lüzumu tesbit edil
diği halde; Hükümet ne gibi şartlar altında ne 
sebeplerle ve ne şekilde paraya müdahale ede
ceğini gösteren bir para siyaseti tesbit etmiş de
ğildir. Bütün icraatını parti programına uygun 
olduğu yolundaki iddialarını bu vakıa da tekzi-
betmektedir. Hükümetin; sarih bir para politi
kası mevcudolmadığı içindir k i ; paramızın ya
rınki kıymeti hakkında isabetli bir hüküm ver
mek ve hâdiselerin telkin ettiği endişelerden 
kurtulmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Zamanımızın bütün iktisadi faaliyetleri pa

ra vasıtasiyle cereyan etmektedir. Bu sebeple 
para ve kredi haemmdaki tahvillerin ekonomik 
hayat üzerinde büyük tesirler yaratması tabiî
dir. İktisadi duraklama işsizlik ve fiyat sukutu 
zamanlarında kredi hacminin genişletilmesi te
şebbüslere, faaliyetlerini artırmak imkânını ve
rir ve iktisadi hayat canlanır. Diğer taraftan, 
fiyat artışları ve enfilâsyon tehlikelerinin 
Mevcut olduğu zamanlarda kredi hacminin ve 
azaltılması, aşırı sarfiyatı önliyecek istikrar ve 
muvazenenin avdetini sağlar. Bu umumi esas
ların tatbikatında çok dikkatli olmak ieabeder. 
Kredi artışı istihsali teşvik ediyor diye banka 
kredilerini hudutsuz şekilde artırmak iktisadi 
mahzurlar doğurur. Kredi artışı memleket dâ
hilinde âtıl bulunan kaynakların işletilmesine 
tahsis ve sarf edildiği zamanda kredi gelirleri 
ve harcama gücünü artırması ile mütenasip 
olarak istihsal hacmim da artırdığı takdirde 
mahzursuz sayılabilir. Uzun vadeli yatırımlar, 
gelir tasarrufunun bir neticesi olmıyan kredi 
veya emisyonla yapıldığı takdirde istihsalin 
artması için geçecek zaman zarfında istihsal 
faktörlerinin artan iştira gücü arz ve talep mu
vazenesini bozar ve ister istemez enfilâsyonist 
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bir tazyik yaratır. Bu itibarla; kredi politikası
nı hakiki tasarruf imkânlarına göre, ayarlamı-
yan bir hükümetin takibettiği politikaya enfi-
lasyonisttir demek tabu ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukarda temas ettiğimiz ana fikirlerle biz

deki kredi politikasmım iktisadi şartlarla mu
vazi olarak tetkik etmek yerinde olacaktır. Bir 
memlekette takibedilen kredi politiksı, başlıca 
iki noktadan mütalâa edilebilir. Biri, kredilerin 
mecmuuna taallûk eder. Yani kredi hacminin 
ekonomik ihtiyaçlara göre ayarlanıp ayarlan
madığını,; tesirlerinin enfilâsyonist veya deflâs-
yonist olup olmadıklarını ihtiva eder. Diğeri 
ise, mecmuu kredi hacminin muhtelif faaliyet 
sektörlerine göre tevzii ile ilgilidir. Yani hangi 
sahalara daha fazla kredi tahsis edilerek istih
salin teşvik edildiği ve hangilerine daha az kre
di verilerek bâzı aşırı temayüllerin önlenmek 
istenildiği hususlarını ihtiva eder. 

Memleketimizde mecmu kredi miktarı 1950 
den itibaren devamlı olarak genişlemiştir.. Bu 
seneki bütçe gerekçesindeki rakamlara göre 
kredi hacmi şu seyri takibetmiştir: 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

(Sene sonlarına göre) 
yekûn krediler 

1 688 471 938 
2 210 031 749 
3 094 442 031 
3 990 953 527 
4 885 763 169 

Bu sene Maliye Vekiline Bütçe Encümeninde 
tevcih ettiğimiz bir saule verilen cevaba göre 
de, 30 Eylül 1955 tarihinde krediler yekûnu : 
(5 494 227 824) liraya baliğ olmuştur. Seneler 
arasındaki artışlar ise şöyledir: 

Seneler Artış 

1950 -1951 621 000 000 
1951 -1952 884 000 000 
1952-1953 896 000 000 
1953 -1954 895 000 000 
1954-1955 (30 Eylül tarihine ka

dar) 608 000 000 

1950 senesi yüz itibar edilmek üzere artışlar 
nispeti şöyledir: 

100 
139 olup 
194 » 
251 » 
307 » 
345 > 

- — • 

artış 39 
» 94 
» 151 
» 207 
» 244 
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1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (30 Eylüle kadar) 345 

Kredi hacmmdaki bu süratli artışın iktisadi 
icaplara uygunluk derecesini tâyin için bütün 
iktisadi faaliyetlerin, istihsal artışının müş'iri ve 
hulâsası olan millî gelir rakamlarının seyrini 
takib etmek yerinde olur. Memleketimizde millî 
gelir rakamlarının hakikati ne dereceye kadar 
aksettirdikleri meselesi üzerinde durmıyacağız. 
Kredi artışı ile millî gelir artışı mukayese edil* 
diği zaman kredinin millî gelirden daha sürat
li bir tempo ile arttığı görülmektedir. 

Sene sonlarındaki kredi miktarları ile bu se
neki bütçe gerekçesinde bulunan ve piyasa fi
yatlarına göre hesaplanmış olan gayrisâfi millî 
hâsıla rakamları birbirine nispet edildiği zaman 
bu iddiayı teyideden şu neticeler elde edilmek
tedir : 

1950 de nispet % 15 
1951 » » % 18 
1952 » » % 24 
1953 te » % 27 
1954 » » % 37 

Bu artan nispetler istihsal artışı ile karşıla-
namıyan ve iştira gücünün kredi kanaliyle ya
ratıldığı hakikatini ortaya koymaktadır. 1952 
Eylülünden itibaren ithalâtın da daraltıldığı na
zara alınırsa kredi artşınm enflâsyonist bir taz
yik yaratacağı ve fiyatları yükselteceği kolay
lıkla anlaşılır. Avrupa İktisadi iş Birliği Teşki
lâtı tarafından Mart 1955 te neşrolunan 6 ncı 
raporda Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
varılan neticeler, meyanmda kredi mevzuuna 
şöyle temas edilmektedir : 

«Türkiye'de bugün aşikâr bir halde olan aşı
rı talebin başlıca sebeplerinden biri de banka 
kredilerinin bolluğu ve serbestçe tedarik edilme
sidir. Türk ekonomisinin istikrarı için bilhassa 
tanzim edilmesi icabeden saha, banka kredileri 
sahasıdır. İthalât kredisini azaltmak için alınan 
tedbirler, kredi tazyikatınm küçülmesine yara
mıştır. Fakat ; bunlara ilâve .olarak Merkez Ban
kasına mecmuu kredi hacmini kontrol etmesine 
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imkân verecek daha geni§ ve devamlı yetkile
rin temin edilmesi lâzımdır.» 

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler tarafın
dan Avrupa için iktisadi Bülten adiyle neşro
lunan üç aylık bültenin Teşrinievvel 1954 tarih
li nüshasında Türk ekonomisinin enfilâsyonist 
bir tazyik altında bulunduğu ifade olunmakta 
ve bunun bir sebebi olarak da bol kredi göste-
terilmektedir. 

1950 de başlıyan kesif yatırımların ve kal
kınma faaliyetlerinin yardımcı unsuru olarak 
kredilerin de bir miktar artırılması bilhassa bu 
kredi artışının o zaman mühim bir kısmının ih
racatı artırmak üzere ziraat sektörüne tahsis 
edilmiş olması tasvibolunabilir. Fakat 1953 ba
şından itibaren hem de hızlı bir tempo ile devam 
eden kredi artışı iktisadi icaplara tamamen ay
kırıdır. 1953 te kredi artışının 896 milyon 1954 
te 895 milyon ve 1955 yılının ilk dokuz ayında 
608 milyon liraya baliğ olduğunu yukarda ifa
de ettik. 

Ekonomimizdeki enfilâsyonist temayüllerin 
1953 - 1954 ve 1955 senelerinde açıkça belirdi
ği ve gittikçe şiddetlendiği de malûmdur. Ha
tırlarda olduğu üzere geçen sene bütçe tenkidi
mizde 1954 yılına ait reel millî gelirin % 10 
nispetinde düşük olacağını hesaplamış ve ifade 
etmiştik. Sayın Başvekilin Bütçe Encümeninde 
aksini iddia eden beyanına rağmen bu seneki 
bütçe gerekçesinde; verilen rakamlar millî ge-* 
lirin 1954 te hem nominal, hem de reel olarak 
düştüğünü açıkça göstermektedir. Gerekçedeki 
rakamlara göre; 1954 millî geliri 1953 yılına na
zaran % 9 düşmüştür. Bu duruma rağmen 1954 
yılı içinde mecmu kredi hacminin 895 milyon 
lira artmış bulunması takibedilen kredi politi
kasının, iktisadi realitelere tamamen aykırı ol
duğunu ümidederiz ki, kredi artışı millî gelir 
artışı ile müdafaa edegelmiş olan hükümete de 
kabul ettirecek bariz bir vakıadır. 

Gittikçe şiddetlenen enfilâsyon temayülleri
ni bertaraf etmek için kredi hacminin daraltıl
ması veya hiç olmazsa artırılmaması lâzımdı. 
Halbuki; yukarda arz ettiğimiz rakamlar kredi 
hacminin büyük mikyasta genişletilmiş olduğu
nu ve böylece enfilâsyonun körüklendiğini gös
termektedir. Kredi artışının enfilâsyonist ol
madığını göstermek için bunun mevduat artışı 
ile muvazi olduğunu ve mevduat artışının da 
halkın gelirinin ve dolayısiyle tasarrufunun bir 
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neticesi olduğunu hükümet her zaman iddia ede-
gelmiştir. Bu iddiayı ileri süregelmiş olan hü
kümet; başlıca iki noktada yanılmış bulunmak
tadır. 

1. Bankalara yapılan mevduatın 1950 den 
bu yana artışı tamamen tasarruf artışı ile izah 
olunamaz. Bu artış büyük bir kısmı itibariyle 
banka ikramiyelerinin ve reklâmlarının artışı 
ile, bankacılığın inkişafı ve halkın parasını ban
kada saklamak itiyadının kuvvetlenm esiyle izah 
olunabilir. Tasarruf mevduatı deyince, cari mas
raf ve tediyeleri yapmak için kullanma maksa-
diyle bankaya verilmiyen vadeli mevduat akla 
gelir. 

Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğünce 
neşredilen aylık bültenin 1955 Eylül ayına ait 
nüshasının 18 nci sayfasında; bu cins mevdua
tın sene sonları itibariyle 1950 de (127,1) mil
yon, 1951 de (116,8) milyon, 1952 de (107,4) 
milyon, 1953 te (145,2) milyon, 1954 te (125,7) 
milyon, 1955 in Temmuz ayı sonunda (141,1) 
milyon olduğu ve böylece esaslı bir tahavvüle 
mâruz kalmadığı görülmektedir. Bu da hakiki 
tasarruf mevduatının millî gelir artışı ile müte
nasip olarak artmadığı hakikatini ortaya koy
maktadır. Bu itibarla; vadesiz mevduattaki ar
tış tasarrufunun bir müş'iri sayılamaz. 

2. Mevduat artışının mühim bir kısmı, ta
sarruf mevduatında değil, ticari ve sair mev
duatta, yani; diğer mevduat adı altındaki mev
duatta görülmektedir. Filhakika; bütçe gerek
çesine göre 1950 yılı sonunda 654 milyon lira 
olan diğer mevduat, 30 Haziran 1955 te (2) mil
yar 15 milyona yükselmiştir. Halbuki; aynı 
tarihlerde tasarruf mevduatı (575) milyondan 
bir milyar (563) milyona yükselmiştir. 

«Diğer mevduat»; bankaların açacakları 
kredilere göre; artar veya eksilir. Bu hakikati 
ifade içindir ki, «Kredi mevduat yaratır», sözü 
söylenir. Mevduatın vadesiz kısmı bankaların 
kredi mekanizması ile yarattığı kaydî bir para
dır. Merkez Bankası emisyonu gibi servetin bir 
müş'iri telâkki edilemez. 

Mevduat artışının çok büyük bir kısmının 
kredi artışının bir neticesi olduğunu anlamak 
için memleketimizde gittikçe artan çek tedavü
lü üzerinde durmak kâfidir. Filhakika son se
nelerde takas muameleleri çok genişlemiştir. 
1950 de takas edilen senetlerin miktarı iki mil-
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yar üç yüz kırk yedi milyon liralık idi. Merkez 
Bankası aylık bülteninin Kasım 1955 nüshası
na göre; bu miktar 1953 te altı milyar dokuz 
yüz altı milyona ve 1954 te sekiz milyar altı 
yüz dört milyona çıkmıştır. 1955 in sonuncu ayı > 

sonunda takas edilen senetler yedi milyar yüz 
elli dört milyonu bulmuştur. 

Mevduata ait gerekçedeki rakamların tetki
ki de gösteriyor ki, mecmu mevduattaki artışa 
nazaran alelûmum tasarruf mevduatının artışı, 
daha küçük nispetlerde olmakta ve bu da iddi
amızı teyidetmektedir. 

Hükümet; geçen sene bütçe gerekçesinde 
kredi artışının enfilâsyonist olmadığı ve kredi
nin tasarruf mahsulü hissini verebilmek için 
mevduat yekûnuna işaretle, bu rakamların tet
kiki sonunda bankalarımızın umumi ikrazat 
yekûnu ile bankalarımıza yapılan umumi mev
duat yekûnu arasındaki ahenkli seyrin kayıt ve 
müşahade edilmiş olacağına eminiz. 

Memlekette iş ve istihsal hacminin ve serma
ye yatırımlarının. hacmi ile mütenasip bir mev
duat ve ifrazat hacmi artışı kaydedilmektedir. 

Bu iki atışın nispet ve tenazuru iptidadan 
beri ahenkli ve sıhhatli bir bünyenin ifadesini 
teşkil etmektedir.» diyordu. 

Bu seneki bütçe gerekçesinde bu iddianın 
tekrarlanmadığını görüyoruz. Mevduat yekûnu 
ile kredi arasındaki tenazurun bir muhasebe 
meselesi olduğunu ve bunun sıhhati bünye ile 
bir alâka ve münasebeti bulunmadığını Hükü
met de kabul etmişe benziyor. Esasen mevdu
at hacmındâki artış tamamen tasarruf mevdua
tının artışından ileri gelseydi kredi artışı da ta
mamen bu mevduat artışına dayansaydı bile 
böyle bir kredi politikası sadece kendisi enfi-
1 âsyonist sayılamazdı. 

Fakat başka kaynaklardan enfilâsyonist te
sirlere mâruz kalmış bir ekonomide böyle bir 
kredi politikası yine de isabetli sayılamazdı. Hü
kümet ; 1954 yazında enfilâsyon tehlikesinin 
mevcudiyetini zimni de olsa kabul ederek, kre
di hacmini daraltmak ve hiç olmazsa kredideki 
ticari genişlemeyi .durdurmak için bâzı tedbir
ler almak lüzumunu hissetmiştir. Böylece Hü
kümet; ithalâtçıların ithalât mukabilinde tica
ret bankalarına yatırmış oldukları ve henüz 
Merkez Bankasınca harice transfer edilmiyen 
meblâğların Merkez Bankasına devrini sağlı-
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yan bir karar almıştır. Bu kararın hedefi, ti
cari bankaların elindeki nakdi ihtiyatları azalt
mak ve bu suretle de banka kredilerinin hacmi
ni daraltmaya doğru bir adını atmaktı. Bundan 
sonra ilân edilen dış ticaret rejimi ile, lisans ta
lebi anında yatırılacak % 4 lerin yüzde ona çı
karılması ve lisans verildiği anda da lisans be* 
delinin yüzde yüzünün derhal peşin olarak 
ödenmesi esasının kabulü, hem iş âleminin, hem 
de bankaların nakdî imkânlarını daraltmak Ve 
böylece de, son senelerin aşırı talep hacmim, pa
ra politikası vasıtasiyle bir hayli düşürmek he
defini gütmekteydi. Bu tedbir, başka kanallarla 
ifna edilmediği takdirde hem para hacmi, hem. 
de bankaların nakdî imkânlarını daraltmak ve 
böylece de iç piyasamızdaki fiyat seviyelerini 
yükselten tazyik azalacaktı. Ayrıca ithalât ta
lepleri de ciddî bir mahiyet alacaktır. Memle
ketimizin şartlarına göre, Hükümetin aldığı ted
bir ekonomik ve bankalarımızın likiditesini 
azaltacak müessir ve isabetli bir tedbirdir. Ni
tekim, Merkez Bankasının bu çeşit mevduatı 
muhafaza ettiği, bankalar mevduatı hanesi Ha
ziran 1954 sonunda 229 milyon lira iken 13 Ka
sım 1954 de takriben 54(5 milyona çıkmıştı. Yani 
bu politika 317 milyon Türk lirası tedavülden 
çekilerek Merkez Bankasının kasalarına hapse
dilmişti. 

Buna rağmen ne fiyat hareketlerinde ve ne 
de dış ticaretimizde her hangi bir salah belirme-
di. Böyle bir tedbirin müspet bir netice vermesi 
Merkez Bankasının bir elden aldığını ve bir el
den vermek şeklinde cömert bir «Reeskont» po
litikası takibetmesiyle izah olunabilirdi. Filhaki
ka; Merkez Bankası daha cömert bir reeskont po
litikası takibederek ekonominin ve bankaların 
likiditesini artırmıştır. Bu durumu müşahede 
için Merkez Bankası senetler portföyüne bakmak 
kâfidir. 1954 Haziran .sonunda 689 milyon lira 
olan ticari ve zirai senetler portföyü 13 Kasım 
1954 de 1 milyar 55 milyon liraya yükselmiştir. 
Bu yüzden tedavüldeki bankmot miktarı Ocak 
ayından Kasım ayına kadar 123 milyon lira art-

- m iş bulunmakta idi. Halbuki aynı devre esnasın
da bu artışı 1951 de 97, 1952 de 128, 1953 te 174 
milyon lira idi. Geçen yıllardaki emisyon artışı
nı temin eden kalem, hazine kefaletini haiz bono
lar içinde Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarının 
artması idi. Bu bonoların miktarı 1950 senesin
de 196 milyon Türk lirasından 1953 sonunda 757 
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milyon liraya yükselmişti. Buna mukabil ticari 
ve zirai senetler portföyü 248 milyondan on beş 
149 milyon liraya yükselmişti. 

1954 te Ofis, kuraklık dolayısiyle 1953 sene
sine nazaran çok daha az mubayaada bulunduğu
na göre; emisyondaki artışı bununla da izaha im
kân yoktur. 

1955 yılı bütçe gerekçesindeki malûmata gö
re; 3 1 . X . 1953 ten 3 1 . X . 1954 arasındaki ti
cari senetlerin 445 milyon lira ve zirai senetlerin 
138 milyon liralık ve aynı devre içinde emisyo
nun da 80 milyon liralık bir artış kaydettiği ifa
de olunmaktadır. Ticari senetlerdeki 445 milyon 
liralık artışa bilhassa dikkati çekmek isteriz. Ge
rekçenin iddiasına göre; emisyondaki artış ticari 
ve zirai senetlerdeki inkişafın, dolayısiyle iş hac-
mmdaki genişlemenin bir ifadesi ve sıhhatli bir 
ameliye mahiyetindedir. 

Halbuki; 1954 yılı içinde ithalât ve ihracat 
1952 ve 1953 yıllarına nazaran daha düşük ol
muş, kuraklık dolayısiyle zirai sektörde istihsal 
mühim ölçüde düşmüş ve sanayi hammadde, ye
dek parça, malzeme ve kömürsüzlük yüzünden 
tam randımanla çalışamamıştı. Daha evvel de te
mas ettiğimiz gibi, Başvekâlet İstatistik Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplara göre, 
1954 millî gelirinin hem lominal ve hem de reel 
olarak düşmüş olduğu bugün tesbit edilmiş bulun
maktadır. Buna rağmen hükümetin 1955 bütçe 
gerekçesinde iş hacmmda bir genişleme olduğunu 
iddia etmesi ve emisyonu da bununla izaha kal
kışması, hâdiselerin tekzibettiği hatalı bir görü
şü ortaya koymaktadır. 

Şimdi bir kere daha anlaşılıyor ki; zirai ve 
ticari senetler portföyündeki bahsi geçen artış
lar; iş hacmmdaki genişlemeden ziyade hüküme
tin tedbirlerini ifna edici cömert bir reeskont 
politikasının neticesidir. 

Bankalarda bulunan dış ticaret borçları kar
şılığının Merkez Bankasına taksitle Ödenmesi ted
birine de bankalardan ve iş âl'eminden gelen taz
yiklere mukavemet edemiyen hükümet, bir müd
det sonra nihayet vermiştir. Bu hatalı hareketler 
neticesi, millî gelirdeki rteel düşme ve enfilâsyon 
tazyikine rağmen bankaların kredi ve mevduat 
bacımları süratle genişlemeye devam etti. 

Bu duruma nihayet vermenin zaruri bir ted
bir olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetin; para ve kredi politikası sahasın-
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daki hatalı hareketlerini daima i§ hacmi tâbirinin 
gölgesinde haklı göstermeye çalışmak politikası, 
1956 yılı bütçe gerekçesindeki ifadeden de anla
şılmaktadır. Gerekçedeki malûmata göre, 30 Ekim 
1954 ile 29 Ekim 1955 tarihleri arasındaki emiş 
yon hacmi, 428,5 milyon ve ticari ve zirai senet
ler miktarındaki artış da 166 milyon 700 bin li-

j radır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi de Mer 
kez Bankasından bu sene zarfında 301 milyon li
ralık avans almış bulunmaktadır. 

Başka işler için aynı devre zarfında Merkez 
Bankası kaynaklarına müracat edildiği hakikati
ni gerekçe bir tarafa bırakarak şu hükme 
varmaktadır. «Bu rakamlar emisyon miktarında 
vâki artışın iş hayatındaki bir senelik gelişme
nin zaruri bir icabı olduğunu göstermektedir.» 

Madalyanın yalnız bir yüzünü gösteren ve 
emisyondaki bu büyük artışı mahzurlu telâkki 
etmiyen gerekçenin ihmal ettiği bâzı hakikatleri 
açıklamak isteriz. 

Hükümet; 1954 yılı bütçe lâyihası gerekçesi
nin 9 ucu sayfasında; şöyle demekte idi. «Dev
let bütçesinin ve iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ihtiyaçları için asla emisyon yoluna gidil
memiştir, ve gidilmiyeeektir. Bir taraftan bu 
prensip büyük bir titizlik ile tatbik edilirken di
ğer taraftan da, vaktiyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırım ihtiyaçları için çıkarılmış bu
lunan Hazine kefaletini haiz bonolardan tevel-
lüdeden dalgalı borç miktarlarının azaltılması 
ve konsolide edilmesi takarrür ettirilmiştir. 

Emisyon miktarını münhasıran iktisadi icap
lara ve iç piyasanın ihtiyaçlarına göre ayarla
mak politikasına büyük bir hassasiyetle devam 
olunmakta ve ne enfilâsyoncu ve ne de deflas
yoncu tesirlerin millî ekonomi için zararlı netice
ler tevlidetmeşine meydan verilmemektedir.» 

Hükümetin; 1954 yılı bütçe gerekçesiyle ver
diği katî teminata rağmen İktisadi Devlet Te
şekküllerinin Merkez Bankasına olan borçları 
konsolide edilmediği gibi, Merkez Bankası bülte
ninin Kasım 1955 ayma ait nüshasına göre Eti-
bank 1955 yılı içinde Hazine kefaletini haiz bo
nolarla 29 Ekim 1955 tarihine kadar Merkez 
Bankasından yeniden 176 milyon 500 bin lira 
almıştır. Diğer taraftan, Merkez Bankası Kanu
nunda yapılan sön tadillerden istifade ile 
25 . X I I . 1954 tarihinde 28 milyon 600 bin 
lira olan avans borcunu 29 Ekim 1955 te 256 mil-
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yon 300 bin liraya çıkarmıştır. Aradaki fark 227 
milyon 700 bin liradır. Gerekçe mecımm 404 
milyon 200 bin lirayı bulan bu iki kalemden her 
nedense emisyonu izah için bahsetmemektedir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri için Merkez Ban
kasına müracaat edilmiyeceği yolunda 1954 büt
çe gerekçesiyle verilen ve fakat tutulmıyan temi
nat ile aynı mevzuda bu sene Başvekilin ve Ma
liye Vekilinin verdiği teminatın karşılaştırılma
sını ve hükme bağlanmasını Yüksek Meclisin tak
dirlerine bırakacağız. 

Bizde fiyatlar artarken, dış ticaret daralır
ken türlü güçlükler yüzünden fabrikalarımız 
tam randımanla çalışamazken krediler, mütema
diyen genişlemiştir., İktisadi bünyesi bize na
zaran çok kuvvetli olan İngiltere, 1955 teki en-
filâşyonu firenlemek için kredileri azaltmak 
yoluna girmiş ve daha birçok iktisadi tedbirler 
almıştır. 17 Şubat 1956 tarihli gazetelerde in
tişar eden bir Anadolu ajansı haberine göre; 
İngiltere Hükümeti; ekonominin mütaaddit şu
belerinde tasarrufa riayet etmek ve bu arada 
kredileri geniş ölçüde tahdidetmek ve yatırım
ları kısmak kararma varmıştır. Halkın taksitle 
yaptığı alış - verişleri de tahdit için şimdiye ka
dar peşin ödenen % yirmileri yüzde elliye çı
karmışlardır. Ayrıca son günlerde reeskont 
haddini % 4,5 tan % 5,5 a yükseltmiştir. 

Millî gelirdeki artış ve iktisadi bünyedeki 
tehavvüller gibi daha yüksek hacımda emisyon 
ve krediyi zaruri kılan unsurlar yanında, ik
tisadi hayatımızda paradan tasarrufu temin 
edecek bâzı müesseseler de gelişmiştir. Bun
ların başında münakale sistemi gibi mmta-
kalar, köy ve şehirler arasındaki münasebet
leri artıran ve tecerrüdü azaltan ve bu se
beplerle muayyen bir para stokunun ekonomi -
nin bir köşesinde hapsolmasını önliyen inki
şaflar da tahakkuk etmiştir. Bundan başka 
bankacı!lığımızdaki gelişmeler, harika muamele
lerinin yapılması ve kesifleşmesi bize muayyen 
bir para stokunu daha idareli ve tasarruflu 
kullanmayı temin eden imkânlar vermiştir. 

Daha evvel de rakamlarla belirttiğimiz 
gibi, banka parası adı verilen mevduatın te
davül süratini arttıran ve banka parasından 
daha iktisadi bir şekilde istifadeyi mümkün 
kılan çok tedavülü de süratle genişlemiştir. Kana
atimiz odur ki; para politikamız, iktisadi gelişme-
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I mizin devamı için zaruri olan hududu aşmış 

ve bu yüzden diğer sektörlerden ekonomimize 
yapılan enflâsyonist kuvvetlerin tesirini icra 
etmesine imkân veren bir yol takibetmişti. 
Bilhassa bu keyfiyet 1955 yılı içerisinde di
ğer yıllara nazaran çok daha bariz bir hal 
almıştır. 25 . I . 1954 tarihinde tedavüldeki 
bankmöt miktarı bir milyar dörtyüz yetmiş 
milyon yüzbin liradan 29 Ekim 1955 tarihin
de bir milyar dokuz yüzaltmış milyon yediyüz 
bin liraya çıkmak suretiyle dörtyüz seksen se
kiz milyon altıyüz bin lira artmıştır. 1955 yı
lı içindeki artışı, yarım milyar lira civarında 
kabul etmekte bir hata yoktur. Bu suretle 
emisyon 1955 yılı içinde % 33 artmak suretiy
le bariz bir artış kaydetmiştir. Bu kadar ar
tışı millî gelir artışa ile haklı göstermeye de 
imkân yoktur. 

Kredi politikamızın iktisadi icapları ihmal 
eden ve enflâsyonist tazyiki artıran bir geniş
leme yoluna gittiğini yukardaki izahlarımızla 
belirtmiş bulunuyoruz. Bu kredi artışını firen
lemek için de bankınotun mevduat yaratma kuv
veti gittikçe arttığına göre, her şeyden evvel 
Merkez Bankasının emisyon miktarı üzerinde 
durmak lâzımdır. İktisadi şartlar; emisyon ve 
kredinin dâhilde istihlâkin artmasına, maliyet 
ve fiyatların yükselmesine ve ticaret muvazene
sinin bozulmasına mâni olunmasını emretmek
tedir. Dış ticaret hacmi ile dahilî piyasadaki 
iştira kuvveti arasında bir muvazene tesisi za
ruridir. Bu da kredi ve emisyon sahalarında 
bir dezenfilâsyon siyaseti takibedilmesiyle müm
kündür. 

Kredilerin terekküp tarzı tetkik edildiği za
man görülüyor ki; ticari krediler, istihsale ma
tuf olan kredilerden daha fazla artmış bulun
maktadır. 

Filhakika; Maliye Vekiline Encümende tevcih 
ettiğimiz suale verilen cevaba göre; 1950 yılı 
(başında 915 milyon lira olan ticari krediler, 
1955 Eylülünün sonunda 3 milyar 690 milyon 
liraya çıkmıştır ki artış, 2 milyar 694 milyon 
liradır. Bu müddet zarfında mühim bir kısmı
nın istihsal ile alâkası olmadığını daha evvel 
belirttiğimiz zirai krediler, 1 milyar 2 milyon 
lira artmıştır. Sınai krediler ise, maalesef 30 
Eylül 1955 te ancak 146 milyon lirayı bulabil
miştir. Ticari kredilerin kısmen spakülâtif mak-

I satlar için, meselâ; emtia iddiharı, arsa ve bi-
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na iktisabı gibi maksatlar uğrunda kullanıldığı 
da bir vakıadır. Ticari seneler adını taşıyan se
nelerin mühim bir kısmının hakiki bir ticari 
muameleye istinadetmediği de iş âleminin meç
hulü değildir. Bu hareketlerin fiyatlar üzerin
deki tesiri ise, yıldan yıla daha aşikâr bir şekil 
almaktadır. 

30 Eylül 1955 tarihînde umumi yekûnu 5 
milyar 494 milyon 227 bin lira olan kredi hac
mi içinde sınai krediler 146 milyon liraya an
cak baliğ olabilmiştir. Sanayi Kalkınma Ban
kasının açtığı bu kredi dışında diğer bankalar 
ticari kredilerinden bir kısmını sanayie tahsis 
etmekte iseler de, sanayiin böyle kısa vadeli kre
dilerle finanse edilmesi mahzurlu ve tehlikeli
dir. Buna da Ibir çare bulunması âcil bir za
rurettir. 

Sınai inkişafın devamlı olabilmesi için hu
susi tasarrufun sermaye piyasasını besliyeceği 
bir finansman mekanizması kurmak zaruretini 
hükümete hatırlatmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kredilerimiz, gerek umumi miktarları ve 

gerekse terekküp tarzı itibariyle iktisadi icapla
ra uygun olmaktan çok uzak olduğunu ifade 
etmiş bulunuyoruz. 

Kredi mevzuunda, bir derlenmek ve toplan
mak zaruretini hisseden hükümetin; geçen yıl kur
muş olduğu kredi kontrol komitesi de maalesef 
kendisinden beklenen vazifeyi ifa edememiş ve 
krediler, daha evvelki şişkinliğine rağmen 1955 
yılı içinde de artmaya devam etmiştir. 

Maliye Vekili, bu sene Bütçe Encümeninde 
yaptığı konuşmada, 1956 yılında hususi ticaret 
ve sanayi sektörünün, umumi ekonomik istikrar 
politikamıza uygun olarak faaliyette bulunma
sı için, gereken tedbirlerin alındığını ve bu 
maksatla kredileri tanzim komitesinin faaliyete 
geçmiş bulunduğunu, bu komite vasıtasiyle ti
caret ve sanayi sahasındaki spekülatif teşebbüs
lere kredi verilmemesinin temin edileceğini ifa
de etmiştir. 

Evvelce müspet bir faaliyetine şahidolmadı-
ğımız bu komitenin bu defa muvaffak olmasını , 
temenni etmek isteriz. j 

Muhterem arkadaşlar; ! 
Şimdi de Hükümetin; fiyat politikası ve bu

nun neticeleri üzerinde duracağız. j 
iktisadi kalkınmamız için lüzumlu dövizi te- j 

rain edecek bütün istihsal şubelerini müstakar : 
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bir fiyat politikasiyle kurmak elbetteki yerinde 

I bir hareket olur. Fakat ; Hükümetimizin taki-
bettiği fiyat politikası, bütün istihsal şubeleri
ni içine almaktan uzaktır. Hükümet; daha zi
yade hububat müstahsilini koruyan bir politika 
takibetmekte ve diğer mevzulardaki fiyat des : 

teklemeleri müstakar ve kifayetli bulunmakta
dır. Geniş ve fakir bir kitlenin hayat seviyesinin 
yükseltilmesi ve aynı zamanda dahilî fiyat ve 
gelir istikrarı bakımından mutabık olduğumuz 
bu politikanın tatbikatına taallûk eden mesele
lerde, bilhassa Ofisin finansmanı mevzuunda 
Hükümetten ayrılıyoruz. 

Bjünya piyasalarında buğday fiyatları bizim
kinden umumiyetle çok düşüktür. Aradaki fark
tan tahassul edecek zararın Merkez Bankası 
emisyonları ile karşılanması memleketteki enf
lâsyonun ve fiyat yükselmelerinin en mühim 
âmillerinden biri olmuştur. 

Bütçe Encümeninin bu seneki raporunda; 
bu hakikat şu şekilde ifade edilmiş bulunmak
tadır : 

«Ofis bünyesinde seneden seneye teraküm 
eden zararların Merkez Bankası yoliyle karşı
lanması, malî ve iktisadi muvazenemizi bozmak
tadır. 

Buğday fiyatları düştükçe Ofis kanaliyle 
halkın eline geçen iştira vasıtasının yarattığı ta
lepler, buğday satışı sayesinde elde edilen mal
ların arasındaki mesafe gittikçe açılmış ve fi
yat yükselmelerini körüklemiştir, t ik senelerde 
Ofis zararının düşük olması yüzünden bu enf
lâsyon tazyiki o kadar şiddetle hissedilmişti. 

Bilhassa; memleketteki fiyat yükselişinin; 
Ofisin en çok zarar ettiği 1953 ve 1954 yılların
da şiddetlenmiş olması dikkati çekecek mahi
yettedir. 

Başvekâlet Yüksek Murakabe Heyetinin 
Toprak Mahsulleri Ofisi faaliyetine ait 1953 yı
lı raporuna göre, 1953 yılındaki zarar 48 mil
yon liradır. Daha evvelki zararlarla bu miktar 
94 milyon 700 bin liraya baliğ olmuştur. Yine 
Yüksek Murakabe Heyetinin 1954 yılına ait ra
porunda; Ofisin 1954 yılı içinde tahakkuk eden 
zararı 103 milyon liradır. 1955 yılı içinde ta
hakkuk eden zararlar nazara alınırsa Ofis za
rarlarının 300 milyon lira civarında olduğunu 
söylemek mümkündür. Ofisin sermayesiyle mü
tenasip olmıyan sabit kıymetler için de Merkez 
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Bankası kredilerini kullandığı bir vakıadır. Bu 
hakikatlere rağmen Hükümet; Ofisin Merkez 
Bankasına olan borcunu daha evvelki bütçe ge
rekçelerinde «mevsimlik bir ticari kredi» olarak 
göstermekte ısrar etmişti. 

Hatırlarda olduğu üzere Ofisin Merkez Ban
kasına olan borçlarının donmuş olduğu kabul 
edilen 550 milyon liralık kısmı, Hükümetin tek
lifi ile ve 6571 sayılı Kanunla Merkez Bankası
nın matluba tâbi alacaklar hanesine nakledil
miştir. Ofis borçlarının mevsimlik bir ticari kre
di olduğu iddiası da bu suretle teşriî bir vesika 
ile tekzibedilmiş bulunuyordu. Bu hâdise de 
Hükümetimizin fikirlerindeki samimiyet derece
sini ortaya koyacak parlak misaller arasına gi
recek mahiyettedir. 

Bu seneki bütçe gerekçesinde, hükümetin de 
kabul ettiği üzere, donmuş ve hattâ kısmen çü
rümüş bulunan ve böylece ticari karakterini 
kaybetmiş bulunan 550 milyon liranın bir he
saptan diğer hesaba nakledilmesi ve tasfiyesinin 
uzun yıllar devam edecek bir esasa bağlanması, 
hukuki bakımdan bir mâna ifade etse de bu bor
cun iktisadi mahzurlarını ortadan kaldıramaz 
ve enflâsyona karşı bir deva teşkil etmez. Bu 
hareket Merkez Bankasından uzun vadeli kredi 
almaya muadildir. 

Donmuş olduğu kabul edilen bu 550 milyon 
liranın Merkez Kankası vaziyet cetvellerine gö
re bakiyesi olan 496 milyon 200 bin lirayı hü
kümet; bütçe gerekçesinde devlet borçları ara
sına da ithal etmemiştir. Bu hareket de hakikat
leri gizleme zihniyetinin başka bir tezahürüdür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukardaki maruzatımızla hükümetin, hubu

bat müstahsilim, içtimai ve iktisadi mülâhaza
larla korumak için takibettiği politikanın bil
hassa tatbik şekli bakımından tevlidettiği mah
zurlara dikkatinizi çekmek istedik. Bu politika
nın bir neticesi olarak enflâsyon körüklenmek
te ve iktisadi istikrar bozulmaktadır. 

Bu himaye politikasının yükünü emisyon ka-
naliyle, köylüler de dâhil, bütün vatandaşlara 
yüklemek belki en kolay ve fakat en zararlı yol
dur. Merkez Bankası emisyonlariyle himaye po
litikası takibetmek bir hükümet için muvaffaki
yet ve fedakârlık sayılamaz. Bilindiği gibi enf
lâsyon; türlü iktisadi mahzurları bir tarafa, 
vergilerin en adaletsiz ve zalim olanıdır. Enf-
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lâsyonun yükü daha 'ziyade gelirlerini fiyatlar 
nispetinde artıramıyan zümrelerin omuzlarında 
kalmakta, bu himaye politikasının bedelini, dar 
ve değişmez gelirliler, yani memur, müstahdem, 
işçi ve saire gibi esasen fakir olan zümreler öde
mektedir. 

Bu ise, içtimai mülâhazalarla tutulan bir yo
lun, yine içtimai mahzurlar tevlidetmesine se-
bebolmaktadır. Normal olan yol, fakir bir züm
renin himayesi için güdülen bir politikanın yü
künü daha zengin zümrelere intikal ettirmek ve 
böylece içtimai adalet ölçülerine göre, bir gelir 
transferi temin etmektedir. 

Yukarda Ofisin zararlarına temas ettik. 
Haddizatında bu zarar hesabedilenden daha da 
yüksektir. Dünya piyasalarına göre satamadı
ğımız bir miktar hububatımızı iki taraflı anlaş
malarla satarak ve bunun neticesi olarak da 
pahalıya, mal ithal1 etmek mecburiyetinde kal
dığımız vakıdır. Bunun ifade ettiği zarar ve 
fiyatları körükleyici tesir de ayrıca üzerinde 
durulacak bir mevzudur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ofis zararlarının bütçeden karşılanması esa

sen kanuni bir zarurettir. Vâzıı kanun bu iş
lerin ban'kmoıt basmaık suretiyle idaresini doğ
ru . bulimamış ve ofis, Kuruluş Kanununun 13 
ve 14 ncü maddeleriyle zararlarının bütçeden 
karşılanmasını emretmiştir. Bu kanuni veci
beye rağmen Ofisinin yüz milyonlarca liralık 
zararlarını bütçelere koymıyan hükümet; denk 
bütçe iddiasını da tereddütsüz tekrarlıyabil-
miştir. Bu seneiki bütçede de Ofis zararlarına 
karşılık olarak bir miktar görülmemektedir. 
Sadece hükümet Maliye Vekilinin l'isaniyle Ofis 
zararlarının bütçeden karşılanmasına taraftar 
olduğunu ilk defa ifade etmiştir. Bu seneki 
bütçe gerekçesinde 600 bin ton hububat ihrac-
edileceği yazılıdır. Bundan tevellüdedecek 
olan en az 60 milyon lliralı'k zararın bütçeye 
konulması icabederdi. Bu, hem kanuni bir 
miecburiyet idi, hem de fiyatları bulunduğu 
seviyede tutmak kararında olduğunu bildiren 
hükümetin yeni politikasının mantıki bir ne
ticesi idi. Enflâsyonu körükliyen bir sebebi 
bütçe kanalüyle ortadan kaldırmıyan bir hü
kümetin; fiyatları nasıl durduracağını anla
mak güç olduğu gibi yeni politikanın samimi
yeti ile de kabili teMf değildir, 
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Hükümetin; fiyat politikası icabı tarım sa

tış kooperatiflerinin 100 milyon lirayı aşan 
zararları ile, işletmeler Vekâleti 1956 bütçe
sini tetkik eden raportörlerin raporuna göre de 
kömür satış fiyatlarının hükümetçe dondurul
muş olmasından .mütevelHit 128 milyon liralıik 
zarar da askıda bülunma'ktadır. Bütün bunla
ra rağmen bütçe denkliği ve «bütçe için emis
yona baş vurmuyoruz» iddiası hakikaten cesu-
rane bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya kadar olan maruzatımızla Demok

rat Parti iktidarının takibettiği iktisadi politi
kanın türlü meselelerine temas ettik ve tenkid 
ve temennilerimizi ifadeye çalıştık. Şimdi de 
bu iktisadi politikanın neticesi olan enflâsyon 
ve hayat pahalılığı üzerinde durarak 1956 büt
çesinin istlnadettiği iktisadi zemini tesbite ve 

,1956 bütçesinin iktisadi icaplara uygunluk de
recesini ifadeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tahlillerimizde, enflâsyonu fiyatlar seviye

sindeki süratli ve umumi bir artış olarak anla
maktayız. Sdbep ve âmilleri n'e olursa olsun, 
bir ekonomide umumi talep, umumi arzdan ya
ni arz edilen ma] ve hizmetler yekûnundan 
fazla o Dunca fiyatları artırıcı, bir tazyik mey
dana gelir. Müessir bir fiyat kontrolü veya 
diğer bâzı tedbirlerle buna mâni olunduğu za
man, gizli enflâsyon hali mevcut değildir. Bas
kı altına alınmış enflâsyonların da ekonomide 
tahripkâr bir tesirleri olabilir. Bu itibarla; aşı
rı talebi d'e enflâsyon sayacağız. 

Enflâsyondan ne anladığımızı böylece tes-
bit ettikten sonra Ibizde enflâsyon olup olmadı
ğını tetkik edelim: 

Merkez Bankası aylık bülteninin Kasım 1955 
tarihli nüshasına göre; istanbul toptan eşya fi
yatları endeksi şu seyri takibetmiştir : 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (Ağustos) 

Endeks 

100 
106 
96 
108 
107 
108 
121 
138 
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Görülüyor ki, bilhassa 1953 den itibaren top

tan eşya fiyatları devamlı olarak yükselmiştir. 
Bu yükseliş, 1950 vasatisine nazaran yüzde kırk 
dördü bulmuştur. 1954 vasatisine göre, 1955 
Ağustosuna kadar olan artış ise yüzde on dört
tür. Ağustostan bu tarafa fiyatların daha da 
hızlı bir tempo ile arttığına şüphe yoktur. 

Başvekâlet istatistik Umum Müdürlüğü ay
lık bülteninin 19 sayılı nüshasına göre; Anka
ra geçinme endeksi de şu seyri takibetmiştir: 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (Eylül) 

Endeks 

100 
108 
100 
102 
107 
112 
122 
142 

Bu rakamlar da gösteriyor ki; Ankara geçinme 
endeksi, 1950 den itibaren daimî bir artış kay
detmiş ve bu artış 1953 ten itibaren şiddetlen
miştir. 1950 ye nazaran hayat pahalılığı artışı 
1955 Eylülünde yüzde kırk ikiyi bulmuştur. 1954 
vasatisine nazaran 1955 Eylülüne kadar hayat 
pahalılığı yüzde on altı küsur artmıştır. Son ay
larda pahalılığın daha da arttığı nazara alınır
sa bu miktarın haylice yükseleceği tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek geçinme endekslerinin ve gerekse top

tan eşya fiyatları endekslerinin hakiki artışını 
ifade edemiyecek kadar kifayetsizliği ise öteden be
ri malûm olan bir keyfiyettir. 1938 de yapılan 
bir aile anketine dayanan geçinme endeksinin bu
günkü yaşayış ve telâkkileri tamamiyle ifade ede-
miyeceği tabiîdir. Diğer taraftan ithal malları, 
hattâ Sümerbank mamulleri üzerinde teşekkül et
miş olan geniş karaborsa fiyatlarını bu endeks
ler elbette aksettirememektedirler. 

Bu endekslerden başka paramızın kıymetini 
süratle kaybettiğini gösteren mühim bir işaret 
de gayrimenkul fiyatlarının 1953 senesi sonun
dan itibaren her türlü ölçüyü aşacak şekilde 
artmış olmasıdır. Bu artışları şehir ve kasaba
ların normal genişlemeleri ile izaha imkân yok
tur. Altın fiyatları ise mütemadiyen yükselmiş 
ve bu yükseliş temposu bilhassa 1955 içinde 
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hızlanmıştır. Diğer taraftan, serbest piyasada j 
döviz fiyatları bu sene, 1954 senesine nazaran 
daha da yükselmiştir. Dahilî fiyatlardaki bu 
süratli yükseliş yüzünden paramızın dış kıyme
tinin de sarsıldığı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün bu hâdiseler, paramızın iştira kuvve

tini kaybettiğini ve halkın paraya karşı olan 
itimadının tehlikeli bir şekilde sarsıldığını gös
termektedir. Bu ruhi âmilin tesiri ile fiyatlar 
daimî bir yükselme kaydetmektedir. Fiyat is
tikrarını sağlıyacak malî, iktisadi ve idari ted
birler almak mecburiyetinde bulunan hükümet 
ise hergün birbirini tutmıyan beyan ve hareket
leriyle halkın itimadını sarsmakta ve ayarlama 
adı altında devlet mamullerine ve tarifelere yap
tığı zamla âdeta fiyat yükselişlerini körükle
mektedir. Diğer taraftan fiyat kontrolleri, kira 
tahdidatı ve sair sebepler dolayısiyle aşırı talep 
gücü kısmen gizli enfilâsyon şeklinde kalmakta 
ve fiyat artışları olarak tezahür edememekte-

\ dir. Bu itibarla endekslere göre enfilâsyonist 
tazyiki ölçmeye ve para kıymetindeki düşüşü 
tam olarak tesbite de imkân bulunamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, evvelce de kısmen te
mas ettiğimiz üzere, bu enfilâsyonun türlü âmil
leri vardır. Bunları nakdî ve gayrinakdî olarak 
ikiye ayırmak mümkündür. Nakdî âmilleri şöy
lece ifade edebiliriz : 

Son seneler zarfında para ve kredi haemm-
daki artışlar, iş hacmmdaki ve millî gelirdeki 
artışlara nazaran daha fazla olmuş ve gelir artışı 
ile telifi mümkün olmıyan bu tedavül hacım artışı 
karşılığı, bıılunmıyan bir iştira gücü fazlalığı 
yaratmıştır. 1954 millî geliri re el. ve nominal 
olarak düştüğü halde kredi hacminin sekiz yüz 
doksan beş milyon lira genişletildiğini dair yu
karda verdiğimiz izahat bunun en bariz deli
lidir. 

Bu iştira vasıtası fazlalığımı: başlıca sebebi 
şunlardır: 

a) Daha evvel mufassalan temas ettğimiz 
üzere ofisin Merkez Bankası emisyonlariyle fi
nanse edilmesi ve zararlarının bütçeden karşı
lanmaması ; 

b) Yerli ve yabancı bütün mütehassısların 
ittifak ettiği üzere umumi kredi hacminin ikti
sadi icaplara aykırı olarak çok fazla genişletil
miş olması; 

e) Geçen senelerin bütçe açıkları, daha doğ» 
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rusu Devletin; mecmu açığı ve girişilen bâzı 
yatırımların finansman şekli dolayısiyle mem
lekette para ve kredi hacminin artışı ve binne-
tice aşırı iştira vasıtasının piyasaya çıkması; 

Merkez Bankası Kanununda yapılan son 
tadil ile emisyonu genişletecek bir yol tutulmuş 
bulunmaktadır'. Bunun neticesi olarak emisyon 
rekor denilecek bir nispette 1955 yılı içinde 
artmıştır. 

Bu nakdî âmiller yanında diğer bâzı sebep
ler de mecmu talep ile mecmu arz arasındaki 
muvazenesizliği şiddetlendirmiştir. Bunların baş
lıca sebepleri şöyle hulâsa» olunabilir: 

a) Döviz kıtlığı, bir taraftan kâfi ithalâtı 
imkânsız kılarak ithal eşyası arzını azaltırken, 
diğer taraftan da hammadde, yedek parça, 
malzeme ve yatırım malları fıkdanına yol açtığı 
için istihsalin azalmasına sebebolmakta ve do
layısiyle mecmu arz, mecmu talebin dûnunda 
kalmaktadır. Döviz kıtlığının İktisadi devlet 
teşekkülleri üzerinde yaptığı menfi. tesire ait 
bâzı misalleri daha evvel vermiştik. 

b) Uzun vadeli yatırımlara girişilmiş olma
sı ve yatırımlar arasında koordinasyon bulun
maması, tesislerin zamanında ikmal edilememe
si ve bunların tam randıraaniyle çalışmalarının 
mümkün olamaması gibi sebeplerle, beklenilen 
istihsal artışının tahakkuk etmemesi veya sek
teye uğraması da mecmu arzın kifayetsizliği 
cephesinden enfilâsyonist tesirler yaratmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Enfilâsyonun iktisadi ve içtimai büyük mah

zurları bulunduğu bilinen bir hakikattir. Enfi
lâsyonun en mühim mahzurları arasında, piya
sada yarattığı sahte canlılık dolayısiyle fert
lerin alacakları kararların ve yapacakları ter
cihlerin daha rasyonel olmasını önlemesi, istih
sal ve yatırımların tabiî seyrini bozması, elde 
mevcut kaynakları istihsalden ziyade gayri
menkul ve stok spekülâsyonuna sevk etmesi, ih
raç malları fiyatlarını yükseltmesi dolayısiyle 
dış ticaret güçlükleri yaratması, hususi ve âm
me sektörüne ait yatırmlarm finansmanının 
güçleştirmesi, tasarrufu baltalaması, sabit ve 
dar gelirlilerin hayat seviyesini düşürmesi, müs
tehliki daimî bir endişe içinde yaşatması, kolay 
ve bol kazanan ve hesapsız sarf eden bir züm
renin türemesi ve kolay kazanmak haleti ruhi-
yesini yaratmak suretiyle de mânevi ve ahlâki 
sahada tahribat yapması, israf ve mesııliyetsiz-
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lik zihniyetini doğurmayı zikrolunabilir. «İçti
mai nizamı tahribetmek için en iyi vasıta para 
kıymetiyle oynamaktır.» Şeklinde formüle edi
len maruf fikir, enfilâsyonun içtimai tahribatını 
ifadeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün memleketimizde iktisadi istikrar ta-

nlamiyle bozulmuş bir vaziyettedir. Enfilâsyon 
bunun bir tezahürüdür. Bu durumun iktisadi 
ve içtimai tahribatını önlemek için hakikati in
kâr etmemek ve cesaretle kabul etmek icabeder. 
iktisadi ve ticari durumumuzu ıslah ve enfilâs-
yonla mücadele için alınmasını faideli buldu
ğumuz tedbirleri de topluca ve kısaca ifade et
meyi bir vazife sayarız. 

Yatırımların hammadde, akar yakıt, işlet
me malzemesine ve dolayısiyle ithal mallarına 
vâki tesirleri nazara alındığı takdirde, % 50 
döviz sarfiyatına sebeboldukları kabul olunabi
lir. Ayrıca yatırmlar dâhilde mecmu talebi hem 
doğrudan doğruya, hem de dolayısiyle artırdı
ğından dahilî fiyat yükselmelerini intacetmek-
tedir. Finansmanı, vergi ve tasarrufa dayanan 
istikrazlarla yapılan yatırmlarda bile fiyat 
yükselmeleri vukua geldiğine göre, bizdeki gibi 
kısmen enfilâsyona dayanan yatırımların bu 
fiyat hareketlerini şiddetlendirmesi tabiîdir. 
(Soldan, bitti sesleri) 

AHMET BİLGİN (Devamla) — İnşallah 
öğleden sonra da devam ederiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Devam, dinliyoruz. (Soldan, devam, de
vam sesleri). 

REİS — Karşılıklı görüşmeyiniz, rica ede
rim. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu iti
barla ; priyoriteli ve gerek dış ve gerek 
iç finansman kaynakları ile ayarlı bir yatırım 
programına ihtiyaç vardır. Böyle bir program
la kararlaştırılacak olan yatırımların dış mas
rafları bir taraftan resmî ve hususi kredi ve 
yardımlar, diğer taraftan cari döviz kaynakları
mızdan lüzumlu hammadde, işletme malzemesi 
ve mâkul addedilecek bir nispette istihlâk eş
yalarına ve dış borçların itfasına tahsis edile
cek meblâğlar indirildikten sonra kalacak kıs
mın yekûnunu geçmemelidir. Yatırımların iç 
finansmanı da millî tasarruf yekûnunu tecavüz 
etmemelidir, 
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Başlanmış olan yatırımlar da ehemmiyet de

recelerine göre bitirilmeli ve aralarında bir ko
ordinasyon tesis edilmelidir. Yeni yatırımlara 
başlanmaktansa, noksan kalmış yatırımların ik
mali ve tamamlanmış yatırımların da tam ran
dımanla istihsale geçmesi için lüzumlu hammad
de ve malzeme temini de daha mâkul bir hare
ket olur. 

Uzun vadeli ve bilhassa gayrimüstahsıl olan 
yatırımların iktisadi istikrarı temin için daha 
müsait zamanlara bırakılması da bu arada dü
şünülebilir. Bina inşası gibi gayrimüstahsıl ya
tırımların katî zaruret olmadıkça durdurulma
sı elzemdir. Bugün, bizde bu lâzimeye riayet 
edilmemektedir. On, yirmi milyonluk iş hanları 
ve umum müdürlük binaları şu anda Ankara'da 
inşa halindedir. Biz bu yolda giderken İngilte
re Hükümeti enfilâsyonla mücadele için alman 
türlü tedbirler arasında Koloniyal Ofis denilen 
ve temelleri atılıp ilk katı çıkmış olan Koloni
yal Ofis binasının inşaatını bile durdurmuştur. 

Fiyat istikrarını sağlamak maksadiyle alına
cak mühim tedbirlerden biri de, bütçeyi haki
ki mânasiyle denkleştirmektir. Devlet faaliyet
lerinin tamamı muvazeneyi umumiye içinde ted
vir olunmadığına göre sadece devlet bütçesinin 
denkleştirilmesi maksadı temine kâfi gelmez. 
Devlet sektörünün heyeti umumiyetine şâmil 
konsolide bir bütçe içinde muvazene tesis olun
malıdır. Bu muvazeneyi tesis için devletin uzun 
vadeli istikrazlara müracaat etmesi de müm
kündür. Asıl mühim olan nokta; devlet sektö
rünün yatırımlar için Merkez Bankası emisyon
larına baş vurmasıdır. Diğer taraftan, devletin, 
takibettiği fiyat politikasından tevellüdeden za
rarlar da bütçeden karşılanmalıdır. Emisyon 
kaynağına müracaat edilmeden denk bir konso
lide bütçe yapılması için gelir kaynakları üze
rinde de içtimai adalet kaidelerine uygun ola
rak durulmalıdır. 

Daha evvel de temas ettiğimiz gibi millî ge
lir artışı ile mütenasip olmıyacak şekilde mem
leketimizde bir kredi artışı vardır. Fiyat istik
rarını temin için dezenflâslonist bir politika ta-
kibetmek icabeder. Bunun için de evvel emirde 
Merkez Bankası senedat cüzdanının alabildiği
ne şişmemesini önlemek lâzımdır. Bu da rees
kont muamelelerinin güçleştirilmesiyle müm
kündür. Merkez Bankası reeskont haddinde 
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yapmış olduğu değişiklikle bu neticeyi alamaz. I 
Bu tedbir bankalara tanınan kredi marjları- | 
nm daraltılması, selektif kredi kontrolleri ile 
ve reeskonta kabul edilecek senetlerin vâde ve j 
nev'i itibariyle daha dar bir sahaya inhisar et- j 
tirilmesi, Hazine tahvillerinin Merkez Bankası 
yoliyle derhal paraya tahvil kabiliyetinin kal- I 
dırılması gibi tedbirlerle tamamlanmalıdır. Mer- j 
kez Bankası Kanununda yapılan son tadilât ise 
tamamiyle aksi istikamette olmuştur. 

Halen muhtelif sahalarda tezahürleri görülen 
kredi şişkinliğinin daraltılması ve ticari ihtiyaç
lar seviyesine indirilmesinde mevduat bankala- | 
rımıza ve hükümetçe faaliyete geçtiği söylenen | 
Kredi Kontrol Komitesine mühim vazifeler te- j 
rettübetmektedir. Bu meyanda, gayrimüstahsıl | 
ve spekülatif maksatlara müteveccih krediler ön- ! 
lenmeli ve hakiki bir ticari muameleye dayan- j 
mıyan senetlerin iskontosundan kaçınılmalıdır, j 

Î K Î N C Î 
Açılma saat 

REİS — Reisveki: 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven { 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

RElS — Reisvekili Agâh Eroaan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), ihsan Gülez (Bolu) 

KEÎS — Ekseriyetin tespiti için yoklama ya
pılacaktır, efendim. 

(Elâzığ mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Ekseriyetimiz var; celseyi açıyorum. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâ
yihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müzakere
lere devam ediyoruz, efendim. Söz Cumhuriyetçi 
Millet Partisi Meclis Grupu adma Ahmet Bilgin'-
indir; buyurun, efendim. (Ooo, sesleri alkış
lar) 

* H M E T BİLGİN (Kırşehir) _ Muhterem 
arkadaşlar; öğleden evvel yapmış olduğum ko
nuşmada kalmış olduğum yerden bağlıyacağım. 
Biraz siyaku sibak bozulursa kusura bakmayın. 

Müessir bir tedbir olarak bankaların nakdî 
karşılıklarının yükseltilmesi de düşünülebilir. 

Muhterem arakadaşlar; 
Dış ticaretimiz, gittikçe anlaşmalı memleket

lerle demir perde arkası memleketlere kaymak
tadır. EPU dahilindeki memleketlerle bile m'eırı-
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Para ye kredi sahasında rolü geniş olan ve 

doğrudan doğruya hükümetin kontrolü altında 
bulunan Ziraat Bankası ve Emlâk Bankası gibi, 
hususi kredi nev'ileri üzerinde muamelelerde 
bulunan malî müesseselerimizin yeni şartlar için
de daha hakiki bir kredi politikası takibetmele-
rini temin eylemek hükümetin elindedir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Üç dakika
nız kaldı... 

• AHMET BlLGİN (Kırşehir) — İhtarınıza 
çok teşekkür ederim. 

REÎS — Ahmet Bey, karar gereğince saat 
13 te celsenin tatili ieabetm ektedir. Sözlerinize 
öğleden sonra devam edersiniz. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Öğleden 
sonra görüşmek üzere burada bırakıyorum. 

REİS — Saat 15 te toplanmak üzere celseyi 
kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 13 

leketimiz arasında iki taraflı hususi tediye an
laşmalarına müstenit mübadeleler yapılmaktadır. 
B,u suretle EPU dâhili memleketlerde bile mem
leketimiz için çok yüksek fiyatlarla hususi bir 
piyasa teşekkül etmektedir. Bu iddiamızı teyiden 
şu rakamları vermek isteriz. 

Anlaşmalı memleketlerle ve demir perde ar
kası ile olan ticaretimiz, İktisat ve Ticaret Ve
kâleti Dış Ticaret Dairesi tarafından yayınlanan 
istatistiklere göre şöyledir : 

İthalât İhracat 
(Milyon lira (Milyon lira 

Yıllar olarak) olarak) 

76 111 
90 124 

211 265 
336 310 

306 309 

1951 
1952 
1953 
1954 /. 
1955 (Ocak, Ekim 

devresi) 

- 3 8 4 -
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Görülüyor ki; serbest piyasalardan gittikçe 

uzaklaşmaktayız. Dış ticaretimizi serbest piyasa
lara tevcih etmek her bakımdan lehimizedir. Bir , 
kısım ihraç mallarımızın dahilî fiyatlarının dün- | 
ya piyasalarındaki fiyatlardan yüksek oluşu bi- { 
zi bu yola sevk 'etmiştir. Halbuki; anlaşmalı I 
memleketlerle demir perde arkasına yaptığımız ( 

yüksek fiyatlı ihracattan elde ettiğimiz farktan 
daha fazlasını buralardan yaptığ imiz ithalât için 
ödemekteyiz. Bu sebeple dış ticaretimizi serbösr 
piyasalara tevcih için ihdasını lüzumlu gördüğü
müz prim mekanizması iç. fiyatlarda bir yüksel
meyi de intacetmiyecektir. 

Prim mekanizması ite mallarımızı dünya pi
yasalarında satmak ve ithalâtımızı da en müsait 
şartlarla dilediğimiz memleketten yapmak imkân 
dairesine girecektir. 

Yukarda kısaca arz ettiğimiz istikrar tedbir
lerine muvazi olarak iktisadi kalkınmamız için 
hariçten uzun vadeli bir istikraz temininin de 
memleket için hayırlı olacağı kanaatindeyiz. 

1c istikrar sağlanmadıkça yabancı sermaye 
celbinin kolay olmadığı, hususi yabancı sermaye 
kanununda ecnebiler lehine tanıdığımız hüküm
lere rağmen ehemmiyetli bir yabancı sermaye
nin celbed^memiş olması ile sabittir. Bu mev
zua nihayet verirken yukarda temas ettiğimiz 
tedbirlerin mühim bir kısmına yer veren Avru
pa İktisadi îş Birliği Teşkilâtının Mart 1955 te 
neşredilen 6 ncı raporunda fazılı şu satırları 
{'kirlerimizi teyiden zikretmeden geçemiyece-
ğiz. «tşte bu sahalarda alınacak azimli tedbir
ler. yalnız Türkiyede iç tazyikleri hafifletmekle 
kalmıyacak, fakat; diğer memleketlerin ve mil
let1 erarası tevekküllerin »Türk ekonomisinin ve 
devamlı gelişmesini aksatmamak zımnında ya
pacak1 arı yardım ve iş birliği için de bir esas 
teşkil edecektir. 

Muhterem arkadaşlar 
Bundan evvelki maruzatımızla enfilâsyonun 

mevcudiyetine, sebeplerine, mahzur ve tehlike
lerine ve bununla mücadeleye ait görüşlerimizi 
kısaca arz ettik. 

Hükümet; 1956 bütçe gerekçesinde; bâzı eş
ya fiyatlarında, geçici olduğunu iddia ettiği fi
yat yükselmelerinden şikâyet edilmesini haklı 
bulmamaktadır. Geçen yıl da aynı görüşü şöy
le ifade etmişti : «Piyasada bâzı maddelerin 
arızi olarak miktarlarının azalmasından müte-
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vellit münferit fiyat da^alanmalarmı ele ala
rak, bir hayat pahalılığı ve fiyat yükselişinden 
bahsedildiği ve bunun bir tenkid mevzuu ya
pıldığı müşahede edi1 inektedir.» Hükümetin şu 
iki beyanı, daimî olarak darlıkları arızi olarak 
göstermek ihtiyacına delâlet etmektedir. Hükü
metin; bütün iddialarına rağmen daha evvel 
de gördüğümüz üzere, toptan ê şya fiyatları en
deksi 1950 vasatisine nazaran 1955 Ağustosunda 
yüzde 44 artmıştır. 1954 vasatisine göre; Ağus
tos 1955 sine kadar toptan eşya fiyatları yüz
de on dört artmıştır. Diğer taraftan, 1950 va
satisine göre Ankara'da hayat pahalılığı 1955 
Eylülüne kadar yüzde kırk iki artmıştır. 1954 
vasatisine göre de 1955 Eylûl'üne kadar Anka
ra'da hayat paha^lığı yüzde on altı küsur art
mıştır. 

Son aylarda şiddetlenen paha^lık nazara 
alınırsa bu artışların daha da mühim miktarlara 
baliğ olduğu anlaşılır. 

Gazetelerde bir karikatür mevzuu olan ge
çinme endekslerimizn hakiki hayattan ne kadar 
uzak bulunduğunu anlamak için hükümetin; pa
halılık olmadığı yolundaki iddialarını, vatandaş 
olarak pazardaki fiyatlarla karşılaştırmak kâfi
dir. Memur ikramiyelerinin üçten beşe çıkarıl
ması da hükümetin; kendi iddiasını tekzip ma
hiyetindedir. Bu ikramiyelere ve Gelir Vergisi
nin tatbikatı dolayısiyle memurların eline ge
çen miktarın artmasına rağmen memur zümre
sinin büyük bir geçim sıkıntısı çekmesi geçin
me endekslerimizin, bugünkü hayat telâkkisini 
ve hakiki fiyatları aksettirmediğinin en bariz bir 
delilidir. 

Hükümet; hayat pahalılığını hafife almak 
için daima millî gelir rakamlarındaki artışı ile
ri sürmüştür. Halbuki; bir memlekette umumi 
refah seviyesi sadece millî gelirin mutlak rakam
larına değil; aynı zamanda bu gelirin imkân şek
line de bağlıdır. 

Nüfus başına isabet eden millî gelir miktarı 
tamamiyle nazaridir. Büyük kütlenin geliri bu 
rakamın çok dunundadır. Günlük müşahedele
rimiz de gösteriyor ki ; kısmen iktisadi kalkınma 
hareketlerinin verdiği imkân ve fırsatlar dolayı
siyle, kısmen de enflâsyonist fiyat tereffülerin-
den faydalanarak muayyen bir zümre gelirini 
kanuni veya gayrikanuni yollarla büyük mik
yasta artırmış ve muazzam servet sahibi olmuş
tur. Buna mukabil sabit ve dar gelirlilerin, yani 
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gelirlerini fiyat artışlarına göre ayarlamak im- ı 
kânım bulamıyan memur, müstahdem, işçi, mü- I 
tekait ve saire her gün biraz daha sıkıntıya düş
müştür. 

Millî gelir artışı ile mütenasibolarak herkes 
. gelirini artırabilseydi hükümetin; tevali eden 

iddiası haklı olabilirdi. Bilindiği üzere enflâs
yon zamanında pahalılığa intibak hususunda 
en ziyade geciken fiyat nevi, emek bedelidir. 

Hükümetin; bu durumu nazara alarak millî | 
geliri daha âdilâne bir şekilde tevzi edecek ted
birler alması lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

Bütün halkın şikâyetçi bulunduğu hayat pa
halılığını, inkâr etmekle derde deva bulunmuş 
olmaz. Hükümetin; hakikati kabul etmesini ve 
alacağı tedbirlerin başında, yukarda arz ettiği
miz iktisadi ve malî tedbirlere her şeyden evvel 
yer vermesini ve hayat güçlüğünü hiç olmazsa 
olduğu yerde durdurmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bundan sonraki mâruzâtımız; 1956 yılı büt- | 

çesine taallûk edecektir. Bilindiği üzere bütçe, 
zamanımızda para politikasiyle birlikte ik
tisadi politikanın en mühim vasıtalarından biri 
haline gelmiştir. Bizim gibi millî gelirinin 
mühim bir kısmı, devlet eliyle harcanan bir 
memlekette, bütçenin iktisadi hayat üzerin
de en kuvvetli tesirler icra etmesi pek ta
biîdir. Devlet; takibettiği gelir politikasiyle 
muayyen sektörlerin kazançlarından alacağı 
payları arttırmak veya eksiltmek suretiyle, 
bunlarınn masraf hacmim ayarlamak imkâ
nına sahibolduğu gibi, kendi masraf politika
siyle de mal ve hizmetlere karşı olan umu
mi talebin azalması veya çoğalması üzerinde 
müessir olabilir. Bugün, ekonomimizin en ba
riz realiteleri enflâsyonun şiddetlendiği ve dış 
ticaret güçlüklerinin devam ettiğidir. 

Enflâsyonist bir tazyika mâruz bulunan 
bir memlekette; devlet bütçesine düşen vazi
fe, mecmu talebi azaltacak tedbirlere yer 
vermesidir. Masrafları daha fazla kabaran 
bir bütçe, ıdenk dahi olsa enflâsyonla mücade
lede kendisinden beklenilen vazifeyi yapmış 
olamaz. 

19*56 bütçesinde âmme masraflarının artışı, j 
piyasada mecmu talebi arttıracak mahiyette- j 
dir. Devletin mill,î gelirden aldığı bu pay 
artışı fertlerde kaldığı takdirde kısmen tasar- ' 
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ruf edilmesi ve böylece de aynı nispette bir 
talep fazlalığı yaratmaması mümkündü. 

Enflâsyonla mücadele için, devlet masrafı
nı kısmak, hattâ bütçeyi fazla verecek şekil
de tanzim etmek ve bütçe fazlasiyle devletin 
Merkez Bankasına olan - borçlarından bir kıs
mını ödeyerek tedavül hacminda gereken da
ralmanın teminine çalışmak yerinde bir ted
bir olurdu. 

Bu itibarla; enflâsyonla mücadele mevzuun
da- 1956 bütçesi de 1955 bütçesi gibi kendin
den beklenilen bir bünyeye maalesef sahip 
değildir. Aksini iddia etmek daha mâkul bir 
harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 yılı millî geliri katî olarak hesaplan

mış değildir. 1953 teki seviyeyi bulmamakla be
raber bu seneki zirai gelirler 1954 e nazaran 
azımsânmıyacak bir artış kaydetmiştir. Bu iti
barla; millî gelirin yüzde 10 arttığını, kabul et
mek ihtiyatlı bir tahmin olur. 1956 millî geliri
nin ne surette tahakkuk edeceği ise henüz meç
huldür. Varidat tahminleri hakkında 1955 millî 
gelir tahminlerini esas almak realist bir yol olur 
kanaatindeyiz. 

Bu esastan hareket edilince 1955 malî yılı 
içinde tahakkuk edecek devlet varidatına yapı
lacak yüzde 10 ilâve ile 1956 malî yılı varidatı
nın neye baliğ olacağı kestirilmiş olur. Hiç şüp
hesiz bu tahminimiz fiyatlar umumi seviyesinde 
bir yükselme olmıyacağı esasına dayanmakta
dır. Hükümet; fiyatları olduğu seviyede tut
mak için tedbirler alacağını beyan ettiğine gö
re; bütçe varidatının, varacağımız bu neticeyi 
aşmaması lâzımdır. 

Varidat bütçesi raportörünün tesbit ettiği 
rakamlara göre 1955 in 10 aylık fiilî tahsilatı 
2 milyar 191 milyon liradır. Malî yılın son iki 
ayında devlet varidatı, geçen yılların aylık tah
silat durumundan anlaşıldığına göre; diğer ay
lar varidatından yüzde 10 civarında düşük ol
maktadır. Bu esasa göre malî yılın son iki ayı
na isabet edecek varidatı 395 milyon lira ola
rak hesabetmek ieabeder. Bu takdirde; 1955 
malî yılı varidatı, 2 milyar 586 milyon lira ola
rak tahakkuk edecek demektir. 1955 millî geli
rindeki yüzde 10 artış tahminine istinaden bu 
miktara yüzde 10 ilâve edilirse, 1956 bütçe yı
lı varidat tahmini 2 milyar 844 milyon 600 bin 
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lira olarak hesabedilrmek icabederdi. Görülüyor-
ki ; hükümetçe yapılan 3 milyar 273 milyon li
ralık varidat tahmini realist bir esasa dayan
mamaktadır. Aradaki fark, 428 milyondur. 

1955 yılı içinde bâzı maddelere yapılan zam
ların 1956 malî yılı içinde varidata yapacakla
rı bir senelik tesir, aradaki farkı kapatacak 
mahiyette değildir. Dış ticaret durumu değiş
mediği, 1956 mahsulü bir fevkalâdelik arz et
mediği ve hükümet; fiyatları durdurmak va'-
dini tahakkuk ettirebildiği takdirde bütçe va
ridat tahmininin tahakkuk etmiyeceğini söyle
mek hatalı sayılamaz. 

Bununla beraber; şartların bütçe varidatı
nı tahakkuk ettirecek şekilde memleket lehine 
inkişafını candan temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
1955 yılı bütçe tahmini 2 milyar 189 milyon 

lira idi. fiilî tahakkukun 2 milyar 586 milyon 
lira olacağını yukarda hesapladık. Bu duruma 
göre; tahmin ile tahakkuk arasında 203 milyon 
lira tahmin aleyhine bir fark vardır. Bunun 100 
milyon lirası, tahsil edilmiyeceğini; geçen yılki 
tenkidlerimizde ifade ettiğimiz Musul petrolle
rindeki alacağımızdan ileri gelmektedir. Bu na
zara alınmazsa diğer varidat kalemlerinde 103 
milyon liralık bir tahmin hatası vardır, demek 
zorundayız. Hakikatte bu hata bu miktarın da 
çok fevkmdedir. Bunun sebeplerini izah etmek 
isteriz. 

1955 yılı içinde inhisar maddelerine ve şe
kere yapılan zamlardan mütevellit varidat faz
lasını da bu miktara ilâve etmek lâzımdır. 1955 
yılı içinde fiyatlar ehemmiyetli artışlar kaydet
miştir. Bunların da devlet varidatı üzerinde 
yaptığı tesirler nazara alınırsa 1955 malî yılı 
varidat tahminlerinin mübalâğalı olduğu yolun
da geçen sene Yüksek Heyetinize yaptığımız 
mâruzâtın isabeti bir defa daha anlaşılmış olur. 
Hükümetin geçen yıl bütçe tahminlerini fiyat 
artışlarına istinadettirmesi bile tahmini erindeki 
mübalâğayı örtememiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu umumi mülâhazaların yanında bâzı mi

saller de arz etmek isteriz. 
Geçen yıl, şeker istihlâk vergisi tahmini

nin şeker stokunun azlığı yüzünden tahakkuk 
etmiyeceğini hesaba dayanarak Yüksek Heye
tinize arz etmiştik. O zamanki varidat büt-
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çesi sayın raportörünün Yküsek Heyetinize 
verdiği teminata rağmen bu seneki gelir büt
çesi raportörü raporunda şunları yazmakta
dır. «1955 yılma devrolunan şeker stokunun 
kifayetsizliği yüzünden, Haziran ve Temmuz 
aylarında şeker satışları düşük seviyede kal
dığından, 1955 yılı içinde bu kaynaktan bek
lenen gelirin sağlanamıyacağı alaşılmakta-
dır.» Şekere yapılan zamma rağmen şeker is
tihlâk vergisi varidatı malî yılın ilk 9 ayında 
78 milyon küsur lirayı ancak bulabilmiştir. 
Bu suretle 215 milyon lira olarak yapılan va
ridat tahmininin ne kadar hatalı olduğu an
laşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1954 yılı malî gelirindeki düşüklük dolayı-

siyle bu yılın gelir ve iradlarımn iş, hacmi 
bakımından çok müsait bir yıl olan 1953 
den ehemmiyetli nispette düşük olacağını ve 
bu arada Kurumlar Vergisinde bir artıştan 
ziyade bir eksiliş beklemek icabettiğini ifade 
etmiştik. 

Bu iddiamızı da hâdiseler teyidetmiş bu
lunmaktadır. 

1953 gelirlerinden alman Kurumlar Vergi
sinin 1954 bütçesinde 90 milyon liralık bir 
varidat sağlıyacağı hesabedilmişti. 1955 için 
tenkitlerimiz nazara almmıyarak bu miktar 
110 milyon liraya çıkarılmıştı. 1956 yılı va
ridat bütçesi raportörü, raporunda; bu vergi
den 1955 malî yılında ancak 80 milyon lira 
civarında bir gelir sağlanabileceğini, tahsilat 
durumuna göre ifade etmektedir. Bu suretle 
bu mevzudaki iddiamız da tahakkuk etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu sene bütçesine Kurumlar Vergisi vari
datı olarak 120 milyon lira konmuş bulun
maktadır. 1955 te bu vergiden 80 milyon lira 

| elde edileceğine göre, artış % 50 dir. Bu ka
dar artışı mâkul gösterecek bir fevkalâdelik 
de yoktur. Bu suretle tahminlerin çoş müba
lâğalı olduğu yolunda millî geliri ve 1955 
tahsilatını nazara alarak verdiğimiz izahatı 
teyideden bir misal de vermiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçedeki cari masraflar yekûnu her sene 

kabarmaktadır. Bunun hepsini zaruri hizmet ge
nişlemesi ile izah etmeye imkân yoktur. Bu ve
sile ile hükümete; geçmiş vaitlerini hatırlatmak 
yerinde olur. Hükümet; 1951 bütçesindeki açığı 
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inazur göstermek için bütçe giderlerinin % 84 
nün dondurulmuş bulunduğunu ve cari masraf -
lardaki artış seyrini durdurmaktan başka bir ta
sarruf yolu bulamadığını ve tasarrufu mümkün 
kılmak için esaslı ve kanuni tedbirlere başvura
cağını ifade etmişti. Bu maksatla devlet hizmet
lerinin rasyonelleştirilmesi için isviçre'den bir 
de mütehassıs getirilmişti. Esasen Birinci Men
deres Hükümeti programında devlet cihazımı
zın bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ha
le getirilebilmesi için bilûmum devlet hizmetle
rinin rasyonel olarak yeni baştan tanziminin 
zaruri olduğunu, bu suretle hizmet veriminin ar
tacağını ve her bakımdan tasarruf temin edile
ceğini, hiçbir kimseyi mağdur etmeden memur
ların nispî bir refaha kavuşturulacağını müjde
lemişti. Aradan 6 sene geçmesine rağmen bu gü
zel vaidin tahakkuku mümkün olammaıştır. Ca
ri masrafların günden güne artışı devam etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçenin 

yatırım yekûnu, bütçe kanunu lâyihasına göre 
dokuz yüz yirmi dokuz milyonu bulmaktadır. 
Bu yatırımlar için 450 milyon liralık dış tediye 
vasıtasına ihtiyacolacak demektir. Bunun dışın
da iktisadi devlet teşekkülleri, mahallî idareler 
ve hususi müteşebbislerin sermaye ve malzeme 
ithal edebilmeleri için lüzumlu döviz de nazara 
alınırsa, büyük bir dış tediye vasıtasına ihtiyoc-
olacağı meydana çıkar. İhracatımızda ehemmi
yetli bir gelişme olmıyacağı İktisat ve Ticaret 
Vekilinin encümende verdiği rakamlardan anla
şılmaktadır. Filhakika vekil 1955 - 1956 devre
si için ihracatımızın ancak 950 milyon lirayı bu
lacağını • söylemiştir. Ehemmiyetli bir dış yar
dım temin edilemediği takdirde hükümet prog
ramında vadedildiği üzere, hem istihlâk malla
rına daha geniş bir tahsis yapmak ve hem de ge-
nişliyen yatırımlar için lüzumlu olan malları it
hal etmek mümkün olamıyacaktır. 

Şimdilik bilinen, geçen yıl Amerika'nın yap
tığı 300 milyon dolarlık iktisadi yardıma muka
bil bu sene 72 milyon dolar yardımda buluna
caktır. Bu cihet Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı bütçesini tetkik eden arkadaşımızın ra
porunda yazılıdır. Görülüyor ki; dış tediye im
kânları ile ayarlı bir yatırım hacmi tesbit edil
miş değildir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bütçenin denkliği ve samimîliği iddiaları 

üzerinde de durmak isteriz. Bundan evvelki 
izahlarımızda, varidat tahmininin realist esas
lara dayanmadığını mübalâğalı olduğunu belirt-

• mistik. Buna ilâve olarak bütçeden karşılanma
sı icabeden birçok giderlere yer verilmediğini de 

; görmekteyiz. Filhakika; bütçe samimiyeti bakı
mından iş başında bulunan hükümetin; iktisadi 
ve sosyal mülâhazalarla takibettiği fiyat ve ta
rife politikasının neticesi olan zararların büt
çeden karşılanması icabederdi. Bu noktai naza
rın bizzat hükümet tarafından benimsendiğini 
ifade eden şu satırları 1951 bütçe gerekçesinden 
okuyalım : «Devlet gelir ve giderlerinin umumi 
bir muhasebesi yapılarak bizde devlet açıkları
nın her seneye isabet eden miktarı sahih olarak 
hesabedilmek ve bilinmek icabederken katma 
bütçelerle iktisadi devlet teşekküllerinin binne-
tice devlet Hazinesine intikal edecek olan açık
larını da hesaba katmak zaruri olur.» 

Hükümet; şimdiye kadar bu görüşüne sâdık 
kalmamıştır. Ofis Kuruluş Kanununun sarih 
hükmüne rağmen bu sene ihracedilecek hubu
battan tevellüdedecek en az 60 milyon lira za
rarı bütçeye koymamıştır. Tarım satış koopera
tiflerinin 100 milyonu aşan zararları ile Etiban-
kın kömür satışlarından doğan ve miktarı 128 
milyon lira olan zararları bütçeye aksettirme-
miştir. Hükümet politikasının bir neticesi olan 
bu zararlar Merkez Bankası kaynaklarından 
karşılanmakta ve dolayısiyle iktisadi hayat üze
rindeki enflâsyoncu tazyiki artırmaktadır. 

Ziraat Bankası ile Emlâk Kredi Bankasına 
bütçeden ödenmesi kanunen icabeden meblâğ da 
bu sene noksan konmuştur. 

Diğer taraftan yıllardan beri tahsili bir tür
lü mümkün olamıyan ve bu sene tahsil edilece
ğine dair her hangi bir emare bulunmıyan Irak 
petrollerindeki hissemiz karşılığı olan 100 mil
yon lira da bütçemizin bir demirbaş kalemi ola
rak varidat hanesinde yerini muhafaza etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek iktisadi durumumuz ve gerekse bütçe 

hakkında görüşlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. 
Vardığımız netice şudur : 

Bütçe, iddia edildiği gibi ne denktir, ne sa
mimîdir, ne de içinde bulunduğumuz iktisadi 
şartlara ve Başvekilin son beyanatiyle takibedi-
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leceği söylesen politikanın icaplarına uygundur. 

Bu müşahedeler bir kere daha gösteriyor ki, 
memleket,her şeyden evvel sözüne güvenilir mu
ayyen bir kanaatin temsilcisi bir hükümete muh
taçtır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi de iç politika 
hakkında kısa bir maruzatta bulunacağız : 

Türk Milletinin vakar ve selâmetini, refah ve 
saadetini Garp örneği hakiki bir demokrasinin 
memleketimizde bütün icap ve müesseseleriyle 
kurulmasında gören ve bu taahhütle iktidara ge
len Demokrat Partinin kurduğu idareye, bugün 
ad bulmakta güçlük çektiğimizi acı da olsa ifa
de etmeyi vazife sayarız. Bilhassa; 2 Mayıstan 
bu tarafa çıkarılan kanunların ve iktidara hâ
kim olan inhisarcı ve mütehakkim zihniyetin ya
rattığı ağır hava içerisinde vatandaşın huzuru 
tamamiyle sarsılmış bulunmaktadır. 

Sevgi ve hürriyete dayanması icabeden bir 
idarenin hasretini çeken Türk Milleti, korku ve 
nefrete dayanan bir idare yoluna, Demokrat 
Partinin neden girdiğini normal ölçülerle izah 
edemiyecek hale gelmiştir. 

Birinci Menderes Hükümeti programında 
şöyle deniliyordu : 

«Artık memleketimizde normal siyasi hayat 
başlamıştır. Şüphe yok ki, 14 Mayıs bir devre 
son veren ve yeni bir devir açan müstesna ehem
miyette tarihî bir gün olarak anılacaktır.» 14 
Mayısa, milletçe izafe edilmiş olan ümitleri be
lirten bu sözler karşısında bugün, bütün vicdan
ları bir hükme ve muhasebeye davet ediyoruz. 

Hakikat odur ki; çıkarılan kananlar ve tat
bikata hâkim olan tek parti zihniyeti, hürriye
tin teminatı olan bütün müesseseleri iktidarın 
baskısı altına almıştır. 

Vatandaşın evi, hakkı, adalet cihazı, üniver
site, matbuat ve idare cihazı, da bu baskı ve ta
hakkümden masun kalamaımştır. (Vali. vah ses
leri) 

Kısaca; kurulan rejim; Demokrat Parti prog
ramının rejimi değil; liderlerinin itiyatlarının 
rejimi olmuştur. (Ooo sesleri) Bütün içtimai ve 
iktisadi ıstıraplarımızın kaynağı da budur. Bu 
durum tasfiye edilmedikçe hiçbir meselemiz hak
kında devamlı bir hal tarzı bulmaya da imkân 
yoktur. (Soldan, gülüşmeler, alkışlar) 

Dördüncü Menderes Hükümetinin kuruluşu 
ile beliren ümitleri yeni bir şiddet hareketiyle 
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söndürmek istiyen temayüller ve hareketler be
lirmiştir. (Soldan, ooo sesleri) 

Bunun tezahürleri olarak, üniversiteye ve 
matbuata yapılan hücumları ve baskıları ve yeni 
hükümet programında yer alan bâzı kanun ta
dilleri va'dihin, hiçbir sebep yok iken aylardan 
beri askıda bırakılmasını zikredebiliriz. (Soldan, 
«Ooo» sesleri) 

Bu yolu tutan her iktidar için mukadder olan 
akıbet, bugünkü iktidar için de mukadderdir. 
Türk Milletinin kaderinde 14 mayısları mutlaka" 
yeni 14 mayıslar takibedecektir. (Alkışlar, br,avo 
sesleri). 

REÎS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; muhterem Maliye Ve
kilimizin ağzından, hükümetin 1956 yılı bütçe
sinin tavsifini ve bu vesile ile memleket ekono
misi hakkındaki görüşlerini dinledik. Kendile
rini takibeden muhterem muhalif parti grupla
rı sözcülerinden de bu mevzua temas eden nok-
tai nazarlara muttali olduk. 

Şimdi bendeniz, mesuliyeti tamamen şahsıma 
aidolan görüşlerimi Yüksek Meclise arz etmiye 
çalışacağım. Hiç şüphesiz bu görüşler her hangi 
bir parti disiplininin ieabettirdiği kayıtlardan 
da uzak olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 1956 bütçesi üzerin
de söylenen o kadar çok mevzular vardır ki, in
sana söylenmedik ne kaldı, demeyi telkin eden 
bir hali vardır. Bendeniz, memleket iktisadiyatı
nı kurtarmak için evvelâ bütçeden tasarrufa 
başlamak isteyen ve Yüksek Meclise arz edilen 
tekliflere imtisalen söylenmişleri tekrar etme
mek için bilhassa zamandan tasarrufa başlıya-
rak arkadaşlarımı uzun müddet yormıyacağım. 
Bu itibarla mâruzâtım, temas edilmemiş nokta
lara münhasır olacaktır. 

Arkadaşlar, bunlardan birisi bütçe tetkik
lerine ait usullere mütaalliktir. Bütçelerimizin 
150, 200, 300 milyonlarda dolaştığı bir sırada 
tesis edilmiş olan usullerle, milyarları aşan, 
birkaç- misli katlanan devirlere ulaştığımız sı
rada bütçelerin tetkiki aynı usullere tebean el
bette ki yapılamaz. Yüksek Meelisin itimadı ile 
iş başında bulunan hükümet, mer'i kanunlara 
dayanarak koyduğu tahsisat âdeta bu yıldan 
öteki yıla döndüğü halde tahsisatı her yıl ince
den inceye tetkik ettikten sonra Yüksek Mecli
se sunmakta ve Yüksek Meclisiniz Bütçe Ko-
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misyonunda, naçiz ve mütevazı gayretlerimle 
mesaisine iştirak ettiğim bu komisyonda hara
retli bir tetkikten sonra tekrar tasvibedilmek 
üzere huzurunuza getirilmektedir. Fakat bütün 
bu masraflar, ne söylenirse söylensin, ne müta
lâa yürütülürse yürütülsün cali masraflara ta
allûk ettiği müddetçe, memur maaş ve ücretle
rine taallûk ettiği nispette donmuş olarak kal
makta, bu sebeple harcanan zaman heba olmak
tadır. Binaenaleyh bu zaruret göz önünde tutu
lacak olursa bütçenin tetkikinde mesainin, asıl 
bu memleketin belkemiğini teşkil eden enves-
tismanlar üzerinde teksif ve temerküz ettirilme
si icabeder. Halbuki bizim, Mecliste yaptığımız 
tetkik, bir daktilonun maaşı üzerinde saatlerce 
konuşmak ve (D) cetveline alınacak müstahde
minin ilâve edilip edilmemesi üzerinde günlerce 
münakaşa etmekten ibarettir. Binaenaleyh bu 
memlekette yapılan finansmanın randımanını, 
envestismanm hacmim hep beraber görmek ve 
ondan bir hüküm çıkarmak lâzımdır. Zira mil
yonlar esaslı tetkika tâbi tutulmadan seneler 
arasında akıp gitmektedir arkadaşlar. Bunun 
bir tek mahzuru da yapılan envestismanların 
ehemmiyetini idrak etmekteki zorluktur. Bu
gün memleketin içinde yapılmış olan envestis-
manlara tevcihedilen birtakım tenkid ve tariz
ler varsa, sizi temin ederim ki, yapılmış olan 
envestismanların mahiyetine nüfuz edilememiş 
olmasındandır. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri) 
Şayet Meclisimizin sayın üyeleri, sayın matbu
at ve sayın vatandaşlar bunları enine - boyuna 
anlamak imkânını bulsalar, bunlara derlitoplu 
kuşbakışı bakmak imkânını elde etseler sizi te
min ederim ki bu envestismana tevcihedilen 
tenkidler % 90 azalmış olacaktır. Bütçe tetki
kine bu nevi yeni bir usul koyabilmek için Ana
yasamızda, içtüzüğümüzde ve Muhasebei Umu
miye Kanunumuzda bir değişiklik yapılması ica-
bedecektir. Bu itibarla ekseriyeti elinde tutmak 
suretiyle hareket imkânını yedinde bulunduran 
muhterem iktidar partisinden bu yolda bir ça
lışma temenni etsem, bilmem haklı bir temenni
de bulunmuş olurmuyum? 

Muhterem arkadaşlar; - masrafların karakte
rine şöylece bir temas edip geçmek istiyorum. 
1956 bütçesi de diğer bütçeler gibi Türkiye'nin 
geopolitik zaruretlerinin tesiri altında kalmış 
bir bütçedir. Bu memlekete iktisadi sahada daha 
geniş kalkınma hamleleri vermek isterken mem-
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leket irfanını daha yüksek seviyeler çıkarmak 
için; memleket istiklâlinin müdafaası ve içine 
girdiğimiz müdafaa tertiplerinden bize tevec
cüh eden vazifeleri yapmak için aldığımız malî 
külfetler, bizi bu çok özlediğimiz diğer sahalar
daki seviyeye giderken ve bu zihniyet rakam
lara'intikal ederken bir tahdide tâbi tutmakta
dır. Bu oluşun zaruri olduğunu kaydetmek is
terim. 

Bu memleketin geleceğine inanmış bir arka
daşınız olarak gelecek yıllar bütçesinde memle
ketin iktisadi kalkınmasına, kültür seviyesine 
hizmet edecek olan masraflarına, yatırımlarına 
daha fazla tahsisat ayrılabilmesini temenni ede
rim. 

Devlet bütçesi hakkında kısaca maruzatta 
bulunacağımı söylemiştim. Sözüme sadık kal
makla beraber bir küçük noktaya temas edece
ğini; bugün çok zaruri olan ve süratle ele alın
ması lâzımgelen bir mesele vardır. Bu, devlet 
kadrosunda çalışan personel meselesidir. Bu me
selenin bir an evvel ıslahı elzemdir. Memlekette 
görülen hizmetle mütenasip ehliyetlerin iş ba
şına getirilmesi yolunda mütemadiyen Mecliste 
ve encümenlerde yapılan telkinlere muvazi ola
rak hükümetin hazırladığı Personel Kanununun 
Meclise gelmek üzere olduğunu Bütçe Komis
yonunda yapılan beyanlardan anlamış bulunu
yorum. Bunu çok müstacel bir ihtiyaç addet
mekteyim. Zira arkadaşlar bendeniz hatırlıyo
rum, bir devlet kadrosuna sığınmak ancak o 
memlekette iktisadi depresyon olduğu zaman 
vâki oluyor. Yani serbest hayatta gelir temin 
edemiyen kendi ihtiyacını karşılıyamıyan insan 
devlet kadrosunda kendisine bir yer arar. Ser
best hayat devlet kadrosundan daha verimli ol
maya başlayınca da devlet kadrosundan bir bir 
ayrılarak buraya intikal eder. 

Bendeniz, orta yaşlı bir arkadaşınız sıfatiy-
le, çok uzun olmıyan şahsi tecrübelerimden bah
sedeyim. 1933 senesinde mektepten çıkınca dev
let kadrosunda yer aramak lüzumunu hissettim. 
Çünkü o tarihlerde dışarıda iş yapmak imkânı
nı bulamıyordum. O tarihlerde teşkil edilmiş 
olan Türkofis kadrolarında vazife alıp Anka
ra'ya geldiğim zaman 1929 un buhranlı zaman
larının serpintileri ve tazyiki altında bulunan 
Türkiye'de, birçok iş adamlarının, işlerini kay
bederek, orada yer aldığını ve asgari bir kad-
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- ro ile yetinmek için devlet kadrolarına iltica 
ettiklerini gördüm. 1934 - 1935 ile 1955 - 1956 
manzarası bu babımdan aynı değildir. Şimdi ne 
kadar özenseniz, ne kadar çalışsanız, devlet kad
rosunda vazife alan vefakâr, feragatkâr perso
nele hususi teşebbüs sektöründeki vatandaş ka
dar taviz vermek imkânını bulamazsınız. Bun
ları bugünkü seviyede de bırakmak, zamanla 
ölçülen bir ehliyet değil, hakikaten ehliyetle 
mütenasip bir terfihe mecbur olduğumuzu ha
tırlatmak isterim. Ne de olsa biraz noksan ola
cak refahlarını telâfi edecek, karşılık, âmme 
hizmetine hasretmenin şerefi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bu mülâhazadan son
ra bütçe vesilesi ile ele alman birtakım memle
ket dâvasını iktisadi meselelere intikal ettirmek 
istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, hiç şüphesiz, bütün 
meselelerin mihrakını teşkil edeni, yatırımlar ve 
envestismanlar davasıdır. Bu dâvayı ele alırken 
metotta çok dikkatli davranmak lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. 

Bizlerden evvel gelişmeyi ele almış olan bir
takım ileri cemiyetlerdeki iktisadi oluşlar ve 
bu oluşlara takaddüm eden iktisadi durumun 
literatürü esaslı olarak ele alıp tetkik edecek 
olursanız varacağınız netice başkadır. Bu mem
leketin şartlarını tetkik ederek, bunların ifade' 
ettiği zaruretleri toplıyacak ve bir hal şekli ver
mek istediğiniz zaman durum aynı değildir. Fa
kat bendeniz bu dâvayı ne birinci surette ve ne 
de ikinci şekilde yalnız başına mütalâa edile
mez olduğunu ve her iki usulü meczetmek 
mecburiyeti bulunduğuna kaniim. 

Muhterem arkadaşlarıma bir noktayı hatır
latmak isterim, modern tıp ilminde, malûmu âli
niz, hastalık yok hasta var derler. Yani muay
yen bir hastalığa duçar olmuş bir beşer bünyesi 
mevzuubahistir. Meselâ kalbi tedavi ederken 
yalnız kalb hastalığına göre onu tedavi ederken 
şahsın bünyesindeki hususiyete göre bâzı nokta
ları gözden uzak tutmak suretiyle yapılacak teda
vi müspet netice vermekten çok uzak olur. Zira 
ortada hastalık değil, modern tıbbın dediği gibi 
hasta vardır, bir hasta bünye vardır. Tıpkı bu
nun gibi dünyanın üstünde mücerret mânada bir 
iktisat kaidesi, kanunu yoktur, o memleketin ik
tisadi bünyesine uygun bir iktisadi durum var
dır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra şim-
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di Türkiye iktisadiyatına tevcih edilen mütalâa
ları birer birer ele almak istiyorum. 

Arkadaşlar; bugünkü Türkiye iktisadiyatı, ha-
t kikaten ne bir tarafın iddia ettiği gibi müşküller

den azade, güllük gülistanlık, ne de diğer tara
fın karamsar görüşü ile tavsif edildiği gibi, çare
sizlik içindedir. Türkiye iktisadiyatı müşküllerle 
boğuşmaktadır ve boğuşacaktır. 

Yatırımlar hakkında ortaya atılan iddialara 
temas etmeden evvel mütemadiyen tavsiye edilen 
muvazene fikri üzerinde bir lâhza dufrmak iste
rim. Memleketin özlediğimiz seviyeye her bakım
dan yükselebilmesi için ilk şartın istihsali artır
mak olduğunu ve bunun için de yatırım yapmak 
mecburiyeti bulunduğunda; herkes, her vatandaş, 
her parti ittifak halindedir. Fakat ayrılık enves-
tisman vüsati ve süratindedir. Bâzılarına göre 
envestisman yaparken, yatırımları yaparken 
memleketin kaynaklarından elde edilen tasarrufu 
dışarıdan elde edilen yardımları hesaba katmak 
bunların yekûnu dışında hiçbir yatırıma te
şebbüs etmemek lâzımdır/Ettiğiniz takdirde kar
şınıza bir enfilâsyon açığı çıkar, fiyatları yük
seltir, hayat pahalılığını vatandaşın başına belâ 
eder. 

Diğer bir görüş: Asırların geri bıraktığı 
bu memlekette hızla ilerliye'bi'lmek için elinde 
mevcut bütün imkânları envestismana koya
cak, bunun dışında kendi itibariyle elde ettiği 
bütün imkânları da envestismana koyacağım. 
Bu suretle kayîbettiğim imkânları ve kaybetti
ğim zamanı telâfi edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar; bu telâkkilerden hangi
si doğrudur? Hepsinin mantıki delilleri, hep
sinin ikna edici üslûpla konuşan hatipleri var
dır. Fakat hakikatte bunların bir mesnedi, da
yandığı bir zemini olması lâzımgelir. Bendeniz 
bu noktada iki noktanın her şeyden evvel na
zarı itibara alınmasını istiyorum. Birincisi: 
Muvazen'e; aradığımız bünyenin ne olduğunu 
araştırmak. İkincisi: Muvazene istiyenlerîn 
kimler olduğunu tedbıt etmek. 

Arkadaşlar; muvazene istenen bünye, ikti-
saden geri kallmış olan bu memlıeketin bünyesi-
dir. Modern devlet hizmetleri sahasında müte
madiyen genişTiyen ve asri anlayışa doğru koş-
mafe istiyen bünyedir. Ve ileri bir kültür seviye
sine erişmek için henüz ilk tahsil mecburiyetini 
hall'edememiş bir bünyedir. İstihlâk bakımın
dan son derece düşük olan bir cemiyete aittir. 
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Birleşmiş Millleltlerin dünyanın dört bucağından 
topladığı mütehassısları bir memlekette' refah 
seviyesinin artmasını hangi ölçülerle tesıbit et
mek mümkündür, şeklinde yaptığı etüdlerin so
nunda birtakım esaslar hazırlanmıştır. Müsa
ade ederseniz bunları huzurunuzda okumak is
terim. Bu hususta memleketimizle diğer •mem
leketler arasında bir mukayese yapmanızı rica 
edeceğim. 

Diyorlar ki; nüfusa isabet eden hasta yatak 
adedi nedir, hekim adedi nedir, ilk öğretimde bir 
öğretmene düşen talebe adedi nedir? Yüz bin 
kişiye isabet eden te'knik o!kull ededi nedir, ta
kibe miktarı nedir; okula devam eden çocu'k 
nispeti nedir? Bir kişiye isabet eden günlük 
gazete ne kadardır, bu gaz'etelerin tirajı ne ka
dardır, memlekette 100 000 kişiye isaibet eden 
yıllı'k neşriyat ne kadardır, satışlara arz edilen 
kitapların adedi nedir? Hayvani ve nebati 
protein bakımından perakende satışa-arz edilmiş 
gıda dispanibilitesi, çalışma şartları, iş ve iş
sizlik durumu, umumi mesken durumu, sine
ma ve tiyatro adedi, tiyatro ve sinemalarda'ki 
yer adedi nedir? Bütün bunlar medeni cemi
yetler ihtiyacının bir kıstası olara'k ele alına
cak olursa Türkiye'nin bunlarla hakiki bir ya
rış sahasına bile çıkmıyacak durumda olduğu
nu kabul etmek lâzımdır. Bütün bunlar naza
ridir diye itham edilebilecek çıkalb'ilir. O sebep
le bir tarafa bırakıyorum. 

îktisadi hayatı rehber olarak ileri sürülen 
Amerika, Fransa, İtalya gibi memleketllerin bâ
zı müş brelerinden bahsedeceğim. 

1954 yılında profesör Gilbert'in Avrupa İk
tisadi İş Birliği tarafından neşredilen bir etü
dünde beynelmilel gayrisafi hâsılalar mukaye
se edilmekteydi. Yapılan bu hesap neticesinde 
şuna varılmıştır: 

Amerika'da nüfus başına isabet eden gayrisa
fi millî hasıla : 1 810 dolar. 

ingiltere'de : 1 138 dolar, 
Fransa'da : 968 » 
Almanya'da : 785 » 
İtalya'da : 545 » 

Bütün bunlar karşısında bu hesaplarda dü
zeltme yaparak_ indirmeleri de hesaba katmamak 
şartiyle Türkiye'de, 1950 gayrisafi millî hâsıla
dan nüfus basma düşen meblâğ 177 dolardır. 
Arkadaşlar, bu 177 dolar nazari bir rakamdır. 
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Büyük şehirlerden kasabalara ve köylere gitti
ğimiz nispette gelirden hisse alan vatandaş ade
dinin çok fazla fakat hisse miktarının çok dü
şük olduğunu hesaba katarsanız muvazenesini 
istediğimiz bünyenin ne kadar aşağı bir seviyede 
olduğunu takdir edersiniz. Bendenim amprik bir 

I misal vereyim, şehirlerden değil köylerden ordu-
| ya alman köylüleri göz önüne getiriniz. Asker 

arkadaşlarım bu hususta benden çok daha teerü-
| be sahibidirler, zayıf, nahif, benizleri sarı ordu

ya giren memleket yavruları oradaki iaşe ve iba
tenin asgari şartları ihtiva etmesi bakımından 
memleketlerine döndükleri zaman tosun gibi git
mektedirler. Demek oluyor ki arkadaşlar, mtemle-

I ketinde mesken diye isimlendirdiğimiz kovuklar
da nefes alırken bunların istihlâki asgarinin de 

I asgarisi altındadır. Askerlik hizmetlerini ifa eder
lerken aldıkları gıda ve kalori, onları insan gibi 
beslemekte ve hakikaten insan yapmaktadır. O 
halde büyük bir ekseriyeti bu olan halkımızın ha
kiki istihlâk bünyesi bundan ileri değildir. Bu 
mütalâaya demogoji diyen arkadaşlar çıkabilir. 

I Fakat, şehirle kasaba arasındaki farkı görmek ve 
I bunu olduğu gibi söylemek demogoji yapmak de-
I ğil bir hakikati ifade etmektir. (Bravo sesleri, 

alkışlar) 
Şimdi ikinci noktayı arz ve izah etmek istiyo-

• rura : Fakat bunu izah ederken hiçbir arkadaşı
mın alınmamasını, ve hiçbir şehirli vatandaşın 
gocunmamasını bilhassa rica ederim. Muvazene 
istiyenler biraz evvel esaslı vasıflarım, iktisadi 
vasıflarını çizmeğe çalıştığım geniş kütle elbette 

j ki değildir. Günden güne ihtiyaçları artan vatan-
! daş, para ekonomisine giren, köylerine yol gittiği 
{ iein şehirlerle irtibat peyda edip insanca yaşama

nın mânasını öğrenen geniş Türk halkı değildir. 
' O kadar değildir ki, her yıl seçim çevrenizden 
I buraya getirdiğiniz, kucak kucak taşıdığınız ih-
I tiyaçlar ve tatmin edilmediği için tercüman ol-
i duğumuz ıstıraplar bunun en açık delilidir. O 

halde muvazene istiyenler kimlerdir? Bunlar 
Anadolu ile, geniş kütle ile kıyas kabul etmiye-
cek olan bir vatandaş kütlesidir. Burada muh
terem Günaltay'm son zamanlarda bana bir ya
bancı mütehassısa izafeten söylediklerini hatırlı
yorum. Bu yabancı mütehassıs köy ve şehirleri-

j mizi gezdikten sonra demiştir ki; bu ne tezattır, 
i köyünüz bir uçurumda, şehirleriniz bir şahikada, 

bu tezadı nasıl telif etmektesiniz? Arkadaşlar bir 
1 yabancı göziyle görülen bu hal realitenin, haki-
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katın tâ kendisidir. Şehir ve hattâ kasabada otu
ran halkımızın hemen her ihtiyacı mehmaemken 
tatmin edilmekte ve hayat standardı yüksek bü
yük seviyede bulunmaktadır. Bunların durumu 
ile memleketin sathına yayılmış köylü vatandaş
lar arasındaki yaşayış farkı bir uçurumla bir şa
hikanın arz ettiği farktan katiyen başka türlü 
değildir. Şehirde yaşıyan halk kütlesinin menfa
ati biraz haleldar olacak olursa bunlar ıstırabını 
çabuk ifade ederler. Çünkü, münevveri, .basını, 
radyosu onun emrindedir ve onun için feryat 
eder. (Şiddetli alkışdar ve bravo sesleri) 

Bu kadar imkânlarla teçhiz edilmiş olan ve 
belli bir refah seviyesinde on yıl olduğu yerde 
kalsa dahi şikâyet yükseltmeye sebep bulamıya-
cak olan bir kütlenin, bir muvazeneyi temin için 
feryat etmesi tabiîdir ama hakkı değildir arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan)— Baba
nın ruhu şadolsun. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Vatanı bir harabe olarak tesellüm eden cumhu
riyet idareleri bin bir imkânsızlık yüzünden bir 
muvazene peşine düşmüş ve buna da mecbur ol
muşlardır. İnsafla söylemek lâzımdır ki, mecbur 
olmuşlardır. Fakat bunun arkasından yıllar ve 
yıllar istihsalde o büyük kitlenin dertlerine mer
hem bulabilmişler midir? Bunun cevabı müspet 
değildir. Bugün memleket ekonomisinde tesis 
edilmiş olan muvazenelerin ifade etmiş olduğu 
realiteler ortadadır. Bunları göre göre envestis-
manlarda kısıntı yapmak 've bizi bir muvazene
ye getirmek için çahşmak bu memleketin men
faatiyle bağdaşır,' telâkki edilemez. 

Sayın arkadaşlar, eğer bugün büyük şehir
lerde yaşıyan münevverler ve büyük şehirlerimiz 
ve kasabalarımızın şartlarını mütalâa ederek bi
ze iktisadi yolda reçeteler veren ilim adamları
mız bu muvazenenin kurulması yolunda büyük 
kitlenin sefalet içinde kalması pahasına da olsa 
tekliflerine devam edecek olur ve kabul edilirse 
(Cumhuriyeti idaresi) de padişahlık devrinin 
adaletsiz idaresinden başka bir şey olmaz, arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 
Bu takdirde cumhuriyetin faziletlerinden •- ne 
fayda kalır. Büyük şehir ve kasabaların zaten 
hareketli olan faaliyetlerini himaye etmek, asıl 
büyük' kitlenin aleyhinde faaliyetler yaratmak 
asla doğru değildir. Bu muvazene fikri asla mü-
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dafaası kabil olmıyan bir fikirdir. Esasen ikti-
saden geri kalmış memleketlerde ticaret muva
zenesi, tediye muvazenesi, hattâ cesaretle söyli-
yeyim; bütçe muvazenesi bir yılda, tesis edilen 
cinsten muvazeneler değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yatırımlara 
tevcih edilen diğer noktai nazarı arz ve izah et
mek istiyorum. Bendenizce yatırımlara tevcih 
edilen tarizler, Demokrat Parti iktidarında baş
lamaz. Bu memlekette çok eskiye giden bir ma
zisi vardır. Cumhuriyet devrinde Büyük Millet 
Meclisinde muhalefetler nıevcudolduğu sırada ve 
mevcudoldukları nispette muhalefetle iktidar 
arasında, yatırımlar bakımından mütemadiyen 
mücadeleler olmuştur.. Evvelâ bunun eski bir 
misalini vereceğim, ondan sonra iktidarı devral
dığınız günlerin misalini verdikten sonra zama
nımıza geleceğim. 

Bu memlekette yolsuz, demiryolşuz, her tür
lü istihsal vasıtalarından mahrum bir idareyi 
devralan cumhuriyet hükümetleri yedi yıl sonra 
demiryolu yapmayı kendisine hedef edinmiştir. 
Demiryolu yapmak bir memlekette, envestisman 
yapmak demektir. 1930.da kurulmuş olan Ser
best Fırka hükümetlere tarizler tevcih ettiği za
man diyordu ki, sen bu kısır memleketin za
vallı kaynaklarından faydalanarak bu kadar 
ağır işlere girişnıezsin, bugünün nesillerine bu 
kadar büyük yükler yükliyemezsiıı, 1930 yılın
da Sivas Demiryolu açıldığı zaman o zamanın 
Başvekili Sayın İnönü tarafından cevaplandırıl
mış ve denilmiştir ki ; ne pahasına olursa olsun 
milletin birinci derecede ihtiyacını ifade eden 
bu yatırımları yapmaya mecburuz, dışardan 
yardım geldi de almadık mı? Hakikaten o za
man dışardan yardım gelmesi imkânı yoktu. 
Demiryolu siyasetine devam olundu ve bu iddia 
bir hakikat oldu ve o zamanın müdafaasının ne 
kadar isabetli olduğunu hâdiseler ispat etti. Bu 
işleri yapmak için tekevvün eden borçların, nesil
den nesle intikal eden tertipleri milletin sırtın
da ağırlığı hissedilmiyecek kadar küçük ve bir 
yük teşkil ettiğini de gösterdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istn-
bul) — öyledir öyle, bugünkü de yarın öyle 
olacaktır. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, eskilere bir misal verdikten sonra bir de 
1950 den misal vermek istivorum. 
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İktidar değiştikten sonra iktidar değişikli

ğine tekaddüm eden günlerde o vakit yapılan 
envestismanlar için bâzıları, bâzı vekil arkadaş
larımın ağzı ile bu kürsüden birtakım tenkidler 
ileri sürülmüştür. Bunların arasında tayyare 
fabrikası vardır, bunların arasında kimya sana
yii vardır, bunların arasında et ve balık tesisatı 
vardır. 

Şimdi arkadaşlar, o zaman tenkid edilen ve 
siyaseten mahkûm edilen bütün bu yatırımlar 
zaman geçip memleket daha hummalı bir faali
yete koyulduktan sonra, onun çalışması için ge
reken çarklar gibi bir lâzımı gayrimufarık hale 
gelmiş ve ehemmiyetleri bir kat daha anlaşıl
mıştır. Bugün iftihar duyduğumuz Et ve Balık 
Kurumu o günün değil, bugünün dahi ihtiya
cına yetmiyecek bir durumda kalmıştır. Bina
enaleyh yatırıma tevcih edilecek tenkicl; esaslı 
bir tetkika tâbi tutulmadan, hislerimize kapı
larak ve parti mülâhazalariyle ileri sürülmüş 
bulunursa, bundan zarar gören yalnız ve yalnız 
vatandır arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri). 

Bugün Demokrat Parti iktidarının 1951 yı
lından beri başlıyan envestismanlara tevcih edi
len tenkid ve tarizlerin de buraya kadar söyle
diğim tenkid ve tarizlerden asla farkı yoktur. 
Hiç kimse hu yatırımların memlekete zararlı 
olduğunu ispat etmemiştir. Sadece şahsi ve in
dî hükümleri ile bu yatırım manzumesinin mem
lekette daha iyi kullanılabileceği hususunda 
birtakım afaki, mevzu ile alâkası olmıyan hü
kümler serdetmiştir. Bunlardan yalnız Ekrem 
Alican arkadaşım muayyen fabrikaların işleyiş 
ve kapasitelerine mütaallik müşahhas tetkikler 
ortaya koydu. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Cevab,ı hazırdır. 

SERVER SOMUNCUOĞLÜ (Devamla) — 
Sayın Başvekilin bunlara arzı cevap etmesi ga
yet tabiîdir. Ben burada, bir şeye temas etmek 
istiyorum. Doğan bir tesisin, hemen tam bir 
kapasite ile çalışması elbetteki istenemez. Yıl
lar ve yıllardır kurulmuş olup, tam kapasite 
ile çalışamıyan tesisler olduğu gibi, kapasite
nin1 çok üzerinde zorlanan tesisler de vardır. 
Binaenaleyh biraz beklemek lâzımdır. Bunların 
iş birliği temin edildikten sonra memlekete ka
zandıracakları nimetleri, o zaman yakından gör
mek kabil olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi de envestisman-
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; lara tevcih edilecek ve ilmî olarak görünen ten-
i kidlerin en mühimine geliyorum. Bu envestis-
' man plân ve programı meselesidir. Burada, ben-
: deniz şahsıma ait bir değişikliğin zaruretini 

izaha mecburum. Teşriî hayata iltihak ettiğim 
zaman, nazari olarak bir memlekette envestis
man yapılacağı zaman bütün şartlar göz önüne 

s alınarak, bir plân ve program yapıliması zaru-
: retine inanıyordum ve bu kürsüden bunun mü-
i dafaasını da yaptım. Fakat büyük bir tetkik 
| mektebi olan Bütçe Komisyonunda memleket 
i realiteleri bir şerit gibi gözümün önünden geç-
] tiği zaman bunun ne kadar güç olduğunu, ikti-
i sadi mütalâaların yokluğu muvacehesinde bir 

plân ve program yapmanın ne kadar müşkül 
olduğunu gördüm ve kanaatimi tashih ettim ar
kadaşlar. (Bravo sesleri). 

Filhakika, bir yerin haritası yapılmak isten
diği zaman, asgari o yerin, haritası yapılacak 
yerin nirengi noktasının tesbiti lâzımdır. Tür
kiye'nin istihsal, istihlâk ve münakalesine ait 
rakamlar her gün birbirini tezait haline soka
rak ilerlemekte ve genişlemektedir. Hangi nok
tayı esas alacaksınız? Bunu tesbit etmek güç
tür. Bu noktayı müsaade ederseniz bir teşbih 
ile arz edeyim. 

Bir nchirin kenarındasınız. Karşıya geçme
niz sizin için hayati bir zarurettir. Ya müşkül 
durumda kalmakta devam edeceksiniz yahut 
da karşıya geçip oranın münbit arazisinden is
tifade edeceksiniz. Karşıya geçmek için modern 
icaplara göre bir köprü kurmak mecburiyeti 
vardır. Bu köprüyü kurmak için de bir mühen
dis arkadaşınıza başvuruyorsunuz. O mühendis 
arkadaş sizden o nehrin debisini soracak, etü
dünü istiyecek, en dar yerinin haritasını istiye-
cek, cereyan süratinin tesbitini istiyecek. Köp
rünün ayağı ondan sonra gerçekleşecek. 

İktisaden genişliyen memlekette de birta
kım yatırımlar yapmak için de elbette bu nehir 

I misalindeki etüdlerin yapılması en doğru bir 
j yoldur. Fakat bu memleketin beklemeye zamanı 
ı yoktur arkadaşlar. Tıpkı aklıselimin her mev-
i zuda çalıştığı gibi iktisadi mevzularda da ça-
j lışması ve nehir ayaklarının tesbiti için hattâ 

israflara göz yuman birtakım envestisman taş
larının atılması, ayaklarının tesisi lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu memlekette, bu Cumhuriyet 
i devrinde her envestisman, her tesis sadece akh-
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selim ve siyasi anlayışlarla yapılmıştır. Hiç
bir devirde bu etüdler yoktur. Mazur görmek 
lâzım, bu etütleri yapmak kabil olmamıştır. El 
ile saçılan tohumla, mibzerle saçılan tohum ara
sında zayiat vardır. Eğer mizber yoksa o zaman 
el ile saçmak, zayiatı göze almak lâzımdır. Mem
leket istihsalimizdeki hal bundan ibarettir. 
(Soldan, sürekli alkışlar). 

Buraya gelmişken şahsan üzerinde durdu
ğum bir başka noktaya, diğer hatiplerle muta
bık olarak, temas etmek isterim. 

Arkadaşlar, memlekette hiç envestisman 
yokken, istihsal şubelerimiz tenevvü etmemiş
ken, bunlar arasında bir koodinasyon bulmak 
ancak nazari olabilir. Ama bugün Demokrat 
Partinin envestismanlarmın ilâvesiyle memle
kette ayaklar teessüs etmiştir. Karşı sahile geç
mek için bu ayaklar üzerine muntazam bir köp
rü kurmanın zamanı gelmiştir ve artık koordi
nasyona gitmek elbette lâzımdır. Zaten Dördün
cü Adnan Menderes Hükümeti bu noktaya mü

teveccih görüşlerini programında ve başka bir 
vesile ile de beyanat halinde ifade ettiler, bu za
rureti kabul ettiler. Benim bu noktada tek is
tirhamım : Bu vazifeyi başlıbaşma üstüne ala
cak bir vekil arkadaş tavzif edilmesidir. 

Şimdi arkadaşlarım, diğer bir noktaya te
mas edeceğim. Bu, envestismanlarm yarattığı 
enfilâsyon açığıdır. Nazari olarak karşılığı ol-
mıyan ve böylece piyasaya sürülen emisyonla
rın fiyatı kamçılaması, yani artık meşhur hale 
gelmiş olan mecmu talebin çoğalması ve böyle
likle taleple mal ve hizmet arasındaki muvaze
nenin bozularak fiyatların yukarıya gitmesi. Ar
kadaşlar, nazari olarak bunu söyleyivermek 
çok kolaydır. Fakat Türkiye realitesine tatbik 
ettiğiniz zaman emisyonların böyle bir netice 
verip vermediğini acaba müşahede etmek kabil
ini! Bendeniz bunun rakamlarını arz edeceğim: 

1948 senesine nispetle emisyon durumu 1955 
te % 207 ye kadar yükselmiş bulunmaktadır. 
1938 senesine kadar olan vaziyeti bir tarafa bı
rakıp, 1938 yılından zamanımıza kadar gelen 
emisyon hacımlan üzerine bir göz atalım. 1939 
dan 1946 senesine kadar emisyon nispeti % 491 
nispetinde artmıştır. Fiyatlar, toptan eşya fiyat 
endeksi % 427 bir yükselme kaydetmiştir. Ge
çim endeksi % 320 yi bulmuştur. 1948 de .emis
yon % 3, fiyat % 39, geçim endeksi % 10 bir 
terakki kaydetmiştir. 1948 e nazaran 1950 de 

emisyon' % 3 bir artış kaydetmiş, fiyatlar % 3 
düşmüş geçim endeksi 1948 seviyesinde kalmış
tır. 1951 de emisyon % 19, fiyat % 6, geçim en
deksi % 2 artmış. 1952 de emisyon % 10, fiyat 
% 1, geçim endeksi % 5 artmıştır. 1953 te emis
yon % 19 bir artışla 1948 e nazaran % 151, 
fiyat üç puvanla % 107 ve geçim endeksi 5 pu-
vanla % 112 ye gelmiştir. 1954 te emisyonda 7 
puvan bir artış olmuş, vardığı merhale % 158, 
fiyat % 11 bir artışla % 118 ve geçim endeksi 
ise % 12 artış kaydederek % 129 a yükselmiş
tir. 1955 te emisyon % 149 artışla % 207 ye, fi
yat % 127 ye ve geçim endeksi de % 142 ye 
yükselmiştir. 

Görüyorsunuz ki; arkadaşlar; memleket 
içinde emisyon bir taraftan artarken fiyat ve 
geçim endeksi bazaıi bunlarla mütenasip olarak 
gitmiş ve bazan da buna ayak uydurmıyarak 
başka tesirler altında yükselmesine devam et
miştir. O halde mütemadiyen emisyondan bah
sedilerek bunun fiyat ve geçim endeksinin yük
selmesine sebebolduğu iddiası Türkiye iktisadi
yatının realitesi içinde tekzibedilmektedm (Sol
dan, bravo sesleri) 

Bâzı arkadaşlar, bu enflâsyon açığı karşı
sında memleketin perişan bir duruma düşece
ğini iddia ettiler. Hattâ 1954 î. K. A. Ajansı 
Charles Robinson'a ait bir rapor neşretti. Birta
kım tetkikattan sonra bütün bunlara rağmen 
neden hâlâ Türkiye enflâsyonist bir çöküntü 
içinde değil diye kendi kendine sual sorduktan 
sonra kendisine mahsus birtakım izahlarda bu
lunuyor. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, emisyon duru
muna rağmen memlekette millî gelir çoğalmak
tadır. tş hacmi artmaktadır. İstihsal ve hizmet
ler artmaktadır. Bunlarla bir muvazene de te
essüs etmektedir. Bu sebeple emisyonun fiyat
lara tesiri zannedildiği kadar mübalâğalı de
ğildir. 

Vaziyet buraya geldikten sonra biraz da 
başka memleketlerin emisyon hacmi üzerinde 
konuşalım. Bâzı arkadaşlar elbetteki tetkik et
mişlerdir. Türkiye'de 1950 den bu yana yüzde 
207 bir artış varken acaba diğer memleketler 
muvazeneli bir emisyon hacmi içinde mi idiler? 
Birleşmiş Milletler istatistiklerinden aldığım ra
kamları arz edeceğim. Mehaz gösteriyorum ki, 
bir iştibah hasıl olmasın. Avusturya, 1948 sevi
yesinden 1953 e geldiği zaman emisyon hacmi 
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yüzde 80,5 artmış. Belçika, 1948 den 1953 e gel
diği zaman yüzde 179,5 artmış. Danimarka, yüz
de 10, Fransa yüzde 21, Almanya yüzde 20,4 
artmış. Yunanistan yüzde 400, İtalya yüzde 83, 
Kanada ve Amerika gibi gelişmelerini yapmış 
memleketlerde yüzde 18 - 20 seviyesine çıkmış
tır. 

Şimdi arkadaşlar; tekrar fiyatlara dönerek 
şunu mütalâa etmek istiyorum; Türkiyede fiyat 
1948 c nispetle yüzde 100 den yüzde 142 ye doğru 
yükselirken başka memleketlerde vaziyet nedir. 
Zira Türkiye'nin kapalı bir daire içinde mah
fuz diğer memleketlerle münasebette bulunmaz, 
onlardan mal almaz, satmaz bir memleket oldu
ğunu iddia edemeyiz. Binaenaleyh onlardaki ik
tisadi hâdiselerin memleketimize aksetmesi ta
biîdir. İşte bu bakımdan bendeniz fiyat endeks
lerine ait rakamları kısaca arz edeceğim. Top
tan eşya fiyatları, aynı mehazdan olmak şar-
tiyle Avusturyada 1948 e nazaran 1950 de yüz
de 150, 1955 te 258, Brezilyada 1948 e nazaran 
1950 de yüzde 127 ve 1955 te 276 ya ulaşmış
tır. Kanada'da bütün muvazene gavretlerine 
rağmen 1948 e izafetle 1955 te yüzde 114 raka
mına yükselmiştir. Bu arada Şili ve Paraguvay'ı 
savmıyorum. Çünkü orada rakamlar astronomik 
hale gelmiştir. Şili'de bu rakam yüzde 807 ye 
ve Paraguvay'da yüzde 1200 yükselmiştir. İn
giltere'de, o da Türkiye seviyesinden bir mik
tar geri kalarak, .'yüzde 157 ye ulaşmıştır. İspan
ya yüzde 184, İsveç yüzde 148 dir. Binaenaleyh 
iddia edildiği gibi diğer memleketler 1950 se-
vivesinde kalamamış kendi envestismanlarınm 
hâsılası ile beraber artış bu memleketlerde de 
kendini göstermiştir. 

Türkiye'de fiyat yükselişini tamamen emisyona 
bağlanmadığına göre, hangi mevzulara bağla
nacaktır? Elbette fiyatlar kendi kendine yük-
selmez. Şahsi kanaatim odur ki, memleketimiz
deki fiyat yükselişlerinde iki mühim sebep var
dır, birisi ithalât fiyatları, ikincisi de, psikolo
jik unsur. 

İthalât hakkında bir fikir arz edebilmekliğim 
için resmî istatistiklere müracaatı zaruri görü
yorum. İstatistik Umum Müdürlüğünün verdiği 
rakamlarda, İstanbul Ticaret Odasının bilhassa 
toptan eşya fiyat endekslerine aidolan rakamla
rı okuyacağım. 

Bilhassa endekse giren gıda maddeleri ve iç 
piyasadaki maddelerin heyeti mecmuasının fi-
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yatı ile ithalât fiyatlarının seyri hakkında esas
lı bir fikir verebilmek için birkaç senenin ra
kamlarını üstüste okumama müsaadenizi rica 
ederftn. 

Bilfarz 1950 de gıda maddeleri 1948 e naza
ran 101, 1952 de 103, 1953 te 113, 1954 te 120 
iken iç piyasadaki maddeler aynı senelerde sıra 
ile 107, 91, 94, 101, 110, 120. Buna muvazi ola
rak ithalât maddeleri 104, 120, 128, 125, 130 ve 
nihayet 1955 senesinin altıncı ayında yüzde yüz 
kırk sekiz artmıştır. Demek oluyor ki ithalât ka
nalı ile memlekete gelen fiyat yükselişi, fiyat 
seviyesini yukarıya doğru itiyor, yükseltiyor, 
yükselmede esaslı âmil ve unsur oluyor. 

Fiyat yükselişinin pisikolojik unsuruna ge
lince : 

Muhterem arkadaşlar, burada bir hakikata 
işaret etmek istiyorum. Piyasadaki satmalma 
gücünün artışı her zaman mecmuu talebi artır
maz. Vatandaş, elinde olan parayı her zaman ve 
mütemadiyen istihlâk piyasasına arz etmez. Pa
rasını ya bankalarda veyahut da kasasında tu
tar ve banka kanalı ile envestismanlara intikali 
mümkündür. Para, vatandaşın kasasında durun
ca piyasaya arz etmek zoru elbetteki yoktur. 
Fakat bir kere mal kıtlığı pisikolojik olarak ya
ratıldığı zaman elinde parasını tutacağına mala 
doğru gitmesi ve bir daha gelmiyeceği korkusu 
içinde bugün ne bulursam alayım diye vatandaşı 
sarfa sevk eder. 

Bankada bulunan paralar da dâhil tasarruf 
gayet tabiî olarak piyasaya akr ve bu psikolojik 
unsur fiytı artırır arkadaşlar. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra, 
şimdi de ithalât politikasında bâzı hususlara te
mas edeceğim. Bâzı arkadaşlarım pahalı alıp, 
pahalı sattığımızı iddia ettiler. Ve hiç şüphesiz 
bu suretle fiyat artışına mâruz kalmış memle
ketlerde maliyetlerin artması kadar tabiî bir şey 
olamaz, bunun tesiri ile dış ticaret istikametleri 
de değişir. Nitekim muhtelif yılların raporları, 
Bütçe Encümeninde yapılan bütün konuşmalar 
merkezi sikletin EPU memleketlerinden ve 
serbest dolar memleketlerinden daha çok kli
ring anlaşmaları memleketlerine doğru kaydığı
nı göstermektedir. Bunun bir mânası da pahalı 
alıyorum pahalı satıyorum demektir. Bunun 
mânası bundan ibarettir. 
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Bendenizce bu mevzuda alınacak bâzı ted- I 

birler mevcuttur. Sadece bir hastalığı söylemek, 
sadece tenkid etmekle değil, naçiz kanaatimce 
bunun çaresinin ne olduğunu da Yüksek Meclis 
huzurunda açıklamak istiyorum. 

Fakat daha evvel Türkiye'de psikolojik un
surun rol oynadığı rolü tekrar ele alarak bir ci
heti işaret edeceğim. Bu konuda hükümete, mü
nevvere ve matbuatımıza düşen büyük vazifeler 
vardır. Hükümete düşen vazifeler, bu memleke
tin zaruri ihtiyaçlarını ön plâna alması bu ih
tiyaçlar belirdikten ve feryadüfigan başladıktan 
sonra değil, daha evvelden mal bulundurmanın 
çare ve yollarını bulmasıdır. 

Bu memlekette münevvere düşen büyük vazi
feler vardır : Kendisinin ve ailesinin ihtiyaçla
rını piyasadan temin ederken kanaatkârlık ve 
fedakârlık içerisine girmesi lüzumundan fazla 
ve zamansız taleplerle piyasaya çıkmaması lâ
zımdır. 

Bu memlekette matbuata düşen büyük vazi
feler vardır : Filhakika psikolojik havayı, mem
leketin yararına esmesi için, ihtiyaçları ve gay-
rimeşru fiyatları bu memleketin kurtuluş dâvası 
gibi afişe etmek değil, onu tekvin istikameti ya
ratmalıdır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo 
sesleri) I 

Şimdi arkadaşlar; meşhur hayat pahalılığı 
mevzuuna geliyorum : 

Hayat pahalılığını; fiyatların seyrinde, ha
yat pahalılığını işsizlikte, hayat pahalılığını yok
sullukta ariyan muhtelif telâkkiler vardır. Fa
kat, mademki hepimiz hayat pahalılığı demekte
yiz, o halde önce bu mefhum üzerinde anlaşma
mız gerekir. Neyi ifade ediyor bu mefhum1? Bir 
kere bunun üzerinde anlaşalım, ondan sonra fi
kirler, telâkkiler üzerinde anlaşmak daha kolay 
olur. 

Arkadaşlar; şimdi bendeniz hayat pahalılığı
nın artmasının, daha doğrusu geçim zorluğunun 
artmasının - çünkü hayat zaten zordur - ferdin 
ve ailenin gelirleriyle liderleri arasındaki mu
vazenenin gelirler aleyhine bozulmasıdır. Yani 
bir memlekette ferdin ve ailenin gelirleri artış 
bakımından sıfır noktasında, giderleri de sıfır 
noktasında ise orada hayat pahalılığı artıyor de- -
nemez. Bir memlekette gelir artışı sıfırın üstün
de müspet seyrediyorsa ve giderler sabit kalmış j 
veya azalmış ise bu bir riyazi meseledir, hayat I 
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pahalılığı yoktur. Refah artışı vardır. Mem-
kette gelirler azaldı veya sabit kaldığı halde gi
derler çoğalıyorsa geçim zorluğu vardır, demek
tir. Bunda mutabık olmamaya imkân yoktur. Bu 
zaviyeden memleket realiteelrini ele alınca ne 
görüyoruz? Arkadaşlar; millî gelir 1950 senesin
de sekiz milyar küsurdur. Fiyat artışını 1948 e 
nazaran 1950 de yüzde 97. Geçim • endeksi 100; 
yani tam tam 1948 seviyesindedir. 

1950 - 1952 de gelirler artmakta geçim en
deksi yüzde 7 yükselmektedir. 1953 senesine gir
diğimiz zaman gayrisâfi millî gelir hâsılası 14 
milyar 960 milyon, yani 1950 ye nispetle % 64 
fazlalaşmaya mâruzdur. Toptan eşya fiyatları 
endeksi % 7, geçim endeksi % 2 artış kaydet
miştir. O halde bu devre içinde nazari olarak ha
yat pahalılığı artışı yoktur. 

1954 senesinde kötü hava şartları sebepleriyle 
millî gelirde azalma olmasına rağmen fiyatlar
da % 11 artış olmuştur. Geçim endeksi % 10 
dur. 1955 gayrisâfi millî hâsılası, 1954 ten iyi. 
Fakat 1953 e de erişmiş değildir. Buna rağmen fi
yatlar % 9 artışla % 27 ye, geçim endeksi 20 
puvan artışla % 142 ye yükselmiştir. Demek 
ki, nazari olarak tesis ettiğimiz geMr ve gi
derler arasındaki muvazene son. yılların rekol
tesi ve millî hâsıladaki azalış sebebiyle gelir
ler aleyhine doğru gitmektedir. Ama tam mâ-
nasiyle aradaki açık kapanmış değildir. Bü
tün bu arz ettiklerimin nazari olduğunu söyle
miştim. Millî geMrin tevessülünde her vatan
daşın aynı hisseyi almadığı, bâzılarının sabit 
ve dar gelirli olduğuna göre bütün fiyat artış
larından muztaribolması kadar tabiî hiçbir şey 
yo'ktur. Meseleyi o zaviyeden alırsanız bu 
memlekette hayat pahalılığı artmaktadır. Fa
kat hiçjbir cemiyet tasavvur edemezsiniz ki, bü
tün fertleri aynı derecede bir gelir ve küşayişi-
ne sahip bulunsun. Her cemiyette böyle kurban
lar verilmektedir. Türk Milletinin müstakbel 
refahı için bu kurbanları vermek tabiîdir. An
cak: onların dertlerini tehvin için memur ise 
ma'aş, memur değilse başka tedbirlerle tehvin 
yoluna gitmek elbetteki zaruridir. 

Şimdi arkadaşlar, sözlerimin sonuna geliyo
rum, sabrınızı fazla suiistimal etmiyeceğİm. 
(Soldan; devam sesleri) Bendenizce bugün çe
kilen sıkıntılar ne artan emisyonların tazyıkm-
dan, ne de n*e denirse densin vatan için, millet 
için kâr kalan envestismanlardan değildir. Fa-
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kat bugünkü tazyik dış tediye gücümüzün kıt-
lığmdadır. Bu dâvayı bir kere böylece ifade 
edelim. 

Bu durum karşısında nasıl har'eket etmeli
yiz? Bendenizce, realiteleri elbette göz önün
de bulunduracağız. Türkiye'nin ihracatı tetkik 
edilecek olursa toparlak hesap 300 milyon do
lar civarındadır. Bâzan altına, bâzan üstüne 
geçmektedir. Ve faakt, envestismanları da dâ
hil, ithalât ihtiyacı 400 - 450 milyon doların 
üstündedir. Bir de buna hükümetin beyan et
tiği ödenmemiş borçları ilâve edecek olursanız, 
memleketin döviz bütçesi bakımından tediye 
mecburiyetimiz bir hayli fazla bulunmaktadır. 
O halde bunun çaresi nedir? Bunun çaresi ar
kadaşlar, evvelâ ticari borçlardan başlıyalım. 
Bütçe Komisyonunda, Ticaret Vekâletinin büt
çesi raporte edilirken heyetteki arkadaşlarla 
beraber mutabık olarak fikirlerimizi beyan et
tik. Bu borçları bugün konsolide etmek lâzım
dır. Zira yüzde yüz bu dakikası dakikasına te
diyesini istiyen alacaklılarla karşı karşıya de
ğiliz. Fakat, vereceğimiz vâdelerde borcun 
ödenmesi bir lüzum ifade eder. Binaenaleyh, 
onları tatmin edecek vâdeleri verdiğimiz ve bu 
vâdelerde tediyeyi icra ettiğimiz takdirde bu 
-mesele halledilmiş olacaktır. İhracattan bah
sederken hükümetin fiyatları tutması için za
ruri ihtiyaçların en ön plâna alınmasına işaret 
etmiştim, işte ihracattan doğan dış satmalına 
gücü bakiyelerini zaruri madelerimize tahsis 
'etmek gerekir. 

Bu hususta bir tahmin yapmak mümkün
dür. Sizi temin ederim ki, bugünkü müşkülât 
150 milyon dolârm üstünde değildir. (Soldan, 
şiddetli alkışlar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — İşte bu kadar. 

SEEVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
150 milyon dolar temin edildiği gün mesele kal
maz. İhracatın geri kalan kısmını envestisman-
lara tahsis edeceksiniz. Ama bunda hiçbir za
man hayale kapılmıyalım. Memleketimizin muh-
tacolduğu envestismanları bugünün ihracatı ile 
karşılamaya imkân yoktur. O halde memleketin 
dış memleketlerle olan münasebetlerine bir göz 
atmak icâbedecektir. Orayı bir dakikacık bir ta
rafa bırakıp müsaade buyurursanız ithalât mev
zuunda zaruri maddelerle, iptidai madde itha-
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lâtmda takibedilecek usulde bir değişiklik yap
mak lüzumuna temas edeceğim. 

Arkadaşlar; bir rejim yaparız. Bu rejim doğ
duğu günün şartlarına yarı yarıya uymaz. Fa
kat arkasından hâdiseler harekete geçer ve bu 
defa biz hâdiselerin arkasından koşarız ve ona 
bir istikamet vermekten katiyen mahrum kalı
rız. Şimdi arkadaşlar, biz ithalâtımızı niçin pa
halı yapıyoruz. Bizim ihracat mallarını alanlar 
bile bile pahalı almaktadırlar. Dünya piyasala-
riyle bizim fiyatlarımız arasındaki farkı, ve za
ruret içinde olduğumuza göre zaruret primini 
bize yüklemek suretiyle iki katlı yük teşkil et
mek üzere bize mal satmaktadırlar. Fiyat kont
rolü dediğimiz mekanizma nazari ve hayalî bir 
metodolmaktan ileri geçmediği malûmdur. Ya
pılan tecürbeler müspet bir netice vermemiştir. 

Bütün mesele piyasanın ihtiyaçlarını temin 
etmektir. O zaman bütün fiyatlar birer birer 
nivelmana gelir. Şimdi bu vesile ile Toprak 
Mahsulleri Ofisinin açıklarına da temas etmek 
istiyorum. 

Arkadaşlar, bir taraftan hububat fiyatları
nı tutmayı, zirai istihsal için esaslı bir âmil te
lâkki ettik. Bu mevzua müteveccih olan ten-
kidlerin bendeniz memleket realitesi karşısında 
katiyen kabili istimal olmadığına kaani bulun
maktayım. O kadar ki, arkadaşlar, beynelmilel 
mütehassıslardan sizlere bir delil vermek isti
yorum : Meşhur Barker raporunu hazırlıyan-
lardan ziraat mütehassısı Nicolls 1955 te Ame
rikan iktisat mecmuasında neşrettiği makale
sinde «geri kalmış memleketlerde zirai kalkın
manın şartları» diye bir etüdü ele alarak der k i ; 
biz fiyat politikasiyle geri kalmış bir bünyede 
zirai ihtiyacın artacağına, fazla makineleşme
nin ona zarar vereceğine kaani idik. Bu noktaina
zarımızı Türk hükümetine bildirdik, Türk hükü
meti bu tavsiyeyi tutmadı. Ve, fiyatlarla ve bu 
makineleşme ile Türkiye zirai hayatındaki inkişaf 
bizi tekzibetti. Bu gösteriyor k i ; iktisaden geri 
kalmış memleketler politikaları iktisaden ge
lişmemiş memleketlere teşmil ederek izah etmek 
kabil değildir. Bu, mütehassısın sözüdür. De
mek oluyor k i ; iktisadi inkişafımız için henüz 
istikrara kavuşturmadığınız yağmura, suya, ha
vaya apaçık tuttuğunuz ziraat hayatınızı ba
rajları da yapmamak suretiyle büsbütün mah
kûm etmek durumunda olduğunuz bir sırada 
onu istihsale sevk etmek için başka bir âmil 
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kalmaz. (Bravo sesleri) Bunu hangi parti, olur
sa olsun, bu o kadar doğrudur ki, şu sıraları 
İşgal eden parti oradan kalksa buraya, bu par
ti buradan kalksa oraya geçse artık bu politi
kadan bir adım geri atamazlar. (Sağdan, sol
dan, gülüşmeler.) 

Hikâye ve hakikat böyle olunca dünya piya-
sasiyle rekabet edebilmek için elbette ki, çift
çiye verdiğimiz ile sattığımız fiyat arasındaki 
farkı kapatan bir yola gitmemiz lâzımdır. Bun
ları Merkez Bankasından alman borçlar ve çı
kardığımız kanunlarla karşılamaya kalkmak 
birtakım oyalayıcı tedbirler almış olmaktan ile
ri gidemez. 

Bendeniz daha pratik bir formül arz edece
ğim. Vatandaştan alman mahsulü 18 kuruş ek
siğiyle 20 kuruşa dünya fiyatı olarak bizden 
alan memleketler 20 kuruşluk malınız mukabi
linde bize 20 kuruşluk mal vermemektedir. An
cak ve ancak 10 kuruşluk mal vermekte ve adı
na da 20 kuruşluk mal demektedir. Yani Swich 
denilen ve üç taraflı işliyen beynelmilel ticaret 
mekanizması vardır ki, bir taraftan serbest dö
viz alır, tediye eder, başka bir taraftan senin 
ihtiyacın vardır, almaya mecbursun, onun be
delini size kat kat ödettirir. Böylece bu farkla
rın icabettirdiği fazlalığı ödemekte bir de mü
zayakada olduğumuz için, aman mal gelsin, di
ye mal almakta müstehlik bir yükün altında
dır. Bir de bütçeye konacak paralarla mükelle
fi, büyük müstehlik kütlesini bir ıkere daha feda
kârlığa sevk etmek caiz değildir. 

Arkadaşlar; temin ederim ki, serbest dövizle 
ve zararına satmak ve serbest dövizle satınalmak 
mekanizmasını kurduğumuz zaman, bugüne ka
dar gelen ithalât mallarının fiyatını hem düşük 
bir seviyede olacak, hem de bütçelere her hangi 
bir yük yüklemek ve hem de Toprak Ofisi hak
sız bir borçlanma durumuna sokmuş olacağız. 
Bu itibarla Ticaret Bakanlığının ve hükümetin 
bilhassa bu noktayı etüd etmesini rica ederim. 
Envenstismanları yapmak mecburiyeti, zarure
ti ile karşı karşıya ve bunu müdafaa eden in
sanlar olduğumuza göre, envenstismanlar için 
dış kaynaklardan elbette istifade etmek mecbu
riyeti vardır. 

Burada şu suali tekrarlıyalım : Dış yardım
lar bakımından Türkiye ne kadar, başka mil
letlerin Türkiye'ye yapacağı yardıma dayana
bilir, buradan ne ümidedebiliriz ? 
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Bir noktaya nazarı dikkatinizi çekip, günün 

realitesi içinde mütalâa etmek istiyorum. 
Arkadaşlar; benim kanaatime göre, 1956 

Türkiye'si ile 1930, 1921 Türkiye'si arasında 
büyük farklar vardır. 

Lozan Muahedenamesini dünyaya kabul et
tirdikten sonra bizi iktisaden dize getirmek için 
her türlü husumet ile karşı karşıya kaldık. Bu 
vaziyette elbette ki dışardan bir yardım bek
lemek ham hayalden başka bir şey olamazdı. 

O zamanın hükümetleri bunu böylece kabul 
ettikleri için iç kaynaklarla yetinerek bu işleri 
yapma yoluna gittiler. Oradan 1948 e kadar bir 
devir geçti. Bu arada birtakım ittifaklar yap
tık, husumet cephesi yerine beraberce müdafaa 
etmek için bâzı ittifaklar akdettik, İkinci Dün
ya Harbi geçmiş, sene 1948 e gelmiştir, Marshall 
Plânı ile, harabolmuş Avrupa'nın bir taraftan 
harb gücünü artırmak için diğer taraftan yakıl
mış, yıkılmış teçhizatını yenilemek için yardım 
edilmesi ileri sürülmüş olduğu malûmunuzdur. 
Bu arada Türkiye'ye de yardım etmek kararı 
alınmıştır. 1948 yılı, Amerika İktisadi iş Bir
liğinin raporu, Hofman raporu diye adlandırı
lan raporu, Türkiye 'ye yapılacak yardımın âmil
leri ve hudutları bakımından gözden geçirilirse 
Türkiye'ye verilen ehemmiyetin derecesini id
rak etmek mümkün olur. Orada diyor ki; Avru
pa'nm zirai madde ihtiyaçlarını temin edecek 
kadar istihsal yapmak üzere Türkiye'ye zirai 
aletler temin edecek yardım yapılmalıdır. De
mek oluyor ki, Türkiye başlıbaşma alınmış bir 
mesele, bir dâva değil sadece Avrupa'nın bes
lenmesi için vazifelendirilmiş bir cemiyet ve 
bir devletten ibarettir. Milletimizin o zamanki 
hükümeti vasıtasiyle verdiği birtakım sanayi 
projeleri de bu maksada yararlılık nispetleri 
düşünülerek, etüd edilmek üzere talik edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar o günden bu yana birtakım 
inkişaflar olmuş, Türkiye NATO'YA girmiş; 
Türkiye Orta - Doğunun müdafaa tertipleri için 
en kuvvetli bir unsur olmuş, Avrupa Konseyine 
girmiş, Avrupa mukadderatı üzerinde söz sahibi 
olma yolunu tutmuş, başkasının kalkınması 
için bir eleman olmaktan çıkıp, dünya sulhu ve 
emniyeti üzerinde esaslı bir yer almıştır. (Bra
vo sesleri). 

Kendisine bu noktada tevcih edilecek yar
dımlar, muayyen vazife verilen bir devlete tev
cih edilecek yardımlardan farklı olmalıdır. Me-
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sele buraya gemişken biraz da yardımlardan 
mahsetmeyi bendeniz uygun görmekteyim. 

Geçen yıldan beri Amerikan yardımı üzerin
de mütemadiyen yazıldı, konuşuldu, seyahatler 
yapıldı. Bunların neticeleri kâh sevindirdi, kâh 
hüsrana uğrattı. Ancak, şurasını bir milletvekili 
olarak söylemeye mecburum ki, arkadaşlar, 
Amerikan milletinin bize yaptığı yardımlara el
bette müteşekkiriz. Fakat Amerikan milletinin 
ve Avrupa memleketlerinin kendileriyle mukad
derat birliği yaparak, onların yanında yer ala
rak, omuz omuza bir dâvanın tahakkuku için ça
lışan bir memleketin bugün kalkınması sırasın
da yapılan yardımlarını ihtiyacı karşılıyacak 
derecede bulmuyorum, ve gerekli anlayışa uy
gun şekilde yapılmadığına kaaniim. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bu memlekette sol cereyanlara nefes aldırıl-
mıyorsa, bu memlekette demir perde arkasından 
silâh tedariki için başka memleketlerde görülen 
hareketler yapılmıyorsa; bu memleketin dâvala
rına bağlılıktaki salâbeti bu konuda aleyhimize 
kullanılmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) Biz 
Amerika'nın artık mesafeler tammıyan müdafaa 
anlayışına uygun olarak beraber çalışırken bu 
netice bizi cidden üzüyor. Acaba daha çok an
layışla vermek için memlekette bir komünistlik 
cereyanı ortaya koyalım, dışardan demir perde 
gerisinden silâh almak istiyen memleketler gibi 
şüpheli bir politika takibeden bir hava mı ya
ratalım. Vefadan ve sâdık dost olmaktan fera
gat mı edelim. (Soldan, alkışlar) 

Yapılan yardıma teşekkür borcumuz olduğu 
kadar yeter derecede desteklenmediğimizi bura
da açıklamak isterim arkadaşlar. Biz kendilerin
den sadaka istemiyoruz, hür memleketler dün
yasını desteklemek için muhtacolduğumuz kal
kınmaya yarar mal kredileri istediğimizi söyle
mek elbette hakkımızdır arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Geriye fazlasiyle vereceğiz, ödiyeceğiz. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar, bütün bunlar gös
teriyor ki, Türkiye bir yardım görmelidir ve 
Türkiye her bakımdan bu yardıma lâyıktır. 
Yardım görmemizin şartı olarak ileri sürülen 
bâzı sebepler para vermekte âdeta mızıkçılık çı
karan birtakım bankerlerin sebebine çok ben
zemektedir. 
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Arkadaşlar; bu bakımdan sadece Amerika'

dan değil, bir vesile Muhterem Heyetiniz huzu
runda söylediğim gibi, Avrupa'dan, Almanya'
dan da kredi almamız lâzımdır. Amerika'dan al
dığı 33 milyarla 1951 den beri kalkınmasını ta
mamlamış bir Avrupa'dan yardım görmenin 
hakkımız olduğunu iddia ediyorum. Buna bizi 
mazhar etmek için bizden bir şeyler istiyecekler-
dir. Türkiye istiklâli zarar görmemek kaydı ile, 
verdikleri paranın Türk miletinin yararına kul
lanılması gibi meseleyi iki cepheli mütalâa et
mek kabildir. O itibarla envestismanlarımızm 
hakikaten yararlı olduğunu Türk milleti için
de olduğu kadar dışarda da müdafaa edelim, 
fakat sayın arkadaşlarım. Her şeyden evvel bu 
dâvaya bir millet olarak inanmamız lâzımdır. 
(Soldan alkışlar, bravo sesleri) Biz muvafık, 
muhalif vatandaşlar olarak bu zarurete inanma
dıkça, bunu bütün gücümüzle müdafaa etme
dikçe bizden olmıyanları buna inandırmaya 
kalkmak bir hayal mahsulüdür. (Soldan alkış
lar). 

Bu itibarla sayın arkadaşlarım, şimdi söz
lerimin sonuna geliyorum, muhalefetle iktidarı 
birbirinden ayıran esaslı iktisadi görüş fark
ları yoktur. Cumhuriyet tarihindeki partiler, 
siyasi infiallerin doğurduğu partiler halinde
dir. (Soldan, bravo sesleri) Binaenaleyh ikti
sadi aykırıklıkları olmıyan, biribirine bu ka
dar yakın, iktisadi fikriyet itibarile hemen 
birbirinin aynı olan partilerin anlaşmaları el-
betteki icabeder. Dördüncü Adnan Menderes 
Hükümetinin, alınmış olan bâzı karar ve çı
karılmış olan kanunların rejime taallûk eden 
noktalarını tashih etmeye niyet etmçsini, Mec
lise kanun lâyihaları sevk etmesini rejim dâ
vası bakımından iyiye doğru giden bir istika
met olarak saymaktayım. Ve muhalefet safla
rında bulunan arkadaşlarımı bu noktada şüp
heci değil, teşvik edici ve kendileri ile bera
ber olarak bu rejimin aksaklıklarını beraberce 
igderici yola girmelerini istiyorum. 

Şüpheci konuşmak suretiyle karşı tarafı tah
rik etmek ve birbirimize girmemiz sadece bu 
memleketin zararınadır. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

O itibarladır ki, arkdaşlar, partiler ara
sında sadece bir mütarekeyi değil bir sulhu ar
zuladığımı Muhterem Heyetiniz önünde ifade 
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etmek istiyorum. Sayın iktidar partisi lide
rinden bu demokratik gelişmeye hız vermek 
arzusunda olduğunu, memlekette muhalefete 
lâyık olduğu yeri vermek kararında olduğunu 
bu kürsüden söyliyerek sulh için elini uzatma
sını rica ederim. Muhterem muhalefetten daha 
iki yıllık müddeti olan seçim kampanyasın
dan önce birbirine düşmemek suretiyle bu 
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asîl dâvayı dalâlete sevk etmekten çekinerek 
sulhu bu kürsüye çıkarak temhir etmelerini is
tirham ediyorum ve bu memleketin muhtaçol-
duğu sükûn ve beraberliği temin etmelerini 
hassaten rica ediyorum. (Soldan şiddetli ve 
sürekli alkışlar ve bravo sesleri) 

REİS — inikada 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 17,25 

BEİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Celseyi açıyorum. Söz Demokrat 
Parti adına Bursa Mebusu Halûk Şaman'mdır. 
Buyurunuz, efendim. 

DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU 
ADINA HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Anayasamızın tabiriyle Türk milletinin ye
gâne ve hakiki mümessili bulunan Büyük Millet 
Meclisimizin bugün tetkika başladığı bütçenin, 
millî hayatımızdaki mevkiini, Devlet hizmetleri
nin işleyişi ve umumiyetle iktisadi bünyemiz 
üzerindeki tesirleri bakımından ehemmiyetini 
tafsil ve tebarüz ettirmeye çalışmak kanaatim
ce lüzumsuz bir iştir. Ancak şu kadarını söyle
mekle iktifa edeyim ki : Bütçe denilen ve bü
tün iktisadi ve içtimai dâvaların üzerinde dü
ğümlendiği Devlet hizmetlerinin, malî imkânla
rını temin ve inikas ettiren vesika üzerinde 
Millet Meclislerinin tetkik ve murakabe salâhi
yetleri demokratik tekâmüle muvazi bir seyir 
takibetmiştir. Milletlerin mümessilleri vasıtasiy-
le bütçeler üzerinde tesis ettikleri hâkimiyet, 
demokrasi yolunda girişilen mücadelelerin ve 
katedilen merhalelerin zaman zaman hem vası
tası ve hem de gayesi olmuştur. 

Bugünkü demokrasilerin tarihleri tetkik 
olunursa bu fikri teyideden birçok vakıalara te
sadüf etmek mümkündür. 

Kısaca denilebilir ki, Millet Meclislerince 
Devlet mekanizmasının en müessir ve şümullü 
bir tarzda murakabesi bütçeler üzerinden temin 

olunabilmektedir. Filhakika bütçe müzakereleri, 
muayyen Devlet hizmetlerinin ifası için gerekli 
malî karşılıkları temsil eden miktarların ve ra
kamların ötesine aşarak muasır Devletin çok 
geniş olan faaliyet sahasının her köşesini efkârı 
umumiye huzurunda, geniş ve rasyonel bir mü
nakaşanın mevzuu haline getirmek suretiyle 
millî hayat bakımından ayrı bir ehemmiyet arz 
etmektedir. Umumiyetle bütçe müzakereleri, 
yalnız muayyen hizmetlerin ifası için konulan 
tahsisatların tezyit veya tenkis edilmesi gayesi
ni gütmekle kalmayıp her hangi bir Devlet hiz
metini veya yatırımını ihdas, tevsi veya taksir 
eden politik ve iktisadi görüşün tenkidine fır
sat ve imkân vermektedir. Millî hayatımız bakı
mından bu kadar ehemmiyetli olan bütçe görüş
melerinin ve bu vesile ile yapılacak geniş izah ve 
tenkidlerin büyük vatandaş lyjtlelerinin vicdan
larında derin akisler uyandıracağına şüphe et
memek lâzyngelir. îşte bugünden itibaren mil
let huzurunda cereyana başlıyacak olan 1956 yı
lı bütçe müzakerelerinde, memlekete yaptığı ve 
yapacağı hizmetleri şerh ve izah etmek iktidarın 
vazifesi olduğu gibi yapacakları tenkidlerde his
siyatı ve peşin hükümleri bir yana koyarak vic
danlarının emrine ve ilmin mutalarına uymaları 
muhalefete düşen bir millî vecibe olmak lâzım-
gelirdi. Ancak bu suretle ve bu yoldan müşterek 
gayemiz olması gereken memleketin emniyet, re
fah ve saadetine hizmet etmıeyi gerçekleştirebilir
dik. Ne yazık ki bâzı muhalefet sözcüleri her biri 
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memleketimizin bir köşesinde iktisadi istikbali
mizin teminatı halinde yükselen yatırımlarımızın 
fayda ve verimini inkâr edecek kadar tek taraflı 
bir görüşe saptılar. 

Muhterem arkadaşlar, bu kısa mukaddeme-
den sonra tetkik nazarlarınıza arz olunan 1956 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası üzerinde iktidar par
tisi grupunun görüşlerini inikas ettirmeye çalı
şacağım. 

Ancak, bütçenin gerek tanzim ve gerekse tat
biki bakımından iktisadi hâdiselerin tesirine mâ
ruz bulunduğu gibi derpiş eylediği tedbirler yö
nünden millî iktisadın gelişmesi üzerinde mües
sir bir âmil olduğu cümlece kabul edilen bir ha
kikattir. Bu itibarla bütçenin tahliline girmeden 
önce, bütçe esbabı mucibesinin ve Bütçe Komis
yonu raporunun tanzim sırasına sadık kalarak, 
dünyanın ve bilhassa memleketimizin iktisadi du
rumu üzerindeki mütalâalarımızı belirtmek eme-
lindeyim. 

Dünya ekonomisi geçirdiğimiz 1955 yılı için
de, bundan evvelki yıllarda girmiş olduğu inki
şaf ve istikrar yolunda mesafeler ketetmiştir. 
Millî gelir ve giderlerde, yatırımlarda, iç ve dış 
ticaret hacımlarmda, hammadde ve sanayi istih
sallerinde görülen artışlar ve fiyatlardaki nispî 
istikrar dünya ekonomisinin bir muvazene ve re
faha doğru seyretmekte oluşunun belirtileridir. 
Ancak yukarda zikredilen artışların bâzı mem
leketlerde muazzam bir istihlâk gücü yaratmak 
ve ticari kredi hacmini ölçüsüz genişletmek su
retiyle enfilâsyonist bir istikamet alması karşı
sında' hükümetler yer yer reeskont mekanizma
sını ayarlamak, kredileri bir istifaya tâbi tutarak 
istihlâke matuf olanları daraltmak gibi tedbirlere 
başvurmak zorunda kalmışlardır. Muhtelif mem
leketlerin toptan fiyat ve haya* pahalılığı en
deksleri tetkik olununca fiyatların umumiyetle 
yükselmeğe müteveccih bir istikamet aldığı gö
rülür. Bu yükselırte temayülünün iktisadi oluş 
ve kalkınma devresi içinde olan memleketlerde 
daha mütebariz bulunduğu ve büyük miktarlara 
baliğ olduğu kaydedilmeğe değer bir keyfiyettir. 

Memleketimize gelince : 
Partimizin iktidara geldiği 1950 yılından iti

baren içine girmiş bulunduğu iktisadi inkişaf 
temposu aynı hızla devam etmiş ve bu inkişafın 
ilk mesut neticeleri alınmağa başlanmıştır. Filha
kika zirai, ve sınai istihsalimiz, millî gelirimiz, 
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mevduat ve kredi hacmi ve devlet gelirlerimiz 
artmakta devam etmişlerdir. 

Zirai sektörde çiftçilerimizin modern teknik 
vasıtalarla teçhiz edilmeleri, kendilerine g'eniş 
kredi imkânlarının sağlanması, sularda yapılan 
ıslahat ve sulama tedbirleri, kimyevi gübrelerin 
daha geniş ölçüde kullanılmağa başlaması ve ni
hayet zirai mahsullerimizin değerlendirilmesi 
yolunda alman tedbirler sayesinde ekiliş sahası, 
mahsul ve randıman bakımlarından zirai istihsa
limiz yükselmiştir. Millî gelirimizin takriben 
% 43 ünün ziraat sektöründen doğduğu ve mem
leket nüfusunun % 72 sinin bu istihsal sektö
ründe çalışmakta olduğu göz önünde tutulacak 
olursa- bu tedbirlerin ne dedece isabetli bulun
duğu ve büyük kütlenin yaşayış seviyesinde na
sıl bir inkılâp vücuda getirdiği kolayca anlaşıl
mış olur. İktidarımıza kadar bu memleketin ik
tisadi varlığının temellerinin ziraate dayandığı 
birçok vesilelerle ve türlü şekillerle söylenip 
durmuş, ancak ziraatimizin kalkındırılması yo
lunda müspet ve cezrî tedbirlerin alınması şerefi 
partimize nasibolmuştur. Diğer muazzam hiz
metleri bulunmasa dahi, partimiz yalnız bu sı
fatla ekonomik tarihimizde erişilmez bir mevki iş
gal etmeye liyakat kazanmıştır. 

Sanayi istihsalimiz de, her türlü sanayi kol
larında, ilerlemeler kaydetmiştir. 

Bu sektörde Devlet eliyle yapılan şeker,.teks
til gibi geniş istihlâk ve çimento, demir, suni 
gübre gibi inşa ve kalkınma faaliyetlerinin istil
zam ettiği ana maddelerin büyük ölçüde istihsa
lini derpiş eden muazzam yatırımlar yanında hu
susi teşebbüsün de mühim yatırımlar yaptığı mu
hakkaktır. Sınai istihsalde ve imalât» Muamele 
Vergisi matrahında görülen misillerle artış bu
nun katı delilleridir. 

Sanayi ve madenler mevzuuna yatırılan hu
susi sermayenin hakiki miktarını gösteren ra
kamları elde etmenin müşkülâtı karşısında sade
ce Sanayi Kalkınma Bankasının desteklediği 
mevzularda yapılan hususi sermaye yatırımları
nın 415 milyon ve Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu yoliyle sanayi sahasına yapılan yatırım
ların ise 400 milyon lirayı bulduğunu ifade et
mek sanayiimizin mesut istikbalinin bir müjdesi 
olduğu kadar, yerli ve yabancı hususi sermaye sa
hiplerinin memleket iktisadi bünyesinin istikrar 
ve kudretine itimatlarının birer ifadesi olmak 
bakımından da dikkate şayandır. 
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Sanayimizde görülen bu inkişaf iş yerleri ve 

işçi sayılarının artmasının intacetmek suretiyle 
memlekette insan emeğinin değerlendirilmesi me
selesinin halli yolunda da terakkiler sağlanmış
tır. İstihsal sektörlerindeki bu inkişafların ikti
sadi bünyenin tahammül yapıları diyebileceği
miz münakale sistemimizin ıslah ve ikmalinde 
enerji meselesinin hallinde, su ve sulama işleri
nin yürütülmesinde yapılan hamlelerin ve başa
rılan neticelerin büyük tesirleri bulunduğu in
kâr edilmez bir hakikattir. Filhakika iktidarı 
devraldığımız zamandan bu tarafa karayolları-
mız süratle tatbik olunan programların tahak
kuku sayesinde memleketin en hücra köşelerini 
piyasa merkezlerine ve ihracat limanlarına bağ
lamış, limanlarımız inşa ve yükleme ve boşalt
ma kapasiteleri tezyidedilmiş, demiryollarımız 
tevsi ve ıslah olunmuş, hava meydanları vücuda 
getirilmiş ve muhabere vasıtalarımızın bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verir hale gelmesine gay
retler sarf olunmuştur. 

Diğer taraftan, sınai inkişafın ana şartı olan 
ucuz, emin ve bol muharrik kuvvet temin mev
zularının halli yolunda büyük adımlar atılmış
tır. 

Bol ve ucuz elektrik enerjisi temini için ku
rulan ve kurulmakta olan büyük santrallerin 
faaliyete geçmeleri artık aylarla ifade edilen bir 
zamana mütevakkıf kalmıştır. 

Kömür istihsali, problemi alman yerinde ted
birler ve yapılan büyük yatırımlarla hallolun-
muştur. Yüksek Meclisinizce geçen devrede ka
bul ve bu devrede de ıslah ve ikmal olunan Pet
rol Kanununun tatbiki; bugün memleketin 134 
bölgesinde yerli ve yabancı şirketler tarafından 
fiilen petrol aramaya başlanması neticesini do
ğurmuştur. 

Ziraate elverişli toprakların su baskınların
dan korunması ve sulanabilmesi için program
lı çalışmalar devametmekte ve ilk feyizlerini 
vermektedir 

Bütün istihsal sahalarında müşahade ve tes-
bit ettiğimiz bu inkişafa muvazi olarak banka
lardaki mevduat ve bankaların ziraat, sanayi, 
ticaret ve imar sahalarına müteveccih kredi 
hacımları da yükselmiştir. Zirai kredilerin 350 
milyondan 1,5 milyar liraya, ticari kredilerin 
1 milyar, 134 milyondan, 3 milyar 457 milyon 
liraya, ipotek mukabili krediler 78 milyondan 
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355 milyon liraya ve Sınai Kalkınma Bankası 
tarafından verilen sınai tesis ve tevsi kredi
leri ise sıfırdan 140 milyon liraya çıkmak su
retiyle memleketin iktisadi potansiyelini artır
maya hizmet etmişlerdir. 

Son altı sene zarfında mevduatın takriben 1 
milyardan üç milyar 6 milyon liraya yükselmesi 
kredi hacminin artmasına imkân bahşettiği ka
dar memleketimizde tedricen bir sermaye piya- ı 
sasının doğmakta olduğunu ifade etmesi bakı
mından da şükranla karşılanacak bir şeydir. 
Mevduatın artışının sadece tedavül hacmiyle 
münasebettar olduğunu ifade ve iddia etmek, 
kanaatimce hataya düşmek olur. Zira son yılla
rın emisyon hacmiyle mevduat miktarlarının 
mukayesesi bize mevduattaki artışın emisyon
daki artıştan çok daha üstün olduğunu göster
meye kâfidir. 

Memleket sathında elle tutulur bir hale ge
len iktisadi ve içtimai kalkınma hareketinin mil
letin büyük ekseriyetinin hayat ve yaşayış se
viyesinde nasıl müspet bir inkılâba yol açtığı 
artık en bedbin görüş sahiplerinin bile inkâra 
imkân bulamıyacakları bir gerçek olarak prta-
dadır. Muhalefetlerimizin umumi efkârı bulan
dırmak gayreti ile sık sık tekrarladıkları hayat 
pahalılığı ve bâzı ihtiyaç maddelerinin noksan
lığı üzerinde de durmak ve bu iddiaların ciddî 
bir tetkikin neticelerine ne derece az mukave
met edebileceklerini göstermek yerinde olur ka
naatindeyim. Memlekette istihsal maddelerinin 
ve insan emeğinin kıymetlendirilmesi yolunda 
alman tedbirlerin büyük kitlenin iştira ve istih
lâk gücünü artırdığı ve bunun mücerret rakam
larla ifadf olunan endeksler üzerinde bir yük
selme manzarası arz ettiği bir vakıadır. Ancak, 
bir taraftan dünya endekslerinin son yıllarında 
hep yükseliş seyri gösterdiği ve bu yükselişin 
iktisâdi bünyesi müstekar ve sağlam bâzı mem
leketlerde bizden daha yüksek miktarlara baliğ 
olduğu, diğer taraftan da hayat pahalılığının 
nispî ve izafi olan fiyatların temeveccü ile değil 
ve fakat millî ferdî gelirin muhtelif ihtiyaç ve 
istihlâke tahsis olunan kesirlerinin miktarı ile 
ölçülmesi lâzımgeldiği hakikati göz önünde tu
tulursa, meselenin bir vahamet manzarası gös
termekten uzak olduğu teslim olunur. Derhal 
ilâve edeyim ki, memleketin içinde yaşadığı 
muazzam iktisadi inkılâp devrinde sabit gelirli 
bâzı vatandaş gruplarının iktisadi sıkıntılara 

— 403 — 



î : 40 21.2. 
mâruz bulunduklarını inkâr etmek doğru ol
maz. Ancak, bu sıkıntıların bertaraf edilmesi
nin çaresini büyük ve tarihî hamlenin durdurul
masında değil, bu vatandaşların ihtiyaçlarını te
min, ıstıraplarını tehvin edecek tedbirlerin alın
masında görmekteyiz. 

Bu vesile ile dış tediye muvazenemiz üzerin
de de bir nebze durmak yerinde olur. Yukarda 
arz ve izaha çalıştığımız ümit ve ferah verici 
iktisadi ve malî manzarayı örtmek istiyenler 
bugün dış tediye muvazenemizin açık vermesi 
karşısında dış tediyelerimizde mâruz kaldığı
mız müşkülâtı ve bunun neticesi olarak bâzı 
ithal maddelerinde duyulan sıkıntıları öne sür
mektedirler. Ancak, tediye muvazenemizi aley
he meyil ettiren âmilin eski devrelerde olduğu 
gibi istihlâk maddelerinin değil, memleketin ik-
tisaden cihazlandırılmasma matuf tesisat ve va
sıtaların ithalinden ileri geldiğini göz önünde 
tutmak lâzımdır. 

B«gün bir musibet gibi görünen şeylerin 
yarınki muvaffakiyetlerin esaslı âmilleri oldu
ğunu unutmamak lâzımgelir. (Soldan; bravo 
sesleri) 

Dünyanın ve memleketimizin iktisadi durumu 
hakkındaki izahatıma son vermezden evvel mu
halefetin memleketin iktisadi manzarasını nasıl 
tasavvur ettiğine ve tasvir eylemek istediğine 
bir göz atmak faydalı olacaktır: 

Nüvit Yetkili arkadaşımız; 
«— Bugün iktisadi ve malî hayatımız plân

sız, programsız ve hesapsız bir gidişin tevlidet-
tiği bir buhran içindedir. 

1955 yılı içinde malî istikraz tamamen sar
sılmış iş hayatında emniyetten eser kalmamıştır. 
Türk parasının iç ve dış değeri her geçen gün 
biraz daha hızlanarak düşmektedir. 

Dış ticaret ve tediye muvazenesi vahîm bir 
hal almıştır. Zaruri ihtiyaç maddelerinde çeki
len darlıklar ve sıkıntılar yatırım faaliyetleri
mizin geleceğini şüpheli bir hale sokmuştur. 

Taahhütlerimizin zamanında yerine getiril
memesi, dış itibarımızı tamiri pek güç bir suret
te sarsmıştır. 

Karaborsa vo ihtikâr iktisadi hayatımızın 
devamlı ve temelli bir yarası haline gelmiştir. 
iktisadi gücümüz rasgele israf edilmiş, enflâs-
yonist bir politikanın fasit dairesi içine giril
miş ve hattâ bu yüzden yaratılan istihsal gü- I 
cümüz zaafa duçar olmuştur. i 

1956 C : 3 
Ticaret ve tediye muvazenemiz büyük açık

lar vermektedir.» 
Tarzında hulâsa edilebilecek olan kara ve 

betbaht bir tablo çizdikten sonra buna sebebin 
kendi partilerinir muhtelif tarihlerde muhtelif 
vesilelerle tavsiye ettikleri tetbirlerin dinlen
memiş olması bulunduğunu beyan etmektedir. 

Nüvit Yetkin'in bu beyanatı umumi hatları 
itibariyle daha ziyade mücerret iddialardır. 

İktisadi ve malî hayatımızın bir buhran içe
risinde olduğunu gösteren ne gibi vahîm hâdi
selere tesadüf edilmektedir, bilinemez. Malî is
tikrarın sarsılması, iş hayatında emniyetten eser 
kalmaması yine son derece vahîm bâzı hâdise
ler doğururdu. Bu hâdiseler nedir ve nerede
dir. 

Çiftçilerimiz istihsal ettikleri zirai mahsulü 
pazarlara mı arz etmiyorlar. Fabrikalarımız, 
imalâthanelerimiz tatili faaliyet mi. etmiştir. 
Mağazalarımız dükkânlarımız kapanmış mıdır. 
iş hayatındaki emniyetsizlik arazı nedir? 
„ Yaratılan istihsal gücümüz ne suretle zafa 

dücar olmuştur. Velhasıl Nüvit Yetkin'in kap
kara bir tablo çizdiği görülmektedir. Fakat or
tada kendisine hak verecek karanlık bir man
zara mevcut değildir. 

Şüphesiz ki, büyük envestisman faaliyetleri
mizin tabiî neticesi olarak bâzı sıkıntılar ve 
darlıklar vardır ve olacaktır. Yalnız istihsal va
sıta ve imkânlar: değil, aynı zamanda yollan, 
köprüleri, limanları, hava meydanları bir keli
me ile münakale imkân ve vasıtaları da son 
derece iptidai bir memlekette her şeyi yeni baş
tan yapmak kolay olmaz. Müşküllere ve sıkıntı
lara göğüs gtrmek iktiza eder. 

Maliye Vekili dünkü beyanatında muhtelif 
envestisman mevzularma 1950 den bu yana yal
nız Devlet sektörü tarafından harcanan para
nın 7 milyar liraya yakın bulunduğunu bunun 
da 2, 3 milyar lirasının dışarıya ödendiğini be
yan etti. Bu kadar büyük yatırımların hiçbir 
sıkıntısı olmıyacakmı idi? 

Hürriyet Partisi sözcüsü, Hükümetimizin 
topyekûn kalkınma programını ve program için 
hareket noktası olarak ziraatin intihap edilmiş 
olmasını tasvibetmekle beraber plansızlıktan ve 
programsızlıktan şikâyet ediyor, işler kötüye 
gidiyor. Tedbirler alınmıyor diyor. 

Arkadaşlar; 
İktisadi sahada başardığımız eserler herkesin 
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gözü önündedir. İktidara geldiğimiz zaman du
rum ne idi? Şimdi nedir? Bunu hepimiz biliyo
ruz. Muhterem Maliye. Vekili arkadaşımız buna 
dünkü konuşmasında etraflı şekilde izah îtti. 
Bütçe gerekçesinde de bu hususta geniş tafsi
lât yer almış bulunmaktadır. Ben şimdi tekrar 
bunlar üzerinde durmak istemiyorum. 

Plân ve program meselesine gelince; arz ettiği
miz bu» işler hesapsız ve rasgele yapılmış işler değil
dir. iktisadi hayat daima gelişme ve değişme 
halindedir. Hükümet tetbirlerini bu gelişme ve 
tahavvüle göre ayarlamakta olduğunu ifade et
mektedir. 

Nüvit Yetkin diyor ki : 
«Sanayi sahasında son birkaç yıl içinde ar

tan bir nispette yatırım yapıldığı iddiasını ya
dırganıyoruz. Filhakika; şeker, çimento, iplik 
ve enerji istihsalini artrmak üzere sanayiin bu 
kollarında birçok teşebbüslere girişilmiştir. Mu
vafık muhalif hiçbir vatandaş memlekette fab
rika yapılmasına, baraj yapılmasına, liman ya
pılmasına muarız olamamıştır. 

. . . Ancak bizce bu sahada muvaffakiyetin 
başta gelen şartı bu işleri ihtiyaç ve verimlilik 
bakımından sıraya koymak ve iç ve dış imkân
larımızla ayarlamaktır.» 

Arkadaşlar; 
Yapılan işlerden hangisini verimsiz, hangi

sini muhtacolmadığımız halde yaptığımız lüks 
bir mevzu sayıyorlar. Bunu beyan etsinler de 
münakaşa edelim. 

İktisadi teçhizat bakımından son derece fa
kir olan bu memlekette yaptığımız her tesisin 
faydalı olduğuna inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Partimizin programının Devlet gelir ve gi

derlerini denk bir bütçe içinde toplamak gaye
sini istihdaf ettiği malûmdur. Ancak mütaaddit 
vesilelerle ifade olunduğu gibi her bütçeyi ta
allûk ettiği malî yılın başlama ve bitmesiyle 
katî şekilde nihayetlenen bir devrei hesabiye 
addetmeye imkân bulunmadığı ve her bütçenin 
kendisinden evvelkilerin tesiratma mrâruz bu
lunduğunu kabul etmek zaruri olduğu için an
cak bu yıl programımızın gösterdiği bu gayeye 
ulaşabilmiş bulunuyoruz. 

Muhalefet sözcülerinden Ekrem Alican 1956 
bütçesinin kâğıt üzerinde bir denklik arz ettiği
ni ve varidat tahminlerinin tahakkuk edemiyece-
ğini iddia ediyor. 

1956 0 : 3 
Nüvit Yetkin ise : Bâzı hesaplar yaparak, 

1955 bütçesi 350 milyon lira açık verecektir. 
1956 varidat tahminleri de tahakkuk edemez, di
yor. 

1956 yılı bütçe teklifi varidat ve masraf ka
lemleri yekdiğerine müsavi olmak üzere denk 
olarak hazırlanmış ve Bütçe Komisyonunun yap- -
tığı dikkatli ve titiz tetkikin sonunda aynı va
sıfla Yüksek Huzurunuza getirilmiştir. Arkadaş
larıma şunu hatırlatayım ki : Bütçenin denk ol
madığı veya açığının gösterilen miktarda bulun
madığı hakkındaki muhalefet iddiaları bizim 
alışmadığımız bir hal değildir. Bir vakit bir mu
halefet mebusunun bütçedeki açığı 900 milyon 
liraya kadar çıkardığını unutmamışızdır. 

Ama hâdisat bu iddiaları hiçbir zaman teyid-
etmemiştir. Filhakika 1951, 1952, 1953 ve 1954 
yılları zarfında varidat tahminleri yekûnu olan 
7 milyar 26 milyon liraya mukabil % 1,3 fazla 
7 milyar 121 milyon lira tahsil edilmiştir. 1955 
yılının henüz almmıyan neticelerini bir iki gün 
beklemek külfetini ihtiyar ederlerse neticenin 
aynı olacağını göreceklerdir, 

Bu sene önümüze denk olarak getirilen büt
çenin masraf tertiplerinin muhtelif hizmet gu
ruplarına göre bir tahlilini yapacak olursak 
bu hizmet gruplarının hepsimi yani sıhhat, ma
arif, sosyal güvenlik, iktisadi kalkınma, millî 
müdafaa, borç ödeme, umumi idare gurupların
da gerek cari masraflar ve gerek yatırımlarında 
artışlar görülmektedir. 

Geçen yıla nazaran 
Sağlık hizmetleri 14 328 000 
Maarif hizmetleri 64 064 000 
Millî müdafaa hizmetleri 68 815 000 
İktisadi kalkınma 74 827 000 
Sosyal güvenlik 17 829 000 
Borç ödeme 6 089 000 
Umumi idare giderleri 82 189 000 

Artış kaydetmiştir. Bu artışlar bir yandan 
âmme hizmetlerinin ihtiyaca uygun seviyeye 
ulaştırılması ve diğer taraftan iktisadi ve içti
mai kalkınmamızı, sağlıyacak inşa ve tesislerin 
artırılması mânasını tazammun eylemektedir. 

Büyük kısmı yatırımlara taallûk eden iktisa
di kalkınma mevzuundaki tahsisatın 867 milyon 
liradan 942 milyon liraya çıkarılmış olması ikti
sadi hamlelerimizin durmadığının en büyük de
lil ve misalidir. Bu vesile ile şurasını işaret et-
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mek isterim ki, iktisadi ve içtimai kalkınma po
litikamızın bir duraklama devrine girdiği ve cep
he değiştirdiği yolunda çıkarılmak istenen şayia
ların hakikatle hiçbir münasebeti yoktur. Mille
timizin büyük çoğunluğunun itimadına mazhar 
ve bununla müftehir bulunan partimiz, bir iman 
haline getirdiği bu memleketin ve bu milletin en 
kısa zamanda içtimai ve iktisadi sahada muasır 
medeni milletler seviyesine yükseltilmesi yolun
daki azimli ve kararlı politikasına devam edecek
tir. Çünkü, bizler genç demokrasimizin hattâ 
millî varlığımızın teminatını halkımızın muasır 
dünya medeniyeti seviyesinde hayat şartlarına ve 
buna muvazi bir kültür seviyesine ulaşmasında 
görmekteyiz. 

Bütçe müzakerelerine takaddüm eden günler
de hükümetçe alındığı ilân olunan malî prensip 
kararlarını ancak katedilen mesafelerin gözden 
geçirilmesi ve istikbale matuf hamlelerimizin da
ha kuvvetle ve emniyetle yapılması şeklinde mâ-
nalandırmak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tetkiklerinize arz olunan bütçenin hususiyet

lerinden birinin de umumiyetle personel masraf
larında vâki artış olduğu nazarlarınızdan kaç
mamıştır. Yukarda izaha çalıştığım iktisadi za
ruretlerin bir icabı olarak kabul edilmesi lâzım-
gelen bu artış çeşitli devlet hizmetlerinde çalı
şan vatandaşların hayat şartlarını yeni iktisadi 
nizama uydurabilmelerine ve dolayısiyle içtimai 
adaletin tahakkuk edebilmesine imkân bahşeden 
bir tedbirdir. Hazırlanmış olan Devlet Perso
nel Kanunu ile bu gayenin daha esaslı bir şekil-,, 
de tahakkuk edeceğine yani devlet hizmetinde 
çalışanların bir taraftan iş emniyetine kavuştu
rulacaklarına ve diğer taraftan da rasyonel me
sailerinin tam karşılığını elde edebileceklerine 
inanıyoruz. 

Bütçenin masraf bölümlerini hizmet grupla-
/ rı itibariyle tetkik ederken devlet borçlarını 

ve bunların seyrini gözden geçirmek icabeder. 
1955 bütçe yılı içinde bir miktar artmış olmak
la beraber konsolide ve dalgalı devlet iç ve dış 
borçlarını millî gelirimize ve devlet gelirleri
ne nispet ettiğimiz vakit bunların diğer mem
leketlere nazaran düşük bir seviyede olduğunu 
ve millî gelirimizi artırmaya matuf borçlanma
ların bütçe yoliyle mükellefe ağır yükler tahmil 
etmemiş bulunduğunu görmekteyiz. 

1.1956 C : 3 
Burada, Halk Partisinin muhteren. sözcüsü

nün, bir yandan bu görüşümüze iştirak eder
ken, diğer taraftan, nutkunun son kısmında, 
memleketi a tahammül edilmez ve içinden çıkıl
maz borç yükü altına sokulmuş olduğunu ifa
de etmiş olmasındaki derin tezada işaret etme
den geçemiyeceğim. 

Halk ve Hürriyet partileri sözcüleri aynı 
dili kullanarak ve bütçenin masraf rakamlariyle 
fiyat hareketlerinin birlikte mütalâa ederek 
«toptan eşya fiyatları geçen seneye nazaran 
% 12 artmıştır. Binaenaleyh 1956 bütçesi 1955 
bütçesinden 344 milyon lira fazla değil 50 mil
yon lira noksandır. Bu itibarla bütçelerimizde 
bir inkişaf değil bir gerileme mevcuttur.» id
diasını ileri sürüyorlar. Böyle bir iddianın vâ-
ridolabilmesi için bütçedeki bilcümle tahsisat 
ile yani 32 milyar 72 milyon lira ile toptan eş
ya satmalmak iktiza ederdi. Halbuki bütçede 
yer alan masraf kalemleri toptan eşya mubayaa
sını muhassas değildir. Böyle bir hesap ciddi
yetle hiçbir zaman yapılamaz. Toptan eşya fi
yatlarının bütçe erkanıma ne miktar müessir 
olacağını, bütçeden satmalman hizmet ve mal 
bedelleri, borçlar ve sair kalemler üzerinde ye 
gân yegân durulmak suretiyle bulunabilir. Böy
le bir etüd yapmadan toptan eşya fiyatından 
bütçenin hakiki değerini bulmak bilmem nereden 
hatırlarına gelmiştir? 

Alman kırtasiye bedellerindeki yükselişin 
dahi devlet mubayaalarının işleyiş terzi itiba
riyle bütçeye birkaç yıl sonra inikas ettiği bir 
vakıa değil midir? 

Daha kaba ve bariz bir misal vereyim : Büt
çeye mevzu devlet borçları mürettebatını da 
acaba toptan eşya fiyatlarına göre artırmak 
lâzımgeldiği kanaatinde midirler? 

Halk Partisi sözcüsü, 1955 bütçesine naza
ran 1956 bütçesinde görülen fazlalığın büyük 
kısmı cari masraflara taallûk ettiğini söylüyor 
ve bunun şayanı tenkid bulunduğunu ifade edi
yorlar. 

Devlöt bütçelerinde yatırımlara ayrılan pa
ralar 1950 yılma nazaran % 238 i geçen bir nis 
pet'te artmıştır. Cari masraflardaki artış nispe-
tiyle % 91 civarındadır. Yıllarca ihmal edilmiş 
âmıme hizmetlerinin halkımızı ne derecelere ka
dar muztar'ibe'ttiği gayrimalûm olmasa gerektir. 
Elbette ki bu hizmetleri inkişaf ettirmek lâzım-

{ di ve lâzımdır. 
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Fakat bu seneki artış esas itibariyle maaş ve 

ücretlilere verilen iki maaş nispetindeki tahsi
sattan ileri gelmektedir. Bütün harb yılları bo
yunca iştira kuvvetini % 400 den fazla kaybeden 
para muvacehesinde hayat seviyeleri çok düş
müş olan memur ve hizmetlilere bu zamların ted
ricen ve bütçe imkânları dâhilinde icrasını ve 
bunların hayat seviyelerinin yükseltilmesini uy
gun görmüyorlar mı? 

Hürriyet Partisi sözcüsü; yatırım tahsisleri 
mevzuunda müsmeriyet kıstasını ileri sürerek 
bina mubayaa ve inşaatı için yapılan masraf
ların yatırım masrafları arasında yer almış ol
masını tenkid etmektedir. 

Arkadaşlar; malûm olduğu üzere yatırım 
kıstasında yalnız iktisadi fayda mefhumundan 
hareket etmek doğru değildir. Bütçelerimiz-
de'ki yatırımlar Birleşmiş Milletlere ait bütün 
milletlerin bütçelerini mukayese edebilmek 
maksadiyle bu teşekkül tarafından tesbit ve ka
bul edilmiş olan formülün yatırım mefhumuna 
göre tefrik edilmektedir. Bu kıstas da iktisadi 
fayda değil, yapılan masraf mukabili elde edi
len değerin devam süresidir. 

Bütçenin masraf bölümlerine bu şekilde se
ri bir nazar atfettikten sonra şimdi de gelirler 
üzerinde kısa bir tevakkufta bulunacağım. 

İktidara geldiğimizden bu yana devlet ge
lirleri mütemadi artışlar kaydetmiştir. Bu ar
tışlar bir yıl evveline nazaran: 

1950 malî yılı'sonunda 40 milyon 
1951 » » » 287 » 
1952 » » » 269 » 
1953 » » » 2 3 0 » 
1954 » » » 381 » 

lira olmuştur. 1955 malî yılı bütçe eksersizi 
sonunda bu artışın 500 milyon liranın üstüne 
çıkacağını bugüne kadar alınmış olan netice
lerden istihracetmek mümkündür. Şurası bil
hassa kayda değer 'bir keyfiyettir ki; bu artış
ların kaydedildiği zaman fasılası içinde umumi
yetle yeni matrahlar teklif olunmadığı gibi ver
gi nispetlerinde bir çoğaltma yapılmış değildir. 
Tamamiyle aksine olarak ya vatandaşların za
ruri ihtiyaçılarını tazyik eden veya tahakkuk ve 
tahsili vatandaşı izaç -eyliyen bir kısım vergi
lerin kaldırılması cihetine gidilmiş veya nispet
lerinde indirimler yapılmıştır. 

. 1956 0 : 3 
Burada Türk mükellefinin vergi yükünün 

diğer memleketler mükellefleriyle mukayese 
edilmesi faydadan hali olmıyacaktır. 

Zirai bünyemizi kuvvetlendirmek düşünce
siyle millî gelirimizin % 43 ünü sağlıyan zirai 
sjektörün vergi dışı bırakıldığı ve ziraat arazi
sinden alınan verginin sembolik bir mahiyet ta
şıdığı malûmdur. Buna rağmen Türk mükel
lefi vergi olarak gelirinin % 15 ini ödemektedir. 

Bu nispet İngiltere'de % 38, Fransa'da % 30, 
Belçika'da % 28 ve Birleşik Amerika Devletle
rinde % 26 dır. Ancak bütün bu nispetlerin 
bu memleketlerdeki ferdî kaaznçların yüksek
liği karşısında nispî bir kıymet taşıdığını ve 
Türk mükellefinin, devlet masraflarına takati
nin yettiği nispette fedakârca iştirak ettiğini 
de söylemek, yerinde olur. 

Devlet gelirlerinde vergi matrah ve nispet
lerinde artırma yapılmadan elde edilen bu yük
selişin, artan ve kesafet peyda eden iktisadi fa
aliyetin mevcut vergilerin prodüktivitesini ar
tırmış olması şeMinden başka bir tarzda izahı 
mümkün değildir. 

Bütçemizde dikkat nazarı çeken bir hususi
yeti de vasıtasız vergilerin umumi gelir yekû
numuz içinde vasıtalı vergilere nazaran nispe
tinin artmış olması ve böylece nispî vergi ada
letinin teminine doğru yeni bir adım atılmış ol
masıdır. Umumi gelirlerin içinde vasıtasız ver
gi nispetinin artmış olmasının vasıtalı vergilerde 
bir azalmayı istilzam etmemiş bulunması ve bu 
nevi varidatın kendi grupu içinde inkişaf seyri
ni takibetmiş olması da gözden kaçmaması icab-
eden bir husustur. 

Bu vesile ile sanayimizin inkişafını engelli-
yen bir vergi mahiyetini iktisabetmiş bulunan 
imalâttan alman Muamele Vergisinin yerine gi
der vergisi ihdası yolundaki çalışmaların müs
pet neticelerini ümitle beklemekte olduğumuzu 
da ifade etmek ist'erim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Demokrat Parti, asırlardan beri ihmal edil

miş olan bu memleketin iktisadi kalkınmasını 
ve bu aziz milletin hayat ve kültür seviyesinin 
yükseltilmesini kendisine en mukaddes bir gaye 
edinmiş ve bunu böylece programında ifade et
miştir. İktidara geldiğimiz günden itibaren bu 
gayemizin tahakkukuna tükenmez bir azim ile 
çalışmakta ve bu yolda milletin bizi destekle
mesinden şevk ve cesaret alarak yorulmak bil-
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mez bir gayret sarf etmekteyiz. Her yıl getir
diğimiz bütçeler bu azim ve gayretin rakamlaş-
mış vesikalarıdır. 

Bugüne kadar yaptığımız hamlelerin mem
leketin iptidai manzarasını külliyen değiştirmiş 
olduğunu yabancılar bile teslim ederken, muha
liflerimizin bunları görmemekte ve başka türlü 
göstermekte ısrar edişlerinin mânasını milleti
miz idrak etmektedir. 

Bu büyük milletin itimadı bizimle beraber 
oldukça bu yolda yürümekte devam edeceğiz ve 
eğer büyük kalkınma hareketimiz zaman zaman 
küçük ve geçici zorluklar ve sıkıntılar doğurur 
ve bunlar bizi tariz ve taarruzlara hedef kılarsa 
buna da fedakârane göğüs germekten geri dur-
mıyacağız. Zira bunu vatanseverliğin icabı say
maktayız. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerime nihayet vermeden önce muhalefet 

partileri sözcülerinin bütçe münasebetiyle irad-
ettikleri nutuklarda siyasi taktiğe mütaallik 
bâzı beyanlarına işaret etmek isterim. Bakınız, 
Halk- Partisi bir taraftan hükümet reisi ile gru-
punun ve diğer taraftan hükümet âzalarının 
aralarına nifak sokmak maksadiyle nasıl basit 
tabiyelere başvurmaktan çekinmiyor. 

îşte Nüvit Yetkin'in konuşmasından iki 
cümle : 

«Gerçekten hâdiselerin ve kendi grupunun 
tazyiki ile bugüne kadar takib ettiği iktisadi ve 
malî politikadan kısmen de olsa rücat etmek 
mevkiine düşen Menderes, yeni hükümet beyan
namesinde bugüne kadar olan icraatının mesu
liyet ve vebalini, dikkate şayan bir maharetle, 
kendi grupuna ve hattâ geniş seçmen kütlesine 
mal etmekle işe başlamıştır.» 

«Uzun yıllar Merkez Bankasında çalışarak 
dış ticaretin mekanizmasını ve dertlerini öğren
miş olan bugünkü Ticaret Bakanının, şahsi gay
retlerine rağmen, bugünkü durumun mesulü 
olan hükümet ekibi içinde gayretlerinden bir 
semere elde edileceğini sanmıyoruz.» 

İbretle dinlemiş olacağınız bu beyanları ce
vaptan müstağni ve mütalâa ilâvesine gayril.â-
yik bulmakta olduğumu söylemekle iktifa ede
ceğim. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri). 

Hürriyet Partisi sözcüsü : 
Meclisimizin fiilen hükümetin ve hükümetin 

de başkanının hükmü altında bulunduğunu id
diadan dahi çekinerek grupunun, yıpranan ar-

!. 1956 0 : 3 
kadaşlârmı değiştirmesi ve kendisinin beheme
hal yine hükümet mesuliyetini deruhte etmesi 
yolundaki arzusuna uygun hareket etmiş olmak
tan başka bir şey yapmıyan Başvekilin bu hare
ketini siyasi ahlâkla kabilitelif bulmuyor. 

(Siyasi ahlâk) sözü öyle zannediyorum ki 
bilhassa Hürriyet Partisi mensupları tarafın
dan çok ihtiraz ve itina ile kullanılması lâzım-
gelen%ir sözdür. (Soldan, sürekli alkışlar) Par
timizin bayrağı altında mebus sıfatını kazandık
tan sonra bir gün karşımıza muhalif olarak di
kilen ve siyasi hayatta bir ölüm kalım mücade
lesinin telâşı içinde kendilerini bu çatı altına 
getirmiş olan politikayı itham edecek kadar şa
şıran bu eski arkadaşlarımızın, şifahi ve tahrirî 
beyanlarından siyasi ahlâkın en güzel örnekleri
ni her an Yüksek Meclisinizin ve umumi efkâ
rımızın gözleri önüne serebiliriz. (Soldan al
kışlar). 

Muhalefet sözcüleri hükümetimize ve onun 
tanzim etmiş bulunduğu bütçeye itimat etmiye-
ceklerini beyan ettiler. 

Onlara cevabımız şudur : 
Bizim muhalefetin ve hele düne kadar içi

mizde bulunanların samimiyetine esasen hiçbir 
zaman itimadımız olmamıştır. 

(Soldan, bravo sesleri alkışlar). 
REÎS — Seyfi Kurtbek. 
SEYFÎ KURTBEK (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; 1956 bütçesi münasebetiyle umu
mi politikamızı millî müdafaa bakımından mü
talâa ederek hükümetten bâzı temennilerde bu
lunmak için söz aldım. 

öyle bir dünya durumu içinde yaşıyoruz ki, 
hükümetimizin, millî müdafaa politikasını, umu
mi politikamıza esas kabul etmiş olmasında katî 
bir zaruret vardır. 

Zaten millî müdafa politikamızın mahiyeti, 
ana hatları ve zaruretleri hepimizce iyi anlaşı
lırsa umumi politikada ve millî ekonomi poli
tikasındaki fikir ihtilâflarının mühim bir kısmı 
halledilmiş veya hafifletilmiş olur. 

Fert olarak, millet ve hükümet olarak he
pimizi her şeyden önce ilgilendiren meselenin 
vatan emniyeti olduğunda hiçbir şüphe mevcut 
değildir, işte bu millî emniyet meselesinin mahi
yet ve şümulü hakkında da anlayış birliğine va-
rısak diğer dâvalar - üstündeki anlaşmalarımız
da ciddî kolaylıklar elde edebiliriz. 
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Bugün karşımızda bulunan tehlikenin ka

rakter ve ehemmiyeti hakkında vardığım kana
ati arz edeceğim : 

On sene vardır ki, bütün insanlık bir dünya 
harbi tehlikesiyle meşguldür. Umumiyetle üçün
cü dünya harbi adı verilen bu tehlike üzerinde 
çok yazılmış ve konuşulmuştur. Fikirler arasın
da o kadar çeşitlilik vardır ki, vatandaşın sa
lim bir inanca varması kolaylıkla mümkün ola
maz. Muhtemel bir harb hakkında hususi mak
satlarla yayılan fikirler yanında, akademik ve 
mücerret mütalâalar veya amatör stratejlerin 
fantazist düşüncelerine raslanır. Fikrî spekü
lâsyona bu kadar müsait bir konu üstünde şüp
hesiz kehanette bulunmak mümkün değildir. 
Bizim yapabileceğimiz iş, sadece realitelere da
yanarak bir kanaate varmaktan ibarettir. Bu 
realite nedir î 

Bir devlet, kendi rejimini esaret ve tahak
küm rejimini dünyaya kabul ettirmek için yeni 
bir kızıl emperyalizm halinde harekete geçmiş
tir. 1945 te 2 nci Dünya Harbi bitip, galipler
den batı devletleri acale terhislere başlamışken 
ve Avrupa'da Sovyetleri tehdidedebilecek hiç
bir kuvvet kalmamışken, Sovyetler asker terhis 
etmek şöyle dursun, daha fazla kuvvetlenmeye 
ve istilâ hareketlerine başladılar. Avrupa'da 100 
milyon insan yeniden esarete girdi ve Asya'da 
kanlı muharebeler ve istilâlar oldu. 

Batının geç olmakla beraber azimkar dav
ranışı ile halen bu silâhlı istilâ ve tecavüz hare
ketleri durdurulmuştur. Fakat bu bir barış de
ğildir. Bu, hazırlanmakta olan muazzam teca
vüzler için bir nefes alma ve tertiplenme duru
şudur. Fakat bir taraftan da pisikolojik, ekono
mik ve politik vasıtalarla soğuk harb denilen 
tecavüz, tahrik ve tahrip hareketleri devam 
ederek yer yer yeni ateşler yakılmaktadır. 

îşte bugünün realitesi budur. Tarafsızlar 
dâhil olmak üzere bütün milletler müdafaaları 
için çok büyük kısımlar ayırmakta ve büyük 
gayretler sarf etmektedirler. Şimdiye kadar hiç
bir barış devresinde bu derece harb hazırlıkları 
görülmemiştir. Halkın kontrolü altındaki hür 
demokrasi memleketlerinde bir tecavüz harbi 
hazırlanması bahis konusu değildir. Fakat so
ğuk harb halinde esasen bütün hürriyet dünya
sına karşı fiilen tecavüz hareketine geçmiş bu
lunan Demir Perde Arkası Memleketlerinin 
harb hazırlıkları gerçek bir tecavüz harbinin ha-
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zırlığı olduğunda hiçbir şüphe ve tereddüde ma
hal yoktur. 

Tecavüze hazırlanan kuvvetlerin mahiyetleri 
umumiyetle şöyledir: Kızıl Çin haricolarak., 
demirperde arkasında en az dört milyon insan 
silâh altındadır. Burada bütün ordular 1947 de 
yeniden organize edilmiş olup, kuvvetlenme ve 
yenilenme hareketi devamlıdır. Yalnız Avrupa 
cephesinde 175 Rus tümeni mevcuttur ki, bun
ların 65 kadarı zırhlıdır. Bundan başka bir ay 
zarfında 300 - 400 tümeni seferber edebilecek 
malzeme ve altı milyon ihtiyat kuvvet de mev
cuttur. 

Deniz kuvvetleri büyük bir taarruz donan
ması halinde organize edilmektedir. 300 den 
fazla denizaltı gemisi vardır ki, bu miktar bü
tün Batı Devletleri denizaltı yekûnundan fazla
dır. (Almanlar İkinci Dünya Harbine 75 deniz
altı ile girmişti). 

Hava kuvvetleri kalitesinde büyük salâh ol
muştur. Uzun menzilli tayyarelerle Atlantik 
devletleri memleketlerinin her yerine ulaşabi
lirler. Bütün bu silâhların üstünde atom ve 
idrojen bombalariyle gelecek harbin en müthiş 
silâhı olacak olan güdümlü mermilerde büyük 
ilerlemeler yapılmıştır. 

Yeni ilân edilen altıncı beş senelik iktisadi 
plânda siklet merkezinin ağır sanayide ve harb 
endüstrisinde bulunduğuna bilhassa dikkat et
mek lâzımdır. Silâhlı kuvvetler bu şekilde ha
zırlanırken dünya ölçüsünde bir beşinci kol fa
aliyeti eksilmiyen bir kesafetle faaliyet halin
dedir. 

Bizim karşımızdaki kuvvetlerden başka yan 
ve gerilerimizdeki memleketlere nüfuz etmek, 
oralarda yuvalanmak, Kıbrıs'a yerleşmek, Yu
nan müttefiklerimizi bizden ayırmak için ne 
kadar geniş ve aralıksız teşebbüslerde bulunul
duğu malûmdur. 

NATO kuvvetleri Başkumandanı, geçenler
de «Sovyet askerî kudretinin NATO yu tehdidi
nin hiçbir zaman bugünkünden daha büyük ol
madığını» açıkça beyan etmiştir. 

Bu muazzam silâhlı kuvvetin büyük bir 
harbe başlamasına halen tek engel, Batının ve 
hususiyle Amerika'nın elinde bulunan müthiş 
mukabele ve tahrip kuvvetlidir. Atom ve idro
jen bombaları ile stratejik hava kuvvetinden ve 
güdümlü mermilerden ibaret olan bu kuvvet, 
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bir tecavüzü göze almamıyacak kadar pahalıya 
mal edebilecek kabiliyette olduğu için bugünün 
nispî istikrarını ve barışı koruyabiliyor. Fakat 
silâhlanma yarışı öylesine gelişmektedir ki, bu
günkü kuvvetler muvazenesi gayet nazik ve 
tehlikeli bir devreye girebilir. Diktatörler, ta
rihte mükerreren görüldüğü gibi, yanlış bir he
sap ile dünya harbini açabilirler. îşte hepimi
zin soğukkanlılıkla mütemadiyen göz önünde 
tutmaya ve gelişmesini sıkı olarak takibetmeye 
mecbur olduğu realite budur. îşte bunun için
dir'ki, umumi politikamızın bir millî müdafaa 
politikası karakterinde olması doğru ve zaru: 
ridir. 

Şimdi millî müdafaa politikamızın, dış poli
tikada, iç. ve hususiyle iktisadi politikada ve 
askerî politikada nasıl yürütüldüğünü gözden 
geçirelim. 

Dış politika : Yeni iktidarın dış politikası, 
millî müdafaa ihtiyaçlarını esas tutmak ve Tür
kiye'yi tehlikeli bir yalnızlıktan kurtararak ba
tı medeniyetinin en büyük bir müdafaa toplu
luğu içine sokmuştur. Dış politika, keza aynı te
mel üstünde geliştirilerek, bölge anlaşmalariyle 
de müdafaa durumumuzu takviye etmiştir. 

Şimalî Atlantik Anlaşması teşkilâtı batı me
deniyetinin korunmasında bugüne kadar haki
katen büyük rol oynamıştır. Sovyetler bu teşki
lâtın mukavemeti karşısında taktik değiştirme
ye mecbur olmuşlar, Avrupa ve Asya'daki si
lâhlı istilâ ve tecavüz hareketleri durdurulmuş
tur. Fakat Atlantik teşkilâtının başarıları ya
nında bir hayli kusurları da mevcuttur ki, bun
ların süratle giderilmesine çalışılmak icabeder. 
Ben bunların hepsinden bahsedecek değilim, 
yalnız bilhassa bizi de ilgilendiren kusurlar üze
rinde durmak isterim : 

1. Atlantik müdafaa gayretlerinde külfet
ler müsavi olarak dağıtılmış değildir. Ekonomi
leri zayıf ve süratle kalkınma ihtiyacında ol
dukları halde büyük askerî gayret ve yardım-

» larda bulunan âza devletler yanında hayat se
viyeleri yüksek fakat NATO'ya yardımları az 
milletler mevcuttur. Dâva müşterek olduğuna 
göre, gayret ve fedakârlıkların da denkleştiril
mesi ve karşılıklı yardımların da bu esasa göre 
tanzim edilmesi lâzımgelir. 

2. NATO devletleri arasında iktisadi iş bir
liği geliştirilmelidir, 
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[ 3. Altı senelik tecrübeler ve edinilen bilgi

ler, müdafaa teşkilâtının umumi kumanda ve 
idare organizasyonunda bir revizyonu mümkün 
ve lüzumlu kılacak kadar genişlemiştir. Bundan 
başka, hususiyle Orta-Şark'taki politik duru
mun yeni gelişmeleri de böyle bir revizyonu ica-
bettiren yeni bir âmil meydana getirmektedir. 
Atlantik Anlaşmasındaki umumi revizyon zama
nını beklemeden bu işe derhal başlanmalıdır. 
Bu revizyonda Türkiye'nin Orta-Şark'ta bir 
esas cephe durumuna sokulması ve emrü ku-

' manda teşkilâtı ile yardımların da ona göre tan
zim edilmesini zaruri mütalâa ediyorum. 

Atlantik teşkilâtı içinde, bilhassa bizi de 
ilgilendiren diğer mühim mesele daha vardır : 

Yeni silâhların pek büyük bir hızla gelişme
si karşısında bütün küçük devletlerde bir en
dişe meydana geldiği müşahede olunuyor. Bu 
yeni silâhların yalnız bir iki devlette bulunma
sı bütün Atlantik müdafaası için kâfi bir emni
yet sayılmamaktadır. Atlantik Konseyi, son top
lantısında bütün teşkilâta mensup silâhlı kuv
vetlerin atom harbi icaplarına göre yeniden or
ganizasyonu üzerinde çalışmalara başlanmasına 
karar vermiştir. Bu çalışmalar neticesinde umu
mi müdafaa organizasyonu daha büyük ölçüde 
entegre edilirse bu büyük meselenin halli ko
laylaşmış olacaktır. 

NATO işleri üstünde bir noktaya daha işa
ret edeceğim : Bu teşkilât nezdine gönderdiği
miz temsil ve iş birliği unsurlarımızın süratle 
takviyesi lâzımdır. Konsey nezdine ehliyetli 
ve salahiyetli bir daimî delege hemen tâyin edil
melidir. NATO Kuvvetlerinin yeniden organi
zasyonu üzerinde çalışıldığı bir sırada bu husu
su hükümetin süratle dikkate almasını temenni 
ederim. 

Şimdi Millî Müdafaa politikasının iç politi
kamızla münasebet ve durumunu gözden geçi
receğim. 

Millî müdafaa bakımından iç politikanın bi
rinci vazifesi, milletin topyekûn müdafaa mak
sadı ile teşkilât] andırılmasıdır. 

İkinci Dünya Harbinden önceki müdafaa po
litikamız hatalı olmuştur. Total harb devrinde, 
Balkan harbi metodlarma göre seferberlik ha
zırlamanın ne demek olduğunu bu millet gayet 
acı surette tecrübe etmiştir. Böyle bir gaflete 
bir daha asla düşmiyeceğiz. Modern harb, bir 
milletin resmî ve hususi bütün teşkilât müesse-
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se, kuvvet ve ki'.vnaklarmm barış zamanında 
müdafaa için organize edilmesini ve hazırlan
masını mecburi kılmaktadır. Büyük Millet Mec
lisinin harb zamanındaki çalışmalarına ait ha
zırlıklardan tek vatandaşın vazifelerine kadar 
bütün millet bir bütün olarak müdafaaya ha
zırlanmış olacaktır, işte bu muazzam vazifeyi 
organize etmek, çalışmaları düzenlemek ve ta-
kibetmek için «Millî Müdafaa Yüksek Savun
ma Kurulu» ihdas edilmiştir. 

Dünya durumunda güvenilir bir barışın ku
rulacağına dair hiçbir ümidin meveudolmama-
sı ve aksine her tarafta ve bilhassa demir per
de arkasında gayet geniş ölçüde harb hazırlık
larının yapılmış olması karşısında bizim de mil
letçe müdafaa hazırlıklarımızı daha çok artır
mamız mutlak bir zaruret halini almıştır. Bü
tün vekâletlerin ve hususiyle Dahiliye, Ekono
mi ve İşletmeler ve Münakalât vekâletlerinin 
millî müdafaa sahalarına ait çalışmalarını artır
maları lâzımdır. Millî Müdafaa Yüksek Kuru
lu faaliyetlerini çok daha teksif etmelidir. Sivil 
müdafaa ve iktisadi seferberlik konularında 
tecrübe ve tatbikatlara geçilmesi lüzumuna 
ehemmiyetle işaret ederim. 

Şimdi millî ekonominin, millî müdafaa poli
tikasına göre harekete geçirilmesi meselesine 
geliyorum: Millî müdafaa gücünün ekonomik 
kudrete dayandığı hakikati bu memlekette çok
tan bilinmiş ve hattâ Atatürk tarafından da şu 
suretle ifade edilmişti : «Hiçbir medeni devlet 
yoktur ki ordu ve donanmasından evvel iktisa
diyatını düşünmüş olmasın. Memleket ve istik
lâl müdafaası için vücudu lâzım olan bütün kuv
vetler ve vasıtalar iktisadiyatın inbisat ve in
kişaf iyle mükemmel olabilir.» İşte büyük lide
rin bu işaretine rağmen millî ekonomi uzun za
man ciddî bir inkişaf yoluna girememişti. Hal 
böyle iken mesul makamların bu hususta hayli 
demogojiye sapmış olmalarını üzüntü ile hatır
lamamak mümkün değildir. Daha Cumhuriye
tin 10 ncu yılında «Ordunun tamamen» dikkat 
buyurun «Tamamen giyecek, teçhizat ve leva
zım ihtiyaçlarının mevaddı ibtidaiyesi, kamilen 
yerli malı ve hepsi de millî fabrikalarımızda 
yapılacak hale geldiği», «Askerî fabrikalarımı
zın, Cumhuriyet Hükümetinin 10 senelik mesa
isi ile ve alman tecrübelere göre kamilen asri 
bir şekle sokulmuş ve devamlı bir muharebe ha
linde ordumuzun silâh ve cephane ikmalini te-
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min edebilecek harb sanayii merkezleri memle
ketin ortasında ve en emniyetli yerlerinde mey
dana getirilmiş», olduğu resmî kaynaklar tara
fından ilân edilmişti. 

Cumhuriyetin değil onuncu yılında, hattâ 
yirminci ve otuzuncu yıllarında dahi askerimi
zin levazım ihtiyaçlarını tamamen millî kay
naklarımızdan karşılayamadığımıza bakılırsa 
onuncu yılda bunların tamamen ve kamilen 
yerli kaynaklardan karşılanmış olduğunu ilân 
eden mesul hükümetler hatalı hareket etmişler
dir. 

Cumhuriyetin onuncu yılında beyle söyle
nirken, 16 ncı yılında harbin başlamasiyle ya
pılan seferberlikte ordunun ayakkabısından, 
hayvan yularından tayyaresine kadar bütün le
vazım, silâh ve teçhizatının ne halde bulundu
ğunu bütün millet ibretle görmüştür. 

Politikada demagojiden kurtulmak mümkün 
değildir, fakat demagojinin asla uygun bulma-, 
dığı tek saha, Millî Müdafaadır. Bundan şid
detle kaçınmak lâzımdır. Millet, kuvvetinin de
recesini daima doğru olarak bilmeli ve bu kuv
vetini artırmak için nasıl çalışması ve ne gibi 
fedakârlıklara katlanması lâzımgeldiğini açık
ça göstermiş olmalıdır. 

1950 de siyasi iktidarın tatbika başladığı 
Millî Müdafaa politikası, millî ekonomi gücünün 
süratle artırılmasını ilk hedef olaraK tesbit et
miştir. İçerde ve dışardaki tenkidlerin çoğun
da bu hususun dikkate alınmadığı müşahede 
ediliyor. Hükümetin ekonomi politikasının ga
yesi, birçok defalar açıklandığı gibi, Millî Mü
dafaa kudretimizi artırmak ve silâhlı kuvvetle
rimizi millî kaynaklarımızla ayakta tutmaktır. 
Bunların mâna ve şümulünü daha çok açıkla
makta fayda vardır. Millî Müdafaa, millî eko
nomiden ne istemektedir? Millî kaynaklar ne 
derece takviye edilmelidir ki, Millî Müdafaa ih
tiyaçlarını karşılıyabilsinler ? 

Muhterem arkadaşlar; Millî Müdafaamızın 
halen yıllık ihtiyacını asgari bir hesapla 3 , 5 - 4 
milyar lira olarak kabul ediyorum. Buna mu
kabil millî kaynaklarımızdan temin edebildiği
miz tahsisat miktarı 873 milyon liradır. Bu. 
miktar bütçemizden Millî Müdafaa için ayrıla
bilecek mâkul azâmi haddi gösterir. 

Daha fazla tahsis yapmakta, meydana geti
receği enflâsyonist tesirler dolayısiyle millî 
müdafaa için fayda olmıyacağı aşikârdır. Millî 
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bütçenin müdafaaya 4 - 3,5 milyarlık bir tahsi
sat ayırabilmesi için umumi yekûn olarak en az 
12 milyarı bulması lâzımgelir. Hal böyle iken 
bütçenin 2,5 milyarda tahdidetmek lâzımgeldiği 
mütalâasının realite ile ne kadar alâkalı olaca
ğının takdiri kolaydır. Millî ekonomi öyle kal
kınmalı ve değişmelidir ki ; millî gelirin artışı 
öyle bir bütçeyi imkân dâhiline soksun. Fakat 
yalnız bunu temin de kâfi gelmiyeeektir. Bu 
miktarın hiç olmazsa üçte birinin, yani bir mil
yarlık bir kısmının müdafaa ihtiyaçları için dı
şarıya döviz olarak çıkarılmasını da temin et
mek lâzımdır. Görülüyor ki millî ekonomi, millî 
müdafaa ihtiyaçlarını karşüıyabilmek için çok 
süratli ve çok geniş ölçüde kalkınmak mecburi
yetindedir. Bu sebepledir ki iktisadi kalkınma 
dâvamız her şeyden önce millî varlığın korun
ması, istikbalin teminat altına alınması davası
dır. Ve böyle olduğu için de onu bir iktisadi is
tiklâl harbi diye adlandırmak yerinde olmuştur. 

Millî ekonomi bu hedefine varmak için sü
ratle gelişmek mecburiyetindedir. Bugünkü nis
pî barışın gayet nazik bir kuvvetler muvazene
sine dayandığına ve her zaman bozulması im
kân dâhilinde bulunduğuna biraz evvel işaret 
ettim. Yakın istikbalde daha kritik bir devreye 
girebiliriz. Ne kadar çabuk kendimizi topar
lar, müdafaa organizasyonumuzu tamamlar ve 
iktisadi gücümüzü artırırsak tehlikelerle dolu 
olan yakın istikbale o kadar emniyetle girebi
liriz. Süratle kalkınmak için fevkalâde gayretler 
göstermek ve o nispette fedakârlıklara katlan
mak zaruridir. Böyle bir kalkınmanın zorlukları 
ve sıkıntıları olacaktır. Fakat asıl dâvayı bir ta
rafa bırakarak ve büyük hedefe ulaşmak için 
atılmış büyük adımları, aşılmış merhaleleri unu
tarak sadece sıkıntıları ele alıp kötümser bir 
hava yaratmaya çalışmak doğru değildir. Biz 
gelecek nesillerin varlığını garanti altına alma
ya çalışıyoruz. Bugünkü nesillerin ağır vazifesi 
budur. 

İstihsalin gayet büyük ölçüde artırılmış ol
ması, sanayileşme hareketinin süratle ilerlemesi, 
enerji miktarının çoğalması, yol ağlarının ge
nişlemesi ve millî gelirin artışı, millî ekonominin 
hedefine varmak için katî ve ciddî adımlarla 
ilerleme kaydetmiş olduğuna dair en büyük 
işaretlerdir. Yapılmış olan muazzam rakamların 
bu milletin iktisadi potansiyeline ve dolayısiyle 
millî müdafaasına ne kadar büyük bir kuvvet 

1950 O : â 
kattığını unutmak ve bunları yok gibi mütalâa 
etmek asla caiz değildir. Fevkelâde kalkınma 
hareketlerine dair tarihte birçok misaller var
dır. Her ne kadar bunların şartları ne birbirine 
uyar ve ne de bize benzerse de sadece Batı mil
letlerinin normal gelişmeleri karşısında bâzı 
milletlerin fevkalâde hamleler yapmış ve mu
vaffak olmuş olduklarına işaret etmek için bah
sedeceğim : 

Japonya; 1868 den itibaren otuz yılda federal 
bir sosyeteden büyük bir sanayi devleti haline 
geldi. Çarlık Rusyası 1894 ten itibaren yirmi 
senede Avrupa'nın dördüncü ekonomik devleti 
haline girdi. Almanya; 1871 den itibaren 25 se
nede ziraatçi bir memleket halinden en yüksek 
sanayi devleti seviyesine çıktı. Bu hamlelerin 
yapıldığı zamanlarda biz ya Abdülaziz'in yeni
lik eskilik münakaşalarını yapıyorduk veya 
Abdülhamid'in istibdadı altında uyuşup kal
mıştık. 

Türkiye Cumhuriyetinde iktisadi uyanış ve 
kalkmış 1950 de başlamıştır. Büyük bir iktisadi 
kalkınma hareketi elbette sonu gelmiyen birçok 
tenkidleri üzerine çekecektir. Yapıcı tenkidlerin 
faydalı olduğundan şüphe edilemez. Bir devletin 
bütün hayat ve faaliyetini münhasıran bir tica
rethane gibi mütalâa etmekte tamamiyle hatalı 
bir görüştür. Her şeyden önce politik bir gerçek 
olan devletin, tamamiyle kararsız ve emniyetsiz 
bir dünya içinde ne gibi ağır politik ve stra
tejik şartlar- altında bulunduğunu hiç olmazsa 
klâsik ekonomi nazariyeleri kadar dikkate al
mak icabeder. Bundan başka kalkınmanın nasıl 
bir durumdan başladığını ve teknik imkânların 
derecesi de göz önünde tutulmalıdır. Kalkınma
ya pek uzun sürmüş bir atalet halinden başla
dık. Memleketimizde mütehassıs ve teknisiyen 
kadrosu, hususi sermaye rezervi, idarecilik ve 
profesyonel idare mühendisliği gibi, yüksek de
recede organize cemiyetlerin esas elemanları he
nüz kâfi derecede gelişmemiştir. Bu unsurlar 
inkişaf etmedikçe elbette iktisadi gelişmelerimiz
de kolaylıklarımız ve imkânlarımız artacaktır. 
Para mekanizmasının kudreti arttıkça ve malî 
sistemimizin hukuki ve idari çatısının reformu 
ikmal edildikçe elbette iktisadi kalkınmanın tür
lü dalgalanmaları ve tesirleriyle daha çok elas
tikiyet ve çabuklukla mücadele edebilmek imkâ
nı olacaktır. Fakat vasıtalarımız ve kolaylıkları-
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înız mahduttur, diye eski iktidarın yaptığı gibi, 
iki üç cılız teşebbüs ile iktifa edip kaygısız ve 
rahat beklemeyi tereddütlü ve ürkek bir politika
yı tercih etmedik. Memleketimizin şartları bun
lardır ve biz bu şartlar altında kalkınma yap
maya ve bunu süratle yapmaya mecburuz. Biz 
bu mücadele ruhunu Atatürk'ten aldık. Büyük 
dâhinin gençliğe hitabmdaki ruh ve mânayı ha
tırlarsak onların bize, «Ey Türk Gençliği... işte 
bu şartlar altında da vazifen Türk ekonomisini 
her zuhur eden maniayı yenerek hedefine sürat
le ulaştırmak için mücadele etmektir.» dediğini 
duyarız. Her hangi ekonomi zaman zaman zor
luklara uğramamıştır. Bugün Batının en refahlı 
ekonomilerinde aynı müşküller zuhur etmiyor 
mu? Zorluklar çıkıyor, diye, muhalefetin tavsi
ye ettiği gibi ne yolumuzdan döneceğiz, ne de 
duracağız, önümüzde bize va'dedilen uzun ve 
emniyetli bir yarış devresi olduğuna dair hiçbir 
teminat mevcut değildir. Yaşadığımız yarış yıl
larından âzami derecede istifade etmeye ve müm
kün olduğu kadar çabuk kalkınmaya mecburuz. 
Büyük bir azim ile başlamış olan hamleyi aynı 
dinamizm ile devam ettirilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, iktisadi politika 
konusunda iki meseleye daha temas etmek isti
yorum. Bunlar harb ekonomisi hazırlıkları ve 
yabancı yardımı meseleleridir. 

ikinci Dünya Harbi zamanında biz harb eko
nomisi idaresini acele çıkaran bir Millî Korun
ma Kanuniyle yürütmek istedik. Nasıl yürütül
düğünü bütün millet bilir. Bu kanunu, çıkardı-, 
ğımız günden beri tadil ederiz, bugün de tadili
ne çalışıyoruz. Fikrimce fevkalâde tedbirler an
cak onları alacak ve yürütecek idari teşkilâtın 
kifayetli ve salahiyetli olarak kurulması ve işle
tilmesiyle faydalı olabilirler. Fevkalâde hallere 
mahsus olan bu kanunun tamamiyle kaldırılması 
lâzımdır. Zannaderim bizden başka hiçbir mille
tin harb zamanı çıkarılan fevkalâde yetkili ka
nunları yürürlükte değildir. Ancak, bu kanunun 
bâzı maddelerinin olduğu gibi, veya değiştirile
rek tatbikini zaruri kılan şartlar devam «diyorsa 
bunları ayrı bir kanun haline sokmalıyız. Bu 
suretle barış zamanında fevkalâde hal kanununun 
yürürlükte devam ettirilmesi gibi tabiî olmıyan 
bir hale son verilmiş olur. 

Fevkalâde hallere mahsus ekonomik ve idari 
tedbirlerin etüd edilmesi, alınması ve yürütül
mesi için iktisat Vekâletinde hususi teşekküller 
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mevcudolmalıdır. Bu gibi tedbirlerin normal teş
kilât tarafından hakkiyle yürütülemediğini 1939 
dan beri tecrübe etmekteyiz. Geçenlerde şeker,-

kahve, lâstik gibi bâzı maddelerde darlık oldu 
ve bunlar türlü şekillerde dağıtıma tâbi tutuldu. 
Bu işin iyi tanzim edilemediğini gördük. Fevka
lâde tedbirlerde vaktiyle hazırlık yapmak lâzım
dır. Bir harb halinde yüzlerce maddede darlık 
olacak, dağıtım ve taymlama mecburiyetleri 
meydana çıkacaktır. Türk Milleti hiçbir zaman 
darlık ve sıkıntıdan şikâyet etmemiştir. Onun 
böyle hallerde istediği tek şey, sıkıntının bütün 
vatandaşlarca müsavi olarak yüklenilmesidir. 
Bir avuç açıkgöz veya hırsızın darlıkları istismar 
ederek milletin gözü önünde muntazam haram 
servetler elde etmesine imkân vermemek için hü
kümetin almakta olduğu tedbirler yerindedir. 

iktisat Vekâletinin bu konu üstünde çalış
mak için evvelce kurmuş olduğu harb ekonomi
si komitesinin çalışmalarını artırmasını ve ve
kâletin bu hususa daha çok ehemmiyet vermesi
ni ric ederim. 

Yabancı yardımına gelince, dost milletlerin 
yardımını - miktar ve mahiyeti ne olursa olsun -
şükranla karşılamak en tabiî bir harekettir. Mu
hakkak olan şudur ki, Amerikan yardımının en 
az münakaşa edildiği memleket Türkiye'dir. 
Ancak yardım, asıl gaye bakımından müşterek 
bir dâvaya hizmet edecekse, maksadı temin edip 
edemiyeceği açıkça münakaşa edilmelidir. 

Amerika Hariciye Vekâleti tarafından 1948 
de yapılan «Türkiye'ye Yardım» adlı büroşü-
rün 8 nci sayfasında şöyle bir kayıt vardır : 

«Türk yardım programının başlıca hedefi, 
Türkleri Amerikan yardımı bittikten sonra ken
di emniyetlerini ve ekonomik gelişmelerini ida
meye muktedir kılacak yardımı temin etmek
tir.» 

Biraz evvel müdafaa ihtiyaçlarımızın mikta
rına işaret etmiştim. Bu ihtiyaç ile yardım mik
tarları mukayese edilirse bu tertip üzere devam 
edildiği takdirde maksada ancak pek uzun bir 
müddet sonra vâsıl olunabileceği anlaşılır. Ne 
dünya durumu bu kadar uzun beklemeye müsa
ittir, ne de yardımın bu kadar uzayabileceği 
tahmin olunabilir. Bundan başka, yardım mües
sesesinin bizim Atlâtik ittifakına girişimizden 
evvel kurulmuş olduğunu da dikkate almak lâ
zımdır. Türkiye ittifak içinde vazife almıştır. 
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Bu sebeplerle hakiki ihtiyaç ile kıyaslanamıya- ( 
cak kadar kifayetsiz olan yardım müessesesinin 
asıl maksadı temin edebilecek şekilde yeniden 
ele alınmasını zaruri sayarım. Açık ifade ede-

, lim, Türkiye'ye yardım sembolik olmaktan yu
karı çıkmamıştır. Şimdi Millî Müdafaa politi
kamızın üçüncü unsuru olan askerî politikadan 
bahsedeceğim. 

Askerî politikayı iki kısım olarak mütalâa 
edebiliriz. Birincisi, ordunun teşkilât, silâh, teç
hizat ve eğitim bakımından yenilenmesi, ve kuv-
vetlendirilmesidir. Şükranla anarım ki, bu hu
susta, Amerikalılarla iş birliği başladığından be
ri hükümetlerin büyük titizlik ve alâkası, er
kânı harbiyenin yorulmak bilmiyen gayretleri 
ve Amerikalıların çeşitli yardımları ile muvaf
fakiyetli ve esaslı ilerlemeler yapılmıştır, ikin
ci Dünya Harbi sonunda dahi Birinci Dünya 
Harbi orduları modelinde bulunmuş olan silâhlı 
kuvvetlerimizin bugünkü hali, o zaman ile asla 
kıyaslanamıyaeak şekilde gelişmiş, ateş kudre
ti ve hareket kabiliyeti büyük ölçüde artırıl-
mış, eğitim yeni metotlara göre yöneltilmiş ve 
ilerletilmiştir. Ordunun yenilenme ve kuvvetlen
mesi ve artan bir hızla devanı etmektedir. Bu 
neticenin alınmasında Amerikalılarla birlikte 
ingiliz ve Kanadalı mütehassısların da yardım
larını şükranla kaydediyorum. 

Askerî politikanın ikinci kısmı, idare ciha
zının organizasyonudur. Hakikatte idari orga
nizasyon, gerek Millî Müdafaanın ve gerekse 
münhasıran askerî politikanın bir numaralı me
selesini teşkil eder. Bu meselenin tam ve mü
kemmel şekilde halledilmesi, Millî Müdafaa ve 
askerî politikaya ait meselelerin kolaylıkla çö
zülmesini mümkün kılar. 

Yüksek idare mekanizması, takibedilecek 
politikayı tesbit edecek, bunun tatbiki için en 
doğru vasıtaları en lüzumlu zamanda hazırhya-
cak, bu vasıtaların en münasip zamanda en ve
rimli surette kullanılmasını temin edecek ve bü
tün çalışmaları âzami verim sağlıyacak surette 
koordine edecek büyük bir makinedir. Bu ma
kine millî müdafaanın dimağıdır. 

Harb doktrinleri, vasıta ve silâhları ve me
totlarının görülmemiş bir hızla geliştiği bir za
mandayız. Müdafaa dimağı bu gelişmeyi gayet 
iyi takibetmesini bilecek, bütün dünyada yapı l
makta olan harb hazırlıklarını tam bir vukuf 
ile takdir edecek, milletlerin gidişini, harbin ge- I 

. 1956 C Î 3 
lişini ve geldiği takdirde neler getirebleceğini 
bu dimağ doğru olarak ve vaktinde görmeye 
ve tam bir isabetle takdir etmiye mecburdur. 
Bu dimağın takdir ve anlayış hatası millet için 
felâketli olabilir. 

İkinci Dünya harbinden önce müdafaa dima
ğının kifayetsizliği bizim bir Dünya harbi kar
şısında pek hazırlıksız bir durumda kalmamıza 
sebebolmuştu. Harbden sonra bütün milletler 
müdafaa yüksek idare cihazlarını yeniden orga
nize etmek için çok uğraştılar, bu gelişme hâlâ 
devam etmektedir. 

Müdafaa idarelerinin reformu ve yeniden 
organizasyonunda milletlerin tecrübeleri birbirin
den farklıdır. Eski gelenekler, politik, sosyal ve 
moral âmiller, hukuk sistemleri, menfaat grup-
leri tesirleri, jeolojik şartlar, ekonomik idari 
ve malî faktörler öylesine çeşitlilik gösteriyor 
ki bütün milletler aynı dâvayı aynı prensiplere 
göre halletmek istedikleri halde vardıkları ne
ticeler arasında hayli farklar hâsıl olmaktadır. 
Biz idari cihazımızı organize etmekte daima 
geç kalmışız. Müdafaa teşkilâtımızın tarihte 
zaman zaman demode olmasının başlıca sebebi 
dimağ makinasının geriliği olmuştur. III. ncü-
Selim ve ikinci Mahmut askerî kudreti reforme 
etmek teşebbüsüne girişirlerken «her şeyin de
ğiştirilmesi ve her şeyin yeniden yapılması lâ-
zımgeldiğine» inanmışlardı. Zaman geçti. 1913 
de memleketimize Alman Islahat heyetleri gel
diği zaman onlar da «Her şeyin değiştirilmesi 
ve her şeyin yeniden yapılması lâzım geldiğini 
görmüşler ve öyle hareket etmişlerdi. Yine za
man geçti 1948 de Amerika askerî heyetleri 
geldiğinde tarih üçüncü defa tekerrür etti. On-

. 1ar da müdafamızda «her şeyin değişmesi ve 
her şeyin yeniden yapılması» lâzımgeldiğini 
söylediler. 

Nasıl olmuş ta tarihten hiçbir ders almamı
şız1? Biz bu defa bu fasit daireyi parçalamak 
azmindeyiz. Artık öyle yapalım ki, müdafaa ci
hazımız hiçbir zaman eskimiş olmasın, idare 
mekanizması öylesine organize edilsin ki artık, 
yabancı yardımı kesilir kesilmez olduğu yerde 
donup kalmasın, kendi kendine gelişmesini bilsin; 
kendimizi zamanın icaplarına göre vaktinde 
ayarlayabilsin, işte bunun içindir ki gayet ge
niş ve büyük olan müdafaa idare cihazının re
formu ve reorganizasyonunu millî müdafaa 
nın bir numaralı meselesi sayıyorum, 
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İdari reform ve yeniden teşkilâtlanmanın 

jüridik, idari, askerî, malî ve psikolojik cephe
leri vardır. Reform bu sebeple total ve radikal 
olmaya mecburdur. 

Bahsettiğim reformun mahiyeti hakkında 
biraz daha tafsilât vermekte fayda görüyo
rum : 

Millî müdafaamızı âzami kudret seviyesine 
çıkartmakta bu reformun hizmeti çok büyük 
olacaktır. Âzami kudret seviyesinden maksat 
mutlaka en çok kuvvet demek değildir; En 
münasip derecede, en verimli ve en müessir 
kuvvet demektir. 

Başladığımız ve gerçekleştireceğimiz refor
mun iki esası vardır : 

1. — Demokratizasyon, 
2. — Rasyonalizasyon, 
Şimdi bunları izaha çalışacağım : 
Millî Müdafaa idaresinde demokratizasyon, 

müesseseyi bütün mevzuatı, kontrolü, çalışma ve 
işlemesiyle «hukuk devleti» icaplarına tama-
miyle uydurmaktır. Bu maksatla : İdarede oto
rite ve mesuliyet tamamiyle sarih olarak tes
pit edilmelidir. Arbitrire açık hiçbir saha bı
rakılmamalıdır, Hukuk devleti teşkilâtının bi
rinci kararteristiği yukarıdan aşağı otorite 
hattı ile aşağıdan yukarı mesuliyet hattının 
gayet sarih olarak tesbit olmasıdır. 

İdari demokratizasyonun diğer bir icabı da 
halk kontrolünün mümkün olduğu kadar geniş 
ölçüde tesisidir. Müdafaa edilecek olan mille
tin ta kendisidir. Millet; kendi kudretini me
suliyet vazifelerini, fedakârlıklarının mâna ve 
şümulünü açık olarak bilmelidir. Bu maksatla 
Millî Müdafaa işlerinde nelerin gizli tutula
cağı ve nelerin açıklanacağı sarih olarak be
lirtilmelidir ki, halk ve matbuat müdafaa me
selelerini serbest olarak münakaşa edebilsin. 
Rasyonalizasyon meselesine gelince : Bir idare
nin metotlu ve istikrarlı olarak çalışabilmesi 
ancak rasyonel bir teşkilât ile mümkündür. Bü
tün idare cihazı sarih bir organizasyon dokti-
rinine dayanmış olmalıdır. İdare tarihimizde 
göze çarpan huzursuzluk, kararsızlık ve dola-
yisiyle verimsizlik daima idari doktrin yoklu
ğundan veya bımun müphem oluşundan ileri 
gelmiştir. İdare mekanizmasının her çarkı onun 
ruhu olan bu doktrinden mülhem olmalıdır. 
Aksi takdirde anlaşmazlık, verimsizlik ve hata
lardan kaçınmak mümkün değildir. 

. 1956 C : 3 
Millî Müdafaa idaresinin mazisine bakacak 

olursak, pek uzun bir zaman onun iki başM 
olarak yaşamış olduğunu görürüz. 1949 sene
sinde tek başlı yapılmak gayesiyle çalışıldı, 
fakat neticede beş başlı bir idare kurulmuş 
oldu. Sevk ve idarede çok başlılık idari bo
zuklukların başında gelen bir arıza mahiye
tindedir. Bundan daima kaçınmak lâzımdır. 

Rasyonel idarenin diğer vasıfları, mükem
mel bir koordinasyon ve müessir bir kontrol
dür. Millî Müdafaa, devlet içinde parçaları 
pek çok olan, geniş ve çeşitli kısımları ihtiva 
eden bir idare cihazıdır. Koordinasyon bura
da, her yerde olduğundan, daha mühim rol oy
nar. Kontrol mekanizmasının ise bütün cephe» 
leriyle, yani halk kontrolundan bizzat idare 
içindeki hukuki meslekî, idari, malî psikolo
jik ve moral kontrola kadar rasyonel olarak 
sıkı surette organize edilmesi pek mühimdir. 
Bahis konusu olan reformun iki en mühim 
esasını arz ettim. Reformun pek geniş olan di
ğer sahalarında tafsilâta girerek kıymetli za
manınızı fazla işgal etmekten çekinirim. E>u sa
haların bellibaşlı olanlarına sadece işaret et
mekle iktifa edeceğim. Bunlar personel işleri 
lojistik işleri adalet ve fikrî çalışmalar mev-
zuularıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Millî Mü
dafaanın temel unsuru bakımından emsalsiz 
bir hazineye sahiptir. Mehmetçik astsubay , 
ve subay ve kumandan olarak Türk, bütün ta
rih boyunca en çetin savaşlarda imtihan ver
miş ve «en yüksek derecede muhariplik»vasfmı 
bütün dünyaya kabul etirmiştir. ,~>u, tar ihi : 
ve dünyanın bir diplomasidir. Mehmetçik ve 
bütün rütbelerdeki kumandanların bugün de 
Blevne, Çanakkale veya Dumlupmardaki vasıf
larını aynen muhafaza ettiğini Kore muhare
beleri dünyaya bir defa daha hatırlatmıştır. 

Bizim, Meclis ve hükümet olarak vazife
miz muhariplerimize; her türlü ihtiyaçlarını 
âzami ölçüde temin etmektir. İşte arz ettiğim 
reform da bu maksada gerçekten en büyük 
bir hizmet olacaktır. Hükümet esasen bu bü
yük dâvayı ele almış bulunmaktadır; benim 
temennim şudur ki, hükümet bu giriştiği re
form ve yeniden teşkilâtlanma işini, arz etti
ğim şekilde total ve radikal olarak yürütsün 
ve mümkün olduğu kadar kısa zamanda ne-
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incelendirsin. Uzıyan reformlar dinamizimle- I 
rini ve dolayisiyle verimlilik derecelerini kay
bedebilirler. Bütün dünyada müdafaa mesele
lerinin no, kadar süratli bir evolüsyon takib-
ettiğini görüyoruz. Neticeyi süratle almaya 
mecburuz; bütün müdafaa çalışmalarımızın is
tikbali bu reformun muvaffakiyetine bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Müdafaamızı 
mütemadiyen kuvvetlendirmek ve geliştirmek 
için nadir milletlere nasibolan bir avantaja 
mâlik bulunuyoruz : Partili partisiz bütün 
vatandaşlar tek vücudolarak bu dâvayı des
teklemekte müttefiktirler. Büyük Millet Mec
lisi her zaman bu dâvada âzami titizlik gös
termektedir. Bu kadar müsait şartlar altında 
bu dâvanın en radikal ve kat! şekilde halledi
leceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, millletimizin istikba
li açıktır. Bu istikbal hakkında endişe verici 
kötümser fikirlere kapılıp tereddüt ve yeise 
düşmek asla caiz değildir. 

Türkiye büyük ve müreffeh bir istikbale 
hem .namzet hem müstahaktır. Allahm yardımı 
ve milletin itimat ve desteği ile bu hedefimize 
mutlaka ulaşacağız. 

Yeni bütçemiz millete hayırlı olsun. (Sol
dan, sürekli, alkışlar) 

REÎS — Abdullah Aytemiz. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Encümen 

namına söz rica ediyorum. 
REÎS — Encümen namına konuşacaklardır, 

buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; ha
ta ve kusurlarımızı tashih ve ikmale vesile olur 
ümidiyle muhalefete mensup arkadaşlarımızın 
konuşmalarını dikkatle takibettim. ileri sürülen 
tenkidlerin umumiyetle üzerimde bıraktığı inti
ba müspet olmamıştır, aylardan ve hattâ sene
lerden beri muhtelif vesilelerle ileri sürülen id
diaların tekrarından ibaret kalmıştır. 

Cumhuriyetçi Millet Partisi, bekârın karı bo
şaması kabilinden, nazari birtakım tenkidlerde 
bulunmuştur. (Gülüşmeler) Fakat 27 sene ikti
darda bulunduktan sonra muhalefete geçen 
Cumhuriyet Halk Partisi ve daha düne kadar 
saflarımız arasında bulunan sevgili arkadaşım 
Ekrem Alican'm çok iyi bilmeleri lâzımgelen 
memleket şartlarına ve realitelerine göre malî I 
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müspet ve insaflı olmalarını beklerdik. 1950 Ma
yısında iktidara geldiğimiz zaman nasıl bir ikti
sadi bünye devraldık ve altı seneye yakın hum
malı çalışmalarımızdan sonra millî ekonomimi
zin bugün arz ettiği manzara nedir? İktisaden 
kuvvetlendik mi, yoksa za'fa mı uğradık? Ar
kadaşlar malî ve iktisadi şartları mukayese ede
cek ve heyeti umumiyesini nazarı mütalâaya 
alacak yerde münferit meseleleri bahis mevzuu 
etmek yolunu ihtiyar etmişlerdir. Bu şekilde ha
reketlerden memlekette iktisadi kalkınma ha
reketlerimiz üzerinde aksıyan bâzı mevzuları 
ileri sürerek umumi bir şüphe ve tereddüt hava
sı yaratmaktansa, bilanço ve hesaba dayanarak 
netice çıkarmak en isabetli yoldur. 

Muhterem arkadaşlar; Halk Partisi namına 
konuşan Nüvit Yetkin arkadaşımız sözüne, ik
tidarla aramızda derin görüş farkları vardır, 
diye başladılar. Hakikaten tamamen kendisine 
iştirak ediyorum. Esasen bunlar saflarımızın, 
partilerimizin, programlarımızın ve gidişimizin 
ayrı olmasının tabiî bir ifadesinden başka bir şey 
değildir. 

Şimdi bu görüş farklarımız sadece memle
ketin idaresine mütaallik, rejim meselelerine 
mütaallik meselelerde değil, tutumumuzda, ik
tisadi ve malî politikamızda kendisini göster
mektedir. C. H. P. ne mensup arkadaşlarımı
zın anladığı mânada iktisadi politika statik bir 
ekonomik muvazane içinde cereyan etmesi lâ
zımgelen ve devletin bu hayata istikamet ver
mek ve sevku idare etmek vazifesini tanımıyan, 
tamamen eski telâkkilere uygun, ekonomik ge
lişmeyi kendi halinden bekliyen bir anlayışın 
ifadesidir. Halbuki bizim anlayışımız arkadaş
lar, bugünün telâkkisine uygun, bütün dünyada 
tatbik edilen anlayıştır. Memleketin bütün eko
nomik kaynaklarını harekete getirecek, tam is
tihdamı temin edecek bir politika takibetmekte-
yiz. Bu tam istihdam nasıl harekete getirilir? 
Arkadaşlar; bu tam istihdam, memleketin bütün 
iktisadi kaynakları üzerinde yüksek bir mura
kabe tesis edilmez ve bu kaynaklan harekete 
getirecek bir şekilde bir istikamet verilemezse el
bette memleketin iş kuvvetini, gücünü, servet 
kaynaklarını muattal bıraktıkça, öteden beri 
mâruz kaldığımız fakrü zaruretten ve düşük 
hayat seviyesinden, arzuladığımız yüksek ha
yat seviyesine erişmemiz mümkün olmaz. Server 
Somuncuoğlu arkadaşımız bu mevzuları haki-
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katen vukufane ve beliğ bir şekilde ifade ettiği 
için bendeniz meselelerin teferruatına girerek 
Yüksek Heyetinizin vaktini israf etmek istemi
yorum. Yalnız şurasını tebarüz ettirmekten 
kendimi alamıyorum ki; iktisaden gelişmiş mem
leketlerin kalkmmasiyle, iktisaden. ilerlemiş 
memleketlerde takibedilen malî, iktisadi politi
ka ile, iktisaden gelişmemiş ve iktisaden zayıf 
kalmış memleketlerin takibetmesi lâzımgelen po
litika arasında esaslı malî bünye farkları vardır. 

Biz, iştira gücünü suni olarak artırdınız, 
şeklinde tenkidlere mâruz kaldık. Biz, bunu 
muvaffakiyetin başlıca unsuru olarak telâkki 
etmekteyiz. Çünkü bu memlekette - ki istihsali 
fevkalâde mahduttur - millî gelir seviyesi, ikti
darı devraldığımız 1950 senesinde 8 900 000 000 
civarında idi. Şu halde nüfusumuza kifayet et-
miyecek kabiliyette bir millî gelir, asgari ma
işet seviyesinin dununda bir millî gelir devral
mıştık. Vatandaşın hayat seviyesini yükseltmek 
için başka çare yoktur. Nereye gidilirse gidil
sin, istihsali artırmak için, Server Somuncu-
oğlu arkadaşımın dediği gibi, istihsal hayatında 
yeni yatırımlar yapmaya mecbursunuz. Mutla
ka millî gelirinden bir kısmını istihlâk etmeyip 
tasarruf etmek suretiyle istihsal hayatına ya
tırmaya mecbursunuz. Demokrat Parti iktida
ra geldikten sonra tuttuğu politikasını bu an
layışın içinde kıymetlendirmek icabederdi. Bir 
taraftan tasarruf ve vergi yolu ile millî gelir
den aldığımız hisseyi yine millî gelirin artırıl
ması yolunda harcarken, öte taraftan millî ge
lirin daha da artırılmasını icabettireeek başka 
bir yoldan da iştira gücü yarattığını .bilerek 
yarattık ama, şunu da derhal ifade edeyim ki, 
memlekette bu mânada, yani iktisadi faaliyet
lere bir hız vermek maksadiyle yaralaması lâ
zımgelen, iktisaden gelişmemiş olan memleket
lere mahsus olan bu tedbiri kullanırken bunun 
dozunda gayet hassas olmak lâzımgeln*. Bizim 
beş seneden beri tatbik etmekte olduğumuz poli
tika aşikâr olarak göstermektedir ki, bu dozu 
henüz kaçırmış değiliz. Kaçırmadığımız sunun
la sabittir ki, iktisadi, malî faaliyetler, yatı
rımlar, her nevi iktisadi faaliyetler politikanın 
neticesini ne ile ölçeceğiz? Elimizdeki kıstas ne
dir? Bir memleketin takibetmekte olduğu iktisa
di politikanın muvaffak olup olmadığını ölç
mekte kıstas, sadece millî gelir rakamlarıdır. 
Bir memleketin: takibettiği iktisadi politika, o 
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memleketin şartlarına ve realitelerine uygun is6 
bu uygunluk derecesini millî gelir rakamların
da göreceğimiz inkişafla tesbit etmemiz müm
kündün. 

Şimdi, 6 seneden beri Demokrat Parti Hü
kümetinin isabetle bu memleketin realitelerin
den ilham alarak yürüttüğü iktisadi politika 
memleketi kuvvetlendirmiş midir? Demin arz 
ettim, bunun cevabını vermek için İstatistik 
Umum Müdürlüğü neşriyatına bir göz atmak 
lâzımdır. Bütçe gerekçesinde de ifade edildiği 
üzere ve bütçe raporunda millî gelirimizin 1950 
den bu tarafa şimdiye kadar bu memleketin hiç
bir zaman nasibi olmamış nispette seneden sene
ye mütezayit bir artış kaydettiğini memnuni
yetle görmekteyiz. 1950 de 9 milyar 800 milyon, 
1953 te 16 milyar ve 1955 senesinde, iyi mahsul 
olmamasına rağmen, artan faaliyetler neticesin
de 18 milyar raddesinde hesabedilmektedir. Bu 
18 milyarlık millî gelirden fiyat artışları payı
nı indirecek olursak, 1950 senesine irca etsek 
dahi, o tarihten 1955 senesine kadar geçen beş 
sene zarfında, asgari bir hesapla, artışın % 40 
reel olarak arttığını ifade etmekte zannedersem 
hata olmaz. 

Bu politika anlayışımızı ifade ettikten son
ra ; şimdi muhterem muhalefet sözcüsü arkadaş
larımızın üzerinde ısrarla durdukları bâzı mev
zuları kısaca gözden geçirmek istiyorum. 

Bunların çoğu gerek parti sözcüsü ve gerek
se Server Somuncuoğlu arkadaşımız tarafından 
cevaplanmış bulunmaktadır. Bendeniz bu konu
lara daha ziyade kısa bâzı ilâveler yapmak sure
tiyle temas edeceğim. 

Plân ve program meselesi : Plân ve prog
ram meselesinde Server Somuncuoğlu arkadaşı
mızın mütalâalarına aynen iştirak ediyoruz. 
Kendileri gayet güzel ve yerinde bir teşbihle 
bugünkü vaziyeti izah etti ve dereyi geçmek için 
köprünün ayakları atılmıştır. Bu beş sene içeri
sinde ayakları yapmakla meşgul olduk. Hükü
met ; encümenimizde bunu ifade etmiştir, bu ça
lışmaları koordinasyonlu bir şekilde sevk ve ida
re etmeye zaten kendisi karar vermiş bulunmak
tadır. Bendeniz, plân ve program meselesinde 
Halk Partili arkadaşlarımızın anlayışındaki, 
seneden seneye değişen acayipliğe işaret etmek 
istiyorum. Şimdi iktisadi hayattaki plansızlık 
ve programsızlıktan, niçin bir plân ve program, 
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yapılmadığından bahseden bu arkadaşlara şu
nu söylemek isterim... Kendileri 27. sene ikti
darda kaldıkları halde bize acaba bir program 
ve plân bıraktıklarını hatırlıyorlar mı? 

Bize hazırlanmış bir plân mı verdiler? Plân 
ve program derken bunu iki günde, bir senede 
hazırlanacak kadar gayet basit bir mesai oldu
ğunu zannettikleri için mi, bizi plansızlıkla it
ham ediyorlar?. Hakikaten bunu anlamak müş
küldür, arkadaşlar. 

1950 de iktidara geldikten sonra plân ve 
program yapmadan işe niçin başladınız? Gibi 
ileri sürülen mütalâaları 1950 den bu yana de
mokratik rejimin bütün icaplariyle kabili telif 
görmiye imkân yoktur. Kendileri işbaşında kal
salardı bunu söyliyebilirlerdi. Kendilerine vâki 
olan muhtelif teklifler karşısında, sus otur plânı 
mı yapacağım? diyebilirdi. Ama Demokrat Parti 
işbaşına geçtiğinden beri memleketin dört bir 
tarafından kucak kucak gelen ıstıraplara son 
vermek için bu meseleyi zaruretlerin bir icabı 
olarak ihmal etmiştir. Ama bundan sonra hü
kümet de ifade etmiştir, koodiııasyonlu bjr ça
lışmaya girilecektir. 

1951 senesinde plân ve programdan bahseden 
Halk Partili arkadaşlarımız, mütaakıp senede 
plân ve programı dahi bir tarafa bırakıp, bizi 
dahi partimizin plân ve programından inhiraf 
ettirecek derecede teşviklere girişmekte, şu ve
ya ekonomi sistemini değil, bu memlekette harb 
ekonomisinin inkişafı zaruretini ileri sürmek
tedirler. 

Şimdi size bunu okuyacağım: 
O zamanki C. II. P. Sözcüsü Cemal Eyüpoğlu, 
Harb ekonomisi tedbirlerinin alınması lü

zumundan bahsediyor. Diyor ki, iç piyasayı ko-
f rumak maksadiyle ihracatı kayıt altına almak, 

fiyat kontrol teşkilâtı kurmak, gıda maddele
riyle akar yakıtlardan ve ehemmiyetli hammad
delerden istoklar yapmak, hattâ icabında kulla
nılmak üzere şimdiden tevzi kolonları bastırıl
mak gibi tedbirlere başka memleketlerde çok 
önceden girişilmiş olduğu bir vakıadır.» 

«Memleketimizin iktisadi ve malî kudretini 
liberalizmin nazariye ve tatbikatının neticelerine 
bırakmak cidden yazık olur.» 

«İktisadi ve malî politikadaki bu hatalı gidi
şin en bârız delilini fiyatlarımızda ve hayat pa-
hallılığmın süratli bir tempo ile artışında, enfi-
lâsyon âmillerinin gittikçe kuvvetlenmesinde 
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görmek mümkündür. Filhakika Temmuzdan beri 
fiyatlarımızda seri ve devamlı bir yükseliş kay
dedilmiştir. Fiyatlarımızın yükseliş, hayat pa
halılığının artışı, vatandaşları endişeye sevk 
eden günün başlıca mevzuu olmuştur.» 

«Gelir tahminlerinde yapılan artışlar, bütçe 
samimiyetsizliğine misal getirilmiştir.» 

! Görülüyor ki. plân ve program fikrine bu 
kadar bağlı olar arkadaşların, siyasi bir plân 
ve programa sahibolan bir partiyi, iktisadi an
layışından inhiraf ettirmeye kendileri 1951 se
nesinde davet etmiş bulunuyor. 

. Efendim, 1956 yılı bütçe gerekçesinde fiyat 
hareketlerine temas edilmediği hususunu bir 
sözcü arkadaş tenkidleri arasında beyan ettiler. 
Bu mevzuda uzur uzun durmak suretiyle gerek
çenin ilmî noksanlığı bakımından onu istismar 
ettiklerini arz etmek isterim. Bütçe kanun lâyi
hası gerekçeleriyle, raporlariyle bir bütün teş
kil eder. Gerekçede belki unutulmuş olan bu 
husus, encümen ıaporunda olduğu gibi, alâka
lı vekâletlerin raporlarında da tesbit edilmiş 
bulunmaktadır, en geniş bir surette yer veril
miş bulunmaktadır. Her halde sayın sözcü arka
daşımız bu raporları, bütçe raporunu tetkik et
mek zahmetini ihtiyar etmemiş olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; hayat .pahalılığı üze
rinde muhalefet partisi sözcüleri uzun uzadıya 
konuşmada bulundular. Bendeniz de kısaca bu
na temas etmek istiyorum. 

Server Somun cuoğlu arkadaşımız bu mev
zua lâyikı veçhile temas etmişlerdir. Bendeniz 
de buna birtakım ilâveler yapmak arzusunda
yım. Hayat pahalılığı mevzuunu aleyhimize is
tismar mevzuu yapmak istiyenlerin bu mevzu
da samimî olup olmadıklarını bilhassa öğren
mek ve üzerinde durmak istiyorum. 

Arkadaşlar, bu memlekette hayat pahalılı
ğı 1938 den 1948 e kadar Halk Partisi zamanın
da olmuştur. 1938 de yüz olan 1943 - 1944 te 
dört ve hattâ beş misli olmuştur. • 

Fiyatlarda dört ve beş misli artışa rağmen 
hayat pahalığından en çok şikâyet eden memur 
tabakası sabit gelirli vatandaşlarımızın geliri 
acaba ne seviyede kalmıştır? 1938 deki maaş 
emsali ancak 1947 senesinde yapılan bir barem 
tadilâtı ile bir misli artırılmış bulunmaktadır. 
Bu arada 4 - 5 misli olan ve senelerce bu nispet
le devam eden hayat pahalığı karşısında Halk 
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Partisi iktidarının, hakikaten o zaman ıstırp ! 
çeken bu vatandaş zümresine olan hediyesi ayda 
15 lira ayni yardım, yüzde 15 - 25 nispetindeki 
nispî zamlardan ibaret kalmıştır. 

Şimdi bu hakikat bir tarafta dururken, 1950 
den beri Demokrat Partinin, demin arz ettiğim 
istikametteki çalışmalarının dinamik, ekonomik 
kalkınma hamlesinin zaruri bir neticesi ve hat
tâ saikası olmak icabeden fiyat artışlarının mu
vacehesindeki hayat pahalığmın artık çekilmez, 
tahammül edilmez bir yük haline geldiğini ifa
de etmek bilmem samimiyete ve hakikatlere 
ne dereceye kadar uygun düşeri 

Çok muhterem arkadaşlarım; yine muhale
fet sözcüsü arkadaşlarımızın üzerinde ısrarla dur
dukları bir mevzu da, paramızın kıymetinin 
düşmekte bulunması keyfiyetidir. Hakikaten 
paramızın kıymetine, biraz da lâtife edeyim, 
bir elleriyle de onlar tutsunlar, düşmesin, de
min Server Somuncuoğlu arkadaşımın gayet 
haklı olarak temas ettikleri gibi, fiyat hareket
lerinde bilhassa üzerinde durulması lâzımgelen 
psikolojik psikozun yaratılması mevzuunda mu
halefete mensup arkadaşlarıma ehemmiyetli va
zifeler düşmektedir. Mütemadiyen bu psikozu 
yaratarak telkin hacmini lüzumsuz yere şişir
mek suretiyle paramızın kıymetini haleldar et
me hareketleri doğru değildir. Arkadaşlar para 
kıymeti ile alâkalı olarak istihlâk seviyemizi dü
şürmek, ağırlaştırmak ve yatırımlardan vazgeç
memizi istiyorlar. Paranın kıymeti nispîdir. Pa
ra nihayet bir mübadele vasıtasıdır. Aslolan 
millî gelirin reel olarak artışıdır. Demin arz et
tiğim gibi, millî gelirin reel olarak artışı sene
den seneye inkişaf etmektedir. Şimdi buna kar
şı, millî gelirin artışını temin eden yatırımları 
geri almamızı mı, bunları yapmamızı mı istiyor
lar? bu istihsali teşvik edecek yerde, bunu bal-
talıyacak, vergilerin ağırlaştırılmasını ve istih
lâk seviyesini yükseltecek yerde ve dün mısır 
yerken bugün buğday yiyen vatandaşların is
tihlâk seviyelerini düşürmek suretiyle mi para 
kıymetini korumak istiyorlar? Bu merak edile
cek bir husustur. 

Dış ticaret ve dış tediye açıklarına gelince: 
Bu mevzuda, dış ticaretimizin evvelâ daral

makta olduğunu ifade ettiler. Şimdi İstatistik 
Umum Müdürlüğünün neşriyatından arz edece
ğim rakamlardan göreceksiniz ki dış tisaret 
hacmımızda her hangi bir daralma yoktur. Ar-

1956 Ü : 3 
kadaşlar, yoktur derken bunu bir devre «larak 
mütalâa etmek istiyorum. 1950 den bu tarafa 
dış ticaret hacmımızda yıldan yıla bir inkişaf 
vardır. Bu inkişaf seyrini mukayese ettiğimiz 
takdirde Halk Partisi zamanındaki dış ticaret 
hacminin en son senelerde dahi, durakladığını 
ifade ettikleri senelerden beri hacım itibariyim 
onların en yüksek senelerinde, yüksek seviyede 
duraklamış bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, rakamları arz 
ediyorum. 

1950 senesinde aylık ithalâtımız 61 bin ton. 
İhracatımız 82 bin ton. 

Miktar itibariyle duralım : İhracatın aylık 
vasatisi 82 bin ton. 1952 senesinde... Bu ihracat 
vasatisi 1951 de 125 bin, 1952 de 303 bin ton, 
1954 te 279 bin ton olmuştur. Hacım itibariyle 
daralma 1950 den sonra, 1952 ve 1953 senelerin
de vâsıl olduğumuz en yüksek seviyeye naza
ran 1955 ve 1954 ün cümlece malûm şartları 
muvacehesinde vâki olan ve fakat daima 1950 
den evvelki senelerin üstünde olan bir miktarda 
daralmadan ibarettir. Kıymetleri arz etmiyo
rum. Kıymetler de aynı neticeyi vermek suretiy
le buna mütenazırdır. 

Dış ticaret ve tediye muvazenesi açıklarında
ki mütalâalara geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu husustaki görüşü
müzü bütçe raporumuzda Yüksek Heyetinize 
arz etmiş bulunuyoruz. Kalkınma işi bir mem
leketin, hele iktisaden zayıf bir memleketin dış 
ticaret ve tediye muvazenesini senelik müddet
leri içinde ifade etmek, Server Somuncuoğlu ar
kadaşımın da dediği gibi, hatalı bir görüştür. 
Dediğim gibi, biz bir iktisadi kalkınma savaşı 
içinde bulunmaktayız. Bu savaşın icabettirçLİği 
nispette elbette ki yatırım mallarına ihtiyacı
mız vardır. İthalâtımızın % 70 i yatırım malla
rıdır. İstihlâk maddeleri olsaydı belki endişeye 
mahal olabilirdi. Yatırımların, nihayet gelecek 
senelerde millî gelirimizi, istihsalimizi ve ihra
catımızı artıracak mevzulara tahsis edilmesi ha
kikati karşısında bu açıklardan asla ve kata ik
tisadi bir mahzur geleceği kanaatinde değiliz. 
Şimdi bendeniz bu vadide Nüvit Yetkin arka
daşımın biraz tezat ifade eden bir cümlesi üze
rinde durmak istiyorum. Bu mevzuda görüşle
rini şu şekilde ifade ettiler : İhtilâfımız, iktisa
di kalkınmanın lüzumu üzerinde değü» çare ve 
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yolları üzerindedir, diyorlar. Demek ki kendileri 
iktisadi kalkınmanın lüzumuna kaanidirler, fa
kat çare ve yollarda ihtilâf vardır. Çare ve yol
lar olarak bizim bulduğumuz dış yardım şeklin
de tecelli ediyor. Bu şekilde ithalâtta ve dış ti
caret muvazenemizde ve tediye muvazenemiz 
aleyhine olan mevzuda arkadaşımız ne diyebilir? 
Hem dış ticaretimiz açıktır diyor, tenkid ediyor, 
bir taraftan da, iktisadi kalkınmada müttefikiz, 
fakat yolunda ve çaresinde anlaşamıyoruz, di
yor. Bu yol ve çare nereden geliyor? Memleke
tin iktisadi kalkınmasını temin etmek için bu 
memlekete dışardan makine, motor, yatırım 
malları gelmiyecek mi? Bunu dışardan alınca 
da gayet tabiî olarak tediye muvazenemiz açık 
olacaktır. Varidat bütçesinin tahmini usulünde 
bir değişiklik yapılmamıştır. Muhterem Nüvit 
Yetkin arkadaşım bilhassa bu noktaya işaret 
ederek, geçen.senelerde tatbik edilen otomatik 
tahmin usulünden ayrılarak, zatî takdire gidil
diğini ifade ettiler. Demin Halûk Şaman arka
daşımızın ifade ettiği gibi, bu mevzu Halk Par
tisi sözcülerinin senelerden beri istismar etmek 
istedikleri, fakat her sene daima hüsranla kar
şılaştıkları bir mevzudur. Hatırlarsınız, her se
ne varidat bütçesi rakamları muhalefet sözcüsü 
arkadaşlarımızın itirazı ile karşılanır ve tah
minler daima optimist olarak telâkki edilmek
tedir. Halk Partisi bütün tahminlerinde, 4 - 5 
senelik tahminleri toptan olarak ifade etmişler
dir. Tahminlerinde isabet yoktur, bizim tahsis
lerimizde % 1 fazlalık dahi kaydedilmiştir. Yi
ne bu tahminleri Nüvit Yetkin arkadaşımız sa
dece fiyat yükselişlerine bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar fiyat yükselişleri mev
zuunda isabet olmadığını demin arz ettim. Bir 
;kere 1950 den 1955 senesine kadar devlet vari
datı % 150 nispetinde artmıştır. Halbuki 1950 
den 1955 e kadar toptan eşya fiyatları % 30-
35 bir artış kaydetmiştir. Şimdi bu % 150 ar-
ıtışm tamamının fiyatlara aksetmesi yolundaki 
mütalâanın isabetsizliğini yüksek takdirlerinize 
arz ederim. 

Elbette ki; bunu ilâveye lüzum görmüyo
rum, Yüksek Heyetinizce de malûmdur; dev
let varidatında inkişaf milllî gelirimizdeki iş 
hacmi inkişafını takibetmektedir. Ve buna 
muvazi olarak devlet geliri de artmaktadır. 

Arkadaşlar; son olarak, Nüvit Yetkin ar
kadaşımız bir iktisadi buhran tablosu çizdiler 
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ve zannedersem bunun için 4 veya 5 unsur say
dılar. Bunda aynen şu kelimeleri kullandılar: 

Birincisi; istihsal aksamıştır, buyurdular. 
Dikkat buyurun arkadaşlar, keHimeleri kulla
nırken dahi, bir malksatla demeyeyim, ama ga
yet mahirâne kelimeler seçtiler. İstihsal azal
mıştır, demiyor; istihsal aksamıştır, diyor. 
Aksıyan istihsal nedir? Neden dolayı aksamış--
tır? Yedek parça bulunamamış, lâstik buluna
mamış... Çok rica ederim arkadaşlar, senelik 
istihsali 16 - 18 milyar liraya baliğ ollan bir 
memleJketin istihsali mevzuunda yedek parça 
noksanını muvakkat bir zaman için lâstik buh
ranını vesile ittihaz ederek bunu, istihsal haya
tının aksaması şeklinde mütalâa ederek, ikti
sadi buhran vardır, demek, hakikaten bunu 
ileri süren muhalefet sözcüsünün bundan son
raki konuşmalarını dinliyenlerin itimadını sar
sacağını işaret için kâfidir. 

Muhterem arkadaşlarım; Hürriyet Partisi
nin görüşlerini burada ifade eden muhterem 
arkadaşım Ekrem Alican bâzı nokitaUar üze
rinde durdu. Yukarda bahsettiğim hususlar 
esasen müşterek olan hususlardır. Şimdi bu 
mevzuda 1955 bütçesine nazaran rakamların 
zahirî artışı dolayısiyle 1956 bütçesinin 1955 
bütçesinden daha noksan bulunduğunu ifade 
ettiler. 1956 bütçesinde, fiyat artışı olsa dahi, 
bütçedeki bütün tertiplerin buna aksetmiyece-
ğini ifade ettiler. Ben şunu söylemek istiyo
rum; bu mukayese yanlıktır. Mukayese 1955 
İle 1956 arasında yapılmaktadır. Denilmekte
dir ki; 1956 bütçesi, 1955 e nazaran 344 milyon 
lira fazladır, ama 1955 fiyatları % 12 artmış
tır. Binaenaleyh 1956, 1955 ten şu kad'ar nok
sandır. Böyle şey olur mu? 1955 teki rakam
lar 1955 bütçesiyle alâkalıdır. Bu bütçe ise bit
miştir. Fiyat seviyesi de hükümetin gerek en
cümende, gerekse mütaaddit vesilelerle ifade 
ettiği gibi, nihayet bugünkü seviyesinde istik
rar bulacaktır. Bu seviyeden de daha artarak 
1956 da 1955 in üstünde artarak 1956 rakamla
rından bâzı tenziller yapmak suretiyle tenezzül 
kaydettiğini ifade etmek, hakikata mutabık de
ğildir. Bunu ilâveten arz etmek isterim. 

Yine Ekrem Alican arkadaşımız, hububat 
randımanları mevzuu üzerinde durarak bâzı mü
talâalarda bulundu. Şimdi aldığımız resmî ra
kamları arz edeyim. 
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Bekar itibariyle arz ediyorum : 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

da 
de 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 
» 
» 

97 
81 
112 
71 
94 
121 
124 
129 
86 
103 

Kilo 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

îki kısmın vasatisini mukayese edersek, 
1946 -1950 91 kilo, 1951 -1955 vasati ise 113 ki
lodur. 

Mukayese yapmışken en bol senelerle kurak
lık senelerini karşılıklı olarak aldığımızda, ik
tidarımızın ziraat sahasındaki çalışmaları neti
cesini tesbit etmek* mümkün olur. Bu cümleden 
olarak 1948 en verimli senedir, mukabili 1953 
senesidir. 1948 de 112, 1953 senesinde 129 kilo 
olarak görülür ki, burada fark dekar başına 17 
kilo olarak görülür. Sahaların genişlemesini arz 
etmiyorum. Kendileri en ziyade randıman mese
lesini mevzuubahsettikleri için cevaplarımı ya
lınız bu kısımda arz etmiş bulunuyorum. Maaha-
za ekim sahasının bir misli genişlemiş olması da 
bir hakikattir, bu suretle memleket sathına bu 
yönden bir Türkiye ilâve edildiğini ifade etmek 
isterim. 

Yine son olarak arkadaşım konuşmalarında, 
bütçenin iki buçuk milyara indirilmesi lüzu
munu ifade ettiler, hattâ muvakkat bir bütçe 
yapılmasını teklif ettiler. Yalnız bütçeyi iki bu
çuk milyara indirirken nelerden ve ne kadar 
tenzilât yapılacağını söylemediler. Acaba me
murlara verilen ikramiyelerden mi, hâkimlere 
verilen paradan mı, yahut birçok çeşitli ve mem
leket içi mübrem ihtiyaçlardan mı, yol ve içme 
sulardan mı, mekteplerden mi indirileceğini 
izah etselerdi, biz de istifade etmiş olurduk. 

Muhterem arkadaşlar; son olarak Ekrem 
Alican arkadaşımız, sık sık gerekçede samimi
yet yok, bütçede samimiyet yok, diye diye, sa
mimiyet üzerinde fazlaca durdukları için müsa
ade ederseniz kendilerinin bizzat bu hususta ne 
kadar samimî olup olmadıklarının delillerini arz 
etmek istiyorum. 

1955 yılı bütçesinin müzakeresinde Ekrem 
Alican arkadaşımız şu konuşmayı yapmışlardır. 
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«Üç milyarlık bütçeyi hayal zannediyordum, 

hakikat olmuştur, Hükümeti tebrik ederim» di
yor. 

Sayın Başbakan bir konuşmasında üç beş se
ne içinde bütçe üç milyar olacaktır demişlerdi, 
buna telmihen arkadaşımız Hükümeti tebrik 
ediyor şimdLise bütçenin iki buçuk milyara indi
rilmesini teklif ediyor ve yine sayın arkadaşımız, 
hayat pahalılığı mevzuunda da şöyle diyorlar: ha
kikaten çok enterasandır,- hakikaten politik ha
yatta garip tecelliler oluyor, onun için konuşur
ken çok ölçülü olmak lâzımgeliyor. 

Şimdi pahalılık mevzuunda şöyle diyor : 
«Uzun yıllar boyunca her sahada ihmale uğra
mış Türkiye'mizde son senelerde girişilmiş bulu
nan topyekûn kalkınma hamlesini dikkat naza
rına aldığımız takdirde bu büyük hareketin bil
hassa ekonomik sahada hiçbir sıkıntıya meydan 
vermeden tahakkuk ettirilebileceğine inanmak ve 
hükümet icraatından bu yolda neticeler beklemek 
en hafif tabiriyle safdillik ve insafsızlık olur.» 
«Kanaatimce gerek devlet sektöründe gerekse hu
susi sektörde birdenbire geniş yatırımlar yapma
ya başlıyan, memleketin her köşesinde iktisaden 
cihazlanmaya gayret sarf eden bir iktisadi bün
yenin para ve kredi hacımlarında elbet tevessü-
ler meydana gelecek..» Şimdiki tenkid mevzula-
rıdır. «..tevessüler meydana gelecek iç iştira gücü 
ile dış iştira gücü arasındaki muvazene tabiatiy-
le derhal . teessüs edemiyecektir. Bu bakımdan 
menfi diye vasıflandırdığımız neticelerin başta 
gelen saiklerinin müspet neticeleri doğuran ted
birler olduğunu gözden uzak tutmamak icab-
eder..» 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Çok gü
zel söylemiş. (Gülüşmeler) 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Çok güzel 
söylemiş, biz de tamamiyle iştirak ediyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, efendim. 
REÎS — Hükümet adına Samet Ağaoğlu. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ

LU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar; hu
zurunuza hükümet adına ve işletmeler Vekâleti
nin bütçesinden evvel çıkmış olmaklığımm sebe
bi muhalefetimizin, her üç muhalefet partimizin 
takibetmiş bulundukları yanlış metodu biraz te
barüz ettirmek, biraz açıklamak ve bu metodun 
vekâletimin işlerine taallûk eden kısımlarından 
bâzıları üzerinde bütçe müzakerelerinin devamın-
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ca belki bu metoda bu kadar açık ve bariz bir şe
kilde gitmezler, kendilerini önlerim düşünmem-
dir. Bu metot nedir? Dikkat ediniz arkadaşlar, 
evvelâ Türkiye Büyük Millet Meclisinde hemen 
hemen ilk defa rasladığımız bir obstrüksiyon 
hâdisesi cereyan etti, bundan başlıyacağım. Mil
let Partisi Sözcüsü huzurunuzda pervasızca beş 
saat konuştu. Ve hattâ icabederse^ıralara bile 
hitabetmekten çekinmem, ben bu kürsüden mil
lete hitabediyorum, demek suretiyle milletin ha
kiki mümessilleri olan huzurunuzu dahi inkâr 
etti. Bu nasıl metot bu? Bir yandan gülmek lâ
zım. Hakikaten, sıralara hitabetmekten çekinmi-
yen bir muhalefet hatibi. Âla, evinde de sandal 
yeler, duvarlar vardır; (Gülüşmeler). 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Tezada düş
tünüz, Samet Bey. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Fakat, 
bir bakıma meseleyi ciddiye almak lâzımdır. Di
yor ki, B. M. M. huzurunda; ben sizi kaale al
mıyorum, ben buradan millete hitabediyorum. 
Halbuki millet sizsiniz arkadaşlar. Dört sene 
müddetle kayıtsız, şartsız milleti siz temsil edi
yorsunuz. Muhalefet de dâhil olmak üzere. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Millet değil, 
milletin mümessilleri. 

REÎS — Karşılıklı konuşmayınız, efendim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Hukuku 

âmme hocamız derhal harekete geldi. Ben sözle
rimi tekrar ediyorum. Zapta bu suretle geçecek; 
Anayasanın sarih hükmüne göre Türk milleti
nin kayıtsız, şartsız mümessili Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) Evet; kayıtsız, şartsız mümessili. Burada 
bir mebus çıkıyor ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kaale almıyor, ben, milete hitabedi
yorum diyor. 

Muhterem arkadaşlar; Millet Partisi sözcü
sünü, çok evvel yazıılmış olduğu anlaşılan pro
paganda kitabını okumasından dolayı tebrik et
mek istiyorum. Bu okumada hakikaten büyük 
bir maharet gösterdi. Zira siz onu sonuna kadar 
dinlediniz. Ama bunu kim yazdı? îyi biliyorum 
ki arkadaşlar, meselâ bâzı kelimeleri (Ufa bey
nelmilel teşkilâtı gibi) o katlar yanlış telâffuz 
ettiki asla kendisinin kaleminden çıkmış olması 
mümkün değildir. (Gülüşmeler) 

REÎS — Samet Bey, devam buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet adına 

&pnu§uyor. 

1956 O : 3 
REÎS — Devam buyurun, efendim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ben hü

kümet adına bir metodu açıklamak için huzuru
nuza çıktım. Açıklıyorum.. 

Şimdi gelelim diğer muhalif partilerimizin 
yine müşterek olan metotlarına... Dikkat ediniz 
arkadaşlar... Vazıh hiçbir mütalâa yoktur. Ben
den evvel hatip arkadaşlar işaret ettiler. Ne is
tiyorlar? Envestism anları yapmayın mı diyor
lar, asla... Böyle bir hükme raslamıyoruz. Meto
du gösterin.. Hangi metodu tatbik etmek iste
diğinizi gösterin... Asla buna temas' etmemek
tedirler. Buna mukabil çok umumi cümleler, pe
rişan, hesapsız bir ekonomi, plânsız, koordinas
yonu olmıyan bir gidiş gibi cümleler. Plân ne
dir? Şimdiye kadar tarif etmediler plânı arka
daşlar. Açınız Büyük Millet Meclisinin zabıtla
rını, plansızlık iddiasında bulunan muhalifleri
miz plândan kasdimiz şudur diye bir tariflerine 
raslamıyacaksınız. O halde nec[ir istedikleri? 
Bunu iktidar olarak kendilerinden sormak mev
kiindeyiz. Plândan kasdiniz nedir? Koordinas
yondan kasdiniz nedir? Madem ki, bu memleke
tin ekonomik kalkınmasında müşterekiz, hangi 
noktasında ekonomik realitelere riayet edilme
miştir; şekerde mi, çimentoda mı, elekrikte mi, 
barajda mı, hangisinde? Davet ediyorum onları 
açınız zabıtları bir tek misal vermemişlerdir, 
şimdiye kadar. Şimdi bu bütçe konuşmalarında 
verdikleri misallerden bir iki tanesini huzuru
nuzda teşrih edeceğini, mantığa vurarak teşrih 
edeceğim. Buna ihtiyaç vardır arkadaşlar. Zarif 
olması, nüktedan olması lâzımgelen muhalefeti
miz, itiraz edeyim, kullanacağım kelime için be
ni affetsinler, çok kaba bir tabiye kullanmakta
dır. Bu tabiye, bütün bir Meclisi lâf kalabalığı 
içinde, mantıkla izahı mümkün olmıyan lâf gü
rültüleri içinde şaşırtmak, ondan sonra işin için
den çıkıp gitmekten ibaret. 

Yo, öyle şey olmaz. Burada söylenen sözler
de, hele bütçe müzakeresi gibi çok ciddî mese
lelerde, bir milletin, bir devletin bir senelik mu
kadderatı ile ilgili kararlar verileceği mesele
lerde ağzımızdan çıkan her sözün delillerinin, 
mesnetlerinin bulunması şarttır. Bu vazife ikti
dara düştüğü kadar, muhalefete de, hattâ daha 
fazla olarak düşer. Çünkü iktidar yaptım diyor, 
eser gösteriyor, baraj gösteriyor, santral göste
riyor, köprüler gösteriyor. Muhalefet ise yapma
dın diyor. Bu delilleri gösteren iktidara karşı 
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iddialarının bir vehim bir hayal, bir seraptan 
ibaret olmadığını ispat etmek kendilerine düşer. 
Bu nasıl konuşuş ? Rakam yok, vesika yok, delil 
yok, tarif yok. 

Nüvit Yetkin arkadaşımızı Malatya'dan ta
nırım. Cidden siyasi hayata büyük bir istidadı 
olduğunu kısa zamanda gösterdi. Kendisi şair
dir, hassastır, iyi bilirim. (Gülüşmeler) hitabeti, 
derhal söyliyeyim ki, muhalif arkadaşlarımızın 
birçoğundan daha güzeldir, hatiptir. Ama bu 
sefer içinde bulunduğu mektebin bir metoduna 
çok süratle intibak etmiş olduğunu görmekle 
üzüldüm. Hakikaten, benden evvelki arkadaşım 
da işaret etti ama, ben de Nüvit Yetkin arka
daşım namına işaret etmeden geçemiyeceğim. 
Çünkü içinde bulunduğu mektep hakikaten fit
ne, tahrik ve fesadı mükemmel öğretmektedir. 

Nüvit Yetkin grupumuzla Hükümetimizi ve 
Hükümetin içinde bir arkadaşımızı Hükümetle 
biribirine düşürmek istiyen bir tarz kullandı. 
Arkadaşlar, bu tabiyeler kullanıla kullanıla 
o kadar yıpradı, politik zarafet ile izah edilecek 
tarafları dahi kalmadı. Bu itibarla Nüvit Yet
kin arkadaşımız için açık ifade edeyim, biraz 
kaba bir silâh oldu. Söylemek mecburiyetinde
yim ki, hiçbir kimse Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünde böyle bir silâhı reva görmemelidir. 
Sonra biz kendilerini şahıs ve isim fark olmadan 
topyekûn ele alıyoruz. Onlar ne istiyorlar, reisi
mizden ? 

Dikkat edin arkadaşlar, onlar bizi nasıl böl
mek istiyorlar... Ne istiyorlar reisimizden1? Dur
madan Adnan Menderes, Adnan Menderes diyor
lar... Âdeta insana şöyle bir fikir geliyor, büt
çeyi ve gerekçesini bu kadar tenkid ettiler. Bu 
na rağmen Adnan Menderes kalkıp dese ki, şim
di «Ben Hükümetten çekiliyorum.» O zaman bü
tün tenkidlerini geri alıp, bütçe lehinde rey ve
receklerdir. Neye hep Adnan Menderes üzerin
de duruyorlar. Bu metot belki gazetede, sokak
ta kullanılır. Oralarda bu şekilde politika yapı
lır. Hattâ bunun Türk efsanelerinde bir misali 
vardır. Biliyorsunuz bir Tepegöz efsanesi vardır. 
Onun gözüne vurun derler. Çünkü çok kuvvetli 
bir adamdır. Başına vurulursa yenilebilir... Fe
na bir metot. Bir meclis huzurunda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu metodu kullanmak 
asla doğru değildir. Bu fena bir metot... 

Şimdi, buna böylece işaret ettikten sonra, 
mevzumuza gireceğim. 
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Ekrem Alican arkadaşım; iktisadi kalkın

mamızın muhtelif safhalarını güya tetkik ve 
tenkid ederken, dikkat ettim gayet garip Mr 
usul kullandı. Nerede kendisinin işine yarıyan 
bir vakıa varsa onu buluyor, nerede işine yara-
mıyan bir nokta varsa onu ret ve inkâr ediyor! 
işte şimdi bir misal olarak Sivas Çimento Fab
rikasını ele alacağım. Buna geçmeden evvel di
yeceğim ki ; aziz arkadaşlar; Türkiye'de miin> 
ferit fabrikalar yapma devri çoktan geçmiştir. 
Türkiye sınai cemiyet merhalesine giriyor. Tür
kiye'de bünye değişikliği oluyor, Türk milleti 
yepyeni içtimai bir merhaleye giriyor. Türkiye, 
hayat seviyesiyle, maddi, mânevi değerleriyle 
yepyeni bir merhaleye atlıyor. Bu sıçrayışın 
İstırapları, yorgunlukları, döküntüleri elbet ola
caktır. Ama sıçrayış esastır. Ve milletçe yapıl-

v maktadır. Siz bir milletin bu kadar büyük bir 
içtimai ve iktisadi değişiklik yapması hâdisesi
ni bir tarafa bırakınız, ve yalnız filân köşede 
bir fabrikanın 10 gün kömürsüzlükten işliye-
memesini sözünüzün başını getirip koyunuz. Ni
çin Sivas fabrikası bir istihsal kaybına uğrasın, 
diye fe ryadediniz! 

Şurada Ekrem Alican'ın metodunun bir ace
miliğine de işaret yerinde olur. Hep getirip 
1954 senesini tenkid etmektedir. O zaman bu 
işin başında şimdiki siyasi arkadaşı vardı, ya
ni tenkid ettiği Fethi Çelikbaş vardı. (Bravo 
sesleri) Ama Sayın Fethi Çelikbaş o zaman De
mokrat Partinin vekili idi. Ben de vekilim. Bir' 
parti iktidarında Vekiller Heyeti, hükümetler 
istimrar halindedir. Bunun içindir ki, onun mü
dafaasını şimdi ben yapacağım. 

| FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Zahmet efc-
I me Samet Bey..: 

İŞLETMELER VEKÎLl SAMET AĞAO#LIT 
(Devamla) — Ne yapalım, ben açmadım. Arka
daşınız açtı, bu sebeple de 1954 senesini ben 
müdafaa ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, Sivas Çimento Fabrikası 
1954 senesinde kömürsüzlük yüzünden §u ka
dar saat çalışmamış, elektrik santrali sebebiyle 
de şu kadar saat çalışamamış, bunlar istihsal 
programına nazaran 1/4 e tekabül eden bir is
tihsal kaybına mal olmuş. Âmenna.. Ama şunu 
kabul etmek lâzımgelir ki bir sanayi şubesi is
tihsali kül halinde mütalâa edilir. Ben kendi
lerine söyliyeyim,. beyanlarıma sonuada, dj&a** 
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lar ki, 1955 senesinin rakamları elime geçmedi, 
bilmiyoruz. Kendileri Bütçe Komisyonunda aza
dırlar, orada bu rakamı söyledim, nasıl bilmez
ler? 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Âza değilim. 
İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞ-

LU (Devamla) Ama orada idiniz. 1955 senesin
de Sivas Çimento Fabrikasının istihsali 1954 
gibi az olmuştur Fakat aziz arkadaşlar, Türki
ye'de çimento sanayii bir bütün olarak müta
lâa edilmelidir. 1954 senesi sonunda, o senenin 
fiilî imalâtına göre bu sanayi yaptığı mütezayid 
programla 1955 yılı için 750 000 ton istihsal 
tesbit etmişken 820 000 tonla seneyi bitirmiştir. 
yani büyük bir farkla istihsal yapmıştır. Niçin 
Ekrem Alican kül halindeki neticeyi almıyor da 
yalnız Sivas fabrikasının işlemediği 30 gün üze
rinde duruyor? Kül halindeki netice karşısın
da hattâ beni tebrik etmesi lâzımgelirdi, niçin 
yalnız Sivas Çimento Fabrikasına gidiyorlar. 
Kuzum artık rakamlar konuşsun. Ben, zatıâlini-
zi iktisatçı bilirdim, meğer değilmişiniz. (Sol
dan Ve sağdan; gülüşmeler) Vallahi arkadaşım, 
ben, sizi iktisatçı bilirdim, değilmişsiniz. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Ben de sizi 
ebediyatçı bilirdim, hakikaten edebiyatçısınız. 

İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Sonra bir de Zeytinburnu 
Fabrikamız vardır, taş kömürle işler. 1954 te 
istihsali 155 940 ton, 1955 te 180 080 tondur, 
tebrik etsenize beni. 30 bin ton fazlalık var, teb
rik etsenize beni, niçin yapmıyorsunuz? 

Söftra bizim yine bir kartal fabrikamız var
dır, 1954 te 115 798 ton istihsali olmuştur, 1955 
senesinde ise bu miktar 151 100 tona çıkmış
tır. Kuzum bu sefer çok muhtemel idi, Sivasa 
giden tren kara saplansa, kömür yetişmese ve 
fabrika çalışmasa idi ne olacaktı. Bu sene yine 
15 gün kadar Karadeniz geçit vermedi, 15 gün 
deniz yolu ile Türkiyenin hiçbir tarafına bir ki
lo kömür gitmedi. Bu müddet zarfında sitokla-
rımızla idare ettik. Bu biraz daha uzasaydı bel
ki filân falan fabrika kömürsüzlükten dura
caktı. Dünyanın neresinde normal stoklardan 
fazla kömür bulundurulur? 
~~ BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — 400 bin ton da Zonguldak'ta kaybettik. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hatibi şaşırt
mayın. (Gülüşmeler) 
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İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOÖ. 

LU (Devamla) — Ben oraya şimdi girmek is
temiyorum. Fakat icabederse açarım. 

Aziz arkadaşlarım; şayet kömürsüzlük çi
mento sanaviini tehdidetmiş olsaydı 1954 sene
sinin istihsali ile 1955 istihsali arasında 121 bin 
ton fazla istihsal olmazdı.' Bu seneki çimento 
istihsali belki de bir milyon 200 bin ton olacak
tır. Bu rakamı bîr tarafa kaydediniz. Bu sene
nin ortasından sonra dahilden temin edeceğimiz 
çimento ile ihtiyaçlarımızı karşı! ıyacağımızı 
kuvvetle tahmin ediyoruz. Bu bir milyon 200 
bin ton için de; bu sene faaliyete geçecek dört -
beş fabrikanın istihsalleri dâhil değildir. Kapasi
te işte böyle yükseliyor. Ekrem Alican arkadaşı
mız bilsinler ki, çimento istihsali 1957 de 2,5 
milyon tona çıkıyor. Ekrem Alican arkadaşımın 
bu rakamları görsünler de Sivas Çimento Fab
rikasının kapasite noksanlığından şikâyet etme
sinler, dikkat edin. (Bilhassa burasını ibretle 
dinlemenizi istirham ediyorum), şimdi huzuru
nuzda hükümet adına konuşurken, yüreğimin 
bir kenarında kanayan bir nokta var, hakikati 
söyliyeyim, içimizde 5 sene beraber çalıştığımız 
şu veya bu taraflarını bildiğimiz Ekrem Alican'-
m bu kadar rakamsız, delilsiz, mantıksız konuş
ması karşısında muhalefet namına üzülüyorum. 

Ekrem Alican selüloz sanayiinin kapasite dü
şüklüğü gösterdiğini iddia ediyor. Fakat selüloz 
sanayiini topyekûn ele almıyor. Yani İzmit Fab
rikasını almıyor. Dediklerini aynen okuyacağım, 
tetkik zahmetine de katlanmamış, 1954 senesi Mu
rakabe Heyeti raporundan bir iki rakam almışlar, 
bir iki cümle almışlar, bizzat tetkika girişmemiş
ler. Diyor ki : Saman selülozu kapasitesi 3 200 
ton olduğu halde, 1954 yılında 1 900 ton işlen
miştir. Paçavra selülozunun işlenen kısmı kapa
sitesinin % 36,33 tür. Arkadaşlar, selüloz fab
rikasının muhtelif cins kâğıt imal eden muhtelif 
makineleri vardır. Fabrika şu kağıttan çok, bu 
kâğıttan az imal eder. Biz ona şu kâğıttan az 
imal et, bu kâğıttan çok imal et deriz. Saman az 
olmuş, graft kâğıdı yapmış, karton yapmış, por
takal v. s. sarılan kâğıtları yapmış, ambalaj kâ
ğıdının ince cinsi bir kâğıt olan mutfak kâğıdı 
yapmıştır. Ben kendilerine haber vereyim, selü
loz fabrikamızın nazari kapasitesi 42 bin ton
dur. Geçen sene 46 bin ton imalât yaptı. Bu se
ne 50 bin ton yapacak. 

Arkadaşlar, bu neye benzer bilir misiniz? Bir 
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mensucat fabrikası piyasa ihtiyacına göre çalı
şır. Bâzı iptidai malzeme yokluğu muvacehesin
de imalât nev'ini değiştirir. Bu fabrikanın ima
lâtını tetkik ederken onun kül halindeki imalâtı 
nazara alınır, ilim adamları bu suretle tetkikat 
yapar, neticeye bakar. Tetkik böyle yapılır, arka
daşlar. Ama gelip bu kürsüde tannan, berrak 
bir sesle gökten ilhamlar okuyormuş gibi, Yük
sek Meclisin müsamahasiyle de olsa delilsiz, ra-
kamsız, va'zeder şekilde konuşulmamalıdır. Ko
nuşulur, burada, bu kürsüde rakamları konuş
turmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir noktayı berayı malûmat arz 
edeyim. Ekrem Alican Bey zirai sanayie ehem
miyet verildiğinden memnun olduklarını beyan 
ettiler, şeker fabrikalarından bahsettiler. Ama 
zirai .sanayi yalnız şeker sanayii değildir. Bunun 
yanında orman sanayii de vardır. Halbuki suni 
kereste fabrikaları kurmak üzere bir şirket te
şekkül etmiştir, faaliyete geçmek üzeredir. Bolu 
gibi bâzı vilâyetlerimizde de hususi, teşebbüs 
Devletin yardımı ile bu meseleleri daha evvel 
ele almış bulunmaktadır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Kaç fabrika? 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Tasavvu
rumuz beş fabrikaya hemen başlamaktır. 

Şimdi şeker fabrikalarının, bâzı şeker fabri
kalarının kuruluşlarında ekonomik zarurete ria
yet edilmiyor, iddiasına geçelim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Lâf... 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ekrem 
bey bunu söyledikten sonra kendisinden tafsi
lât beklemek hakkımızdır. Hangi fabrikada ve 
hangi noktalarda riayet edilmemiştir? (Soldan, 
Adapazarı sesleri). Müsaade buyurun... Bir fab
rika söyliyor, Kütalrya fabrikasını söyliyor. 
(Soldan, Burdur sesleri). Kütahya fabrikasını 
söyliyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Söylemek istiyor. 

SAMET AĞAOĞLU (De vamJa) — Evet Es
kişehir fabrikasının sahasının Kütahya'da yeni 
bir fabrika yapmak suretiyle taksim edilmiş ol
masından dolayı Eskişehir fabrikasının rantabl 
çalışmadığım,, tam kapasite ile çalışmadığını 
söyliyor. Bu da tetkiksiz ve delilsiz bir iddiadır. 

Arkadaşımız intihap dairesi işleriyle hepi
miz gibi meşgul olduğu için Adapazarı 'nın va-
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ziyetini kaale almıyor. Adapazarı fabrikası ken
dilerinin de çok şiddetle takibedip istedikleri 
bir fabrikadır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ailece... (Soldan, gülüşmeler). 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Çünkü 
Adapazar'ındaki fabrika, kendilerinin çok şid
detle takibettikleri ve istedikleri bir fabrika idi. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Bravo Samet 
Bey. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, Eskişehir fab
rikamız, rakamlar vereceğim, Kütahya fabrikası 
kuruluncaya kadar forse çalıştı. . Şeker fabri
kalarının kapasiteleri işledikleri günlük pancar 
ile ve 100 gün çalışma esasına göre hesabedilir. 
Memleketimizde bütün şeker fabrikaları 100 
gün üzerine çalışacaklardır. Yalnız Erzurum, 
zannederim 60 gün üzerinden çalışacaktır. Çün
kü irtifaı yüksektir. 1951, 1952, 1953 senele
rinde 100 gün çalışması lâzımgelen eski şeker 
fabrikası, 168, 145, 124 gün çalışmışlardır, son 
forse çalışmıştır. Böyle çalışmaktan mütevellit 
makinelerin çabuk yıpranması gibi malların 
yanında, istihsal mevsiminin uzaması karşısında 
pancarın şekerinin kaybolması, kızışması, uzun 
yollardan nakledilmesi gibi muhtelif sebepler de 
bu ziyana inzimam etmektedir. 

Eskişehir fabrikası pancarı nereden alıyor
du, hinterlandı neresi idi, ben söyliyeyim. Kü
tahya'dan, Adapazarı ovasından pancar getirt
mekte idi. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Kütahya fabrika
sı, senelik kapasitesi 12 bin ton olan," yani gün
de 800 ton pancar işlemek üzere kurulmuş olan 
bu fabrika bu hinterlanttan bir şeyler çaldı mı? 
Hayır, çalmadı. Bilâkis bu fabrika Kütahya'ya 
kazandırdığı gibi Eskişehir'e ve Adapazarı'nâ 
verilmiş bulunan sahaların ayrılıp bu fabrika
lar pancar yetiştirmesine mukabil Eskişehir'in 
asıl halkının yalnız Eskişehir fabrikasına pancar 
yetiştirmek gibi çok ehemmiyetli bir netice de 
vermiştir. Bu sene 130 bin dönümlük bir taah
hüt vardır. Bu taahhüt tamamen yerine geti
rilecektir. Geçen sene 80 bin idi ve bunun sebe
bi başka idi, pancar fiyatları meselesi idi. Bu 
sene 130 bin dönümlük bir sahanın ekilmesi ta-
ahhüdedilmiş bulunmaktadır ve Eskişehir fab
rikası tam kapasite ile çalışacak, yani 38 - 39 
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bin.ton seker istihsal edecektir. Bir arıza ol
mazsa tabiî. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu verdiğim 
birkaç misal Hürriyet Partisi adına konuşan 
arkadaşımızın etüdlerindeki noksanlığı, metot-
lanndaki noksanlığı, doğru olmıyan ve yanlış 
olan tarafları biraz meydana çıkarmıştır, zanne
derim. Vekâletler bütçelerinde de aynı metot
ları tatbik ettikleri takdirde elbette ki vekil ar
kadaşlarımızdan ve sözcü arkadaşlardan ala
cakları cevaplar vardır. Benim vekâletimde de 
aynı şey olacaktır. 

Ben, Yüksek Heyetinize bir noktayı daha 
açıklamak istiyorum : 

1956 senesi Demokrat Parti iktidarının bü
yük zafer senesi olacaktır. (Soldan, şiddetli al
kışlar). Tunebilek'in birinci ünitesi daha dün 
açıldı. Bir ay sonra, Nisanda bütün üniteleri 
açılmış bulunacak. 60 000 kw. elektrik istihsal 
edecektir. Çatalağzı'mn, Martın 4 ünde 6 ncı 
ünitesi ikmal edilecek. 1956 sonunda Sarıyar 
Barajı bitmiş olacak. 7957 başında Karabük 
tesisleri istihsali 350 - 400 bin tona çıkacaktır. 
Bu sene sonunda İzmit Boru Fabrikası bitecek, 
Zonguldak limanı ve ikinci lâvvarı biteceik. 
Birincisi 1955 içinde bitti. Bunları saymaya lü
zum yoktur. 1956 senesi içinde ve 1957 senesi 
başında büyüklü küçüklü yüze yakın1 fabrika, 
baraj ve sair tesisler Türk Milletinin hizmeti
ne girecektir. Muhaliflerimiz bunların tetevvüç 

.1956 C : 3 
senesini bize idrak ettirmemek için beyhude bir 
gayret içindedirler. (Sağdan, gürültüler). 

Ben, kendilerine şunu arz etmek isterim ki, 
bütün bu eserler Türk Milletinin eserleridir. 
Türk Milletinin sinesinden doğmuş olan büyük 
kalkınma azim ve kararının, bir an evvel lâyık 
olduğu medeniyet seviyesine ulaşmak kararının 
eserleridir. Bu eserler birer âbide olarak Türk 
Milletinin eseri ve Demokrat Partinin iktidarı 
zamanında tahakkuk etmiş eserler olarak tari
he geçecektir. Sizin bu dedikodularınız ise ha
vadaki sesler gibi iz bırakmadan dağılıp gidecek
tir. (Soldan, sürekli alkışlar ve bravo sesleri). 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

I REİS — Ne münasebetle söz söylemek iste
diğinizi beyan etmenizi rica ediyorum, efendim. 
Dahilî Nizamnamenin 95 nci maddesi mucibin-

j ce kendinize bir tariz mi olmuştur? 
I FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tariz de

ğil, tariz denemez. Fakat ismimden bahsedildi, 
biraz hatalı bahsedildi. İzin verirseniz konuşa
yım. 

REÎS —.Dahilî Nizamnamenin 95 nci mad
desine göre zatı hakkında tariz, ileri sürdüğü 
bir fikre aykırı ve hilaf mütalâa serdetmedikçe 
Riyasetçe söz verilmesi mümkün değildir. 

Alman karar mucibince yarın sabah saat 10 
da toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma, saati : 19,52 
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