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1 - SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci Celse 
1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasının ne-

yeti umumdyesi üzerinde görüşüldü. 
înikada fasıla verildi. 

İkinci Celse 
1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasının he

yeti umumiyesinin görüşülmesine devam olun
du. 

İnikada fasıla verildi 

Üçüncü Çeke 
1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasının he

yeti uraumiyesi üzerindeki müzakereye devam 
olundu. 

Diyarbakır Meftmsu Yusuf Azizoğlu, Riyase-

Tahrirî sualler 
1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 

Samsun Demokrat Parti Teşkilâtı Eşya Piyan
gosu biletlerinin satılış şekline dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/310) 

Teklif 

1. — İzmir Mebusu Nuriye Pmar'ın, Üniver
siteler Kanununun 24 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi (2/448) (Maarif ve Büt
çe encümenlerine) 

tin mütaaddit ihtarlarına rağmen Makamı Ki
yasete hakareti tazammun eden sözler sarf et
tiğinden dolayı hakkında iki celse için Mec
listen çıkarılma cezası kabul olundu. 

* Cumartesi ve Pazar ıgünleri de dânil olmak 
üzere, saat 10 dan 13 e, 15 ten 20 ye kadar top
lanılması kafbul olundu. 

21. I I . 1957 Perşemîbe günü saat 10 da top
lanılmak üzere înikada: nihayet verildi. 

Reisvekili Kâüp 
Tokad Mebusu Van MeJbusu 

İhsan Baç MusUh Görentaş 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

AtUlâ Konuk 

2. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars 
vilâyetine 1956 yılında ne miktar sobalık sac 
ve cam tahsis edildiğine dair tahrirî sual tak
tiri İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/311) 

Teskere 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 Büt

çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasabat 
Reisliği tezkeresi (3/478) (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRÎNCI OELSE 
Açılma saati : 10,05 

REÎS — Reisvekili Agah Erozan 
KÂTtPLEE : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), îhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendini. 
(Kayseri mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1, — 1957 malî yüi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihas^ ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

REİS— Söz, Bütçe Komisyonu Mazbata Mu
harriri Sebati Ataman'mdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Hürriyet Partisi Meclis 
Grupu adına, dün 1957 bütçe lâyihası hakkında 
grupunun görüşünü ifadeletmek üzere kürsüye 
çıkan grup sözcüsü, beyanını evvelâ 1950 yılı 
bütçesi münasebetiyle eski yılların bütçeleri üze
rinde ve ondan sonra da memleketin umumi ikti
sadi vaziyeti üzerinde, iki kısma tefrik etmek su
retiyle, yaptı. 

Bendeniz, bütün konuşan arkadaşların, komis
yonun bütçe hakkındaki görüşünü ve memleketin 
umumi iktisadi vaziyetini ne tarzda mütalâa et
tiği hakkındaki, bütün arkadaşlara cevap teşkil 
edecek olan cevaplarımı ve izahatımı, muhtelif 
grupların sözcülerinin ve diğer kendi namlarına 
söz almış olan arkadaşlarımızın izahatlarından 
sonra vermeyi tercih ederim. Fakat Ekrem Ali-
can arkadaşımızın... (Soldan gürültüler) 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Afyon) — Arkadaş 
değildir o.. Ne arkadaşı? (Soldan «ona arkadaş 
deme» sesleri ve gürültüler) 

REÎS — Murad Âli Beyefendi müdahale et
memenizi rica ederim. 

Devam buyurun. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Hürriyet 

Partisi Sözcüsü sevgili Ekrem Alican arkadaşı
mızın... 

REÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Teşekkür 
ederim. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Bütçe üze
rinde vâki beyanatmdaki hakikata aykırı, taraf
gir, partizan görüşlerinin üzerinden büyük bir 
zaman fasılasının geçmesine gönlüm razı olma- , 
dığı için söz almış bulunuyorum. 

Hürriyet Partisi Sözcüsü bütçe hakkındaki 
sözlerine, Hükümetin bütçe gerekçesi hakkında 
ağır ifadelerle, ağır ithamlar yapmak suretiyle 
başladı. Bu gerekçe hakkındaki ithamlara gerek
çe sahibi olan Hükümet elbette cevap verecektir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-.. 
bul) —Tümen, tümen. 
. SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Bendeniz 
yalnız gerekçeyi tarafgiıY partizan görüşü temel 
ittihaz etmekle, vuzuhsuzlukla^itham eden bu söz-: 
cünün bizzat kendisinin ne kadar tarafsız oldu-
ğünu, ne kadar vuzuha riayet ettiğini ve ne ka
dar partizanlıktan uzak kaldığını şimdi izahatım
la Yüksek huzurlarınıza arz etmiş olacağım. Grup 
Sözcüsü evvelâ bütçenin denkliği meselesine te
mas etmektedir. İşe denk bütçenin tarifiyle baş
lıyor. İfadelerini aynen okuyoyrum, diyor ki : 
«Bütçeler, adlarım denk koymakla değil, samimi
yet, umumiyet, ve tasarruf kaidelerine âzami dik
kat ve itina ile hazırlanmak, bu esaslar içinde 
kanuniyet iktisabetmek ve bir yıllık icra sonunda 
tahsilat ve sarfiyat miktarları tahminlere uygun 
surette tahakkuk ederek mütevazin bir şekilde ne- ; 
ticelenmek şartiyle denk bütçe vasfını iktisabe-
derler.» Ve yine diyor ki: «Maliye Vekili Ana
dolu Ajansı ile yayınlanan beyanatında bütçe 
hakkında, bu bütçe Demokrat Parti iktidarının 

4. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

— 361 — 
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4 ncü denk bütçesidir, dedi. Bu hilafı hakikattir.» 

Elbette Maliye Vekili hükümetin Meclise sun
duğu bütçenin denk bütçe olup olmadığı mevzu
unu takdir ederken Hürriyet Partisi Grupu Söz
cüsünün verdiği tarife yüzde .yüz riayet ederek, 
o bütçenin denk olup olmadığı hükmünü ajansa, 
bekleyin bütçe Meclisten çıksın, tatbik edilsin, he
sabı katiler belli olsun, Büyük Millet Meclisine 
hesabı katiler gelsin, ondan sonra denk olup ol
madığını söylerim, şimdi denk olup olmadığını 
bilmiyorum, diyemez. Hükümet elbette, biz Büt
çe Komisyonu gibi, denk olarak yüksek huzuru
nuza getirdiği bütçenin denk olduğunu iddia 
eder ve bu iddia rakamlara müstenittir. Şimdi 
1957 bütçe lâyihasını, encümen olarak, 6.1 aza
dan mürekkep bir encümen olarak iki buçuk ay 
âriz ve amik tetkik ettikten sonra Yüksek huzu
runuza clenk olarak sunmuş bulunuyoyruz. (Sol
dan, bravo sesleri) Bu bütçe tatbikatın] geçirdik- , 
ten sonra, hesabı katî ile alacağı netice denk mi 
olur, denk mi olmaz! Bunun hakkında şimdiden 
bir beyanda bulunmak, en hafif tâbiri ile, ciddi
yetsizlik olur arkadaşlar. (Soldan, bravo, sesleri) 
Grup Sözcüsünün, azasının birçoğunun malî ve 
iktisadi mevzulara aşina oldukları iddia edilen 
veya bu şekilde far/edilen grupun, bu mevzula
ra en çok aşina olduğu iddia edilen sözcüsünün, 
bütçe ile hesabı katî arasındaki aşikâr farkı bir 
tarafa bırakarak, bir bütçenin denk olup olmadı
ğı keyfiyetini, hesabı katî neticesini beklemeye 
talik etmesi ve ondan sonra daha hesabı katisi 
yapılmamış olan 1956 bütçesi ve daha kanuniyet 
kesbetmemiş olan 1957 bütçesinin denk olmadığı
nı iddia etmesi, samimiyetsizlik ve vuzuhsuzluk 
tâbirleri ile ifade edilebilir. Ve böyle ifade edil
mesi de haklıdır. Eğer bir bütçenin denk olup ol
madığı hesabı katinin neticesine muallâksa, 1956 
bütçesi denk değildir, demekle beraber, denk de
ğildir de denilemiyeceği gibi, nasıl 1956 yılı büt
çesine Maliye Vekilinin denk demesini kabul et
miyorsanız, denk değildir demekte de sizin o ka
dar hakkınız olmaması lâzımgelir. (Soldan, bra
vo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, bütçede denklik meselesi 
rakamla ifade edilir. Bütçenin iki kolonu var
dır: Gelir ve gider. Bir bütçede gelir ve gider 
müsavi oldu mu bu bütçe denktir. Bu bütçe' icra 
edildikten sonra hesabı katîde vereceği netice ne
dir? Hesabı katî neticesinde bütçe ya açık verir 
veya fazla verir. Hesabı katîde bütçeye, dünya-
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ııııı' hiçbir yerinde, en iptidaisinden en müterak
ki memleketlere kadar tıpatıp denk bütçelere ben 
tesadüf etmedim, asla tesadüf etmedim. Nazari 
olarak ancak milyonda bir olarak hesabı-katî ne
ticesi denk çıkabilir. Binaenaleyh denk mefhumu
nu hesabı katiye bağlamak tamamen nazari bir 
spekülasyondan ileri gidemez. Gelir ve varidat 
muhammenatı ile masraf muhammenatı denk ola 
rak gelirse o bütçeye denk bütçe t vasfı verilir. 

Muhterem arkadaşlar; grup sözcüsü bunla
rı bilir, fakat Hükümetin dört milyar küsurluk 
bu bütçeyi denk getirmek muvaffakiyetini ve 
Bütçe Komisyonunun bu bütçeyi, bütçenin mas
raf kısmına zamlar yaptığı halde, yine denk ge
tirmek hünerini çekemez... (Sağdan, gülüşme
ler) 

Arkadaşlar; bütçelerin denkliği mevzuunda, 
hesabı katilerden sonraki denkliği ispat vahime-
siyle 1954 bütçesi hesabı katîsi hakkında bir tet-
kikat yapıyor ve evvelâ diyor ki ; hesabı katî lâ
yihası Meclise on dört ay evvel gelmiş, Divanı 
Muhasebat Encümeninde bir sene ikametinde 
mahzur görülmemiştir gibi imalı, vuzuhsuz, ya
ni ne dediği belli olmıyan ifade kullanıyor. Ya
ni Büyük Millet Meclisine 1954 Hesabı Katî Ka
nunu on dört ay evvel gelmiş, erfken mi gelmiş 
belli değil. Divanı Muhasebat Encümeninde bir 
sene beklemiş. Bunda mahzur görülmemiş diyor. 
Meclise gelen bir kanun lâyihası Meclise mal-
olmuş demek değil midir? Her hangi bir mebus 
her hangi bir encümene gidip, kanun lâyihası
nın muhtevası hakkında malûmat edinmek im
kânından mahrum mudur? Divanı Muhasebat 
Encümenine gitti de, şu hesabı katî lâyihasını 
verin dedi de mahremdir, kasada kitlidir mi de
diler? Neden bu imalı cümleyi sarf eder? (Sol
dan, âdeti, sesleri) Cevap? Kendisi versin. 

Diyor ki arkadaşlar; 1954 bütçesi hesabı ka
tisi, varidat diyor; 104 milyon noksaniyle tah
sil olunabilmiştir. Masraf ise 67 milyon fazlasiy-
le 2 milyar 356 milyon olarak tahakkuk etmiş. 
Binaenaleyh bu bütçe denk değildir, hesabı katî 
denklik neticesi vermiştir. 

Şimdi, bundan sonra gelecek samimiyet me
selesine medar olması itibariyle şu verdikleri ra
kamların hakikata tetabuk etmediğinden sarfı
nazar, verdikleri rakamların varidat ve masraf
ların bir kısmını ihale etmesinden sarfınazar, 
verdiği rakamlara nazaran şu farkın bir sene 
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müddetle canlı olarak yaşıyan, bir sene eereyan 
eden hâdiselere intibak eden bir bütçenin sene 
nihayetinde bütçenin umumiyeti üzerinde ne gi
bi bünye değişikliği yaptığı hakkında bir fikir 
verebilmek için size şunu arz edeyim : 

Tahakkuk etmiş masrafın, tahmin edilmiş 
olan masraf nispeti % 2,9 dur. Aynı bütçenin ya
tırım bütçesine nispeti % 25,4 tür. Varidata ge
lince kendi gruplarının bilcümle âzası, bu 1954 
bütçesine, bu bütçeden 71 küsur milyon liralık 
bir varidatın tahakkuk etmesine imkân olmadı
ğını bile bile, beyaz rey vermiş olmaları itibariy
le 104 milyondan 71 milyon lira tenzil edilmiş ol
ması lâzımdır. Hani şu Musul petrolleri? (Sol
dan, gülüşmeler).... Hakikatte ise varidatın ta
hakkuk nispeti binde- 9 dur. Yüzde değil arkadaş
lar, binde 9. 

Şimdi, her hangi bir maliyeci, her hangi bir 
Bütçe Komisyonu, her hangi bir devlet adamı, 
dünyada Hotanto'dan tutun en medeni mem
leketlere varıncaya kadar, eğer dünyadan eski bir 
seyyare varsa, onun 10 milyon sene eski bir me-' 
dehiyeti varsa, onun Maliye Vekili dahi bu ne
tice ile iftihar edebilir. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) 

1955 bütçesine geliyor; diyor ki, 1957 bütçesi 
gibi hukuki hüviyeti olmıyan birtakım mevhum 
varidatla denkleştirilmiş olarak gelmiş, Meclisçe 
151 milyon lira açıkla kabul edilmiştir. Yani 1955 
bütçesi denk olarak gelmiş, ama hukuki hüviye
ti olmıyan birtakım mevhum varidatla gelmiş. 

Arkadaşlar; bütçe lâyihası bir kanun lâyiha-
sıdır. Hukuki hüviyeti olmıyan birtakım mevhum 
varidatla denkleştirilmiş dediği de bir kanun lâ-
yihasıdır. Eğer bunun hukuki hüviyeti yoksa 
bütçe lâyihasının da hüviyeti olmaması lâzımdır. 
Bu şekilde bütçe lâyihasının da mevhum olması 
lâzımgelmez mi? Hukuki hüviyeti yok demesi 
lâftan ibarettir. 

Arkadaşlar; kendileri pekâlâ bilirlertki, büt
çelerde varidat da, masraf da tahmindir, teklif
tir. 

Bunların hukuki hüviyeti tahmin ve teklif ol
maktır. Bunu Yüksek Heyetiniz tasdik ettiği tak
dirde kanuniyet iktisabeder. .0 zamana kadar bir 
kanun tasarısıdır, hukuki mahiyeti budur. Bütçe
nin de budur, mevhum dediği varidat kanununun 
da budur. Hükümet bütçenin masraflarına kar
şılık varidat bulmaya mecburdur. Hükümet der
ki, ben şu masraflara karşı, mevcudolan kanunla-
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ra istinaden bu varidatı buluyorum ve müteba
kisini de kanunlaştırmanız için size teklif ediyo
rum. Yüksek Meclisiniz bu kanunu, kabul eder ve
ya etmez. Kabul etmez, bu takdirde masraflarda 
tenzilât yapar veya yapmaz, masrafları ipka 
eder. Hükümete der ki, «senin bu kanunda gös
terdiğin varidatı kabul etmiyorum, şu şu nevi va
ridatı buluyorum.» Bunları gösterir. «Şu tarzda 
istikraz yapmaya salâhiyet veriyorum sana» der. 
Bunlar, varidatın birtakım mevhum varidat ol
duğuna delâlet etmez. 

Yüksek tasdikinize iktiran ettikten sonra mad-
deleşen bütçe masraflarını finanse eden hakiki, 
reel varidatı irae eder. O zamana kadar bu da di
ğer bütçe rakamları gibi bir tahminden ve tek
liften ibarettir. 
. Şimdi arkadaşlar bir gazete kocaman bir ser-

lavha taşıyor : (1957 yılı bütçesi 517 milyon lira 
açık!) Ne yapıyor?.. Bütçe varidatı tahminidir. 
masraflar katî.. Varidattan düşürdüğü yekûniy-
le masrafı mukayese ediyor, bütçe açıktır, diyor. 
Varidat bir sarfiyatı karşılamak üzere alındığı
na göre gerçekleşmiyen varidat ile mukabili sar
fiyatın da masraftan indirilmesi hüsnüniyetini 
göstermesi icabederken, bu serlevhanın tesiri al
tında kalarak, gayrimeşur tesiri altında kalarak 
gelmiş burada bunlar mevhum-varidattır, diyor. 
Bu mevhum varidatı tahteşşuurundan çıkaran te
sir o serlevhadır. 

NUSRET KlRÎŞCtOĞLU (Zonguldak) — 
Yahut da serlevhayı çıkaran bu sözlerdir. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Ne bile
yim? Arada alışveriş var. bereden gittiği ne
reden geldiği belli olmuyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu mevhum 
meselesine, bunların mevhum olup olmadığına 
karar verecek olan Yüksek Heyetinizdir, bereket 
versin Hürriyet Partisi Sözcüsü değildir. 

Şimdi diyor ki, «1955 malî yılı için tahmin 
olunan 2 milyar 789 milyon liralık varidat, yıl 
içinde, 206 milyon lira noksanı ile 2 milyar 940 
milyon lira olarak tahsil olunabilmiştir.» 

1954 bütçesinde de dedi ki' : «Devlet varidatı 
noksan, Devlet masrafları da tahmin olunan mik
tarın 67 milyon lira fazlasiyle yapılmıştır.» Va
ridat noksan, masraf fazla. Şimdi de-«masraf 
tahsisleri de 161 milyon lira noksanı ile tahak
kuk etmiş» diyor. Orada fazla masraf, burada 
masraf da noksan. 
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Şimdi bakın; «açık 195 milyon liradır» diyor. 

Varidatın tahakkuk eden masraf noksanı yüzde 
3,8. Bu bütçe Yüksek Heyetten 151 milyon lira 
açıkla çıktı. Tatbikatta 161 milyon masraf nok
san diyor. Açığı masraf tasarrufu kapamış, ge
riye 10 milyon lira da ilâve tasarruf yapmış. 
Bunun nispeti binde 3,4. 

Şimdi arkadaşlar; açıklar faslına geleceğiz. 
1956 bütçesine geliyoruz. 

Öaşta yaptığı tarifi tamamen bir tarafa bıra
kıyor, diyor ki • «1956 denk değildir.» Hesabı 
katî çıkmadı ki, İ956 tatbikatı bitmedi ki. Nasıl 
denk değil dersin? Ya tarifin yanlış; ya, denk de
ğildir, hükmün yanlış. Hesabı katiyi beklemiye-
eek mi idik? Niçin beklemezsin? Ben de diyorum 
ki; denktir. Diyorsun ki, denk değildir. Hesabı 
katî çıkıp belli olacağına göre, şimdiye kadar, 
gelir ve tahsilat rakamlarını istintacederek ge
lir şu kadar, masraf bu kadarı nasıl tahmin edi
yor? Masraf yazılı, gelir yazılı, ikisi karşılaştırı
lacak, belli olacak. Bu hükme varmak samimiyet
sizlik değil mMir? Daha henüz doğmamış olan 
1957 bütçesini de denk leğildir, diye itham al
tında bırakıyor. Tabiî ıskatı cenin suçtur, bu 
suçu işlemeye tevessül ediyor ama işliyemiyecek. 

Şimdi arkadaşlar, enteresan bir noktaya geli
yorum. Muhterem Hürriyet Partisi Sözcüsünün 
2,5 ay çalıştığı, ""dedikodu gazetelerinden tutun 
da yevmî gazetelere kadar kendisinin mütebes-
sim, rötuşlu resimleri altında lejantlarla reklâm 
edilen bütçe konuşması çok enteresan bir nok
taya geldi. (Soldan, gülüşmeler) Bu vesile ile 
«Demokrat Parti iktidara geldiği günden bugü
ne kadar neticeleri meydana çıkmış bütçe açık
larını rakam olarak verelim» diyor. 

Arkadaşlar, onların verdiği rakamlarla, mü
saade ederseniz, hakiki rakamları karşılaştıra
cağım. Külliyen hilafı hakikattir. (tSoldan, 
«ayıbetmiş» sesleri) Her hangi bir tereddüde 
mahal kalmasın diye zaJbıtta buna takaddüm 
eden lâfı okuyorum, tevile de mahal kalmasın : 

«Demokrat Parti iktidara geldiği günden 
beri neticesi meydanda bütçelerin filhal tahak
kuk eden açık miktarlarını Yüksek Heyetinize 
arz ediyorum» diyor. 

Şimdi hakikata ve zamanımıza en yakın 1955 
ten başlıyorum. Burada zabıtta yazılıdır : «Açık 
195 milyon lira» diyor. İşte kitap, resmî, 1955 
senesi hesabı umumisi, yani 1955 yılı Hesabı 
'JÇajtiî kanun lâyihası, üzerinde Türkiye Cumhu-
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riyeti yazılı. 195 milyon deniyor. Kanunun mad
desini okuyorum : Madde 4. — 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerinde tebeyyün eden 160 499 162 lira 
acık Hazine mevcudu ile karşılanmıştır. Bu, bir. 

«1954 te açık 171 milyon» deniyor. Burada 
şu 1954 senesine iltimas etmiş. 1954 senesindeki 
açığı az göstermiş. Hesaibı Katî Kanunu madde 
4. 1954 Hesabı Katî kanun lâyihası 1, 2, 3 ncü 
maddelerde tebeyyün eden 173 947 489,77 lira 
açık Hazine mevcudu ile karşılanmıştır. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Demek ki 
tek taraflı değil. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — 1953 yılı 
açığı olarak gösterdiği 146,9 milyon. Hesabı 
Katî kanunu lâyihası madde 4 te bu açık 
21 917 592,53 liradır. (iSoldan, gürültüler, «kas
ten yapmış» sesleri, gülüşmeler) 

Türkiye Cumhuriyeti Demokrat Parti ikti
darının Hükümetinin ve Büyük Millet Meclisi
nin Bütçe Komisyonunun bütçe tahminlerinde 
yaptığı tahmin ile taihakkuk arasında meydana 
çıkan ve her tahminde mutlaka bulunması za
ruri olan °/oo 1 - 2 hata payını samimiyetsizlik 
olarak tebarüz ettiren arkadaşımızın burada 
şu rakamlarda yaptığı hata nispeti 1953 te yüz
de 670 tir. (Soldan, gülüşmeler, şiddetli alkışlar 
ve «hataya bak, hataya» sesleri) 

Daha bitmedi arkadaşlar.. 1952 yılı bütçesi
nin açığı 94,6 milyondur diyor. Bu hilafı haki
kattir. 1952 .yılı hesabı katîsindeki açık 
13 069 311,46 dır. 94 milyon nerede, 13 milyon 
nerede? (Soldan, alkışlar ve gülüşmeler) Bura
da ise hata nispeti yüzde 727 dir. (Soldan, şid
detli alkışlar ve bravo sesleri) 

Bitmedi arkadaşlar... 1951 malî yılma geliyo
ruz. 

NECATI ÇELÎM (Aydın) — Bu hata de
ğil, hata değil. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — 1951 de 
açık 138 milyon. Hata nispeti.. 

BAKÎ ÖKTEM (Aydın) — Bu hata nispeti 
değil, umumi efkârı aldatma nispetidir. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Burada 
hata nispeti, yüzde ile ölçülemez, namütenahi
dir. Hükümetin 1951 yılı bütçesinin hesabı kati
sinin dördüncü maddesine bakınız: 55 477 896 
liraj;ahsilât fazlası. 138 milyon açık diyor. Hal
buki 55 milyon lira fazla vardır. Hata nispe
tini Allah rızası için hesap etsin. 
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EKRÎÎM ALÎCAN (Kocaeli) — O rakamlar. 

bende de var. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Bütçe ten

kidi yapmak kolay değiİdür, arkadaş. 
Ondan sonra bu hataâlût rakamlara isti-

nadederek Demokrat Partinin tatbik ettiği 
programın biricik maddesi falan diye birtakım 
tamamen lâftan ibaret tenkidlere tevessül edi
yor. Esası, temeli olmadığına göre Demokrat 
Parti programının biricik maddesi tatbik edil
di mi? 

Demokrat Parti programının tatbik edileme
diği, hattâ Mricik maddesinin tatbik edileme
diği değil: bunun muhakemesinin bÜe bu ra
kamlara istinadettirilemiyeceği aşikârdır, mey
dandadır. 

Bütçelerin hesabı katilerinin verdiği açıkları 
bu surette hakikata uygun olmıyarak beyan et
tikten .sonra diyor ki, «Bütçe açıklarının duru
munu umumi efkârdan uzak tutmak maksadiy-
le Hazine mevcutları karşılık olarak alıtmıış, 
açık Merkez Bankasının bankmot mevcudu ile 
karşılanmıştır.» Halbuki Hesabı Katı Kanunu, 
«1, 2, 3 ncü maddelerle tahakkuk eden şu kadar 
milyon açık Hazine mevcudu ile karşılanmıştır.» 
diyor. Hazineye nereden gelir bu karşılık? ¥mu-
mi efkârdan saklamak ne demek? Nasıl olur 
but.. Kanun ne demeliydi? .. Şu demagojik ifa
deyi mi kullanmalıydı?.. Hükümet, Büyük Mil
let Meclisi, kanun dili desin mi ki, «Efendim, 
1, 2 ve 3 ncü maddelerle tahakkuk eden şu kadar 
milyon açığı için Merkez1 Biankasının" bankınot-
lariyle, kapattık.» Olur mu? Hâzine mevcutları 
demek, Hazinenin avanslarından ve geçen sene
den kalan paralardan, 55 milyon lira gibi fazla 
tahsisattan elde kalan paralar demektir. 
. Şimdi şu Merkez Bankası hikâyesine, eko

nomik tahlil ve tenka'dleri dolayısiyle avdet ede
ceğiz. Onun -İçin Merkez Bankası mevzuunun 
derinliğine girmek istemiyorum. Yalnız diyor ki, 
cfeikkat buyurun, «Vakit bulup Hazinenin Mer
kez Bankasnndan aldığı avansların son yılar
daki! süratli artışını tetkik edenler, bu iddia
mızın rakamlar halindeki delillerini tesbit etmiş 
olacaklardır.» Ve kendisi şu lâfı söylediğime gö
re son yıllardaki süratli artışı tetkik etmeye 
imkân bulamadığı aşikârdır. 

Arkadaşlar, bunu tetkika falan lüzum yok. 
Bu, bizim bütçe raporumuzda (hakiki rakamlar 
halinde var. Bakınız okuyayım bu rakamları: 
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Hazine bonoları, 1950 yılında 44 milyon, 1951 
de 64 milyon, 1952 de 15 milyon, 1953 te 16 mil
yon, 1954 - kf kendisinin ne hikmetse iltifat ve 
iltimas ettiği senedir - 1954 yılında 130 milyon
dur. 1955 te 44 milyon, 1956 da 45 milyon 
1950 de 44 milyon, 1956 da 45 milyon. Artış bu 
Bu artışın, şu iddianın rakamlar halinde delili 
budur. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Ya avanslar? 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Hazine 

bonoları bunlar. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Senetler? 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Ben bunu 

demedimdi, şunu dedimdi de diyebilir. Ona da 
cevap vermeye hazırım. 

Ondan sonra bütçe samimiyeti meselesine ge
liyor. Burası enteresan. Şimdi babınız, müsa
ade ederseniz şu samimiyet meselesinde kendi
sinin ifadelerinden bâzı şeyler okumak isterim, 
enteresan ve mühim. Demokrat Parti iktidarı
nın^ hakikaten bütün politikasında ne kadar 
konsekan olduğunu kendisi bilmeksizin ispat 
ediyor. Yani bize ispat etme külfetini bırak
mıyor, kendisine teşekkür ederiz. 

Diyor ki; Demokrat Parti muhalefette iken 
şimdiki başkanı o vakit parti sözcüsü idi, çıkar
dı, burada söylerdi. Bu arada parti programı
mızın bir maddesini de gösteriyor, teşekkür 
ederiz, programımızı efkârı umumiyeye bir de* 
ha ilân etmiş oluyorlar, zaten herkes ezbere 
bilir. 

- Şimdi, Demokrat Partinin muhalefette iken 
sözcüsünün ifadelerini söylüyorum,; 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bugünkü Başvekil. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Bütçe tah
minleri ile tatbiki sonunda varılan neticeler 
arasında, Demokrat Parti muhalefette iken söz
cüsü söylüyor bunları : 

«Tahmin ile tatbik sonunda varılan neticeler 
-arasında az çok farklar hâsıl olması pek tabiî
dir.» Samimiyete delil olarak serdediyor. 

Demokrat Parti Sözcüsü devam ediyor: «An
cak evvelki yıllar tatbikatı neticeleri göz Önün* 
de bulundurulacağı için, tahmin ile netice ara
sındaki farkın muayyen bir nispeti geçmemesi 
icabeder.» 

Şimdi, demin arz ettiği nispetlerin, elini tîc-
damna koymak mümkünse muhterem Hürriyet 
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Partisi Grupunun (soldan alkışlar, bravo sesle
ri) koysun ve söylesin, demin arz ettiğim nis
petlerin şurada bahsedilen muayyen nispetleri 
geçip geçmediğini söylesin. 

Bu sözler, Demokrat Partinin muhalefetten 
beri bütçe hakkında söylediği fikirleri iktidara 
geldikten sonra o zamanki bütçelerde % 27.8 e 
varan bu nispeti binde derecelerine indirmek 
suretiyle tatbik ettiğini muhalefetteki sözünün 
samimî olduğunun iki kere iki dört ederden 
daha kuvvetle ispat eden bir vesikadır. Bun
ları yazıyor ve diyor ki; samimiyetsizlik deh
şettir. Nadir samimiyetsizlik? Bir analoji ya
pıyor. Halk Partisi zamanında Halk Partisi 
hükümetleri samimîydi. Bütçelerini yaparken 
varidatı varidat olarak olduğu gibi gösterir
ler, masrafları da öyle. Sene içinde Millî mü
dafaa ve saire gibi, ek ödenekler ve saire gibi 
hususlar gelirdi, sene sonunda bir bakardı büt
çenin bünyesi tamamen değişmiş. Demokrat 
Parti bu yolun aksini tuttu. Ne yaptı? Diyor 
ki; «Demokrat Parti varidatı şişirdi. Masrafı 
varidatı karşılamadığı için varidatı şişkin gös
terdi ve masrafı ona tekabül ettirdi. Fakat 
- aynen burada söylüyor - sene içinde masraf
larda bir ayarlama yaptı.» Yani hakikatte vari
dat az olduğundan sene içinde masrafları da 
az yaptı, diyor. Bütçede tahmin edilenden az 
yaptığı masrafları demek istiyor. Başka türlü 
olamaz. 

Şimdi, eğer bütçedeki tahminden çok yaptı 
ise bütün bu bina yıkılıyor değil mi? Çünkü 
bunu burada ifade etmedi, fakat bir yol buldu, 
«mahirane» falan diye birtakım kelimeler kul
landı. «Varidatı şişirdikten sonra bütçeyi ya
pabilmek için sene içinde masrafları kısacağım, 
bu masraflardan tasarruf edeceğim diye Bü
yük Millet Meclisinden bütçeyi murakabeden 
kaçırmak için yaptı.» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, bir delil olarak imha edi
len ödenekleri gösteriyor. İmha edilen Ödenek
lerin bütçe samimiyeti ile alâkası yoktur. Çün
kü bütçe samimiyeti, bütçenin ihzarı esnasın
da gösterilen bir haleti ruhiyedir. Bütçenin 
ihzarında imha edilecek ödenek mevzuubahso-
lamaz. .îmha edilen ödeneklerin, bütçe tatbik
ten geçtikten sonra münakaşası yapılır. Ek öde
nek alınır, verilir, ondan sonra geriye kalan 
ödeneklerdi!'. Samimiyetsizliği ölçmek için büt
çe tahmini ile fiilen tahakkuk eden masrafın" 
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mukayesesi icabederdi. Ben tahmin ettiğim ka
dar masrafı yapmışımdır. Ama bu tahmin edi
len miktarı az mı.aşmıştır, çok mu aşmıştır? Sa
mimiyetsizlikle bu husus alâkalıdır, imha edilen 
tahsisat, bütçenin içinde samimiyetsizlik varsa 
bunun neticesi olan ameliyeler neticesinde tahas-
sul eden en son neticedir. Halbuki bütçede, ih
zar olunan rakamlarla tatbikat sonundaki ra
kamları mukayese etmek icabeder. Buna rağmen 
imha edilen tahsisat miktarlarını tetkik edelim: 

1952 de 174 milyon nispet yüzde 4 
1953 te 915 milyon nispet yüzde 5 
1954 te 127 milyon nispet yüzde 5,5 
1955 te 158 milyon nispet yüzde 5 
Yüzde beş, yüzde beş, yüzde beş... îmha edi

len tahsisatın bütçe yekûnuna nispeti, yüzde be
şi aşmıyor. Ve bu, samimiyetsizliğin neticesi ola
rak gösteriliyor. (Soldan, bravo sesleri, gülüş
meler) 

Dünyada hangi maliye vardır ki, bu neticeyi, 
yüzde 5 gibi cüzi nispetten daha az bir nispet 
elde edebilir. Bu yüzde beş gibi bir nispeti elde 
etmek muvaffakiyetini gösteren bir maliye, bir 
Hükümet nasıl samimiyetsizlikle itham edilir? 
Bunu anlamak güçtür. Bu nispetler yüzde 20 
hatta yüzde 10 olsaydı belki bu samimiyetsizli
ğe bir delil olarak gösterilebilirdi. 

Bakın ne diyor; bidayeten Mecliste kabul 
edilen masraflar icra safhasında ayarlanıyor. İc
raca yapılan masraflar, bidayeten kabul edilen 
masrafların yekûnu umumisi olmak icabeder. Bu
nu, bu mukayeseyi yapalım. Kendileri 1952 büt
çesini ele alıyor. Biz de bu bütçeyi mukayese 
edelim. Bütçede kabul edilen masraf 1 milyar 
750 milyon virgül dokuz. Fiilen sarf edilen 1 
milyar 746 milyon. Fark 4 milyon 500 bin lira; 
samimiyet nispeti on binde iki... 1953 te kabul 
edilen masraflar 2 milyar 127,5 milyon lira, fii
len sarf edilen, masraflar 2' milyar 070 milyon 
lira, fark 57 milyon, nispet % 2; 1954 te kabul 
edilen masraflar 2 milyar 288,5 milyon, fiilen 
sarf edilen 2 milyon 334 bin masraflar azaltılı
yordu? 95 milyon lira fazla, nispet % 1,9. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, varidat hak
kındaki demin arz ettiğim nispetler göstermiştir 
ki, samimiyet bakımından, bidayeten tahmin edi
len varidatla ,tahakkuk eden varidat arasındaki 
fark % 4 ü aşmamaktadır. Binaenaleyh kendisi
nin verdiği rakamlar dahi Demokrat Parti hükü-
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metlerinin ve Demokrat Parti ekseriyeti bulunan 
meclislerin kabul ettiği varidat ve masraf mu-
hammenatımn hakikata fevkalâde uygun olarak 
tahakkuk etmek mazhariyetine eriştiğini aşikâr 
şekilde ispat etmiştir. 

Arkadaşlar, bütçenin tasarrufu var, şimdi ta
sarruf faslına giriyorum. Personel masraflarına 
temas ediyorlar, diyorlar ki; personel masrafla-
rındaki artış 2,5 mislidir. Tamamen hilafı haki
kat... Hakiki nispet burada var, matbudur. 1950 
de personel tahsisatı 911,8 milyon 1955 te 1' mil
yar beş yüz otuz yedi, artış nispeti % 75 aşikâr 
buna 2,5 misli diyorlar. Hakikat bakın nasıl te
zahür ediyor. Bütçeler arttıkça personel masraf
ları da tabiî artar. Bu artış üç türlüdür. Bir, per
sonel masrafları sabit kalır, personele verilen ma
aş ve ücret miktarı artar. Bu suretle personel 
masrafları artar. İkincisi, maaşlar sabit kalır, 
personel miktarı artar. Yeni hizmetler, yeni teş
kilâtlar kurulur, bu suretle personel masrafları 
artar. Üçüncüsü, hem maaş artar, hem de perso
nel miktarı artar. Bizde vakıa bu üçüncü şıktır. 
Yani biz hem personel miktarını ve kadrolarını 
arttırmışız, hem de bu kadroların maaş ve ücret
lerine muhtelif zamlar yapmak suretiyle bunları 
da arttırmışız. Kadro kanunlarını kabul etmek 
suretiyle de bir kadroda terfi imkânları sağlıya-
rak gene personel lehine birtakım hükümler ka
bul etmişiz. Şimdi bunu tenkid ediyor. Peki per
sonel masraflarını arttırdınız ittihamı karşısında 
ne yapmalı idik? Personel maaş ve ücretleri kâfi 
değildir. Onları ihmal etmiyoruz. Maaş ve ücret
leri arttırdık. O halde diyebilir ki, personelin ma
aşını artırmak lâzımdır. 

Buna mukabil «kadrolarda tenkihat yapmak 
suretiyle bunu karşılamak gerekirdi.» demesi lâ
zımdı, demiyor. Kadronun kifayetsiz olduğunu 
söylüyor. Maaş kifayetsiz diyor, kadro da kifa
yetsiz, diyor. Sonra da «artırdınız» diyor. Kadro 
kifayetsiz ise, kifayetli bir hale koyduk. Maaş az 
ise artırdık. Ve artırın dediğiniz için, emrettiği
niz için artırdık. Sonra da niçin artırdm diye be
ni azarla, olmaz ki bu. Yani o arkadaş tenkid 
ederken samimiyet, partizan idare, falan diye 
büyük lâflar edeceğine, yapıcı bir tenkid yapma
lı idfc demeliydi ki, «artırdığınız kadrolar olmaz; 
artırmıyacaktmız» Sonra «maaşlar fazla verili
yor; ikramiyeleri üçe indirin» demeli. Hayır böy
le demiyor. Az veriyorsun diyor, artırıyoruz; bu 
sefer de niçin artırdın diyor. Samimiyetsiz! 
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Hakikatte arkadaşlar personel masraflarını ar

tırdık; bütçeyi de artırdık; hizmetleri genişlettik 
ve personele kendisine lâyık olduğu derecede faz
la maaş ve ücret verme imkânlarını daima araş
tırdık ve bunun için birçok imkânlar bulduk. Ya
ni Gelir "Vergisi Kanununda yaptığımız değişik
likle personeli şu kadar vergi yükünden kurtar
mak suretiyle bunların maaş nispetlerini fiilen 
artırıyor, fakat bunun bütçeye tahmil ettiği yükü 
fazlalaştırmış oluyoruz. 

Bütçe Komisyonu olarak şunu ifade edeyim 
ki; senelerden beri bütçelere konan kadro ve hiz
met ödeneklerinden daha çok kadro ye personel 
ihtiyacı tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye'nin öğretmene ihtiyacı, Türkiye'nin 
doktora ihtiyacı, Türkiye'nin teknik personele 
olan ihtiyacı bugün bizi kadroları daha çok ar
tırılmaya mecbur tutulacak raddededir. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Arkadaşlar, biz bütçeleri, personel masrafla
rını da artırdık ama artma nispeti bakımından 
bunları tenzil ettik, israf dedikleri masraf kısım
larına nispeti, asıl müsmir masrafların nasıl ar
tırıldığı hakkında bir iki nispet okuyacağım. (Sol
dan, «matbu değil mi?» sesleri) Matbu efendim, 
matbu... 

«1950 yılında personel masraflarını da ihtiva 
eden cari masrafların umumi masraf yekûnuna 
nispeti % 87.7 iken 1956 yılında bu 16.4 puvan 
eksiği ile % 71.3 e düşmüştür. 

' Buna mukabil yatırım masrafları 1950 sene
sinde % 12,3 iken 1957 de % 31.58 e çıkmıştır. 
Biz bütçeleri böyle artırdık, arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe hakkında, 
1957 bütçesi ve umumiyetle Demokrat Parti 
bütçeleri hakkında Hürriyet Partisinin Sözcüsü 
çok muhterem Ekrem Alican arkadaşımız be
yanatını burada bitiriyor. Bu beyanatını bitirir
ken - sabrınızı suiisitmal ettiğim için affınıza 
rica ederim - diyor ki; -«Bu izahlarımızla De
mokrat Parti iktidarının bütçelerinin denkli
ğinden, samimiyetinden ve tasarruf prensiple
rinden her yıl biraz daha uzaklaşmakta olduk
larını ispat etmiş bulunmaktayız.» İspat etmiş 
bulunmaktayız demek cüretini de gösteriyor. 
Şimdi samimiyet nerede, müsaade ederseniz arz 
edeyim: . 

İnikat 43, Tarih 19.11.1955 yani bundan 
2 sene 2 gün evvel. (Soldan; gülüşmeler) 



BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan- ; 
bul) — Oku da dinliyelim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ SEBATI 
ATAMAN (Devamla) — Aynen okuyorum.: 
«Muhterem arkadaşlar; bundan bir iki yıl ev
vel mesul Hükümet sözcüsü arkadaşlarımızın 
ağzından çıkan, yakın bir istikbalde Türkiye 
bütçesinin 3 milyara yükseleceği yolundaki mü
talâaları duyduğumuz zaman bu sözleri sarf 
edenlerin ileri derecede nikbin oldukları düşün
cesinden kendimizi alamamış ve arkadaşımızın 
sözlerini memleket için güzel temenniler diye 
kabul etmiştik.» Bütçenin artırılmasını güzel 
temenniler diye kabul ediyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yani inanamıyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ SEBATI 
ATAMAN (Devamla) —- «Bugün o güzel söz
lerin tahakkuk ettiğini görmenin sevinci için
de bulunuyoruz.» (Soldan; bravo sesleri, alkış
lar) («Bu sözler kimin?» sesleri) «Konuşmaya 
başlarken bu sevinci zevkle ifade ve muvaffak 
eserinden dolayı Hükümetimizi tebrik ederim.» 
(Soldan; bravo sesleri, gülüşmeler). Tarih 19. 
I I . 1955, iki sene iki gün evvel... Celse iki... 1955 
bütçe müzakeresi münasebetiyle muharrir, mü
ellif ve hatip Ekrem Alican... Çünkü; hem ta
rif, hem telif, hem tahrir ediyor ve hem de hu
zurunuzda okuyor. 

«Kanaatimce, gerek Devlet sektöründe ge
rekse hususi sektörde birdenbire geniş yatırım
lar yapmaya haşlıyan, memleketin her köşe
sini iktisaden cihazlandırmaya gayret sarf eden 
ve iktisadi bünyenin para ve kredi hacımlarm-
da elbette tevessüler meydana gelecek, ilk işti
ra gücü arasındaki muvazene tabiatiyle derhal 
teessüs etmiyecektir. Sene 1955. 

Bu bakımdan menfi diye vasıflandırdığımız 
neticelerin başta gelen saiklerinin müspet ne
ticeler doğuran tedbirler olduğunu gözden uzak 
tutmamak icabeder. (Soldan; «Kim yazıyor?» 
sesleri) 

Muharrir, müellif-ve hatip Ekrem Alican. 
. Muhterem arkadaşlar; şimdi bu durumda 

bendenizin not ettiğim şu cümleleri sarf etmeye 
hakkım olup olmadığının takdirini yüksek vic
danlarınıza ve kendilerinin vicdanlarına bırakı
rım : 

Hürriyet Partisi grupunun sözcüsü bâzı hâ-

195? Ö i İ 
(liseleri akliselimle istihza edercesine öugüııe 
kadar yapılmış kendi izahlarının tam aksine bir 
görüş içerisinde izah. etmeyi bir nevi zekâ işa
reti telâkki etmiştir. Söz kendisinin... 

Zaman zaman vakıaları değil, rakamları dahi 
tek bir istikamette almayı ve partizan görüşü 
bütçe tenkidine temel saymıştır. 

Hulâsa; ilmî, objektif ve yapıcı bir bütçe ten
kidi yapmak zahirî maksadı arkasında kaleme 
alınmış olan bu beyanat, asıl lüzumlu malûmatı 
bir kenara iten ve birtakım yanlış rakam ve indî 
söz kalabalığı içinde dinliyenlerin bütçe hakkın
da salim bir kanaate vâsıl olmasını bertaraf eden 
bir vuzuhsuzluk vesikasıdır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. (Soldan, bravo sesleri ve şiddetli alkış
lar) 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Söz isterim. 
REİS — Ekrem Alican Beyefendi, söz sırası 

gruplar arasında C. H. Partisi adına Nüvit Yet
kin Beydedir. Dahilî Nizamnamenin 85 nci mad
desinin 4 fıkrası, grup sözcülerinin sıraya tâbi 
olmadığını âmir ise de parti gruplarının konuş
ması sırasında bu maddenis tatbikine imkân yok
tur. Grup konuşmalarının sonunda size de söz 
verilecektir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 

Yüksek Meclisin tetkikine arz olunan 1957 
yılı bütçe lâyihası ve bununla ilgili olarak Hü
kümetin takibetmekte olduğu iktisadi ve malî po
litika hakkında C. H. P. Grupu adına görüş ve 
düşüncelerimizi arz ve izaha çalışacağız. 

Bütçelerin iktisadi şartlarla olan geniş, yakın 
ve devamlı alâkası sebebiyle bütçe gerekçelerinin 
de iktisadi hâdiseleri ve bütçe ile takibedilen poli
tikayı açık, geniş ve objektif bir tarzda tahlil 
eden ve birer millî vesika hüviyet ve mahiyetin
de olması lüzumu üzerinden yıllardan beri ısrar
la durulmuş olmasına rağmen 1957 bütçesine ait 
gerekçe gerek bu vesikanın hazırlanmasına hâkim 
olan zihniyet, gerek takibedilen metot ve ihtiyar 
edilen üslûp bakımlarından bundan evvelki ge
rekçelerin bir tekrarı addedilebilir. Bu gerekçede 
bundan evvelkilerde olduğu gibi memleketlerin 
içinde bulunduğu iktisadi ve malî şartlardan san-

' ki habersiz, umumi efkân oyalamak ve avutmak 
için hâdise, vaka ve hattâ rakamları tek taraflı 
tahlil ve tefsir gayreti içinde hazırlanmış bir 
propaganda vasıtası olmaktan fazla de$er taşı-
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mamaktadır. Bu itibarla devlet hayatının diğer 
tezahürlerinde olduğu gibi partizan zihniyetin 
bütçe gerekçelerine kadar sirayet ettirilmesini 
bir defa daha esefle kaydederiz. Bununla beraber 
şurasını belirtmek yerinde olur ki, bütçe gerek
çelerinin tamamen propaganda maksadiyle hâ
dise, vaka ve hattâ rakamları tek taraflı, zeminü 
zamana göre tahlil ve mânalandırmak gayreti, bu 
vesikaların ciddiyeti ve ihtiyaca şayan resmî ve 
millî bir vesika olmak vasfını bertaraf etmekle 
kalmamakta aynı zamanda muhtelif yıllar itiba
riyle bu gerekçelerde birbirini tamamen ret ve 
cerheden görüş ve iddiaların yer almasına da se-
bebolmaktadır. Bu bakımdan bilfarz, dış ticaret 
ve tediye muvazenesi, fiyat hareketleri, vergi po
litikası ve bu arada vasıtalı, vasıtasız vergiler 
arasında nispet ve muvazene ve Merkez Bankası 
kaynaklarından faydalanma gibi mevzularda, 
Menderes hükümetlerince şimdiye kadar hazırlan
mış 7 bütçe gerekçesinde ileri sürülen ve birbirini 
ret ve cerheden mütalâa ve iddialeri gözden ge
çirmek cidden ibret vericidir. Bu müşahede ayni 
zamanda Menderes hükümetlerince takibedilen ik
tisadi ve malî politikanın muayyen bir prensip ve 
inanışlara dayanmadığını göstermek bakımından 
dikkate şayandır. Nitekim: 4. Menderes Hükümeti 
programında ve 1956 Bütçesinin Bütçe Komis
yonunda müzakeresi günlerinde Hükümetçe 
iktisadi sahada takibi taahhüdedilen prensip
lerin ışığı altında 1956 bütçe tatbikatı ve 1957 
bütçesi tetkik olunduğu zaman da Hükümetin 
prensip ve taahhütlere riayetsizlikte ne kadar 
pervasız ve itimada şayan olmaktan uzak bu
lunduğunu tesbit mümkündür. 

Hatırlanacağı gibi 1955 yılı Kasım ayı so
nunda iktidar partisinin Meclis Grupunda Hü
kümetin istifası ile neticelenen tartışmalar, 
esasında memleketin iktisadi durumu ve bu
nun çeşitli problemleri ile ilgili idi. Başlıca 
Şikâyetler : Devletin iktisadi faaliyet ve te
şebbüslerinin plân ve programdan mahrum bu
lunması, aşırı envestisman gayretlerinin ve 
umumi surette malî politikanın enfilasyona se
bebiyet vermesi ve bu yüzden dâhilde fiyat
ların durmadan yükselmesi, millî paranın de
vamlı olarak kıymetinden kaybetmesi ve bin-
netice, iktisadi muvazenenin gittikçe bozula
rak hayatın artan bir hızla pahalılanması ve 
zorlaşması gibi konularda temerküz etmiştir. O 
zaman yeni Hükümetin 14 Aralık 1955 te B. 

C : 1 
M. M. de okunan programında bilhassa malt 
ve iktisadi konularda Meclisin takdir ve ar
zularına uygun olarak muvazeneli bir politika 
takibedeceği ifade olunuyordu. 1956 -yılı büt
çesinin Meclis Bütçe Komisyonundaki müza
keresinde izahlarda bulunan o günün Maliye 
Vekili de iktisadi ve malî sahalarda karşılaş
mış bulunduğumuz müşküllerin yeni bir safha
nın ve yeni bir tutumun başlaması zaruretini 
telkin etmekte olduğunu söyliyerek şu prensip
lerin tatbikine karar verilmiş olduğunu açık
lamıştı : 

1. Gayretlerimizi ve kuvvetlerimizi umu
mi bir plân ve koodinasyon içinde hedefleri
ne sevk etmek zamanı gelmiştir. 

2. Fiyatların asgari bugünkü seviyelerin
de istikrara kavuşmasını, uımmi fiyat seviyemi
zin bundan sonra da yükselmemesini sağlıya-
cak tedbirlerin belkemiğini maliye ve para 
politikası sahalarında alınacak tedbirler teşkil 
edecektir. 

3. Denk olarak getirilmiş olan 1956 büt
çesinin tatbikatta da denk olarak seyretmesi 
için icabında masraflarda her türlü tasarruf 
sağlanarak 1956 yılında umumi ve mülhak büt
çelerin Merkez Bankasına müracaatleri sureti 
katiyede önlenecektir. 

4. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1956 
yılında faaliyetlerini kendi imkânları ve mem
leketin diğer tabiî finansman kaynakları ile tev-
zin etmeleri için hükümet hazırlıktadır. 

5. Banka kredilerinin nafi kanallara sevk 
edilmesine, kredileri tanzim tedbirleri alınması
na, zirai kredilerin umumi hacminin artmasına, 
mevcut kredilerin hakiki istihsal sahalarına tahsi
sine dikkat edilecektir. 

6. İhracatımızı artırmak için her türlü ted
birler alınacak, ithalâtımız da memleket ihtiyaçla
rına uygun bir priyorite cetveline göre tanzim 
edilecektir. 

7. Umumi yatırım politikamızın bundan son
raki prensibi dış tediyelerimiz üzerine süratle 
müspet tesirler icra edebilecek istisnai haller dı
şında yeni yatırımlara girişilmemesi olacaktır. 

29 Ocak 1956 da basma verilen beyanatla Baş
vekil tarafından da benimsenip teyidedilen bu 
prensipleri ve tedbirleri biz daha 1955 yılının 
başında 18 . II . 1955 tarihli Meclis müzakerele
rinde Hükümete telkin ve teklif etmiştik. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Birtakım münakaşalarımızın mihrakını teşkil 

eden bu konuyu vuzuha kavuşturmak için o gün 
hükümete yaptığımız teklifleri aynen zabıttan 
okuyarak hâtıralarınızı ihyaya çalışacağız. Biz o 
güri aynen: (Her şeyden evvel Hükümeti önü
müzdeki birkaç yıl içinde buhranı yenecek ve mü-
taakıp yıllarda muvazeneli bir ekonomiye götüre
cek bir program çizip ilâna davet ederiz. Böyle 
bir politika, acilen emniyet ve itimadı iade ile 
uzun vadeli bir istikraz sağlanmasını ve hemen 
ekonomimizi bir programın disiplini içine almayı 
istilzam eder. Hükümetin zaman kaybetmeden 
yetkili bir heyete bir yatırım programı hazırlat
masını tavsiye ediyoruz. Denk bütçe gayesini göz
den uzak tutmıyacak olan bu yatırımlar progra
mında) yapılacak işlerin tercih sırası, ikmal müd
detleri, devletin, özel teşebbüsün ve yabancı ser
mayenin iştirak payı ve şartları ve iç ve dış fi
nansmanların hangi kaynaklardan ve ne suretle 
temin olunduğu tesbit ve ilân olunmalı ve yatı
rımlar için Merkez Bankası kapısı çalmmamalı-
dır. Aksi takdirde tesis, meydana getirmek mak
sadı ile yapılan her emisyon hayat .pahalılığını 
artırmakta ve vatandaşın sırtına gizli ve adalet
siz bir cebrî vergi olarak yüklenmektedir. Sami
mî ve hakiki bir denk bütçe hükümetin başlıca 
hedefi olmalı yani, malî yıla mahsus bütün haki
ki devlet gelirlerinin ve giderlerinin mütevazin 
olarak ithal edildiği bir denk bütçe...) ve devam 
ederek demiştik ki, (Merkez Bankası menbaları 
ancak ve ancak kısa vadeli kredilere münhasır tu
tulmalıdır. Yalnız resmî saha için değil bütün 
hususi sahalar için dahi bu böyle olmalıdır. Pi
yasadan fazla iştira gücünü çekmek üzere bütçe
den başta Toprak Ofisi borçları gibi dalgalı borç
lara münasip miktarda tahsisat ayrılmalıdır. Mer
kez Bankasının ıskonto ve faiz hadleri yükseltil
melidir. Tediye muvazenesi için ve transfer borç
larının tasfiyesi için program yapılmalıdır. Yapı
lacak programlarda bir nakdî ihtiyat toplama si
yasetine yer verilmelidir. Bundan böylesi için 
hububat ve sair zararları mutlaka bütçeye ithal 
edilmelidir. Faiz hadlerini düşüren kanun tadil 
edilerek tevdiat faiz hadleri en aşağı eski haline 
ve ikraz faiz hadleri münasip hadlere irca olun
malıdır,) 

Aziz arkadaşlarım; 
Sırf muhalefetten geldiği için hakir görülen 
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bu tedbirlerin bir yıl sonra dahi hükümetçe be
nimsenmesinden iktisadi durumumuzun salâhı na
mına memnun olur, ümide kapılırdık. Fakat ne 
çare ki, 1956 bütçesinin müzakeresi sırasında işa
ret ettiğimiz veçhile bu beyan ve taahhütlerle 
sunulan 1956 bütçesi dahi karekter ve muhteva
sı itibariyle bu prensiplerle taban tabana zıt bir 
zihniyetin ve tutumun bütün mahzurlarını ihtiva 
ediyor ve hükümetin ilân ettiği ıslah tedbirleri
ni tekzibederek ümitlerimizi kırıyordu. Nitekim 
3 ncü Menderes Hükümetince hazırlanan ve 4 ncü 
Menderes Hükümeti tarafından benimsenip mü
dafaa edilen 1956 yılı bütçesi muvazene ve ta
sarruf şurada dursun hükümet teklifinden de 
20 milyon fazlası ile Yüksek Meclisten çıktı. 

Biz 1956 yılı başında 20 . I I . 1956 günkü 
Meclis müzakerelerinde Türk ekonomisinin geçir
mekte olduğu buhranı şöyle tasvir etmiştik: 

(1. Ziraatte, sanayide istihsal tehlikeli bir 
surette aksamıştır. Zirai ve sanayi makina ye
dek parçaları ve hammaddeleri ithal edilemez 
olmuştur. Boş duran, fasılalı çalışma veya bir gün 
durması mukadder fabrikalar ve hareketsiz ka
lan traktör ve biçer - döverler -günden güne art
maktadır. 

2. Nakliyat faaliyetleri altüst olmuştur. Lâs
tik ve yedek parça kıtlığı yüzünden motorla mü
teharrik nakil vasıtalarında çalışamayacak du
rumda olanların sayısı gün geçtikçe artmakta, 
nakil ücretleri gün geçtikçe yükselmektedir. 

3. Dış ticaret daralmakta, açıklar büyümek
tedir. Hükümet hesapsız borçlanmalarla istikba
le ait imkânlarını peşinen sarfetmiş olduğundan 
âtide de bir ışık görülmüyor. 

4. Para ve kredi politikası enflâsyoneu ol
makla devam etmiştir ve etmektedir, 

5. Bu buhran iç ticarette mal kıtlığı, para 
değerinin düşmesi, ölçüsüz fiyat artışları ve ha
yat pahalılığı şeklinde tecelli etmektedir.) de
miş ve ilâve etmiştik ki : 

(Bu beş noktada hulâsa edilen durum bir ik
tisadi buhran tablosudur. Bu durumdan Türki
ye'nin iktisadi bünyesi değil, tamamen Hükü
met mesuldür. Hesapsız, programsız, kısa gö
rüşlü bir politika zaten başka bir netice vere
mezdi. 

Devamlı surette ikaz ettiğimiz Hükümetin 
bu buhranı belki de 15 güne kadar zail olacak 
bir geeiei sıkıntıdır diye umumi efkâra ilân et-
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tiğini hatırlıyorsunuz. Demek ki, bu Hükümet 
nereye gittiğini bilemiyordu. Acaba bugün du 
rümu anlamış mıdır? Başbakanın 29.1.1956 
günü yaptığı beyanat bu bakmdan dikkate de 
ğer, bu ıslahat prensiplerini muhalefet istemişti. 
Tehlikeyi gören bütün vatandaşlar istemişti. 
Fakat bunların ilânı ancak Amerikan Heyetiyle' 
müzakerelerin ihtiyaçlarına iştinadettiği dik
katten kaçmamaktadır.) Ve sözümüzü şöyle bi
tirmiştik : 

(Biz demokratik bir surette mesuliyeti ka
bul etmiyen bugünkü Hükümetin bir ıslahat 
programını tatbik edebileceğine inanmıyoruz. 
Hususiyle Hükümetin bu beyanattan sonraki ic
raatını ve huzurunuza getirdiği bütçeyi bu ıs
lahat taahhütlerine uygun telâkki etmiyoruz. 
Bir yıl sonra bugün iktisadi durumumuz dün 
tasvir ettiğimiz tablonun daha ağırlaşmış ola 
rak devamından ibarettir. Ama bugün de ik
tisadi durumumuzun iktidar ağzından ifadesi; 
süratli bir iktisadi kalkınma, memleketin ima
rı, halkın refahı, hayat pahalılığının bir efsane, 
bir hayal olduğu yolundadır. 

Türkiye 'nin iktisadi kalkınma tarihinde 1950 
den öncesini tam bir boşluk olarak tasvir eden 
mütaasıp görüşe biz Türkiye'nin dünü gibi bu
gününü de- aynı objektif tahlile tâbi tutmakla 
mukabele etmek isteriz. Hükümet memleketin 
iktisadi kalkınması için gayretler sarf etmekte
dir. Türkiye'nin iktisadi cihazlanmasını hayati 
meselemiz sayan ve bu alanda zamanında ken
disine düşeni yapmış olan bir partinin mümes
silleri olarak, biz, bugünkü iktidarın memleke
te mal ettiği sağlam yapılı her eser, baraj, ener
ji santrali, fabrika, yol için memnun oluruz. 

Neden memnun olmadığımızı, neyi tenkid et
tiğimizi iyice bilmenizde fayda umuyoruz. Bir 
memleketin ekonomisi sadece birkaç baraj veya 
birkaç fabrika değildir. Gündelik hayatımızda 
inkâr götürmez surette hepimiz hissediyoruz İd, 
bir iktisadi düzensizlik, bir rahatsızlık, bir darlık 
içinde yaşamaktayız. Paranın değeri gittikçe 
azalıyor. Daha açık ifadesiyle Türk lirası yıldan 
yıla daha az mal satınaldırabiliyor. İthal mal
ları şöyle dursun kendi mahsullerimizi halk bu
lamaz olmuştur. Fiyatlar durmaksızın yüksel
mekte, halk sıkıntı çekmektedir. Mevcut veya 
yeni kurulmuş tesislere hammadde, makina, ye
dek parça bulamazken yeni tesislere girişiliyor. 
İhracat azalırken ithal ihtiyaçları artırılmaya de-
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vam olunursa ve bir parça döviz bulabilmek için 
Devlet elindeki iktisadi tesisleri yabancılara sat
mak dahi iktidar organının hatırına gelirse bu 
tam bir iktisadi1 düzensizlik bir herciimerç man-
zarasıdır. Ve hükümetin tertipsiz, sırasız, ölçü 
tanımıyan iş tutumunun zaruri neticesidir/ İşte 
bunun için hükümetle mutabık leğiliz. Ve hükü
metin tehlikeli yollarda yürüdüğünü bir kere da
ha belirtirim. 

Yıllardan beri hükümetin işleri önem ve im
kân ölçülerine göre sıralıyan tertiplerden mah-, 
rum gidişini tenkidettik. Bu vadide hiçbir şey 
değişmemiştir. Kurulmakta olan tesislerin fi
nansmanı dâvası ortada ikön, hükümet birden bi
re yüz milyonlarca liralık bir şehircilik teşebbüs 
süne sıçramıştır. Bugün bu mevzu diğer bütün 
işlerin önünde geliyor. O kadar ki, bugün iktida
rın ilk yıllarında hararetle ele aldığını tekrarla
dığı tarım davalarına bütçe gerekçesinde sönük 
bir yer verilmiştir, tik yılların gerekçelerinde 
hükümetin tanma verdiği büyük önemle övünü
lür, traktör aletleri tekrarlanırdı. Birkaç yıldan 
beri bu bahis havaların kötjjt gittiği mazeretiyle 
geçiştirilmektedir. Demek ki, marifet alabildiği
ne traktör ithalinde değil, tyüyük istihsal cihazı
nı yedeksiz, tamirsiz hattâ zaman zaman mazot-
suz bırakmamakta, bunu önceden derpiş etmekte 
idi. Birkaç yıl içinde hükümetin dikkati tarım
dan sınai tesislere daha sonra da imar işlerine. 
kaymış görülüyor. Memleketin imarını,' daha gü-. 
zel şehirlere sahibolmayı hepimiz isteriz. Fakat 
hükümetin Merkez Bankasını daha ziyade zorla
ması veya daha müstacel ve önemli işleri tamam
lamaktan âciz kalması ihtimalini önliyecek bir 
sıra dâhilinde işlerimizin tertiplenmesi zarureti
ne de göz yumamayız. Yol veya meydan açmak 
için evvelâ ev veya dükkânlar yıktırılmış, sonra 

. açıkta kalanlara yer yaptırmaya girişilmiştir. 
Bahsettiğimiz tertipli çalışma ise işte tam bunun 
aksidir. 

Aziz arkadaşlarım, -iktisadi düzensizliğimi
zin karakteristik tezahürü çok süratli" bir fi
yat yükselişinde müşahede edilmektedir. 6 
yıllık Demokrat Parti iktidarı zamanında fa
sulye, patates, zeytinyağı, peynir, sabun ilâh... 
gibi zaruri geçinme maddelerinin dahi fiyatla
rındaki artış % 100 ün üstündedir. Bugün pi
yasada dolaşan vatandaş elindeki liranın 50 
kuruştan aşağı bir değeri olduğunu görmekte
dir. Bu artışlar münferit vakalar değildir. Fi-
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yat artısı umumi bir seviye kayması haline gel
miştir ve bu yükselme seyri durmamıştır. Bu 
hal doğrudan doğruya Hükümetin sakat para 
politikası anlayışının neticesidir. Geçen yıl ba
sınçla bir an Hükümet, durumu takdir etmiş 
ve salim tedbirler devrini almaya amade imiş 
gibi görünerek muhalefetin ve tarafsız vatan
daşın sempatik dikkatini üzerine çekmişti. Ma
alesef pek kısa bir müddet sonra bu tezahürün 
samimiyetle yeni ve salim bir yol aramak iste
ğinden başka ihtiyaçlara masruf olduğu gö
rülmüş ve ilân edilen tedbirlerden artık bah
sedilmez olmuştur. Buna mukabil Hükümet, 
kendi taksiri ile kamçılayıp yükselttiği fiyat
ları kanun zoru ile indirmek teşebbüsüne gi
rişmiştir. Millî Korunma Kanunu tadilâtı bir 
piyasa inzibatı olarak derpiş edilmişti. Hükü
met bunu fiyat seviyesini indirme âleti olarak 
kullanabileceğini sandı. Bir aralık fiyatları 
yükselten iktisadi âmilleri bu kanun silindiri 
ile ezmekte muvaffak olduğu kanaatine var
mıştı. Filhakika Millî Korunma Kanunu tatbi
katının ilk günlerinde Hükümet erkânı, radyo, 
iktidar organı, memlekette bir ucuzluk devri
nin açıldığını, dış piyasa Türk parası değeri
nin gittikçe yükseldiğini ilân ediyordu. O za
man pahalılık bir hayal sayılmıyor, ondan kur
tuluş mânasında olan ueuzluk resmî lisanda iti
bar görüyordu. Tabiatiyle bir taraftan fiyat
ları kamçılayan yolda ısrar etmek, öte yan
dan kanun zoru ile fiyatları indrrmeye kalkış
mak gibi son günlerin en garip iktisadi olayı 
kısa zamanda mukadder akıbetine uğradı: Kı
sa zamanda eski hal avdet etti ve bu edebiya
tın arkası kesildi. Hulâsa, ucuzluk bir efsane 
oldu. (Şimdi yalnız Başbakanın, pahalılığı ha
yal ve efsane olarak tavsif etmesine şahsi mi
zacı imkân veriyor.) Dış -ticaret ve dış tediye
ler buhranı şiddetlenmektedir. Bir yandan it
hal ihtiyaçlarımız artarken öte yandan esasen 
gayrikâfi olan ihracatımız azalmak yolunda
dır. Azalış hem kıymette, hem miktardadır. 
Bu derece önemli bir mesele bütçe gerekçesin
de ciddiyetle ele alınmak ieabederken, her pü
rüzlü meseledö olduğu gibi, sözü 1950 den ön
ceye intikal ettirerek büyük bir dâvamızın üze
rinden atlanmak istenmiştir. Bu gerekçede ih
racat (Son senelerde , 2 milyon tonun üstüne 
çıkmıştır.) denilir ve bu noktada kalınır. Da
ha sonraki, yani bugüne daha yakın olan yıllar-
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da ihracatımız, vâsıl olduğu noktadan aşağı 
doğru seyretmeye başlamıştır. Fakat gerekçe 
bundan bahsetmez ve bu suretle güya örtbas 
edilmeye çalışılan bir mesele için de gerekçede 
tedbir aramak abes olur. Bu, teessüf edilecek 
bir hafifliktir. 

İhracatımız 1953 yılında 2.465 milyon tona 
yükseldikten sonra 1954 yılında 2.155 milyon 
tona düşmüş ve 1955 yılında 1.792 milyon tona 
kadar inmiştir. 1956 yılı sonunda ise 2.010 mil
yon tonda kalmıştır. 

İhracatın azalışı izah edilirken dış piyasa
lardaki fiyat düşüşlerinden bahsedilmektedir. 
Hakikatte ihracatımız gittikçe kıymetini kay
beden bir paranın menfi tesirlerine mâruzdur. 
İç ve dış piyasa fiyatları arasındaki aleyhimi
ze farkı gidermeye matuf çekitli suni tedbir
lerin ister istemez şümul sahasını Hükümet ge
nişletmeye mecbur kalacaktır. Bilhassa ithalât 
dövizlerinde % 40 pirim tahsili yoluna gidil
dikten sonra ithalâtta yuvarlak rakamla 4 li
ralık dolara mukabil ihracatın 280 kuruşluk 
dolara daha ne kadar zaman tahammül edece
ği düşünülecek bir meseledir. Hakikatte hangi' 
esaslara dayandığı bilinmiyen tedrieî bir deva
lüasyon yoluna girmiştir. Altınlarımız mer
min olmakta devam ediyor. Avrupa Tediye 
Birliğine altın veya dolar olarak ödediğini^ 
açık miktarı 1955 sonunda 231 milyon dolar
dan 1956 nm 7 nci ayında 253 milyon dolara 
çıkmıştır. Merkez Bankası bilançolarının kay
dettiği açık 400, 500 milyon arasında kronik bir 
hal almıştır. Bütçe gerekçesinde verilen izaha
ta göre 1954 - 1955 devresinde umumi yekûnu 
1.630 milyon tutan tediye bilançosunun gelir 
ve gider kalemleri arasındaki 530 milyon açık 
yabancı memleketlere kısa vadeli borçlanma ve 
Amerikan kredileriyle kapatılabilmişti. 1955 -
1956 devresinde de 1.676 milyon liralık bir dış 
tediyeler hacmi içinde hemen 500 milyonluk 
bir kısmı aynı suretle karşılanmaktadır. Üçte 
biri raddesinde bir miktar için yabancı memle
ketlerin yardımı zaruri olmuş bulunması gi
riştiğimiz işlerin âti emniyeti bakımından üze
rinde durulacak bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar, ithalât durumunu ha
kiki hayat sahnelerinden takibeden vatandaşlar 
bu hali gereği kadar bilmektedir. Sanayiini ye-
deksiz ve hammaddesiz bırakacak dereceye dü
şüren bri dış ticaret rejiminde mektep defteri ve 
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kursun kalemine varıncaya kadar istihlâk mad
delerinden mahrum kalınmasına hayret edilmez;. 
fakat asıl dikkate şayan olan cihet şudur ki, 
hükümet hatalı ve düzensiz gidişle memlekette 
millî mahsulümüz olan maddelerin de kökünü 
kurutmuştur. Yağ, peynir, yumurta bile bulun
maz olmuştur. Kötü bir ıi§ tutumu ile fırlatılan 
fiyatları kanun zoru ile indirmeye çalışmanın 
s,onu böyle olur. 

Şoför lâstik alamaz, motorunun zaruri par
çasını bulamaz veya kara borsadan alır, hasta 
ilâcını bulmak i^in Başbakana telgraf çekmeye 
mecbur olur. Kahveden bahsetmiyoruz, şu bizim 
öz mallarımızı, yağ, peynir, yumurta ve sütü bul
mak bir mesele teşkil eder. Kararnamelerin 20 
kuruşa satalmasmı emrettiği yumurtayı Et ve 
Baİ3,k Kurumu 35 kuruşa satar ve işte bu olay
lar Başbakana memleketin refah ve ucuzluk 
tablosunu ilham eder. 

Bu tutumla işlerimizi selâmete götürmemiz 
mümkün değildir. Meselelerimiz ciddîdir. Ciddi
yetle ve isterseniz beraberce üzerine eğilip çı
kış yolları aramamız lâzımdır. 

Son zamanlarda çekilen sıkıntıların iktisadi 
kalkınmamız ve yarını temin etmemiz için za
ruri olarak halktan âjstenen fedakârlığın temsil 
ettiği ileri sürülmektedir. Memleketimizi kısa 
zamanda cihazlandırmak dâvası halkımıza bir
takım fedakârlıklar tahmil edebilir. Bte daha 
1955 yılı bidayetinde bu gerçeğu teslim ve şu 
cümlelerle ifade etmiştik: (Türkiye gelişme ve 
inkişaf seyri içindedir ve bu sebeple iktisadi 
hayatımızda birtakım sıkıntılar olabilir. Türk 
miilleti âtinin refah ve kalkınması hesabına sı
kıntılara tahammül 'edebilir. Yeter k r çekilen bu 
sıkıntıların ve katlanılan fedakârlıkların en 
mâkul ve müsmir, en emin ve süratli bir kal
kınma hamlesinin zaruri icabı bulunduğuna 
ve en kısa zamanda izale olunacağına itimat 
ve itminan husule gelebilsin. Plânsız, program
sız,- hesapsız bir iktisadi politika yüzünden ik
tisadi gücümüz lüzumsuz yere zorlanıp ifna 
olunmasın. Ve memlekete beyhude ıstırap çek
tirilmesin. Yine tekrar edelim ki halkımızın 
bu fedakârlığı kabul edeceğinden eminim. Bir 
şartla : Halk bu uğurda sıkıntılara katlanmak 
için muayyen bir hedefe doğru bİT plân daire
sinde emniyetle yürüdüğümüze emin olmak is
ter. Yoksa Hükümet kusurlarından doğan dar-
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lıkları halka kalkınma zarureti olarak kabul 
ettirmek mümkün değildir. 

Bir baraj küşadı için tonlarca benzin sarf 
eden şarkkâri israfil törenler tertibeden Hükü
metin fırın önünde kuyruk teşkil edip ekmek 
bulmak için kıvranan vatandaştan feragat is
temeye hakkı var mıdır? Bugün halk yer yer 
buğdayı 50 - 60 kuruşa almak zorundadır. Bu
nun sefeebi ne iktisadi kalkınmamız, ne de kötü 
şartlardandır. Bilâkis hu şartların kötü gittiğini 
görerek zamanında ithalâta başvurnıiyan ve 
buğday ithalinde geç kalan Hükümetin kusu-
rundandır. Büyük bir kalkınma hamlesi imkân 
ve ihtiyaçlarımızla ayarlı bir plân içine alın
mazsa onu selâmetle yürütmek mümkün de
ğildir. Hükümet böyle bir plândan mahrumdur. 
Üstelik plân sözünden dahi sinirlenmektedir. 
Sadece bugünkü sıkıntıları iktisadi kalkınma
mız adına katlanılması gerekli fedakârlıklar 
olarak ilân etmekte ve âtide çalışacağımız fe
rahlıklar için teminat vermektedir. Bu temina
tın, veren Hükümet bizzat kendi programı in
kâr ve taahhüdüne ihanet ettiğine göre hu te
minatın değeri ne olabilir? 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin para ve 
kredi politikası da yukarda izahına çalıştığımız 
zihniyetin tesiri altındadır. Hükümet iktisadi 
bünyeye suni iştira gücü şırınga etmek zorun-
daki para ve politikasına 1956 yılında da de
vam etmiştir. Bu yüzden 1956 yılında da bir 
taraftan para hacmi, diğer taraftan kredi hac
mi şişerek yürümüştür. Merkez Bankası barikı-
notlan ile yine bu bankanın vadesiz mevduatın
dan-müteşekkil para hacmi 1953 sonunda 1,900 
milyon lira idi. 1954 sonunda 2,285 milyon ve 
1955 sonunda 2,823 milyon iken 1956 sonunda 
3,488 milyon liraya yükselmiştir. Son bir sene 
içinde para hacmi % 23,6 bir artış göstermiştir, 
para hacmini başlıca kredi enflâsyonu şişirmiş
tir. Kalkınma adiyle yürütülen iktisadi politika 
için 'bankalarca ve bunların basında Merkez 
Bankasınca kredi musluklarının durmadan akı
tılması bu şişkinliği vücuda getirmekte Hbelli baş
lı âmil olmuş ve olmaktadır. 

Filhakika sadece Merkez Bankası kredi ka
lemleri (Senetler'cüzdanı 4- avanslar + mah
suba tâbi matlubat) bu sene de bir yıl evvele na^ 
zaran % 14 artmıştır. Bu nispet geçen senenin 
% 27,2 nspetine nazaran bir hayli düşkün görül-
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mekte ise de mutlak rakam yine ihmale şayan , 
değildir. 

Yarım milyar hattâ tam (505 milyon) lira
dır. 1955 sonundaki 3,574 milyon lira 1956 so
nunda 4,079 milyon lira olmuştur. 

Bütçe gerekçesi kredilerdeki şişkinliği ve do-
layısiyle para haemmdaki şişkinliği neye atfet
mektedir? Emisyon miktarında vâki tahavvül-
lerin memlekette iş ve istihsal hacmmda müşa
hede olunan inkişafa muvazi 'bir seyir takibet-
tigi iddiasını destekliyebilmek için şöyle den
mektedir : (Memleket istihsal kaynaklarının ha
rekete geçirilip işletmeye açılmasını iktisadi po
litikasının ana prensibi olarak kabul etmiş olan 
hükümetleriniz istihsal sektörlerinin lüzumlu 
kredilerle teçhizi mevzuunu da lâyık olduğu 
ehemmiyetle ele almış ve bu maksatla daha ilk 
günden itibaren sermaye terakümünü ve ban
kalara vâki tevdiatı yükseltecek bir politika 
takibetmiş (bulunm'aktadır.) Para haemmdaki 
kabarma için de gerekçe tâbirleri biraz yumuşa
tarak : (İktidarımız zamanında takiboLunan pa
ra politikası ile para hacminin istihsal sektör
lerindeki inkişafa uzun bir şekilde geliştirerek 
istihsaldeki inkişafı önlemek gayesi istihdaf 
olunmuştur.) denmektedir. 

Bir kere emisyon miktarındaki tahavvüllerin 
asıl adı ile yükselişlerin iş ve istihsal haemm
daki tezayütlerle muvazi gittiğini, fiyat hare
ketleri de kamlbiyö hareketleri de teyidetmekten 
uzaktırlar. Fiyatlar yükselmekte berdevamdır. 
Toptan fiyatlar 1948 yılı itibariyle 1950 de'97 
iken 1955 te 127 ve 1956 da 147,9 dur ki, 19.50 
senesi yüz itibariyle 1955 te 130,9 ve 1956 da 
152,05 tir. Demek ki, son bir sene içinde yük
selme % 16,3 tür. Geçinme müşir i yine artmıştır. 

1948 senesi 100 itibariyle Ankara'da müş'ir 
1950 de 100 iken 1955 te 138 ve 1956 da toptan fi-
yatlarmki gibi 152,5 tir. Demek % 10,5 bir ar
tış (geçinme müşir i 11 aylıktır). Bütün bu te
ferruat 1956 da hükümleri teşdidolunan Millî 
Korunma Kanununun tesirlerine rağmen olmuş
tur. 

Kambiyo rayiçleri gayriresmî piyasada da
hilî fiyatlara nazaran daha da ehemmiyetli te-
reffüler göstermektedir. Transfer dolar rayi
cinin senelik vasatisi 1955 te 862 kuruş olmuş
tur, 1956 da yıllık vasati bin kuruşun da üstü
ne yükselmiş görülüyor. Yine Millî Korunma 
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Kanununun hükümlerinin tesiri ile yıl ortasın
da döviz fiyatları ehemmiyetli bir düşüş göster 
mislerdir. Fakat onlar da yine dahilî fiyatlar 
gibi yılın sonlarına doğru eski yükselme seyir 
lerini tutmakta kusur etmediler. Millî Korun
ma Kanununun tatbikata konulmasından biraz 
evvel 1 280 kuruşa çıkmış olan dolar yıl sonla
rında 1 200 kuruş civarına yaklaşmış olduğu. 
gibi halen (II Şubat) 1 300 üstünde dolaşmak
tadır. 

Altın fiyatları da kambiyo rayiçleri ile mu
vazi bri seyir takibederek yıl zarfında yüksel
mişlerdir. 1955 te külçe altın fiyatları vasati
si 972 kuruş idi. 1956 vasatisi 1 200 kuruşun 
fevkmdedir. Halen (II Şubat) 1 500 kuruşa 
yakm bir seviyededir. 

Altın ve kambiyo fiyatlarındaki bu yüksel
melerle her halde alâkadar olmaktan hali kal
mamış olacak ki, Hükümet de yıl zarfında Hac 
yolcularına sattığı sterlinleri 20 liradan 22 li
raya yükselttiği gibi, deblokaj dövizi diye de 
resmî fiyatın iki misli seviyesinde yeni bir dö
viz rayici ihdas etmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, paramızın dahilî kıymeti ol
sun, (haricî kıymeti olsun yıl zarfında kararsız 
lığını artırdıkça artırmıştır. 

Diğer taraftan Hükümetin kredi artırma si
yasetini bir muvaffakiyet âmili ve eseri gibi 
ileriye sürmesini izah ve tasvibe imkân yoktur. 
Kredi miktarının ve dolayısiyle mevduat anik-
tarınm artırılması, gösterilmek istendiği gibi, 
bir hüner teşkil etmez. Hükümetin emri altın
daki bankalar vasıtasiyle ve bunların başında 
Merkez Bankası yolu ile kredi musluklarını aç
tınız mı, mevduat da artar. Bunu memlekette 
yapamıyacak bir tek fert yoktur. Mütedavil 
bankınotlarm miktarını bugünkü 2,5 milyar
dan 3 milyara, 5 milyara çıkarmış, bakınız mev
duat ne baş döndürücü seviyelere kadar çıkıp 
yükselecektir. Fakat aynı zamanda, tıpkı bu
günkü gibi, fiyatlarda yükseldikçe yükselecek
tir. 

Halen yükselmiş mevduat daha ziyade vade
siz mevduattır. Hakiki ve ihtiyari tasarruf mev
duatı hemen hemen tevakkuf halindedir, bir tür
lü kalkmamam aktadır ve bugünkü para politi
kası ve kredi politikası devam ettikçe kalkın
masına imkân yoktur. Kararsız bir para, tasar
rufu ve sermayeyi teşvik etmez, 
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Hüner ve marifet; istikrar içinde istihsale, 1 

istikrar içinde genişlemeye hadim bir kredi I 
siyaseti, bir para siyaseti tutabilmektedir. î§- I 
te iş bacındaki Hükümetin yapamadığı da ve 1 
bugünkü sakat politikasında devam ettikçe ya- I 
panuyaeağı da budur. Zira Hükümet kısa vâ- I 
deli membaları uzun vadeli işlere yatırmakta ve I 
bilhassa bu yüzden fiyat istikrarını bozmakta- I 
dır. 4,7 milyar liralık ticari kredi arasında 1,7 I 
milyarının uzun vadeli işlere yatırılmış olduğu- I 
nu bizzat hükümet ifade etmektedir. Neden I 
böyle olmaktadır*? Çünkü Hükümet hedefine I 
varabilecek müstekar bir kredi politikası, bir I 
para politikası takibetmek imkânına artık sa- 1 
hip değildir. Hükümet hâdiselerin önüne düş- I 
müştür. O hâdiselerin tesirinden kendisini kur- I 
taramaz haldedir. 1954 ve 1955 te olduğu gibi 1 
1956 da da Hükümetin bir kredi tanzimi yolu- I 
na gitmek istediği halde buna bir türlü muvaf- I 
fak olamaması veya devam edememesi de bu I 
görüşü teyideder. 1956 da da Hükümet kredi- I 
lerin tahdidini iltizam eder bir hareketle ve I 
bilhassa Merkez Bankası iskonto fiyatını yeni- 1 
den yükseltmek suretiyle kredileri tahdit için I 
bir hamle yapmak istediği halde aradan bir iki I 
ay geçmeden tekrar kredileri % 20 diye bir had I 
ile genişletmek mecburiyetinden kendisini kur- t 
taramamıştır. Hükümet hâdiselerin önüne düş- I 
müş sürüklenip gitmektedir. I 

Muhterem arkadaşlar; şimdi tesbite çalıştı- I 
ğımız bir iktisadi gerçeklerin ışığı altında eli- I 
mizdeki bütçe teklifini tahlile çalışacağız ve bu- I 
nun için de evvel emirde 1956 bütçesinin tatbi- I 
katma kısaca göz atacağız. 1 

Son günlerini yaşamakta olduğumuz 1956 I 
yıh bütçesinin tatbikatı ve gerçekteki iddialar I 
hilâfına tatmin edici olmaktan uzaktır. On ay- I 
lık fiilî tahsilat rakamlarına nazaran bu but- I 
cenin en az 3 milyon civarında bir açıkla ka- I 
panaeağı anlatılmaktadır. Gerekçede hâdise ve I 
vakıaları daima tek taraflı ve işe geldiği şekil- I 
de gösterme itiyadının bir neticesi olarak gelir- I 
lerde geçen yıla nazaran bir artış olduğu mü
balâğalı bir şekilde belirtilmekte ve bu hadi- I 
se 1956 bütçe tatbikatının muvaffakiyetine de
lil olarak ileri sürülmektedir. Devlet varidatı- I 
nın uzun zamandan beri hemen her yıl, yılma 
göre değişen nispetlerde artış kaydettiği bir vâ- I 
kıadır. Bu mevzuda mühim olan nokta evvelâ I 
bu artışların ne kadarının memleketteki ik- I 
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tisadi gelişmeye muvazi normal artışlarda, ne 
kadarının enfilâsyoncu faktörlerden ileri geldi
ği hususunu tâyindir, enfilâsyoncu kuvvetlerin 
tesiri ile para değerine muvazi ve onun bir ne-
-ticesi olarak meydana gelen zahirî varidat ar
tışını sağlam bir malî politika neticesi addetme
ye imkân yoktur. Kaldı ki, bir bütçe tatbika
tında ehemmiyetli olan ve o bütçenin muvaffa
kiyetle tatbikatına delil olarak ileri sürülmesi 
mümkün olan nokta, Devlet varidatının yıldan 
yıla artışı değil, fiilî tahsilatın başlnagıçta ya
pılan tahminleri tutup tutmadığıdır. Bu bakım
dan tetkik edilince 1956 yılı bütçesinin tahmin-
leriyle fiilî tahsilat arasında, biraz evvel de be
lirtildiği üzere, 300 milyon lira civarında bir 
gelir noksanı olduğu görülür. Bu şartlar altın
da ve münhasıran bütçe bakımından, hükümetin 
iddiaları hilâfına, muvaffakiyetsin bir bütçe tat
bikatı ile karşı karşıya bulunduğumuz meydan
dadır. Kaldı ki, 1956 bütçe tatbikatının bu menfi 
neticesi iktisadi hayatımızda da menfi tesirlerini 
göstermekten hali kalmamıştır. Bir taraftan 
açıkların Merkez Bankası fonları ile karşılan
ması, diğer taraftan takibinde ısrar olunan aşırı 
ve israfil masraf politikasının bu yıl içinde mal 
ve hizmet mevcudu üzerinde yarattığı küyük taz
yik, fiyatların devamlı ve anormal şekilde yük
selmesini intaceden âmillerden biri ve belki de 
birincisi olmuştur. Bu müşahede 1956 bütçe mü
zakereleri sırasında muhalefetler tarafından ileri 
sürülen iddiaların ve yapılan ikazların isabetini 
bir det'a daha teyidetmiş bulunmaktadır. 

1957 yılı bütçesine gelince; bu yıl bütçesinin 
Bütçe Komisyonunca aldığı şekli ile masraf ye
kûnu, 2,733 milyon lirası cari ve 1,273 milyon 
lirası yatırım tahsisatı olmak üzere 4,006 milyon 
liradır. Bu tahsisat miktarları 1956 bütçesine 
nazaran cari masraflarda % 15,5 nispetinde 364 
milyon lira, yatırımlarda ise •% 30 dan fazla bir 
nispetle 315 milyon lira artış ifade etmektedir. 
Cari masraflardaki artışların en mühimmi başta 
Millî Savunma Bakanlığı olmak üzere, sırasiyle 
Maarif, Maliye Vekaletleriyle Devlet Borçlan ve 
Jandarma Umum Kumandanlığı bütçelerine isa
bet etmektedir. Yatırımlardaki en mühim artış-
larnse Devlet Su işleri ve Kara Yolları Umum 
müdürlükleri bütçelerindendir. 

1957 yılı bütçesinin (4 006 672 859) liralık 
masraf yekûnuna karşılık tahmin edilen gelirde 
bir kuruş eksik veya fazla olmamak üzere tam 
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(4 006 672 859) liradır. Şu hale ve Hükümet 
iddiasına göre 1957 bütçesi denk bir bütçe olarak 
hazırlanmiştır. Nitekim bütçenin Büyük Millet 
Meclisine tevdii münasebetiyle Sayın Maliye Ba
kanı tarafından Anadolu Ajansı vasıtasiyle ya
pılan beyanatta (1957 bütçeleri de 1954 senesin
den beri tahakkuk ettirilmiş bulunan denk büt
çe prensibine uygun olarak hazırlanmıştır. Böy
lece bu bütçe Demokrat Parti iktidarının Dör
düncü denk bütçesi olmaktadır) deniliyordu. 

1957 bütçesinin denkliği iddiasının ne derece
ye kadar hakikate uygun olduğu hususu aşağıda 
tahminler mevzuunda yapacağımız tahlilden da
ha iyi anlaşılacaktır. 1954 senesinden beri kabul 
ve tatbik edilen bütçelerin denk olduğu iddiasına 
gelince Maliye Bakanı gibi bütçelerin tatbikatın
dan birinci derecede sorumlu bir şahsiyet tarafın
dan neticeden fiilen alınmış ve hesabı kati lâyi-
halariyle Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu
nan hususlarda hakikatlerin tam aksinin iddia 
edilmesi havsalanın kolay kolay alacağı bir hâdise 
değildir. Gerçekten Sayın Maliye Bakanı verdiği 
beyanatta son dört senelik bütçelerin denk oldu
ğunu sarahatle ifade ediyor. Halbuki 1954 büt
çesinin tamamı Hazine mevcudu ile karşılanmak 
üzere 173 947 000 lira açıkla ve esasen Yüksek 
Meclisten 151 milyon açıkla kabul edilen 1955 
bütçesinin ise 160,5 milyon lirası Hazine mevcudu 
58 milyonu istikraz ile karşılanmak üzere 218,5 
milyon lira açıkla kapandığı Yüksek Mecliste bu
lunan hesabı katî lâyihalarında görülmektedir. 
Nihayet tatbikatının son günlerini yaşamakta ol
duğumuz 1956 bütçesi de on aylık fiilî tahsilat 
rakamlarına nazaran en az 300 milyon liralık bir 
fiilî varidat noksanı ile kapanacağa benzemekte
dir. Binnetice 1954,1955 ve 1956 bütçelerinin denk 
olmadıkları ve hesabı katî lâyihalariyle veya fiilî 
tahsilatın tahminleri tutmaması ile apaşikâr mey
danda iken, Maliye Bakanı gibi bütçelerin tatbi
katından birinci derecede sorumlu bir şahsiyetin 
en ufak bir eza duymaksızın vakıa ve gerçeklere 
bu derece aykırı beyan ve iddialarda bulunabil-" 
mesi, üzerinde ibretle durulmaya değer bir hâ
disedir. Demokrat rejimlerde rastlanması müm
kün ölmıyan bir pervasızlıkla ve propaganda mak-
satlariyle vakıa ve hakikatlerin .bu kadar aşikâr 
bir surette tağyir ve tahrif edilmesi, memleket 
hesabına cidden hazin bir levha teşkil eder. Bu 
beyanatın propaganda maksadmdan başka iyi 
niyetle, iyi niyetin asgari manasiyle isimlendiri-
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lecek tarafı yoktur. Bu suretle doğru söylemiyen 
bir maliye vekili bir devlete neye mal oluyor, 
iktisadi sahada memleketimizin çektiği elem ve* 
ıstırap, paramızın düştüğü hal bunun en ibret 
verici levhasıdır. Bu vakıayı bu kürsüden ve Bü
yük milletimizin huzurunda elemle tesbit ettik
ten sonra şimdi 1957 bütçesiyle takibedilen mas
raf politikasını tahlile geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Umumi olarak bir memlekette normal iktisadi 

gelişmeye muvazi ve bu gelişme ile ahenkli ol
mak gayretiyle yapılan teşebbüsler dolayısiyle 
bütçelerde yıldan yıla kaydelilen artışların mem
nunlukla karşılanması pek tabiîdir. Bu bakım
dan evvel emirde üzerinde durulması gereken 
husus, memleketin son yıllarda bütçe rakamları
nın yıldan yıla kabarmasını haklı gösterecek bir 
iktisadi gelişme içinde olup olmadığını tâyin et
mektir. Mesul hükümet bâzı münferit tesis ve 
eserleri işhat ederek, bâzı istihsal kollarındaki 
artışları ileri sürerek millî ekonominin hızla ge
lişmekte olduğunu idlia etmektedir. Fakat bu 

* iddia bir yıllık iktisadi faaliyetlerimizin netice 
bakımından muhassalası demek olan millî gelir 
rakamlariyle fiilen tekzibedilmektedir. Sabit 
fiyatlarla millî gelirimiz son üç yılda, artışı şöy
le dursun, bir duraklama ve hattâ gerileme dev
resine girmiş bulunmaktadır. Resmî istatistikle
re rağmen bütçe gerekçesinde son yıllarda millî 
gelirde vukua gelen duraklamayı gizlemeye veya 
inkâra çalışan spekülatif mahiyetteki mütalâala
rını ciddiye almaya bittabi imkân yoktur. Diğer 
taraftan, iktisadi gelişme mevzuunda diğer bir 
müşire olarak alınması mümkün olan dış ticare
timiz de son üç yılda bir inkişaf kaydedememek-
te, bilâkis daralmaktadır. Görülüyor ki, millî 
ekonomimiz yapılagelmekte olan pek parlak pro
paganda edebiyatına rağmen 1954 ten itibaren 
geniş ölçüde bütçe artışlarını haklı gösterecek 
bir gelişme seyri içinde değildir. 

Diğer taraftan, bütçe rakamlarmın artmasın
dan haklı olarak gövünebilmek için, rakamların ar
tışına muvazi olarak, fiilî hizmet gücünün artıp 
artmadığına bakmak lâzımdır. Bu mevzuda sa
rih bir fikir edinebilmek için de 1957 bütçesinin 
tatbik edileceği devre zarfında para değeri üze
rinde durulması pek tabiîdir. Biraz evvel istatis
tiklere dayanarak izaha çalıştığımız gibi, 1954 
yılından itibaren fiyatlar alabildiğine yükselmek-
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te ve bunun tabiî bir neticesi olarak Türk para
sının değeri, devamlı ve hisli bir şekilde düşmek
tedir. Türk parasının değerindeki bu düşüş tem
posu arkada bıraktığımız 1956 yılında daha hız
lanmıştır. Fiyatlardaki bu devamlı ve hızlı ar
tışın bizzat 1957 bütçesi ile takibedilen masraf 
politikası ile daha da hızlanacağı ve bu yıl itha
lâta tahsis edilen dövizlerden tahsil edilmesi der
piş edilen Devlet hissesinin de ithalât fiyatların
da ve dolayısiyle umumi fiyat seviyesinde diğer 
faktörlere inzimamen bir yükselme tevlidedeceği 
tabiîdir. 

Binnetice 1957 bütçesindeki oldukça mühim 
nominal artışlara rağmen hakikatte bu bütçe
nin fiilî hizmet gücünün 1956 yılının bütçesin
den fazla değil, bilâkis eksik olduğunu kabul 
etmekte hata yoktur., Görülür ki, rakamların 
alabildiğine şişirilmesine ve bu rakam kalaba
lığı ile örtülmesine rağmen fiilî hizmet gücü ba
kımından 1957 bütçesini müspet olarak karşıla
maya imkân yoktur. Şimdi bütçenin bir de gelir 
kısmına göz atalım. 

Muhterem arkadaşlar, gelir bütçesi ve gelir 
tahminleri hakkında 1956 bütçesinin müzakere
si sırasında ileri sürdüğümüz mütalâaların isa
betini on aylık tatbikat açıkça göstermiştir. Fil
hakika bir evvelki yılın tahsilatından 700 mil
yon lirayı aşan bir fazlalıkla 3,324 milyon liva 
olarak tahmin olunan 1956 yılı geliri karşılığım 
da neticesi alınmış on bir ay içinde yapılan tah
silat 2,478 milyondan ibaret bulunmaktadır. Bu 
seyre göre yıllık gelir tutarının, Bütçe Komisyo
nu adına gelir bütçesini inceliyen raportör ta
rafından tanzim edilmiş raportte, da teyidolun-
duğu üzere, 3 milyarın altında kalacağı anlaşıl
maktadır. 

Gerek Hükümet ve gerekse Bütçe Komisyo
nu tarafından aşın nikbinlikle tahmin - olunan 
gelirlerin tahsilatında tahminlere, nazaran husu
le gelen noksanlar yıldan yıla artarak bütçe 
muvazenesini nazari bir hale sokmuştur. Ezcüm
le 1953 te 32- milyon olan bu varidat noksanı 
1954 bütçesinde 90, 1955 te 205 milyonu bulmuş 
ve içinde bulunduğumuz yılda ise bu noksanın 
300 milyonu aşacağı anlaşılmıştır. 

Aynı aşın iyimserliği 1957 bütçesi tahminle
rinde de müşahede ediyoruz. Huzurunuza gelen 
tasarıda 1957 bütçe yılı gelirTHükümetçe 3,961 
milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bütçe Ko-
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misyonu, birkaç yıldan beri itiyat edindiği üze
re, bu tahmini yükselterek 4,006 milyona çıkar
mıştır. En nikbin bir düşünce ile 3 milyar lira 
olarak hesabedeceğimiz 1956 fiilî tahsilâtına na
zaran 1 milyar lira fazlalık arz eden bu tahmin 
en ileri bir rakama varmış bulunmaktadır. 

Hükümet artan miktarın yarısını yeni vergi
ler ve vergi zanılarından diğer yarısını gelir 
kaynaklarındaki tabiî inkişaftan beklemektedir. 

Bu konudaki mütalâalarımız geçen yıl ileri 
sürdüğümüz görüşlerin aynı olacaktır. Bundan 
evvelki yıllarda devlet gelirlerinde tesbit olunan 
artışlardan ehemmiyetlice bir kısmı para değe
rinin azalmasından, eşya ve hizmet fiyatlarının 
yükselmesinden doğmuş bulunduğuna göre önü
müzdeki yıl aynı nispetlerde bir gelir artışının 
tahakkuk edebilmesi fiyat yükselmelerinin de
vamı şartına bağlı olmak icabeder. Fiyatlarda 
istikrar temin edileceği ısrarla taahhüdedü-
mekte olduğuna göre bu vaadin gerçekleştiril
mesine imkân bulunduğu nispette önümüzdeki 
yıl zarfında fiyat artışlarından doğan gelir ar
tışlarının da durması icabeder. "Ancak önümüz
deki yıl için bizi endişeye sevk eden başka âmil
ler de mevcuttur. Biraz önce de işaret ettiğimiz 
gibi, millî istihsalimizde müşahede edilen geri
leme temayülünün fillıal değişeceğini gösteren 
her hangi bir alâmet görmediğimiz-gibi zirai is
tihsalin düşmesi, dış ticaret hacminin daralması, 
döviz darlığı dolayısiyle sanayiin mâruz bulun
duğu güçlüklerin artması gibi bütçe gelirlerinde 
alıkoyucu, hattâ geriletici tesir yapacak unsur
ları hesaba katmak icabeder. Bu sebeple gerçek
leşmesini temenni etmekle beraber Hükümet ve 
Bütçe Komisyonunca yapılan tahminlere iştirak 
etmediğimizi ifadeye mecburum. 

Aziz arkadaşlarım, son yıllarda tesbit edilen 
gelir artışlarına ait görüşümüzü de tekrar et
mekte fayda umuyoruz. Hükümet her yıl oldu
ğu gibi bu yıl da gelir rakamlarında tahakkuk 
eden şartları takibeylediği canlı politika saye
sinde memleket ekonomisinde husule,gelen ge
lişmenin bir neticesi addetmektedir. Bütçe ge
rekçesine nazaran iktisadi kalkınma ve gelişme
mize muvazi olarak inkişaf eden gelirlerde 1950 
yılma nazaran 1955 te % 98, 1956 da % 155 ve 
1957 de de % 204 nispetinde bir tezayüdolmuş-
tur. Halbuki mezkûr yıllarda fiilen elde olunan 
gelirleri 1950 yılma nazaran para değerinde hu
sule gelen düşme nispetine göre 1950 fiyatına ir< 
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* ea edersek, Musul petrolleri hariç, 1956 gelirinin 

1,847 milyon, 1956 da tahsil edilebileceği anla-
sılan gelirin de 2 milyar lira tutarında olduğu 
görülür, önümüzdeki yıl muhammen gelirin de 
Musul petrolleri hissesi ile yeni teklif edilen zam
ların tutan haricolarak 1950 fiyatlariyle 2,300 
milyon lira olduğu anlaşılır. Ayrıca 1950 yı
lından bu yana yergi ve resimlere yapılmış 
olan çeşiftli zamların hisseleri de dikkate alın
dığı takdirde gelirlerdeki hakiki artışın % 150 
ve 200 gibi bir nfepetle ifade olunmasının haki
kate aykırı olduğu tezahür eder. Bu ciheti tek
rar etmekteki maksadımız mücerret olarak ra
kamların ifadesine dayanılarak Yüksek Heyeti
nizde ve umuna efkârda yanlış zehap ve ka
naatler uyandırmaya matuf bulunan ve zararlı 
olduğuna inandığımız hususi bir gayreti tesir
siz birakmaktadar, 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile vergi yü
künün vatandaşlar arasında dağılışı üzerinde 
de durmakta fayda görüyoruz. Geçen' yılda ol
duğu gibi bu yılda da bütçe gerekçesinde va
sıtasız vergilerin vasıtalı vergilere nazaran 
daha çok arttığı ve vasıtasız vergiler nispeti
nin 1951 de % 27,98 olmasına mukabil 1957 

- de bunun % 39 a çıktığı ve vasıtalı vergiler 
nispetinin de buna muvazi olarak düştüğü ifade 
olunmuştur. Bu iddianın da gerçeğe uymadığını 
huzurunuzda esefle kaydetmek isteriz. 

Tetkik olunduğu takdirde görülecektir ki, 
tipik birer vasıtalı' vergi mahiyetini haiz bulu
nan ve gelir bütçesinin 26 ncı fasıl 15 nei mad
desinde yer alan 254 milyonluk inhisarlar safi' 
hasılatı ile bir kısım ithalâta tahsis olunan dö% 
vizler dolayısiyle alınacak 380 milyon lira tu-
tarmlaki Hazine hissesi gerekçede mukayese
ye esas tutulan rakamlar arasına sokulmamıştır. 
Bu miktarları iîâve ettiğimiz takdirde ise vası
tasız vergiler nispetinin 1957 de iddia olunduğu 
gibi % 39 a yükselmediği bilâkifc 1953 seviye
sinden daha aşağıya yani'% 27 ye düştüğünü 
görürüz. Tabiatiyle vasıtalı vergiler nispeti 
de buna muvazi olarak % 72 ye yükselmiş bu
lunacaktır. Bu suretle düzeltilmesi icabeden 
nispetler memleketimizde vergtf yükünün daha 
çok vasıta^ vergilerden mutazarrır olan az ge
lirli vatandaşlar üzerinde kalmakta devam etti
ğini gösterir. Millî gelirde 1953 yılma nazaran 
hakiki bir artış kaydedilmediği halde vergilerin 
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artmakta olması ayrıca umumi vergi yükünün 
de ağırlaştığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet zam serişine 
bu yıl yeni ilâve teklifleriyle gelmiştir. (Bir 
kısmı ithalâta tahsis olunan dövizler dola
yısiyle alınacak Hazine hissesi) adını taşıyan 
tasan ile teklif edilen mükellefiyet Bütçe 
Komisyonu Gelir Bütçesi Raportörü tarafından 

; tanzim olunan Gelir Bütçesi raporunda da ka-
bul olunduğu gibi ithalâttan döviz tahsisi sı-

ı rasında alınan vasıtalı bir vergi mahiyetinde 
oluduğunda şüphe edilemez. Gelir bütçesinde 

I Devlet işletmelerinden alman hisselere ait 
fasıl içine konmuş bulunması, mükellefiyeti bu 
mahiyetinden tecridedeınez. Bu itibarla vatan
daşın bu teklifi ağır bir Vasıtalı Vergi olarak 
karşılaması ieabettiğine feaaniiz. Bu teklif in taşı
dığı hususiyetlerden biri de verginin daha çok ya
tırım maddelerine taallûk etmekte bulunması
dır. İktisadi kalkınma dâvasının esasının muh
telif istihsâl branşlarının lüzumlu istihsal va-
sıtalariyle teçhiz edilmesi suretiyle iktisadi 
potansiyelimizin ileri memleketler seviyesine çı
karılması olarak tarif re tavzif eyleyen bir Hü
kümetin yatırım maddelerini ağır mükellefi-

I yetler altına koymak suretiyle istihsal branşla-
I rmın teçhizini ve istihsali güçleştirecek teklif-
I 1er getirmesine akıl erdirmek mümkün değil-
I dir. Ayrıca bu vergiden yabancı sermayenin 
I istisna edilmesi ihtimali üzerinde hassasiyetle 
I durmak lâzımdır. Böyle bir istisna memlekette 
I yabancı sermayeye yerli müteşebbislerin re-
I kabet edemiyeceği bir imtiyaz Bağlıyacağından 
I kısa zamanda memleket endüstrisinin yabancı 
I ellerde toplanması gibi vahîm neticeler . doğu-
I rabileceği hususunda Yüksek Meclisin dikkati-
I ni çekmek isteriz. 
I Gayrimenkullere taallûk eden Veraset ver-
I -gilerinin vergi değerleri yerine takdir komis-
I yonlan taraf nidan takdir olunacak- rayiç de-
I ğerleri üzerinden alınmasını sağlıyacak tek-
I lifin kanun halini almasından içtimai bünye-
I mizcle yapacağı tahripkâr tesirleri dolayısiyle, 
I endişe ediyoruz. Veraset Vergisi Kanunumuzda 
I ölenin çocuklarına ve ailesine intikal edecek 
I ve bunların ikametine muhassas meskenler için 
I bir muafiyet kabul edilmemiş bulunduğuna gö-
I re, bu meskenlerin bugünkü rayiç değerleriyle 
I vergiye esas olması, ölenin geride bıraktığı ve 
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birçok hallerde yardıma muhtaç bulunan efradı 
ailesini ödiyemiyecekleri bir vergi ile karşı karşı
ya bırakacaktır. 

Mukavele, taahhütname, bono, senet, ücret te
diyesine mahsus makbuzlara ait nispî damga re-
simleriyİe Bütçe Komisyonunun son ilâvelerine 
göre maktu damga resminin artırılmakta olmasını 
da, kaldırılması icabeden bu resmin henüz yeni 
kaldırılmış olan Muamele Vergisi yerine koymayı 
hedef tutan bir adım olarak kabul ediyoruz. 

Bu konuda bizi teessüre sevkeden cihet vergi 
sistemimizde Gelir Vergisiyle başlamış olan ısla
hat hareketinin Hükümetin takibeylediği ahenk
siz bir iktisadi politikanın doğurduğu zaruretler
le bu hedeften uzaklaşmaya yüz tutmuş olması
dır. Yukarda işaret ettiğimiz tedbirler vergi sis
temimiz için birer pürüz teşkil edeceği gibi, ile
ride yapılacak ıslahatı da güçleştirecek mahiyet 
arz etmektedir. 

Son yılların hususiyeti haline gelen zamlar 
serisinde şeker de unutulmamış, muhalefette ve 
iktidarda Demokrat Partinin önem verdiği şekere, 
ikinci defa, ehemmiyetli bir nispette zam tatbik 
«olunmuştur. Hükümetin verdiği izahlara göre bu 
zammın bir kısmı, artan İstihlâk Vergisine karşı
lık bütçeye intikal edecek, diğer bir kısmı da çe
şitli sebeplerle yükselen maliyetleri karşılayacak
tır. Gıda maddelerinin başında yer alan ve vdluiı-
daş sağlığı ile de yakın ilgisi bulunan bu madcV-v 
ye bu suretle zam tatbik olunması vatandaşları 
haklı olarak şikâyete sevk etmiştir. Şeker fiyat
larına ve Şekep Kanunu ile istihlâk Vergisine yi 
pılmış olan bu zamların vatandaş geçim şartla 
rını ayrıca zorladığını inkâr etmeye imkân yok
tur. Bir miktar döviz sağlamak için 120 kuruşa 
mal edilip 37 kuruşa ihracedilen şeker ticaretin
den tevellüdeden zararın şekeri vatandaşa 250 ye 
yedirmek suretiyle şeker müstehlikine aksettiril
miş olması bu bahis de ayrıca üzerinde durmaya 
değer. 

Hükümetin vatandaşı avutma ve iftihar mev
zuu yaptığı bu maddeye bu suretle zam tatbikine 
mecbur olmasına biz> hayret etmiyor vo günün ik-
tidan için kendi ihdas ettiği müşkillerden kur-
tuljnanm çarelerinden biri olarak bu zamma s-* 
nlchğını biliyoruz. Bu vesile ile arz edelim ki, 
Htik&fcetin içinde bulunduğu acıklı durumu bil
hassa bu zam tam tamına aksettirmektedir. 

Şehirlerde tatbik edilen imar faaliyetleri do-
layısiyle Belediye Vergi ve Resimler Kanununun 
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şerefiyelere ait hükümlerinin tatbikatından şi
kâyetler olduğu Yüksek Heyetinizce de malûm
dur. Mülk emniyetini ve şikâyet haklarım tehli
keye sokmakta bulunan bu tatbikatın önüne ge
çilmesi için kanunun boşluklarını ikmale zaruret 
olduğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi müsamahanıza 
sığınarak birkaç cümle ile devlet borçlarından 
bahsedeceğiz. 

Devlet borçlarının artmakta olduğu ilk olarak 
bu yıl Hükümetçe itiraf olunmuştur. Bununla 
beraber Devlet borçlarının gerçek miktarı Hükü
metle. aramızda münakaşa konusu olmakta devam 
eylemektedir. Gerekçede ve Maliye Vekilinin Büt
çe Komisyonundaki beyanatında 31. X . 1956 ta
rihi itibariyle umumi muvazene ve mülhak bütçe
li idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
borç yekûnu 3 milyar 292 milyon 420 bin lira 
olarak gösterilmiştir. Bütçe Komisyonu' adına 
devlet borçları bütçesini tetkik eden raportör ta
rafından tanzim olunan raporda ise bu borçlar* 
31 . XII . 1956 tarihi itibariyle 3 milyar 402 
milyon lira olarak görülmektedir. Gerek Hükü
met ve gerekse Bütçe Komisyonu Toprak Mah
sulleri Ofisinin Hazine kefaletini haiz bonolariyle 
yine aynı müessesenin bonolarından mütevellit 
olup 6571 sayılı Kanunla Hazineye ait kârlarla 
mahsubu icra olunmak üzere hususi bir hesaba 
alınmış bulunan borç bakiyeleri bu hesabın dışın
da tutulmuştur. Bunlar da dâhil edildiği takdir
de borç yekûnunun Aralık 1956 sonu itibariyle 
4 milyar 338 milyon liraya ve 31 . V . 1950 ta
rihinden bu yana Devlet borçları yekûnundaki 
artış tutarının ise 1 milyar 936 milyon liraya 
vardığı görülür. Bu yekûnlara ilâvesi icabeden 
başka kalemler de mevcudolduğunu unutma
mak lâzımdır. Bütçe Komisyonunda sayın üye
ler tarafından sorulduğu halde miktarları bir 
türlü açıklanmamış olan kömür zararları, pa-

x muk satış kooperatiflerinin zararları, yekûnu 
her yıl kabaran emanetler, mütaaihhit bonoları 
bu cümledendir. 1956 Eylül ayı Hazine mizanın
dan öğrendiğimize göre bunlardan yalnız ema
net bakiyeleri 549 milyona yükselmiştir. 

Borçlarda bir yıl içinde kaydedilen-» artışın 
Toprak Mahsulleri Ofisi hariç 362 milyon lira 
olduğuna bu vesile ile işaret etmek isteriz. Da-
İıa çok dalgalı borçlarda kendisini gösteren bu 
artış olduğu gibi Merkez Bankasına aksederek 
tedavül hacmini genişletmiştir. Geçen yıllarda 
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vadedilmiş bulunduğu halde Merkez Bankası 
kaynaklarının tazyik altında bulundurulmasına 
devam edilmiş olduğunu bu vesile ile bir defa 
daha tesbit etmek faydalı olur. Bu durum 
Merkez Bankasına giden yolların sıkıca kapa
tılmasının zaruri olduğu yolunda geçen yıllarda 
ileri sürdüğümüz görüşte ne derece haklı oldu
ğumuzu da gösteriyor. 

Kesif bir kalkınma edebiyatiyle gizlenmek 
istenen umumi sıkıntı ve ekonomik gerilememi
zin başlıca âmillerinden birini teşkil eylediği 
için Merkez Bankası zorlanmasının önüne geçil
mesini istilzam eden katî tedbirlere ihtiyaç oldu
ğunu bu vesileden faydalanılarak huzurunuzda 
tekrar arz etmeyi vazife saymaktayız. 

. Muhterem arkadaşlar, ihracatımızın azalma
ya yüz tuttuğu, dış ticaret ve tediye muvazenesi 
açıklarının devam ettiği bir devrede dış borçlar 
mürettebatının ehemmiyetli bir yekûn ifade et
tiğini, ehemmiyetine binaen, arz etmek isteriz. 
Filhakika Bütçe 'Komisyonunun 20.XII.1956 gü
nündeki oturumunda Maliye Vekili bir millet
vekilinin sorusuna verdiği cevapta 1957 yılında 
ödenecek Devlet borçları faiz ve. resülmalları 
yekûnunun 37 milyon dolar ve âmme sektörü
nün bu yıl zarfında vâdesi gelecek: kredili it
halât taksitleri yekûnunun da 39 milyon lira 
tuttuğunu açıklamıştır. Yıllığı 300 milyon dolar 
civarında olan ihracat tutarımızla mukayese 
olunursa başlıca kaynağımız olan ihracatımızdan 
elde ettiğimiz dövizin dörtte Ibirini bu borçlara 
tahsis etmek mecburiyetiyle karşı karşıya geldi
ğimiz görülür. Hususi sektöre ait borç mürette
batının tazyikine inzimam eden bu taksitlerin 
yükselme istidadı gösterdiği takdirde ekonomi
miz üzerinde önümüzdeki yıllarda yapacağı ağır 
baskıyı nazara alarafc şimdiden lüzumlu tedbir
lere tevessül olunması icabettiğine kaani bulu
nuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bütçeyi çok yakından il
gilendiren konuların başlıcaları üzerinde yüksek 
•huzurunuzu fazla işgal etmemeye dikkat ederek 
görüş ve düşüncelerimizi arz ve izaha çalıştık. 
Bu mâruzâtımız göstermiştir ki, malî ve iktisa
di bakımdan memleketin içinde bulunduğu şart
lar Hükümetçe iddia olunduğu gibi vatandaşa 
ümit vermiye hiç de müsait değildir. Tam ter
sine vatandaşın bugünkü ve yarınki hayatı ba
kımından bu şartlar her yıl biraz daha ağırlaş- j 
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makta ve istikbal için en ufak bir aydınlık gö
rünmemektedir. 

Şurada burada vücuda getirilen birbiriyle ol
duğu nispette ekonomimizin diğer kolları ve 
memleketin imkânlariyle ahenkli olmıyan bâzı 
eserlerin gösterilmesi suretiyle kalkınma ve re
fah yolunda olduğumuza dair iddialar artık 
vatandaş için teselli kaynağı olmaktan çıkmış
tır. Tertip ve tedbire değer verilmemek yüzün
den vücuda getirilen her eser ekonomik haya
tın bir baş/ka sahasında rahneler açmıştır. 

Mevcut kaynaklarla uzunca bir istikbale ait 
iç ve dış imkânların şimdiden hesapsızca harcan
ması suretiyle vücuda getirilen bâzı eserler 
memleketin umumi istihsal hacmmda hissedilir 
bir inkişaf temin edememiş, edemiyeceği de 
artık daJha vazıh olarak: 'görülmeye başlanmış
tır. 

İstihsal ve ihracat azalmıştır. Millî gelirimiz 
duraklamıştır. Kalkınmanın birinci şartı olan 
ithalât imkânları her gün biraz daîha daralmak
tadır, Tabiî haline bırakıldığı takdirde dahi in
kişaf eylemesi normal sayılan iş kollarında da 
duraklama başlamıştır. Ayrıca fiyatlar artmış 
ve hayat gün geçtikçe pahalılaşarak kazancı çok 
mahdudolan büyük vatandaş kütleleri için çe
kilmez bir hale gelme yolunu tutmuştur. 

Bütün bunların Adnan Menderes hükümet
lerinin yıllardır takibeylediği basiretsiz bir po
litikanın neticesi olduğuna hiç kimsenin şüp
hesi kalmamıştır. 

Adnan Menderes hükümetleri iktisadi poli
tikada daima enflâsyoncu olmuşlardır. Kötü
lüklerin kaynağı olduğunda şüphe bulunmıyan 
enflâsyoncu para, kredi ve masraf politikasın
da Hükümetin bu yolda devam edeceğini bu 
bütçe vesilesiyle bir defa daha anlamış bulu
nuyoruz. Bunun gibi, Hükümetin, ekonomi
mizin muhtelif kollarında âdeta geçici birer 
hevesi andıran tertipsiz davranışların tekrar
lanacağını da esefle görüyoruz. 

Korkunç akıbetlerle dolu olan bu yoldan 
mümkün olduğu kadar kısa bir zaman zarfın
da alıkonulmadığı takdirde Hükümetin, mem
leket ekonomisini gideceği yere kadar götü
receğini ıstırapla müşahede ediyoruz. 

Geçen yıllarda Hükümete, muvakkat bütçe 
teklifi de dâhil, birçok teklif ve ikazlarda bu
lunduk. Bunkrın hiçbirisi ciddiyetle dikkate 
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alınmadıktan başka geçen yıl bizzat Hükümet 
tarafından derpiş ve ilân olunan ıslahat taah
hütlerine de riayet edilmedi. • Bu sebeple bu 
Hükümet iş başında oldukça hiçbir ikazın se
mere vereceğine ve hiçbir vait ve taahhüdün 
yerine getirileceğine itimat edemiyoruz. 

Huzurunuza gelmiş olan 1957 bütçesi, han
gi bakımdan ele alınırsa alınsın, ekonomik 
hayatımızın Hükümet tarafından sürüklendi
ği yanlış istikameti bütün çıplaklığı ile göste
ren bir vesika mahiyetindedir. Bu bütçe mem
leketin malî ve iktisadi bünyesine salâh geti-
remiyeceği gibi hastalığın biraz daha ağırlaş
maya yüz tutmasında başlıca âmillerden ola
caktır. Bu sebepledir ki, büyük vebal taşıyan 
bu bütçeye müspet oy vermiyeceğiz, (Sağdan, 
sürekli alkışlar) 

REÎS — Cumhuriyetçi Millet Partisi adına 
Osman Bölükbaşı. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI
NA OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; 1957 yılı Bütçesi üzerinde 
tenkid ve temennilerimizi Yüksek Heyetinize 
arz etmek için söz aldığımız şu anda Cumhuri
yetçi Millet Partisi Meclis Grupuna hâkim olan 
en halisane duygu; bu bütçenin yurdumuz ve 
milletimiz için hayırlı olması dileğidir. (Bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; bilinen bir hakikat
tir ki; bütçeyi gerek teklif ve gerekse kabul ve 
tasdik mevkiinde bulunanların memleketin ik
tisadi ve malî şartlarına iyice nüfuz etmeleri 
lâzımdır. Bu sayededir ki; bir taraftan ikti
sadi realitelere, millî seyir "ve temayülüne gö
re Devlet gelirlerini ayarlamak, diğer taraftan 
âmme hizmetlerinin istilzam edeceği masraf ye
kûnu ile vatandaşların yüklenmekte olduğu 
külfetleri göz önünde bulundurmak ve bütçe
nin, iktisadi hayatı tanzim ve ıslah yolunda 
kendisinden beklenilen hizmeti ifa edecek bir 
hüviyete sahip bulunup bulunmadığını takdir 
etmek mümkün olur. 

Bunun içindir ki; demokrat memleketlerde 
bütçe gerekçeleri, iktisadi ve malî hayatın çe
şitli meselelerini ve realitelerini ilmî ve objek
tif bir tasnif çerçevesi içinde ve tarafsız bir 
zihniyetle ele alan ve devrimizin farikası olan 
rakamların dili ile tahlil eden ve bunların büt
çe ile alâka ve münasebetlerini inceliyen v# büt-
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cenin tanziminde esas alman prensipleri izah 
eden, ihticaca salih bir millî vesika telâkki 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut bütçe gerek
çesi tetkik edildiği zaman böyle bir hüviyete sa
hip bulunmadığı ve Hükümetin hakikatleri ifa
deden ziyade propaganda endişesiyle .hareket 
ettiği derhal görülmektedir. Hükümet, hâdise* 
leri çok zaman bir cephesiyle ele almak ve ken
di propaganda maksadına göre mânalandırmak 
ve rakam şişkinliklerinin gerisinde gizli bulu
nan birçok hakikatleri görmemezlikten ve biî-
memezlikten gelmek yolundaki itiyatmdan bir 
türlü kurtulamamaktadır. Para ile ifade edi
len kıymetler arasında yapılacak mukayeseden 
doğru.bir netice çıkarabilmek için para kıyme
tinde vâki olan tahavvüllerin nazara alınması 
lâzımdır. Herkesin bildiği bu hakikati Hükü
metin ihmal etmesi ve rakam. şişkinlikleriyle 
devamlı olarak övünmesi iddialarımızın şimdi
lik bir delilini teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi ve malî ha
yatımıza nüfuz imkânını verecek bilgi ve tah
lillere yer vermiyen bütçe gerekçesi, bundan 
evvelkiler gibi lüzumsuz birtakım teferruat ile 
doldurulmuş bir propaganda broşürü manzarası 
arz etmektedir. Lâboratuvarlarda yapılan mu
ayene adedine kadar yer veren gerekçede, mem
leketimiz ekonomisinde en az umumi ve mülhak 
bütçeli idareler kadar mühim bir yer işgal et
tiği aşikâr bulunan iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin faaliyetlerine, bunların iktisadi bünye ve 
vatandaşların geçim ve kazanç şartları üzerin
deki tesirlerine ve Devletin normal gelirleri fev
kinde bir masraf politikasiyle iktisadi hayat 
üzerinde icra ettiği tesirlere, hiç olmazsa âmme 
sektörünün umumi yatırım hacmma, bunların 
ne kadarına başlandığına, sahalarına, iç ve dış 
finansman ihtiyaçlarının miktarına, iç finans
man kaynaklarına, oto finansman ve istikraz 
nispetlerine, âmme sektörünün ve hususi sektö
rün dış borçları yekûnuna, bunların vâdeleri
ne, önümüzdeki yıllara isabet eden taksitlerine. 
muhtelif sanayi tahavvüllerinin kapasite ve is
tihsal münasebetlerine dair en hayati bilgilere 
tesadüf etmek mümkün değildir, iktisadi ve 
malî durumumuza lüzumlu aydınlığı getirecek 
bu nevi bilgiler diğer devlet neşriyatında da 
maalesef yoktur. Bu mevzularda tenevvür et
mek için Bütçe Encümeninde sorduğumuz sual-
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lere alâkalı vekillerce tatmin edici cevaplar ve
rilmediğini de teessürle ifade etmek isteriz. An
laşılıyor ki, Hükümet, birçok hayati mesele
lerin bilinmesini arzu etmemektedir. Bu şart
lar altında bütçe üzerinde teşriî murakabenin 
şeklî mahiyetten kurtularak müessir bir şekil
de işlemesine imkân olmadığını Yüksek Heyeti
nizin de takdir edeceğinden eminiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
İstatistiklerimizin modern bir devlet idare

si için lüzumlu bilgileri vermekten çok uzak 
bulunduğu yerli ve yabancı bütün mütehassıs
ların ifade ettikleri bir hakikattir. Bunları ıs
lah için lüzumlu tedbirleri alması icabeden Hü
kümet ise elindeki bilgileri umumi efkârdan 
gizlemek itiyatından bir türlü kendini kurtara-
mamaktadır. Malî ve iktisadi hayatımızı karan
lık içinde bırakan bu gizlilik zihniyetinden vaz
geçilmesi ve hiç olmazsa senede bir defa olsan 
Bütçe gerekçesinde malî ve iktisadi hayata nüfuz 
imkânını verecek bilgilere birtakım lüzumsuz te
ferruat kadar yer verilmesi yolundaki temen
nilerimizin bu yıl da nazara alınmadığını esef
le müşahade etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; diğer yıllarda oldu
ğu gibi bu seneki bütçe gerekçesinde de birçok 
müphem ve mücerret ifadeler meyanmda ya
tırımlar ikmal edildiği zaman tediye blânçosu 
açıklarımızın kapanacağı ve memleketin sıkın
tıdan kurtulacağı iddiası yer almaktadır. İl
mî tahlillere ve hesaba yer vermesi icabeden 
ciddî bir vesikada bu gibi müphem ve mücerret 
iddiaların yer alması, Hükümetimizin hesaptan 
ziyade mistik inanışlarla hareket ettiği inti
baını vermektedir. Yatırımların, döviz gelir 
ve giderlerimiz ve millî gelirimiz üzerinde 
yapacağı tesirlerin yıllar itibariyle miktarı
nın ne olacağı yolunda Bütçe Encümeninde 
geçen yıl ve bu yıl Hükümete tevcih ettiğimiz 
suallerin cevapsız bırakılması, şarta muallâk 
ta olsa bir rakamın verilememesi, Hükümetin, 
girişilen kalkınma faaliyetlerinin neticeleri 
hakkında rakama dayanan sarih bir bilgiye sa
hip bulunmadığı hakikatini bir kere daha gös
termektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe gerekçesinde 
Dünya ekonomisinin seyri hakkında kısa bir 
izahat mevcut ise de bunun Türk Ekonomisi ve 
âolayısiyle 1057 bütçesi üzerindeki tesir ve 

inikasları hakkında her hangi bir tahlil ve mü
talâaya tesadüf olumnamaktadır. Bu keyfiyet 
de gerekçenin hâdiseleri alâka ve münasebet
lerine göre, tasnif ve tahlile tâbi tutmadığının 
ve gelişigüzel sıraladığının bir delilini teşkil 
eder. 

Muhterem arkadaşlar; buraya" kadar olan 
mâruzâtımızla kifayetsizliğini belirttiğimiz büt
çe gerekçesi üzerinde daha fazla durmıyacağız. 
Bütçenin istin adettiği iktisadi zemin esaslı bir 
şekilde tahlil ve tesbit edilmedikçe, bütçe hak
kında isabetli tahlil ve tenkidlerde bulunula-
nııyacağı tabiîdir. Bu itibarla evvelâ Demok
rat Parti tarafından takibedilen iktisadi politi
kayı ve bunun neticelerini gözden geçireceğiz. 
Bu tetkik sayesinde hükümetin türlü iddiaları
nı kıymetlendirmemiz ve mevcut durumu ıslah 
yolunda tavsiyelerde bulunmamız mümkün ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti ikti
darı, harb sonrası dünya şartlarının yarattığı 
çok müsait bir atmosfer içinde iktisadi kalkın
ma faaliyetlerine girişmiştir. Neticeleri kıymet
lendirirken bu durumu göz önünde bulundur
mak, tarafsız ve isabetli bir hükme varmak için 
zaruridir. Birinci Menderes Hükümeti progra
mından aynen aldığımız şu satırlarda bu görü
şümüzü teyidetmektedir: 

(Bir memlekette hükümetlerin en değersizi 
bile uzun müddet iş başında kaldıktan sonra 
şurada burada vücuda getirdiği bâzı eserleri 
göstererek övünebilir. Fakat her hangi bir Hü
kümetin vazifesinde muvaffakiyet derecesinin 
hakiki ölçüsü, ancak başardığı işlerle, elinde 
mevcut imkânların karşılaştırılması neticesinde 
taayyün eder.) 

Tarihimizin hemen hiçbir devrinde görme
diğimiz dış yardımları ve diğer müsait şartları 
bir kerre daha ifade ve tesbit edelim. 

1. Medeniyet ve insanlık dâvası uğrunda 
yaptığımız fedakârlıklar ve mâruz bulunduğu
muz tehlikeler muvacehesinde, diğer milletlerin 
gördükleri yardımlara nispeten çok az olmakla 
beraber dostumuz ve müttefikimiz Amerika Bir
leşik Devletlerinin memleketimize yaptığı ikti
sadi yardım mühim yekûna baliğ olmaktadır. 
30 Haziran 1956 tarihine kadar Amerika'nın 
Türkiyo'ye yaptığı iktisadi yardım (702 320 000) 
dolardır. Bu yardımın (498 000 000) doları hi
bedir. Ayrıca 1955 - 1956 devresinde (14 mil-
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yonu) hibe olmak üzere (30 000 000) dolarlık 
zirai sürplü yardımı da yapmıştır. (1 milyar) 
doların çok fevkinde bulunan ve Türkiyenin as
kerî sahadaki sarfiyatını azaltan ve hibe mahi
yetinde olan esliha yardımını da zikretmek ye
rinde olur. 

2. İktisat ve Ticaret Vekilinin geçen sene 
Bütçe Encümeninde verdiği izahata göre, dış 
borçlarımız yekûnu; üç milyar elli milyon Türk 
lirasına yükselmiş idi. Kısmı azamı Demokrat 
Parti iktidarı devrinde tekevvün eden bu 'borç
ların bugünkü durumu hakkında Bütçe Encü
meninde bu sone sorduğumuz sualler Maliye ve 
iktisat ve Ticaret Vekilleri tarafından cevap
sız bırakılmıştır. 

3. Kore konjonktürü Türkiye'nin birçok 
ihraç mallarının yüksek fiyatlarla satışını sağla
mış ve böylece istihsali teşvik etmiştir. 

4. Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasının tat
bik sahasına girmesiyle Milletlerarası ticaret 
hacmi genişlediğinden memleketimiz de bunun 
sağladığı imkânlardan faydalanmıştır. 

5. Üç yıl üst üste devam eden fevkalâde 
müsait iklim şartları da kalkınmak için lüzumlu 
döviz kaynaklarını genişletmiştir. 

6. İkinci Dünya Harbi esnasında mahrumi
yetler pahasına biriktirilmiş olan altın stoku da 
kalkınma faaliyetlerini desteklemiştir. Nitekim 
Maliye Vekilinin Aralık 1956 tarihinde Bütçe 
Encümeninde verdiği izahata göre mevcudu yüz 
yirmi yedi ton olan altın stokumuzun yüz on üç 
tonu o tarihte merinin bulunmakta idi. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu imkânların 
Hükümet tarafından nasıl kullanıldığını hâdise
lerin seyri içinde tetkik edelim. 

Malî imkânları mahdut bulanan ve bu im
kânları yapılacak işler arasında en verimlisine 
harcamaya mecbur olan bir memleketin idaresi, 
umumi bir plân ve programın rehberliğinden 
mahrum olunca bu en verimli işi tâyin imkânı 
kalmaz, şahsi ve indî görüşlere veya günlük po
litika icaplarına göre daha az verimli işlerle uğ
raşmak ve böylece imkânları heder etmek mu
kadder olur. İlmî esaslara ve ciddî tetkiklere da
yanan umumi bir plânla gaye ve imkânlar ara
sında bir ahenk sağiıyamıyan hükümetlerin hâ
diselere istikamet vermekten ziyade hâdiselerin 
peşinden sürüklenmeleri tabiî bir neticedir. 
Memleketimizde bugün Hükümet, işte bu durum-
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dadır. Hükümet, uzun müddet umumi bir kal
kınma plân ve programını, totaliter idarelere 
hâs bir keyfiyet olarak göstermeyi kendi maksa
dına uygun bulmuştur. İkinci Dünya Harbin
den sonra birçok demokrat memleketler iktisadi 
kalkınmalarını temin için umumi plânlar tan
zim ve tatbik etmişler ve muvaffak da olmuşlar
dır. Bu netice aşırı demokratlık iddiasında bu
lunan Hükümetimizin de meçhulü değildir. 

Plânsız hareketi mazur göstermek için Hükü
metin ileri sürdüğü bu bahane uzun müddet ten-
kidlere mukavemet edemedi. Nihayet, Hükümet; 
İM sene evvel plânsız hareket edildiği yolundaki 
iddiaları Bütçe Encümeninde Başvekil lisanı ile 
cevaplandırırken (plânın olmadığını iddia eden
ler bu iddialarını ispat etsinler) diyerek müs
peti ortaya koyacak yerde menfiyi ispata davet 
etti. İddia olunduğu gibi Hükümetin umumi bir 
plân ve programı mevcut bulunsa idi, bu bir 
Devlet sırrı gibi gizlenmez ve diğer demokrat 
memleketlerde yapıldığı gibi umumi efkârın ve 
Yüksek Meclisin tasvibine ve murakabesine arz 
edilir idi. 

Yapılacak işleri iktisadi verim ve diğer mü
lâhazalara göre ölçüye vuran; bunları sıraya 
koyan ve iç ve dış finansmanlarının malî istik
rarı bozmadan no suretle karşılanacağını göste
ren ve kalkınma hareketlerinin ortaya çıkaraca
ğı türlü meseleleri ve bunların hal tarzlarını 
derpiş eyliyen umumi bir plân hiçbir zaman 
mevcut olmamıştır. Yerli ve yabancı bütün mü
tehassıslar bu hakikati ifadede ve umumi bir 
plân tanzimi zaruretini müdafaada ittifak et
mişlerdir. Bu mânadaki iktisadi plân şüphesiz 
muhtelif sahalara ait kısmi programların veya 
birçok teknik projelerin bir koleksiyonu demek, 
değildir. 

Devlet sektörüne ait kısmi programlar ara
sında dahi bir koordinasyon bulunmadığını gös
teren emareler mevcuttur. Muhtelif .daire ve te
şekküllerin programları arasında bir koordinas
yon bulunması şöyle dursun, bir müessesenin iş
leri arasında dahi koordinasyon bulunmadığını 
gösterecek misâller pek çoktur. Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmeleri Umûm Müdürlüğü 1955 
yılı faaliyetine ait Umumi Murakabe Heyeti 
tarafından 1956 yılında tanzim edilen raporun 
16 ncı ve Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 
1955 yılı faaliyeti hakkında aynı heyet tarafın
dan 1956 yılında tanzim edilen raporun 7 nci 
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sayfalarında bu iddiamızı teyideden çok mühim I 
misaller bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen yıl Bütçe Encümeninde Maliye Veki

linin beyanları ile Hükümetin umumi bir ikti
sadi plândan malınım olduğu nihayet itiraf edil
mişti. Filhakika; Maliye Vekili encümen zabıt
larında mahfuz olan konuşmasında şöyle de
mişti : I 

« ... Ancak harekete geçen bu kuvvetleri 
memleketin daha parlak bir istikbale üzüntü
süz kavuşmasını temin maksadiyle umumi bir 
plân ve koordinasyon içinde hedeflerine sevk 
etmek zamanı da gelmiştir.» 

Umumi bir iktisadi plânın lüzum ve zarure
tini geç de olsa bu sözlerle itiraf ve kabul eden 
hükümetin; bu yolda harekete geçecek yerde bu 
sene Bütçe Encümeninde Maliye Vekilinin ağ-
ziyle geçen seneki beyanın taşıdığı açık mânayı 
inkâr ettiği teessür ve teessüfle görülmüştür. 
Başvekil de; 5 Ocak 1957 tarihinde yaptığı ba
sın toplantısında İkinci Dünya Harbinden son
ra plânla kalkman demokrat memleketleri bir 
yana bırakarak «meselâ Amerika plânla mı kal-
kmdı?» demek suretiyle plansızlığı müdafaa et
mek istemişti. İktisadi plân mefhumunun henüz 
tatbik sahası bulmadığı bir zamanda Amerika'
nın plânsız kalkınmış olması şüphesiz plânlı kal
kınmanın tecrübeyle sabit olan faydalarını orta
dan kaldırmaz. 

Memleketimizi gözü kapalı bir gidişin yara
tacağı türlü sıkıntılar ve emrivakilerle karşı 
karşıya bırakmıyacak bir umumi plânın tanzi
mine, hükümetin yanaşmak istemediği artık an
laşılmış bulunmaktadır. 

Demokrat Parti programında plân ve prog
ram mefhumuna verilen ehemmiyete rağmen bu 
gidiş de gösteriyor ki, Hükümetin her sahadaki 
icraatı gibi iktisadi sahadaki icraatı da parti 
prensiplerine değil, liderlerin her gün değişen 
keyif ve heveslerine ve günlük siyasi mülâhaza
lara istinadetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin için
de bulunduğu şartlar kalkınma hareketlerinde 
takibedilecek ana istikametlerin şu iki esasta 
toplanmasını zaruri kılmaktadır : 

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

2. Bu kalkınma hareketi esnasında iktisadi | 
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1 istikrarı ve iktisadi mekanizmanın normal işle
mesini bozmamak. Hükümet takibettiği iktisadi 
politika ile bu iki esası muvazi olarak yürüte-
memiş ve iktisadi istikrarı bozan bir netice hâ
sıl olmuştur. Memleketin gelir kaynaklarından 
tasarruf edilen miktar ve dışardan temin edilen 
yardımlarla hızlanmış bir yatının politikası ta-
kibetmesi icabeden hükümet, enflâsyonist bir yo
la saparak Merkez Bankası kaynaklarına baş
vurmuştur. Gayet hızlı plân ve koordinasyondan 
mahrum bulunan bu yatının politikasına muva
zi olarak geniş kütlelerin iştira gücünü süratle 
artıracak bir fiyat ve kredi politikası da takib-
edilmiştir. Hakiki istihsal artışının bir neticesi 
olmıyan bu suni iştira gücü de ithalâtı tahrik et
miştir. Bunun neticesi olarak tediye muvazene
sinde hâsıl olan tehlikeli açık dolayısiyle libe
rasyon rejimi fiilen 22 Eylül 1952 tarihinde or
tadan kalkmıştır. 

Bu tarihten sonra takibedilen dahilî iktisadi 
politikanın tesiri altında enflâsyon başgöster-
miş ve fiyatlar seviyesinde hızlı artışlar kayde
dilmiştir. Bu suretle de hükümet; başlangıçta 
takibetmek istediği liberalizm siyasetinin iflâsı
nı bizzat kendi eliyle hazırlamıştır. Liberalizm 
tecrübesinin yerini gittikçe artan müdahale tah
dit ve kontrol tedbirleri almıştır. Millî Korunma 
Kanununun 1956 yılı içindeki tatbikatı ile de 
memleket bir harb ekonomisinin şartları içine 
konmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetin birbirini nakzeden günlük veya 

çok kısa ömürlü kararları yüzünden iktisadi ha
yatın her sahadan fazla muhtacolduğu emniyet 
ve istikrar unsurları kökünden sarsılmıştır. Bu
nun iktisadi ve dolayısiyle içtimai bünyemizde 
tahribedici tesirleri bulunduğu aşikârdır. Hükü
met ve parti programlarında «piyasalarda emni
yet ve istikrarın sağlanması şarttır» diyen bir 
iktîdarın iktisadi istikran bozan tedbir ve mü
dahalelere her gün baş vurması da hükümetin, 
başlangıçtan beri plânsız hareket ettiğinin bir 
delilini teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi hayatı yakından takibedenleri endi

şeye düşüren vaziyetler karşısında hükümet güç
lükleri hafife almak ve işleri daima nikbin tah
minlerin iklimi içinde idare etmek yolunu tut
muştur. Hükümetin, birbirini nakzeden beyan-
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larına ve tahakkuk etmiyeri tahminlerine dair 
geçen yılki tenkitlerimizde birçok misaller ver
miştik. Bunlara ilâveten birkaç misal daha arz 
etmek isteriz. 

Hükümet, 1956 yılı bütçe gerekçesinde 1956 
yılı içinde 10 aded yeni çimento fabrikasmın ik
mal edileceğini ve böylece çimento istihsal kapa
sitemizin 2 milyon tonu bulacağını beyan eyle
miş idi. Buna rağmen 1956 yılı içinde yalnız 
iki tevsi ikmal edilmiş ve çimento istihsal kapa
sitemiz ancak (bir milyon iki yüz otuz bin) to
nu bulabilmiştir. Aradaki fark 770 000 tondur. 

Diğer taraftan İşletmeler Vekili geçen yıl 
, bütçe müzakereleri esnasında yeni açılacak fab

rikalar haricolmak üzere mevcut fabrikaların 
1956 yılı içinde çimento istihsalinin 1 200 000 
tonu bulacağını açıklamışsa- da yeni iki tevsiin 
istihsali de dâhil bütün İstihsal 970 000 tonu 
geçmemiştir. 

İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞ-
LU (Manisa)— Bütün bunların sonradan ceva
bım alacaksın. * — -

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki 
Samet Bey, peki. Siz beni süstursanız bile ra
kamlar susmaz. 

1955 yılında istihsal ve ithal edilen çimento 
yekûnu 1 632 000 tona baliğ olduğu halde 1956 
yılında istihsalin kifayetsizliği ve ithalâtın 
810 000 tondan 293 000 tona düşmesi yüzünden 
bu miktar, 1 263 000 ton olabilmiştir. Bu suret
le de artan ihtiyaç karşısında memleket büyük 
bir çimento sıkıntısı çekmiştir. 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 
İhtiyaç fazlalaştı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yatı
rım yaparsanız ihtiyaç artar. Şimdi geliyoruz, 
bekleyin efendim. 

Maliye Vekili, 20 Şubat 1956 tarihinde Mec
liste yaptığı konuşmada Karabük tesislerinin 
haddehane istihsalinin 1956 yılında 300 000 to
na ve çelikhane mamulâtmın ise 350 - 400 bin 
tona yükseleceğini bildirmişti. Bu sene Bütçe En
cümeninde sorduğumuz suallere, İşletmeler Vekili 
tarafından verilen cevaplarda ise 1956 yılı içinde 
haddehane istihsalinin (166 000) ton ve çelikha
ne imalâtının ise (193 000) tonu bulmuş olduğu 
açıklanmıştır. Dün Mecliste konuşan Maliye Ve
kili verdiği rakamlarla İşletmeler Vekilini tekzip 
etmiştir. Filhakika Maliye Vekiline göre 1956 
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I yılında Karabük tesislerinin hadde mamulleri 

150 bin ton ve çelikhane mamulleri 180 biri ton
dur. Kısa bir zaman fasılasında birbirini tutmı-
yan beyanlarda bulunan bu ik.i vekilden hangi
sine inanacağımızı bir türlü kestiremiyoruz. (Sağ
dan gülüşmeler) 

Görülüyor ki; bu mevzuda resmî beyanların 
ancak %. 50 si tahakkuk edebilmiştir. Çoğaltıl
ması mümkün olan bu misaller, Hükümetin bu 

I vadideki beyanatını ihtiyatla karşılamak lüzu--
; munu telkin ettiği gibi istihsal ve yatırım işleri-
[ nin ne tempoda gittiğini de açıkça göstermek

tedir. 
Muhterem arkadaşlar; buraya kadar olan mâ

ruzâtımızla Hükümetin plânsız ve programsız ha
reket ettiğini, tahmin ve beyanlarının vakıalarla 
tekzip edildiğini ve telifi mümkün olmıyan gaye
ler peşinde koştuğunu ifadeye çalıştık. Şimdi de 
içinde bulunduğumuz iktisadi ve malı şartlara ve 
bunları tevlideden sebeplere tam olarak nüfuz 
edebilmek için Hükümetin takibettiği iktisadi po
litikanın ana istikametleri, para, kredi ve fiyat 
politikası üzerinde duracağız. 

REİS — Osman Bey; Yüksek Heyetçe alman 
karara göre saat 13 te celseyi tatil edeceğim. Sa
at 13 e beş var. Yeni bir bahse girdiğinize göre 
konuşmanıza öğleden sonra devam etmek müm
kün olmaz mı"? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hele 
saat 13 olsun da. Belki Heyeti Umumiye lütfeder, 
konuşmama devam müsaadesi verir. 

Muhterem arkadaşlar; iktisaden geri kalmış 
bir memleketin kalkınabilmesi yani devamlı is
tihsal artışını sağlıyabilmesi, maddi ve mânevi 
birtakım şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 
Bu maksatla geniş ölçüde yatırımların yapılması 
ve bunların tevlidedeceği çeşitli meselelerin gere
ği gibi halledilmesi icabeder. Teknik eleman, vasıf
lı işçi yetiştirilmesi, müstahsılların yeni istihsal 
metotlarına intibak ettirilmesi gibi meseleler hal
ledilmedikçe alabildiğine yatırım yapmak, yatı- * 
rımlarm prodüktivite derecesini azaltır. Memle
ketin iktisadi gücü boşuna zorlanmış olur. Diğer 
taraftan iktisadi kalkınmanın hızı ve devamlılığı 
sadece yapılan yatırımların mecmu miktarına 
değil; aynı zamanda bu yatırımların terkip tar
zına bağlıdır. 

Aynı miktar senelik yatırımla temin edilebi
lecek millî gel ir, artışı bu yatırımların muhtelif 
sahalarda dağılış şekline ve bunlar arasında 
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bir koordinasyon bulunup bulunmamasına göre 
değişir. Son altı yıl içinde yapılan ve istihsal üze
rinde nispeten uzun devrede ve vasıtalı bir şekil
de müessir olan sosyal yatırımlar ile bina inşaatı 
gibi gayrimüsmir yatırımlar, umumi yatırım hac
ını içerisinde mühim bir yer işgal etmektedir. 
Halbuki; bizim gibi imkânları mahdut bir mem
lekette tasarruf gücünün gayrimüstahsıl yatırım
lara gitmesini mümkün olduğu, kadar önlemek ve 
zaruri olmadıkça sosyal karakteri yüksek yatırım
lardan tevakki etmek ve yatırımları millî ekono^ 
mi bakımından verimi en yüksek sahalara sevk-
etraek icabederdi. Son 6 yıl içinde yapılan yatı
rımlar oldukça mühim yekûnlara baliğ olduğu 
halde bu esaslara riayet edilmemesi ve araların
da iyi bir koordinasyon sağlanamaması ve plânlı 
hareket edilememesi yüzünden ortaya halli zor 
çeşitli meseleler çıkmış ve bu arada memleketin 
iktisadi cihazlanması ve istihsal kapasitesinin ar
tırılması mümkün olan seviyenin dununda kal
mıştır. Diğer taraftan yatırım politikası ile para, 
kredi ve dış ticaret politikasının dikkatli ve 
ahenkli bir şekilde yürütülmemesi ve memleket
teki tasarruf imkânları ile yatırım münasebetle
rinin iyice tanzim edilmemiş bulunması muvaze
neli ve istikrarlı bir kalkınmayı imkânsız kılmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti iktida
ra gelince; kalkınma gayretlerinin sıklet merkezi
ni haklı olarak devlet sanayiciliğinden ziraate 
intikal ettirmiş idi. Bunun icabı olarak takibedi-
len fiyat politikası ile istihsal desteklenmiş, kre
di hacmi genişletilmiş ve ziraatin makineleştiril-
mesi yoluna girilmiş idi. Fakat diğer sahalarda 
olduğu gibi bu- hareketler bir plân 'çerçevesinde 
cereyan etmemiş Ve ziraat, hayvancılık aleyhine 
bir istikamet tutmuştur. Memleketimizin ne dere
ceye kadar makineleşmesi icabettiği meselesi ve 
fettnycönizin hazım kabiliyeti esaslı bir tetkika tâbi 
tutulmadan girişilen kesif ve plânsız makineleş
me hareketi neticesinde yüzlerce çeşit makine 
memlekete ithal olunmuş ve gelişigüzel tevzi olun
muştur. Bunların yedek parçalarının ucuzca ve 
kolayca tedarik edilememesi, kifayetli eleman yok
luğu ve tamir atelyelerinin azlığı yüzünden 100 
milyonlarca liralık servet çok çabuk yıpranmış 
ve beklenilen randıman alınamamıştır. Mahsulün 
iyi olmadığı yıllarda motorlu vasıtalar, masrafına 
dayanamıyan müstahsil için çekilmez bir yük ha
line gelmiştir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Zirai krediler geniş ölçüde artırıldığı halde 

istihsal bu artış temposunu takibedememiştir. 
Bunun mühim bir sebebi, kredilerin geniş ölçü
de istihsal ile alâkası olmıyan maksatlar uğrun
da kullanılmış olmasıdır. 

Eskiden beri bilinen bir hakikattir ki; zirai 
krediler bilhassa küçük çiftçiler tarafından istih
salden ziyade istihlâk maksadı ile kullanılmakta
dır. Zirai keredileri bir siyasi muvaffaMyet ve 
köylüyü tatmin vasıtası olarak kullanmakta devam 
edegelen hükümetten elbette müessir bir kredi mu
rakabesi beklenemez. Zirai kredilerin iktisadi is
tikrarı bozacak bir seviyeye vardığı düşüncesiyle 
geçen sene Başvekil ve Maliye Vekili zirai kre
dilerin umumi-hacminin 1956 yılı içinde artınla-
mıyacağını beyan etmişlerdi. Di#er vaitleri gi
bi bu da tahakkuk etmemiş ve zirai krediler hac
mi 1956 yılı içinde daha da artmıştır. Merkez 
Bankası kaynaklarına da geniş ölçüde müracaat 
edilmek suretiyle tevzi edilen zirai krediler istih
lâk maksadiyle kullanıldığı nispette hem Türk 
köylüsü hem de Türk ekonomisi için bir ıstırap 
kaynağı olmakta devam etmektedir. Küçük çiftçi
lerin Ziraat Bankasının birkaç yüz liralık kredi
sinden müstağni kalacak bir seviyeye yükseleme-
miş olması hâdisesi; büyük köylü kitlesinin kal
kındığı yolundaki iddianın esassız olduğunu gös
termeye kâfidir. Serbest ithalât rejiminden fii
len ayrıldıktan sonra hükümetin iktisadi politi
kasının yeni bir istikamet aldığı ve kalkınma gay
retlerinin tekrar sınai mevzua yöneldiği görül
müştür. Bu yeni politikanın esası muhtaç olduğu
muz birçok malları» dâhilde imali suretiyle dö
viz sarfiyatını azaltmaktır. Bunun neticesi olarak 
1950 - 1953 arasında hızlandırılmış olan zirai kal-
Jnnma ile alâkalı malzeme ithalinin azalmaya baş
ladığı görülmüştür. 

Evvelâ ithal edilen birçok makinaların çok 
kısa zamanda yıprandıkları ve yedek parça ihti
yacının şiddetlendiği nazara alınırsa bu azalıştaki 
isabetsizlik meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlar; bir memlekete yaban-". 
sermayenin getirilmesi, kredi açılması veya kre
dili satış yapılması mevzularında aranan en mü
him şart o memleketin borçlarını ödeyecek bir 
tediye kabiliyetine sahip bulunmasıdır. Binaena
leyh, kalkınma hareketinin hızlanması, ihracatın 
artırılması ile mümkündür. Bu itibarla sanayi
leşme hareketi, en zengin döviz kaynağımız olan 
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ziraat için lüzumlu makina ve. malzemenin ithali
ni daraltacak bir istikamet takibetmemelidir. Ak
si takdirde ihracatın azalması mukadder'olur. İh
racatımız 1953 ten bu tarafa devamlı olarak azal
maktadır. 

ihracatımızın yıllık seyri şöyledir : 

Sene Ton Kıymeti 

1953 
1954 
1955 
1956 

2 456 000 
2 155 000 
1 792 000 
2 010 000 

1 109 000 000 
937 800 000 
877 400 000 
854 000 000 

Bu rakamlar ihraç, mevzuları üzerinde bü
yük gayretler sarf etmenin memleket için ha
yati bir mesele teşkil ettiğini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar', 
Maddi ve mânevi imkânlarımızın mahdudolu-

şu sanayileşme hareketinin sıkı bir seleksiyona 
tâbi tutulması ve verimi müphem projelerden zi-
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yade faydası el ile tutulabilecek işlerin ön plâna 
alınması icabeder. Bütün bunları nazara alan ve 
hangi sanayiin hangisinden evvel veya sonra 
gerçekleştirilmesi icabettiğini tesbit eden bir 
plân ve program da mevcut değildir. Hattâ or
tada bir sanayi kanunu bile yoktur. Sernıaye, 
döviz ve enerji meseleleri ile sanayileşmenin 
muvazi ve ahenkli bir şekilde yürütülmesi lâ
zımdır. Aksi takdirde ortaya halli mümkün ol-
mıyan birçok meselelerin çıkması ve millî ser-, 
vetin heder olması kaçınılmaz bir netice olur. 
Buna ait birçok misallere, memleketimiz sene
lerden beri şahit olmaktadır. Bir taraftan hızlı 
bir sanayileşme politikacı takibedilirken diğer 
taraftan mevcut sanayiin tam randmanla işle
mesi içiin hammadde, yedek parça, malzeme ve 
kömür temininde büyük sıkıntılar çekilmektedir. 

REİS — Osman Bey, vakit tamamdır. 
Saat 15 ele toplanılmak üzere celseye son ve-

yor'um. 
Kapanma saati : 13 00 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTÎPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. Bütçe kanun lâ

yihası üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz Osman Bölükbaşı'nmdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, öğleden evvelki mâruzâtımız 
Demokrat Partinin takibettiği iktisadi politi
kanın ana hatları üzerinde idi. Şimdi, kalan 
kısmına devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mevcut sanayiin döviz kıtlığı dolayısiyle 

çektiği sıkıntılara ait birçok, misalleri Devlet 
iktisadi Teşekküllerinin faaliyetlerine ait Umu
mi Murakabe Heyetinin tanzim ettiği raporlar
da görmek mümkündür. Hususi sanayiin çek
tiği sıkıntılar ise Devlet sanayimden şüphesiz 

çok daha fazladır. Bu hususi» Türkiye Demir 
ve Çelik Fabrikaları 1954 yılı faaliyetine ait 
raporun 17 nci ve Ereğli Kömür İşletmelerinin 
yine 1954 yılı faaliyetlerine ait raporun yedin
ci sayfalarına bakmak kâfidir. Hayati mevzu-
larla alâkalı bu iki misal alabildiğine yeni fab
rika temelleri atmakla meşgul olmanın mâ
kul bir hareket olmadığını göstermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet her ŝ ne bütçe gerekçesinde bir

çok rakamlar, vermekte ve fakat istihsal ve 
kapasite rakamlarının seyri ile bunlar arasın
daki münasebetleri tesbite yarıyacak rakamla-. 
rı vermekten çekinmektedir. Şüphesiz istihsal 
kapasiteye uygun olsaydı ve kapasite artışı 
tahminleri tahakkuk etseydi Hükümet bunu 
açıklamaktan hususi bir zevk duyardı. Hangi 
rakam şişkin ise Hükümet onu propaganda 
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maksadiyle kullanmaktadır. İşte bu zihniyet 
yüzündendir ki; kapasite artışları ve memleket 
sanayiinin randımanı hakkında sarih bir fikir 
edinmeye imkân bulunamamaktadır. 
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Diğer taraftan, resmî rakamlara ve beyan

lara kargı itimadı sarsacak çok ciddî sebepler 
de vardır. Buna dair vereceğimiz şu misal çok 
dikkate şayandır : 

Başvekâlete bağlı Umumi Mu
rakabe Heyetinin Sürnerfoank 
1955 yılı faaliyetine ait hazır
ladığı raporun 3 ncü sayfasında 
resmî sektörün pamuklu istih

saline ait rakamlar 

iktisat ve Ticaret Vekâleti Büt
çesini tetkik eden raportörlerin 
bu vekâletten alarak raporlarına 
dere ettikleri resmî ve hususi sek
törün pamuklu istihsaline ait 

rakamlar 

Başvekilin 7.II.1957 tarihinde 
yaptığı basın toplantısında ve 
1957 bütçesi gerekçesinde veri

len rakamlar 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Milyon metre 

96 
105 
109 
111 
127 
144 

Resmî 
sektör 
Mil. m. 

100 
106 
116 
118 
154 
188 
195 

4-
+ 
+ 
4-
4-
4-
4-

Hususi 
sektör 
Mil. m. 

107 
145 
203 
257 
260 
399 
567 

Yekûn 
Mil. m. 

= 208 
= 252 
= 319 
= 376 
= 415 
= 587 
= 763 

Resmi 
sektör 
Mil. m. 

150 

Hususi 
sektör 
Mil. m. 

4- 230 = 

Yekûn 
Mil. m. 

= 380 
milyon 

(Not : Milyondan küçük rakamlar alınmamıştır.) 

Verdiğimiz bu rakamların tetkiki gösteriyor 
ki; resmî sektörün istihsaline ait iki resmî ve
sikadaki rakamlar arasında bile muazzam fark
lar vardır. Bu seneki bütçe gerekçesi önümüz
deki yıllarda pamuklu istihsalinin 650 milyon 
metreyi bulacağını ümidettiği halde İktisat ve 
Ticaret Vekâletinin raportörlere verdiği malû
mata göre, 1956 yılında istihsal miktarının 763 
milyon metreyi bulduğu iddia edilmektedir. 

Bu şartlar altında Hükümetin, mevcut duru
mu ifade eden ve istikbale ait tahminlerle alâ
kalı rakamlarına ve iddialarına inanmanın ne 
kadar güç olduğu aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin bu
günkü realitelerine göre sanayiin muhtaç oldu
ğu enerji her şeyden evvel 'kömürden elde edil
mektedir. Bu itibarla kömür istihsali ile sanayi
leşmeyi ahenkli bir şekilde yürütmedikçe fabri
kalar kurmak, iktisadi bir hareket olamaz. 

Eti'bank'm 1955 yılı faaliyeti hakkında Umu
mi Murakabe Heyetinin 1956 yılı içinde hazır
ladığı raporun 124 ncü sayfasında, memleketin 
müstakbel sanayi inkişafını göz önünde tutarak 
kömür istihsalini sanayiimizin artan ihtiyacını 

karşılıyacak seviyede bulundurmak üzere ge
rekli tedbirlerin alınması yolunda Umumi He
yet Komisyonu tarafından ileri sürülen temenni
nin bankaca nazara alınmadığı yazılıdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin artan 
kömür ihtiyacını karşılamak ve sanayileşmeyi 
mümkün kılmak üzere bir anıenajman progra
mının mevcudolduğu malûmdur. Bu programın 
tatbikatının ne kadar ağır seyrettiği hakkında 
Umumi Murakabe Heyeti raporlarında geniş 
malûmat vardır. Bunun için 1953, 1954 ve 1955 
yılları faaliyetlerine ait raporların sırası ile 19, 
5, 6 ve 7 nci sayfalarına bakmak kâfidir. 

1953 yılı faaliyetine ait raporun 19 ncu say
fası : 

«Anıenajman tetkikatı, esas, programa ve se
nelik tatbikat prevülerine nazaran mühim ge
cikmeler göstermektedir, 1953 yılı tahminleri
ne göre yapılacak işin takriben % 54 ikmal edil
miş, ve 220 445 000 liralık masraf previzyoııunün 
ise % 57 si olmak üzere 126 970 000 lira sarf 
edilmiştir. 1953 yılı zarfında sarfı derpiş edilen 
112 830 872 liranın % 57,5 olmak üzere ancak 
64 414 141 Tl. sarf edilmiştir. Tatbikat seyrin-

388 



î : 42 21.2 
deki bu gecikmeler, bâzı ünitelerde o kadar ba
riz olmaktadır ki, aradan bir yıl geçmesine rağ
men tesis durumları evvelki yıldakinin hemen 
hemen aynı kalmaktadır. 

Bu gecikmelerin âmilleri arasında başlıca : 
— inşaat mütaahhitlerinin taahhüt ettikleri 

işleri zamanında yapamamatah, 
— Yabancı firmaların malzeme ve teçhizat 

temininde güçlük çekmeleri ve bunları geç tes
lim etmeleri, 

— Bir kısım mukavelelerin, döviz transferi 
yapılmadığı için uzun müddet meriyete girme
mesi gibi hususlar vardır. 

Bu gecikmeler amenajmanda derpiş edilen 
senelik istihsal miktarlarının tahakkukunu güç-
leştirdiği gibi meydana getirilen tesisler maliye
tinin mühim ölçüde artmasına da âmil olmakta
dır. 

İnşaat işlerinde vâki gecikmeler o kadar ba
riz bir hal almıştır ki, işletme bundan böyle iha
le edeceği yeni tesislerin yabancı firmalarca 
anahtar teslimi kurulması için şartnamelerde ta
dilât yapmak ihtiyacını duymaktadır. 

Döviz sağlanamadığı için geri kalan işler me-
yanmda, Ereğli limanı tahmil, tahliye tesisleri, 
Ereğli, Zonguldak ve Çatalağzı transformatör 
tesisleri, Zonguldak limanı, Çatalağzı ve Zongul
dak lâvvarları ile Karadon tali trafo merkezleri, 
su isale malzeme ve teçhizatı, demiryollarının 
makasları ve ufak aksamı zikrolunabilir.» «' 

Bu 1953 faaliyetine aidolan rapor. Bunun bir 
de zaman içinde nasıl seyrettiğini anlamak için 
1954 yılma ait rapordan bikaç satır okuyalım : 
Sayfa, 6. «Marşal yardımına dâhil bulunmıyan 
ve haricî finansmanların nasıl sağlanacağı husu
sunda henüz bir inkişaf yoktur. Bizzat döviz te
min edilemeyişi sebebiyle tahakkukları geciken 
muhtelif mevzulardan mühim bir değişiklik olma
mıştır.» 

Maliye Vekilinin bu sene Bütçe Eneünıeniıı-
deki beyanatına göre, amenajman programının 
tatbikatı 1958 yılında ikmal edilecek ve Başve
kilin 7 Şubat 1957 tarihindeki basın toplantı
sında verdiği rakama göre de o zaman istihsal 
senede 10 milyon tona yükselecektir. Amenaj
man programı tatbikatının en az iki sene gecik
tiği de nazara alınırsa Başvekilin beyanatından 
bu yüzden memleketin milyonlarca ton kömür 
istihsalinden ve bunun karşılığı olan yüz mil-
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yonlarca liradan ve dövizden mahrum kaldığı 
hakikati meydana çıkar. Bu milyonlarca ton
luk istihsal kaybının ifade ettiği döviz ile belki 
de bütün şeker ve çimento sanayiinin kurulma
sı için lüzumlu döviz hiçbir sıkıntıya mâruz ka
lınmadan temin edilmiş olurdu. 

Sadece bu misal bile çok iş yapar gözükmek 
ve her tarafı tatmin etmek hevesi ile Hüküme 
tin eldeki imkânları sağa, sola dağıtmasının ve 
bu yüzden işleri zamanında ikmal edememesi
nin memleket için ne büyük kayıplar doğurdu
ğunu göstermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadar temas 
ettiğimiz hakikatlar gösteriyor ki; Hükümet 
her sahada olduğu gibi sanayileşme mevzuun
da da imkânlarımızla ayarlı bir plân ve prog
ram çerçevesinde çalışma yoluna girmek, der
lenmek ve toplanmak mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde ^gözü kapalı bir sanayileşme, iktisadi 
gücümüzü zorlamakta devam eder. Sanayiin 
emin ve kifayetli bir tarzda finansmanının sağ
lanmasını ve Demokrat Parti programiyle va-
dedilen Teşviki Sanayi Kanununun bir an evvel 
Meclise getirilmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Mulhterem arkadaşlar, şimdi de Hükümetin 
para ve kredi politikasını iktisadi şartlarla mu
vazi olarak tetkik edeceğiz. Hükümet, kâğıt 
para miktarını ve banka kredilerini istediği şe
kilde ayarlamak imkânına sahiptir. Yalnız Hü
kümetin sarih bir para politikası mevcut değil
dir. Bu itibarla yârının ne olacağı hakkında 
kesin hükümlere varmak ve endişelerden kur
tulmak mümkün olamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi duraklama, 
işsizlik ve fiyat sükûtu zamanlarında kredi hac
minin genişletilmesi, teşebbüslere faaliyetleri
ni artırmak imkânını verir ve iktisadi hayat 
canlanır. Diğer taraftan fiyat artışları ve en
flâsyon tehlikesinin mevcut olduğu zamanlarda 
kredi (hacminin azaltılması aşırı sarfiyatı önli-
yerek istikrar ve muvazenenin avdetini sağlar. 
Kredi artışı istihsali teşvik ediyor diye bunla 
rın hudutsuz şekilde artırılması da iktisadi mah
zurlar doğurur. Uzun vadeli yatırımlar gelir 
tasarrufunun bir neticesi olmıyan kredi veya 
emisyonla yapıldığı takdirde istihsalin artması 
için geçecek zaman zarfında istihsal faktörle
rinin artan iştira gücü arz ve talep muvaze
nesini bozar ve enflâsyonist bir tazyik yaratır. 
Bu itibarla kredi politikasını hakiki tasar-
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ruf imkânlarına göre ayarlıyamıyan bir Hü- I 
kümetin takibettiği politikaya enflâsyonist d«* 
mek t&büdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu umumi mülâha- I 
zalann ışığı altında Hükümetin kredi politi
kasını tetkik edelim : Bu seneki bütçe gerek- I 
sesindeki rakamlara göre kredi hacmi şu seyri i 
takibetmiştir. I 

Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Yekûn krediler 
(Sene sonları 

na göre) 

1 588 471 938 
2 210 031 749 
3 094 442 031 
3 990 953 527 
4 885 763 169 
5 805 323 046 

Büeçe Encümeni raporuna göre; Ekim 1956 
sonunda yekûn krediler altı milyar altı yüz 
doksan altı milyon liraya baliğ olmuştur. 

Seneler arasındaki artışlar ise şöyledir .-
Seneler Artış 

1950-1951 621 000 000 
1951-1952 884 000 000 
1952 - 1 9 5 3 8(96 000 000 
1953 -1954 -' 895 000 000 
1954-1955 920 000 000 
1955-1956 (Bütçe Encümeni ra

poruna göre 31 Eki
me kadar) 891 000 000 

1956 daki kredi artış temposu devam eder
se bu fark; 195$ sonunda (1 069 000 000) u 
bulacak ve bu suretle de bugüne kadar olan 
yıllık artış, rekoru kırılmış olacaktır. 

1950 senesi 100 itibar edilmek üzere artış
lar nispeti şöyledir' : 
Seneler 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (On aylık 

İndeks 

100 
139 olup artış 39 
194 » 
251 » 
307 » 
365 >> 
433 > 

» 94 
» 151 
» 207 
» 265 
» 333 

miktar yıla 
irca edilmiştir.) 
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Kredi lıacmmdaki bu süratli artışın iktisadi 

icaplara uygunluk derecesini tâyin için bütün 
iktisadi faaliyetlerin, istihsal artışının müş'iri ve 
hulâsası olan millî gelir rakamlarının seyrini 
takibetmek yerinde olur. 

Ağustos 1956 ayına ait 30 numaralı istatis
tik bültenine göre sabit fiyatlarla hesabedilmiş 
bulunan gayrisâfi millî hâsıla indekslerinin seyri 
şöyledir : 

Seneler 

1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

İndeks 

100 
103,3 
119,1 
129,4 
143,7 
130,7 
142,5 

Kredi ve millî gelir indekslerinin mukayeseli 
tetkiki gösteriyor ki; krediler millî gelir artışı 
ile müdafaa edilemiyecek çok hızlı bir tempo ile 
artmıştır. " „ - • 

Bu keyfiyet istihsal artışı ile karşılanamıyan 
bir iştira gücünün kredi kanaliyle yaratıldığı 
hakikatini ortaya koymaktadır. 

1952 Eylülünden itibaren ithalâtın da daral
dığı nazara alınırsa kredi artışının enfilâsyonist 
bir tazyik yaratacağı ve fiyatları yükselteceği 
kolaylıkla anlaşılır. Avrupa İktisadi İş Birliği 
ile Birleşmiş Milletlerin neşriyatı da Türk eko
nomisinin mâruz bulunduğu enflâsyonist tazyi
kin başlıca sebeplerinden birinin kredi bolluğu 
olduğunu da teyidetmektedir. Ekonomimizdeki 
enflâsyonist temayüllerin 1953, 1954, 1955 ve 
1956 senelerinde açıkça belirdiği ve gittikçe şid
detlendiği malûmdur. Buna rağmen kredi ge
nişlemekte devam etmiştir. 1954 yılında reel millî 
gelir % 9 a düşmüştür. Bütçe Encümeni rapo
runda câri fiyatlarla hesabedilen millî gelir in
deksinin 1955 te 198 ve 1956 da 205 olduğu ya
zılıdır. Aradaki artış % 3,5 civarındadır. 1956 
yılı içinde fiyatlar çok hızlı şekilde arttığına gö
re 1956 reel millî geliri 1955 e nispetle düşük 
demektir. Şu halde 1954 ve 1956 yıllarında reel 
millî gelir düştüğü halde kredilerin süratlo ge
nişlemiş olması iktisadi icapların ne kadar ihmal 
edildiğini açıkça göstermektedir. 1956 yılma aicl-
olan bu müşahede, bir malî istikrar "politikası 
takibedeceğini ve hakiki mal ve hizmet artışı ile 
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karşılanamıyan iştira gücünün piyasaya, çıkarıl-
mıyacağım geçen sene Başvekil ve Maliye Vekili
nin ağziyle vâdeden Hükümetin sözünde durma
dığının açık bîr delilidir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet, takibettiği 
kredi politikasının enflâsyonist olmadığını gös
termek için bunun mevduat artığı ile muvazi ol
duğunu ve mevduat artışının halkın gelirinin ve j 
dolayısiyle tasarrufunun bir neticesi olduğunu I 
her zaman iddia edegelmiştir. Bu seneki bütçe 
gerekçesinde de kredi hacmmdaki artış nispeti I 
ile mevduat miktarındaki artış nispeti arasında I 
ahenkli bir alâkanın bulunduğu yine ifade edil- I 
mektedir. Geçen yılki tenkidimizde bu iddianın I 
isabetsizliğini mufassalan izah etmiş ve mevduat I 
artışının çok büyük bir kısmının kredi artışının I 
bir neticesi olduğunu bildirmiştik. Buna yeni bir I 
şey ilâve edecek değiliz. I 

Şurasını da işaret edelim ki, mevduat hac- I 
mmdaki artış tamamen tasarruf mevduatından 
ileri gelseydi ve kredi artışı da tamamen bu mev
duat artışına dayansaydı bile böyle bir kredi po- I 
litikası sadece kendisi enflâsyonist olmazdı. Fa- I 
kat, başka kaynaklardan enflâsyonist tesirlere I 
mâruz kalmış bir ekonomide böyle bir kredi po- j 
litikası yine de isabetli sayılamazdı. Bizde fi- I 
yatlar artarken, dış ticaret daralırken, fabrikala- i 
'imiz tam randımanla çalışamazken krediler mü- I 
temadiyen genişlemiş ve enflâsyonu tahrik et- 1 
mistir. I 

Muhterem arkadaşlar, millî gelirdeki artış i 
ve iktisadi bünyedeki tahavvüller gibi yüksek 
hacımda emisyon ve krediyi zaruri kılan unsur
lar yanında iktisadi hayatımızda paradan ta- I 
sarrufu temin edecek müesseseler de gelişmiştir. I 
Bankacılığımızdaki gelişmeler, mevduatın teda- I 
vül süratini artıran çek istimalinin teammümü I 
bu arada zikrolunabilir. Kanaatimizce para po- I 
litikamız iktisadi gelişmemizin devamı için zaruri 
olan hududu aşmış ve bu yüzden diğer sektör
lerden ekonomimize yapılan enflâsyonist kuvvet- I 
lerin tesirini icra etmesine imkân vermiştir. I 

Umumi-tedavül hacmi ile millî gelir arasında
ki nispetlerin yıllar itibariyle seyri bu iddiamızı 
teyit edecek mahiyettedir. Beynelmilel para fonu 
tarafından neşredilen (Malî istatistikler) adlı 
bültenin Ocak 1957 tarihli nüshasının 216 neı sa
yısındaki malûmata göre Türkiye'deki umumi 
tedavül hacmi yıllar itibariyle şöyledir: J 

1948 1 715 000 000 
1950 2 004 000 000 
1%1 2 257 000 000 
1952 ' 2 833 00O 000 
1953 3 548 000 000 
1954 3 869 000 000 
1955 4 882 000 000 
1948 yüz itibariyle tedavül hacmi ve cari ve sabit 
fiyatlarla net millî gelir indekslerini bir arada 

I gözden geçirelim: 

I Tedavül 1948 fiyatlariyle Câri fiyatlarla 
I Seneler hacmi net millî gelir net mîllî gelir 

1948 100 100 100 
1950 116,8 103,2 103,2 
1951 131,6 119,1 121,9 
1952 165,2 129,2 142,3 
1953 206,8 143,7 167,1 
1954 225,6 130 170 
1955 284,6 141,9 204,2 

Not : 
I Millî gelir indeksleri 30 numaralı istatistik 
I bülteninden alınmış tedavül hacmi indeksi de 
I hesabedilmiştir. 
I Görülüyor ki; tedavül hacmi, sabit ve eari 

fiyatlarla hesabedilen net millî gelirden daha 
I fazla artmıştır. Fiyatların nispeten müstakar kal-
I dığı 1951 den itibaren fiyat artışlarına rağmen 

tedavül hacmi artışı millî gelirden daha hızlı 
olmuştur. Bu vakıa da tedavül hacmmdaki artış
ların iktisadi icaplara uygun olmadığını açıkça 
göstermektedir. Kredi ve tedavül hacmi artışını 
frenlemek için her şeyden evvel Merkez Banka
sının emisyon miktarı üzerinde durmak lâzımdır. 
Zira bankınotun mevduat yaratma kuvveti git-

I tikçe artmaktadır, iktisadi şartlar; emisyon ve 
I kredinin dâhilde istihlâkin artmasına, maliyet ve 
1 fiyatların yükselmesine ve ticaret muvazenesinin 

bozulmasına mâni olunmasını emretmektedir. 
Dı§ ticaret hacmi ile dahilî piyasadaki iştira 
gücü arasında bir muvazene tesisi zaruridir. 
Bu da kredi ve emisyon sahalarında bir dezea-
flâsyon siyaseti takibedilmesi ile mümkündür. 
Bu zarurete rağmen hükümet emisyonu müte-

j nıadiyen artırmakta ve bu hatalı siyasetini ma-
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zur göstermek için bu seneki bütçe gerekçesin
de de millî gelir artışlarından bahsetmektedir. 
Bu görüşün isabetsizliğini belirtmek için bir iki 
misal vermek isteriz. 

30 sayılı istatistik bültenine göre: 1954 te 
reel millî gelir % 9 düştüğü halde emisyon art
mıştır. 1955 te reel millî gelir % 9 arttığı halde 
emisyon 1 milyar 533 milyondan 2 milyar 800 
milyona çıkmak suretiyle % 31 civarında rekor 
teşkil eden bir artış kaydetmiştir. 

Bütçe Encümeninin bu seneki raporunda 1956 
millî geliri hakkında verilen rakamlara göre 
1956 yılı içinde reel milî gelirimizin 1955 e 
nazaran düşük olduğunu daha evvel hesap ve 
arz etmiştik. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Nasıl 
hesap ettiniz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 1956 
yılı içinde reel millî gelir düştüğü halde emis
yon 2 milyar 800 milyon liradan 29 . XII . 1956 
tarihinde 2 milyar 525 milyon liraya çıkmak 
suretiyle 1956 yık içinde ;% 25 artmıştır. 

Sebati Bey arkadaşımız hesabın nasıl ya
pıldığını sordular, kendilerini meraktan kurta
ralım. Cari fiyatlarla hesab edilen millî gelir 
% 3,5 artmıştır. 1956 toptan eşya fiyatları in
deksine göre 1956 fiyatları 1955 e nazaran 
% 16,5 artmıştır. Şu iki rakam millî gelirin dü
şüşü hakkında bir fikir verebilir Sebati Bey 
arkadaşıma. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak ) — Çok te
şekkür ederim. , 

REÎS — Efendim Sebati Beye cevap vermek 
zorunda değildiniz, Sebati Bey, siz de müsaade 
edin hatip devam etsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Galiba 
rapora koyduğu millî gelir tahminlerini beğen
memiş Sebati Bey, onun için sık sık sual soruyor. 

Şu neticeler de bir kere daha gösteriyor ki] 
hükümetin emisyon politikası tamamiyle enflâs-
yonisttir. 

Maliye Vekilinin 1955 Aralık ayında Bütçe 
Encümeninde yaptığı konuşma ve Başvekilin 30 
Ocak tarihli gazetelerde intişar eden beyanatı 
ile iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırını ve 
işletme masrafları için 1956 yılı içinde Merkez 
Bankasına müracaat edilmiyeceği katî surette 
vadedilmiş idi. Buna rağmen Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaat edildiği TDU sene encü
mende Maliye Vekili tarafından açıklanmıştır. 
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Bu ciheti de, Hükümetin samimiyet ve ciddiyet 
derecesini tâyin edecek bir misal olarak arz et
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; kredilerin terekküp 
tarzında bu sene de fazla bir değişiklik olma
mıştır. Sınai krediler hemen hemen aynı kalmış 
ve ticari kredilerdeki hızlı artış devam etmiş
tir. Hükümet bu seneki gerekçede ticari kredi
lerin bir milyar yedi yüz milyon liralık kısmı
nın sanayide kullanılan krediler olduğunu ilk 
defa açıklamış ve bunu bir muvaffakiyet olarak 
göstermek istemiştir. Uzun vadeli kredilere ih
tiyacı olan sanayiin böyle kısa vadeli krediler
le finanse edilmesi her bakımdan mahzurlu ve 
tehlikelidir. Bu netice ile övünecek yerde Hü
kümetin buna bir çare bulması ieabederdi. İk
tisadi icaplar hiçe sayılarak kredilerin müte
madiyen artırılması, kurulmuş olan kredi komi
tesinin de bu işte kendinden beklenen vazifeyi 
ifa edemediğini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de Hükümetin fiyat politikası ve bu

nun neticelen üzerinde duracağız. İktisadi kal
kınmamız için lüzumlu dövizi temin edecek bü
tün istihsal şubelerini uygun bir fiyat politika
sı ile korumak elbette ki, yerinde bir hareket 
olur. Hükümet; daha ziyade hububat müstahsi
lini korumak istiyen bir politika takibetmiş ve 
diğer mevzulardaki fiyat desteklemeleri kifa
yetsiz kalmıştır. Geniş ve fakir, bir kitlenin ha
yat seviyesinin yükseltilmesi bakımından muta
bık olduğumuz bu politikanın tatbikatına taal
lûk. eden meselelerde bilhassa Ofisin finansma
nı mevzuunda Hükümetten ayrıldığımızı ve se
beplerini mufassalan geçen yılki tenkidlerimiz-
de ifade etmiştik. Dünya piyasalarında buğday 
fiyatları umumiyetle bizimkinden çok düşük
tür. Aradaki farktan tahassül edecek zararın 
Merkez Sankası emisyonları ile karşılanması 
zararın büyüklüğü nispetinde memleketteki en
flâsyonun ve fiyat yükselmelerinin en mühim 
âmillerinden biri olmuştur. Bu hakikat Bütçe 
Encümeninin geçen seneki raporunda şu şekil
de ifade olunmuştur: (Ofis bünyesinde seneden 
seneye teraküm eden zararların Merkez Banka
sı yolu ile karşılanması malî ve iktisadi muva
zenemizi bozmaktadır.) 

Umumi fiyat seviyesindeki şiddetli artışlar 
karşısında buğday Türk ekonomisinin en ucuz 
bir malı haline gelmiştir. Bu suretle fiyat artış-
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larmdan en çok müteessir olan kütle hububat I 
müstahsilidir. Ru itibarla bugünkü fiyatlarla 
hububat istihsalinin desteklendiği iddia edile
mez. Bu anormal duruma bir çare bulması iea-
beden Hükümet ise akar yakıt, traktör ve diğer 
zirai malzemeden yüzde kırka kadar varan Ha
zine hissesi almakla maliyetleri dolayısiyle ıstı
rapları artırmak yoluna girmiştir. I 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen y4, Bütçe Encümeni' 'met adı

na konuşan Maliye Vekili Ofis . m büt
çeden kanlanmasına taraftar ' m açık
lamıştı. 

Esasen Ofis Kuruluş Kanununun 13 ve 14 
ncü maddeleri zararların bütçeden karşılanması
nı âmir bulunmaktadır. Kanuni mecburiyetlere 
ve yapılan vaitlere rağmen bu sene de Ofis za
rarları için bütçeye tahsisat konmamıştır. Yal
nız 1956 yılına ait zarar altmış milyon lira ci
varındadır. Hükümetin fiyat politikası icabı Ta
rım Satış Kooperatiflerinin yüz milyonu aşan 
ssararlariyle yine kömür satışlarından doğan ve 
geçen seneki miktarı yüz yirmi sekiz milyonu | 
bulan zararlar açıkta kalmıştır. Bütün bunlara I 
rağmen bütçe denkliği ve «bütçe için emisyona 
baş vurmuyoruz* iddiası tamamiyle yersizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de takibedilen iktisadi politikanın ne

ticesi olan enflâsyon ve hayat pahalılığı üzerinde 
durarak 1957 bütçesinin istinadettiği iktisadi ze
mini tesbite ve bu bütçenin iktisali icaplara uy
gunluk derecesini ifadeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; I 
Fîyat indeksleri ile geçinme indekslerini ta-

kibedelim. 
Konjonktür Dairesinin toptan eşya fiyatları 

indeksi şu seyri takibetmektedîr : 
Seneler İndeks 

1948 100 
1949 108 
1950 97 
1951 103 
1952 104 
1953 107 
1954 118 
1955 127 
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1956 içinde indeksin aylık seyrini ayrıca tet

kik edelim : 

1 
il 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

14ü 
144 
146 
154 
153 
154 
146 
140 
139 
148 
153 
159 

Böylece 1956 vasatisi 148 dir. 1955 vasatisi
ne göre 1956 daki fiyat artışı 16,5 tir. Bu artış 
şimdiye kadar Konjonktür Dairesi indeksle
rinde görülen yıllık artışların en yükseğidir. 
1956 yılına ait fiyat indekslerinin tetkikinden 
anlaşıldığına göre Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında bâzı düşüşler kaydedilmiş ve Eylül
den itibaren indekslerdeki artış hızlanmıştır. 
1956 Aralık ayındaki fiyatlar, 1955 vasatisine 
göre % 25 ve 1950 fiyatlarına göre de % 64 
bir artış ifade etmektedir. İndeksin seyri fiyat
ların 1953 ten itibaren gittikçe hızlanan bir 
tempo ile artmakta olduğunu gösteriyor. 

1956 yılı içind-3 fiyatlarda vukua gelen hızlı 
artışlar, Millî Korunma Kanunu ile memlekete 
ucuzluk getirdiği yolunda ilk aylardaki övün
melerin yersizliğini göstermeye kâfidir. Hü
kümet geçen yıl bilhassa malî ve para politi
kası sahasında alacağı tedbirlerle fiyatları hiç 
olmazsa olduğu seviyede tutacağını vadetmiş 
idi. Bu vaide ve piyasada bir tethiş havası ya
ratan Millî Korunma Kanununun tazyiklerine 
rağmen fiyatların her yıldan fazla yükselmiş 
olması, takibedilen iktisadi ye malî politikanın 
isabetsizliğine ve Hükümetin vaitlerindeki sa-
mimiyetsialiğe en açık bir delildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Konjonktür Dairesinin Ankara geçinme in

deksleri de şu seyri takibetmiştir : 
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Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
.1956 

İndeks 

100 
108 
100 
102 
107 
1.12 
122 
.138 
153 

Hayat pahalılığı 1956 da 1955 e nazaran 
% 11 artmıştır. İndekslerin seyri hayat paha
lılığının 1950 den bu tarafa devamlı olarak art
tığım ve 1953. ten itibaren hızlandığını göster
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek geçinme indekslerinin ve gerekse top

tan eşya fiyatları indekslerinin, hakiki artışı 
ifade edemiyecek kadar kifayetsizliği ise öte
den beri malûm olan bir keyfiyettir. 1938 de 
yapılan bir aile anketine dayanan geçinme in
deksinin bugünkü yaşayış ve telâkkileri tama-
nıiyle ifade ede.miyeceği tabiîdir-. İndeksler 
şüphesiz karaborsa fiyatlarını aksettirmemekte
dir. 

Millf Korunma Kanununun mevcudiyetine 
rağmen bugün, hububatın dahi karaborsa fiyatla-
riyle muamele gördüğü bir vakıadır. Gayrimen
kul ve altın fiyatlarındaki süratli artış ve bir Re-
şad altınının 122 liraya kadar yükselişi, karabor
sadaki döviz fiyatları, paramızın, endekslerin ifa
de ettiğinden çok daha fazla, kıymetinden kaybet
tiğini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet her gün bir
birini tutmıyan beyan ve hareketleriyle halkın iti
madını sarsmakta ve ayarlama adı altında Dev
let, mamullerine ve tarifelere yaptığı zamlarla 
adeta fiyat yükselişlerini körüklemektedir. Hükü
metin fiyatları körükliyen son hareketleri arasın
da şekere yapılan zamla Hazine hissesi adı altın
da ithalâttan alınacak 380 milyon liralık vergi 
zikrolunabilİT. Bu vesile ile bir gün konin, er
tesi günü kaldırılan ve böylece muayyen şahısla
ra, minnettarlık uyandırmaya çalışan zamlara da 
işaret etmek isteriz. Bir atalar sözünü de burada 
hatırlatmadan geçemiyeceğiz. Allah fukarayı se-

• vindirmek için eşeğini kaybettirir, sonra buldu-
rurmuş... Maliye Vekili bu sene Bütçe Encüme-
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ninde yaptığı konuşmada aynen şöyle söylemiş
tir. «Bizde fiyatlar üzerinde müessir olan en kuv
vetli âmil; fiyat yükselmelerine mâruz bulunan 
dış piyasalardan ithalât kanalı ile gelen fiyat te-
reffüü olmuştum» Bu iddiaya rağmen ithalâtımı
zın yarısından fazlasını yüzde 40 vergiye tâbi 
tutan ve böylece bu malların maliyetini yüzde 40 
artıracağı tabiî bulunan bir kanunun pahalılık 
yaratmayacağım aynı şahısların iddia etmelerin* 
deki tezat ve garabete hayret etmemek mümkün 
değildir. 

Bu vesile ile bir noktayı hatırlatmak isterim. 
(Soldan bir ses: «Ne o Bölükbaşı ne arıyorsun») 
Hakkınız var. Birini kaybettik ama, öbürünü bu
luruz. 

Bunu aramak uzun sürecek mealen söyliyeyim: 
1952 yılı bütçe gerekçesinde yazılıdır, Maliye Ve
kili hatırlar. 1952 yılı bütçe gerekçesinde Hükü
met şöyle diyor : İstihlâk eşyasının büyük bir 
kısmını dış piyasalardan temin etmeye mecbur 
olan Türkiye'de 1950 - 1951 yıllarında fiyatların 
müstakar kalması Hükümetimizin takibettiği ik
tisadi ve malî politikanın isabetine büyük bir de
lildir. Demek ki o zamanlar, dış pazarlarda fiyat
lar tamamen artmış olduğu halde Hükümet aldı
ğı tedbirlerle iç pazarlarda bunu düşürmenin im
kânını bulmuştur. Acaba bu alâkayı niçin göster
miyor? (Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, mevcut enfilâsyonun 
sebeplerini nakdî ve gayrinakdî olarak ikiye ayır
mak mümkündür. 

Daha evvel de izah ettiğimiz üzere, para 
ve kredi haemmdaki artışlar iş haemmdaki ve 
millî gelirdeki artışlardan fazla olmuş bu da 
karşılığı bulunmıyan bir iştira gücü fazlalığı 
yaratmıştır. Bu iştira vasıtası fazlalığının baş
lıca sebepleri şunlardır : 

1. Ofisin Merkez Bankası emisyonla riyl e 
finanse edilmesi ve zararlarının bütçeden kar
şılanması, 

2. Umumi kredi hacminin iktisadi icapla
ra aykırı olarak çok fazla genişletilmesi, 

3. Develtin mecmu açığı ve girişilen bâ
zı yatırımların finansman şekli dolayısiyle pa-
ra ve kredi hacminin artışı ve binnetice aşı
rı iştira vasıtasının piyasaya çıkması. Bu nakdî 
âmiller yanında bâzı sebepler de mecmu talep 
ile mecmu arz arasındaki muvazenesizliği şid-„ 
detlendirmiştir. Bunların başlıcaları şöyle hu-
lâsa olunabilir, 
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A) Döviz kıtlığı, bir taraftan kâfi ithalâ

tı imkânsız kılarak ithal eşyası arzını azaltır
ken diğer taraftan da hammadde ve yedek par
ça, malzeme ve yatırım mallan fikdanına yol 
açtığı için istihsalin azalmasına sebebolmakta 
ve dolayisiyle mecmu arz, mecmu talebin du
nunda kalmaktadır. 

B) Uzun vadeli yatırımlara girişilmiş ol
ması ve yatırımlar arasında koordinasyon bu
lunmaması ve yatırımların zamanında ikmal 
edilememsi ve bunların tam randımanla çalış
malarının mümkün olamaması gibi sebeplerle 
beklenilen istihsal artışının tahakkuk etmeme
si veya sekteye uğraması da mecmu arzın ki
fayetsizliği cephesinden enflâsyonist tesirler bı
rakmıştır. Enflâsyonun içtimai ve iktisadi 
mahzurlarım ifade için şu mâruf sözü zikretmek
le iktifa eleceğiz. «içtimai nizamı tahribetmek 
için en iyi vasıta para kıymetiyle oynamaktır.» 

Muhterem arkadaşlar; tamamen bozulmuş 
olan iktisadi', istikrarı iade için alınacak tel birle
rin bir çoğu enflâsyonun sebepleri hakkında ver
diğimiz izahattan da kolaylıkla çıkarılabilir. Ge
çen seneki bütçe tenkidimizde mufassalan arz et
tiğimiz bu tedbirleri tekrara lüzum görmüyoruz. 
Bir iktisadi istikrar politikası takihedeeeğini va
deden hükümet tamamiyle aksi istikamette git
miş vaziyet daha da bozulmuştur. 

Evvelce verliğ îmiz misallere bir yenisini ilâ
ve etmek isteriz. Geçen sene bina inşaatı gibi 
gayrimüsmir yatırımların daha müsait zamanla
ra bırakılmasını tavsiye etmiş ve Ankara'da 
10 - 20 milyonluk iş İlanlarının ve umum müdür
lük binalarının yapılmasını tenkid etmiştik. Bu
na karşılık Başvekil aynen şöyle demişti. Bu 
ara şunu da ilâve eleyîm; Başvekilin sık sık kul
landığı bir tâbiri vardır, «hâfızai beşer nisyan 
ile malûldür» der. Hâfızai beşerin nisyan ile ma
lûl olduğunun acısını bu memlekette en çok çe
ken Menderes olmuştur. Daha dün bu kürsüden 
1955 te söylediği ve zabıtlarda aynen bulunan 
ifadelerinin aksini söyledi. Kendisini bu durum
dan kurtarmak için söz alıp zabıtları yüklenerek 
kürsüye geldimse de konuşturmadınız. Hakika
ti önünüze sermek istiyordum. (Soldan gürültü^ 
ler) (Simli konuş sesleri) 1965 bütçe müzakere
leri şırasında C. Halk Partisi Grupu adına ko
nuşan sayın Nüvît Yetkin, «Maliye Vekilinin ko
nuşmasını radyo ile millete duyuldunuz; milletin 
tenevvürü maksut ise konuşmaların karşılıklı ola-
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rak duyurulması lâzımdır, bizim de konuşmaları
mız duyurulsun» dediği zaman, Başvekil şunu 
ifade etti : «Radyo mevzuuna gelince, size söz 
veriyorum, Maliye Vekilinin konuşmaları da ba
dema radyoda neşredilmiyecektir.» 

Hâfızai beşerin nisyanla malûl olduğuna ye
ni bir misal daha ilâve edeyim: Biraz evvel yine 
kendileri bunun aksini iddia ettiler. (Sağdan al
kışlar) Kuvvet insana akıl verir derler, iktidar 
onlardadır. Bu itibarla yeni bir hilafı hakikat 
beyan iddiasiyle karşılaşmamak için yine zabıt
lardan okuyayım : Başvekil buna karşılık aynen 
şöyle demişti : «Hatalarımızı söyliyeyim, burada 
Ankara'da büyük üç, dört bina nasılsa gözümüz
den kaçtı. Etıbank falan binası olmasa idi onun 
yerine çok daha verimjli yerlere paramızı sarf 
edebilirdik.» 

Bu sözlerle pişmanlığını ifade eden Başvekilin 
bir o sözü üzerinde, bir de şu sırada giriştiği ke
sif imar hareketi üzerinde duralım... 

Memleketin her sahada kalkınmasına ve ima
rına candan taraftarız. Ancak iktisadi konjonk
türün müsait seyrettiği zamanlarda ele alınması 
icabeden imar hareketlerinin, ithalât ve ihra
catın azaldığı ve hattâ yiyecek buğdayımızı Ame
rika'dan ithal etmek mecburiyetinde bulunduğu
muz, en hayatî ilâçların, çimento ve diğer inşaat 
malzemesinin sıkıntısını çektiğimiz bir darlık 
yılında şahsi görüşlerle ele alınmasındaki siya
si çeşni ve maksat kimsenin gözünden kaçmaz. 
Meskeni yıkılan vatandaşa mesken, iş yeri yı
kılan vatandaşa iş yeri yapmak zaruri olduğu
na göre Başvekilin geçen sene Meclis kürsüsün
de ifade ettiği pişmanlığın mânası kalmıyacak 
ve mahdudolan imkânlar verimsiz işler için sarf 
edilecektir. Bu yapılamadığı takdirde de va
tandaş sefalet ve ıstıraba mahkûm edilmiş ola
caktır. Anlaşılıyor ki, seçim endişesinin başla
dığı yerde her şey duruyor. 

Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki ma
ruzatımızla memleketimizde bir enflâsyon ol
duğunu ve fiyatların bilhassa 1956 yılı içinde 
Milli Korunma Kanununun tazyiklerine rağmen 
süratle artmakta olduğunu ifade etmiş bulunu
yoruz. Tdfeımuz, Ağustos ve Eylül aylarında mü
şahede edilen fiyat düşüşlerinin iktisadi sebep
lerden değil, Millî Korunma Kanununun çok 
şiddetli hükümlerinden doğmuş fiilî bir netice 
olduğu iktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesini tet-
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kik eden arkadaşların raporlarında da yazılıdır. 
Eylülden sonra fiyatların süratli bir tempo ile 
artmakta olmasının iktisadi sebeplerden ileri 
geldiği tabiîdir. Bu artışın duracağını ümidet-
tiren hiçbir emare de ortada yoktur. Bu duru
mun büyük vatandaş kütlesi için bir ıstırap kay
nağı olduğunu bir türlü kabul etmiyen Hükü
met, hayat pahalılığını ve güçlüğünü inkârda 
devam etmektedir. Hükümet, hayat pahalılığını 
hafife almak için daima millî gelir rakamların
daki artışı ileri sürmüş ve hattâ refahtan 
bahsetmiştir. Halbuki; bir memlekette.umumi 
refah seviyesi sadece millî gelirin mutlak ra
kamlarına değil, aynı zamanda bu gelirin inkı
sam şekline de bağlıdır. Bugün millî gelirimi
zin dağılışı hakkında elimizde hiçbir hesap 
yoktur. Nüfus başına isabet eden millî gelir 
miktarı da tamamiyle nazaridir. Büyük kütle* 
nin geliri bu rakamın çok dunundadır. Günlük 
müşahedelerimiz de gösteriyor ki; kısmen ikti
sadi kalkınma hareketlerinin verdiği imkân ve 
fırsatkr: dolayısiyle kısmen enflâsyonist fiyat 
tereffülerinden faydalanarak muayyen bir zünv 
re gelirini kanuni veya gayrikanuni yollarla 
büyük mikyasta artırmış ve muazzam servet sa
hibi olmuştur. Buna mukabil sabit ve dar gelirli
lerin yani gelirlerini fiyat artışlarına göre ayar
lamak imkânını bulamıyan memur, müstahdem, 
işçi, mütekait ve saire.. Biraz daha sıkıntıya 
düşmüştür. Kabaran fiyatlar yapılan zamları 
tesirsiz bırakmaktadır. Geçinme indekslerimi
zin gazetelerde birer karikatür mevzuu olduğu 
ve resmî fiyatlarla hakiki fiyatlar arasında bü
yük fark bulunduğu hakikatına rağmen Anka
ra geçinme .indeksinin 1955 vasatisine nazaran 
1956 da yüzde İ l arttığını daha evvel arz et
miştik. Gelirini bu artış nispetinde yükseltimi-
yen insanların 1956 yılı içinde sıkıntı çekme
diklerini iddia etmek abes olur. Hububat fiyat
ları hemen hemen değişmediği halde köylünün 
aldığı malların fiyatları mütemadiyen artmak
tadır. Bu da hububat müstahsili olan büyük küt
lenin de sıkıntı içinde bulunduğuna bir delildir. 

Daha evvel Bütçe Encümeni raporundaki 
rakamlara göre, cari fiyatlarla hes&bedilmiş 
millî gelirin 1956 da 1955 e nispetle ancak yüz
de 3,5 civarında bir artaş kaydettiğini ifade et
miştik. 1956 fiyatları 1955 e nispetle yüzde 
16,5 artmıştır, Görülüyor ki; 1956 yılında cari 
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I fiyatlarla hesabedilen millî gelir artışı fiyat ar

tışlarını karşılıyacak mahiyette değildir. 
Bu yılın büyük kütle için bir sıkıntı yılı ol

duğunu bu hesaplar da agıkca göstermektedir. 
30 numaralı istatistik bültenine göre 1951 de 

I nüfus başına isabet eden reel millî gelir 487 
liradır. 1955 de ise 519 dur. Bu dört yıllık dev-

I rede artış yüzde 6,5 tur. Yıllık vasati artış 
I % 1,5 civarındadır. 

Millî gelirin inkısammdaki büyük farklar da 
nazara alınacak olursa bu cüzi artış karşosında 
büyük kalkınma ve refah iddialarının mesnet-
sizliği ortaya, çakar. Refah iddiaları karşısında 

I memleket nüfusunun büyük ekseriyetini teşkil 
eden köylünün durumunu da gözden geçirelim. 

"30 numaralı istatistik bültenine göre 1948,100 
i itibariyle, 1951 zirai sektörün reel millî gelir 

indeksi 117,1 ve 1955 te 124,1 dir. Aradaki fark 
% 7 dir. Bu devrede yıllık vasati millî gelir 
artışı % 1,7 civarındadır. 

Nüfus senede % 3 civarında arttığına göre 
reel millî gelirdeki vasati artış nüfus artışım 
dahi kai'şılayamaraaktadır. Bu vesile ile Birleş-

I miş Milletler tarafından 1955 de neşredil*» 
millî gelir istatistikleri adlı eserden alınmış şu 

I rakamları da yüksek nazarlarına arz etmek is
teriz : 

I 1948 yüz olmak üzere 1954 de bâzı memle
ketlerin reel millî geliri şöyledir: Japonya 190, 

I Kuzey - Rodezya 326, Almanya 164, Avusturya 
157, Yunanistan 154, Brezilya 143, Polonya 206, 
Bulgaristan 177, Türkiye 131. 

Görülüyor ki; Türkiye'de millî gelir Yuna
nistan ve Bulgaristan kadar artmamıştır. En 
iyi mahsul yılında dahi millî gelir indeksi
miz bu komşu memleketlerde 1954 te vâsıl ol
duğu seviyeye erişememiştir. Bu hakikat mü-

- vacehesinde görülmemiş kalkınma iddialarının 
I takdirini sizlere bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar olan 
maruzatımızla bütçenin istinadettiği iktisadi ze
mini tesbit ve tahlile çalıştık. Şimdi de bu rea-

I litelerin işığı altında 1957 bütçesini tetkik ede-
I çeğiz. 
I Bilindiği üzere bütçe, zamanımızda para po-
I litikasiyle birlikte iktisadi politikanın en mü-
I him vasıtalarından biri haline gelmiştir. En-
I flâsyonist bir tazyika mâruz bulunan bir mem-
I lekette devlet bütçesine düşen vazife, mecmu 
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talebi azaltacak tedbirlere yer vermesidir. Mas
raf la^ dattıa kabaran bir bütçe denk dahi olsa 
enflâsyonla mücadelede kendisinden beklenilen 
vazifeyi yapmış olamaz. 

1957 bütçesinde âmme masraflarının artışı 
piyasada mecmu talebi fazlasiyle artıracak ma
hiyettedir. Bu itibarla bu bütçenin diğerlerin
den daha şiddetli bir enflâsyon bütçesi olduğu 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Encümeni ra
porundaki malûmata göre cari fiyatlarla he6a-
bedilmiş olan 1966 millî geliri 1955 inkine na
zaran % 3,5 civarında bir fazlalık arz etmekte 
dir. 1957 yılı millî gelirinin ne suretle tahak
kuk edeceği ise henüz meçhuldür. Varidat tah
minleri hakkında 1956 millî gelir tahminini esas 
almak realist bir yol olur kanaatindeyiz. Bu 
esastan hareket edilince 1956 malî yılı içinde 
tahakkuk edecek devlet varidatına bu tahak
kukun % 3,5 u ile ihdas edilen yeni vergi ve 
zamların baliğini ilâve etmekle 1957 malî yılı 
varidatının neye baliğ olacağı kestirilmiş olur. 
Fiyatlar artmadığı takdirde bütçe varidatının 
bu neticeyi aşmaması lâzımdır. Hattâ 1956 yılı 
içinde ithalâtın geniş ölçüde daralması ve Millî 
Korunma Kanununun tatbiki yüzünden beyan
nameye tâbi mükelleflerin kazançlarının azal
ması dolayısiyle 1956 kazançlarından verilecek 
Gelir Vergisi varidatının düşmesi ve binnetice 
bütçe varidatının hesaplanan miktardan daha 
da düşük olması mümkündür. 

1956 yılının on bif aylık tahsilatının 2 mil
yar 701 milyon olduğu dün Maliye Vekili tara 
fmdan açıklanmıştır. Buna göre 1956 malî yılı 
varidatı iki milyar dokuz yüz elli milyon lira
nın dununda tahakkuk edecektir. Geçen yıl 
bütçe tenkidimizde 1956 malî yılı varidatının 
iki milyar sekiz yüz kırk beş milyon lira olaca
ğını . hesaplamıştık. 1956 yılı içindeki şiddetli 
fiyat artışları da nazara alınırsa tahminimizin 
tahakkuk ettiği anlaşılır. Bu hesaba göre; 1956 
malî yılma ait üç mriyar iki yüz yetmiş üç mil
yon liralık varidat tahmini tahakkuk etmiyecek 
ve tahakkuk ile tahmin arasında 323 milyon li
ralık bir fark husule gelecektir. Hazinenin Mer
kez Bankasından aldığı ve malî yıl sonunda ka 
patılması icabeden avans hesabının dört yüz el 
li milyon liranın fevkinde donmuş vaziyette bu
lunması da bu neticeyi teyidetmektedir. Hükü
metin fiyatları olduğu seviyede tutacağı va'dine 
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dayanarak bu farkın (428) milyon lira olaca
ğını geçen yılki tenkidimizde ifade etmiştik. Fi
yat artışları nazara alınırsa, tahminimizin ne 
kadar isabetli ve realist olduğu anlaşılır. Âza
mi tasarrufa riayet edilerek bütçe denkliğinin 
temin edileceğini 1956 tarihli beyanatı ile temin 
eden Başvekilin bu va'dinin de tahakkuk etmi-
yeceği anlaşılmaktadır. 

Şimdi; 1957 varidatını aynı esaslara göre 
tesbite çalışalım. 

1956 mn tahakkuk edeceğini hesabettiğimiz 
varidatı olan iki milyar dokuz yüz elli milyona 
bunun % 3,5 i olan yüz üç milyon iki yüz elli 
bin lira ile, henüz kanunları kabul edilmemiş 
bulunan yeni vergi ve zamlardan sağlanacağı 
tahmin edilen 477 milyon lirayı ,da ilâve edelim. 
Böylece realist varidat tahmininin üç milyar beş 
yüz otuz milyon iki yüz elli bin lira olacağı he-
sabedilmiş olur. 

Bütçe Encümeni raporunda yer alan dört 
milyar altı milyon altı yüz yetmiş iki bin lira
lık varidat tahmini ile bizim hesapladığımız va
ridat tahmini arasında (476) milyon liralık bir 
fark vardır. 

Geçen seneki tahminler hilâfına 1956 da it
halât ve ihracat azalmıştır. 1957 de hususi sek
törün dış borçları taksiti (160) milyon liradır. 
Devlet sektörü borçlarının taksiti de nazara alı
nırsa 1957 yılı içinde mühim bir borç ödemek 
mecburiyetindeyiz. Buna rağmen Devletin dış 
tediye imkânlarının genişliyeceğine dair ortada 
inandırıcı bir emare de yoktur. Bu şartlar altın
da ithalâtta artma beklemek realist bir hareket 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlar; cari masraflar yekûnu 
bu sene de kabarmıştır. 1951 bütçesindeki açığı 
mazur göstermek için bütçe gelirlerinin % 84 
ünün dondurulmuş bulunduğunu ve her yıl mey
dana gelen 58 milyon liralık artışları durdur
maktan başka bir tasarruf yolu bulamadığını ve 
bu tasarrufu mümkün kılmak için esaslı ve ka
nuni tedbirlere başvuracağını ifade eden Hükü
met; aradan 6 yıl gibi uzun bir zaman geçme
sine rağmen bu kanuni tedbirlerin neler olduğu
nu ortaya koymamış ve Devlet hizmetlerinin ras-
yonalizasyonu meselesi açıkta kalmıştır. Kaba
ran masrafları yalnız hizmet gelişmesiyle izah 
etmeye de imkân yoktur. Bürokratik çark oldu
ğu gibi dönmekte, Başvekilin muhalefet ve. ikti-
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dar devresinde ortaya koyduğu güzel fikirler bir 
türlü tatbik sahası bulamamaktadır. Câri mas-
raflardaki artışın ne miktarının zaruri sebepler
den ileri geldiğini kestirmeye yarıyacak cetvel
ler ve izahat bütçe gerekçesinde maalesef yer al
mamaktadır. 

• Muhterem arkadaşlar; 
Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçenin 

yatırım yekûnu 1 milyar 308 milyon liradır. 
Geçen seneye nazaran ehemmiyetli bir artış var
dır. Bu yatırımlar için vasati % 50 dış tediye 
vasıtasına ihtiyacolduğu kabul edilirse 654 mil
yon liralık dövize ihtiyaç var, demektir. Bunun 
dışında iktisadi Devlet Teşekkülleri, mahallî 
idareler ve hususi müteşebbislerin sermaye ma
lı ve malzeme ithal edebilmeleri için lüzumlu 
döviz de nazara alınırsa büyük bir Dış Tediye 
vasıtasına ihtiyacolacağı meydana çıkar, ih
racatımızın 1356 - 1957 devresi için (982) mil
yon lirayı bulacağı iktisat ve Ticaret Vekili 
tarafından ifade edilmiştir. Ehemmiyetli bir 
Dış Yardım temin eylemediği takdirde geniş-
liyen yatırımlar için lüzumlu olan malları it
hal etmek.ancak istihlâki biraz daha kısmak
la mümkün olacaktır. Bu ise yifat tereffüleri-
nj kamçılıyacaktır. 

Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı
nın büteçsini tetkik eden- arkadaşlar 1956 - 1957 
devresi için Amerikan iktisadi Yardımının 
(107) milyon dolar olacağını ifade etmektedir
ler Bu miktar geçen senekinden ancak altı 
milyon dolar farklıdır. Bu sene ehemmiyetli 

/bir dış borç taksiti de ödenecektir. Görülüyor 
ki, Dış Tediye imkânları ile ayarlı bir yatı
rım hacmi tesbit edilmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bundan evvelki izahlarımızda bütçe vari

dat tahmininin realist esaslara dayanmadığını 
ve mübalâğalı olduğunu ifade etmitşik. Bun
dan başka bütçeden karşılanması icabeden bir
çok giderlere de yer verilmemiştir. Filhakika, 
bütçe samimiyeti bakımından iş başında bulu
nan Hükümetin iktisadi ve sosyal mülâhaza
larla takibettiği fiyat ve tarife politikasının 
neticesi olan zararların bütçeden karşılanması 
icabederdi. Ofis kuruluş Kanununun daha ev
vel arz ettiğimiz sarih hükmüne rağmen Ofisin 
1956 yılında uğradığı 60 milyon liraya yakın 
zarar bütçeye konmamıştır. Tarım Satış koo-
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| peratiflerinin yüz milyonu aşan zararları ile 
I Etibankm kömür satışlarından doğan ve geçen 
I seneki miktarı 128 milyon lira olan zararları 
I bütçeye aksettirilmemişti. Bütün bu zararlar 
I Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmak-
I ta ve dolayısiyle iktisadi hayat üzerindeki 
I enflâsyoncu tazyiki artırmaktadır. Diğer taraf-
I tan yıllardan beri tahsili bir türlü mümkün 
I olmıyan ve bu sene tahsil edileceğine dair her 
I hangi bir emare bulunmıyan Irak petrollerin-
I deki hissemiz karşılığı olan 100 milyon lira da 
I bütçemizin bir demirbaş kalemi olarak varidat 
I hanesinde yerini bu sene de muhafaza etmek

tedir. (Soldan öyle lâzım sesleri) 
RElS — Siz devam buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tahsil 

| edilecek bir alacağı bütçeye koymazsak, bu 
hakkımızdan vaz geçeceğiz mânasına gelirmiş. 
Ben böyle bir şeyin hüccet olduğunu ilk defa 
duyuyorum. 

f Görülüyor ki, bütçe iddia edildiği gibi ne 
denktir, ne samimidir ve ne içinde bulundu
ğumuz şartlara uygundur. 

| Muhterem, arkadaşlar, geçen yıl Bütçe En-. 
| cümeninde yapılan müzakerelerde Hükümet adı-
| na konuşan Maliye Vekili bir malî istikrar 
| , politikası takibeceklerinı ifade etmiş bilâhara 
j Başvekil 30 Ocak 1956 tarihli gaeztelerde inti

şar etlen beyanatı ile bunu teyit eylemişti. 
) Mevcut gidişe dur demek mânasına gelen bu poli

tikaya tatbikatta sadık fralıp kalamıyacakları 
j hususu bir milletvekili tarafından 27 Şubat 
j 1956 da Hükümetten sorulmuştu. Buna cevap 
j veren Başvekil aynen şöyle demişti : «Biraz 

daha sabrederseniz, hâdiselerin tecelliyatmda 
j ifadelerimizle mutabık olmayan hususlar varsa 
• o zaman rahatça ve kolayca bulanları bize 
i söylemek suretiyle daha kuvvetli bir mevki alır-
! siniz, biz de o vakit zayıf bir mevkie düşmüş 

oluruz.» 
' Tatbikatta Hükümet bu vaitlere asla ria

yet etmemitşir. Buna ait birçok misaller ver
miş bulunuyoruz. Şimdi Başvekile soruyoruz. 
Acaba kendilerini nasıl hissediyorlar? Kuvve-
li mi, zayıf mı? (Sağdan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimiz odur ki, 
memlekette her türlü istikrar ve emniyetin 
şartı, Hükümetin sözünde durmasıdır. Anlaşılı
yor ki; Hükümetin sözünde durması da bir mu-
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cize mevzuu olmakta devam edecektir. (Sağ
dan alkışlar, bravo sesleri) 

<Soldan sen anlıyamazsm sesleri) itiraz 
etmeyin. Fetvayı daha evvel Menderes peşinen 
vermiş. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Osman 
Bey siz nutkkunuza devam edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, iktisadi ve içtimai bütün ıs
tıraplarımızın kaynağının rejim buhranı ol-

- duğu kanaatini taşıyoruz. Bu da büyük bir 
hakikatin iktidar tarafından unutulmasından 
ileri geliyor. Bir iktidarın menşeinin meşru 
olması kâfi değildir. Devamının da meşru olma
sı lâzımdır. (Sağdan bravo sesleri ve alkışlar.) 

Demokrat Parti ve Hükümeti bu hakikati 
unutmuş gözüküyor. Anayasaya muhalif kanun
lar, Anayasa dışı tatbikatla Demokrat Parti ve 
Hükümeti meşruiyet prensiplerinden ayrılmıştır. 
(Sağdan bravo, sesleri) Adnan Menderes 58 
seçiminin serbest olacağına dair teminat ver
mektedir. Buna neden lüzum görüyorlar? Bu 
bir intak -1 hak mıdır? Nedir? Kendilerine 
hatırlatalım ki, Anayasayı çiğniyen kanunlar 
devam ettikçe, iktidarın bu zihniyeti devam et- • 
tikçe; müsavat prensibi tatbik edilmedikçe De-
*mokrat Parti iktidarı meşruiyetin dışında
dır. (Sağdan, alkışlar ve bravo sesleri) 

Bu kanunlar ve bu zihniyetle yapılacak 
müstakbel seçimlerin meşruiyeti peşinen ihlâl 
edilmiştir. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Ekrem Alican. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, dün huzurunuzda yaptığım 
konuşmanın bir kısmına cevaben, Bütçe Encü
meninin muhterem sözcüsü Sebati Ataman ta
rafından bu sabah bir konuşma yapıldı. 

Şu anda huzurunuza, benim dün ortaya 
attığım rakamları tekzibetmek maksadiyle Se
bati Beyin ileri sürdüğü mütalâalara grupumuz 
adına cevaplarımı arz etmek üzere çıkmış bu
lunuyorum. 

Evvelâ bütçe encümenlerinin vazifeleri üze
rinde kısaca durmak isterim. Bizim anladığı
mız mânasiyle, muhalefet gruplariyle, iktidar 
gruplariyle ve nihayet encümenleriyle Tür
kiye Büyük millet Meclisi bir teşriî organdır. 
İçerisinden çıkardığı icra organının icra vazi
fesini ifa dolayısiyle yaptığı tasarrufları, mu-
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rakabe eder. Bu itibarla Bü*ee Encümeninin 
de, murakabe organı olarak, icranın tasaruf-
ları üzerinde objektif ve mensubolduğu ekt 
seriyet partisinin programı istikametinde teş
riî murakabede bulunması şarttır. Bu itibarla 
Bütçe Encümeninin; muhalefetten gelen her 
çeşit tenkidi, hiçbir süzgece, hiçbir tetkike 
tâbi tutmadan, mutlak olarak kanşasunda va
ziyet alınması gereken bir fikir olarak kabul 
etmek zihniyetine kısaca işarette faide mülâha
za ederiz. (Sağdan bravo sesleri) Bu, yalnız 
bizim, Hürriyet Partisinin Meclis Grupunun 
fikri değildir. Vaktiyle muhalefette bulunduğu 
zaman, Demokrat Parti Meclis Grupunun, bu 
kürsüden o zamanın iktidarı C. Halk Partisi
ne karşı müdafaa ettiği bir fikirdir. Arkadaş
larım o zaman bu fikri tasvibettiklerine göre, 
benim izahlarımdan sonra, Bütçe encümenle
rinin zihniyetim .hakkında lütfen bir kanaata 
sahibolsunlar. 

Açık söylemek lâzmıgelirse; biz, Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu olarak, bu zihniyet içe
risinde bütçeyi tetkik ettiğimiz için, Bütçe-Encü-
menini kendimize muhatabolarak telâkki etmemiş
tik. O da bir teşriî organdır, biz de bir teşriî orga
nız. Her ikimiz de icra organını murakabe etmekte
yiz. 3u görüşün ışığı altındadır ki,biz, konuşmamı
zı münhasıran Hükümetin bütçe lâyihası üze
rine teksif ettik. Çünkü bütçe raporunu tet
kik eden arkadaşlarım görmüş olacaklardır, 
Bütçe. Encümeni, sarahaten üzerinde durulma
sı icabeden bâzı hususlarda maalesef durmamak 
lüzumunu hissetmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Sebati Ataman arkadaşıma bu mev
zuda misaller vereceğim. Ben daima rakamlar
la ve vakıalarla konuşurum. Rakamları bura
da münakaşa etmekten zevk "duyarım. Onun 
için, derhal misallerimi vereyim. 

Bütçe Encümeni raporunun 346 ncı sayfa
sında, millî gelirden bahsederken, şu mütalâa
ya tesadüf ediyoruz. «Bu mevzuda nüfusumuz 
süratle çoğalmasına rağmen, gerek câri ve ge
rek sabit fiyatlarla millî gelirimizde nüfus ba
şına düşe*h miktarların ehemmiyetli nispette art
mış olduğu görülmektedir.» Bu ifade hakika
tin tersidir arkadaşlarım. 

Açın sabit fiyatlarla millî gelir rakam
larımızı, açın nüfus istatistiklerimizi, her yi. 
İm reel millî geliri ile her yılın nüfus artışla* 



1 : 42 21. 2 
mu dikkate ..alaıak nüfus adedine taksim 
edin, çıkan rakamlar muntazaman inkişafın 
ifadesi okuyacaktır. 

Dün bendeniz rakamlan verdim. Bütçe En-
cümenininde bir fikri ortaya attığı zaman, o fik
rin mesnedini, delilini ortaya koyması lâzım
dır. Yukarki ifadesinin hemen altında, işte 
reel millî gelirimizin nüfus başına isabet eden I 
yıllık rakamları demesi icabederdi. Bendeniz 
dün arz ettim : 1953 yılına kadar mütalâaları 
doğrudur. Muntazaman reel millî gelirimiz yük
selmiştir. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu bu hakikati 
defatle bu Mecliste ifade etmiştir. 

1954 den sonra reel millî gelirimiz 4fo?me-
ye başlamış; nüfus başına isabet, eden gelir 
miktarı azalmalar kaydetmiştir. 1955 de de 
J953 seviyesini bulamamıştır. 1956 da İstatis
tik Umum Müdürlüğünce reel gelir tesbit edi- I 
lememiş olacak ki, Bütçe Encümeni raporunda 
itibari millî gelir rakamları verilmiştir. Bu I 
reel gelire çevrilip - 19*55 hesaplarına göre - nü- I 
fus başına düşecek miktar hesaplanacakv olursa, I 
kendi verdilderi rakamlara göre de , nüfus başına I 
isabet eden gelir rakamlarının 1953 e nazaran te- I 
nezzüiler kaydettiği görülür. Mâruzâtıma başladı- I 
ğım zaman Muhterem Sebati Ataman arkada
şım, '«Hayır Alican, hayır» diyordu, şimdi iş-
mizazatı veçhiyesi ile bu izahlarımı tasdik et
mektedir. Demek ki haklı olduğumu kendileri 
de anlamışlardır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) ~- Ne za
man tasdik ettim! * I 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bir teşriî 
organı sıfatiyle, memleketin bütün ekonomik 
hâdiselerini şu Meclis huzurunda münakaşa edi- I 
yor ve bu yoldan da milletimize arz ediyoru- I 
ruz. Burada gizli bırakılacak taraflar yok, I 
hepsini millet huzurunda hep beraber müta
lâa edelim, dâvası üzerinde duralım. Zihniye
timiz tamamen yapıcıdır. İler zaman ifade et- I 
tiğimiz gibi, hastalığı teşhis etmezsek devasını 
bulma imkânları zor olur. Araz apaçık durur- I 
ken, onu gizli bırakmak, gizli bırakmaya ça
lışmak devasını bulmaya gayret sarf etmek de
mektir. 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENOÜ (Ordu) 
— Ne yapıcı t... i 

EKREM ALİCAN (Devamla) — İzafidir 
bevefendi, tabiî zatialinize uymaz. | 
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t Şimdi bir diğer noktaya, fiyatlar mevzuu

na temas edeceğim. Raporlarının 354 ncü sa
bitesinde, 1948 fiyatlarına nazaran toptan eş
ya ve geçinme indekslerinde 1950 yılından iti
baren vâki fiyat artışlarını mütalâa ediyor 
muhterem komisyon. 1956 yılma ait rakamları 
verirken 9 ncu ayda duruyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) —Elimiz
de başka ay yok ki... 

EKREM ALİCAN (Devamla)- — Müsaade 
buyurun, elinizde başka ne gibi şeyler olduğunu 
isbat edeceğim. 

1956 yılının 9 ncu ayında duruyor, neden? 
Çünkü 9 ncu aya kadar fiyatlarda bir gerilik 
müşahede olunmaktadır. 9 ncu aydan sonra 10, 

I 11, 12 nci aylarda muntazam ve süratli ve 1955 
yılına; nazaran daha süratli artış kaydedilmiş
tir. Komisyon, 9 ncu ayda duruyor; komisyon 
raporunu ne zaman yazmıştır, Şubat ayının 14 
ünde. Dağıtma tarihi bu. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bir sa
niyede yazdık. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Lâ tak-
rabussalâte. (Sağdan, gülüşmeler) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bu komis
yon devlet teşkilâtının tesbit ettiği rakamlardan, 

Jıattâ neşredilmiş bulunan İstatistik Umum Mü-w 
dürlüğünün şu 33 numaralı istatistik bülteninden 
haberdar değildir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Yeni 
neşredildi. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Beyefendi, 
şu bülten bir ay evvel basıldı. Telefonu açtığınız 
zaman öğrenebilirdiniz millî gelir rakamlarını. 
1956 rakamları yüksek encümenin raporunda gös
terilmiştir. Fakat şu resmî vesika ile neşredilmiş 
bulunan.... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Neşre
dilmedi. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Beyefendi, 
neşredildi. İşte elimdeki neşredilmiş bültendir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Rapor 
yazıldığı zaman neşredilmemişti. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Neşredil
miş bulunan şu bültendeki «Geçinme indeksleri, 
toptan eşya fiyatları» sayfa: 20. 

Muhterem arkadaşım belki bilâhara sayfayı 
bulamadım, derler. Onun için söylüyorum; sayfa 
20, 33 numaralı istatistik bülteni. 
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Burada; 10 ncu ay geçinme indeksleri 150, 
11 ncî ay 156, toptan eşya fiyatları 9 ncu ay 139, 
kendilerinin kaldığı nokta budur, 10 ncu ay 148, 
11 nci ay 153, 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 12 nci 
ay kaçmış? (Gülüşmeler) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 12 nci ay için de bir dahaki, yani 1958 
bütçesi için kendilerine hatırlatayım; Ticaret Ve
kâletinin Konjonktür Dairesine telefon ederlerse 
12 nci ayı da bir ay evvel almaları imkânları 
vardı. Çünkü bendenize 1 - 1,5 ay evvel Konjonk
tür Dairesinden lütfettiler. 

ABDULLAH KÖROĞLU (Malatya) — Gele
cek sene bakalım alabilecek misin? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) -~ Allah 
verenleri korusun. (Soldan, ayıp, ayıp sesleri.) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Binaena
leyh Bütçe Encümeni hattâ 12 nci ayı dahi bir 
ay evvel tesbit etmek imkânına sahipti. Buna rağ
men Bütçe Encümenimiz 9 ncu ayda kalmakta ve 
şu mütalâa ile fiyat hareketleri kısmını bitirmek
te. Bu tabloda görüldüğü üzere memleketimizde 
fiyatlar bilhassa 1953 yılından sonra yükselmiş
tir. 1956 yılında ise az - çok bir istikrar hâsıl oldu
ğu görülmektedir. 

Hayır arkadaşlar, istikrar hâsıl olmamıştır. 
Encümen 1954 istatistiklerine nazaran 1955 in 
son ayında eşya fiyatları c/c 16,1, geçim indeks
leri % 21,3 nispetinde bir yükseliş gösterdiği 
halde, 1956 senesinin dokuzuncu ayında kalmak 
suretiyle 1955 in son ayma nazaran 1956 yılın
da toptan eşya fiyatlarında % . . . yüzde bir, on
da yedi; bir artış vardır, demek istiyor. 

Demek ki, muhterem encümen hâdiseleri, âde
ta icranın bir organı bir servisi gibi, Bütçe Malî 
Kontrol Umum Müdürlüğü gibi tetkik ve tahlil 
ediyor. O halde ona ne lüzum var? 

Bütçe Encümeni hâdiseleri tamamiyle mem^ 
leket realitelerine uygun şekilde tetkik ve tahlil 
edecek, Yüksek Heyetinize arz edecektir. Yüksek 
Heyetiniz de, bu vesileyle Bütçe Encümenimizin 
Hükümetin icraatı karşısındaki objektif görüşle
rini öğrenmek imkânına kavuşarak, bütçeyi ona 
göre müzakere ve kabul edecektir. Bu şartlar al
tında ve Hükümetin ortaya attığı fikirlere esba
bı mucibe aramak istikametinde, bir Bütçe En
cümeni çalışmasının bir teşriî çalışma olmasına 
elbette imkân yoktur. Bu bakımdan Muhterem 
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Encümen Sözcüsünün, bendenizin konuşmanla 
gayrisamimiyet izafe edeceği yerde... .. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Yinede gay-
risamimî. 

REÎS — Müdahale etmeyiniz. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Kendi ko

nuşmalarını, kendi çalışmalarını daha objektif 
bir istikamete sevk ederlerse, her halde memleke
timiz ve milletimiz için daha hayırlı bir iş yap
mış olurlar. 

BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — 1956 Ankara 
geçim indeksi Ocaktan Aralık ayına kadar yazı
lıdır. . , 

REÎS — Müaade ediniz efendim.. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) —Gelelim 

Ataman arkadaşımızın konuşmasına. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Kosko

ca rapordan bu kadarcık mı? 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — İsterseniz 

tedavül hacmma da bakabilirsiniz Uzatmak ̂ is
temedim. 

Efendim, Ataman Beyefendi merak buyur
dular. Yine bütçe lâyihasının 356 nci sayfasın
da, tedavüldeki paraların gayrisâfi millî hâsıla
ya nispeti Türkiye'de % 9,8 olarak gösterilmek
tedir. Halbuki % 9,8 1955 yılma aittir, aynı 
rapor 1956 yılının gayrisâfi millî hâsılasını da 
vermektedir. 1956 yılında emisyondaki vâki artış 
fazlaca olduğundan, 1956 yılım aldıkları takdir
de nispetin daha yüksek olacağını dikkate ala
rak 1955 yılında kesmek lüzumunu hissetmiş
lerdir. Bu noktadan da eğer 1956 ile. bir muka
yese yaparsa zannederim % 11 i bulacaktır, bu 
rakam.. 
/ îşte Bütçe Encümeni raporu üzerindeki sat
hi bir tetkik, bu hususların tesbitini mümkün 
kılmaktadır. 

Şimdi bendenizin konuşmamın bir kısmına 
verdikleri cevaba cevaplarımı arz ediyorum : 

Sadece denk bütçe, bütçede samimiyet ve 
bütçede tasarruf zihniyeti üzerinde durdular. 
Tenkidlerimin gerisini Bütçe Encümeni tasdik 
mi ediyor acaba? Bu hususu evvelâ tesbit etmek 
lâzımdır. (Sağdan, gülüşmeler)" 

, SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Bunları 
da lime lime edeceğiz. 

REÎS — Ekrem Bey, sual tevcihi şeklinde 
konuşmayın, rica ederim. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Bir hususu 
tavzih etmek için arz ediyorum. Denk bütçe mev-
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zuunda dediler ki; «Tarifleri yanlıştır, denk büt
çeyi tarifleri yanlıştır. Hükümet bir bütçeyi 
denk olarak Meclise sevk ettiği takdirde bu büt
çe denktir. Ondan sonrası, bütçenin denkliği 
mevzuunda ehemmiyetli bir unsur değildir.» 

SEBATI ATAMAN (Devamla) ~ Böyle bir 
şey, demedik. 

NECATİ ÇELÎM (Aydın) — Soytarılığa 
lüzum yok. Burada ciddî mevzular konuşuluyor. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Yahut bir 
bütçe, T. B. M. M. ne denk olarak geldiği tak
dirde bu bütçe denklik vasfını kazanmış bulun
maktadır. Hesabı katî sonunda açık meydana 
çıksa dahi, denk bütçe vasfı devam eder. Bende
nizin, Şebati Bey arkadaşımızın izahlarından an
ladığım bu. 

SOLDAN BÎR MEBUS — .0 kabiliyet me
selesi. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Belki ka
biliyetim yok. Kabiliyetli arkadaşlar gelirler, 
izah ederler. 

REİS — Hepsini duymayın canım. Siz ko
nuşmanıza devam edin. (Gülüşmeler) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; bütçede denklik mevzuu mühim bir 
malî prensiptir. Mühim bir bütçe prensibidir. 
Partilerin programlarına girecek, seçim plâtfor
munda karşılıklı mücadele mevzuu olacak kadar 
ehemmiyetli bir mevzudur. Bütçede denklik 
prensibini kabul ediyoruz, diye parti programla
rına madde dahi koymak lüzumu hissedilmiştir. 
Bütçede hesabi bir muvazene temin etmek, yani 
varidat tahminleriyle masraf tahminlerinin bir 
hesabi muvazenesini sağlamak her zaman müm
kündür. Netice itibariyle bir hesap ameliyesidir. 
Varidatı istediğim gibi tahmin ederim, masraf
ları da ona göre ayarlarım; Hükümet olarak 
Meclise, işte denk bütçe yaptım, sana takdim 
ediyorum, derim. Ama bütçede tasarruf, bütçe
de umumiyet, bütçede samimiyet prensiplerine 
uygun olarak bu bütçeyi hazırlamadığım tak
dirde, bu bütçe tatbikat sonunda açık vermeye 
mahkûmdur. Açık veren bütçe denk bütçe de
ğildir. Asıl hüner, öyle bütçe, yapacaksınız ki, 
tahminler bu prensiplere uygun olarak yapıla
cak, ve bu tahminleriniz muvazeneli olacak ve 
bir yıllık tatbikat ve icraat safhasının sonunda 
muvazeneli olarak kapanacak. Denk bütçe pren
sibi maliye ilminin mühim bir prensibi ise bu
nun için ehemmiyet iktisabetmiş bir prensiptir. 
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Yoksa hesabi bir muvazeneyi her Hükümet ya
pabilir, herkes yapabilir. Binnetice denk büt
çe yaptığı iddiasında bulunamaz. Bu bakımdan 
bendenizin ve Hürriyet Partisi Meclis Grupu-
nun mütalâası, bahsettiğim prensipler içerisinde 
hazırlanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
bu prensipler içerisinde kanuniyet kazandırıl
mış ve bir yıllık tatbikatı da buna mutabık bir 
şekilde neticelenmiş bütçelere denk bütçe vas
fı verilebilir. Bu bakımdan Sebati Ataman arka
daşımız bu sabahki fikirlerinde ısrar ederlerse 
anlaşmamıza imkân olmaz. Çünkü bu şekilde 
neticelenmemiş bütçeleri denk bütçe olarak ka
bul etmeye imkân yoktur. 1954 yılı bütçesi, 1955 
yılı bütçesi de bu sebepten bu vasfı iktisabet-
memişlerdir. 

DEVLET VEKÎLÎ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Hesabı katisi denk gelmiş bir bütçe zikrede
bilir misiniz? 

REİS — Rica cdeı 'im müdahale etmeyin.... 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Sonra ar

kadaşlarım denkliği, kuruşu kuruşuna müsavi 
olmak mânasına alıyorlar, böyle bir şey elbette 
olamaz. Maksat masrafların varidatla karşılan
masıdır. Ama varidatta fazlalık her zaman hâsıl 
olabilir. Yoksa muhterem arkadaşımızın buyur
dukları gibi bir denk bütçe, milyonda bir ihti
malle tahakkuk edebilir. Varidat masrafları kar-
şılamalıdır. Yoksa varidat fazlası elbetteki ola
bilir. O daha kuvvetli bir malî bünyenin ifade
sidir. 

Şimdi arkadaşım 1952 - 1953 - 1954 ve 1955 
hesabı katilerine ait kanunlarla huzurunuza çık
tı ve bendenizin ortaya koyduğum rakamları 
külliyen reddederek «hilafı hakikat rakamlar
dır» dedi. Muhterem Ataman hâdiseleri dış gö
rünüşleri ile tetkik etmekte olduğundan, hâdi
selerin derinliklerine nüfuza vakit bulamadıkla
rından, rakamları bu şekilde tefsir etmek gibi 
bir yanlış yola sapmış bulundular. Hesabı katî 
kanunlarının 1 nci maddeleri masraf tahsisle
rinden sarf olunan miktarları gösterir. 1952 ma
lî yılma ait Hesabı Katî Kanununun birinci mad
desi (A/l) işaretli cetvele ait katî sarfiyat ye
kûnunun 1 milyar 334 milyon lira olarak gös
termektedir. 412 milyon küsur lira da yatırım
lardır. Ayrıca 552 milyon küsur liralık hususi 
kanunlarla kabul edilmiş masraflar ve 53 milyon 
914 bin liralık nâzım hesaplara ait meblâğlar 
mevcuttur. 
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Burada mevzuumuzu alâkadar eden kısım; ya

ni fasıllara, maddelere kadar nüfuz ederek Dev
let bütçesinde kabul ettiğimiz tahsisat rakamla
rı, bu rakamların ilk ikisidir. A/l ve A/2 cetvel
lerine ait olanlar. A/ l ve A/2 cetvellerinin 1952 
yılma ait yukarıki sarfiyat miktarlarını yekûn 
eder, bundan ikinci maddenin B cetveline ait 
tahsilat miktarı olan 1 651 821 lira 819 kuruşu 
tenzil edersek verdiğimiz rakam meydana çıkar. 
Hususi kanunlarla elde olunan kredi ve saire gi
bi meblâğlar tabiatiyle bizim hesaplarımıza dâ
hil edilemez. Hususi kanunlarla sağlanan kredi
ler, Amerikan yardımları, fevkalâde varidattan 
madudolup açıklarımızın hesabında dikkate alı
namazlar. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Rica ederim, dikkat buyurun, ha
tip kendi noktai nazarını dermeyan etmektedir. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Arkadaş
ların bu itirazı hakikaten gayri ilmidir. Fevka
lâde varidat vardır, normal Varidat vardır, is
tikrazlarla bir fevkalâde varidat elde etmişsi
niz. istikraz yolu ile elde etmiş olduğunuz bir 
fevkalâde varidatı, bütçenin açıklarına mah-
subedip bütçede açık yoktur demek dikkate şa
yan bir iddiada bulunmaktır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) istikraz ile sağlanmış hâsılatı 
açığa mahsubettikten sonra geriye kalan kısma 
açığımızdır demek, bütçe fikriyle kabilitelif ola
maz. Arkadaşım, Devlet bütçesinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul edilen tahsisattan 
harcanan miktarlarla, yine T. B. M. Meclisince 
kabul edilen varidatın tahsil olunan miktarla
rını mukayese ederse; kuruşu kuruşuna bende
nizin bu kürsüden dün Yüksek Heyetinize arz 
ettiğim miktarları bulacaktır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 51 i ya
pın. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — 51 i ver
medim. 51 in Hesabı katî Kanununu getirelim 
ve bakalım. Ben açıklardan 51 rakamını verme
dim. 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — Hadi gel. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Çelik ço

mak mı oynıyacağız Beyefendi? 
Muhterem arkadaşlarım; 1953 Hesabı Katî 

Kanunu da aynı vaziyettedir. Şimdi Yük*sek He
yetinize bunu da arz edeyim. 

Madde 1. — 1953 bütçe yılı umumi sarfi
yatı, ilişik (A/l ve A/2) işaretli cetvellerde 
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gösterildiği üzere 1 milyar 563 milyon lira, âdi, 
519 milyon yatırım, 210 milyon hususi kanun
lara, 60 milyon nâzım sarfiyata aidolmak üzere 
2 milyar 354 milyon lira ve kuruştur. 

Madde 2. — 1953 bütçe yılı umumi tahsilat 
ise (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 1 
milyar 936 milyon lirası âdi, 204 milyon lirası 
hususi kanunlara, 131 milyon lirası istikraz hâ
sılatına, 64 milyon lirası nâzım tahsilata aidol
mak üzere 2 milyar 236 milyon lira küsur ku
ruştur. 

Yukardaki 1952 hesabı katisine ait izahatım 
dairesinde bu iki madde arasında yapılacak bir 
mukayese verdiğim açık miktarını meydana 
koyacaktır. 

Bu sabah muhterem arkadaşım bu açık mik
tarını Yüksek Heyetinize hususi kanunlarla tah
sil edilmiş olan varidatı da normal varidat me-
yanma sokarak bildirmiş bulunmaktadır. Bu 
suretle Ekrem Alican size yanlış rakam verdi de
mek neticesini vermektedir. 

Biliyorsunuz ki, Devlet bütçelerinin açıkları 
tahsil edilen varidatla karşılanamıyan miktarlar
dır. Devlet bütçesinin normal varidat membala-
rı ile karşılanamıyan açıklar, fevkalâde varidat 
yoliyle karşılanır. Ataman arkadaşımın bu hu
susu bilmesi lâzungelh*. Fevkalâde varidat da, 
umumiyetle, istikrazlardır, istikraz yoliyle açık
lar kapalıdır. Ama istikraz yoliyle kapatıldığı 
için bütçe açık olmaktan kurtulmaz, istikrazla 
kapatılamıyan açıklar; bizim, 1955 - 1956 bütçe
lerimizde olduğu gibi, emisyon yoliyle, yani Mer
kez Bankasının ihracettiği bankınotlarla kapatılır. 
O halde, Sebati Beyin muhakeme tarzına göre, 
bu bütçeler de açık değildirler. (Sağdan alkış
lar ve gülmeler) • • 

• Şimdi, muhterem arkadaşım yine dedi ki, 
«1956 bütçesinin henüz neticesi alınmamış oldu
ğu halde Alîcan, 1956 bütçesi hakkında hükmü
nü, fetvasını veriyor; 1956 bütçesi açıktır diyor.» 
1956 bütçesi için verdiğimiz fetva şudur. 1956 
yılı bütçesinin tahsilatı; Maliye Vekilinin şu kür
süde ifade ettiği rakamlara göre, 11 ncî ay so
nunda 2 milyar 721 milyon liradır, bir aylık 
miktar kalmıştır. On bir ay m neticelerine göre 
aylık tahsilat vasatisi 247,5 milyon liradır. O 
halde 247,5 milyon lirayı 12 nci ay olarak 1956 
bütçesine ilâve edecek olursanız, 1956 yılı büt
çesinin tahsilat yekûnu 2 milyar 970 milyon, lira 
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civarında olacaktır. 2 milyar 970 milyon lira ci- ı 
varında olacak olan varidat tahsilâtına nazaran, 
konuşmamızda aynen ifade ettik, büt<*e ile veri
len tahsisat tamamen sarf olunduğu takdirde, 
bütçenin 350 milyon liralık açığı olacaktır. Büt
çe ile verilen tahsisat sarf olunmazsa, 350 milyon 
lirayı sarf etmezseniz, o zaman 350 milyon lira* 
hk açık kalkacak, bütçeniz denk olacaktır. Fa
kat 1956 malî yılı bütçesi 3 324 milyarlık bir 
bütçe değil 2 970 milyarlık bir bütçe hüviyetini 
alacaktır. Bizim 1956 bütçesi hakkındaki ifade
miz budur. 1957 bütçesi hakkında varidat tah
minleri realize edilecektir, edilmiyecektir diye, 
bu yönden hiçbir mütalâamız olmamıştır. 

Arkadaşımın dün gece saat 11 den sonra sa
baha kadar tenkidlerimizi okumak imkânını bu
lamamış olduğu anlaşılıyor. 1957 bütçesi hak
kındaki tahlillerimizde; 4 milyar liralık büt
çenin, hakiki varidat inkişafından değil, yeni 
ihdas edilen vergilerden meydana gelmiş oldu
ğunu arz ettik. Maruzatımızın bu mevzua ait 
(hulâsası şudur : 

1954 ve 1955 bütçeleri denk değildir. 1956 
bütçesi açık olmak istikametinde yürümektedir. 
Binaenaleyh 1957 bütçesi Polatkan'm ifadesi 
hilâfına dördüncü denk bütçe olamaz. Bugüne 
kadar neticeleri alınmış bütçeler içerisinde 
Demokrat Parti iktidarının henüz denkliği ta
hakkuk etmiş bütçesi yoktur. (Sağdan, bravo 
sesleri) Ben bunu söyledim, bunda hilafı haki
kat bir şey varsa, söylesinler. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Var. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Varsa söy

lesinler, eğer bizi ikna ederlerse memnun olu
ruz, memleketimiz de bir denk bütçeye kavuş
muş olur. 

Şimdi, hukuki hüviyeti olmıyan varidat şek
lindeki ifademe de dokundular. Bilmiyorum 
Bütçe Encümeni kanaat mi değiştirmişlerdir! 
Çünkü ben 1951 Bütçe Encümeni temennilerin
de bir madde buldum, yanlış değilse okuyayım. 
(Oku sesleri) 

Bütçe Encümeni 1951 senesinde raporuna 
ikinci madde olarak bir temenni koymuş ve bu 
temenniye Yüksek Heyetinizce de, yani Türki
ye Büyük Millet Meclisince de iştirak edilmiş. 

Burada deniliyor ki : «Bütçenin mer'i ka
nun hükümlerine göre ihzarı lâzımgeldiği cihet
le, bütçelerin Hükümetçe tanziminden mukad
dem bütçe ile ilgili teşkilât Devlet gelir ve gi- | 
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derleri ile alâkalı taşanların kanuniyet kazan
ması için vaktinde teşebbüse geçilmesi.» gere
kir. 

Yani; bütçenin, mer'i kanunlar hükümlerine 
göre ihzarı lâzımgeldiği cihetle mer'i bir ka
nuna istinadetmedikçe, bütçeye ne bir tahsi
sat, ne de bir gelir konabilir. 

Bu bakımdan raslanan bâzı aksaklıkların ön
lenmesi için 1951 bütçesinde Hükümetten bu 
yolda temennide bulunulmuş. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi de; Muvazenei Umumiye Kanunu bir 
metinden ve aşağıda yazılı cetvellerden terek-
kübeder, hükmünü muhtevidir, Bu cetvellerin 
içinde de (c) cetveli ile varidat envaından her-
birinin nıüştenidolduğu kavanin ve nizamatın 
Muvazenei Umumiye Kanununa eklenmesi mec
buri kılınmaktadır. Bu ne demektir? Bu şu 
demektir ki; Bütçe Kanunu, Muvazenei Umu
miye Kanunu Büyük Millet. Meclisine takdim 
edilirken şu cetvelleri ele beraberce Hükümet 
takdim eder. Bu cetvellerden bir adedi de Mu
vazenei Umumiye Kanununda gösterilmiş olan 
varidatın dayandığı kanunlara ait cetveldir. Şu 
(halde bir kanuna müstenidolmadıkça, her han
gi bir varidatın Devlet bütçesine tahmin olarak 
konmasına imkân yoktur. Yine bu mütalâamı
zın tabiî neticesi olarak böyle bir kanuna isti-
nadetmiyeu ve böyle birtakım kanunlara istina-
detmiyen birtakım varidatın Devlet bütçesine 
tahmin olarak konulması varidatı mevhum bir
takım varidat haline getirmektir. Yüksek He
yetiniz şu kanunları kabul etmediği takdirde, 
1955 te böyle oldu, 1957 bütçesinin arz edeceği 
hukuki hüviyet ne olacaktır? 

1955 bütçesi Arazi Vergisine ve Gelir Vergi
sine zam talepleri ile birlikte denk olarak Mec
lise gelmişti. Yüksek Heyetiniz yeni vergileri 
kabul ve tasdik etmedi. Denk denilen bütç*\ 
Büyük Millet Meclisinden 151 milyon lira açık
la çıktı. Sonra da bu bütçeyi, Bütçe Encüme
ni ve Hükümet, illâ denktir, diye tutturdu. 
Hayır beyler, 1955 bütçesi denk değildir. Bu 
çeşit varidatla denleştirmek suretiyle geldi, 
bu varidat bütçeden tayyedildi ve 151 milyon 
lira açıkla Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıktı. Neresi denk bunun! 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çıktığı 
zaman mı denk değildi, hesabı katiden sonra mı? 
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EKREM ALİCAN (Devamla) — Çıktığı za

man da denk değildi, hesabı katiden sonra da 
denk değildi. Çıktığı zaman açığı daha azdı, 
hesabı katiden sonra açığı daha da arttı, mese
le bu... 

Şimdi, Hazinenin kısa vadeli avansları mev
zuuna geliyorum. Bu avansların arttığını ifa
de etmiştim. Ataman arkadaşımızın bu mevzu 
ile de ünsiyetinin gayrikâfi olduğu bana ver
diği cevaplardan anlaşıldı. Şu vesika, Merkez 
Bankasının aylık bültenidir. Hazinenin Merkez 
Bankasından aldığı avansları, biliyorsunuz kar
şılıksızdır. Hazine, Merkez Bankası Kanununa 
göre ve Devlet bütçesinin % 15 ine kadar avans 
alabilir. Kısa vadeli avanslar bunlardır. Ben
denizin dünkü konuşmamda arz ettiğim avans
lar bunlardır, ötekilerden, Hazine bonoların
dan bahsetmedim. Sadece kısa vadeli avanslar, 
dedim. Arkadaşım ise bana Hazine bonoların
dan rakamlar verdi. Ekim ayma aidolan bu bül
tenin 7 nci sayfasında, 16 numaralı sütunda 
Hazineye kısa vadeli olarak verilen avanslara 
dair rakamları, dün vermiş olduğum rakamlar
la karşılaştırsınlar. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Dün 
rakam vermedin. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Verdim 
ama konuşmamın son tarafları olduğu için 
okumaya vakit bulamamışsınız. (Sağdan, gülüş
meler) 

1954 yılı; 25. 12, 1954 tarihinde 28 onda altı 
milyon. 1955 yılı; 305 onda beş milyon, 28 on
da altı milyon lira, 1955 yılında birden 305 
milyon liraya yükseliyor. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Kanunu 
va^. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Evet, var. 
Efendim; kanun, yüzde 15 Hazineye avans açı
lır, der. Adı üstünde; kısa vadeli avans. Malî 
yılın hitamında bu avanslar kapatılır. Bundan 
da murat, Hazinenin tahsilat ile sarfiyatı ara
sındaki yıl içinde vâki temevvüçleri karşıla
maktır. Yani Hazine, yılın 12 ayında varidatı 
ile sarfiyatını her an muvazeneli yürütmiye-
bilir. Varidat tahsilatının mahdudolduğu ay
lar vardır. Ama sarfiyat devamlı olarak yapıl
maktadır. Sarfiyatla varidat tahsilatı arasın
daki bu muvazenesizliği gidermek için Devlet 
Hazinesi kısa vadeli avanslar alır Merkez Ban-
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kasından. Bütçeler denk ise, malî yıl sonun
da, tabiatiyle varidatla sarfiyat arasında teva
zün olacağı için, Merkez Bankasından alınmış 
olan avansları kapatmak imkânına kavuşulur. 
Ne alınmıştır bir yıl içerisinde, borcumuzun 
miktarı hesabedilir ve tamamiyle kapatılır. Ama 
bütçe denk değil ise, tabiatiyle vergi tahsil 
edilememiştir ki, yıl içerisinde Hazinenin ihti
yacı için Merkez Bankasından alman avanslar 
ödenebilsin. Bu borç, Hazinenin omuzunda ka
lır. .îşte 1955 ve İ956 yıllarında bu durum aşi
kâr olarak meydana çıkmıştır. Bizim tenkid et
tiğimiz nokta budur. 

1956 yılına ait dün verdiğim rakam hatırımda 
kaldığına göre 488 milyon liradır. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — 1956 
yılı ekimini söyleyin... 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Okuyorum, 
buyurun; 483 milyon 600 bin liradır. Buyurun 
inanmazsanız, bakın. 

REÎS — Doğru rica ederim, devam ediıi. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Kısa vadeli 

avanslar bu, ben bundan bahsettim. Hazine bono
larını tenkid etmedik, ama sıfıra inse idi ona da 
müteşekkir olurduk. 

Şimdi bütçedeki samimiyet mevzuuna gele
lim. Evvelâ arkadaşımızın bir ifadesini peşinen 
tavzih edeyim. Dediki; Alican Halk Partisi büt
çelerinin samimî olduğundan* Demokrat Parti 
devri bütçelerinin gayrisamimî olduğundan bah
setti. Bu tamamen hilafı hakikattir. Biz her iki 
devir bütçelerinin de gayrisamimî olduklarını 
ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki, bunların gayrisa-
mimîliği şu istikamette, onların gayrisamimiliği 
ise şu istikamettedir. Yüksek Heyetinize de izah 
edeyim: Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi 
devrinin bütçeleri küçük rakamlar hakkında ola
rak bağlanıyordu. Yani, varidat tahminleri rea
litelere uygun yapılıyor, yıl içerisinde karşılaşıl
ması lüzumlu olabilecek birtakım tahsisat bütçe 
yapılırken, Devlet bütçesine konulmuyordu. De
mokrat parti iktidarı bu mevzudaki tenkidlerinde 
tamamen haklıdır, bunu hep beraber tenkid ettik. 
Nitekim, yıl içerisinde fevkalâde ödenek kanun
ları, munzam ödenek kanunları daima Cumhu
riyet Halk Partisi devrinde büyük mütyaslarda 
çıkmıştır. Bilhassa millî müdafaa tahsislerinde 
ehemmiyetli munzam ve fevkalâde ödenek ka
nunları çıkarılmıştır. Büyük rakam bıı ödenek-
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leri, Devlet bütçelerinin yüzde 20; yüzde 25, hat
tâ zaman zaman daha yüksek nispetlerine var
mışlardır. O halde bizim bütçede samimiyet fik
rinden anladığımız; gerek varidatta; gerekse tah
sisatta realitelere, memleket şartlarına uygun 
tahminler yapmak olduğuna göre; tahsisatta bu 
çeşit hallerin doğması da gayrisamimidir, vari
datta bu çeşit hallerin doğması da gayrisamimi
dir. Halk Partisi devrinde tahsisat miktarlarında 
bu gayrisamimilik vardı. Demokrat Parti iktidarı 
da. 1954 yılından itibaren, bütçede, samimiyet 
fikrinden her gün biraz daha uzaklaşmaktadır. 
Onun tatbik ettiği usul, Halk Partisi iktidarının 
tatbik ettiği usulün tamamen aksidir. Bu usul 
nedir? Bu usul Devlet bütçelerinin varidat tah
minlerini memleketin ekonomik ve malî takati
nin üstünde tahmin etmek ve bunun neticesinde 
varidat tahminlerinin tahsisatiyle tahakkuk im
kânlarından yıldan yıla uzaklaşmasıdır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Acaba? 
BEİS — Sebati Bey rica ederim. Müdahale 

etmekle işin uzamasına sebeboluyorsunıız ve biz
leri de dünkü izahları tekrar dinlemek mecburi
yetinde bırakıyorsunuz. (Gülüşmeler) 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Efendim, 
bendeniz de dünkü izahlarımı tekrar etmek mec
buriyetinde kaldığım için hakikaten sizlerden 
özür dilerim. Ama Bütçe Encümeni sözcüsü arka
daşımın dünkü izahlarım karşısında bâzı tered
dütler duymakta olduğunu gördüğüm için ve ba
na rakamlarda hata yaptığım isnadında bulun
duğu için bu izahlarımı arz ediyorum. 

Demokrat Parti iktidarı zamanındaki gayri-
samimiyet, varidatın yükseltilmesi şeklinde ol
muştur, diyoruz. Bu ne zaman başlamıştır? Bil
hassa 1954 senesi bütçesinden itibaren başlamış
tır. Arkadaşım lütfen bütçe rakamlarını, yani 
varidat tahminleriyle, tahsilat rakamlarını mu
kayese buyursunlar. 1950 ve 1951 yılı bütçele-
rinen azaran 1951 yılı bütçesindeki tahminlerde 
dokuz milyon liralık fark vardır. Tabiî lehtedir. 
1952 bütçesi tahminlerine nazaran 100 milyon 
liralık fark olmuştur. Yani lehte. Bu hal, gayet 
kuvvetli bir malî bünyenin ifadesidir. 1953 te 
23 milyon liralık bir tenezzül olmuştur. 1953 
teki bu rakam muvazeneli sayılır. Ama dikkat 
edilecek nokta, menfi işaret 1953 te başlıyor. 
Tehlike işareti kendini gösteriyor. Biz, bu nok
taya temas ediyoruz. 1954 te açık biraz daha ar
tıyor ve 104 milyon lirayı buluyor. Tahmin 
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2 288 000 000 tahsilat ise 2 184 000 000 lira
dır. Geliyoruz 1955 e. 1955 te varidat tahmini 
ile tahsilat arasında 206 milyonluk aleyhte bir 
fark • vardır. ' 2 789 000 000 lira tahmin 
2 583 000 000 lira tahsilat yapmışız. 

Dikkat buyurun muhterem arkadaşlarım; 
gittikçe tahminler tahsilatla realize edilebilmek 
imkânlarını kaybediyor, ki işte bu, gayrisamimî. 
Yani diyoruz ki, bütçe tahminleri yaparken 
gayrisamimî hareket ediyorsun. Çünkü, şu işa
retlere dikkat etmiyorsun. 1956 yılında, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, tahmin ve tahsilat arasın
daki fark 350 milyon liraya yükseliyor. Şu hal
de bu bir samimiyetin ifadesi değildir. Vaktiyle 
binde bir veya binde beş nispetli tahminlere na
zaran fazlalık olurken, 1954 ten sonra noksan
lıklar yüzde ile hesaplanmaya başlanıyor. 1955 
te tahminlere nazaran düşüklük yüzde 7,3, 1956 
da tahminlere nazaran düşüklük yüzde 10,6 ya 
yükseliyor. İşte samimiyetsizliğin işaretleri bun
lardır. Bu suretle, memleketin iktisadi ve malî 
gücü dışında suni bir iştira gücü sağlanmaya 
çalışılması, enflâsyonist bir harekettir. Diğer 
enflâsyonist hareketlerin yanında enflâsyon bu 
suretle de körüklenmekte, paramızın kıymeti bu 
yoldan da düşmektedir. Demokrat Parti Hükü
metinin gayrisamimî hareketiyle Halk Partisi
nin gayrisamimî hareketi arasındaki mukayese
miz bundan ibarettir. Arkadaşım, siz Halk Par
tisi devrinin bütçelerine samimî, dediniz, demek
tedir. Yok böyle bir şey Sebati Bey. Bırakın bu 
politik oyunları Allah aşkına. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Zabıtta 
söylediğiniz bir lâftır. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Oku zaptı 
görelim. Şimdi, muhterem arkadaşlar, bütçede 
tasarruf mevzuunda arkadaşım evvelâ bendeni
zin 1950 yılma ait verdiğim rakamı tekzibetti-
ler. 1950 yılı personel masraflarını jp56 milyon 
lira olarak göstermiştim. Bu miktar 1957 yılın
da 1 milyar 600 milyon lira oldu, diyoruz. 2,5 
misline yükselmiştir. Ataman diyor ki; 1950 de 
bu rakam 911 milyon liradır. Yanlıştır. Bende
nizin şahidim Adnan Menderes'tir. 1950 bütçe
sini Demokrat Parti Meclis Grupu adana tenkid-
ettiği zaman Adnan Menderes «1950 özlük hak
larında 60 milyon lira artış olmuş ve yekûnu 
656 milyon lirayı bulmuştur.» diyor. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Bütçe
nin hazırlanışı sırasında. 
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EKREM ALÎCAN (Devamla) — Devlet büt

çesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi 
Heyetinde müzakeresi sırasİnda - 1950 de - De
mokrat Parti Grupu adına konuşan Adnan 
Menderes, özlük haklarının yani personel mas
raflarının 656 milyon liraya baliğ olduğunu 
ifâde etmişti. Bendeniz de bu rakamı ele almış 
bulunuyorum. 

Şimdi ikinci bir şahid. Bu rakamı teyidedici 
mihiyette olduğu için, yanlış bir şey söylemi-
yeyim diye aradım buldum. 1951 bütçesinde Ma
liye Vekilinin, yani Demokrat Parti iktidarının 
ilk bütçesinde Maliye Vekilinin konuşmasından 
bk* pasajı okuyacağım. (Hükümetiniz bütçeyi 
hazırlarken tasarruf fikrini, esas olarak almış, 
bu bakmdan bütçede hiç de azımsanmıyacak 
rakamlar elde etmiştir. 1938" yıHnda 101 milyon 
liradan ibaret olan ye mütaakıp senelerde, her 
yıl v*asati olarak 58 milyon lrra gibi bir artış 
seyriyle 1950 bütçesinde ve mütaakiben aynı yıl 
içinde kabul olunan kanunlarla 693 milyon lira
ya yükselen yolluklar ve çeşitli personel gider
lerinde...) Bu 693 milyon lira Maliye Vekilinin 
1951 yılı bütçesinde verdiği rakamdır. Bu 
rakama malî yılın icra safhası içinde yeniden 
kabul edilmiş olan personel masrafları da dâ
hildir. O halde Adnan Menderes'in, 1950 yılı 
bütçe konuşmasında verdiği 656 milyon lira
lık rakamı hakikaten sıhhatli bir rakamdır. 
Arkadaşımın ortaya attığı 911 milyon liranın 

s nereden çıktığını bilmiyorum. 
Şimdi bir noktaya kısaca temas etmek is

terim. Geçen sene de buluna buluna Alican'm 
vaktiyle yoptığı konuşmalardan, 1955 yılı büt
çesinde yaptığım konuşmamdan bir pasaj bul
muşlar, önüme sermişlerdi. Bu yıl da, aynı pa
sajı Muhterem Ataman arkadaşımız bu sabah, Ali-
can vaktiyle böyle konuştu, simli böyle konuşuyor 
diye huzurunuza getirdi. Bir metin hakkında va
zıh bir kanaate varabilmek için o metnin tamamı
nı okumak lâzımdır. Ancak tamamı okunursa 
fikirler hakkında sarih bir kanaate vâsıl olu
nur. Ben demiştim ki; 3 milyar liralık bütçe
yi takdirle karşılıyorum. Evet; üç milyarlık, 
beş milyarlık bütçeleri her zaman takdirle 
karşılarım. Bütçe rakamlarının yükselişini her
kes her zaman elbette takdirle karşılıyacak-
tır. Ama o bütçe rakamları memleketin, malî 
ve iktisadi takati ile mütenasibolmak şartiy-
le. Yoksa bu yüksek rakamlarla memleketin 
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malî ve iktisadi bütyesini tahribedecek istika
metlerde hareket edecek olursak o zaman o 
bütçeler tasvibolunamaz, hatalı taraflarına işa
ret etmek lâzım gelir. Sebati Ataman arkada
şımın işaret etmek istediği ve benim o zaman 
söylediğim yüksek rakamlı bütçeler iyidir sö
zü, sırf bu maksatla söylenmiş bir sözdür. 
konuşmamın daha sonraki kısımlarında; tah
minlerin, memleketin ekonomik realitelerine ne 
derece uygun oldukları hususu ayrıca tetkik ve 
tahlil olunmuştur. Bu kısımları okumadan «lâ 
takrabüssalâte» kabilinden bir tarafın alınıp 
okunması, şüphesiz, tarafsız bir hareketin ifade
si olamaz. 

Hükümetin henüz kanunları çıkmamış bir 
kısım varidat ile bütçe lâyihasını Yüksek Mec
lise sevk etmesini o zaman da tenkid etmişim; 
Sonra 1953 bütçesinin üç milyar civarında bağ
lanmasını teminen bu bütçenin gelir kısmı tah
minlerinde takibedilen usul hakkında'şöyle mü
talâa beyan etmişim. 

«1955 flitçesinden evvelki bütçeleri ve me
selâ 1954 yılı bütçesinin varidat tahminlerini 
tetkik etmiş arkadaşlarımız, tahminlerde zatî 
takdir usulü yerine daha objektif bir usul ol
mak itibariyle, daha evvelki yıllar tahsilat va
satilerinin dikkat nazarına alındığını müşahede 
edeceklerdir. Bütçeyi ihzar eden arkadaşlarımız 
1955 yılı gelir tahminlerinde nedense bu usulü 
terk etmişler ve bütün tahminleri zatî takdir 
usulüne istinadettirerek müstakbel inkişaflar 
için oldukça müsamahalı marjlar tanıma yolu
nu ihtiyar etmişlerdir. Yapılan tahminlerin yılı 
içinde realize edilmesi en samimî temennimiz ol
makla beraber, dış tediye imkânlarımızın 1954 
yılında olduğu gibi 1955 te de güçlükler arz et
mekte devamı halinde, bilhassa ithalât ve ima
lâta müstenit vergilerimizde tahmin rakamları
nın realize edilmemesi ihtimalleri bizi ciddî ola
rak düşündürmektedir.» Arkadaşıma teşekkür 
ederim. Zatıâliniz bu mevzuu açtınız. 1955 yı
lında varidat tahminleri hakkında ifade ettiğim 
şu husus, bugün hesabı katî kanunlariyle mey
dana çıkmış ve 1955 yılı tahminleri 206 milyon 
liralık noksanlıkla realize edilebilmiştir. İfade
lerimi tetkik edecek olursanız 1955 konuşmam
da istifade edeceğiniz başka hususlar da bulu
nabilir. (Sağdan, alkışlar) 

Efendim, özür dilerim, huzurunuzu fazlaca 
işgal ettim. Ataman arkadaşımız bu noktalara 

— 407 — 



î : 42 21. 
temas ettiler, bendeniz de bu noktalara cevap
larımı arz ettim. Diğer vazifeliler konuşmaları
nı yaptıktan sonra cevap arz etmem jcabeden 
hususlar olursa elbette arz edeceğim. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Ekrem Alican arkadaşı
mız, grupu namına cevap verdiğini söyledi. Fa
kat söze başlarken Bütçe Encümenini muhatap 
tutmadığını, Encümenin, bu yapılan tenkidlere 
kendisini muhatap tutup cevap vermesinin doğ
ru olmıyacağı yolunda birtakım dersler verdi. 
Bütün bunlara rağmen en sonunda encümenin 
muhataplığmı da kabul ettiğini belirtti. Arka
daşlar, Bütçe Encümeni Mazbata Muhanirinin 
vazifesi Bütçe Encümeninden geçmiş bulunan 
bir kanun teklifi veya lâyihası hakkında cere
yan^ eden müzakerat esnasında bir muhalefet 
grupu namına söylenen sözler, hattâ mebus ar
kadaşların şahıslan adına söyledikleri sözler 
hakkında encümenin noktai nazannı izah et
mektir. 

Şimdi bütçe, 1957 yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve buna merbut cetveller hak
kında ve bundan evvelki bütçeler hakkında ha-
kikata uygun olnııyan birtakım mütalâalar zik-
redildiği zaman Bütçe Encümeni Mazbata Mu
harririnin vazifesi, elbette bu mütalâatı, bu yan
lış malûmatı tashih etmektir. Vazifesi budur. 
O vazifeyi aldığım için kürsüye çıktım, af fini
zi rica ederim. Bu vazifeyi sadece kendilerine 
karşı değil, aynı zamanda Yüksek Meclise kar
şı da ifa etmekteyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; muhterem Ali
can arkadaşımız, kendisinin bütçe hakkında 
söylediği sözlerin, verdiği malûmatın ve ra
kamların hakikata tevafuk etmediği yolunda 
bendenizin izahatıma karşılık, Bütçe Encüme
ninin raporunda bir aksaklık, eksik bir nokta 
arıyor. 

Rapor 27 sahifedir arkadaşlar. 32 tane tab
lo var; tam 32 tablo. Bula bula ne buluyor bili
yor musunuz! Biz raporda demişiz ki, millî ge
liri tetkik etmişiz, millî gelirdeki artışlan tes-
bit etmişiz, «Millî gelirde, 1950 yılından bu ta
rafa artış var» demişiz, Mühim bir nokta daha 
var, onu da arz edeyim: Raporumuzda demişiz 
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ki; «Millî gelirdeki artışların umumi refah se
viyesinde bir artışı ifade etmesi için artış nis
petlerinin nüfus artış nispetlerinden yüksek ol
ması lâzımgeldiği aşikârdır. Millî gelir rakam
larındaki artışlann nüfus artış nispetinden da
ha hızlı bir tempoda seyrettiği tesbit olunur
sa memlekette refah seviyesinin yükseldiği an
laşılır.» Bizim raporumuz sarahatle ortaya koy
maktadır ki, millî gelirimiz nkfusumuza nis
petle daha hızlı artmakta. Delili: Nüfus başına 
düşen millî gelir miktarının gerek eari fiyat
larla gerekse sabit fiyatlarla artmış bulunması
dır. Diyaruz ki, millî gelirin nüfus başına dü
şen miktarı artmıştır. Yalan mı! Hilafı hakikat 
mı? Artmamış mı? Gerek cari fiyatlarla gerek
se sabit fiyatlarla artmıştır, işte arz edeyim: 
Millî gelir, car* fiyatlarla: 1950 de,428, 1955 te 
736. Nüfus başına gayrisâfi millî hâsıla: 1950 
de 496, 1955 te 856. Demek ki, artmıştır. • 

NÜVlT YETKÎN (Malatya) — 1953 le mu
kayese et. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, oraya da geleceğiz, acele etmeyin. 

Şimdi sabit fiyatlarla; 1950 de 434, 1955 te 
519 artmış. 

Gayrisâfi millî hâsıla; 1950 de 496, 1955 te 
595 artış sabit fiyatlarladır. Şimdi biz raporu
muzda dedik ki, Muhterem Nüvit Yetkin arka
daşımıza cevap vermek için arz ediyorum; «Bir 
memlekette sosyal faaliyetlerin yarattığı bütün 
ölçülebilir kıymetlerin toplamı millî hâsıla ra-
kamlannda ifadesini bulmaktadır. Bu itibarla 
tetkiklerimize de bu rakamlan esas ittihaz et
meyi uygun görüyor ve zaman içinde vâki olan 
bir gelişme vetiresini toptan kavramak endişe
siyle mantıki ve zarurî bir başlangıç tarihi ola
rak 1950 yılını almış bulunuyoruz.» 

Ben burada millî gelirden bahsederken 1953 
ten filân bahsetmedim. Millî gelirimizin nüfus 
başına arttığı hakikatim tesbit ettik. Bu haki
kat mıdır, hakikat değil midir? Arkadaşımız 
diyor ki; sabit fiyatlarda 1953 senesinde bir 
yükselme olmuştur, halbuki bu yükselme 1955 
senesinde olmamıştır. Millî gelir bir mebdeden 
başlar ve çizdiği münhani birtakım iniş ve çı
kışlar kaydeder. Biz her münhani ile bir nevi 
iniş çıkışlar mukayesesi yapmıyoruz. Biz millî 
gelirin 1950 den bu yana arttığı ve nüfus ar
tışından daha süratli bir tempo ile arttığı ha
kikatim, raporamuzda tesbit ediyoruz. Bu ha-
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kikatı nıahz, hakikati mutlaka; bunda tereddüt j 
yoktur. «Raporunuzda yazdığınız hakikat ama, 
1953 te çıkmış, sonra inmişsiniz», diyor. Artış
ları tesbit ederken 1953 te gayet müsait iklim 
şartları yüzünden millî gelirimizin bir nevi 'zir
ve teşkil edecek şekilde arttığını, ondan sonra 
1954 te gemlediğini tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bula bula bulduğu nokta bu. 
ikincisi, fiyatlar. Arkadaşım diyor ki; «Fi

yatlar hakkında verdiğim rakamlar 195*6 sene
sinin 9 ncu ayındaki rakamdır.» Bendeniz ra
poru hazırladığım zaman istatistik bülteninin 
32 ncisi intişar etmiş, 33 ncüsü intişar etme
mişti. Arkadaşlar; niçin telefonu açıp da sor
madım, Konjonktür Dairesine sorabilirdim, fa
kat buna lüzum görmedim. Çünkü tesbit etmek 
istediğimiz nokta şu : 1953 ten itibaren fiyat
larda artış temayülü başlamıştır. Fiyatlar ar
tıyor. Bunu inkâr etmiyoruz, söylüyoruz; aza-

• hyor demiyoruz, artıyor, diyoruz. Elimizdeki 
rakamlara göre perakende fiyatlara istinaden, 
Ankara'daki fiyatlar üzerinde yaptığımız bir 
ankete göre 1956 senesi Haziran ayından başla
mak üzere bir depresyon husule geldi ve bu
nun neticesinde vasatilerde nispî bir istikrarı -
yani aşağı - yukarı tâbiri kullanılıyor - tesbit edi
yoruz. Şimdi bizim noktai nazarımız; bütçede 
şunu, bunu, fiyatları teşevvüşlere istinadettir-
medik. Fiyatlar hakkında bir müşahedede bu
lunduk. İktisadi mütalâalarına vereceğimiz ce
vaplarda fiyatlara daha etraflıca temas edece
ğiz. Fiyatlar hakkındaki malûmatı elimizde bu
lunan fiyatlara göre ve indeksleri buraya koy
mak suretiyle tamamen objektif tefsir ile ifade 
ettik. Bu hususta gizli kapaklı kalmış bir şey 
varsa söylesin. 

Bana diyor: «Niçin 11, 12 nci aya neden 
gelmedin? Fiyatlar artıyor, eksilmiyor ki! Bun
ları da koysa idin.» Bunlarda mütalâalarımı de
ğiştirecek, raporda yazılı olan noktai nazarı de
ğiştirecek bir husus var da koymazsam, o zaman 
haklı olur. Fakat raporda fiyatların yükseldi
ğini göksûmüzü gere, gere tesbit etmişiz. Ama 
fiyat politikası nedir, fiyat yüksekliğinin mâ
nası nedir? Onun da sırası elbette gelecektir. 

Raporda bölüm bölüm 1950 den bu yana fi
yat indeksleri geçmiştir. «Dokuzuncu aya ka
dar koymuşsun, 10 ncu ve 11 nci ayları koyma
mışsın.» diyorlar. Yapa yapa yaptığı budur. 

• 
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Onun; «Hilafı hakikat bir rakam zikretmişsi
niz.» demesi lâzımgelirdi. 

Tedavül ttıaçmmda millî gelirdeki nispetlere 
gelince; muhterem arkadaşım bu mevzuda ne 
diyor, biliyor'musunuz? «Yine fiyat misillû, 
1955 in nispetini almışsınız, 1956 mn almamış
sınız.» diyor. 
• Muhterem arkadaşım, bizim raporumuzun 
objektif ve namuslu rapor olduğunun delili ker-
re içinde (1955 itibariyle) kaydı bulunmasıdır. 
Ve bu malûmatın altında kaynak işareti var
dır. Kaynak milletlerarası 1956 raporudur, bu 
rapordan alınmıştır. Bu rapor mukayese edilir
ken diğer unsurlar da 1955 olarak alınmıştır. 
Bir unsur 1955, bir unsur 1956 olamıyacağı aşi
kârdır. Meselâ Belçika'nın 1955 nispeti ile Tür
kiye'nin 1956 nispetini mukayeseye kalkmışsâ-
nız bu doğru değildir. Burada zikredilen nis
petler milletlerarası nispetlerdir, 1955 nispet
lerini esas olarak aldığımız için Türkiye'nin de 
1955 nispetini esas" olarak koyduk. Türkiye. 
İngiltere'den evvel gelmek üzere, burada ya
zılı olan 9 memleketin sekizincisidir. Böyle 
koymuş olsaydık İsveçle müsavi olmak şartiyle 
ikisi de yedinci olurdu. İsviçre 23, Belçika 23, 
italya 15, Norveç 11 ve Türkiye de 12 nci olur
du ve benim bununla isbat etmek istediğim dâva 
yine isbat edilmiş blurdu. Çünkü benim isbat et
mek istediğim, bu devrelerdeki para hacminin 
gayrisâfi millî gelire nispetinin, diğer memleket
ler para hacımlarmm gayrisâfi millî gelirlerine 
olan nispetlerinden daha aşağıdır, yani bizim 
emisyon miktarımız onlarmkinden çok daha az
dır, noktasıdır. 1956 yi da yapmasan yine çok de
ğildir. Mamafih arkadaşımın raporda sathi bir 
tetkikle, temasla bundan başka bir şey bulamadı
ğı hakkında serd ettiği husus şayanı dikkattir. 
«Siz Büyük Millet Meclisinin Bütçe Encümeni
niz» dediler. Bütçe Encümeninin vazifesi hak
kında birtakım va'zü nasihatte bulundular. «İki 
buçuk ay çalışır, bir rapor hazırlar, ondan sonra 
bunu Yüksek Meclise arz edersiniz. Sözcü bütçe
nin derinliklerine inememiş ve sathi kalmış.» de
diler. Kendilerinin rapor üzerindeki tetkiklerinin 
sathiliğini bundan daha iyi isbat edecek başka bir 
delil aramaya ihtiyaç yoktur. Sathi tetkika isti-
nadeden rakamlar ve malûmatın elbette tekzibe-
dilmek tehlikesine mâruz kalacağı aşikârdır. Şim
di gelelim verdiği cevaplara. Şu ciheti arz ede
yim ki, bendeniz sabahki maruzatımda Hürriyet 
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Partisi Meclis Grupu namına söylediği tenkidle- I 
rin bütçeye taallûk eden kısımları hakkında ma
ruzatta bulunacağımı tasrih ettim. «Djğer taraf-
larma temas etmedi, öyle ise buraları tasvibedi-
yor» demek istiyor. Bendeniz asla tasvibetmiyo-
rum. Burada Bütçe Komisyonu olarak ve Bütçe 
Komisyonunun kahir ekseriyeti olarak tasvibet-
mediğimizi ifade ederim. Niçin tasvibetmediği-
mizi de arz ve ifade etmeyi bir vazife biliriz. 

Denk bütçe hakkında, sabah âriz ve amik mâ
ruzâtta bulundum. Arkadaşlar, bütçe tasarısı hak
kında konuşurken, bu tasarı denk midir, değil 
midir konusunda hemen ifade edeyim ki, 1957 
bütçe lâyihası denktir. Denk değildir, denebilin 
mi? Denemez. Arkadaşım diyor ki; ne denktir 
denebilir ne de denk değildir denebilir... Bu de-' 
mektir ki, bütçe tasarısı denk olarak hazırlan
mıştır. Hakikat budur. Bunun inkâr edilmesine 
imkân var mıdır? Ama bu tasarı kanunlaştıktan | 
sonra, tatbik edildikten sonra hesabı katide ver- I 
diği netice ne olur? Üç ihtimal vardır. Ya açık 
verir, ya denk olur, yahut eksedanter olur, fazla
lık verir. Palan yılın bütçe hesabı katisinin ver- ı 
diği netice nedir deyince biz demedik ki, 1954 ı 
yılı bütçesinin hesabı katî neticesi denk çıktı, j 
Böyle bir şey söylemedim. Maliye Vekilinin de i 
böyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum. j 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Maliye Ve- i 
kili «Demokrat Parti 4 ncü denk bütçesini getir
di.» demedi mi? 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Benim bil
diğim hükümet bir bütçeyi denk hazırlamıştır, 
ikinci ve üçüncü bütçeyi denk hazırlamıştır. Şimdi 
de 4 ncü defa olarak bütçesini denk olarak getir
miştir. Hakikat budur. Bunu ifade ettim. • Bunu 
Hükümet radyoda söylüyor, ajansta söylüyor, Res
mî Gazetede neşrediyor. Arkadaşımız diyor ki; 
«Hesabı katilerin neticeleri denk çıkmadı, bina
enaleyh Maliye Vekilinin bu sözü hilafı haki
kattir.» Bunu dedikten sonra hesabı katisini bek
lemeden «1956 bütçesi denk değildir.» diyor. Be
nim itiraz ettiğim nokta budur. Yoksa sizin denk 
bütçe tarifinize dokunmadım. Bütçe lâyihalarını 
kanun olarak kabul ettiğimize göre 1956 bütçesi 
denktir. Şimdi, 1957 bütçesi denk bir tasarıdır. 
Arkadaşım «Anlaşmamıza imkân yoktur.» diyor. 
1954 bütçesi denk hazırlanmıştır; hesabı katisi 
açık vermiştir! Anlaştık mı?.. 

EKREM ALÎCAN — Evet. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) -~ Peki, şim-
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di Hükümet tarafından bir lâyihai kanuniye 
olarak sevk edilen 1957 bütçesi de denktir. An
laştık mı?.. 

EKREM ALÎCAN — Hayır. 
. SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi de 

hayır, diyor. Deminkine evet; şimdikine hayır. 
Böyle Hakikaten-anlaşamayız. Sonra arkadaşlar, 
rakamları tefsir etti. «Hayır, rakam falan tefsir 
etmedim. Verdiğiniz rakamlar karşısında, resmî 
vesikalarda yazılı, matbu rakamları okudum, tef
sir etmedim, bundan şu çıkar, bu çıkar, demedim, 
tefsir yok.» diyor. 

Ondan sonra açıklardan bahsederken 1952 
yılından başlıyor. Fiyatlarda 9 ncu ayı koydu
nuz, onuncu ayı koymadınız, diyen Ekrem Ali-

j can, açıklardan bahsederken 1952 den başlıyor. 
Çünkü, 138 milyon açık var, dediği 1951 de 55 
milyon liralık fazlalık var, tevile imkân yok. Hu
susi varidat diyemez, şu olmaz, bu olmaz. Allem 
ettim, kallem ettim, şu açıkları, şu rakamları çı
kardım, diyemez. Birinci maddeyi, ikinci mad
deyi, üçüncü maddeyi okuyor, koskoca dördün
cü maddeyi okumuyor, birtakım ameliyatı hesa-
biyo yapmakla meşgul. Açık vermiyeceği için, 
vermiyeceğini bildiği için, 1951 den başlamıyor, 
1952 den başlıyor. - Şimdi samimiyet, bütçede sami
miyet üzerinde görüşüyoruz - Elbette bütçede 
samimiyetten bahsedenin kendi beyanının da sa
mimî olması lâzımgelir. Sonra da diyor ki, arka
daşlar; «Efendim, istikrazlar, Amerikan yardı
mı, hususi kanunlarla elde edilen varidat, bun
lar bütçe açıklarına dâhil değil. Bütçe açıklarını 
bunlarsız hesabediniz.» Peki, bunlarsız hesab-

I edelim. Diyorlar ki, yine : «Sizin burada yazdı
ğınız açıkların hemen, arkasından bütçe açıkla
rını efkârı umumiyenin gözünden uzak tutmak 
maksadiyle Merkez Bankasının bankınotları ile 
karşıladı.» İstikrazlar, Amerikan yardımı, hu-
susi kanunlarla elde edilen varidat, Merkez Ban
kası bankınotları mıdır? Böylece istikrazlar, 
Amerikan yardımını, hususi kanunlarla elde edi
len varidatı da eklemek suretiyle açık miktarı 
100, 120, 138 milyona çıkmaktadır. Açığı 10 
milyondan, 120 - 138 milyona çıkarmak, Merkez 
Bankasından bütçenin finanse edildiği, büyük 
ölçüde finanse edildiği maksadına müpteni de
ğil midir? ' / -

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — 1955 - 1956. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Evet, ıs-

I tikraz, Amerikan yardımı, hususi kanunlarla el-
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de edilen paralar, bunlar Merkez Bankasından 
mı gelir? Bunlar Merkez Bankasından gelmedi
ğine göre, bütçe açıklarında bunlar para olarak 
bütçeyi -finanse eden kaynaklar bulunduğuna 
göre, siz de bu açıkların - zabıtlarda mevcut be
yanlarınıza göre - Merkez Bankası tarafından 
kapatıldığını bimuhâba ifade ettiğinize göre, si
zin beyanlarınız hilafı hakikattir. (Soldan, bra
vo sesleri) 

Gelelim mevhum varidat meselesine : Kanun 
tasarısı gelir, kanun tasarısı kanunlaştığı tak
dirde bu varidat hakikat olur. Varidat da bir 
kanuna istinadeder, bütçe lâyihası da bir lâyi
hadır, o da yüksek tasvibinizden sonra kanunla
şır, bütçe lâyihasına eklenecek cetvel bütçe ka
nununa eklenecek olan cetveldir. Dikkat buyur
manızı rica ederim. 

Bütçe lâyihasını, cetveli olmazsa Yüksek He
yetiniz dejaütçeye bunu eklerse bu lâyihada cet
vel yoktu, kanuniyeti mualleldir, denebil iv mi? 
Denemez. Bütçe kanununa cetvel eklenmezse de
nebilir. 

Yüksek Heyetinizin tasdik ettiği bütçenin 
içine, kanunu çıkmamış bir varidat koyar ve bu 
varidatın istinadettiği kanun olmadığından; ka
nunu olmıyan bir cetvel bulunduğundan bütçe 
kanunu muallel olur. Fakat, kanun tasarısı Yük
sek Heyetinize sunulduğu takdirde bütçe lâyi
hasının hukuki hüviyeti ne ise kanun tasarısı
nın hüviyeti odur, yani lâyiha Yüksek Heyeti
nizin tasdikiyle kanunlaşacaktır. 

Kısa vadeli avanslar meselesine gelince : 
Kısa vadeli avans meselesini arkadaşımız bi

lir. Benim Bütçe Komisyonu namına hazmede
mediğim noktayı bildiği halde bunu söylemesidir. 

Muhterem arkadaşlar; Merkez Bankasından 
Hazine avansları hakkındaki kanun değişmiştir. 
Eskiden Merkez Bankasından alınacak Hazine 
avansının plafonu sermaye ve ihtiyatlara göre 
tâyin edilmiş idi. Bilâhara bunu değiştiren bir 
kanun Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar ol
muştur. O kanunla bu, bütçenin % 15 i olarak 
tahdidedilmiştir. 28 milyondan 300 milyona çık
mıştır. Merkez Bankası avansının hikmeti vücudu 
budur. Şimdi okuyor, «28 milyondan üç yüz bil
mem kaça çıktı» diyor. 28 milyondan yukarı çık
ması imkanı olmadığı için bu 28 milyondu. Bfzim 
Haşine muvmanımızm ihtiyacı mantıkîsi ve ihti
yacı tabiîsi bu 28 milyonluk limiti tazyik ettiği 
içindir ki, % 15 e çıkardık. Bu rakam normal 
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Hazine avansları miktarının plafonunu tesbit 
eder ve bunun bu miktarda olması asla bütçenin 
Merkez Bankasından finanse edildiğine delâlet 
etmez. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Faeilite de caizse. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Dünyanın 
hiçbir memleketinde Hazine avansları 1 Martta 
kapatılmaz... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Kapatılır. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — «Kapatı

lır» diyor,, beyefendi, ben kapatılmaz diyorum. 
Kapatılır, kapatılmaz diye sabaha kadar müna
kaşa edebiliriz. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Sebati, ısrar 
etme, muhalif oldu, tabiî öyle söyliyecek. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, samimiyet meselesi hakkında kendisi, 

beyanatında samimiyetsizliğe misal olarak imha 
edilen masraf tahsisatını gösterdiği halde bu sefer 
bundan içtinabederek gelirlerin, gelir tahakku
ka ti ve muhammenatı arasındaki farklara istina-
detti. Mütemadiyen ölçü değiştiriyor. Ama biz 
bu ölçüye göre de dâvamızı müdafaaya muktedir 
olduğumuzu arz edelim. 1954 - 1955 te diyor. 
1954 -1955 mi? Baş üstüne, bunlardan bahsedelim. 

1954 yılında varidat 104 000 000 lira noksanı 
ile 2 288 000 000 dur. Bu 104 000 000 liranın 
71 000 000 lirası Musıul petrollerinden aldığımız 
hissedir. Bu 1955 te 100 milyon lira olarak kon
muş. Bu sene tekrar koyduk. Bunu kendisi de bi
liyor. 70 milyon çıktıktan sonra geriye 34 milyon 
lira kalır. Bunun tahakkuk nispeti, yani varidatla 
muhammenat arasında, bilhassa bir sene zarfında 
tahsil ile tahakkuk nispeti yüzde bir. Demokrat 
Partinin muhalefette iken* sözcülüğünü yapan 
Adnan Menderes demiş ki; muhammenat ile ta-
hakkukat arasında bir fark olması tabiîdir, in
saflı bir tenkid yapmış. Ama bunun da bir nis
peti olmalı demiş; % 20, % 30 olmaz bu fark 
demiş. Dünyanın neresinde görülmüştür ki, vari
dat muhammenatı yüzde yüz, tam elifi elifine ta-
haklruk etsin. Bu, ya fazla olur, ya eksik. Çok 
fazla olursa o bütçede yine samimiyetsizlik var
dır. Eğer noksanlık yine fazla ise o bütçe yine 
samimiyetsizdir. Arkadaşlar, bir bütçenin yüzde 
bir gibi bir nispetle tahakkuk etmesi iftihara şa
yan bir muvaffakiyettir. Bunu böylece kabul et
mek lâzımdır, Ekrem Alican. 
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İ955 e gelelim. 206 milyonun 100 milyonunu 

düş Ekrem Alican, kalır 106 milyon. Nispet 
% 3,8 dir, 7,8 değil, 4 de değil. Ademi tahak
kuk nispeti % 3,8 dir. 

Arkadaşlar, dünyada tehkid kabul etmiyen 
şey yoktur. Elbette Hükümetimiz, Demokrat Par
ti iktidarını teşkil eden muhterem arkadaşlarımı
zın teşkil ettiği heyet, bendenizin namına konuş
mak şerefine nail olduğum Bütçe Komiŝ yonu hep 
insanlardan müteşekkildir, hata yapabilir. Ha
talarımız hüsnüniyetle söylense kabul ederiz. Fa
kat şu samimiyetsizliğe delil olarak gösterilen 
şey, yalnız samimiyetin değil, aynı zamanda nü
fuzu nazarın da delilidir. (Bravo sesleri) 

Personel masraflarına gelelim; 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — 1956 yılı ne 

oldu? 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ne olmuş 

1956 senesine? Efendim zatiâliniz 1954 ve 1955 
yılından bahsettiniz. 1954 ve 1955 yıllan kesin 
hesaplarına istinadettiniz. 1956 yılı devam edi
yor. Yani «1956 bütçesi varidat tahakkuk nis
petlerini münakaşa edelim» diyorsunuz. Tahak
kuk etsin, onu da münakaşa edeceğiz. 

Personel için rakam vermiş, 656.. diyor ki, 
1950 yılı bütçe lâyihası konuşulurken Adnan 
Menderes'in verdiği rakama istinadediyorum. 
Rakam tıpatıp o rakam 656. Fakat 1950 bütçesi 
tatbik olunduktan sonra 195.1 bütçesi dölayısiyle 
Maliye Vekilinin beyanatına bakıyoruz, rakam 
693.. Neden 693 rakamını vermedi de 656 yi 
verdi? Maksat açık; arayı daha çok açmak, nis
peti yükseltmek için verdi. Halbuki bunu verir
ken burada söylenen nutukları değil, bütçe ra
kamlarını, bütçedeki kadroları vermesi, matbu 
olan bu raporu tetkik etmesi icabederdî. Perso*-
nel masrafları cari masrafların içinde değil mi? 
Biz cari masraf 16,4 nispetinde düşmüş diyoruz, 
siz artmış diyorsunuz. Bu mevzuda anlaşmamı
za imkân yok. Personel masraflarının mutlak 
miktar olarak artması bütçeler dahilindeki nispî 
artışının diğer masrafların artışından daha dûn 
olması vakıasını bize unutturamaz. Ehemmiyet
li olan bütçenin stürüktürü,, bünyevi teşekkülün-
deki tekâmüldür. Bütçenin % 90 nmı cari mas
raflara tahsis etmek başka, bütçenin yüzde git
tikçe artan nispetlerdeki büyük kısımlarını müs
mir masraflara tahsis etmek politikası ise gene 
başka meseledir. Mesele bundan ibaret, 
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Muhterem arkadaşlar; bendeniz sabahki ma

ruzatımı bitirirken Ekrem Alican'in 1955 ite söy
lediği bir pasaj okumuştum. Bu beyanının tama
mını okursam istifadeli olacağını söylemişti. Ar
kadaşımı temin ederim ki, Bütçe Komisyonunda 
üye olduğum zamandan itibaren kendisinin ve 
kendisi gibi olan arkadaşlarının bütçe münase
betiyle yaptığı bütün beyanları okumayı bir ne
vi zevk bir nevi vazife, izzetinefsinin bir icabı 
addetmişimdir. Sabahleyin okuduğum pasaja 
gelince o pasajın hakikaten bir hakikati kendi
sinin ağzından gayet belâgatle ifade ettiğini bu
rada bîr daha tesbit etmek zevkine erişmek için 
okudum. Başka bir şey için değildi. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Fethi Bey, bir hususu yanlış telâkki 
etmemeniz için açıblıyayım. Zatiâliniz, Sebati 
Ataman konuşurken söz istediniz. Nizamna
memiz grup reisleriyle sözcülerine takdimen söz 
vermek hakkını bahsetmiştir. Söz almanızın se
bebi grupun noktai nazarı değil de alman avans
ların kapatılıp kapatılmaması gibi... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Peki, 
peki kapatıldı. 

REİS (Devamla) — Avansların kapatılıp ka
patılmaması gibi Sebati Beyle şahsi bir noktai 
nazar farkından ileri geldi ise... Yanlış telâkki 
ettimse özür dilerim. 

Fethi Çelikbaş (Burdur) — Hayır; grup adı
na konuşacağım. 

REİS — Grup reisi olarak buyurun, efendim. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPIJ 

REİSİ FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakereleri bir 
memleketin, içinde bulunduğu malî ve iktisadi 
şartlara göre, halkının menfaatine uygun bir 
bütçe politikası maksadına mâtûf olması iktiza 
eder. Bütçe denkmiş, değilmiş. Bunun burada 
bir karara bağlanması doğrudan doğruya bir 
neticesi olmıyacağı aşikârdır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu vaziyete gö
re Hürıiyet Partisi Meclis Grupunun görüşünü 
ve nasıl bir politika takibetmek lâzımgeldiğini 
kıymetli arkadaşım sözcümüz Ekrem Alican 
söyledi. Bendeniz Sebati Beye cevap verecek de
ğilim. Şimdi arkadaşım herkesi tatmin edici il
mî cevaplar verdi. Yalnız burada elimize yeni ge-
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çirdiğimiz Dünya Kalkınma Bankasının bir oto
ritesi olan Umum Müdürün raporundan 2 cüm
leyi okuyarak bütün bütçe müzakeresi sırasın
da bizim görüşümüzün ne olduğunu ifade ettik
ten sonra huzurunuzdan ayrılacağım. Biz ne der
sek diyelim. Bakınız bu banka müdürü 24 Ey
lül 1956 da toplanan umumi heyet toplantısında 
ne diyor arkadaşlar : 

«Hepimiz politika içinde yaşamaya mecbu
ruz. Mesele gelişmeyi politikadan tecridetmek 
değil, iyi gelişme siyaseti ile kötü ..siyaseti yek-
diğerinden tefrik etmektir.» 

Mesele budur. Bunu tesbit ettikten sonra... 
(Soldan, gürültüler) Müsaade buyurun devam 
ediyorum : Sözcümüz anlattı; istediğimiz kadar 
hattâ elbirliği ile bu müzakerelerin neticesi, mil
lî gelir rakamları, tahlilleri dahilî ticaret, para 
politikası, fiyat politikası, ticaret muvazenesi 
tediye bilançosu ve ilâ... Bütn bunlara bakarak 
Türkiye'nin ekonomik gidişini içerde ve dışar-
da takibederek kendi çalışmalarına istikamet ve
renler vardır. Bakınız umum müdür sonunda ne 
diyor : (Enfilâsyon veya enfilâsyon tehlikesi ile 
müessir bir şekilde mücadele etmeyi ihmal eden 
hükümetlerden bankanın desteğini çekmek mü
kellefiyetini son haddine kadar müdafaa edece
ğim.) Şu halde biz enfilâsyon yok diyelim, büt
çe denktir diyelim, - bilhassa Sebatı Bey dinle
sin - kendisi varsın Hazine avansları kapatılı
yor desin, biz kapatılmıyor diyelim. Sene so
nunda her halde bir vakit oluyor, biz'sene so-
uuna bakıyoruz, kapatılmıyor. Mesele sözlerde 
değil; hâdiselerde, olaylardadır. Olaylar memle
ketin hayrına netice veren bir politika oluyor 
mu? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bunların bütçe ile ne alâkası vardır? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Başvekil 
Bey, zatıâlinizin alâkası yok, demesiyle alâka
sı olmıyaeak olsa bendeniz hakikaten müsterih 
olurum. Fakat maalesef sizin sözünüzle, bu 
sözlerin realite ile olan irtibatı kesilmemekte
dir. Sözcümüz çok etraflı olarak Türkiye'nin 
ekonomik şartlar içinde takibi lâzımgelen büt
çe politikasını izah etti. Sebati Ataman Bey 
hakikaten sabretmiş, tetkik etmiş ve hattâ mu
ayyen bir hadde kadar iktisadi ve malî formas
yonunu da iktisabetmiş. Ama bir Bütçe Komis
yonu raporu tasavvur ediniz ki, memleketin 
millî gelirini cari fiyatlar dışında, sabit fiyat-
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larla tesbit etmek lüzumunu hissetmiştir. Yani 
İşletmeler Vekili Beyefendi, İşletmeler Vekâ-

> letine bağlı müesseselerin sattığı malları % 50 
zamla sattırsa, onunla mütenasibolarak umumi 
millî gelir de % 50 artacaktır. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. Bir bütçe raporu ki, memleket ge
lirini sabit bir kıymet üzerinden hesaplama-
mıştır, buna lüzum duymamıştır, bu rapor büt
çe raporu olmaz. Sizden rica ediyorum, 1951 
ve 1952 yıllarında Bütçe Encümeninin Meclise 
sunduğu raporlarla bilhassa bu sene Sebati 
Beyin kaleme aldığını ifade ettiği raporun 
münderecatını karşılaştırınız. Aradaki fark gö
rülecektir. 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Karşılattıra
caklar, efendim. Niçin böyle yapıyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Şimdi arkadaşlar, Bütçe Komisyo
nu teknik bir komisyon /olmak itibariyle, Umu
mi Heyetiniz ve her ilgilinin realitelere, mese
lelerimizin en derin köşesine kadar nüfuz et
mesine yardım edecek rapor tanzim etmesi ik
tiza ederken bunu yapmamıştır. Demin bir misal 
arz ettim, millî gelir meselesinde Hükümet sa
bit kıymetler üzerinden millî geliri hesabettiği 
hakle; Bütçe Komisyonu maalesef vuzuhsuz
lukta Hükümetten daha ileri gitmiş ve sabit bir 
-fiyat üzerinden millî geliri hesaplamamış veya 
bir cetvel vermemiş. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu raporu Muh
terem Heyetinizin bütçeye nüfuzuna imkân ve
recek vasıfta bir rapor değildir. Mâruzâtımın 
sonundayım, Ekrem Alican'm verdiği gayet ge
niş (Soldan, umumi gürültüler) izahata isterse
niz itiraz edin, isterseniz kabul etmeyin, bu
nun hiç ehemmiyeti yoktur. Bu vesile ile Türk 
Milleti, efkârı umumiye içerde ve dışarda Hür
riyet Partisinin fikirlerini, memleketin bulun
duğu ekonomik konjonktüre göre takibedilmek 
lâzımgelen bütçe politikasının ne olmak lâzım-
geldiğini öğreniyor. Yoksa bizim dediklerimi
zin, geçen sene gördüğümüz gibi, elbette ka
bul edilmiyeceğini biz biliyoruz. Ama bir mu
halefet partisi olarak böyle bir yolu göstermek 
vazifesindeyiz. Bir muhalif parti olarak, Hür
riyet Partisinin takibedeceği iktisadi, malî ve 
bütçe politikasının ne olacağını öğrenmek el
bette vergi veren- mükellefin ve her vatandaşın 
hakkıdır. Telâkkimiz bu olduğu için kıymetli 
sözcümüz Ekrem Alican vasıtasiyle çok geniş " 
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iz&blarda bulımduk. Milletimize böyle geniş 
bir izahat vermekten öteye bir niyetimiz ^yoktur. 

REÎS — Kemal Biberoğlu sırasını kendile
rine verdiğinden dolayı, buyurun Hilmi Dura. 

HÎLMl DURA (Kastamonu) —'Çok muhte 
rem arkadaşlar; 

Hürriyet Partisi adına dün yapılan konuş
mayı hep beraber dinledik. Bir müddetten be
ri Mecliste ve dışarda şahidi bulunduğumuz 
asabi hallerinin, nasıl bir ruh haletinin, nasıl 
bir siyasi hayal sukutunun tezahürleri oldu
ğunu zaten biliyorduk. 

Ekrem Alican'ın konuşmasını takibederken 
gözlerde şu manzara canlandı. Bizzat teker 
teker okuduğu ve bir muvaffakiyetsizlik sem
bolü göstermek istediği eserler, abideleşip 
üzerlerine doğru yürüdükçe gözlerini yumarak, 
kollarını uzatmışlar, geri geri çekiliyorlar, bak
mamak, görmemek, kimseye de göstermemek 
istiyorlar. 

Günlerinde tamamlanmadı diye isimleri sa
yılan bu tesislerin, sadece, adlarını tekrar et
mek bile hayli vakit aldı. Demek ki, muhterem 
arkadaşlar Türk Milletinin hizmetine girmek 
üzere olan pek çok eser var. Ve bunları ar-
tık> inkâra kararlı olanlar bile, ne maksat ve 
gaye ile olursa olsun, saymak zorunda kalı
yorlar, Hürriyet Partisi Grupuna göre, bütün 
bu eserler daha evvel bitirilmeli idi. Bitiril-
memeleri sebebi de plânsız, programsız ve 
hesapsız olmaktır. Ve çünkü yatırımlar millî 
okonominin icaplarına göre hazırlanmış bir 
millî plân çerçevesi içinde yapılmamıştır. 

Hürriyet Partisi Sözcüsü millî plân ister
ken vaktiyle muhalefetten gelen plân, - prog
ram tenkitlerini iktidarımız saflarında daima 
hararetle ve tehalükle reddeden ve şimdi par
tilerinin ön safında bulunan zevatın da pek 
tabiîdir ki, noktai nazarlarını ifade ediyor ol
malıdır. Biz bu arkadaşların bu mevzuda ve 
her mevzuda dünkü fikirleri ve sözleriyle bu
günküler arasındaki derin tezadın her gün şa
hidi olmakta bulunduğumuzdan, artık entresan 
olmaktan çıkan ye bizde hayret uyandırmı-
yan bu beyanları yeniden ortaya sererek va
kit almak yoluna gitmiyeeeğiz. 

TURAN , GÜNEŞ (Kocaeli) — Allah razı 
olsun... 

HîfcMÎ DURA (Devamla) — Sözümü kes
meyiniz. Geçen sene yaptığınız açık Grup top-
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i lantılarını da, gazetecileri falan çağırarak «Mec

liste hatiplerimiz konuşurken sözleri kesili-
ı yor, biaman harfendazlık yapılıyor» diyordu

nuz, niçin sözümü kesiyorsunuz!. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ne var san

ki, Allah razı olsun dedim, öyle ise geri alı
yorum, razı olmasın.. 

HÎLMl DURA (Devamla) — Zaten geri 
almaya alıştınız. 

Ancak Fethi Çelikbaş arkadaşımız evvelce 
söyledikleri sözlerin, o tarihler için muteber 
olduklarını ve iktisadi meselelerin, zamanın 
şartlarına göre tetkik edilmesi icabettiğini bil
direrek bize onları unutturmak istiyor: 

r Muhterem arkadaşlar; iktisadi meselelerin, 
zamanın şartlarına göre tetkik edilmeleri ve 

i bunlara mütaallik sarf edilmiş sözlerin de söy-
I lendikleri tarihe göre kıymetlendirilmeleri hük-
I nıünde ekseriya hakikat varsa da, her zaman ve 
I her meselede bu kaziyeyi ortaya atarak karşımı-
I za çıkarılan maziyi ve o mazideki sözleri savuş-
I turuvermek de kabil değildir. 
I Bugünkü Fethi Çelikbaş'a, dünkü Fethi Çe-
I likbaş'tan misaller vererek bu gerçeği tesbite 
I çalışalım : 
I Fethi Çelikbaş ve partisi, bugün dış tediye 
I müşkülâtından şikâyetçidir, memleketin gerile -
I. me devresine-girdiğinden şikâyetçidir. 
I 1954 te İktisat Vekili iken ne söylüyor : 
I «Devamlı olarak dış tediye açıkları veren bir 
I memleketiz... Amerika Birleşik Devletleri, Bi-
I rinci Dünya Harbine kadar tediye muvazenesi 
I itibariyle açık veren bir memlekettin Fakat Bi

rinci Dünya Harbinden sonra vaziyetleri değiş-
I miş, aktife dönmüştür. 
I ...Türkiye'nin geçirmekte olduğu tediye müş-
I külâtı, bizzat yabancıların görüşlerine göre, ge-
I çiei mahiyettedir. Türkiye, üç sene sonra, beş 

sene sonra, yirmi beş, otuz seneden beri katetti-
ği mesafenin çok üstünde merhale alacaktır.» 

I (Soldan, «bravo eski Çelikbaş sesleri» gülüşme
ler) 

I Muhterem arkadaşlar; devamlı olarak tediye 
I açıklan veren bir memleket olduğumuzu ifade 

eden, Amerika Birleşik Devletlerinin dahi Bi-
I rinci Dünya Harbine kadar tediye muvazenesi 

itibariyle acık verdisini söyliyen, Türkiye'nin 
geçirmekte olduğu tediye müşkülâtını, yabancı-

I lan da şahit tutarak geçici mahiyette kabul 
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eden ve 1959 yılında, katetmiş bulunacağımız I 
mesafenin azametini mesuliyet mevkiinden bize 
tebşir eden bir insanın daha vâde dolmadan çok 
evvel tamamen tersine konuşması sadece hayret 
uyandırıcı addedilmemelidir. 

Görülüyor ki, iktisadi meselelerde de bâzı 
sözler, sarf edenleri daima takibetmekte, peşle
rini bırakmamaktadır. 

Antalya'da 20 . X . 1953 tarihinde Demok
rat Parti mitingindeki konuşmasından parçalar* 
nakledeceğim : 

Diyor ki; «sadece zirai sahadaki inkişaflar 
akıllara durgunluk vermektedir, bütün müşahit
ler buna (Türk iktisadi mucizesi) demektedir 
(Sojdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Devam ediyor : «Diyorlar ki, Hükümet bo
yuna yatırım yapmaktadır, bunun karşılığım 
nasıl bulacak? Evet doğrudur. Dış tediyedeki | 
müşkülleri düşünmeden, memleketin lâyık ol
duğu refah seviyesine bir an evvel ulaşmasının 
mücadelesini yapıyoruz, belki bugün memleke- I 
timizin geçirmekte olduğu bir dış tediye sıkın
tısı vardır, fakat tarih boyunca bu sıkıntıyı ge-
çirmiyen bir devlet olmamıştır.» (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

Yine aynı nutukta; muhalefetin bâzı tenkid- r 
leri için şunları söylüyor : 

«Bir milletin itimadına sahibolarak iktidara 
gelen bir Hükümetin karşısında-böyle konuşma
lar, emin olsunlar, millet nazarında kalan iti
barlarını yoketmektedir.» (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; itibarlarını kaybet
tiklerini ifade ettiği o muhalefetle sonradan iş 
birliği imkânları taharrisiyle meşgul olan Hür
riyet Partisi, Fethi Çelikbaş'm Meclis Grupu 
Başkanlığını yaptığı parti değil midir? Aynı nu
tuktan : 

«Hayat pahalılığı meselesine gelince; Türki
ye bugün mesut bir gelişme devri içinde, topye-
kûn bir ferahlık devrine girme yolundadır. 
Memleketimizde işsizlik yoktur. Evvelce bir. iki 
liraya iş bulamayan vatandaşlarımız bugün beş, 
sekiz, on liraya iş buluyorlar. Yeni yeni şirket
ler kurulmakta, iş hacmi devamlı bir inkişaf 
kaydetmektedir.» 

Bakınız şöyle devam ediyor : «İşte arkadaş
lar bu kitabi efendilere hatırlatalım ki, (Sol
dan, şiddetli alkışlar) bu devreye iktisatta re
fah devri denir. Türkiye 1950 yılında yüz bin i 
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ton şeker yerken bugün iki yüz bin ton şeker 
yemektedir.» 

Muhterem arkadaşlar; söylenen sözlerin o 
tarihler için, muteber olduğunu ileri süren Çe-
likbaş, kendisinin vekil olduğu zamanı; «İkti
sadi refah devri» kabul ederken, Antalyalı va
tandaşlara şu delilleri saymaktadır : 

«1. İş bulamıyan vatandaşlar dahi artık 
gündeliği beş liradan yukarıda iş bulmaktadır
lar. 

2. Memlekette iş hacmi devamlı bir inkişaf 
kaydetmektedir. 

3. 1950 de yüz bin ton şeker yiyen Türk 
Milleti, bugün iki yüz bin ton şeker istihlâk et
mektedir.» 

Refah devrine işaret sayılan imkân ve şart
lar bugün çok daha müspet seyirler kaydetmiş
tir ve hattâ şeker istihlâkimiz Antalya nutku
nun çok daha ilerisindedir. Bu sözleri niçin bu
gün de muteber saymayalım? Yoksa Fethi Bey 
o gün Antalyalılara yalan mı söylemişti? 

Geçen sene İktisat ve Ticaret Vekâleti büt
çesinde, plân ve program mevzuunda iktidarı
mızda vekillik yapmış Hürriyet Partili bâzı ar
kadaşların fikirlerini bu kürsüden ifade eyle
miştim. Biraz evvel de bunların her gün şahi
di olmakta bulunduğumuzu ve enteresanlık va
sıflarını kaybettiğini ilâve etmiştim. Bakınız 
Hürriyet Partisinin milletvekillerinden Sayın 
Muhlis Ete'nin 1952 yılı bütçe müzakeresindeki 
konuşmasından yalnız birkaç satırı okuyaca
ğım. Çünkü fikirleri benim fikrime tamamen 
benzemektedir. «Geçenlerde arz ettiğim gibi 
Hükümet plânlı çalışmayı şiar edinmiştir. Yal
nız bâzı arkadaşların dediği gibi, iğneden ipli
ğe kadar topyekûn bir plân yapmak niyetinde 
değildir. Esasen konşepsiyonumuz buna mâni
dir. Buna rağmen her vekâletin plânları, proje
leri vardır.» Bunları okuduğum zaman daima 
cevapsız kalıyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlar; geçmişteki sözle
rini hatırlatmamızın Fethi Beyi bâzan sinirlen
dirdiği de oluyor. Geçen sene İktisat ve Ticaret 
Vekâleti bütçesinde eski sözlerinden parçalar 
okuduğum zaman kürsüye gelmiş ve hiddetini 
şöyle ifade etmişti : «Üniversiteleri yaratıcılı
ğından, araştırma yapmak rolünden ayırdığınız 
andan itibaren, huzurunuzda söz alan kimsele
rin grupunuzun muhterem sözcüsü Hilmi Beyler 
gibi olması mukadderdir.» 
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Bu sözleri sonradan zabıtlarda gördüm. 
Ben üniversitemizin mütevazi bir mezunu

yum. Hiçbir iddia sahibi değilim ve üniversite
yi ikmal edeli de tara yirmi yıl oldu. Üniver
site tahsilinde kendimi talihli gördüğüm bir tek 
husus var: Hocalarım doktorasız, esersiz, ki
tapsız profesörler değildi. Bili assa tevazu sa
hibi hakiki âlimlerdi. Bize, demokrasinin her 
gün kendi şartlarına göre fikir değiştirenlerin 
değil, şahsiyet sahiplerinin rejimi olduğunu bel
lettiler. îlmin enginliği içinde ne kadar yoksul 
olduklarını unutarak kutbüzzaman gibi çalım 
satanlardan ve hakiki ilme değil; onun lâkır
dısına ve gösterişçiliğine özenenlerden nefret 
duymamızı tavsiye ettiler ve bize karaya ak, 
aka kara demek sanatını öğretmediler. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyetçi Millet 
Partisi de bütçe tenkidlerinde umumi bir plân 
ve programın lüzumuna geniş yer ayırmakta, 
ilmî esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan bir 
plânın tanzimine süratle başlanmasını tavsiye 
etmektedir. 

Demokrat Parti iktidarının 1950 de okunan 
ilk Hükümet programı dolayısiyle konuşan Os
man Böjlükbaşi: «Yeni iktidarın borca müstağ-
rak bir terekenin vârisi vaziyetinde » bulun
duğunu kabul etmişti. Filhakika o tarihe ka
dar nüfusun yüzde sekseni köylerde oturuyor 
ve meşhur bir yabancı mütehassısın da ifade ey
lediği gibi; hayat şartlan, Eti'ler devri insan
larından farklı bulunmuyordu. İstihsal vasıtası 
karasaban, nakil vasıtası kağnı idi. Memleke
tin hakiki sahipleri olması iktiza eden bu mil
yonların, çağında yaşıyan insanların çoktan ka
vuştukları hekim, hastane, okul, posta, radyo 
gibi medeni imkânlar ve cihazlar bir tarafa, 
içecek suyu ve kasabaya gelecek yolu bile yok
tu. Devletin kendisine verebildiği ise, sadece se
faletle hakaretten ibaretti. Pazarla alâkası bir
kaç maddeye münhasırdı ve bu milyonlar müs
tehlik bile değildi. En iyimser görüş dahi, Türk 
köylüsünün sadece kuru ekmek yediğini iddia 
edebilirdi. Ve Türk köylüsünün içinde bulun
duğu manzara, medeni âleme ve tarihe karşı, 
idare edenler için gurur ve şeref vermiyordu. 
D. P. iktidarı, değil programındaki taahhüdü 
yerine getirmek ve kalkınmanın şartını bÜ3Ük 
kütlede bulmak gibi zaruret ve hakikatler bir 
tarafa, hattâ yalnız beşerî bir vazifeyi ifa için 
bu. büyük kütleye eğilmek, her şeye oradan baş- | 
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lamak mecburiyetinde idi. Kendinden önceki
lerin cesaretsizlik biganelik ve çelebilik hisle
ri içinde el koymaya bir türlü yanaşmadıkları 
bu 'güzel ve gerçek dâvanın hizmetinde Demok
rat Parti iktidarı, zinde bir enerjinin, imanlı, 
aydın ve cesur bir çalışmanın müstesna örnek
lerini vermesini bilmiştir. Varılan neticeler ve 
artık görmek istemiyenleri bile şaşırtan ve ra
hatsız eden eserler ve değişiklikler, bunun katı 
'delilleridir. Yol elbette çetindir. Fakat her mâ-
nasiyle müstakil, mâmur ve müreffeh bir vata
na varmak için aşılması zaruridir. Tarih de şa
hitlik yapıyor ki, kalkınmasını tamamlamış bü
tün medeni memleketler bu çetin yoldan geç
mişlerdir. 

Var olmakla yok olmak arasında boealıyan 
mızmız, mütereddit kolay ve tepeden bakan ida
re tarzını artık Türk milletine karşı yürütmek 
kimsenin haddi olmayacaktır. Bünye değiştiren 
Türk milleti, bu ruh değişikliğini de kemaliy
le idrak ve ispat etmiştir. Bu bünye değişikli
ğinin pek zaruri sayılması lâzımgelen münfe
rit arızalarını ve gecikmelerini ve tabiî görül
mek iktiza eden küçük müşküllerini istismar 
edecek derman tüketme gayretçileri ümitsiz mü
cadelelerini yapıyorlar. Her faaliyet şubesinin 
kendine mahsus plân ve programları bulundu
ğu halde, umumi bir plân ve program sözleri 
de dünkü uyuşuk, durgun ve mevcutla iktifa 
telâkkisinin son artıklarıdır. Yahut inanılma
dan ortaya atılan bir propaganda metaldir. 
Okulsuz, susuz, yolsuz, limansuz, barmaksız, he
kimsiz, hastanesiz, demirsiz, çimentosuz, şeker
siz velhasıl her sahasında bomboş bırakılmış 
Türkiye'de; bir çivi çakmak, bir taşı bir taşın 
üstüne koymak için, uzun ve ciddi tetkiklerin 
mahsulü ve yıllara sâri bir plânın tanzimini bek
lemek, yine eski gidişi bir başka mucip sebeple 
devam ettirmek demek olurdu. Hattâ başka 
memleketlerin tecrübeleri bile rehberlik yapa
mazdı. Çünkü tecrübeler sayı itibariyle çoğal
dıkça ve tekrarlamak imkânı bulundukça bizi 
ilmî bir neticeye götürebilir. İktisadi kalkınma 
mevzuunda böyle bir çokluk ve tekrarlamadan 
mahrumiyet aşikârdır. Ayrıca devirlerin şartla
rı ve imkânları birbirine benzemediği gibi, hiç
bir memleketin realiteleri de diğerinin tıpkı
sı değildir. Bir Almanya'nın kalkınması, Tür
kiye'yi kalkındırmak istiyenlero fazla bir bilgi 
vermez ve böyle bir karşılaştırma hiçbir zaman 
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ilmî ve isabetli olmaz, Çünkü Türk milleti ve I 
başka milletler Alman milleti değildir. Ve çün
kü Türk milletinin ve başka milletlerin reali
teleri Almanya'mnkinden farklıdır. Bütün kay
naklan atalete mahkûm bırakılmış, bütün gü
cü ve imkânları uyuşturulmuş tamamen boş ve 
bakir bir memlekette, neresine baksanız him
met bekliyen bir ülkede yol mu, su mu, okul 
mu, yiyecek mi, giyecek mi, hastane mi, taş
kını önlemek mi, traktör mü lüzumsuzdur, he
sapsızdır ve proje dışıdır? Projeler yapmakla 
vakit geçirip hiçbir şey yapmamak yerine, dai
ma eksik kapıyan, ihtiyaç karşılıyan bir fiil 
ve icra âlemi içinde hizmet vermek taraflısıyız. 
Türk milleti yalnız ve sadece düşünmek felse
fesini ve icraya geçmiyen insanları, acı ders
ler alacak kadar uzun müddet sınamıştır. Şim
di artık iktidarlardan iş istemektedir. 

Geçici ve ârizi sıkıntılar elbette mukadder
dir. İşlerin bâzılarının bir saat intizamı ile yü
rümediğine şahidolmak da mümkündür. Mille
tin çok büyük ekseriyeti bu hakikati idrak ol
gunluğunun vakarı ve insafı içinde herşeyi ta-
kibetmekte ve kendini şaşırtmak istiyenlere de 
her dört senede bir lâyık oldukları cevabı ver
mektedir. Eskilere yeni katılanlar da bu cevap
tan geniş ölçüde paylanın alacaklardır. Son za
manların artan telâşı da bu anın yaklaşmasın
dan ileri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cumhuriyetçi Millet Partisi, mümkün oldu

ğu kadar süratli bir iktisadi kalkınmayı tahak
kuk ettirmek, hem de bu kalkınma hareketi 
esnasında iktisadi istikrarı ve iktisadi meka
nizmanın normal işlemesini bozmamak ister. 

Kanaatimce, işte bu "mümkün değildir. Kal
kınma bir silkinmedir. İstikrarı bozmamak, | 
kalkınmadan evvelki düşük seviyeli istikrarda 
kalmak demek değil midir? Ve hattâ iktisadi 
mekanizmanın normal işlemesini bozmamak te- j 
mennisi, kalkınmadan önceki anormal sayılma- i 
sı lâzım gelen iktisadi mekanizmayı normal gör- ı 
mek, ona tahassür demek değil midir? Bu ten-
kidler ciddî ve hakiki endişeler ve tetkiklerle 
kaleme alınmadığı için alelade bir dikkat ve 
muhakemenin ışığında dahi, bütün zavallılık
ları ve fakrühalleri ile teşhire mahkûmdurlar. 

Cumhuriyetçi Millet Partisinin her seneki 
demirbaş tenkidlerinden birini şöylece tahlile 
tâbi tutalım : 
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Bu parti, ziraati millî ekonominin temeli say

maktadır. İktisadi kalkınma mevzuunda bütün 
kudret ve imkânların ziraate verilmesini tavsi
ye etmektedir. Fakat buna rağmen ziraatin 
makinalaştırılması yolundaki büyük gayretle
ri önlemeyi de bir muhalefet vazifesi addede
rek. «zirai alet ve makinalar memleketin hazım 
İcabiliyeti düşünülmeden sokulmuş, ziraatte 
keşif ve plânsız makinalaşma hareketi vuku-
bulmuştur.» demektedir. Hem ziraati millî eko
nominin temeli sayacaksınız *ve bütün kudre
tinizi bu yola sarf edeceksiniz, hem de pek zi
yade teenni ile makinalaşaeaksınız. Bugün Tür
kiye'de ziraatle meşgul kaç milyon insan var
dır vo bunların elindeki makina sayısı nedir? 
Nispeti bulunuz ve ziraati ilerlemiş memleket
lerdeki makina nispeti ile karşılaştırınız. Va
rılacak netice ziraatteki makinalaşmadâ bir ke
safet değil, dünya ölçülerine göre bunun ak
sini meydana koyacaktır. Ama demagoji yüz 
makinadan birinin yedek parçası olmasını hep
sine teşmil edecek ve memleket traktör mezar
lığıdır, diye feryat edecektir. Dünyanın her 
yerinde demagoglar vardır. Türkiye ziraatine 
de elbette lakayt kalmıyacaklardır. 

Aslına bakarsanız; ziraatimiz bugünkünden 
de daha çok makina temini, Devletin büyük dâ
vası olmak ehemmiyetini kaybetmemelidir. 

Aynı tenkidle sanayileşme yoluna gitmek de 
bir zaruret olarak ifade edilmekte ve ancak 
(Sanayileşme hareketi en zengin döviz kayna
ğımız olan ziraat, maden istihsali için lüzumlu 
makina ve malzemenin ithalini daraltacak bir 
istikamet takibetmemelidir.) denilmektedir. Bil
hassa dikkatinizi rica ederim : Ziraatte bir ma
kinalaşma hareketi yaptınız diye iktidari ten-
kid eden Cumhuriyetçi Millet Partisi, sanayi
leşmeyi de zaruri bulmakta, ancak sanayi ma
kina ve maddelerini temin için dövize lüzum 
bulunduğunu, halbuki dövizlerimizi ziraat ma-
kinalarına tahsis etmemiz icabettiğini ve sa
nayileşme hareketlerinin ziraat alet ve maki-
nası ithalini daraltmaması. lâzımgeldiğini söy
lemektedir. Şu suretle kesîf ve memleketin ha
zım kabiliyeti düşünülmeden ziraat makinası 
soktunuz, diyen Cumhuriyetçi Millet Partisi, 
birkaç sayfa ötede, ziraat makinası ithalini sa
nayileşme pahasına daralttınız, derken içine 
düştüğü büyük tezadın farkına varmamakta-
dır. 
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Cumhuriyetçi Millet Partisi adına yapılan 

tenkidlerin, bu kadarcık bir tetkik ve tahlile 
dahi mukavemet edemiyecek kadar zayıf mes
netlere dayanması, haddizatında, bir sürpriz 
de sayılmamalıdır. 

Yine Cumhuriyetçi Millet Partisi, vatanda
şın iştira^ gücünün artmasını ve zirai kredilerin 
bu kadar artırılmış bulunmasını da tenkid edi
yor. Zirai kredilerin, geniş ölçüde, gaye dı
şında ve istihlâk maksadiyle kullanıldığını ile
ri sürüyor. Ona göre vatandaşın satmalına gü
cü suni şekilde artırümıştr. Bendenize göre 
ise, millî gelir rakamları, istihsal ve iş hacmm-
daki inkişaflar muvacehesinde kendi düşünce
leri sunidir. 

Zirai kredilerin çiftçiler tarafından istihsal 
ile alâkası olnııyan .maksatlar yolunda kullanıl
dığı iddiasında, küçük nispette de olsa bir haki
kat mündemiç olabilir. Fakat münferit ve kaçı
nılmaz hâdiseleri çok asîl bir gayenin kötü gös
terilmesi maksadiyle şümullendirmek de makbul 
bir taktik değildir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; büyük kütlenin 
satmalına gücünün artırılmış bulunmasını ve zi-
raatteki makineleşme hareketimizi tenkid eden, 
«zirai krediyi daraltmak lâzımdır.» diyen Cum
huriyetçi Millet Partisinin Genel Başkanı Osman 
Bölükbaşı ilk Demokrat Parti Hükümetinin prog
ramı okunduktan sonra, bütün bu yukarda say
dığımız işlerin, eski iktidar misali, hükümetleri
miz tarafından da tahakkuk ettirilemiyeceği zan 
ve ümidiyle olacak, şu sözleri söylemişti: «Kara
saban ve kağnı üzerine bir devlet müessesesinin 
kurulamıyacağmı söylemek bilmem yeni bir şey 
midir ve bir fayda sağlar mı ? 

On beş milyon köylünün zirai kredi ihtiyacını 
temin edecek müessesenin yüz milyon lira civa
rında olan sermayesiyle işe girişecek olsak bir 
Meclis binasını güç yaparız.» 

Osman Bölükbaşı- Halk Partisi devrini şöyle 
anlatıyor: «Köylünün ıstırabını ifade etmek için, 
burada bulunan bir arkadaşımızın da yakînen 
şahidi olduğu bir hâdiseye temas edeceğim. Yoz-
gad'da bir^ köylü, gömleğinin kısa olan yenini 
göstererek Hâşim Tatlıya şöyle söylüyor: (Efen
di,..'ya btî yeni uzatınız, ya bu kolu kesiniz.) Os-
maa Bölükbaşı devam ediyor: (Böyle söyliyen on 
beş milyon köylü vardır. Köylü; milletin efendi
sidir, gibi parlak bir formül ortaya^atan Cumhıı-
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riyet hükümetleri, köylünün sütünü ve yumurta
sını bile kendisine yedirmek imkânını vermemiş
tir. 

. . . Bugün Türk köylüsü bilhassa Orta - Ana
dolu köylüsü zirai teçhizat bakımından çok acık
lı bir durumdadır) ve şöyle bitiriyor: ( Orta -
Anadolu'dan gelen arkadaşlar pek iyi mlirlef 
bura köylüsü bir çift öküzü 800 - 1200 liraya 
tüccardan almaktadır. 300 liraya alınan bir çift 
öküzü 1 200 liraya alan, birbuçuk senelik bir tak
sitle tüccardan 1 200 liraya alan bir köylünün 
müreffeh yaşadığı iddia edilemez. 20 seneden be
ri lâyık olduğu zirai krediyi bu memleket köylü
sü görmemiştir.» 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Par
tisi devrinde köylünün sütünü ve yumurtasını 
bile kendisine yedirmek imkânı verilmediğinden 
haklı olarak şikâyet eden Osman Bölükbaşı, şim
di de onların satmalma gücünü suni olarak ar
tırdınız ve ellerine fazla para geçirttiniz bu doğ
ru değil midir, diye yine şikâyetçi görünmekte 
ve köylünün, pazarlarımızın büyük müşterisi ve 
müstehliki olmasını tenkide şayan bulmaktadır. 

1950 de karasaban ve kağnı üzerine bir dev
let müessesesi kurulamaz, diyen Osman BÖlükbl-
şı, bugün, ziraatte kesif bir makineleşme yaptı
nız, diye bize darılmaktadır. 

1950 de köylünün tefeci ve tüccara pek ağır 
ve nispetsiz faizler ödediğini ve bu memleket hal
kının lâyık olduğu zirai krediye kavuşturulmadı
ğını ileri süren Osman Bölükbaşı, zirai kredide
ki büyük ve şahane artışı bugün karartmak iste
mektedir. 

Biz, ise, hikâyesini anlattığı Yozgadlı köylü
nün gömleğinin kısa olan yenini uzatmak dâva-
smdayız. Siz, Osman Bölükbaşı; siz, yoksa kolu 
kesmek mi niyet indesiniz? 

Sözlerime kısa bir Çin denemesiyle nihayet 
vereceğim: 

Bir adam vardı, doğuştan kördü. Bu adam 
güneşi tanımıyor ve görebilen kimselere onun 
nasıl olduğunu soruyordu. Biri şöyle dedi: (Gü
neş bir bakır tepsiye benzer.) Bunun üzerine kör 
eliyle bir tepsiye vurdu ve çıkan sese nişan koy
du. Günün birinde bir çan sesi duydu, bunun gü
neş olduğunu sandı. 

Başka biri şöyle dedi: (Güneş bir mum gibi 
ışıldar) Adam bunun üzerine, bir mumu tuttu, 
şeklini anladı. Günün birinde de filâvtayı tuttu 
ve onu güneş sandı. Fakat güneş, çandan da fi-
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lavtadan da büsbütün başka bir şeydir; yalnız 
kör, bu başkalıktan habersizdi, Çünkü o, güneşi 
ne görmüş ne de hissetmişti. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bundan 
on bir sene evvel Türkiye'de Demokrat Parti 
vardı. Bunu sevku idare edenler çok geceler sa
baha kadar çalışırlardı, sonra buraya geldik. 
Onlar o zaman çok iyi çalışıyorlardı. Bunlar 
1946 - 1950 arası beşer takati fevkinde çalıştı
lar. Milletle beraber muvaffak oldular. Bunlar
dan bir tanesi Başbakan oldu. Buradan dedim 
k i ; onun için; bir gün gelecek bu millet senin 
için meşale yakacak dedim. Ve yine dedim ki; 
yavaş yavaş istikamet değişiyor, aynen hatırım
da yok, beni mazur görün, etrafını temizle. De
mokrat Partinin teessüsü, teşekkülü hangi esa
sa, hangi temele bağlı ise oraya kendini irca et, 
oraya kendini iade et, tekrar muvaffak olacak
sın dedim. (Soldan, gürültüler) 

Beni 1946 senesinde de konuşturmuyorlardı, 
ben 1946 senesinde fişlenmiştim. 1946 senesinde 
yazıhanemde Demokrat Partiyi açtım. O gün po
lisler hoparlörleri delik deşik etmişler cayır ca
yır sökmüşlerdi. İsterseniz siz de beni konuştur
mazsınız. (Soldan, gürültüler). 

O Başbakan muhalefette iken arkadaşlarla 
bir gün hususi hasbihal esnasında bana şöyle de
mişti : «Ben Celâl Beye ne gam dedim, biz vazi
femizi yaptık, Celâl Bey endişe ediyordu.» Mü-
let Partisi teşekkül ediyordu. Buna karşı O, «Ne 
gam, biz merhalemizi aldık, memlekette bu fikrî 
inkişafı yerine getirdik. Bizden sonra gelen ne
sil ve teessüs, bunu yapar, dedim» dedi. Ve Baş
bakan ilk programında ufak bir işmizaz, ufak 
bir söz... (Gürültüler, devam devam sesleri) 
Efendim, siz asfaltta yürüyorsunuz, ben ise di
kenli yolda. Geliniz de bu dikenli yolda birlik
te yürüyelim. Benimle orada konuşun. (Soldan, 
gürültüler, devam, devam Hüseyin Bey, sesleri) 
Meselemiz, bütçe meselesi. Her sene bütçesini 
yaparken elbette o bütçenin malî, iktisadi po
litikasını konuşacağız ve konuşuyoruz. Geçen se
ne konuştuk, bu sene de konuşacağız. Bu sene 
IŞütçe Encümeninde Maliye Vekili ve Başvekil 
konuştular, dediler ki ; envestisnıanlanmıza bir 
ahenk içinde, iktisadi, malî ahenk içinde, muva
zene içinde devam ediyoruz. Yine Başvekl; 1956 
senesi bütçesini müdafaa ederlerken demişlerdi 
ki ; 1956 senesi içinde şu, şu, şu tesisleri ikmal | 
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edeceğim, faaliyete geçireceğim. Ben de otur
duğum yerden demiştim ki; bu saydığın tesisle
ri bii* sene zarfında ikmal edemezsin. Bunu der
ken benim kerametim yoktu, iktisadi kerame
tim yoktu, böyle bir insan değildim; bu o kadar 
vazıh bir iş ki, elle tutulur bir halde'işler, mey
danda idi. 

Enflâsyonla giden bir malî ve iktisadi poli
tika kalkınma ile 'beraber yürüyemez, yürüme
sine imkân ve^htimal yoktur. Çünkü ne yapıyor
sunuz, envestismanları tatbik mevkiine koyar
ken Hükümet ne yapıyor? Barajlar inşa edili
yor, silolar inşa ediliyor, yollar yaptırılıyor, 
bunları Hükümet mütaahnitlere ihale ediyor. 
Mütaahhitlere 10 milyonluk, 20 milyonluk işleri 
ihale ediyor ve diyorsunuz ki : 3 - 5 senede bu 
işi senden 'bekliyorum. Ama bu müddet zarfın
da enflâsyona, emisyona, devam ediliyor ve pa
ra, rakamları devamlı olarak artırılıyor. Bunun 
neticesinde fiyatlar da durmadan artıyor. O za
man mütaafhhit size geliyor ve diyor ki : Ben 
sizin 10 milyonluk, 30 milyonluk işinizi ihale ile 
aldım ve 3 senede teslim etmeyi taahhüdettim, 
ama bu 3 sene zarfında fiyatlar arttı ve artmak
ta. devam ediyor. Sizin paranızda da şu 
kadar kıymet düşüklüğü oldu, sizden bunun 
farkını isterim, işte bu gibi hareketler sizin 
3'-apmak istediğiniz envestism ahlara kendiliğin
den mâni oluyor. 

îkincisi, ister ikramiye namı altında, ister 
Personel Kanunu adiyle ne verirseniz verin 'hiz
met erbabının şikâyeti daima olacaktır ve eline 
peçen paranın iştira gücü daima düne nazaran 
aşağı olacaktır. Borçlarınız ne kadar artarsa, 
eldeki varidat hizmetleri o nispette zor karşı-
lıyacaksm. O nispette de ithalât imkânın zorla
şacaktır. 

380 milyon lira tutarında yeni bir gelir gö
rüyoruz. İthalâta % 40 Hazine Vergisi yüklü
yorsunuz. Bundan iki türlü fayda göremiyeeek-
siniz. Bu kanımiyet kesbedip bütçeye dâhil ol
duğu zaman senin paranda 380 milyon liralık 
bir tenezzül vâki olacak demektir. Bu bir. Be
nim aklımın erdiği bu. İkincisi, 380 milyon li
ralık ithalât yapacaksın, ithalâtın bâzı madde
lerinden % 40 - % 50 - c/r 60 Hazine hissesi ala
caksın, ama 'bu ithalât için döviz vereceksin, 
% 40 vergi almak için 380 milyon liralık döviz 
sarf edeceksin. Bu şekilde itflıalât yapacak olur-

I sjan dövizi 4 misli kaybetmiş olursun, 
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Bir gün Adana vapuru ile Cenova'ya gidk 

yordum. Vapurda iki, üç ecnebiye mukabil di
ğer bütün yolcular Türktü. Bundan Denizcilik 
Bankasının kârını hesabettim, ne kazandığını 
düşündüm. Ya 5 bin veya 50 bin lira. kazandı
ğım farz 'edelim. Bu rakamın kıymeti, buna 
isabet «den döviz sarfiyatının miktarına bağlı
dır. Bunu, bizim hakiki ihtiyaçlarımız, noksanr 
larımız ile karşılaştırır, ona nispet edersek, o 
zaman çok büyük bir şey kaybettiğimiz mey
dana çıkar. (ıSoldan, -anlamadık sesleri) (İzah 
et sesleri) Şunu izah etmek istiyorum : Adana 
vapuru dış seferler yapar. Yapsın. Bu bir pro
paganda bir siyasi maksat olabilir, o başka. 
Ama dış sefer yaptığı zaman, gidip geldiği za
man, farz edelim ki elli (bin lira kazanmıştır; 
fakat gidip geldiği zaman yüz Türk yolcu, 70 
Türk yolcu taşmıışsa ve o yolcular gittikleri 
yerlerde Türk dövizini sarf etmişlerse Adana 
vapuru bu seferleri yaptığı zaman bundan bir 
kâr temin edilmiş olmaz demek istiyorum. 
Eğer bu vapur sefere gittiği zaman ecnebi yol
cu getirse ve onlardan dolar, isterlin ve İsveç 
frangı alsa ve bunlar Merkez Bankasına gelse o 
zaman bir şey kazanmış olur. Siyasi propaganda 
kısmı ayrı olmak şartıyle. Demek: istediğim bu
dur. ' 

İktisadi muvazene içindeyiz, deniyor. Bu du
rum karşısında iktisadi muvazene içinde olmıya 
imkân yoktur. İktisadi muvazene içinde olmak j 
için evvelâ paranın kıymetini iade etmek, yük- * 
seltmek lâzımdır. Bütçe hesapsız arttıkça ikti
sadi muvazene içinde kalmaya imkân yoktur. 
Şimdi soruyorum, Başvekile ve Maliye Vekiline. 
5 milyar borç vardır. Maliye Vekili 3 milyar 
300 milyondan, bahsettiler. Altın rehinleri bu
nun içine dâhil değildir. 

İşletmeler Bakanlığının birtakım angajman
ları bunlara dâhil değildir. Bunlar hesabedildi-
ği takdirde, borçlarımızı cemedersek beş milyar 
Türk lirası olmak iktiza eder. Beş milyar bor
cun tediyesini hangi gelir ile Bağlıyacağız? Her 
sene ihracatımız âzami 950 milyondur. Bunu 
aşmadıkça, istihsalde fazlalık olmadıkça, zirai 
sektöre verdiğimiz kıymet devam etmedikçe ve 
bu sahada istihsalimiz artmadıkça hangi imkân
larla bunu karşılıyacağız? Hangi para ile:ve 
hangi istihsali ihraç ile beş milyar Türk lirası 
borcu ödiyeceğiz? Türkiye'de paranın kıymeti 
mukabilinde borcunu ödiyecektir, nasıl iade i 

edilecektir! Yalnız paranın itibarını iade et
mek için değil, Başvekil Bütçe Komisyonunda 
idi, yanında Maliye Vekili de vardı, bu liman
lan, bu siloları ne yapacaksınız, bu envestisman-
l#rı ne yapacağız? diye sordum. Bunu Sayın 
Başvekil yanlış anlamış olaeak ki, İstanbul'da 
yaptıkları basın toplantısında yanlış tefsir et
tiler, ne yapacaksınız diyor dediler. Ben bu 
maksatla sormadım. Bu hususta sizinle berabe
rim. Bu hamlede sizinle beraber olduğumu daha 
evvel ifade ettim. Demek istedim ki; bugünkü 
vaziyette, bu transfer, döviz tazyiki altında ha
lihazır vaziyeti idame edemez iken, halihazır 
fabrikaların yedek parçalarını bulamazken, 
kamyona lâstik temin edemezken; hadi kahveyi 
çayı bir tarafa bırakalım, onlar zaruri maddeler
den sayılmaz, petrolü ve daha bunlar gibi bir
çok maddeleri temin edemezken ve NATO'nun 
$ enfrastrüktür fonundan yapılması lâzımgelen 
liman ve sairenin taksitini ödemeden bu tahsi
satı başka yerlere sarf ederken bu hale düştü
ğümüzü tebarüz ettirerek bütün enerji kaynak
ları ve fabrikalar bittiği zaman bunları işletmek 
için mütedavil sermayeyi nereden bulup işlete-
bileeeklerini Maliye Vekilinden ve Hükümetten 
sordum. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) -~ Mütedavil 
sermaye bulamadığından işlemiyen bir çark gör
dünüz mü ki, bu şekilde konuşuyorsunuz? 

JIÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Sermaye
sini bulup tekerini döndüren fabrikalar olabilir. 
Bundan benim bir maksadım var. Ben bir ikti
dar, bir Hükümet*olacak değilim. Benim ne zo
rum var; geleceğim de altı ayda, senede bir kere 
bütçe müzakeresi sırasında münakaşa yapaca
ğım? Vay efendim, yaptınız, yapmadınız, mu
vaffak oldunuz, olmadınız.. Buna ne zorum var? 
Ben şahsım için çalışan bir adam değilim. 

Şimdi yine söylüyorum. Gelecek sene, bu se
ne vâdedilen ve başlanan işlerin yüzde 50 sini 
bitiremiyeceksiniz, hattâ yüzde 60 - 70 ini biti-
remiyeceksiniz. Elinizdeki işler az işler değil
dir, elinizdekiler büyük işlerdir. Bunların bü
yük faizleri vardır. Bunların büyük masrafları 
vardır. Buna bir misal vereceğim. Bir çimento 
fabrikası inşaatı üzerinden iki sene geçmiştir. 
6 milyon 525 bine mi, yoksa 5 milyon 625 bine 
mi bilmem, ihalesi yapılmıştır. Esasen 16 - 17 
milyon liralık bir iştir. İki sene gibi bir müddet 
geçmiştir. Her ay 1 milyon 800 bin lira masraf 
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olmuştur. Bugüne kadar inşa yekûnu, tevsi ye- ı 
kûnu bir milyon liradır.. Bu iş yalnız bir kaza
ya, bir vilâyete münhasır değildir, arkadaşlar. 
Ben görüyorum ki, bütün finansmanlar birtakım 

. tedbirsizlik yüzünden, birtakım anlaşmaya gel
memek yüzünden, birtakım inat ve İsrar yüzün
den, birtakım korku yüzünden sürüncemede kal
mıştır ve sürüncemede kalmaya mahkûmdur. 
(Soldan, mahcubolacaksın, sesleri) Benim mah-
cubolmam bir şey ifade etmez, bir sene sonra bu
rada sözümde haklı veya haksız çıkmam bir şey 
ifade etmez. Demokrat Parti hükümetlerine, siz 
445 milletvekili, benim dediklerimi söylemezse
niz, onu ikaz etmezseniz o zaman siz malıçub-
olursunuz. Ve sizin hükümetiniz mahcubolursa, 
bu, büyük şey ifade eder. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çimento 
fabrikalarının dövizleri hazırdır. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bâzı vilâ
yetler kendi fabrikalarının iç finansmanını ken
dileri temin etmişlerdir. Eskişehir, Konya çimen
to fabrikaları gibi. Bunların iç finansmanlarını 
kendi paraları ile temin edilmiştir, bütün serma
yeleri kendilerinin olduğu için, Hükümetin ve
receği dövizleri takibetmişler, transferlerini za
manında yapmışlardır. Fakat, bugün, benim ka
naatime göre ki, Allah beni utandırsın, siz beni 
utandırın, tek memleket kazansın, ele alınmış 
işlerin onda 8,5 - 9 u, benim, demin arz ettiğim 
şekildedir, arkadaşlar. 

Maliye Vekili dünya konjonktüründen bah
setti ve dünya konjonktüründen hangisi işine 
geliyorsa, ondan bahsetti. Dünya zirai istihsal 
konjonktürü düşmüş olduğu için ziraat memle
ketleri döviz sıkıntısına düşmüşler. Ben Hükü
metten soruyorum ve rica ediyorum; bu memle
ketlerden hangisinin bizim gibi dış itibarı, malî 
itibarı düşmüş ve liramız Suriye'de 23 kuruş ol
muştur. Arkadaşlar, Suriye'de paramız evvelce 
140 kuruş idi. 1950 senesinde, Demokrat Parti
nin hizmeti teslim aldığı zamanda dolar 360 ku
ruş idi. Bugün dolar bizim paramızla 13 liradır. 
Nerede - iktisadi muvazene, nerede malî muva
zene? Sen bir taraftan para çıkar ve bu para
larla millî gelir nispetini ortaya koy, devlet 
borçlarının nispetini yap. Olur mu? Sen emisyon 
yap, bütçeyi dört, beş milyara çıkar ve nispet
leri bunun üzerinde yap. Böyle şey olmaz. Ar
kadaşlarım teknik şekilde izah ettiler. Sen haki- | 
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j( katen istihsali artırdm mı? Hakikaten istihsal 
1 artışından mütevellit bir seviyeye vâsıl oldun 

mu, ypksa evini ipotek etmek suretiyle çoluğuna, 
çocuğuna manto falan yapıp bolluk içinde misini 
Yoksa istihsal artışından, ihracat" artışından 
evin geçiminde fazla seviye yaptın mı? Yapma
dın, arkadaşlar. 

Başbakan her sene bütçe müzakerelerinde, ba
sın toplantısında diyor ki, 6 ay sonra bizim ran
dımanımız başlıyacaktır, bir sene sonra kendi ih
tiyaçlarımızı karşılıyacağız, kendi yağımızla 
kavrulacağız. Bu sene bu lâf biraz düştü. İstan
bul'da basın toplantısında dedi ki : Millete faz
la yedirdik, fazla giydirdik ve fazla yedirdiğimiz. 
fazla giydirdiğimiz için fazla istihlâk yapmış ol
duk. Halbuki 1950 senesinde olduğu gibi fazla 
yemeseydik, fazla giymeseydik, yani fazla istih
lâk yapamasaydı, memleketimizi bu kadar döviz 
sıkıntısına sokmazdık. Bu ikinci merhale. 

üçüncü merhale : - Aklımın yettiği kadar bu
nu da îzaha çalışayım. -

Bir gün gelecektir ki; böyle bir günün gelme
sini temenni etmem gelmesini arkadaşlar, diye
cekler ki : Ne yapalım; sabotörlük etmedik, vatan
sızlık yapmadık, milHyetsizlik yapmadık. Grupu-
nuz burada bize itimat reyi verdi, kader yardım 
etmedi, yağmur yağmadı, bayram olmadı, hay
di Allahaısmarladık. Bunu diyeceklerdir arka
daşlar. (Soldan gülüşmeler, sağdan bravo sesle
ri, alkışlar) 

Bunun temeli daha evvelden atılmıştır. Bu 
% 20 yatırım, % 17,15 meselesi, bunların yekû
nu % 55 tutmaktadır ve bunların temelleri be
dava atılmış değildir. Siyasetin teknik adamları 
bu işleri daha evvel çok düşünmüşlerdir, çıkar 
yol aramışlardır. 

Bana arkadaşlarım müsaade ettiler. Bütçe 
Encümeninde açıkça söyledim, şimdi arkadaşla
rımdan rica ediyorum, Demokrat Partinin muh
terem milletvekilleri, sizden bir şey rica edece
ğim. Burada 445 milletvekilisiniz, yarınki se
çimde bu Demokrat Parti Milletvekillerinden 
100 tanesi bu Meclise gelmiyecektir arkadaşlar. 

Bundan maksadım şudur : Bu 445 tane mil* 
letvekilinden 100 tanesi bile tekrar buraya gele-
miyecektir, fakat bu, Demokrat Parti ekseriyeti 
almıyacaktır mânasına değildir. (Soldan gülüş
meler) 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — İş pazarlık mev-
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£uu oldu. (Soldan, kehanet gösteriyor sesleri, 
gülüşmeler) 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Evet, ye-
ni beylerle pazarlık yapalım, ben seni bir sene
dir burada görüyorum, nerede idin? Ben senin 
yaptığın vazifeyi de biliyorum, hangi vazifeden 
mütevellit buraya geldiğim de biliyorum. 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — Ben de senin ne 
yaptığını biliyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — 445 tane 
milletvekili varsınız, bu 445 milletvekilinden 
âzami olarak - ismen, şahsan da .söyliyebilirim -
100 tane gelecektir. Bu demek değildir ki; De
mokrat Parti iktidarı almıyacak. Demokrat Par
ti iktidarı alabilir, bir süpiriz olmazsa, fakat bu
raya çok kuvvetli bir muhalefet gelecektir. De
mokrat Parti teşkilâtı bugünkü mevcudundan 
250 - 300 tane milletvekili için taviz vermek mec
buriyetinde kalacaktır. 250 - 300 tanesi seçimi 
kazanamayacaktır. 

Şimdi mavi boncuk gösterilenlerin, o zaman 
ancak 100 tanesi mebus olacak, 345 i vicdan va
zifesini ifa eder dönerlerse müsterih olurlar ve 
o zaman huzur içinde çalışırlar. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Sen kendi
ni getirmeye bak, bize karışma. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Devlet iş
lerinde, hususi işlerde yalnız yapmak mevzuu-
bahis olsa idi herkes apartman yapardı, herkes 

^fabrika yapardı. Demek ki, yapmanın bir şeyle
re ihtiyacı var, muvazeneye ihtiyacı var. Hiç 
hatırımdan çıkmaz; Maliye Vekili bir zaman ev
vel Bütçe Komisyonunda, Suriye'de bir liramız 
23 kuruşmuş, bundan ne çıkar dedi. Bu nasıl iş
tir? Bu, dünyanın hiçbir yerinde bir Maliye Ve
kilinin ağzından işitilmemiş bir sözdür. Bizim 
bir zamanlar, Almanya'da olduğu gibi, iki türlü 
paramız olsa idi bu söze hak verebilirdim, fakat 
bizim paramız tekdir. Bu ne demektir? J*u de
mektir ki; burada yüz kuruşluk mal elde edi
yorsunuz, bununla 23 kuruş olarak borç ödüyor
sunuz, yani 23 kuruşluk borcunuzu bir lira' ile 
ödiyeceksiniz. Senin paranın düşmesi, senin 
borçlarını ödemek için seni zorluğa sevk ediyor. 
Niçin buna ehemmiyet vermiyoruz? Bugün se
ve seve 18 kuruşa buğday satacaksın, 18 .kuru
şu hesabediyorsun, 18 kuruşu bugün 50 kuruş 
diye hesabediyoruz. Onun karşılığı serbest do
ları 13 liradan alıyorsun. Onun için buğdayı 18 ku-
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ruşa veriyorsun. Niçin madenlerim, kömürünü 
bâzı yerlere ihraç ederken senin paranın nis
peti 4 misli düşük, sebep nedir? 

Bir gün bir muhalif arkadaşla bir muvafık 
arkadaş trende karşı karşıya geldi. Muvafık ar
kadaş muhalif arkadaşla konuştu. Muhalif ar
kadaş dedi ki, «sen bilmiyerek tasvibediyoı sun», 
muvafık arkadaş da dedi ki, «sen de bilmiyerek 
tariz ediyorsun, itiraz ediyorsun» diye münaka
şa yaptılar. Demokrat parti mebusu «biliyorum, 
öyle tasvibediyorum» dedi öteki «ben senin bil-
mediğni ispat edeceğim» dedi. Karşısındaki «is
pat et bakalım» dedi. O da «Başbakan, bugün 
kendi dairei intihabiyesine veya birkaç vilâyete 
imar çin 200 milyon para ayırıyor, bir iki hük
mî şahıs, müessese kuruyor, bu parayı, 200 mil
yon lirayı su gibi akıtıyor. Bu para kendi çiftli
ğinden mi geliyor? Milletin, Devletin parasıdır. 
200 000 000 liralık sarfiyat, hangi mevzu ile ka
bili teliftir, hangisiyle değildir, senin mebus 
olarak bundan malûmatın var mı? Yoksa sen 
mebus değilsin» diyor. (Sağdan, gülüşmeler). 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Kaz gelen 
yerden tavuk esirgenmez. 

KEMAL BİBEEOĞLU (Çorum) — İstan
bul yalnız Menderes'in mi ? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Benim za
ten size sözüm yetmez, gücüm, yetmez. Arkada
şın dediği, kanaatime göre doğrudur. Arkadaş 
bir şey bilmemektedir. (Soldan, sen bir şey bil
miyorsun, sesleri) Bir memleketin Başvekili 
Meclise danışmadan, istişare etmeden bu milletin 
parasından 200 milyon lirayı sarf etmeye ken
disinde nasıl salâhiyet bulur? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Memleketin 
hayrına, imarına sarf ediliyor. Babasının çiftli
ğine mi sarf ediyor? Yem yeşil bir memleket do
ğuyor, buna tahammül edemiyorsunuz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Arkadaş
lar; yapılan imar benim de imanındır. İstanbul 
benim de Istanbulmdur, Ankara benim de An-
karamdır. Fakat geçen sene Başvekil bilmüna-
sebe iktisadi politikadan bahsederken demişti ki; 
benim haberim olsaydı, malûmatım olsaydı böyle 
randıman vermiyeeek yatırımlara müsaade et
mez, kos koca Etibank binasının yapılmasına 
müsaade etmezdim. Kendileri böyle dedi mi, de
medi mi? (Sağdan, dedi, dedi, sesleri). 
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Büyük T\Jillet Meclisi kürsüsünden diyor ki, 

bu kürsü şantaj kürsüsü değildir, yalan kurgu
su değildir. Yani demek istiyor k i ; bu kürsü
den söylenenler muhakkak yapılmalıdır. Bir 
milletvekili bu kürsüden söylediklerini yapmak 
mecburiyetinde ise, Hükümet Reisi bulunan bir 
adam bu kürsüden söylediklerini yapmakla va
zifeli midir, değil midir? (Sağdan; bravo, ses
leri, soldan; yapıyor, yapıyor, sesleri) 

REÎS — Efendim müphem konuşmayınız, 
izah ediniz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Müphem 
konuşmuyorum arkadaşlar; demek istiyorum 
ki ; Hükümet Reisi bir sene evvel, ben malî po
litikada, inşaat politikasında tasarruf yapaca
ğım, temkinli hareket edeceğim derse ve bir 
sene sonra da, her hangi bir siyasi sebeple ve
ya başka türlü bir düşünce ile bundan vazge
çerse bu iş yürümez arkadaşlar. Ben istanbul 
imar edilmesin, demem, benim dilim tutulur. 
Fakat memleket imkânlarını ihtiyaçlarla ne za
man karşı karşıya getireceğiz? Biz memleketin 
imkânlarını ihtiyaçlariyle karşı karşıya getirip 
bunları tasnif etmedikçe, bunları bir katago-
riye bağlamadıkça bunun nasıl ve ne zaman için
den çıkacağız? Bir sene sonra yine Hükümet 
karşınıza çıkıp, bir sene evvel söylediğim ye
rine gelmedi derse yine tasvibedecek misiniz? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Onun tak
diri bize ait. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Yerine ge
lip gelmediğinin takdiri 445 kişilik grupunuza 
mahsustur. Memleketin mukadderatı size teslim 
edilmiştir, ama sonra vicdanınıza, Tanrı'ya, mil
lete hesap vermek mecburiyetiniz vardır. Bunu 
Himmet ölçmcn'in, takdir bize aittir, demesi 
üzerine söyledim. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Reis Bey 
söz istiyorum, sataşıyor. 

REİS — Rica ederim Hüseyin Bey, siz de 
burada aynı hakka sahipsiniz. Bu sözlerinizle 
Meclis vazifesini yapmıyor mu, diyorsunuz? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Himmet 
Ölçmen; (Bize aittir), dedi. Ben bir milletve
kiline sen diye hitabetmem, siz diye söylerim. 
(Soldan; vicdan diyor, nedir kasdı? Sözleri) 

Aziz arkadaşlarım, vicdan benim inhisarım
da olamaz, buna imkân ve ihtimal yoktur. 3 
seneden brei, hattâ bugün, hattâ bundan biraz 
sonra, bu kimseler karşılıklı olarak niçin ter-
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liyorlar, zorları nedir, bir şey mi güçlerine gi
diyor, döviz (transferinden mi geri kaldılar, ne 
oldu? Söyleyin. Yüzde 5 - yüzde 10 bir hak pa
yı verirsiniz. Karşılıklı, anlaşamadığınız yolla
rımızda ısrar edersek, netice alamıyaeağız, al
madık da. Hükümet gidecek, işleri yüz üstü bı
rakacak. 

REİS — Hüseyin Bey; konuşmanızı, temen
nilerinizi daha iyi kelimeler istimali suretiyle 
yapın. Ihtilât yapıyor. Sonra bütçe ile de ilgili 
olsun. Umumi politikaya geçiyorsunuz. 1957 
bütçesi ile ilgili olarak konuşun. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ağlebi ih
timal, 380 milyonluk Vergi Kanununu kabul 

edeceksiniz. Bu sene 380 milyon bir Hazine Ver
gisi alınacak. 

İlk tatbik neticesi, Millî Korunma Kanunun
da olduğu gibi, daha müzakeresi başlar başla
maz Türkiye'deki bütün stoklar derhal saklana
cak ve 380 milyon ne zaman kanuniye! kesbe-
derse ve onun karşısında mal ithal edilirse ve 
ondan yüzde 40 vergi alınırsa böyle netice ola
cak. Millî Korunma Kanununda burada parça
landık; dilimizin döndüğü kadar arz ve rica et
tik. Dedik ki ; Hükümetin teşkilâtı yoktur; it
hal imkânları müsait değildir; teşkilât ister, 
yoksa bu kanun semere vermez. Parça parça ol
duk ; fakat netice kanun çıktı ve bugün hep be
raber neticeyi gördük. 

Bugün de diyoruz ki ; 380 milyonluk kanu
nu yaptığınız zaman: 

Madde 1. — Piyasada ne kadar mal varsa 
% 40 ile satılacak ve bundan spekülatör istifa
de edecek. Bunun çaresi bulunmıyacak. 

Madde 2. — 380 milyondan Devlet bir fay
da gömuyecek, 380 milyon lirayı almak için 
döviz sarf edecektir. Bu sarfiyat 380 milyon li
ranın dört kat fevkmdedir. 

Bi'zde <bir tane belediye reisi vardı. Hem 
doktor, hem hâkim, hem avukat. Aziz arkadaş
larım bu adam bulunmaz bir adamdı. ('Soldan, 
netice, netice sesleri) 

Enflâisyona mâni olmak zorundayız. Enflâs
yona giden bir kalkınma vâki değildir, olmıya-
caktır. Bunun içîn dünyada bir ilim ieadedecek 
değiliz. Enflâsyon daima müterakim sermaye
yi spekülâsyona sevk ediyor. Arsa ve mülük 
fiyatları daima artıyor. Asri müterakim serma
ye daima buraya geliyor. Normal % 20 kazan--
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cini alan ve fabrikasını işleten bir adam, birik
miş parası ile spekülâtörlüğe gidiyor. Bugün 
•bankalar da bundan Ibaşka hir şey yapmıyor. 

Azi'z arkadaşlar, Millî Korunma Kanunundan 
sonra bu enflâsyonun neticesi birtakım faktör
lere sirayet etmişti. Bu sefer yavaş yavaş zirai 
mahsullere dâhil olmaya bağlıyacaktır. Yakın 
bir zamanda kanşmryacağı madde kalmıyacak-
tır. Ne yapacağız1? Arkadaşlar yollarını 'göster
diler; tasarruf yoluna gitmeye imkân yoktur. 
İhtiyaçları tasnif etmek lâzımdır. Arkadaşlar 
benim ricam netice olarak şudur; bu Hükümetin 
Başvekili, şimdiye kadar yani yedi seneden be
ri, Demokrat Partinin, demokrat hükümetlerin, 
iktidarların ve gruplarının Başvekilidir. Bu 
Başvekili değiştirmediğimiz takdirde.. (Soldan, 
gülüşmeler.) 

REİS -*- Hüseyin Bey; böyle bir şey tavsiye 
etmenize lüzum yoktur. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Benim ri
cam şu; bu Başvekilin şahsı ile ilgim yoktur. 
Hükümetin Başvekilidir, zihniyetiyle ilgiliyim. 
Yaptığı şeyleri sormak istiyorum. Ben'demek 
istiyorum ki, yedi seneden beri bu Hükümetin 
Reisidir, aynı 'zihniyetten ayrılmamıştır. Daima 
enflâsyona gitmek;, daima parayı artırmak yo
luna gitmiş ve bir muvazenei fikriye ve maliye 
temini yolunu tercih etmemiştir. (Soldan, gü*-
İtişmeler) Eğer Ora 'Başvekil 'bu fikirden vazge
çerse ölünceye kadar Başve'killi'k yapsın. Gee-
miyecekse bunu değiştirmekten başka çare yok
tur, arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar), (Soldan, 
gülüşmeler) 

REİS —- Osman Bölükbaşı, buyurun. 
CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTİSİ MEC

LİS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kır
şehir) — Muhterem arkadaşlar, Demokrat Par
ti Meclis Grupu adına tenkidlerimize cevap ve
ren.. 

REİS — Hilmi Dura şahsı adına konuşuyor. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hilmi 

Dura arkadaşımızın konuşmasının sonuna yeti
şebildim. Konuşmalarını dinlediniz. Mütecaviz 
bir eda taşıması için bir gayret sarf edilmediği
ni, objektif dillere ve mesnetlere dayanan bir 
konuşma olduğunu gördünüz. Böyle bir konuş
manın mukabili de bu kadar mütecaviz olma
malı idi. Bir Çin hikâyesinden bahsettiler: bizi 
mânevi körlükle itham etmeye kalkıştılar. Ben 
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kendilerini körlükle itham etmiyeceğim; çünkü 

! bir insan efaliyle kör olduğunu gösterirse baş
kalarının söylemesine lüzum yoktur. (Sağdan, 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Ne söylemişiz? Bünyemizin hazım kabiliyeti 
nazara alınmadan ne dereceye kadar makina-
laşmamız ilcabettiği esaslı bir tetkike tâbi tu
tulmadan, plânsız ve programsız makinalaşma 
yoluna gidilmiş, memlekete yüzlerce çeşit ma-
kina girmiş, yedek parça yokluğu, lâstik yok
luğu, tamir atelyelerinin kifayetsizliği, kulla
nacak ehil elemanların bulunmaması yüzünden 
bu millî servetten beklenilen randıman alınma
mıştır, demişiz. Hakikat böyledir arkadaşlar. 
Müsaade buyurursanız size bir kararınızı hatır
latacağım : Memlekete sokulmuş bulunan bu 
ziraat makinalarmdan tam istifadeyi sağlamak 
için yedek parçanın, lâstiğin bulunması icabet-
tiği kanaatini sizler de burada verdiğiniz bir 
kararla ifade ettiniz. Bunları memlekete zama
nında sokmıyan, ihmali olduğu kabul edilen 
bir bakan hakkında da Meclis tahkikatı açtı
nız. Benim söylediğim, benim müşahade etti
ğim hususlar, sizin açtığınız Meclis tahkikatının 
ifade ettiği hakikatlardan başka bir şey değil
dir. (Sofdan, bir ses, suç sabit olmada). Sabit 
olmadı diyor arkadaşımız. Bakanın ihmali 
olmadığı belki sabit olur amma, memle
kete lüzumlu malzemenin ithal edildiğine bu 
delâlet etmez. Şu veya bu mücbir sebep dola-
yısiyle bakan çırpınır, fakat memlekete bu mal
ları getirmek imkânını bulamaz, bu, bakanın 
mesuliyetsizliği hakikati değiştirmez. 

«Osman Bölükbaşı ziraatin makin al aşmasını 
istemiyor mu?» dediler. Böyle bir fikir benden 
sâdır olmadı. Ne dedim? Bünyemizin hazım ka
biliyeti nazara alınmalı dedim, gelişi güzel trak
tör ithal edildi dedim. Bir çocuk yüz gram ek
mekle iktifa eder, bir adam tam bir kiloya ihti
yaç hissedebilir. Ama bir adama yirmi kilo ek
mek yedirirseııiz ölümüne sebebiyet verebilirsi
niz. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kıyas 
maalfarik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sebati 
Bey yine fetvayı verdi. (Gülüşmeler) Zararı 
yok, fetvası her kitaba uygundur. (Gülüşmeler.) 

Ne demişim? Yüzlerce çeşit makina ithal et
tiniz demişim. Gelişigüzel ithal ettiniz demişim, 
Yalan mı söylemişim? Bütçe Encümenindeki mü--
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zakereleri hatırlıyan arkadaşlarım çok iyi bilir- | 
ler ki, Demokrat Partinin çok hararetli tarafta- j 
rı olan mebusları dahi bu traktör ithali mese
lesindeki ihmalleri hesapsızlıkları daima encü
mende tekrar etmişlerdir. 

Müsaade buyurursanız, encümende alenen 
cereyan etmiş bir müzakerede söylendiği için, 
bir hâdiseyi zikredeceğim : 

Burada karşımda bulunan Bütçe Encüme- | 
ninin ikinci Reisi çok Sayın Şefik Bakay bir 
gün encümende şöyle bir hâdise anlattı : 

Amerikalılar demişler »ki, «bir gün gelecek 
Türkler bize kızacaklar.» 

Şefik Bakay arkadaşımız sebebini sormuş, 
neden Türkler size kızacak? Ne yaptınız? Bize 
yardım ediyorsunuz. «Daha ne yapacağız, biz si
ze öksüz traktörleri verdik.» demişler. (Gülüş
meler) Şefik Bakay soruyor, öksüz traktör ne 
demek? Amerikalının cevabı : Fabrikası çoktan 
kapanmış, depolarda kalmış traktörler demek
tir. (Gülüşmeler.) Şahit burada, eğer yalan ise 
ifade etsinler, insanlıktan istifa edeyim. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar.) Binaenaleyh, hepi- | 
nizin hissettiği, vatandaşlarla temas ettiğiniz zâ- I 
man sizlere nakledilen ıstıraplara tercüman ol
dum. Bu hiçbir zaman makinalaşmanm aleyhin
de olmak değildir. 

Soruyorum, bizi Çin hikâyesi ile mânevi kör
lüğe mahkûm eden gözü sağlam arkadaşım Hil
mi Dura'ya buraya, makinalaşmanm aleyhinde 
imişiz biz. Soruyorum: Bütün ziraat makinaları-
nı, traktör de'dâhil, % 40 Hazine hissesine tâbi 
tutan Hükümet mi ziraatin makinalaşm asını teş
vik ^ediyor? (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Hâfızai beşer nisyan ile malûldür. Bu malu
liyetin mağdurlarını tenvir etmek lâzımdır, 
onun için vesika okumak lâzım. (Sağdan, bravo 
sesleri.) , 

Biz memleketin kalkınmasını istiyoruz, köy
lünün iştira kudretinin artmasını istiyoruz. 
Ama bu iştira kudreti Merkez Bankasında bası
lan, bir kilo kâğıdın üzerine dökülen bir şişe 
mürekkeple piyasaya çıkarılan 300 - 500 mil
yon lira ile olmaz. Ziraat Bankasının Merkez 
Bankası kaynaklarına ne» ölçüde müracaat etti
ğini anlamak için Merkez Bankası bültenini açıp j 
bakmak kâfidir. Merkez Bankası bir içtimai I 
yardım müessesesi değildir, şuna, buna para da
ğıtacak bir müessese değildir; bir iktisadi mü
essesedir. ' 
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Zirai kredilerdeki artışların hudut aştığını, 

memlekette malî ve iktisadi istikrarı bozduğunu 
bizzat Başvekil Adnan Menderes ve onun o za
manki Maliye Vekili Nedim ökmen kabul etmiş
lerdir. Bakınız Başvekil ne söylemiş, Nedim 
ökmen ne söylemiş: Gerçi şimdi ortada yok 
ya... (Soldan, bir ses buradadır). Hayır, yani 
göremiyorum da onun için söyledim. 

«1956 yılında zirai sektör kredilerinin de 
umumi hacminin daha fazla artmaması ve mev
cut kredilerin hakiki istihsal sahasında kulla
nılması üzerinde hassasiyetle durulacaktır.» 

Maliye Vekili bu sözleriyle iki şeyi itiraf 
ediyor : Birinci itiraf; memleketin o gün için
de bulunduğu şartlara göre zirai kredilerdeki 
artış enflâsyonist tesir yapıyor, iktisadi muva
zeneyi bozuyor, memleket için zararlı oluyor. 

İkinci itiraf; zirai kredilerin hepsi mahalli
ne sarf edilmiyor, istihlâk için kullanılıyor. İs
tihlâk için kullanılan krediden memleket ikti
sadiyatına hayır gelmez. 

Köylü yesin, köylü içsin, eğer piyasada mal 
yoksa çuvallarla bankmot verseniz köylüye, her
kesin karnının doyacağını mı zannedersiniz? 
Gidiniz köylüye sorunuz; «Almaz olaydık.» di
yorlar. «Gırtlağımıza kadar borca battık, ça
mura çöktük.» diyorlar. Eğer ben bu sözleri bir 
memleket endişesi ile burada söylemeseydim, bir
çoklarının hoşuna gider diye köylüye zirai kre
diyi daha fazla verin, derdim. İşte o zaman de
magoji olurdu Hilmi Bey; körlüğün maddisi 
vardır, mânevisi vardır. Herkeste yalnız maddi
si varsa çok görmeyin. 

Başvekilin beyanatı, 30 Ocak 1956 tarihli 
gazetelerde : «Kredi mevzuundaki diğer bir ka
rarımız da zirai kredilerin bugünkü hacminin 
artırılmamasına dikkat etmek olacaktır.» de
mek ölçü kaçmış Hilmi Bey. Bilmiyorum belki 
bu beyanatı siz başka türlü* bir izaha tâbi tuta
bilirsiniz. Amerika'dan Randall'm geldiği gün
lere tesadüf ettiği için yapılmış bir oportünite 
beyanatı ise onu da siz burada ifade ediniz. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

SOLDAN BİR SES — Başvekil artırmıya-
lım, diyor, eksiltelim, demiyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Eh, 
Başvekil hepsini birden itiraf edemedi de, bir dur
duralım; sonra düşünürüz demek istemiştir. 
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Şimdi arkadaşlar, vaktiyle Osman Bölük- j 

başı ne söylemiş : Sermayesi yüz milyon lira 
olan Ziraat Bankası ile 15 milyon köylünün ih
tiyacı karşılanmaz, demiş. Çok doğru söylemiş. 
Gövdemi bugün bu sözün altına basarım. 

Ben o kanaatta bir adamım ki, fikirlerinde 
her gün bir değişiklik yapan, her gün milletin 
karşısına başka bir hüviyet ve veçhe ile çıkan
ların bu memleket için Moskof kadar tehlikeli 
olduğuna inanan bir adamım. (Sağdan, şiddet
li ve sürekli alkışlar, bravo sesleri) Bu itibarla 
o söylediğim söz bugün de kanaatimin ifadesi
dir. Haşim Tatlıoğlu işte burada, gözleri yaşa--
rarak gömleği kısa köylünün hikâyesini anlat
mıştı bana. «Bölükbaşı, köylünün kolunu mu 
kesmek istiyor?» dedi, Hilmi Dura. Biz kol kes
mek, baş kesmek dâvasında değiliz. Kol kesmek, 
baş kemek kudret sahiplerine, iktidar sahiple
rine yaraşan bir şeydir. Celâllanmak onlara ya
raşır. (Sağdan, bravo sesleri) 

SBBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Sen de 
celalli konuşuyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
hakikaten celalli ifadesiyle konuşuyorum, o ka
dar. 

Zaman olur ki, zirai krediler artırılsın de
nir, zaman olur ki, hududu geçtiniz, denir. Yüz 
milyon az demişim. Belki tabiî had beş yüz 
milyon, belki bir milyardı, ölçüp, biçip de bir 
rakam vermedim. Ama bu hududu açtığınız 
zaman vaktiyle yüz milyon az dedim diye aştı
ğınızı size hatırlatmak hakkından mahrum mu 
kalacağım? (Soldan, bir ses: «Ne kadar olması 
icabettiğini söyle.») Bu Meclis kürsüsünde se
nin Hükümetin katî bir rakam veremiyor, ben 
nereden vereceğim. 

Müsaade ederseniz, size bir hâtıra anlatayım : 
Müsaade buyurursanız, Hükümetin emrinde o 
kadar mütehassıslar var ki, dilleri bir açılsa 
Hükümet çok yardım görür onlardan. (Sağdan, 
alkışlar) Vaktiyle Mehmet Akif, trene binmiş 
Küçükçekmece'ye gidiyormuş. Bir tane genç 
oturmuş, hani Fransızca (prendre) kelimesi var 
ya, almak mânasına, «Bugün treni aldım, falan 
yere gittim.» detmiş. O zaman Mehmet' Akif şu 
cevabı vermiş, «Oğlum, o treni henüz senin Dev
letin 'de alamadı::?; Senin Hükümetin sağlam bir j 
şey getiriyor mu ki, bir mebustan bu kadar şey 
istiyorsunuz? (Sağdan, alkışlar), (Gülüşmeler) 
Biliyorsunuz o zaman tren ecnebilerin elinde idi. | 
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1955 te Mecliste müzakereler cereyan ediyor. 

Hesaplı, kitaplı olduğunu s_öyliyen, sözlerini is- » 
tikbalin muhtelif ihtimallerine göre ayarladığını 
iddia eden durendiş bir hükümet reisi olduğunu 
söyliyen Menderes, bu kürsüden muhalefete dön
müş, - Hilmi Beyin kullandığı tâbiri kullanma
ma bilmem müsaade eder misiniz? - Demagojik 
bir çıkışla, «Haberiniz olsun 1957 de zirai kredi 
3 milyar olacak.» demiştir. Aynı Başbakan bir 
sene sonra «Zirai kredilerin hacmini artırmıya-
cağız.» demiştir. Tezat arıyorsanız, samimiyet
sizlik arıyorsanız, bu sözlerde arayınız. (Sağdan, 
bravo sesleri) 

İstikrar fikrine itiraz ediyorlar. Acaba istik
rarsız bir iktisadi kalkınmanın devamlı olacağı
na inanıyorlar mı? Enflâsyon bir çığ gibi geliş
tiği zaman her şeyi yutar. Kalkınma, hakiki ta
sarrufla olur. Enflâsyonla kalkınma yapmak en 
adaletsiz bir verginin altında milleti inletmek 
demektir. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) Enf
lâsyonla vergi yükünü adaletsiz bir şekilde fa
kire, zengine müsavi olarak yükliyecek yerde 
mesuliyetini müdrik bir Hükümet, rey endişesi 
taşımıyan bir Hükümet gelir, milletin karşısında 
der ki; «Milletin istikbalinin parlak olmasını is
tiyorsanız, şu hareketleri yapmak lâzım, şu kül
fetlere hepinizin katlanması lâzım.» Zengininden 
zenginliğine göre alır, fakirinden fakirliğine gö
re alır, böylece toplanan paralarla kalkınma ya
par. Ekrem Alican'm dediği gibi; Merkez Ban
kasını bankmot ambarı haline getirmez. (Sağ- -
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bilmiyorum, bu kadar izahatım Hilmi Bey 
biraderimizin gözünü açtı mı? (Sağdan, alkış
lar.) 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben, evvelâ çok sevdiğim ve-
lût Hüseyin Balık arkadaşımızın ifadelerinin 
bir kısmına cevap arz etmekle söze başlıyaca-
ğım. 

Hüseyin Balık arkadaşımız hakikaten parti
mizin müntesibi olduğu zamanlar en ileri gide
nimizden 100 fersah ilerde' olmak üzere daima 
partimizin başında bulunanları medhü sena et
meyi kendisine vazife bildi. 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Biz, seni 
böyle biliriz. 

RElS — Ahmet Bey rica ederim, heyecan-
lanmıyalım. sinirlisiniz, kendinize geliniz... 
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ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, bunun misali pek çoktur. Ne 
zaman bu kürsüye çıksa, Menderes'i iltifatlara 
garkeder, millet sizinledir, Meclis sizinledir, size 
yardım için elimizden geleni yapacağız, der ve 
bunu kendisine bir zevk telâkki ederdi. 

Halbuki, günler geçince, Demokrat Partiye 
intisabı devresi sona erince arkadaşımız kana
atlerini 360) derece. (Aynı yere gelir sesleri) 380, 

• derece, 180 derece, ne derseniz deyin, aksi olarak 
inhirafını, söylüyorum. Ve bu arkadaşımız daima 
Başbakana şunu temenni ederdi, buyururlardı ki, 
«siz Sayın Başbakanım çok iyi insansınız, ama 
bugün için etrafınızda çok kötü insanlar toplandı 
ve sizi sardı. Siz bu memlekete hizmet yapamaz 
oldunuz. Size daima çelme taktılar» îşte bugün 
de yine ifade ettiler. «Etarafmızdakileri temizle
yin» Arkadaşlar biz vazifemizi yaptık ve Mende
res ile birlikte parti olarak etrafımızı temizledik. 
Ve sizleri meydana getirdik. (Ooo sesleri) 

HASAN KANGAL (Tokad^ — Yaşa be Zeki. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Her mâ

nada zekisin. 
ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; hakikaten temizlenen bu insan
ların dün içimizdeki hizmetlerini inkâr etmeye 
mahal yok. Ama bugünkü murakabelerinde de 
bitarafane ve hakşinas olmaları icabederdi. 

Arkadaşlar Balık burada konuşuyor; velûd 
ifadesiyle her şey söylüyor; her türlü tenviri, 
tenkidi yapıyor; bir az sonra diyor ki; ben sizin 
gibi asfaltta gidemiyorum; yani hiçbir engele te
sadüf etmeden yürünüyorum; ben dikenli bir 
yolda yürüyorum. 

Hangi dikenli yol? Şu kürsü; hürriyet dâvası 
ve mânası altında Baştan aşağı bu çatı altında 
bulunan arkadaşların tahkirine vesile olacak ka
dar hürriyetsizliğe gidecek kadar suiistimal edil
di. Hangi hürriyetten, hürriyetsizlikten bahsedi
yor? Hangi dikenlikten bahsediyor? 

Arkadaşım kalkmış, bize yol gösteriyor. Bun
dan evvel de bize yol gösterenler oldu. Diğer bir 
parti başkanı da grupumuza hitabetti ve bizi is
yana teşvik etti. Bugün daha küçük çapta bu 
işi Hüseyin Balık yapıyor; yapmak istiyor. 

Demokrat Partinin müntesibi milletvekilleri 
memlekete yapacakları hizmetlerde kimin arka
sından, kimin yanında gideceklerinde kararlıdır
lar. Bugünkü zihniyet bunun ifadesidir. Allah 
sizi, size ve bizi, bize bağışlasın. (Âmin sesleri) 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Allah 

sizi, bize ve bizi de millete bağışlasın. 
ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Kehanet

te bulunuyorlar, 445 milletvekilinden 100 tanesi 
buraya gelemiyecekmiş. Ekseriyette gelecekmiş, 
ama değişip gelecekmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Demokrat Parti 
mebusları olarak, eskiden olduğu gibi, babadan 
oğula intikal eden veya tapulu mebusluk yapmak 
için buraya gelmedik. Bu memleket bize itima-
dettiği müddetçe gelecek ve millete hizmet ede
ceğiz. Bunlar dünün kötü âdetlerinden başka bir 
şey değildir. Bizim böyle bir iddiamız yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Partide me
busları eskiden olduğu gibi şefler millete dikte 
ettirmez. Demokrat Partinin milletvekilleri 
kendi başkanının emri ile seçilip gelmez. Mil
let seçer ve millet gönderir. Mazbatalarını mil
let yapar. Dünkü sahtekârlarla, dünkü gibi 
rey almadan buraya mebus kimse gelmez. Onun 
için mavi boncuğa Demokrat Parti milletve
killerinin ihtiyacı yoktur. Onlar ancak Cum
huriyet Halk Partililere mahsustur. 

MEHMET HAZER (Kars) — Adnan Men
deres istediğini çizer, istediğini yazar. 

REİS — Bu taraflara temas etmeyin Zeki 
Bey.. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir misalden bahis buyuruldu. 
Bir tren hikâyesi anlattı ve arkasından gördük 
ki, istanbul'un imarı çıktı. 

Arkadaşlar, Devlet bütçesinden İstanbul'un 
imarına kaç kuruş tahsis buyurdunuz? Eğer 
kendi imkânlariyle, geniş servetleriyle İstan
bul'un gizli kalmış hazineleri meydana çıka
rılıyor ve yakın bir âtide yaratmak imkânları 
bu milletin gözünün önüne seriliyorsa bundan 
en az sizin de bizim kadar iftihar etmeniz lâ-
zımgelir. İstanbul yalnız İstanbulluların değil, 
Türklerin, Yakın - Şark'm, İslâm âleminin ve 
nihayet Asya'nın gözbebeğidir. Orada hazine
ler yatar, orada tarih yatar. Binaenaleyh ora
ya sarf edeceğimiz her parada, yıkılması lâ-
zımgelen her yerde ve vurulacak her kazma
da muhalefetin de payı olması lâzımdır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hesaplı olmak 
kaydiyle. "" 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Evet, cad
de açıyorum, yol açıyorum, faytonla gidile-
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cek yolların motorlu vasıtalara geçit vermesi 
için yol yopıyorum. Liman yapıyorum; rıhtım 
yapıyorum, elbette bunlar yol ister, arkadan 
beslenmek ister. ^ Bugüne kadar yapılmamış ise 
onun vebali geçmiş iktidarındır. Bundan son
ra biz gitsek de, bizden sonra gelenler bu ha
yırlı teşebbüsü elbette devam ettireceklerdir. 
Bunu bitirmeye mecburdurlar. İstanbul buna 
lâyıktır. Yapılan bir suiistimal varsa, imarı 
beğenmiyorsanız gelir buradan açıktan açığa 
ifade edersiniz. Hiçbirinizin dili • İstanbul'un 
imarı için aleyhde konuşamaz. Konuştuğu gün 
İstanbul halkı sizi çarpar. (Soldan, bravo Ze
ki sesleri. Sağdan, rey alamazsınız sesleri) 
Fikrim anlaşılmadı. Bizim rey avcılığına ihti
yacımız yok. İstanbul'da yaptığımız, millete 
bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin azameti 
karşısında hiçbir tarize mahal vermiyecek bir 
iştir., Biz orada fabrika yapmıyoruz, istihsal 
yapmıyoruz, yıkıyoruz, İstanbul'u meydana çı
karmak için yıkıyoruz. Belki birtakım vicdan
ları sızlatabiliriz, belki istimlâk sebebiyle bir
takım gayrimemnunlar yaratabiliriz. Rey av
cılığı yapan insanlar böyle hareket etmez. 

Yine arkadaşım burada buyuruyorlar : Siz
ler millete ve Tanrıya hesap vermeye mecbursu
nuz, vazifenizi yapınız. Fakat arkadaşlar, bizi 
çağırdığı vazife nedir biliyor musunuz? Vazi
fe diye bize tevcih ettiği şey, şu başınızdan 
Başbakanı deviriniz. Biz bunu yaparsak mille
timize ve Tanrımıza karşı olan vazifelerimizi 
yapmış olacakmışız. Ama bunu yapmazsak he
pimiz töhmet altında kalacağız. Çünkü, daha 
evvel Paşa babaları yine aynı fikri bize bir iki 
sene evvel aşılamak istemişlerdir. (Soldan, bra
vo sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizin babaları
nız ne? O sizin de babanız idi. 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Allaha 
çok şükür ki, başımızda değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — O vak
tiyle 'bizim değil, Menderes'in babası idi. 

ZEKİ ERATAMAN ((Devamla) — Şimdi 
Hüseyin Balık'a hitabediyorum. Bir zamanlar 
burada partinin içinde bulunan bu arkadaş ne 
buyuruyor ? İsyan bayrağını çekelim diyen Hü
seyin Balık arkadaşımızın bugün burada bu şe
kilde konuşmaya hakkı yoktur. Dün Cumhuri
yet Halk Partisinin başında kaatillerden bah-
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sedereesine ve kaatiller diye ifade eden bir kim
senin bugün meddahlık yapmasına izafe etmek 
lâzımgelir. (Sağdan, sen de meddahsın sesleri) 
Allaha çok şükür değilim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ya, şiirleriniz.. 
Şiirleriniz ne oluyor? 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Siyasi 
hayata atıldıktan sonra tek bir vesika gösterir
seniz, şeref duyarım, gurur duyarım ve her tür
lü mesuliyeti takabbül ederim. 

REİS — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Hatibin sözünü kesmeyiniz. Rica ederim. 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Sırrı Bey 
görüyorum ki huyunuzdan vazgeçmiyorsunuz. 
Ben bu kürsüye pek çıkmam. Sizin gibi bu kür
süyü fazla işgal etmem. 

REİS — Zeki Bey, Riyaset lâzımgelen ihtarı 
yapıyor, siz devam edin. 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Arkadaş
larım, burada ikide bir hürriyetten bahsederler. 
Sanki Demokrat Parti hürriyetleri gasbetmiş-
tir. 

Aziz arkadaşlar, iktisadi kalkınma ne kadar 
tahakkuk ederse etsin hürriyetlerin talhdidine 
gidilirse millî murakabenin tam yapılamıyacağı-
nı burada ifade ettiler. 

Acaba dünü hatırlıyorlar mı? Hangi hürri
yetten bahsetmektedirler? Dünün hürriyet anla
yışının iştiyakını çekenlere hitabetmek isterim : 
Vatandaşları sorgusuz, sualsiz kurşuna dizen
lerin devrinde mi hürriyet vardı? Bu hürriyeti 
mi istiyorsunuz? Polis emriyle tevkifler devrin
de mi hürriyet vardı?. Bu hürriyeti mi istiyor
lar arkadaşlar?.. Gençliği tabutluklarda çürü
ten, beyinlerinde ampul yakanların devrinde mi 
'hürriyet vardı?.. Sağcı ve solcu töhmetleriyle 
zindanlara atılan gençlerin hürriyetini mi özle
mektedir?. Maden ocaklarındaki kırbaç altında 
mecburi iş mükelleflerinin hürriyetini mi isti
yorlar?.. Muhterem matbuatımızın çıkardığı ga
zetelerin telefonla kapatıldığı devrin hürriyeti
ni mi istiyorlar?.. İbadet yerlerinin depo yapıl
dığı, vatandaşın Allaihla olan dinî münasebetle
rine, ibadet şekillerine ve ibadet dillerine mü
dahale edilen devrin hürriyetlerini mi istemek
tedirler?.. '(Sağdan, gürültüler) 

MEHMET IIAZER (Kars) — Reis Bey dini 
siyasete alet ediyor. Lütfen müdahale edin. 

REİS — Zeki Bey 20 ye iki dakika kaldı. 
ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Karar 

— 428 — 
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alınız; müsaade edin de cümlemi bitireyim, efen
dim. 

REÎS — Buyurun. 
ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Vatanda

şın mukaddes reylerinin çalındığı, sırtlarının 
kırbaçlandığı,, ağızlarına hayvan pisliklerinin 
doldurulduğu devrin hürriyetini mi arzu et
mektedirler?.. Bugün Demokrat Partinin 
hürriyet anlayışı medeni milletlerin hürriyet 
anlayışı ile tam mutafbakat halindedir. Biz 
memlekette sükûn istiyoruz. Millî irade ile iş 
başına gelecek hükümetlerin badema seçim dı
şında, kanuni murakabe ve Meclis murakabesi 
dışında, sokak başlarında, meydanlarda vakitli 
vakitsiz kapalı yerlerde vatandaşın her an bir 
seçim atmosferi altında tutulmasına ve Hükü
metin çalışma imkânlarının selb edilmesine im
kân verilmiyecektir. Tedvin buyurduğunuz ka
nunlar bu huzur ve sükûnu temine matuftur. 
Seçimin meşru mücadele günlerinde; her par
tili, her vatandaşın Hükümet icraatına ve ik
tidar partisi hakkında kanuni tenkidleri en ge
niş imkânlarla elbette yapacaktır. Onun dışın
da seçimi kaybeden partiler meşru kongrelerin 
dişinde gelişmelerini ve yeni bir seçim devre
sini sükûnetle "beklemek mecburiyetinde kala
caklardır. 

1958 seçimleri için şimdiden göstermekte ol
dukları itimatsızlığa gelince : 1*954 seçimlerinin 
ne 'kadar büyük millî huzur ve anlayış içinde 
yapılmış olduğunu hatırlıyanlar, bugünden 
1958 i şüpheli duruma sokmak gayretine şim
diden başlamışlardır. Bu noktaya parmak bas
mak lâzımdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Konu
şan Kırşehir mebusiydi, unutmayınız. 
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ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Elbet-

teki büyük millet yapılanları görecek, yapılmak 
istenenleri anhyaeak ona göre millî vicdanının^ 
takdirini sandık başında izhar edecektir. Şim
diden vatandaş muhabbetinden ve takdirinden 
nasibi kesilmiş olanların birtakım mazeretler 
aramalarını.. (Bravo sesleri, alkışlar) mağlûbi
yetlerinin ilânı olarak kabul etmek isteriz. 

REİS — Celsenin kapanmasına iki dakika 
kalmıştır. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — fAz kaldı 
efendim. (Devam, devam sesleri) „ 

Bu kürsüde hürriyet kahramanlığı yapanla
ra gelince : Bugün Dempkrat Parti patenti ile 
mebusluklarını kazanmış olarak hürriyetsizlik 
kldiasjyle hürriyetimizi tahdidetmeye yeltenen
lere şunu hatırlatmak isterim ki, millî vicdanın 
takdiri ile yeni bir seçim süzgecinden geçer ve 
karşımıza çıkarlar ve yeni hüviyetleriyle fikir
lerini ve kanaatlerini ortaya. koyarlarsa daha 
hürmete lâyık insanlar olarak sözlerine ve ten-
kidlerine kıymet vermek yerinde olur. Bugün 
için Demokrat Partinin... 

REÎS — Meclis kararı saat sekize kadardır. 
(Devam, devanı sesleri) 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Millî hiz
metlerdeki başarılarından en az bizim kadar na- . 
sibedar olmaları lâzımgelenlerin bizi eski fikir 
ve kanaatlerinden rücu ederek tenkide teşebbüs 
etmelerini hüzünle karşılamamak elden gelmi
yor. (Şiddetli alkışlar) 

REİS — 22 Şubat Cuma günü saat onda top
lanmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,03 

SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Gevaş Kaymakamı Necati özdemir hakkın
da vâki şikâyet dolayısiyle ne muamele yapıldı
ğına d-air sualine Dahiliye Vekili Namık (redil:'-
\n tahrirî ce uabı (7/306) 

12 . II . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak* cevaplandırılmasına delâleti
nizi rica erlerim. Diyarbakır 

Dr. Yusuf Azizoğlu 
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Gevaş Kaymakamı Necati özdemir tarafın

dan resmî dairede hakaret ve tehdide mâruz ka
larak makamınıza 28 . IX . 1956 tarihli dilekçe 
ve 24 . X . 1956 tarihli telle şikâyette bulunan 
Gevaş kazasının Pişvanik köyünden M. Fehmi 
Şeker'in, şikayetiyle ilgilenilmediği gibi müra
caatına da dört aydan fazla bir zaman geçtiği 
halde cevap verilmediği öğrenilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesinin (Şahsa aid-
olarak vııkubulan müracaatın neticesi müstedi-
ye tahriren tebliğ olunmak mecburidir.) Âmir 
hükmüne riayet edilmemiş olmasının sebebi ne
dir? Ve mesulleri kimlerdir? Şikâyet üzerine ve 
şikâyet edilen kaymakam hakkında yapılan mu
amele nedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 20 . II . 1957 

Öziş G. M. 
î. Ş. M. Şikâyet 

Sayı : 511/2021/5470 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Makamına 
13 . I I . 1957 gün ve 7 - 306 - 3891/17415 

sayılı yazıları karşılığıdır. 
Diyarbakır Mebusu Sayın Dr. Yusuf AzLs-

oğlu tarafından verilen tahrirî sual takrirrni 
cevaplandırıyorum : 
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Gevaş kazasında ikamet eden M. Fehmi Şe

ker'in Cumhurreisliği Yüksek Makamına ve Ve-
letimize ayrı ayrı aynı mevzuda yaptığı şikâyet 
üzerine yapılan tahkikat neticesinde : 

28 . IX . 1956 günü İskele köyündeki hususi 
muhasebeye ait bahçenin satılması esnasında ko
misyon tarafından yapılan incelemede, muamele 
noksanlığından satış ihalesinin geri bırakılması 
üzerine, komis3ron huzuruna giren müşteki M. 
Fehmi Şeker, ihalenin neden geri bırakıldığını 
sormuş, kendisine vaziyetin izah: olunmasına rağ
men orada kalmakta ısrar etmesi üzerine komis
yon odasını terk etmesi lüzumu tebliğ olunmuş
tur. 

Geyaş Kaymakamı Necati Özdemir tarafından 
hakaret ve tehdide mâruz kaldığı hakkındaki 
iddiası sabit olmamıştır. 

Keyfiyetin müştekiye tebliği 1 . XI . 1956 gün 
ve 511/13493 sayılı yazımızla Van Valiliğine teb
liğ edilmiş, ayrıca T. B. M. Meclisi Arzuhal En
cümeni Reisliğine yapmış olduğu müracaata da 
29 . I . 1957 gün ve 511/1144 sayılı yazımızla ce
vap verilmiştir. 

Saygıyle arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

»0<( 

T. B, M. |¥. Matbaası 


