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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 
t kinci celse 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki görüş
melere devam olundu. 

İçel Mebusu İbrahim Gürgen, müzakere es
ri asında söz kesmek suretiyle müzakerenin se
lâmetini ihlâl 'ettiğinden kendisine Riyasetçe iki 
ihtar cezası verildi. 

22 . II . 1959 Pazar günü saat 10 da topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu thsan Gülez 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Jlakkı Kurmel 

Birinci celse 
> Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilme

si hakkındaki Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi okundu ve izinler ayrı ayrı kabul edil
di. 

Ankara Mebusu Faik Ahmed Barutçu'nun, 
Çanakkale Mebusu Halim Alyot'un, 
İzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç'in tahsisat

larına ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkereleri okundu ve tahsisatlarının verilmesi 
kabul olundu; 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki görüş
melere devam edildi. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Hakkı Kurmel 

Lâyihalar 
1. — Almanya Hükümetinin ve Alman teba

ası hakiki ve hükmi şahısların Türkiye'deki 
emvaline vaz'edilen takyidi muamele ve tedbir
lerin kaldırılmasına dair kanun lâyihası (1/338) 
(Hariciye ve Ticaret encümenlerine) 

2. — 2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/339) (Sanayi ve Bütçe encümenle
rine) 

Teklif 
3. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm. öğ

retmenlere kitap tahsisatı- verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/302) (Maarif, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4. — içel Mebusu Yakup Karabulut ve Ko, 

caeli Mebusu Cemâl Tüzün'ün, Askerî Temyiz 
Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve azaları ile 
askerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkın
daki 6775 sayılı Kanuna bağlı cetvelin değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Kayseri Me
busu Hakkı Kurmel ve Sakarya Mebusu Baha 
Hun'un, Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Mü
dafaa Encümeni mazbatası ile, Tunceli Mebusu 

DİLEN EVRAK 

Arslan Bora'nın, Askerî Temyiz Mahkemesi Re
is, Müddeiumumi ve azaları ile askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatası ile, Muvakkat Encümen 
mazbatası (2/127, 2/225, 2/136, 2/54) (Ruz-
nameye) ' 

5. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası, (1/333) (Ruznameye) 
' 6. — Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (A/ l ) ye (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/334) (Ruz
nameye) 

7. — Türk Parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddeti
nin uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/251) (Ruz
nameye) . 

8. — 150 milyon liralık maden; ufaklık para 
bastırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin son fıkrasının tadiline dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/308) (Ruznameye) 

2. — HAVALE 

— 410 — 



9. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/314) (Ruznameye) 

10. — İstanbul Teknik.. Üniversitesi 1958 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/323) (Ruznameye) 

11. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/324) 
(Ruznameye) 

12. — Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/325) (Ruzna
meye) 

13. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/326) (Ruzna
meye) 

14. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1958 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/335) (Ruznameye) 

15. — İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kânun lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/336) Ruz
nameye) 

REÎS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Mehmet Ali Oeylân (Kırklareli) 

REÎS — Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

REÎS — Efendim, Ibâzı arkadaşların hava 
meydanına giffcmiş olmaları ihtimaline ve şu sı
rada gelebilmeleri /mümkün ©'İmadığına göre 

Dahilî Nizamnamenin 81 nci maddesi gereğince 
ekseriyet mevcut değilse de, ibü maddenin ver
diği imkâna binaen yarım saat sonra (ekseriye
tin mevcudolacağı düşünülerek İnikadı tehir 
ediyorum. 

10,20 

REÎS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KATİPLER : Attilâ Konuk (Antalya).. Mehmet Ali Ceylan (Kırklareli) 

REÎS — Arkadaşlarımızın büyük bir kısmı
nın harva meydanına 'gMiği anlaşıldığından İni
kadı saat 15 e talik «diyoruz. 

Saat : 10,55 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,06 

REİS — Reisvekili Agah Erozaıı 

KÂTÎPLER : Abdullah Keleşoğlu (Samsun), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacafetır, efendim. 
(Çanaikkale mebuslarına ıkadar yoMaıma ya

pıldı.) 
REİS İnikadı açıyorum, efendim. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Başvekil Adnan Menderes'in vazife ile 
yurt dışına yapacağı seyahatten avdetine kadar 
Başvekilliğe Millî Müdafaa Vekili Eteni Mende
res'in vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/372) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 
Türkiye Büyüfc Millet Meclisi Reisliğine 

Başvekil Adnan Menderes'in vazife ile yurt 
dışına yapacağı seyahatten avdetine Ikadar 'Baş
vekilliğe, Millî Müdafaa Vdkili Effceım Mende
res'in veMllilk etmesinin, Başve'Mlin telklifi üze
rine muvafı'k görülmüş olduğunu sajyigı ile arz 
ederim. 

Reisi'cuınrhur 
C. ©ayar 

REİS — Ittılaınıza arz «dikiliştir, efendim. 

2. — Basın - Yayın ve Turizm Vekilliğine 
Devlet Vekili Abdullah Aker'in vekâleten tâyin 
edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/373/ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Basın - Yayın ve Turizım Vekilliğine Devlet 
Vekili Abdullah Aker'in velkâleten tâyininin, 
Başvekil Vekilinin teklifi üzerine, muvafık: ıgö-
rülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumlhur 
O. ıBayar 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umûmiye 

kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/258) 

REİS — Bütçe Encümeni sözcüsü Behzat 
Bilgin. Bütçe En. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz 
mir) — Muhterem arkadaşlar 1959 Muvazenei 
Umumiye Kanunu üzerinde ve bununla ilgili 
iktisadi ve malî meselelerimiz hakkında görüş
lerimizi Bütçe raporumuzda arz etmiş bulunu
yoruz. umumi müzakerelerin başlamasından be
ri muhtelif hatip arkadaşlarımızın kıymetli mü
talâalarını dinledim. Bu itibarla bâzı noktalarda 
görüşlerimizi tekrar arzetmek lüzumunu hisse
diyorum. Bilhassa muhalefet sözcüsü arkadaşı
mızın noktai nazarlarını dikkatle 4akibett i m, ve 

not ettim. Maruzatımda raporumuza taallûk 
eden hususlardaki yanlış nakilleri tashih etmeğe 
imkân nisbetinde çalışacağım. Muhterem arka
daşımız sözlerinin bir yerinde şu mütalaayi der-
meyan ettiler: «Bizim gibi yılda % 3 nispette 
nüfusu artan, hayat seviyesi düşük bir memle
kette ferdin terfihinin ve Garp memleketleriyle 
aradaki farkın süratle izalesinin hedef olduğu 
hususunda birleşmekteyiz» Dediler. Her halde 
bunun böyle olması icabeder. Ancak mütalâa
larını dinledikten sonra bu görüş birliğinin maa
lesef sözlerle teyidedilmediğini müşahede ettim, 
(jünki ifade buyurdukları Türk vatandaşlarının 
hayat seviyesini yükseltmek ve Garp ile aramız
daki mesafeyi kısaltmak hususunda gerçekten 
görüş birliğine varıyorsak bu maksadı temine 

— 412 
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matuf olan gayretlerimizin takdir ile karşılan- ı 
ması icabeder. O halde bu maksadı istihsal için 
yapılan gayretlerin neticesi olan millî gelirimi
zin artışını, ki biraz sonra diğer memleketlerle 
mukayese edeceğim. Takdir ile ifade etmek ica
beder. Devlet hizmetlerinde kaydedilen hare
ketler takdir ile ifade edilmek icabeder. Halbu
ki muhalefetin muhterem sözcüsü takdirlerini 
yalnız esirgememekle kalmamış, hakiketlerin ak
sine, olan tenkidlerde bulunmuştur. 

Arkadaşım dedi ki, hükümetin politikasında i 
muvaffakiyet yoktur. Demokrat Parti Hükü
metlerinin iktisadi ve malî sahadaki politika
larını, devamlı olarak âdeta bir slogan halinde, 
ifadelerinde basiretsiz ve hatalı bir politika I 
olarak tavsif etmişlerdir. Görülüyor ki, mu
halefet sözcüsü arkadaşımız hakikaten bir te
mayı ele almışlar, bir maksatla bu temayı iş
lemek karariyle konuşmuşlardır. 

Demokrat Parti Hükümetlerinin sekiz sene
den beri muvaffak olmadığım belirtmek için 
objektif olarak değil, yalnız muayyen emellere 
hizmet noktasından tek taraflı olarak ele aldık
ları birtakım rakamlan öne sürerek mütalâa 
beyan etmişlerdir. * J 

Şimdi bunların hakikatle ne derece mutabık 
olduğunu zikretmek lâzımdır, önce istitraden 
şunu arz edeyim ki, îsmail Rüştü Aksal arka
daşımın bu meselelere vukufunu yakînen bil
mekteyim, fakat şuna kaaniyim ki kendileri 
bir malî ve iktisadi mütehassıs olarak değil, 
ancak Meclis dışında yapılmakta olan bâzı pro
pagandaları, teknik kılığa bürümek suretiyle j 
yeniden efkân umumiyeye arz maksadiyle ken- I 
di kanaatine de uygun olmadığı aşikâr bir ko-' 
nuşma yapmışlardır. Aksi takdirde birçok is- I 
tatistikleri ters taraftan almak, ilmî metot- j 
lar dışına çıkmak gibi bir metottan sakınıpta I 
şahsi görüş olarak fikirlerini ifade etmiş olsa- 1 
lardı böyle konuşmıyacaklarına yüzde yüz, su- I 
reti katiyede eminim arkadaşlar. I 

Şimdi, Hükümet muvaffak olmadı diyor- I 
lar. Bir Hükümetin muvaffakiyeti nasıl ölçü- j 
lür? Hükümet muvaffak olmadı. O halde mil- I 
lî gelirimiz % 50 nispetinde 1950 den bu yana I 
reel kıymet olarak nasıl artmıştır? Hükümet I 
muvaffak olmadı. O halde memleketin ticaret, I 
sanayi ve ziraat âleminin kredi ihtiyaçlannı I 
şimdiye Radar emsaline tesadüf edilmemiş şe- J 
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kilde nasıl karşılanmıştır? Hükümet muvaffak 
olmadı. Bütün istihsal sahalannda, ziraatta, 
sanayide, madencilikte, münakalâtta hulâsa her 
sahada istihsal ve hizmetlerin hacmi bir mis 
İme yakın bir seviyede nasıl artmıştır? Hükü
met muvaffak olmadı. O halde Devlet hizmet
leri bugünkü inkişafa nasıl vâsıl olmuştur? Na
sıl öğretmenlerin sayısı eskisiyle nispet kabul 
etmiyecek derecede yükselmiştir, nasıl okul 
lar artmıştır? Nasıl okuyan insanların miktarı 
yükselmiştir. Üniversiteler, liseler, teknik okul
lar, hastaneler, nasıl artmıştır? Ziraattaki in
kişaf nasıl olmuştur. Hükümet muvaffak ol
mamıştır, diyorlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ben arka
daşımızın bu iddiasına kendi ölçüleri, kendi kıs-
taslan ile reddedeceğim. Diyorlar ki, reel mil
lî gelirin miyarı nüfus başına artışıdır. Çok 
doğru. Bu miyarı kabul ediyorum. Fakat ken
dileri ne diyorlar? 

1953 - 1957 arasında millî gelir artışı orta
lama-% 2,3 tür fert başına henüz 1953 seviye
sinden azdır, diyorlar ve bunu bizim raporu
muzla işhat eıiiyorlar, sayfa 402. 

Muhterem arkadaşlarım; raporumuz sarili 
olarak bunu belirtmiştir ki gayrisâfi millî hâsı
la ve nüfus başına isabet eden gelir Türkiyede 
büyük miktarda artmıştır. Arkadaşımız bunu 
malesef ilmî bir görüşle ele almaktan içtinabet-
mişlerdir. Şimdi raporamuzun 384 ncü sayfa
sı 1948 piyasa fiatlariyle gayrisâfi millî hâsıla, 

Arîkadaşlari'm, 1950 senesi yüz itibar edildiği 
takdirde 1957 senesinde endeks % 15'2,6 dır. De
mek 'ki; 1950 den 1957 ye ikadar geçen 7 sene 
içinde % 52 reel olaralk ıgayrisâfi millî (hâsılada 
îbir artış hâsıl olmuştur. Bu 7 ye taksim edilirse 
takriben % 7,5 nispetinde bir raikam çikar. îs-
•mail Rüştü Beyin yedi senelik devrede alettevali 
ortalatma % 7,6 gayrisâfi millî gelir artışı kayde
den diğer bir memleketi ço% kolay olarak gös-
teremiyeceğine eminim. Gösterirlerde minnettar 
kalacağıma. Yedi senede, tabiî bunun çıkışı dü
şüşü vardır, fakat vasati1 olaralk alettevali 
% 7,5 artmıştır. Şimdi arkadaşımın benim iken-
dilerine yakıştıramadığım bu işi aksi cepheden 
göstermek için hesap 'oyunları var. 1950 yi meb
de olarak almıyorlar. Niçin 1950 yi mebde almı
yorlar? 1953 ü mebde alıyorlar.. 1950 den 1958 e 
kadar olan gelir artışı, sanki ayrı (bir balhistir. 

413 
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Bununla meselenin güya alâkası yoktur. 1954 ü 
ele alarak 1953 te endeks 139,1 1957 de 152,6 
aradaki fark 13 buçuk. Bu rakamları ele alıp 
1993 endeksi olan 139,1 e taksim 'ediyorlar. Ha
kikatte % 2,46 olan artış nispetini her nedense 
% 2,3 olarak gösteriyorlar. Böyle hesap yapılır 
mı? Bir devreyi ele alıp bunu parçalıyarak çok 
süratle artış kaydeden kısmını bir tarafa bıra
kıp 1954 teki millî gelirimizde üç sene menfî 
tesir yapan kuraklığı (hesaiba dâhil etmemek 
doğru olur mu? Böyle bir kuraklığın hüküm 
sürdüğü bir devre ile millî 'gelirimizin en yüksek 
olduğu bir devre arasında mukayese yapmanız 
doğru değildir. Nüfus başına gelir artışı.. Onu 
da arz edeceğim. Şuradadır. Tablo 4. 1950 de 
nüfus başına gelirimizin endeksi 100. 1957 de 
125,4, yani artış miktarı % 25,4 tür. Bunu 25,4 ü 
7 ye taksim edersek, yine burada nüfus başına, 
kötü senelere rağmen yüzde 4 her sene devamlı 
artış kaydedilmiştir. 

İsmail Rüştü Beyden rica ederim; Türkiye 
gibi nüfusu her sene mütemadiyen artış kayde
den memleketlerde nüfus başına bu nispette ar
tışlar vâki olduğunu lütfedip bize igöstersinler. 
Yoktur, arkadaşlar. 

Arkadaşımızın diğer görüşleri de yanlıştır. 
Diyorlar k i ; gayrisâfi gelir hâsılasında yatırım
lara ayrılan nispeti ölçmek lâzımdır, millî gelir
de fert (başına düşen miktarı ara ettim. 

Şimdi gayrisâfi millî hâsıla nispetine gele
lim. Raporumuııda 39 numaralı bir tablo vardır, 
409 ncu sayfada. Bu tablo bizim istatistik daire
lerimizden birisinin tablosu değildir. Bu tablo 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Da
iresinin, Birleşmiş Milletler Asamblesi karariyle 
M^sır, İsrail ve Türkiye üzerinde yapılmış mu
kayeseli bir etüdden alınmış bir istatistiktir. Bu 
tablo, mecmu kaynakların cari fiyatlarla yüz
desine nazaran millî masraf unsurlarını göste
rir. Bu tabloda 3 ncü numarada «sabit serma
ye teşekkülü» ele alınıyor. Burada Türki
ye'de 1956 senesinde, 1953 ten sonraki kuraklık 
nazara alınmasa dahi, yatırım nispeti % 14 tür. 
İsrail'de bu nispet aynı sene % 19 dur. Arkada
şımız diyor ki, İsrail'deki artış bizdeki artışın 
2 mislidir. Bu defa iki misli değil, % 36 fazla 
fakat bir de millî gelir artışların kendilerinin 
arzu ettikleri gibi, nüfus başına hesabı vardır. 
O da 6 No: lu tablodur. Sayfa 387: 1948 - 1950 
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devresinde 100 olan nüfus basma gayrisâfi 
millî hâsıla 1956 da İsrail'de 119 olmasına rağ
men Türkiye'de 124 tür. ' Hangi tarafta daha 
yüksek ilerleyiş olduğu görülüyor. Raporumuzda 
kaydettik. Bir de 39 No. lu tablo var. Bu tablo
ya nazaran gayrisâfi hâsıla ve ithalât fazlalığı
nın yekûnundan bilûmum istihlâk masrafları ten
zil edildikten sonra gayrisâfi sermaye teşekkülü 
Türkiye'de 1950 ye nazaran % 55,55 artmıştır. 
İsrail'de sabit sermaye teşekkülü daha büyük nis
pette olmakla beraber % 22 den % 19 haddine 
düşmüş, Mısır'da ise mühim bir azalma kaydet
miştir. 

İşte görülüyor ki, bizdeki artış İsrail'deki ar
tışa nazaran daima öne doğru gitmiş, İsrail'de 
azalmıştır. 

Diğer bir nokta \ rardır; İsrail'de ya
tırımların Tamamı üzerinden, yani yüzde 
yüz olarak, ithalât fazlasiyle karşılanmış 
olan yatırımlardır. Milli tasarrufla karşı
lanmış yatırımlar değildir. Birazdan yine 
Birleşmiş Milletlerden onun dokümanını okuya
cağım. Türkiye'nin kendi millî tasarrufundan 
karşıladığı yatırımlar nüfus başına İsrail'e na
zaran üstündür. İsrail'in tamamen borçlanmak 
suretiyle dış ithalât fazlası ile yaptığı yatırım
larla bizi mukayese etmekte hata vardır. 

Suriye'den bahsettiler. Nereden rakam aldığını 
bilmiyorum. Şunu ifade etmek lâzımdır ki, her 
ne kadar yatırımla millî gelir arasındaki nispe
tin ifadesi mühim ise de bundan daha mühim 
olan mesele nispetin esası olan millî gelirin ye
kûnudur. Eğer millî gelir yekûnu küçük bir 
miktara baliğ oluyorsa, Suriye'de olduğu gibi, 
söyledikleri rakam tamamen doğru dahi olsa -
doğru olduğuna kanaat da getiriyorum - bura
dan istihracedilen netice Türkiye'nin aleyhine 
olamaz. Düşük bir millî gelire nispetle, nispeti 
daha büyük gibi gözüken bir yatırım aslında 
daha büyük bir muvaffakiyet olmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şunu arz ede
yim: bizde yatırımların gayrisâfi hâsılaya nis
peti % 13,70, Suriye'de <fc 17,5 dediler. Suriye 
hakkında bilgim yok, doğru olabilir. Bundan 
sonra ısrarlı olarak enflâsyondan bahsettiler ve 
«8 yılda elde ettiğimiz geniş dış tediye imkânla
rına rağmen enflâsyonu, fasit dairesinin içine 
girmemizin sebebini iktisadi kalkınmanın âmili 
ve neticesi olarak gösterilen enflâsyonist kredi 
politikasında aramak lâzımdır.» dediler* ve büt-
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çe açıklarını enflâsyonun sebebi olarak göster
diler. Buna Samet Ağaoğlu arkadaşım gerekli 
cevabı verdi. Kanunun müsaade ettiği Hazine 
avansları nispeti dâhilinde ki, bu nispet Samet 
Ağaoğlu'nun ifade ettiği gibi % 1 veya 2 dere
cesini bile bulmamıştır, bu nispet dâhilinde bir 
Hazine faciütĞ'sinden istifade etmek enflâsyon 
değildir. Bunu her halde reddedemezler. Birleş
miş Milletlere ait dokümanlarla bu enfilâsyon 
iddiasının mahiyetini belirteceğim. 

Arkadaşımız takibedilen kredi politikasının 
neticesidir, dediler. Yani kredi politikamıza en
filâsyon âmil olmuştur. Ondan sonra aynı ar
kadaşım Büstçe Komisyonunda kredileri tahdit 
yolunda Hükümetin kararını tenkid ettiler. Si
zin kredi tahdidiniz ihtiyaçlara cevap vetmez, 
dediler. 

Şimdi, enflâsyon bahsinde mâruzâtta bulu
nacağım. 

Diyorlar ki, enflâsyon 1955 ten itibaren 
başlamıştır. 1954 e kadar Türkiye'de - arkada
şımızın kanaatinee - enflâsyon yoktu. Şimdi de 
yok ama C. 11. P. si 1951 den itibaren Türki
ye'de enflâsyon olduğunu ısrarlı surette beyan 
etmiştir. Ferid Melen bu beyanın öncüsü olmuş
tur ve yine de öncüsü almak şerefini muhafaza 
etmek ister. Halk Partisinin resmî görüşü o gün
den bugüne değişmiştir. Fakat, 1951 de enflâs
yon var, diyorlardı. 1954 - 1955 e* kadar aynı 
iddiayı tekrarladılar. Bunu ne maksatla ileri 
sürmüşlerdi t-? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Daha 
belirli bir hal almıştır da ondan. 

BÜTÇE Encümeni M. M. BEHZAT BİLGİN 
(Devamla) — Bakınız, maksatlı rakamlar ver
menin tipik bir misali daha : 1954 te 1 milyar 
414 milyondan, 1958 de emisyon 3 milyar^ 950 
milyona yükselmiştir, diyorlar, doğru; 1957 so
nundan itibaren 7 ayda 628 milyon liralık rekor 
bir sıçrama yapmış.. O da doğru. Ama, arkada
şımız mademki, 7 Ağustosa kadar işi götürüyor
lar, o tarihten bu yana niçin adım atmıyorlar? 
7 Ağustostan sonra aynı emisyon 3 milyar 419 
milyon düşmüştür. Yani 7 Ağustostan bu yana 
ki, yine 7 aylık bir devrede 501 milyon azal
mıştır. 501 milyon lira tenezzül etmiştir. Bunu 
da kaydetmek insafa uygun düşerdi, yapmadı
lar. Arkadaşım iddia ettiği enflâsyonun sebe
bini aradı, dedi ki, enflâsyonu bizzat körükli-
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I yen D. P. hükümetleridir. Bunu enflâsyon bah

sinde (Elindeki kitabı göstererek) imalât sana
yiinin Mısır, Türkiye ve İsrail'de ilerleyişi adlı 
kitabından bu enflâsyon bahsine ait Birleşmiş 
Milletlerin salahiyetli dairesinin iktisadi ve sos
yal işler dairesinin görüşünü gösteren notlar 
okuyacağım. İlk not 1938 - 1950 devresine ait
tir. İsmail Rüştü Aksal arkadaşımın dinlemesini 
rica ederim. Diyorlar ki ; ben bir kısmından iti
baren alıyorum : «Teçhizat ithalinde karşılanan 
güçlükler yatırım hacımlarını azaltmıştır. İma
lât sanayiinin devletleştirilmiş kısmında ekspan-
siyon devam etmekle beraber demiryolu inşaatı 
yavaşlamış, ve hususi yatırımlar mühim nispette 

fi 
azalmıştır. Seferberlik ve vergi yoliyie ve uzun 
vadeli istikrazlarla karşılanması mümkün olmı-
yan cari. masraflarda esaslı bir artışa sebebol-
muş ve bunlar bilhassa Merkez Bankası avans-
lariyle karşılanmıştır. Bütçe açığını doldurmak 
üzere bu avanslara başvurulması ve dış ticaret
ten, (Mübadele şartlarının ıslahından ve itha
lât imkânsızlığından) nlütehassıl disponibilite-
ler enflâsyonu tahrik etmiştir.» İşte bu suretle 
Birleşmiş Milletler yetkili dairesi 1939 - 1950 
hâdisesini sarahaten enflâsyon olarak tesbit 
ediyor ve sebebini söylüyor. Sebebi şu : Piya
saya 150 - 200 milyonun üstünde daha 7 - 8 yüz 
milyon para sürülüyor. Fakat bunun karşılığın
da hiçbir yatırım yapılmamış ve istihsali artır
ma yolunda hiçbir gayret sarf edilmemiş, bilâ
kis istihsal azalmış, dış mübadeleler artacak 
yerde, gerisin geriye dönmüştür. Bu tabiî en
flâsyondur ve hakiki enflâsyon da budur. 

Şimdi hiç ölçüyü değiştirmeden; çünkü, ar
kadaşımız ölçüye çok meraklıdır, metre 100 cm. 
metre 31 cm. gibi tâbirleri vardır; mütaakıp 
devir hakkındaki yani 1950 - 1958 devresine ait 
mütalâayı yine Birleşmiş Milletler etüdünden 
Heyeti Umumiyeye arz edeceğim. Bakınız; 
«•İkinci Dünya: Harbinden sonra âmme yatırım
larında (görüyorsunuz ki, bahis daha geriden 
alınmıştır) enerji ve yol işlerme daha mühim 
bir hisse ayrılmış (muhalefetin Meclise girişin
den sonra hakikaten öyle olmaya başlamıştı) ve 
1949 senesinde yol şebekesinin inkişafı için mü
him bir program ele alınmıştır. (Bunu da ifti
harla ve şükranla kaydederim. Karayollarının 
programıdır, 1949 senesinde ele alınmıştır. Tak
dir ederiz.) 
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Devam ederek diyorlar ki; bu temayüller 

1950 senesindeki hükümet değişikliği ile bir kat 
daha kuvvet kazanmıştır. Hükümet, Devlet malı 
olan imalât sanayiini hususi şirketlere satarak 
tasfiye etmek niyetinde idi. Fakat, hususi sek
törde bunun mubayaası için gerekli sermayeyi 
bulmak mümkün olamamıştır. Bu sebeple dev
letleştirilmiş sanayi sektörü gelişmeye devam et
miş ise de, hususi sanayiin inkişafı bundan da
ha da süratli olmuş ve bu sektör diğer bâzı tah
ditlerden de kurtarılarak birçok teşvik tedbirle
rinden ve ezelimle hususi sektöre orta ve uzun va
deli ikrazat yapmakla vazifelendirilen Sanayi 
Kalkınma, Bankasının tesisinden faydalanmıştır. 
6 neı bahiste izah edildiği veçhile hususi yani ec
nebi sermayelerin celbine daha fazla cehdedil-
miştir. (Daha mühim kısmına geliyorum) «Bun
dan ,da belki daha mühim olarak ziraat]e cok* da
ha ziyade meşgul olunmuştur. Bu sahada husu
si yatırımlar teşvik edilmiş, yeni ihdas edilen 
Gelir Vergisinden çiftçiler muaf tutulmuş, zi
raat maddelerine Devletçe tesbit olunan muba
yaa fiyatı yükseltilmiş ve zirai kredinin ekspan-
siyonu temin edilmiştir. (Bütün bu ifadelerin 
tasvipkâr olduğuna dikkatinizi çekerim.) «Ziraa-
te yapılan yatırımlar bu sebeple ziyadesi.yle art
mış ve hassaten daha mükemmel materyal mu
bayaasına ve makinalaşmaya tahsis edilmiştir. 
Traktör adedi 1947 de 1 700 den 1955 te 40 bine 
yükselmiştir. Aynı zamanda hükümet tohum ıs
lahı ve muhafaza tesislerinin büyütülmesi prog
ramlarını tatbik mevkiine koymuş ve böylece zi-
raatteki envestismanlaT da pek ziyade artmıştır. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — V. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Daha bit
medi,- İsmail Rüştü Bey. Bakınız, depresyon za
manına geliyorum. «1953 ten itibaren hükümet 
zirai inkişaf masraflarını bir kat daha artırmış, 
(yani kuraklığa rağmen) ve bu hususta 1950 -
1953 yılları arasında zirai istihsalde müşahede 
edilen kalkınmadan ve Birleşik Devletlerin Tür
kiye'ye yapmaya devam ettikleri yardımdan ce
saret almıştır. 

(Siz basiretsiz diyordunuz, Birleşmiş Mil
letler bizim cesaretimizin nereden geldiğini 
açıklıyor.) Bütçeye yatırım olarak kaydedi
len tahsisat cari fiyatla 1952 - 1955 arasında 
c/c 150 artmış ve büyük kısmı itibariyle zirai | 
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sulama işlerine, yol inşaasma, enerji istihsaline, 
çimento ve şeker sanayiine tahsis edilmiştir.% 

Dikkat buyurunuz beyefendiler : Devam edi
yorlar «Âmme yatırımlarının bu muazzam te-
zayüdü bilhassa rekoltelerin zayıf olduğu dev
re tesadüf etmesi hasebiyle bâzı enflâsyonist 
tazyikleri tahrik etmiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, dikkatinize arz ediyo
rum, 1938 - 1950 arasında enflâsyon sarahatla 
beyan ediliyor, sarahatle tesbit ediliyor. 
1951 - 1958 arasında enflâsyondan bahsetmiyor
lar. Enflâsyonist tazyikten bahsediyorlar. Bu 
ikisi birbiriyle aynı değil. Sebebini izah da 
ediyorlar. Emisyon mekanizmasının cari mas
raflar için işlemesi. Tayip için söylemiyorum, 
harb var, zaruret var, dışardan mal gelmeme
sine mukabil, ihracedilmiş, mukabilinde ithal 
yapılmamış mallardan mütevellit altın terakü
mü var. Bütün bunlar emisyonun yükselme
sine âmil, olmuştur, tenkid, tayip için söylemi
yorum. Merkez Bankası altınla dolmuş olma
sına rağmen, hattâ bu sebeple enflâsyon var, 
çünkü istihsal azalmış diyorlar, cari masraf
lara gitmiş diyorlar, çünkü yatırım yapılmamış, 
diyorlar. Halbuki bizim devrimizde enflâsyon 
yok, enflâsyonist tazyik var diyorlar. Çünkü 
istihsal devrimizde geniş nispette artmıştır. 

Beğendikleri İsrail'den misal verdiler. Ver
dikleri misaller yanlıştır, kendi mütalâalarını 
tekzibetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mütalâanın so
nunu da arz edeyim. Arkadaşlar, bakınız bu enf
lâsyonist tazyik şöyle ifade ediliyor, raporda. 
«İstanbul Ticaret Odasının toptan eşya en
deksi 1948 de yüzde yüzden 1956 Mayısında 
163 e çıkmıştır. Ve bu tarihten itibaren bir mik
tar daha yükselmiştir. (İsmail Rüştü Bey de 
ifade ettiler : 202 ye çıkmıştır.) 

«İthal edilen ilk madde, yedek parça ve bâ
zı teçhizat bakımından hâsıl olan darlıklar is
tihsale bir derece zarar 'iras etmiş. (Hakikaten 
son senenin hadisesi budur.) Bir derece za
rar iras etmiş ve envestismanlann neticelerini 
lâyıkiyle hissetireeeği anı geciktirmeğe sebebol-
muştur.» 

«Bundan başka, malî müşküller Türkiye'nin 
teşvik etmek istediği ecnebi sermaye yatırım
larını bir derece engellemekte ve hususi sek
törün faaliyetini yeniden tanzime saik olmak-
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tadır. (Millî Korunma Kanunu yani, tabiî ra
por yazıldığı zaman, 4 Ağustos kararları he
nüz alınmamıştı.») 

«Son yatırımlar tesirlerini tevlide başlayan
ca vaziyetin değiştiği düşünülüyor.» 

Şimdi arz ettim, yani 4 Ağustos kararlarına 
mesnedi olan dış krediler daha elde edilmediği 
anda dahi Birleşmiş Milletlerin salahiyetli da
iresi bizim iktisadi vaziyetimiz hakkında kati
yen bedbin değildi. Enflâsyonist tazyik oldu
ğunu, güçlüklerle karşılaşıldığını biliyor ve di
yor ki; bundan yedek parça darlığı yüzünden 
sınai istihsal müteessir olmuştur, fakat, diyor, 
Türkiye öyle muazzam bir yatırım yapmıştır ki; 
ergeç bunun neticeleri alınacaktır. Bunun için 
müşkülât geçicidir diyor. Bu muazzam yatırımın 
neticesi alındıktan sonra güçlükler bertaraf edi
lecektir diyor. Bizim hükümetin de iyi biliyor
sunuz güçlükler karşısindaki düşüncesi bundan 
ibarettir. Krediler olmasaydı, bile yine küçlük 
ler bertaraf edilecekti, elbette şimdi süratle ber
taraf edilecektir. Buradan arkadaşımız enflâs
yon mânası çıkaramaz. Bunun enflâsyonla alâ 
kası yoktur. Çünkü bizim emisyona ilâve etti
ğimiz miktarın karşısında millî servetteki en az 
20 milyarlık artışı gözden uzak tutmamamız 
icabeder. Ve bunun istihsale muazzam fasılalar 
ilâve edileceği devir kısmen gelmiş ve büyük 
kısmı da gelmek üzeredir. Yani millî istihsale 
muazzam bir artış olmuş ve daha büyüğü ola
caktır. Bu hâdise, enflâsyon hâdisesi değildir. 

Şimdi, arkadaşımızın bir propagandanın söz
cüsü olduğuna dair bir misal vereceğim. Şöyle 
dediler, kendilerinin okuduğu OEC nin rapo
rundan, okuduğu parçayı tekrar edeyim: «Tür
kiye ekonomisinin karşılaştığı güçlükler, haddin
den fazla bugün iş yapma teşebbüsünden doğ
muştur. Misyonu teşkil eden azalar, Türkiyenin 
son yularda kaydettiği * tarakkileri sitayişle ka
bul edenlerin başında gelir. Fakat memleket im
kânlardım çok üstünde yatırımlar yapılmıştır; 
ve hepsinin Türk ekonomisine münakaşasız fayda 
sağladığı ifade olunamaz.» 

Ne olurdu bu terakkileri stayişle kabul eden
lerin başında muhalefet partimizi de görmüş 
olsaydık. (Soldan, bravo sesleri). 

Objektivitesi bizce müsellem olan, fakat parti 
sözcüsü olarak objektivitesinin tamamen dışın
da kalan ismail Rüştü arkadaşımız yabancıla
ra* bile takdirkârı old&kları bu kalkınma ha-
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roketlerimiz hakkında takdirlerini ifade etse
lerdi ne kaybederlerdi (Soldan bravo sesleri) 
Çünkü arkadaşımız daima bizi, Hükümeti vazi
yeti gizlemekle itham etmiştir. Vaziyetin haki
ki cöphesini kimin gizlemekte olduğunu muh
terem arkadaşlarım bu suretle takdir ederler.. 
Tamamen sitayişkâr sözleri nazara alnııyarak 
bütün gayretleri sıfır, boş ve hattâ israf ve za
rarlı olarak gösteren zihniyet, beynelmilel sa
lahiyetli dairelerin zikrettikleri hakikatler kar
şısında, bunları halktan gizliyen bir zihniyetin 
ta kendisi değil midir*? (Soldan; bravo »sesleri 
ve alkışlar) 

Şimdi şunu arz edeyim muhterem arkadaş
larım, burada okuduklarında hakikaten tenkid 
unsurları var, bunlar da «Çok çabuk ve çok 
fazla» yapmaktır. Fakat muhterem Halk Par
tisi sözcüsü takdir edecektir ki, böyle bir mev
zuda bizim sabırsızlığımızla beynelmilel bir 
heyetin telakkisi arasında elbette ki, bir fark 
olacaktır. Ecnebi bir heyet nazarında Türkiye'
de iktisadi kalkınmanın 5 - 10 sene gecikmiş 
olmasının ehemmiyeti gayet tabiî yoktur. Fakat 
Türk milleti için böyle bir gecikme kabul edi
lemezdi. (So]dan; bravo, sesleri, alkışlar) Evet 
biz bir an evvel başlamak istedik, bir an evvel 
netice almak istedik. Bu, memleketimizin bir 
icabı, bir zaruretin ifadesi idi, halen de öyle
dir. Kabul etsinler ki, ecnebi tenkidi ile bizim 
görüşümüz arasındaki bu fark aleyhimize de
ğil, mutlaka bu memleketin lehinedir. 

Şimdi, arkadaşlarım., şunu da söyliyeyim: 
Bu tenkid var; yatırımlar çabuk yapıldı 

ve saire. Buna rağmen bize son krediler meya-
nında 75 milyonluk yatırım kredisini verdiler. 
Demek ki, dostlarımız bunların hem faydasını 
hem de artması lüzumunu takdir ediyorlar. 

Sizin gibi yapmıyorlar onlar. Sizin gibi 
yapmıyorlar. Elde edilen neticeleri takdir edi
yorlar. Daha, fazlasını yapınız, diyorlar. Ken
dilerine teşekkür ederiz tabiî. 

Şimdi, arkadaşımız yatırım politikasını yüz
de yüz ret ve inkâr ettikten sonra bize lûtüf-
kâr tavsiyelerde' bulundular. Dediler ki, yatı
rımlar ihracatı artırmaya müteveccih olmalıdır. 
Yani bizim yaptığımız yatırımlar ihracatımızı 
ve istihsali artırmaya müteveccih değildir. İh
racatı artımı ıyan yatırımlardır. Biz lüks yatı
rımlar yapıyoruz,' bize ihracatımızı artıracak' 
yatırımlar tavsiye ediyorlar. Şimdi kendilerin© 
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Soruyorum, bizim sulama işlerine yaptığımız 
yatırımlar istihsal ve ihracatımızı artırmaya 
müteveccih yatırımlar değil midir? Gelen trak
törler, tohum istasyonları, ziraat sahasına ya
pılan yatırımlar ihracatı artırmaya müteveccih 
yatırımlar değil midir? Yaptığımız yollar istih
sali artıramaya müteveccih değil midir? Yolu
muz yoksa istihsal nasıl artar. Yaptığımız li
manlar istihsali ve ihracatı artırmaz mı? Li
mansız ihracat olur mu? Yapılan maden tesis
leri sizin ve benim istediğim ihracatı artırmaz 
mı? Zonguldak'a yüz milyonlar gitti, bunlar 
hep ihracatımızı artırmak için, istihsali artır
mak için değil mi? Enerji yatırımları istihsali 
artırmaya müteveccih değil mi? Bize istihsali 
artıracak yatırımları tavsiye ediyorlar, ancak 
biz bu yolda kendilerini beklemeye mecbur kal
madık. 

'Muhterem arkadaşlar, şimdi arkadaşımız de
vam ettiler, dediler ki, ziraat, maden, imalât, 
sanayi yatırımları, inekken inşaatından da'ha kü
çüktür. 

Bazan yatırımları külliyen inlkâr eder, bazan 
da değerden düşürmek için mesken yatırımların
dan daha az diyorsunuz. 

'Buna da cevabımı, müsaade ederseniz Birleş
miş Milletler ağzından vereceğim. Arfkadaşnmız 
müşahede etmiş bulunuyorlar. Şabsi görüşlerimi 
serd etmiyorum. Dışardan gelen mütalâalara 
kıymet veriyorlar. Bu itibarla kendisine en sala
hiyetli yabancı kaynaklardan aldığım malûmatı 
arz edeceğim. 

Burada 'bir istatistik var. Evvelâ İsrail; ora
ya kendileri çok bayrandır. İsrail 195049*56 dev
resinde % 21 ziraate, % 23 sanayie, % 13 mü
nakalâta, % 34 mesfken inşaatına, % 9 ticaret 
ve diğer servislere, (binalara yani % 43 mesken 
inşaatına gidiyor. 

Türkiye'nin yatırımları ; % 27 alât ve teç
hizat. Bunun da % 19 u hususi sektörde, % 8 i 
âmme sektöründe. 

% 13 ü sanayi ve ticarete ait 'binalar. Babset-
melk İstedikleri binalar bunlar değildir. Bunlar 
sınai yatırımların ayrılmaz ibirer cüz'üdür. 

. % 22 si nafıa hizmetlerine. 
* % 38 mesken ve resmî binalara. 

Yani, bizde ceman yekun binalara yapılan ya
tırım % 38, îsrail 'de % 43 tür. Bizde Ibu kabîl 
yatırımların dalha fazla almadığı görülmüş bu
lunuyor.. 
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Şimdi müsaade ederseniz İsrail'den çok bah

settikleri için İsrail'e ait aynı (kitaptan ibâzı par
çalar okuyacağım. Türkiye'nin gayretini takdir, 
edecekler mi? Yoksa İsrail 'i daba ımı yüksek 
görecekler? Lütfen dinleyiniz. «'Memlekete bü
yük miktarda göçmen gelişi ve 1948 - 1951 dev
resinde yapılan yatırımların önemi kuvvetli 
enflâsyonist tazyikleri tahrik etmiş ve bunlar 
Hükümeti yeni bir ekonomik siyaset ittihazına 
zorlamıştır. (Nasıl bizdekinin aynı mı, Sayın 
Mesai?) 1952 iptidalarında başlanan bu politika 
dıştan göçmen alınım yavaşlatmaya, fiyat kon
trolünü yumuşatarak rekabetin yeniden işleme
sine meydan vermeye, kontrol tedbirlerinin ve 
sübvansiyonların yükünü azaltmaya ve prodük
tivite (verimlilik) seviyesini yükseltmeye ımâtuf 
bulunmuştur. Kredi daraltılmış ve maliyet kâr 
esasına müstenit siparişler yerine ihaleler ikame 
edilmiştir. 

Memleketteki tasarrufun nispeten zayıf olan 
seviyesi Ihasebiyle çok mühim yatırım ve millî 
müdafaa masraflarını karşılamak üzere yaban
cı sermayeler istihsaline ihtiyaç basıl olmuş ve 
bunların yekûnu Mayıs 1948 - Mart 1957 ara
sında iki milyar 550 'milyon dolara baliğ olmuş
tur. İlk madde, gıda maddeleri ve teçhizat em
valinin ithalât karcını çok ehemmiyetli olmaya 
devam efomiş ve ihracat ise ticari muvazene açı
ğı üzerinde ciddî bir tesir icra edebilecek dere
cede bir artış kaydetmemiştir. Tediye muvaze
nesi vaziyeti çok nezaket 'peyda 'ettiği için Hü
kümet şu son. senelerde bunu ıslaha mâttuf ted
birler alırken bilhassa yakın bîr âtide, şimdiki 
sermaye kaynaklarından bâzılarının tükenmesi
ni veya azalmasını beklemek mecburiyetinde ol
duğunu nazarı dikkate alim ıştır. 

Şimdi îsrail gibi 'küçük bir memlekete 2,5 
milyarlık sermaye girmiş ve yatırım bunlarla ya
pılmıştır. Onların nüfusu 1 700 000, Türkiye'
nin nüfusu bunun tam 15 mislidir. 

Eğer Türkiye'ye ayni nispette dışardan 
kredi ve sermaye gelebilmiş olsaydı, Türkiye' 
ye gelecek sermayenin 38 milyar dolar, olması 
iktiza ederdi. (Soldan, bravo sesleri) İşte, 
Türkiye, demin arz ettiğim gibi, muazzam 
yab/mcı yatırımı (Bizim çapımızda düşünü
lürse) 38 milyar dolarlık bir dış yardım almış 
bulunan bir memleket muvacehesinde ancak 
bir buçuk milyar dolarlık bir yardımla daha 
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yüksek bir yatırını neticesi ve seviyesine va
rarak esaslı başarı göstermiştir, muhterem ar
kadaşlarım. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi müsaade ederlerse, bunu tamamlıya-
yım. (Sağdan, «tamamla, tamamla» sesleri) Şu 
kısmı okuyayım: 

Yine israil hakkındadır. «1948 den itibaren 
yabancı memleketlerden mütezayit bir şekilde 
sermaye akını başlamış ve bilhassa şu şekiller
de olmuştur. (Bizim işlerimizi daima kötü 
görüyorlar, başkaları da takdir ederler. Başka
larında bu işlerin nasıl cereyan ettiğini bil
mekte midirler1?) Pasajı okumaya devalnı edi
yorum: «Diğer memleketleri Yahudilerin Ame
rikan Hükümetinin süppansiyonları, Export -
împort Bank'm ikrazatı, ödemeleri, istikrarlı 
kalkınma bonoları ihracı ve Almanya'nın ta
mirat ödemeleri, kısa vadeli krediler ve hususi 
sermaye ithalâtı 1957 devresinde bu sermâyeler 
ceman 2,5 milyar dolarlık bir yekûn teşkil et
miş olup bu miktar bu devre içinde yapılmış 
olan envestismanların döviz yekûnunu fazla-
siyle tecavüz etmiştir. Yani görüyorsunuz ki, 
israil 'de yapılmış olan envestismanlar tama
men dışardan gelmiş olan bir yardımın netice
sidir. 

Arkadaşımızın diğer bir tavsiyesi yatırımla
rın koorcjttne edilmesidir. Zannederim ki, şim
diye kadar verdiğim izahat bu koordinasyonun 
zirai sahada, endüstriyel sahada ve münakalât 
sahasında yatırımların birbirini ne şekilde ta
mamladığını kâfi derecede göstermiştir. Ma
mafih tavsiyeleri şüphesiz kıymetlidir. Hükü-
metimiziı)L de çalışmaları bu istikamettedir., 

Dış yardım mevzuuna geçiyorum: Burada 
da bir pjropaganda temayülü kendini gösteri
yor. Arkadaşımız iki zıt görüşün tesiri altında
dır. Bir| taraftan yardım yekûnunu büyült
mek gayjreti içindedir. Diyor ki, 1948 den bu 
yana biıt milyar 700 milyon dolar müsavi 15 
milyar liralık yatırım yapılmıştır. Bir defa 
yatırım yekûnu 1 milyar 700 milyon lira değil. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Yan
lış anlamışsınız. 

RElS — Karşılıklı konuşmıyalım, devam 
buyurun. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bendeniz 
böyle kaydettim, mesele orada değil. Zaten 
yanlış olmıyacağı nelli. 1 milyar 700 milyonu 
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15 ile çarpacak olursanız, netice bu, 15 milyar. 
Bizim yatırımların yüzde yüzü 4 Ağustos tari
hinden evvel olduğuna göre bu bahsettiğiniz 
rakamı 2.80 ile çarparak elde etmek lâzımge-
lir, yahut mevcut yatırım 20 milyar ise, onları 
da >eni dolar rayicine göre yani 3,20 ile elde 
etmek lâzımgelir. Netice olarak yatırımlar 50 
milyara çıkar. 

Diğer taraftan diyorlar ki, Türkiye'nin dı
şardan almış olduğu yardım 359 milyon değil, 
223 milyon dolardır. Yani burada bir küçültmek 
arzusu vardır. Neden dışardan Türkiye'ye kâ
fi yardım yapılmıyor, diyorlar. Bir muvaffaki
yeti küçültmek emeli. Bize yapılan yardımlar 
hakikaten pek büyük bir şey değildir, ismail 
Rüştü Aksal şunu kabul etmek mecburiyetinde
dir ki, bizim 1953 senesindeki' kaynaklarımız, 
meselâ hububat ihracatımız, kuraklık sebebiyle 
sekteye uğramamış olsaydı, biz bugün Ameri
ka'dan ve Avrupa iktisadi tş Birliğinden te
min ettiğimiz yardımdan çok fazlasını memle
ketimizden elde edecektik, şayet hububat ihra
catımız devam etmiş olsaydı. 

Enflâsyonun neticelerinden baüısettiler, fi
yat tereffüleri var dediler. Hakikaten olmuş
tur. Yalnız insaflarına sığınarak israil 'deki fi
yat tereffüleri ile mukayese etmek istiyorum. 
Çünkü İsrail en muvaffakiyetli yatırım yapan 
bir memlekettir dediler. Biz ayrıca bu fiyat en
dekslerini raporumuza dercetmiştik, yalnız bi
ze ait rakamlar üzerinde duruyorlar. 1950 yüz 
olmak üzere 1956 daki endeks israil 'de 449 in
şaat fiyatlarında, 387 zirai fiyatlarında, sanayi 
fiyatlarında 346, aynı devrede bizde % 163 fi
yat tereffü oldu, şimdi 200 e çıktı, bu enflâs
yon oluyor, israil 'de 346, 386, 449 muhtelif 
sektörlerdeki fiyat tereffüü enflâsyon olmuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirme
ye çalışıyorum. Arkadaşım Avrupa iş (Birliğin
den diye bir cümle sarf ettiler. «Türkiye yıllar
dan beri ödeme vecibelerini yerine getirmedi
ğinden makiııa ve teçhizat ithali için dahi mû
tat kredi kolaylıklarından mahrum kalmıştır. 
Gayrikaibili rücu akreditif açılmadan veya muh
temel riskleri karşılayacak yüksek fiyatlar ka
bul edilmeksizin ithalât yapılamıyor.» Hakika
ten son senede vaziyet bu idi. yani 4 Ağustos 
kararlarına kadar aşağı - yukarı vaziyet bu idi. 
Bu hale geldiğini reddetmiyoruz. Avrupa Ikti-
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/ sadi iş Birliği Teşkilâtı bunu tesbit etmiştir, ı 

haklıdır, zamanında yardım alamadığımız için, 
kuraklığa mâruz kaldığımız içindir. Arkadaşı
mızın bu ifadesi ithalâtımızda ve ihracatımızda 
daralma vakıdır, iddiasına müncer oluyor ve 
son seneleri de delil olarak göstermektedir. Bu 
gayrivârit. Çünkü, daralma tek sene üzerinde 
değil, bütün bir devrede müşahede edilmek 
icabeder. Halbuki, 1957 - 1958 arasındaki itha
lât ve ihracatımız daha önceki muadil devrede 
vâsıl olduğu seviyeden en aşağı iki misli fazla
dır, onun iki mislidir. Bizim gayrimüsait devre
mizde dahi bizden evvelki en müsait devrenin 
iki misli bir vaziyet içinde devanı odiyordu. I 
(Sağdan; ihracatta sesleri) 

Rakamları okumuyorum, söylemiş olduğum 
nispetlerde bir tahalüf olabilir, ithalât ve ihra- I 
çatta yekûnu olarak söylüyorum. 

Şimdi arkadaşımız hakikaten ithalâtın dü- I 
süsünden bahsettiler. Eğer arzu ederlerse şu I 
ithalât meselesinde bizim bugünkü vaziyetimi
zin 1930 dan sonra tatbik edilmiş olan kasdi 
vaziyetle mukayese etsinler. Cumhuriyetin ku
ruluşundan 1930 senesine kadar, dünya huhrar I 
mna kadar, liberal bir i iktisat politikası takib-
edildi, ve dış ticaretimiz daimî surette açık 
verdi. Ondan sonra tedbir alındı. Ne suretle!.. 
İthalâtı yapmamak suretiyle. Netice ne oldu? 
İhracat da yapılamadı. 1930 dan evveline nis
petle 1930 dan sonraki ithalât ve ihracat yarı ya
rıya düştü. Bu suretle milletin sefaletini, istih-
şalin yanyarıya düşmesini intaceden politika 
ile bizim politikamızın -neticeleri karşılaştınla-
bilir mi? Biz, evet, güçlüklere mâruz ,kaldık 
fakat bunların, biz, tedbirlerini de aldık. Fa
kat bütün seyri içinde mütalâa edilirse İsmail 
Rüştü Bey bizim 1950 den bu yana devam eden 
dış ticaretimizi bir devre içinde ele alırsa mu
azzam bir terakki kaydettiğini ve muazzam bir 
terakki istidadında da bulunduğunu katiyen ret 
ve inkâr edemezler. 

Arkadaşımız devalüasyondan t bahsetti. Bir 
kere, 4 Ağustos ameliyesinin bir devalüasyon 
olmadığı aşikârdır. Devalüasyonu para kıyme
tinin yeknesak olarak düşürülmesidir. 7 Eylül
de 180 kuruş olan dolar, 280 kuruş oldu. Onun 
gibi. Halbuki şimdi bir prim ayarlaması var. 
Kambiyo tevzin fonu bir prim ayarlaması değil 
miydi? Deblokaj kuru bir prim meselesi değil 
miydi? Hattâ ve hattâ Hazine hissesi, bir prim j 
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meselesi değil miydi? Bunların nispetleri başka 
hadde tesbit edilmiştir. Dışarıya karşı ayrı, içe
riye karşı ayrı... Binaenaleyh, bunun da bir de
valüasyon olması gayrivârit. Bu, paranın kıy
meti azalmamış demek değildir. Azalmıştır. 
Fakat dışarıya, karşı 280 kuruş olan doların 9 
lira olması nispetinde içeride bir fiyat tahav-
vülü olmamıştır. Ayarlamadan bu yana haya
tın iki misli pahalılaştığı iddia edilemez. Fa
kat arkadaşım böyle bir iddiada bulundu. Ar
kadaşımız bu ameliye dolayısiyle Türk vatan
daşlarının büyük vergi külfetleri altına düş-. 
tüklerini iddia ettiler. 

Arkadaşlar, vatandaşlara tahmil edilen ver
ginin, diğer memleketlerle mukayese edilecek 
olursa çok az olduğu vehleten görülecektir. Tür
kiye'de alınmakta olan vergilerin millî gelire 
nispeti yüzde 1.1 dir. Bu nispet Almanya, İn
giltere, Fransa, Amerika, Japonya gibi mem
leketlerde yüzde 20 ile 45 arasında değişmekte
dir. Memleketimiz Avrupa memleketlerine na
zaran vergi seviyesi asgari yüzde 50 daha düşük 
olan memleketlerdendir. Türkiye'de vatandaşların 
vergi yükü, diğer memleketlerdeki vergi yükün
den büyük mikyasta daha hafiftir. Yine Gelir 
Vergisi meselesinde bu hakikat cümlenin malûmu
dur. Hattâ şimdi bir kısım zirai gelirlere vergi 
mükellefiyeti tahmili dahi düşünülmektedir. 

Mâruzâtımı bitirmiş oluyorum muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Halk Partisi Sözcüsü burada 
ekonomik ve malî bir tahlil değil bir propagan
da konuşması yaptılar. -Istinadetmiş oldukları 
esaslar tamamen yanlış ve çıkarmış oldukları ne
ticeler hakikatin tamamen makûsudur. Bu defa 
tasdikinize arz edilmiş olan bütçe, 1951 den bu 
yana bütün bütçelerimiz gibi yapıcı ve yaratıcı
dır ve gerek yatırım, gerek Devlet hizmetleri ba
kımından istihsal artmasına matuf tedbirleri faz-
lasiyle haiz bulunmaktadır. Türk Milletinin ikti
sadi ve sosyal hayatında geçen bütçeler derece
sinde müspet ve muazzam tesirleri olacaktır. Böy
le bir bütçeyi kabul etmekle hakikaten iftihar du
yacağız sevgili arkadaşlarım. (Soldan, bravo ses
leri ve alkışlar) 

REİS — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, 
Kısa olan mâruzâtımıza bağlarken bize hâkim 

olan en halisane dilek, bütçenin ve yapılacak mü-
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zakerelerin yurdumuz ve milletimiz için hayırlı 
olmasıdır. 

Bu seneki bütçe müzakereleri maalesef gönül
lerimizin yaslı ve yaralı olduğu bir zamana ras-
lamış bulunmaktadır. Bu durum muvacehesinde 
bütün dert ve şikâyetlerimizi dile getirecek bir 
konuşma yapmanın hissi güçlüğünü takdir buyu
racağınızdan eminim. Bu slbeple, bilhassa iktida
rın mânevi sahaya ait icraatının tam tahliline 
hasretmeyi düşündüğüm konuşmamı daha müsa
it bir zamana bırakmak kararma varmış bulunu
yorum. Bununla beraber, kısa da olsa ifadesinde 
zaruret gördüğüm bâzı temel meseleleri vatan
perverlik ve itidal duygularınıza arz etmekten 
kendimi menedemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Asırlardan beri her mânasiyle ihmal edilmiş 

bir vatanın çocuklarıyız. Vatanımız, hiçbir evlâ
dının gayret ve himmetinden müstağni kalacak 
durumda değildir. Bu itibarla geçmiş mücadele
lerin ve hâdiselerin gönüllerde ve vicdanlarda bı
raktığı rüsubu vatanperverane bir şuur hamlesiy
le temizlemeye, her türlü ayırıcı hisleri bir ta
rafa bırakmaya, siyasi mücadeleyi normal ve me
deni ölçülere irca etmeye ve böylece demokrat ve 
müreffeh bir Türkiye'nin müşterek mimarları ol
maya mecburuz. (Alışlar) 

Başka milletlerin hayatında uzun yıllar ev
vel halledilmiş meseleler ve bugün birer müteari-
fe sayılan neticeler etrafında yıllardan beri, ıstı
raplı bir çekişme halinde bulunmamız milletimiz 
için bir talihsizliktir. Mütearifeler etrafında de
vam eden bu çekişmeler mânevi havayı maalesef 
teneffüs edilemiyecek bir hale getirmiştir. İkti
dar ve muhalefet arasında sevgi've itimat hâkim 
olacak yerde husumet ve şüphe tabiî bir kaide ha
line gelmiştir. Bugün iktidar da, muhalefet de, 
millet d,e huzur içinde değildir. Bu yolda ısra
rın felâketli neticeleri üzerinde mesuliyet hissi 
taşıyan insanlar olarak durmaya mecburuz. Bu 
yolda ısrar, Sayın Celâl Bayar'm da muhalefet 
lideri olarak vaktiyle söylediği gibi (Bir kardeş 
kavgasının hududu ölçülemiyecek facialarına ka
dar bizi götürebilir.) böyle bir neticeyi hiçbiri
miz temenni etmediğimize göre, bu gidişe dur de
memiz lâzımdır. Bu tehlikeli ihtimalleri bertaraf 
edecek ve memleketi huzura kavuşturacak tedbir 
ne olabilir? Bunu tesbit için bugünkü buhranın 
sebepleri üzerinde durmak lâzımdır. 
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Tanzimattan beri devam eden ve muhtelif med 

ve cezirler gösteren siyasi mücadelelerimizin ga
yesini şöylece ifade etmemiz mümkündür: Kanu
na bağlı bir Devlet ve milletin vicdanına bağlı 
bir kanun. Bu asırlık mücadelede bir merhale 
olan Demokrat Parti de bu gaye için kurulmuş
tu. 

14 Mayıs inkılâbından milletin beklediği neti
ce bir kadro değişikliği değil bu gayenin tahak
kuku idi. Üzülerek ifade edelim ki, bu gaye ta
hakkuk etmemiş, Devletin hukuki ve siyasi yapı
sında hürriyet, huzur, emniyet ve istikrar getire
cek bir değişiklik olmamıştır. Aksine olarak re
jim sahasında geriye doğru tehlikeli adımlar atıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mevcut Anayasamız fevkalâde tarihî ve si

yasi hâdiseler içinde yapılmış bir ihtilâl anaya-
sasıdır. Vatandaş hak ve hürriyetlerini iktidar
ların tecavüzlerinden koruyacak teçhizatlı ve 
müesseseli bir nizam kurmaktan tamamiyle 
uzaktır. Siyasi ananelerimiz ve devlet teamülle
rimiz ise, hak ve hürriyetler için bir teminat 
değil, ancak, bir tehlike teşkil edebilecek mahi
yettedir. Teessürle ifade edelim ki, bizde iktidar 
mevkii daima bir ganimet telâkki edilmiş ve 
gelenler icat, vehim ve istismar ettikleri maze
retlerin tahtında milletin rağmma yıllarca sal
tanat sürmüşlerdir. Bu sebeple hak ve hürriyet
lerin teminatını fâni şahıslarda, tatlı sözlerde, 
bugüne kadar ki, siyasi ananelerimizde değil, 
Anayasadan ve hukuki teminat müesseselerin
den beklemeye mecburuz. Bu yolda atılacak 
adımlar, zihniyet değişikliğine ve güzel anane
lerin kurulmasına da zemin ve imkân hazırlıya-
caktır. 

Siyasi olgunluğunu her vesile ile ispat eden 
milletimizin vâsıl olduğu bugünkü mânevi mer
halede mevcut anayasa milletçe inkişafımıza 
mâni olan huzursuzluğun ve siyasi buhranın 
kaynağı haline gelmiştir. Bu ihtilâl anayasası
nın yerini, milletimizin bugünkü seviyesine uy
gun ve yarınki ihtiyaçlarını karşılıyacak millî 
bir anayasaya terk etmesi her şeye takaddüm 
eden bir zarurettir. Demokrat Partinin muhale
fet ve iktidar yıllarında millete karşı giriştiği 
ve bugüne kadar yerine getirmediği taahhüt-
ler de bunu âmirdir. 

421 



t : 42 22.2 
Muhterem arkadaşlar, 
Bilhassa 1954 ten bu tarafa bu anayasanın 

verdiği imkânlardan faydalanılarak çıkarılan 
ve insan haklarını ve anayasa prensiplerini tah-
ribeden kanunlar ve malûm tatbikatla hak ve 
hürriyetler birer gölge haline getirilmiş ve bun
lara bekçilik edecek bütün müesseseler adalet 
ve idare cihazı ile, matbuat ve üniversitesiyle 
siyasi iktidarın tesir ve tahakkümü altına kon
muş ve mefluç bir hale getirilmiştir. 

Bu şartlar altında teminatlar rejimi olan de
mokrasinin varlığından, huzur ve emniyetten 
bahsolunamıyaeağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mevcut buhranın ve huzursuzluğun esas se

beplerini kısaca ifade etmiş bulunuyorum. Bu 
sebepler ortadan kaldırıldığı takdirde memleket 
huzur ve emniyete kavuşacak ve siyasi müca
dele normal mecrasına girmiş olacaktır. (Sol
dan, alkışlar) 

Demokrat Partiden istediğimiz ve beklediği
miz bir fedakârlık ve feragat değil, sadece ba
sirettir. Kendisinden beklediğimiz, vaktiyle mü
cadelesinde bayrak olarak kullandığı fikirlere, 
giriştiği taahhütlere, insan haklarına ve anayasa 
prensiplerine avdet etmesidir. Kısacası : Demok
ratik rejimi tesis ve teminata bağlamasıdır. Bu 
A êsile ile şu tarihî hakikati de hatırlatalım ki, 
ellerinde imkân varken şu veya bu hesapla re
jimi teminata bağlamıyanlar bunun ıstırabını 
en çok kendileri çekerler ve kendi akıbetlerini 
kendi elleriyle hazırlamış olurlar. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bu Halk Par
tisi için. 

OSMAN BÖLÜKBAŞ (Devamla) — Bugün 
Halk Partisine, yarın size; ikinize de uygun ge
lir. (Gülüşmeler) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sıra ile, sıra ile.. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Size ne za

man, Bölükbaşı <? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Biz de 

sözünü tutmıyan bir iktidar olursak, o zaman 
bize de uygun gelir. 

Asırlık bir hürriyet mücadelesini hedefine 
ulaştıracak böyle hayırlı bir hareketin Demok
rat Partiye temin edeceği kuvvet ve itibarı baş
ka hiçbir hizmet veya şiddet tedbiri sağlıyamaz. 
iktidarın cazibesi yerine bu tarihî şerefin ihti
rası gönüllerinize hâkim olmalıdır. 

1959 C : 1 
Kanaatimiz odur ki, tarih iktidarınız hakkın

da hükmünü, yapılan köprüler ve barajlar gibi 
maddi eserlere göre değil, rejim mevzuunda 
göstereceğiniz ciddiyet ve samimiyete göre ve
recektir. Basiretinizi bekliyoruz. (Sağdan, alkış
lar ve bravo, sesleri) 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLl HASAN POLATKAN 

(.Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlar; C. H. 
P. Grupu adına ismail Rüştü Aksal'm yapmış 
olduuğ konuşmayı büyük bir dikkatle, fakat 
aynı zamanda biraz elemle" dinledik. Bu ele
min sebebini, muhterem arkadaşımızın konuş
masını yaptıktan sonra kendisinin de idrak et
miş olabileceğini tahmin ederek üzerinde dur
mayacağım. Bu uzun konuşmayı bizimle bera
ber dinliyen arkadaşlarımız bu propaganda ya
pısının dör t̂ noktaya dayatılmak istendiğini 
teşhis etmiş olacaklardır. İsmail Rüştü'ye gö
re, Demokrat Parti iktidarı, Hükümeti basi
retsizdir. ikincisi; bütçe gerekçesinin, zimmet 
kısımlarını gösteren rakamlarında ve kabul 
edilen tasnif esaslarında samimiyetsizlik ve 
maksatlı sımilikler vardır. Üçüncüsü; 4 Ağustos-
da alınmış olan kararlarda, Halk Partisinin 
ikazlarına rağmen, geç kalınmıştır. Şimdi alı
nan tedbirler bir tasfiye mahiyetindedir. Dör
düncüsü; umumi itibâr bahsinde, millî guru-
ruıımzu rencide eden durumların hususuna se
bebiyet verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu iddiaları iki gün 
önce yüksek huzurunuzda, üzülerek arz ede
yim ki, nahoş bir eda ile, ileri sürmüş olan 
İsmail Rüştü AaksaPın sıfatı nedir? Cumhu
riyet Halk Partisinin bu sözcüsü, eski ikti
darın milletvekilliğini, Maliye Vekilliğini yap
mış olan bir zattır. Yani, mazi ile ve o ikti
dara ait sorumluluklarla ilgisi olmıyan bir şah
siyet değildir. (Sağdan, o ne demek, sesleri) 
Ne demek istediğimi şimdi anlarsınız, biraz 
sabredin.. Şu halde, hakikatlere tamamen vâ
kıf olması lâzımgelen ve deruhde ettiği vazi
fe icabı olarak o zamanın iktisadi ve malî 
vaziyetlerine bilhassa agâh olması icabeden bir 
zattır. Bu itibarla ve bu sıfatla bugün huzu
runuzda kendisini, iyice bildiği mefruz olan 
o devirlerin tetkikine davet etmeyi muvafık ve 
zaruri görmekteyim. Yüksek Huzurunuzda ma
ziyi, bu acı hâtıraları tekrar canlandırmaktan 
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üzüntü duyduğumu müsaadenizle arz etmek 
isterim. Ama mecburuz. Çünkü bir Hükümeti 
basiretsizlikle ittiham edebilmek için, hakika
ten basiretli bir devir geçirmiş olmak ieabeder. 
(Soldan, bravo sesleri.) Zira bir iktidarı, hâ
diseleri milletin gözünden perdeliyor diye, itti
ham edebilmek için, geçmişte, iktidarda iken 
ayan beyan hesap vermiş olmak ieabeder. 

FARUK AVANOĞLU (Tokad) — Millet 
bizi düşürdü, siz bugünden bahsedin. 

MALİYE .VEKİLİ HASAN PULATKEN 
(Devamla) — İsmail Rüştü Aksal arkadaşımın 
mensubolduğu Cumhuriyet Halk Partisi iktida
rı, acaba bu basiret bahsinde, ileriyi görme vas
fında ne kabiliyetler göstermiş ve bu kabili
yetin delili olarak ortaya ne koymuştur. Ziraat 
sahasında, sanayi, münakale, enerji ve naiıa 
işlerinde uzun iktidar süresi zarfında ne gibi 
başarılar meydana getirmiştir. Ve memleketi 
hangi durak yerinden alıp hangi merhaleye isal 
etmiştir. > Türkiye kürenin hücra bir yerinde, 
mamur, 4nüreffeh ve medeni memleketlerle te
ması olmıyan bir semtinde yerleşmiş bir mille
tin yurdu değildir. Aksine olarak, siyasi du
rumu sohsjlerece ehemmiyetli, temasları ga
yet yakın ve devamlı, farklı iki medeniyetin 
^ttisal ve tesadüm noktasında yer almış bir mem
lekettir. Türkiye, örneklerin ve temasların bu 
kadar kesif. (Orta sıralarda kaynaşmalar) 

RElS — Sükûneti ihlâl etmeyin beyefendi
ler. ihtar ediyorum. Karşılıklı konuşmayıp ha
tibi dinleyelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Olduğu bir bölgede, belki 17 nci 
asra yaraşan bir hayat sürmeye mahkûm edil
mişti. Buna mukabil, Türkiyenin yakın ve 
uzak komşuları bu devri 2 - 3 asır geride bırak
mış, halkının büyük ekseriyetini refaha ka
vuşturmuş-ve bu refahı daha şümullü •.merha
leye getirme çaresini, geceli, gündüzlü çalışa
rak arayıp bulma yoluna girmişlerdi. Yirmin
ci asrın ikinci yarısına yaklaşırken, yeni bir 
medeniyet inkılâbının ışıklarına atom devrine 
doğru koşuyorlardı.» Basiret icabı o idi ki, O. 
H. Partisi iktidarı, memleketin 17 nci asra 
mahsus iktisadi şartlar içerisinde hayatını ida
me edemiyeceğini ve böyle bir hayata lâyik ol
madığını süratle teşhis ederek bu muhataralı ve 
haysiyet kırıcı gerilik âmilleri ile müessir bir 
mücadeleye girişsin, öyle mi yapıldı ? 

.1969 C : 1 
Türk milleti, her millî dâvada hakikat yo

lunda, şerefle mücadele edenleri teşci, tasvib 
ve takibetmekde tereddüdetmediğini tarihî mi
salleri ile ortaya koymuş, bir işarete müheyya 
vaziyette idi. Maalesef bugün, bu millet kar
şısında, yıllarca geciktirilen bu mücadelenin 
lüzum ve zaruretine tanı bir kanaatle işaretini 
vermiş ve ileriye atılmış bir iktidara basiret
sizlik isnadında bulunulmaktadır. Basiretsizlik 
bu memleketi, bıraktığınız ortaçağ devrinden 
alıp medeni milletler seviyesine getiren Demok
rat Parti iktidarına söylenecek bir söz değildir. 
(Soldan, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizin varlığını teminat altına al

makta olan, Türk milletinin medeni seviyesini, 
verimliliğini ve refahını yükseltme yollarındaki 
bu gidişi görmiyen; sekiz yıl içerisinde kat'etti-
ğimiz mesafeyi ölçemiyen ve tam bir atalet için
de geçirdikleri çeyrek asırlık mesuliyet yıllarını 

- dile değil, hatıra dahi getirmek istemiyen bu 
muhalefet sözcüsüne şimdi yüksek huzurunuz
da sormak istiyorum; basiretsizlik Halk Par
tisi iktidarında mıdır yoksa bugünkü iktidar
da mıdır? (Sağdan, bugünkü iktidardadır ses
leri) (Soldan, sizde sizde sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Bu iş bağırıp çağırmakla olmaz 
(Sağdan, gürültüler) Çeyrek asır iktidarda bu
lunduktan sonra köyünün içme suyunu, kasaba
nın şehre olan yolunu, hastanenin yatağını dahi 
yapmayı, tamamlamayı ihmal ederek bugünkü 
iktidarın sırtına yüklettiğiniz için mi böyle söy
lüyorsunuz'? (Soldan, bravo sesleri, alkışlar, 
sağdan, gürültüler) Dün iktidarda iken, basi
retten fersah fersah uzak kalmış olan bu so
rumlu şahıslar bugün, bu kürsüde bugünkü ik
tidara basiretsizlik.isnadmda bulunmaya hak
ları yoktur. (Sağdan : Gürültüler, vardır, ses
leri) Çeyrek asın, milletin asgari seviyedeki ih
tiyaçlarına dahi cevap vermiy erek tam bir ata
let içinde geçirenler, bugün halka her vesile ile, 
yanlış fikir ve kanaatler telkin etmekte ve ikti
dara öğütler vermeye kalkışmaktadırlar. Allah'a 

şükür ki, milletimiz, iyi ile kötüyü ayıracak bir 
kemâl, seviyesine vâsıl olmuş bir millettir. Türk 
halkı, bu çöller geçilmeden, bu yollar, limanlar, 
barajlar, sanayi müesseseleri yapılmadan lâyık 
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olduğu refah seviyesine ve medeniyet merhale
sine vâsıl olamıyacağmı iyice bilmektedir. 

Devlet, işlerini tevdi ettiği Hükümetin, ge
celi gündüzlü çalışmalarını, hayat bahasına sarf 

t ettiği emeklerin, döktüğü alın terinin mühim bir 
kısmının Halk Partisi iktidarı devrinde kaybe
dilen zamanları telâfiye masruf olduğunu da 
bilmektedir. 

Demokrat Parti iktidarı iş başına geldiği 
günden beri sadece bugün kendi iktidarı zama
nına aidolan işleri yapmak için uğraşmamakta, 
Halk Partisinin devrinde kaybedilen zamanı 
veya yapılmamış olan çalışmaları da yerine ge
tirmek için uğraşmakta ve didinmektedir. Bu 
gayretlere muhalefetin de saygı göstermesini 
elbette bekleriz, fakat buna muhtaç da değiliz. 
Bize lâzım olan ve yaraşan, aziz Türk milletinin 
yüksek kadirşinaslığıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İsmail, Rüştü Aksal'm, Halk Partisi adına 

yüksek huzurlarınızda giriştiği propaganda 
edebiyatı münferit bir hâdise ve tezahür değil
dir. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin : «Hede
fine iyice tevcih edilmiş bir propagandanın tah-
ribetmiyeceği kale yoktur.» şeklindeki sözünü 
düstur ittihaz eden Cumhuriyet Halk Partisinin, 
menfi ve yıkıcı söz ve yazılarından bu, sadece 
bir örnektir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin mesuliyet yıl
larına ait iktisadi ve malî gidişi hakkında tarih, 
hükmünü vermiştir. Muhalefet devrinde haki
katleri Örtmek, daha fenası milletçe gösterilen 
gayreti engellemek, Türk halkının her şeyden 
üstün ve her zehirli telkinden vareste tutulmak 
lâzımgelen azmini, güvenini ve şevkini kırma 
yolunda sarf ettikleri bu menfi gayretleri de 
yine tarihin lâyık olduğu veçhile tavsif edece
ğinden asla şüphemiz yoktur. (Bravo, sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım : Halk Partisi sözcüsü
nün evvelki gün yüksek huzurunuzda sarf et
tiği yersiz ve kırıcı sözlerinden bir tanesi hak
kındaki, «Hatalı gidiş ve basiretsiz politika» 
şeklindeki sözlerinin bırakmış olduğu umumi 
intibaı, kısaca, bu maruzatımla belirtmek iste
dim. 

Şimdi, bu basiretsizlik sözünün hangi tedbir 
ve kararları istihdaf ettiği üzerinde durmak is
terim. 

1060 C : 1 
Sözcünün, Bütçe Eneümenindeki müzakere

ler sırasında yaptığı konuşmaları da göz önüne 
alarak, başlıca hedefinin, 1957 yılı sonlarında 
tasvip buyurulan Hükümet programına uygun 
olarak hazırlanan ve geçen Ağustos ayında yü
rürlüğe konulan tedbirler olduğu anlaşılmakta
dır. 

Bu tedbirlerin alınması, bir basiretsizlik alâ
meti olabilmek için, takibedilen iktisadi ve malî 
politikadan bir rücu mahiyetini taşımaları iâ-
zımgelir. 

Basiretsizlik atfedilen bu tedbirleri birer bi
rer gözden geçirelim. Hangisinde gizli veya aşi
kâr, bu mahiyette bir rücuun bulunduğunu araş
tıralım. 

Evvelâ, döviz alını ve satımlarında kabul edi
len prim sistemi üzerinde durmak isterim. 

Sözcü, Hükümetçe alman bu kararın bîr nevi 
devalüasyon olduğunu, yaptığımız bu ameliye
nin, şimdiye kadar Yüksek Mecliste yapılan be
yanlara rağmen tevessül edilmiş bir muamele 
olduğunu ifade etti. f 

Muhterem arkadaşlar, bu husustaki mâru
zâtımı kâfi vuzuh ile yapabilmek için, sözcü
nün dikkatle tevakki ettiği maziden başlatmak 
ve bir küçük tarihçe yapmak mecburiyetinde 
bulunuyorum. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu veç
hile, Türk parası rayicinin ne suretle tesbit 
olunacağı, 1715 sayılı Kanun ile tâyin edil
mişti]'. Bu kanun 11 Haziran 1930 senesinde 
kabul edilmiş ve şimdiye kajdar bir defa tat
bik sahası bulmuştur. Bu da. cümlenizce ma
lûm olduğu veçhile, 7 Eylül 1946 kararlarıdır. 

Halk Partisi iktidarı tarafından perdeli bir 
şekilde (ayarlama*) adı verilen bu karara hangi 
şartlar içinde ve nasıl varılmıştır"? Halk Par
tisi iktidarı, memlekette istihsali artırmamak, 
dış ticareti geliştirmemek, malî işleri düzene 
koyamamak ve memleket ihtiyaylanna cevap 
verecek bir bütçeyi tanzim edememek durumu
na düşmüş; devamlı surette Merkez Bankası 
emisyonlarına müracaat etmiş ve kısa bir müd
det içinde tedavüldeki para miktarı 230 mil
yondan bir milyara yakın bir seviyeye, yani 
4 mislinden fazla bir miktara çıkmıştı. Mem
lekette mal ve hizmet arzı hususunda en küçük 
bir gelişme temin edilememiş olduğu halde 
girişilen bu enflâsyon politikası kısa zamanda, 
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paranın iç iştira gücünü son derecede zayıflat
mış Devlet defteri kebirine mukayyet borçlar 
kısmen dahi transfer edemiyecek bir döviz 
buhranına sürüklenmişti. Sözcünün bütün bun
ları düşünerek tenkid yapması icabederdi. Ti
caret ve tediye anlaşmaları işlemez hale gel
miş; hususi takaslar, inter changeable takas
lar almış yürümüş; yıpranaln, eskiyen ve 
kullanılmaz hale gelen millî ekipman tama
men elden çıkmıştı. 

Diğer taraftan,, milletlerarası para fonuna 
âza olmak zarureti de bu yolda alelacele bir 
karar almayı gerektiriyordu. 

işte C. II.. Partisi, bu muhataralı şartların 
yarattığı zaruretler içinde, yegâne kurtuluş 
çaresi olarak, devalüasyona sarılmıştı. Hâdise
lerden hiç ibret almamış olduğunu, daha dün 
bu kürsüde tekrar göstermiş olan C. H. Par
tisi muhalefetine, millî hayatımız bakımından 
çok daha ehemmiyetli olan bir hakikati soy]*» 
mek ve hatırlatmak isterim: Paranın hakiki 
değeri, istihsali artırma, münakaleyi kolaylaş
tırma, enerjiyi ve sanayii geliştirme sayesin
de istikrar bulur." (Sağdan, yaptığın gibi ses
leri) Acı olan hakikat şudur ki, 1946 devalü
asyonundan sonra, bu yolda hiçbir gayret sarf 
edilmiş değildir. Demokrat Parti iktidarı Hükü
metlerinin, işbaşına geldiği günden beri bütün 
gayreti, günlük tenkidlere göğüs gererek, ekono
miyi Türk parasına iyi1) ve mukavim bir mesnet 
haline getirmek için çalışmak olmuştur. Bunda da 
muvaffakiyet yolundadır. 

Sözlerimin başında, bugünkü iktidara teret-
tübeden yükün, muzaaf bir yük olduğuna işaret 
ederken kasdettiğim hususlardan biri ve belki de 
en mühimmi de işte bu acı hakikattir. 

Geçen Ağustosta karar altına aldığımız ve 
mevzuata tamamen uygun olarak yürürlüğe koy
duğumuz bu tedbirler, memlekette geliştirdiğimiz 
istihsal potansiyelinin, tam zamanında akışını ko
laylaştıracak ve yıllardır, bilhassa hammadde fi
yatları mevzuunda aleyhimizde olarak dünya kon
jonktürünün alınmasını gerekli kıldığı tedbirler
dir. Bütçemizin gerekçesinde de bu mülâhazaları 
izah eden kâfi malûmat da mevcuttur. 

Demokrat Parti Hükümetlerini basiretsizlikle 
itham eden Halk Partisi Sözcüsü, Merkez Banka
sı kredilerinde ve umumi kredi bahsinde uzun-
boylu durmuş ve bu tedbirlerde de Hükümetin 

19Ö9 O : 1 
yıllardır takibettiği politikasından bir rücu mâ
nası aramıştır. Hükümetimiz geçen Ağustos ba
şında, kredi bahsinde ittihaz ettiği kararlarla ne 
yapmak istemiştir? Âmme sektörünün, Merkez 
Bankasından almakta olduğu kredilerin, bu teşek
küllerin işlerini yürütmek için kâfi bir seviyeye 
vâsıl olduğunu tesbit etmiş ve girilmek üzere bu
lunulan istihsal mevsimi de nazarı itibara alına
rak, verilecek yeni kredileri, Toprak Mahsulleri 
Ofisi de dâhil olmak üzere 400 milyon lira ola
rak tahdidetmiştir. Şimdi sözcüye sormak iste
rim : Hükümet bu kararı ile, teşekkülleri, Merkez 
Bankasından aldıkları kredilerde makûs bir hare
kete yani bir tasfiyeye mi sevk ve icbar etmiş, 
yoksa, bir hesap ve kitap neticesi ihtiyaçların 
mevcut seviyeye, muayyen ölçüde bir ilâve kredi 
ile yürütülebileceği hususunu mu ortaya koymuş
tur? Hükümetin bu karar ve tedbirinde makûs 
bir hareket, bir ricat ve inhiraf ifadesine mesnet 
teşkil edecek hiçbir nokta olmadığına göre, ma
kûs ve münharif görüş ve anlayış, Yüksek Meclis 
huzurunda ortaya konulan bu iddiadır. Umumi 
kredi bahsinde alman karar da, mâna ve maksat 
bakımından, Merkez Bankası kredilerinden asla 
farklı değildir. Bankalarımız tarafından, memle
ketin muhtelif iş ve istihsal sahalarına verilen 
krediler, matlup inkişaf seviyesine vâsıl olmuş ve 
Türk ekonomisinin bu merhalesinde krediden bek
lediğimiz faydaların, miktar artışında değil, sey-
yaliyet ve müsmiriyet artışında olduğu kanaati
nin bir ifadesini ortaya koymuştur. Daha açıkça 
ifade edilmek lâzımgelirse, şimdiki kredi, daha 
büyük bir gayret ve faaliyetle mevcut iş hacmim 
tedvir edebilecek bir mertebededir. Şu halde ban-
kalarımızca- bundan sonra sarf edilecek emekler 
bu hedefe ve bu istikamete yönelmelidir. İktisa
di Devlet Teşekkül ve teşebbüslerinin maliyet fi-
yatlariyle satış fiyatları arasındaki farkları gi
dermeye'matuf mesaiye gelince; bunun da zama
nında yapıldığını ve zamanında tatbik mevkiine 
konulduğunu ifade etmek, millî hayatımızdaki de
ğişiklikleri insaflı bir gözle takibeden her müşa
hidin teslim edeceği bir hakikattir. Çiftçi, sanat
kâr, esnaf, hulâsa her zümreye mensup vatandaş
ların geçim seviyesinde, içtimai gelişmesinde, iş 
ve istihsal veriminde kifayetli bir gelişme vukua 
gelmedikçe, bu teşekkül ve teşebbüslerin, maliyet
ten ayrılmaz bir satış politikası takibetmelerine 
imkâı; bulunabilir miydi? Binaenaleyh, yeni fiyat 
politikasında, hatalı bir görüş ve bir basiretsizlik 
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mânası değil, bu iktisadi sektörün, lıaklı olarak 
yapmış olduğu gibi salim bir esasa varis mânası 
görmek lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım; C. II. P. Sözcüsünün 
ikinci ithamı, «gerçekleri halktan ve Yüksek 
Meclisten saklamak, perdelemek, rakamları su
ni tasniflere tâbi tutarak borç miktarlarını 
küçültmek» şeklinde hulâsa edilebilir. Bana 
öyle geliyor ki, Halk Partisi sözcüsünün 'bu 
tenkidleri, 15 sene önceki, malî- usuller ve hü
nerler karşısında söylemek arzusunu duyduk
ları halde o zamanki Meclis kürsüsünde veya 
umumi efkâr önünde ileri sürmeye cesaret 
edemedikleri tenkidlerdir. (Soldan alkışlar.) 
Bir maliye mütehassısını olduğu kadar, umu
mi efkârı da en yakından alâkadar eden mev
zulardan biri, Hazinenin her yıl Merkez Ban
kasından aldığı avanslardır. îsmail Rüştü Ak
sal bir maliyeci olarak, Halk Partisi iktidarı 
zamanında bu avans politikasından üzüntü ve 
endişe duymaması, o zaman takibedilen perde
leme politikasının cüretkârlığına hayret ve 
ibretle bakmamış olması kabil değildir. (Sol
dan alkışlar.) 

îsmail Rüştü Aksal, bu Hazine avansları-
mn sayısını ve arz ettiği değişik şekilleri bu 
gün de kolayca hatırlayacak bir hafızaya mu
hakkak ki, sahiptir. Bu tobloyu canlandırmak üze
re şu kadarını söyliyeyim ki, Merkez Banka
sı avanslarından ibaret olduğunu zan ve tas
rih ettiği Hazine mevcudu, îsmail Rüştü Ak-
sal'ın Maliye Vekili olduğu sırada, dahi şu çe
şitleri arz ediyordu : 

— Hazinenin, Merkez Bankası Kanunu mu-
v cibince, kullandığı kısa vadeli avanslar, 

— 9 ay vadeli Hazine bonoları; 
— Hususi kanunun verdiği yetkiye ''müste

niden Devlet Demiryolları İdaresince kendi ih
tiyaçları için çıkarılan Hazine kefaletli bo
nolar ; 

x — Tekel İdaresinin kendi ihtiçları için çı
karmaya mezun olduğu tekel bonolar. 

Ve nihayet kanunun, olağanüstü masraf
lara karşılık olmak üzere, çıkarılmasına mezu
niyet verdiği tasarruf bonoları ve tahvil ter
hini mukabili yine Merkez Bankasından ala
bileceği avanslar. 

îsmail Rüştü Aksal bunları çok iyi ha
tırlar. Bu 'avans bahsinde, bir istitrat yaparak 
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I şunu açıklıyayım ki, Hazine elinde Merkez 

Bankasına terhin edilecek tahvil bulunmayı
şı karşısında - hünerleri görün - bir miktar Ha
zine bonosunu borsaya kote ettirmek suretiy
le bankaya tahvil yerine bono verilip para alın
dığı da vâkıdır. (Soldan; bravo, sesleri) 

Bütün bunları yapanların, bugünkü ikti-
I darı, perdeleme ile itham etmemeleri icabeder-

di. (Soldan, bravo sesleri.) Kanım icaplarını 
yerine v getirmek üzere, tahsisat kaydedilerek 
harcamasını temin için kontrvalörü Hazine mu
hasipleri adına zimmet kaydedilmek suretiy-

J le tahsilat hesaplarına alman hayali gelirlerin 
I tâbi tutulduğu kayıt usulleri, dünya muhase

be tarihinde emsali görülmemiş birer acayipliktir. 
îsmail Rüştü Aksal bunları gayet iyi bilir. 
Kısa vadeli statüer avanstan gayrisi, Hazi

ne muhasibinin kasalarında saklanır ve ih
tiyaç duyuldukça, Hazine hesabında mevcut 
provizyonlar üzerine tediye emri gönderilmiş-
cesine kullanılırdı. Bir kısım arkadaşlar bu 
ameliyelerin hakiki tatbikatına 'vâkıf olmıya-
hiliıier. Ama, Halk Partisi sözcüsü bunların 
ne demek olduğunu çok iyi bilir. Malî yılı sonu 
takarrübedince, kanuni Hazine avansı, Merkez 
Bankasına Demiryolu veya Tekel bonosu kır
dırılmak suretiyle muvakkaten kapatılır .ve 
«Hazine avansından mütaakıp yıla devir yapıl
madı» diye kâzip bir iftiharla ortaya çıkılırdı. 
Bunların hepsini gene sözcü çok iyi bilir. 

Sözcünün «perdeleme» dediği, «gerçekleri 
örtme» dediği bu hünerlerle Halk Partisi za
manında, Merkez Bankasından, meselâ, 4 - 5 
yıl içinde alınan avanslar tutarı 1 milyar' 200 

U milyon lira civarındadır. Hünerbazlık kimde 
imiş?... (Sağdan; hangi seneler sesleri) 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Hangi 
senelerde!... Bu söyledikleriniz? (Soldan; kendi 
zamanında sesleri, onun zamanında sesleri) 
(Sağdan; şiddetli gürültüler), (Soldan; dinle
yin. dinleyin sesleri, oturun yerinize sesleri) 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — (Kür
süye doğru ileıiiyerek) Bu Meclise dâhil oldu
ğum günden beri bu kürsünün seviyesini muha-

( faza etmeye âzami dikkat ettim (Soldan; şid
detli gürültüler, otur'yerine sesleri, kapaklara 
vurmalar) 

Bu yolda konuşmaya müsaade etmem. Ken-
I dişine sözlerine sahibolmasmı ihtar ediyorum. 
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Benim siyâsi hayatım malûmdur. (Soldan; şid
detli gürültüler, bağırmalar, otur otur seslen) 
Cevabını vereceğim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Bir iktidara karşı, (Sağdan; gü
rültüler) bir Hükümete karşı gurup sözcüsü 
sıfatiyle, (Sağdan; gürültüler) (Soldan; alkış
lar) basiretsizlik ve hakikatleri milletten gizle
me' isnatlannda bulunmak kolay değildir. (Sol
dan; alkışlar) Hükümete karşı basiretsizlik ve 
perdecilik ithamında bulunanların geçmişe dö
nüp bakmayı ve cevapları soğukkanlılıkla din
lemeyi bilmeleri lâzımgelir. (Sağdan; gürültü
ler) Şimdi devam ediyorUm : 

Bu yollarla alınan avansların, Halk Partisi 
iktidarını nasıl bir çıkmaza götürdüğünü, 1946 

, senesinde ne yolda bir fedakârlıkla kısmen 
tasfiye edildiğini biraz önce arz etmiştim. Ger
çekleri saklama ve perdeleme yolunda İsmail 
Rüştü Aksal'm mensubolduğu C. Halk Partisi 
iktidarına vaktiyle tevcih etmiş olması lâzım-
geleıı tenkidlerden biri de Devlet tahvili mev
zuuna taallûk edebilirdi. Hazine tarafından iç 
istikraz tahvili ihracına 1933 senesinden itiba
ren başlanmış olduğu malûmdur. Bu tarihten 
itibaren 10 - 15 sene geçmiş olduğuna nazaran 
halkın bu kıymetlerle ünsiyeti hâsıl olmuş bu
lunması iktiza ederken, karşılaştıkları rağbet
sizliği örtmek için müracaat ettikleri usulleri 
de hatırlamak lâzımdır. Yüksek faiz ve düşük 
iihraç fiyatları ile çıkarmak mecburiyetinde 
kaldıkları bu tahvillerin bütün idari tedbirlere 
ve mevcut birkaç bankaya yaptıkları tazyiklere 
rağmen yansını dahi plâsa edemedikleri haller 
olmuştur. Fajiat süskripsion müddetinin hita
mında ajans ve radyolarla yaptıkları beyanat
la, çıkarılan istikraz tahvillerinin «talep fazla-
siyle kapanmış' olduğunu» umumi efkâra bildir
mekten kaçınmamışlardır. v 

Kendilerine sadece birkaç örnek vermekle 
yetindiğim bu C.#H. P. mebusları, para ve kre
di münasebetiyle bize şu tenkidlerde bulunmak
tadırlar. «1955 yılında yapmış olduğumuz Top
rak Mahsulleri Ofisi bonoları konsllidasyonu 
bir kamuflâjdan ibarettir, gerçek durumu per
delemek için Hazine kefaletini haiz .'bonolar tu
tarını konsolide ederek, Merkez Bankasına borç
lanmalarda yeni usullere başvurdunuz, Merkez 
Bankası bültenlerinde diğer ticari senefler baş-
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lığı altında, gösterilen muameleler, 1954 yılın
dan itibaren büyük ^Ölçüde artmıştır» diyor ve 
devam ediyorlar, «İktisadi Devlet Teşekkülle
rine verdiğiniz yeni kredileri bu muameleler 
içinde gizlemiş bulunuyorsunuz. Kabul edilen 
bu yeni usulden maksat, gerçek durumu perde-
liyerek âmme sektörünün borç miktarını az gös
termektir.» diyor. (Sağdan : «Doğru» sesleri, 
soldan, «Dinle, dinle» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu isnatlara da ve
rilecek cevap basittir. Evvelâ, ofis bonolarının 
konsolidasyonu ile istihdaf edilen gaye, âmme 
sektörüne ait borçlardan bir kısmının Merkez 
Bankasına ödemesidir. Bu bakımdan, böyle bir 
itfa ameliyesinin pek faydalı bir tedbir oldu
ğunu hiç kimse inkâr edemez. Ben hâtıraları 
tazelemek maksadiyle arz edeyim. Yüksek Mec
lisçe, 1955 Malısında kabul buyurulafeı bir .ka
nunla ofisin müterakim borçlarından o50 milyon 
İkaya yakın bir kısmı konsolide edilerek, Mer
kez Bankası senelik kârından mevzuat muci
bince ayrılması gereken ihtiyat akçesi ve te
mettü hisseleri tefrik edildikten sonra, Hazineye 
intikali icabeden bakiyeler, bu borcun itfasına 
tahsis olunmuştur. Her sene vasati olarak 40 - 50 
milyon liralık ödemelerle şimdiye kadar Mer
kez Bankasına, kanunun çıktığı 1955 tarihinden 
itibaren 175 milyon lira ödenmiştir. Bu sene de 
Nisan ayında yapılacak Umumi Heyet toplantı
sını takiben 1958 hesap devresi kârından 58 
milyon liralık bir tediye <iaha yapılacak, borç 
bakiyesi 317 milyon liraya inecektir. 4 sene zar
fında 550 milyon liralık bir borçtan 233 milyon 

, lirasının, yani rşsülmalin % 43 ünün Merkez 
Bankasına ödenmesine imkân veren bir am,eli-
yeyi «Gerçek durumu perdelemek ve âmme sek
törünün Merkez Bankasına olan borçlarını az 
göstermek gayreti» şeklinde tasvir, tavsif ve 
tezyif, hakikatlere hürmetsizlikte ne derecelere 
.varıldığını gösteren bir başka örnek teşkil et
mektedir. (Soldan, bravo, sekleri) 

Hükümetiniz, Halk Partisinin kötülemeye ve 
gözden düşürmeye çalıştığı bu ameliyelere de
vam etmeyi memlekete yapılacak hizmetlerin 
en mühimlerinden biri olarak talâkki etmekte
dir. Nitekim, on gün önce Bütçe Encümeninde f 
ofis bonolarının konsolidasyonundan elde ettiği
miz müspet neticeleri işhadederek buna ben
zer diğer hesaplan da aynı veçhile konsolidas-
yona tâbi tutacağımızı ve borçlan tasfiye ede-
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ceğimizi ve bunun, hazırlıklarına girişmiş bu
lunduğumuzu, açıklamış bulunuyorum, Bütçe 
Encümeninde olduğu gibi/huzurunuzda > da arz 
ediyorum. Bu muameleleri başaran hükümetler, 
dünyanın her yerinde, basiretsiz ve milletten ha
kikatleri perdeleyici şeklinde değil, ancak tak
dir ve tebrik ile karşılanır. (Sağdan, alkışlar) 

Muhalefet sözcüsünün yine perdeleme tabi
riyle vtavsif ettiği ve yeni usuller, diye ifade et
tiği başka bir muamele de Merkez Bankası port
föyünde, diğer ticari senetler namı altında gös
terilen kredilerde, 1954 yılından sonraki artışa 
taallûk etmektedir. Bu kredilerin büyük kısmı
nın, İktisadi Devlet Teşekküllerine taallûk etti
ğini söylemekle sözcü demek istiyor ki; «burada 
da âmme sektörüne verdiğiniz kredileri gizlemek
tesiniz.» Hayır, muhterem arkadaşlar, 1954 yılın
dan sonra bu, «diğer ticari senetler» rübriğinde 
kaydedilen artış, sözcünün ifade ettiği gibi, ne 
«Merkez Bankası kredilerinde müracaat edilen 
bir usulden», ne de «âmme sektörü borçlarını az 
göstermek için bir perdeleme» gayretinden ileri 
gelmemektedir. Bu kısımda öteden beri hususi 
sektöre ait senetlerle belirli iktisadi Devlet Te
şekküllerine ait ticari senetler yer almaktadır. 
1954 yılından sonra bu senetlerde kaydolunan ge
lişme, gerek hususi sektör senetlerinde, gerekse 
Etibank, Sümerbank, Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumu, Et ve Balık Kurumu gibi teşekkül
lerin ticarî senetlerinde, muamele ve istihsallerin
de meydana gelen inkişaflara muvazi olarak kay
dolunan artıştan mütevellittir. Keyfiyeti Yüksek 
Heyetinize misallerle arz etmek için, Etibankm 
taş kömürü, linyit, bakır, krom, kükürt, ve ener
ji istihsalinde, Sümerbankm kavradığı bütün is
tihsal kollarında, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kıirumunun istihsajâtmda gerek miktar, gerek 
kıymet itibariyle misillerle ifade edilebilecek ar
tışlar kaydolunduğunu hatırlatmakla iktifa edece
ğim. Et ve Balık Kurumu gibi bu ,muamele hac
mi içinde, zikri geçen 1954 yılında, ilk defa ola
rak mevki almış bulunan teşekküllerin muameîe 
hacmi ve dolayısiyle işletme kredisi ihtiyacı sene
ler geçtikçe artmıştır. Son birkaç senedir Birle
şik Amerika'nın zirai istihsal fazlalarından'vâki 
donyağı, pamukyağı, soya fasulyesi yağı, et, süt
tozu, tereyağı ithalâtı ve bu maddelerin tevzii ve 
satışı ile memleket dâhilinde kasaplık hayvan ve 
balık piyasalarının tanzimi, dondurulmuş balık ve 
meyva ihracatı gibi muameleler dolayısiyle mez-
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kûr müesseseye taallûk etmek üzere reeskonta ka
bul edilen ticari senetlerde mühim gelişmeler ol
muştur. Merkez Bankası bültenlerinde «diğer ti
cari senetler» ismi altında kaydedilen muamele
lerde 1954 yılından sonra meydana gelen gelişme 
memlekette gerek hususi sektörde, gerek İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde istihsal ve\i§ hacmi artış
ları ile ilgili bulunmaktadır. Sözcü, ayrıca, Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Şeker Şirketi senet
lerine de temas ederek, bunların da son yıllarda 
dikkati çekecek derecede arttığını ifade etmekte
dir. * 

İsmail Rüştü Aksal mselâ pancar ekilen sa
hanın 521 bin dönümden 1,5 milyon dönüme, 
şeker fabrikası adedimi© 4 ten 15 e, şeker istih
salinin 110 bin tondan 360 bin tona çıktığım dü
şünmüyor mu? 110 bin ton şeker istihsal eden bir 
teşekkülün Merkez Bankasına inikas edecek tica
ri senetleriyle 360 bin ton istihsal yapan bir te
şekkülün Merkez Bankasına aksedecek senetleri
nin aynı mı olmasını, yoksa daha da az olmasını 
mı bekliyordu? 

Diğer taraftan, Tarım Satış Kooperatiflerine 
verilen kredilerin, evvelce yalnız pamuk mahsu
lüne inhisar ederken, halen pamuğa ilâveten fın-
dıkî üzüm, incir, zeytinyağı, zeytin, İîoza, ayçiçe
ği, gülyağı ve Anteb fıstığına kadar şâmil oldu
ğunu bilmiyor mu? Yoksa bu kredilerin kesilerek 
istihsalin azalmasını ve müstahsilin sıkıntıya dü
şürülmesini mi istemektedir. (Sağdan, zaten sı
kıntıda, sesleri) Propaganda gayreti içinde bü-
tün ölçüleri kaybeden, sözcü, Merkez Bankası ile 
olan muameleler yekûnunu mensubolduğu ikti
dardan müdevver olanla olmıyam, karşılığı mal 
olarak, istok olarak mevcudolanlarla olmıyanlan, 
Hazineye taallûk edenlerle etmiyenleri tefrik et
meden ve nihayet bütçemizin 1950 yılma nispet
le beş misline yakın, teşekküllerden her birinin 
muamele hamcınm da bu yıllar zarfında aynı nis
petlerde arttığıru nazarı itibara almadan ortaya 
beş milyar civarında bir rakam atıyor. İster âm
me sektörünün, ister hususi sektörün olsun, Mer
kez Bankasından alman krediler üzerindeki hassa
siyet ve teyakkuzun esasını, bu kredilerin teda
vül hacmma olan tesirlerin teşkil ettiğini bilmi-
yen yoktur. Bu kredilerin genişleyip daralmasiy-
le mübadele vasıtası miktarı artar veya eksilir. 

Binaenaleyh meselenin ruhu, tedavülün bu 
seyyaliyeti muhafaza etmesindedir. Şu halde Mer
kez Bankası ile olan muameleleri, harici veya da-
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hilî borçların vâde, faiz ve itfa şartları bakımın
dan değil, tedavülün arz ettiğim intibak vasıf ve 

"kabiliyetleri bakımından mütalâa etmek lâzımdır. 
Tedavülümüzün bu .intibak vasfını, bu seyyaliye-
ti tamamen muhafaza etmiş olduğunu son altı ay
da, 4 Ağustostan bu yana, yarım milyarın üs
tünde bir tenezzül kaydederek yeni, şartlara ne 
kadar suhuletle intibak ettiğini gördükten' sonra 
C. H. P. Sözcüsünün, hepimize büyük huzur ve
ren bü hale göz yumarak, başta bütçemiz olmak 
üzere, çeşitli âmme müesseselerinin hayırlı inki
şaflarının bir neticesi olan bu kredi muamelele
rinin gelişmesini tenkide kalkışmasını ancak te
essür ve hayretle karşılarız. \ 

Sözcünün diğer bir iddiası da; «Demokrat ik
tidarın, haricî itibarı ihlâl edecek borç terakümü
ne ve moratuvar usullere, millî gururu rencide 
edecek hallere sebebiyet vermiş» olmasıdır. (Sağ

udan, «doğru, doğru» sesleri) 

FEEtD MEDEN (Van) — (Bu da <mı yalan?, 
TEVFtfK ÜNSALAN (Malatya) — Yabancı 

gazeteleri okuyun. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN PODATKAN 
(Devaımla) — îlk «evvelâ Ulus gazetesini oku
yanlar, yabancı (gazeteleri okumaya lüzum gör-, 
mezler.. 

Sözcü, evvelki gün bu konuda yaptığı beya
natla, Yüksek 'Mecliste ve umumi efkârda malî 
itibar bahsinde, ıgayet hassas ve tiltiz kimseler 
oldukları intibaını ıbırakmak istemiştir. İstiyor
lar. 

^Aca'ba hakikat bu merkezde midir? Ve aca
ba Demokrat Parti iktidarına, üf erine toz kon-
cturulmaamş bir malî itibar mı devretmişlerdir? 
İsmail Rüştü Aksal, C.H.P. iktidarı zamanında 
maliyede uzun yıllar memuriyet vermiş v« mil
letvekili seçildikten sonra da Maliye Vekâleti 
mesuliyetim derulhde efcmi§ bir zattır. Ancak, 
veîlki günkü sözlerinden şu intibaı aldık ki, îs-
hrail Rüştü Aksal, memuriyet ve vekâleti sıra
sında, bu bahsi, yani itibar bahsini tâli (bir me
sele addederek lâyıkiyle tetkik ve mütalâa et
memiştir. (Sağdan, Allah Allah sesleri) Huzu
runuzda ifade etmek mecburiyetindeyim ki; 
Halk; Partisi Sözcüsünün meslek hayatı bir kı
sım ticari borçların transferinde değil, bilcüm
le Devlet borçlarında moratoryum usulünün tat
bik edildiği tarihlere de tesadüf etmektedir. Bu 
devrenin Hbir kısmında ithalât zorlukları 'karşı-
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i smda altın ^ubuk ve külçeler itibar edillmelkte, 
j bunlarla âmme itibarının esasını teşkil eden 

muhkem borçların tediyesini sağlamak kaabil 
i iken elde bulunan imkânların Ibiriktirilımesi o 

itibara ımüreecah ıgörülmekte ve bu yüzden dış • 
Iborç tahvillerinde seri halinde kupon tedahülde 
kalmakta idi. '(Sağdan, vay vay sesleri) Devlet 
İtibarına arka çeviren bu zihniyetin neticelerin
den size birkaç misal vereyim : Devletin çıkar
dığı dış istikraz taihvilleririin mükerrer teşeb
büslere rağmen ecne'Dİ borsalara ithal edilme
mesi, devalüe edilmiş bâzı paralarla yapılmak 
istenen tediyelere tavassut edecek banka bulu
namaması, bu tahripkâr ve basiretsiz hareketle
rin acı ve haysiyet kırıcı neticelerinden sade 
birkaçıdır. j 

Yine bu cümleden olarak, evvelce ecnebi bor
salara alınmış olan bâzı tahvillerin rayiçlerinde 
o derece derin sukutlar kaydedilmiştir kî, ala
caklıların -hukukunu aramak üzere asosyasyon-
lar kurulmuş, ecnebi devletlerinin ımüracaaŞ ve 
şikâyetlerinin arkası kesilmemiştir. 

Şimdi tedahül eden, ticari mahiyette trans
fer borçlarını bu kadar büyük sitemlere mevzu 
yapan «Sözcüye sormak isterim : Milletvekilliği 
ve Maliye Vekilliği zamanında bu itibarsızlığı 
izale için acaba ne gibi tedbirler telkin etmiş, 
âmme itibarını ihya için'ne gibi yollar göster
miştir? Devlet borçları için dahi bu gibi mua-

I melelerirf tatbik edildiği devirleri neden unutu-
I yorsunuz? Hükümetimizin bugün tanzim etmek

te olduğu transfer işlerinin, Halk Partisi iktlda-
I rının Devlet (borçları sahasında tuttuğu yol ve 

yarattığı 'itibarsızlıkla mukayese edilir hiçbir 
noktası yoktur. İsmail Rüştü Aksal bu konuda 
muhakkak bir müşahabet aramak hevesinde ise, 
(bunu biz kendisine gösterebiliriz : 

1940 senesinden önce, İngiltere ve Fransa ile 
olan mübadelelerimizde defisiter olmamız neti^. 
cesi birikmiş transferlerin tanzim ve tasfiyesi 

• ne İse, bugünkü muamele de aynen io mahiyette 
bir tanzim ve tasfiyedir. 'Bu itibarla millî gu
rurun rencide edilmesi, millî itibarın kesrolun-
ması bahis mevzuu değildir. Millî gururu ren
cide eden, millî itibarı kesreden şey, Halk Par
tisinin muhkem Devlet borçlarında yaptığı mu
amelelerdir. 

Sözcü, beyanları arasında şöyle bir söz de 
sarf etmiştir : Dış münasebetlerimizde ımemle-

I ketin yüksek menfaatleri baklanından arzu edil-
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miyen neticelere sürüklerime» ismail Rüştü Âk- j 
sal, şunu iyice bilmelidir ki, muhataplarımız, 
mukadderat birliği ve iktisaden iş birliği yap
tığımız müttefiklerimizdir. 

Millî mevzularda hassasiyet derecesi malûm 
olan D. P. Hükümetlerine ve dost memleketler 
camiasına bu neviden bühtanlarda bulunmak 
kadirşinas Türk milletinin şanına uygun hare
ketler değildir. 

Bu bahse son vermeden evvel, bu uzun ko
nuşmanın nihayetlerine doğru ve meydan nu
tuklarında hasretle duyduğumuz neviden bir 
propaganda tâbirine de temas etmek istiyorum. 
İsmail Rüştü Aksal, Yüksek huzurunuzda ge
çen Ağustos bE^mda almış olduğumuz tedbir
leri «Bir tasviye muamelesi» olarak tavsif et
miş bulunmaktadır. Tasfiye muamelesinin, ma
lını, mülkünü satıp borcunu ödeme mânasına 
geldiğini bilmiyen yoktur. Demokrat iktidar 
8 yıldan beri ortaya koyduğu eserlerden acaba 
hangisini; yolları mı, barajları mı, limanları 
veya fabrikaları m, satılığa çıkartarak tasfiye 
ameliyesine girmiştir? Para ve kredi sahasın
da ve tam zamanında alman istikrar tedbirle
rine dışardan temin olunan kredilere, mütera- , 
kim ariyere transferlerin tanzimine, hulâsa, 
cümlesi memlekete yeni yeni varlıklar katacak 
olan bu muamelelere bir tasfiye mânası vermek 
için hakikatla bütün ilgileri kesmek, tariz ve 
tenkid gayreti içinde itidal ve ölçüyü tamamen 
gaip etmiş olmak lâzımdır. (Sağdan, kısa kes 
sesleri) (Gülüşmeler) 

Kısa konuşsa idiniz cevabınız da kısa olurdu.. 
Muhterem arkadaşlar, , şimdi Halk Partisi 

sözcüsü Devlet borçlan mevzuunda hakikatları 
sakladığımızdan ve Devlet borçlarının miktarı
nı olduğundan az göstermeye gayret ettiğimiz- I 
den bahsettiler. 

Kendisine göre bütçe gerekçesinde Devlet I 
borçlarına ait rakamlar bu maksatla bilhassa 
seçilmiş've Devlet borçlarının ancak bâzı nevi
lerine yer verilmiştir. 

Keza prim tatbikatının borçlar üzerindeki I 
akisleri de nazarı dikkata almmıyarak bedeli I 
mal ihracı suretiyle ödenecek borçlar primsiz kür I 
üzerinden gösterilmiştir. I 

Muhterem arkadaşlar; 
Huzurunuzda evvelâ bir noktayı bütün sara-

hatiyle tesbit etmek isterim. O da şudur; Büyük | 

.1959 0 : 1 
Millet Meclisinden hiçbir şey gizlenemez ve giz-
lenmemektedir. Memleket ekonomisi ve maliye
si hakkında mevcut malûmat bütün teferruatiy-
le bütçe gerekçelerinde tetkikinize arz olunmak
tadır. Mazi ile bugünkü tatbikat arasındaki far
kı tesbit etmek için, dünkü bütçe gerekçeleriyle 
bugünkü bütçe gerekçelerine bir göz atmak kâfi
dir. t O zaman görülür ki; bugün her mevzuda 
en geniş malûmat verilmesine mukabil mazide 
bu ihtiyaç asla duyulmamıştır. Memleket eko
nomisi ve maliyesi hakkında verilen malûmat; 
1950 yılı bütçe gerekçesine eklenen bir rakamlar 
tablosu istisna edilirse, 1 - 2 sayfanın içinde 
devam edip gitmiştir. Vaktinizi almamak için 
o geçmişteki gerekçelerden burada uzun uzun 
bahsetmiyorum. Bütçe gerekçesi diye verilen 
şeyler 2 - 3 sayfadan ibarettir. Şimdi bir kitap 
kadar verilen malûmata rağmen hakikatler "üze
rine perde çekiliyor» diye iddia ve ifade etmek, 
en hafif tabiriyle insafsızca bir hareket olur. Bi
zim hazırladığımız gerekçelerin Devlet; borçları 
kısmında lüzumlu malûmat a:rz edilmiştir. Ma
lûm olduğu üzere, Devlet borcu tâbiri evvelemir
de Hazinenin doğrudan doğruya veya kefalet su
retiyle yüklenmiş olduğu borçları ifade eder. 
Gerekçelerimizde, Hazinenin bu tarife uygun 
borçları mukayeseli olarak gösterilmiştir. Halk 
Partisi sözcüsü «iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
diğer borçları niçin zikredilmiyor» diye soruyor. 
Arz ettiğim gibi gerekçede zikredilen rakamla
rın hangi nevi borçlara aidolduğu yine gerekçe 
metninde tasrih edilmiş bulunmaktadır. Bunlar 
arasında iktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazifte 
kefaleti dışında kalan borçları yer almamakta
dır. Şüphesiz ki, onun yeri burası değildir. 

Başka bir noktayı arz edeyim. Bu tasnif bi
zim sonradan bulduğumuz bir tasnif değildir. 
Kendilerinin bir iftihar vesilesi olarak ileri sür
dükleri 1950 yılı bütçe gerekçesine merbut tab
loda, aynı tasnif şekli kullanılmıştır. 

Halk Partisi Sözcüsü başka bir noktayı da 
soruyor- «Hazinenin Merkez Bankasından aldı
ğı* avanslar niçin gösterilmemiştir?» Bunu kıs
men kendisi de izah etti. Esasen bir maliyeci 
olarak bu izahatı yapmadan geçemezdi. Fakat 
bununla beraber bu suali sormaktan da kendisi
ni alamadı. Hazinenin Merkez Bankasından al
dığı avanslar bir kasa kolaylığı mahiyetindedir. 
Bu, tamamen otomatik olarak işler. Bu hesabın 
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değişir. Bu itibarla Merkez bakiyesi her gün 

Bankası avanslarının devlet borçları arasınd.:, 
yer almryacağı aşikârdır. Kaldı ki, ortada giz
lenmiş bir husus ta mevcut değildir. Zira Mer
kez Bankasının haftalık bültenlerinde buna ait 
rakamlar muntazaman neşredilmektedir. 

Bedeli malla ödenecek dış borçlara gelince; 
Halk Partisi sözcüsüne göre bu borçları da 9 lira 
üzerinden kıymetlendirilmek lâzımdır. Zira ma
lın satışından elde edilecek döviz 9 liraya satı
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, anlaşılan İsmail 
Küstü Aksal bu işin mahiyetini unutmuş olacak, 
hatırlatayım. Cetvellerde yazılı borçların itfası 
muayyen ihraç maddelerine tahsis edilmiş de
ğildir. Kendi zamanlarında akdedilmiş bulunan 
muhtelif dış istikrazların taksitleri, mukavele
ler gereğince Türk lirası olarak yatırılmakta 
ve Türk lirasiyle bu anlaşmalarda yazılı bulu
nan mallar mubayaa ve ihraç edilmektedir. 
Bu şekilde teşekkül eden Türk liraları mukabi
linde alacaklılar tarafından ihraç edilecek mal
ların nevi ve miktarı önceden belli olmadığı için 
ne miktar prim ödeneceğini hesaplamaya im
kân yoktur. Zira bildiğiniz şekilde -ihraç malla
rımız için 3 dış prim tatbik olunmaktadır. Bu 
sistem iyi mi, kötü mü? Bunun cevaplandırılma
sını kendisine bırakıyorum. İmzalarını taşıyan 
1950 yılı bütçe gerekçesinin 165 nci sayfasında 
aynen şöyle denilmektedir: «Piyasadan mal mu
bayaası ve ihracı için alacaklı emrine Türk 
-lirası yatırmak suretiyle yapılan ödeme, bâzı 
ahvalde ihraç imkânlarının istikrarını sağla
maktadır.» 

Bundan başka Halk Partisi sözcüsü tenkidle-
rinde; O.EEO. hin raporunda bahis mevzuu 
edilen 621 milyon dolarlık devlet borcu ile âmme 
sektörünün kredili ithalâttan mütevellit borcu
sun gerekçede gösterilmediğine işaret etti. 621 
milyon rakamı doğru değildir. Konsolidasyon 
müzakereleri' henüz neticelenmemiş olmakla be
raber üzerinde durulan miktarın 621 milyon 
dolarla bir alâkası yoktur. Şimdilik tesbit edi
len takribi miktar, hususi sektör, birikmiş trans
fer borçları da dâhil olmak üzere 440 milyon 
dolar civarındadır. Hakikat şudur : Bizi devlet 
borçlarının hakiki miktarını gizlemeye gayret 
etmekle itham eden Halk Partisi sözcüsü dev
let borçlarının miktarını olduğundan fazla gös
termek gayreti içinde hatalara düşmektedir. Bu 
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şekildeki bir gayret neticesinde vardığı rakam da 
11 milyar civarındadır. Bu rakamın hakikatle 
bir alâkası olmadığını ve Hazinenin doğrudan 
doğruya veya kefalet suretiyle borçlandığı mik
tarın gerekçede gösterildiği gibi 3 milyar 55'.) 
milyon 503 bin 947 lira olduğunu bir defa dah-ı 
huzurunuzda tekrar etmek isterim. 

Şimdi bütçelerin denkliği meselesine geliyo
rum : Halk Partisi sözcüsü, umumi, efkâra 
denk olarak takdim edilen bütçelerimizin, her 
yıl büyiîk açıklarla kapandığını ifade etti ve 
misal olarak son 4 senenin kesinhesap neticele
rini bildirdi. Evvelâ şunu arz edeyim. Bizi ik
tidarı devraldığımız tarihten bu yana, Yüksek 
Meclisin tasvibine iktiran eden bütçelerimizin 
aidolduğu yıllar içinde geçirdiği tahaHvülâtı 
açıkça ifade eden katî neticelerini, kanuni mi
atlarından bir sene evvel Yüksek Heyetinizin 
ıttılaına arz etmekten büyük bir memnuniyet 
duymaktayız. Nitekim 1957 bütçe yılma ait 
neticeler, üç ay evvel Hazine hesabı umumisi ile 
Yüksek Heyetinize sunulmuş bulunmaktadır. 
Şimdi Halk Partisi iktidarının Maliye Vekilli
ğinde de bulunmuş olan Sözcüden soruyorum. 
İktidarları zamanında denk diye Meclise sun
dukları bütçelerin katı neticeleri nedir? Muh
terem arkadaşlarım, bu katî hesaplar aradan 
yıllar geçtikten sonra âdeta kapalı bir kutu, 
halinde Yüksek Meclise gönderilmişlerdir. Katî1 

hesapların ihtivar-ettiği rakamlar birer kör 
düğüm halindedir. Takdir buyurulac"ağı veç
hile rakamları birer kördüğüm haline geti
rilmesi, denk diye sunulan bütçelerin muaz
zam açıklarını Yüksek Meclisten ve umumi ef
kârdan saklamak içindir. Şimdi bu bütçelerin 
neticelerini yüksek huzurunuzda arz etmeye ça
lışacağım.-

Katî hesaplardaki rakamlar, öyle maharet
le birer kördüğüm haline getirilmiştir ki, iti
raf etmek icabederse biz dahi bunları tam mâ-
nasiyle çözmeye ve her yılın hakiki bütçe açı
ğını tesbite imkân bulamadık. *Bu sebeple 
C. H. Partisi iktidarının bütçe açıklarının son 
dört, beş sene müstesna, toplu halde vermek 
zarureti tahassul etmektedir. 1938 den 1944 yılı 
sonuna . kadar yedi senelik devreye ait katî 
hesaplara bakıldığı zaman, 1939 ve 1944 yılla-

^r ı müstesna, diğer yıllara ait hesapların büt
çe fazlası ile kapandığı görülür. Hakikat hal
de bu 7 senelik devre zarfında, muhtelif ve-
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kâletlere ait hizmetlerin ifası için muhtelif ! 

kanunlarla, karşılığı fevkalâde membalardan 
temin edilmek üzere 1,5 milyara yakın olağan
üstü ödenek alınmış ve sarf edilmiştir. Bu sar
fiyatın karşılığını, Merkez Bankasından alman 
avanslarla bonolar hasılatı teşkil etmiştir. Ha
kikatte kısa vadeli borç olan bu meblâğlar, 
bütçelere' hasılat kaydedilmek ve bakiyeleri se
neden seneye devredilmek suretiyle katî hesap
ların neticeleri değiştirilmiştir, istikrazlar hâ
sılları hariç, bahsettiğim 7 seneye ait borç 
miktarının senelere isabet eden miktarı 198 
milyon liradır. O senelere ait bütçe yekûnları
nın ne kadar düşük olduğunu düşünecek olur
sanız, .198 milyon liralık açığın ehemmiyeti
ni daha iyi idrak etmiş olursunuz. Bu itibarla 
katî hesaplarda gösterildiği gibi, bu yıllara 
ait bütçelerin varidat fazlasiyle değil bilâkis, 
asgari bu miktar açıklarla kapandığını kabul 
etmek sureti mevcuttur. 

Bu devre içinde bulunan 1940 yılma ait büt
çe neticesini bir misal olarak arz ediyorum. 1940 
yılının katî hesabında yıl bütçesinin 5 milyon 
311 bin lira varidat fazlasiyle kapandığı görül
mektedir. Hakikati halde bu yıla ait tesbit ede
bildiğimiz bütçe açığı 230 milyondur. Mezkûr 
yılın bütçe sarfiyatı 546 milyon lira olduğuna 
göre, açık nispeti % 40 m üstündedir. Böyle 
bir tesbiti her yıla ait bütçeler üzerinde yap
maya imkân olmadığından, saklanan açıkların, 
yedi yılın umumi masraf yekûnuna nispet edi
lerek ifadesi mümkündür. Bu nispet de % 24 ün 
üstündedir. Halk Partisi; Merkez Bankası 
avanslarından, dahilî istikrazlardan ve bonolar 
hasılatından temin ettiği 1,5 milyara yakın bor
cun bir kısmım, ihdas ettiği Varlık Vergisiyle 
diğer bir kısmını 7 Eylül kararları üzerine Mer
kez Bankasındaki altın ve dövizlerde husule ge
len kıymet farklariyle kapatmak imkânını bul
muş ve 400 milyon küsur lirasını da borç baki
yesi olarak iktidarımıza devretmişlerdir. 

Şimdi, muhalefetin her sene ileri sürdüğü ve 
verilen cevaplara rağmen ısrarla üzerinde dur
duğu bütçe açıklarına geliyorum. Evvelâ şunu 
arz edeyim ki, 1950 den bu yana, katî hesabı çı
karılmış veya Hazine umumi hesabı Yüksek 
Meclise sunulmuş bulunan, sekiz senelik dev-
reye ait bütçelerimizin verdiği açık miktarları- J 
nm, bu devre zarfındajd umumi masraf yekû
nuna nispeti yüzde 3,1 dir. Buna mukabil, Halk 
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Partisi iktidarının yukarda belirttiğim yedi se
nelik devresine ait bütçe açıklarının umumi 
masraf yekûnuna nispeti yüzde 24 ün üzerinde
dir. 

Sözcü, 1954 yılı bütçesinin 173 milyon lira 
açıkla kapandığını ifade etti. Böyledir. Bilin
diği gibi, bu bütçe, 1954 yılı bütçesi 2 288 000 000 
liralık varidat ve tahsisatı ihtiva etmekte ve 
Hükümetiniz tarafından denk olarak hazırlanıp 
Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunmakta idi. 
Bütçe Meclise geldikten ve müzakeresi bir hayli 
ilerledikten ve rakamlar tebellür ettikten sonra, 
memurlara, emekli, dul ve yetimlere, işçilere üç 
maaş nispetinde tahsisat ve ikramiye verilmesi 
kabul buyuruldu. Karşılığı bütçe tasarrufu 
olarak gösterilen bu tahsisat ve ikramiyelere 
ait kanunların portesi 153 milyon lira idi. Ay
lıca bütçenin varidat kalemleri arasında 75 
milyon liralık Musul Petrolleri Hissesi vardı. 
Bu vaziyete göre bütçe açığının 228 milyon 
olması icabettiği halde 173 milyon lira o1 arak 
tekevvün etti. 

Şimdi, sözcüye, geçen sene sorduğum gibi, 
bu sene de soruyorum: Bu hal tahminlerimizin 
doğruluğuna mı, yoksa yanlışlığına mı delâlet 
eder. Diğer bütçelere geçiyorum: 1955 bütçesi, 
Yüksek Meclise denk getirilmiştir. Fakat Mec
listen 151 milyon lira açıkla çıkmıştır. Bu açı
ğın iç istikrazla kapatılması kabul buyuruldu. 
Musul petrollerinden alınacak 100 milyon lira
lık hisse ile bu açığın 251 milyon lira olması 
içabederken fiilî açık 110 milyon olmuştur. 

1956 bütçesinin açığı; Musul petrollerinden 
alınamamış 100 milyon liralık hisseye rağmen, 
182 milyon olarak tekevvün etmiştir. Musul 
petrollerinden alınacak hisse nazara alınmadığı 
takdirde, açığın, 3,5 milyarlık bir bütçede 82 
milyon lira gibi bir meblâğa inhisar ettiği gö
rülür. 1957 yılının bütçe açığı ise, keza tahsil 
edilememiş olan 100 milyon lira Musul Petrol
leri Hissesine rağmen 196 milyon lira olarak. 
tahassul etmiştir. 4 milyar 6 küsur milyon lira
lık bütçe için de, Musul Petrolleri Hissesi ha
riç tutulduğu takdirde 96 milyon lira olarak 
tahassul eden ve bütçenin yekûnuna olan nis
peti % 2,2 olan bir açığın; bu yıla ait normal 
bütçe varidatı içinde her hangi bir istikraz 
varidatı mevcudolmadığı da göz önünde tutul
duğu takdirde, eski bir Maliye Vekili olan 
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Grup Sözcüsü için ancak ve ancak memnuni
yetle karşılanması iktiza €der. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetiniz tara
fından büyük bir itina ve titizlikle denk ola
rak hazırlanan ve yüksek tasvip ve tasdikleri
nize itkiran eden bütçelerimizin, yukarda arz 
ettiğim açıklarının gerek muhalefet ve gerek 
iktidara mensup mebus arkadaşlarımızın, kar
şılık gösterilmeden, bütçelere *'masraf tahmil j 
eden kanun tekliflerinin bir neticesi olduğunu 
burada tebarüz ettirmek insaflı bir hareket 
olur. Sözcü, gelirlerin artışı da zâhirîdi», diyor. 
ismail, Rüştü Aksal bütçelerin gücünün, fiilî 
hizmet artışı ile ölçüleceğini; Devlet gelirleri
nin 1950 den sonra normal iktisadî gelişmeye 
muvazi olarak arttiğınm bir hakikat olduğunu,' 
ancak toptan eşya fiyatları göz önünde bulun
durulduğu takdirde varidatımızın 1955 den 
sonra sabit kaldığını ifade ediyor ve gerekçe
deki bâzı ifadelere rücu ederek; «1950 de 100 
santim olan metre 31 santim kalır ve ts\z bu 
31 santimi metre yerine kullanmıya kalkar ve 
bundan neticeler çıkarmaya çalışırsınız, bu pro
paganda gayreti olur.» diyor; _ 

Muhterem arkadaşlarım, biz gerekçede, 1950 
yılında Devlet varidatı 1 milyar 300 milyon 
lira iken ,bunun her sene artarak 1959 yılın
da 6 milyar civarına yükseldiğini ve bunun 
% 361 nispetinde bir artışı ifade ettiğini söy
lemişiz. Bu gayri kabili inkâr bir hakikattir. 
Fakat bu şayanı memnuniyet gelişmeyi gölgele
mek için başka yollar aranmış, bulunan yol, va
ridatımızı toptan eşya fiyatlarına göre yeniden 
bir hesaba tâbi tutmak olmuş ve bu hesap ya
pılmıştır. Bu hesabın neticesi de eskiden 100 
santim olan metreyi bizim 31 santime indirerek 
yine metre yerine kullanmış olmamız misalini 
doğurmuş. •, ' ^ 

Evvelâ şurasını belirteyim ki, bütçenin bil
cümle masraf kalemleri toptan eşya fiyatlariyle 
alâkalı değildir. Sözcünün bunu .çok iyi bilmesi 
icabeder. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Bil
miyor galiba. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Biliniyorlarsa biz her vesile ile 
öğreteceğiz. 

FERÎD MELEN (Van) — Bunları, kim ya
zıp ske verdi, okuyorsunuz?. 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Bu masrafların bir kısmı, toptan 
eşya fiyatları ne olursa olsun, ya sabit kalır, 
yahut ila pek az tahavvül gösterir. Binaena

leyh, devlet masraf ve varidatının tamamını fi-
• yat endeksleriyle karşılaştırarak bütçenin fiilî 
iş gücünün azaldığını ifadeye çalışmak gerçek
lere uygun düşmez. Buna rağmen kendilerini 
tatmin etmek için kendi usullerini' kullanarak 
toptan eşya fiyat endekslerini kullanarak 1950 
de,n önceki devlet varidatının seyri ile 1950 den 
sonraki seyrine bir nazar atfetmek ve durakla
ma varsa bunun hangi devreye aidolduğunu or
taya çıkarmak faideli olacaktır. 

1938 yılının toptan eşya fiyatları ve devlet 
varidatı her ikisi de 100 itibar edilirse, 1950 ye 
kadar olan on üç senelik devrede, devlet vari
datı şu seyri takibetmiştir : Kendi usullerini 
kullanarak cevap vereceğim. 

1938 de toptan eşya fiyatları yüz ve 1938 
yılı tahsilatı keza yüz kabul edilmek suretiyle : 

1939 xda 98,4 e düşmüştür^ 
1940 ta 87,8 e düşmüştür. 
1941 de 81,2 ye düşmüştür. 
1942 de 96,2 ye düşmüştür. 
1943 te 56,8 e düşmüştür. 
1944 te 75,1 e düşmüştür. 
1945 te 90,5 e düşmüştür. 
1946 da 86,3 e düşmüştür. 
1947 de ilk defa olarak 109,4 e çıkabilmiştir. 

\ 1948 de 102 olmuştur. 
1949 da 102,5 olmuştur. 
1950 de 111,50 ye çıkabilmiştir. 

Görülüyor ki, 1938 yılından 1950 yılma 
kadar olan on üç senelik devre zarfında sabit 
fiyatlarla devlet varidatı ancak, % 11,7 bir 
yükselme kaydedebilmiştir, kendi hesaplariyle. 
Yukarda arz ettiğim nispetlere, Toprak Mah
sulleri Vergisi, Varlık Vergisi gibi fevkalâde 
varidat ile hemen her vergiye mütaaddit defa 
yapılmış olan zamların da dâhil olduğuna bil
hassa işaret etmek isterim. 

Şimdi yine toptan eşya fiyatları endeksleri
ne. gpre ve sabit fiyatlarla iktidarımız zamanın
da devlet varidatının ne şekilde seyir ettiğine 
bir göz atalım : 

1950 yılı varidat tahsilatı ve toptan eşya fi
yat endeksi 100 itibar edilerek sabit fiyatlarla : 
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İ 951 yılı tahsilatı 98 e, 
1952 » » 118 c, 
1953 » » 135,1 e, 
1954 ,» » 139,1 e, 
1955 » » 151,8 e, 
1956 » » 148,5 e. 

, 1957 » » 160,3 e, 
1958 » ' muhtemel tahsilâtına göre 174,9 a 

yükseldiği görülür. 
Demek oluyor ki; 1938 - 1950 devresinde, ya

ni 13 sene zarfında, Devlet varidatı reel olarak 
ancak % 12 civarında <bir artış ıgösterdiği hal
de, .iktidarımız zamanında 8 senelik 'bir devre 
içinde Devlet varidatı reel olarak bunun 6 mis
linden fazla ıbir artış kaydetmiştir. '('Soldan, 'bra
vo sesleri) Kendilerine, reel ve nominal 'gelir 
artışları mevzuunda ileri sürdükleri mütalâa ve 
•mukayeselerde düştükleri 'hataları düaeitmek" 
için, bir misal (vereceğim. 19*50 senesinin 100 iti
bar edilmesi esasına göre 1951 de toptan eşya 
endeksi 106, ve aynı yıldaki Gelir Vergisi Ihasıla-
t,ı 209 milyon liradır. 1958 yılında ise endeks 
197, buna mukabil Gelir Verigisi tahsilatı 1 mil
yar 200 milyon liradır. Yanİ 1951 - 1958 sene
leri arasında toptan eşya fiyat endeksleri bir 
•misilden daha az arttığı (halde, aynı kievrede Ge
lir Vergisi hasılatı 6 anisi ine yakın bir .artış 
kaydetmiştir. Eğer memlekette iş haemi, istih
dam hacmi, istihsal hacmi misillerle artmamış ol
saydı, sadece toptan eşya fiyat endeksinin 'bir 
misilden az artması ile altı misillik bir fazlalık 
sağlanabilir miydi? 

İşte muhterem arkadaşlar, hakikat budur. 
Bunun altesine olarak, birtakım endekslerden 
bahsetmece suretiyle Devlet, varidatının artma
dığını, 19-55 ten sonra da sabit 'kaldığını iddia 
etmek ancak beyhude bir (gayret olur. 

İsmail Rüştü diyor iki; (4 Ağustos 'kararları 
Devlet bütçesine bir milyar liradan fazla vari
dat sağlıyacaktır. Vasıtalı birer vergi olan bu 
gelirler vatandaşın vergi yükünü ağırlaştırmış-
tır.)' 

Muhterem arkadaşlar; İsmail Rüştü, 1959 yı
lı bütçemizi tetkik etmiş. Orada «gümrük ve it
halât ile ilgili 'diğer vergilerimizin 1958 e naza
ran bir milyar ile eivarında bir artış gösterdiği
ni ıgormüş ve hemen hükmünü vermiş: «Bu vari-
•etat fazlalığının hepsi -4 Ağustos kararlarmdan 
doğuyor ve halkın geçim yükünü ağırlaştırı
yor.» Bu iddiası da bundan önceki iddiaları gibi 
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' tek taraflı ve hatalıdır. Ç#nikü; bahsettiği 1 mil

yar liralık fazla varidatın tamamı 4 Ağustos ka
rarlarının neticesi değildir. Pekâlâ' bilînelbilirdi 
•ki, 1959 yılı ithalât hacmimiz, sağlanan dış kre
dilerin de inzımamiyle, 1958 ithalâtımızdan çjok 

i fazla .olacak ve binnetice daha fazla vergi alrna-
; çaktır. Bu hakikati bir tarafa bırakarak sağ'la-
ı nan fazla varidatın tamamını, para ameliyesinin 
i bir neticesi imiş gibi ^göstermek tek taraflı bir 
I görüşten ve, kasden yapılan bir tegafülden baş

ka bir şey değildir. Diğer taraftan, sağlanan bu 
! fazla varidatı, yeni 'bir mükellefiyet şeklinde 
j göstermek 4p hakikatle alâkalı bir iddia değil

dir. Bunu ileri sürebilmek için madalyanın sa
dece bir yüzüne bakmak, diğer yüzünü ise dik
katle ve .'maharetle perdelemiş olmak lâzımdır. 

j 'Çünkü mevzu, objektif 've esaslı olarak tetkik 
[" edilmiş olsaydı, bütçemizin kavuştuğu yeni im

kânlar yanında daha bugünden bilerek ve isti-
yerek terk edilmiş mühim bir varidat kaynağı
nın da mevcudolduğu görülecekti. Terk edilen, 
yani külfeti vatandaşın omuzlarından kaldırılan 
bu varidatın, bütçeden kaldırılmış bir hisse ol
duğunu elbette düşünmek lâzımdır. Bu hisse Ha
zine hissesidir. Akar yakıt haricindeki madde
lerden bu mükellefiyetin kaldırılması suretiyle 
Hükümetiniz, 19515 hacım ve kıymetleri ile, en az 
bir milyar liralık bir gelir fedakârlığı yapmış
tır.. 

FERÎD MELEN (Van) — Akar yakıt,.. 
% 

'MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) >— Akar yakıttan gayri maddeler 
üzerinden bu mükellefiyetin kaldırılması sure
tiyle diye tasrih ettim. 

Görülüyor ki, tek taraflı bir iddia olarak, 
i tamamı 4 Ağustos kararlarının bir neticesi gibi 

gösterilen bir milyarlık fazlalıktan bahsedip, 
bir 'milyarlık bir terkinin sözünü dahi etme
mektedir. 

Şimdi programı ve taahhüt meselesine 'geçi
yorum : 

Halk Partisi Sözcüsü, tatbik mevkiine konul
muş olan iktisadi istikrar programının bize âde
ta empoze ed'ilrriiş olduğunu iddia etti. Ve açı
lan kredilerin kayıt ve şartlara tâbi tutulduğu
nu ileri sürdü. 'Kendisine göre aldığımız tedbir
ler, bize yardımda bulunimayı kabul eden mem
leketler' tarafından tesbit edilmiştir, ve bu ted-

| birlerin ciddiyetle tatbik edilip edilmediği konu-
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sunda, ilgili devletlere muayyen Çevrelerde bil
gi-verilmesi ve hattâ bu teşekküllere mensup 
yetkili şahsiyetler tarafından tatbikatın yerinde 
gözden 'geçirilmesi şartlara dâhil bulunımakta-
dır. 

Muhterem arkadaşlar, nuzurunuzda her şey
den evvel şu Ihususu belirtmek zaruretini hisse
diyorum. Sözcü, yerli <ve yersiz, «acı veya sert 
birçok toenkidlerde (bulundu. Fakat samimiyetle 
ifade edeyim ki; işin bize >en aci gelen tarafı, 
!bu ımevzudaki sözleri olmuştur. (Millî şeref ve 
(haysiyetimize taalluk etmesi itibariyle bilhassa 
hassasiyet ıgöstenmesi icabeden bu mevzuda ibu 
kadar yersiz isnatlarda bulunmasını nasıl tav
sif edeyim bilmiyorum. Büyük Meclisin 21 Ağus
tostaki fevkalâde toplantısında da ifade edildiği 
üzere tatbik mevkiine koyduğumun program, 
bizzat tarafımızdan hazırlanmış, dost ve müt
tefik memleketlerle beynelmilel teşekküller ta
rafından Türk ekonomisine yararlı olduğu gö
rülerek desteklenmiş ve üzerinde mutabakat te
sis edilmiştir. Bu programın bize zorla kabul 
ettirildiğini ve temin olunan yardımların şart
lara bağlanmış bulunduğunu iddia etmek hem 
garip, hem de gülünç olur. îlk gün konuşmam
da huzurunuzda tekrar arz ve izah ettim. Pro
gram, 4 Aralık 1957 tarihinde yüksek tasvibini
ze mazhar olmuş bulunan Hükümet programın
daki hedeflerin tahakkuk ettirilmesi maksadiyle 
ve uzun çalışmalar neticesinde tamamen tarafı
mızdan hazırlanmıştır. Bu programın dış kredi 
ve yardımlarla desteklenmesinin temin edilmiş 
olması da Hükümetinizin diğer bir muvaffakiye
tidir. Burada bir noktayı ayrıca dikkat naza
rınıza arz yetmek istiyorum. 

Türkiye halen birçok beynelmilel teşekkül
lerde âzadır. Avrupa İş Birliği Teşkilâtının ku
rucuları arasında Türkiye de vardır. Yine Tür
kiye, Milletlerarası Para ^Fonunun ve Dünya 
Bankasının da âzasıdır. Bu teşekküllerle olan 
münasebetlerimiz, zamanında yüksek tasvibiniz
den geçmiş olan anlaşmalar dairesinde cereyan 
etmektedir. Bu anlaşmalara iltihak ettiğimiz 
tarihten beri, yani yıllardan ve yıllardan beri 
zaman zaman TDU teşekküllere muayyen mevzu
larda malûmat vermekte ve kendileriyle istişa
relerde bulunmaktayız. , Bu husus memleketimi
ze münhasır değildir. Diğer âza memleketler de 
aynı şekilde hareket etmektedir. Türkiye diğer 
memleketlere nazaran hiçbir farklı muameleye 
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tâbi değildir ve munzam mükellefiyetler de 
yüklenmemiştir. Başka bir,ifade ile, bu teşek
küllerle münasebetlerinde diğer âza memleket
ler ne şekilde hareket ediyorlarsa memleketimiz 
de aynı şekilde hareket etmektedir. 

Şimdi, burada son olarak Hıfzı Oğuz Bekata'-
mn konuşmasına geçiyorum : 

Hıfzı Oğuz Bekata sözlerine tenkide taham
mülün faziletlerini anlatmakla başladı. Bu söz
leri dinlediğim zaman kendisinin hakikaten ten-
kid edeceğini, hem de yapıcı bir tenMdde bulu
nacağını zannettim, ümidettim. , Maalesef üzüle
rek arz edeyim ki, bu şekilde tecelli etmedi. 4 
Ağustos tarihinde alman kararla Türk parasına 
tatbik edilmekte olan prim sistemini mevzu ola
rak aldı. Bunun bir prim sistemi değil bir de
valüasyon olduğunu ileri sürdü. Bu iddiada 
yadırganacak bir şj^ yok. Bir para ameliyesi ya
pılmıştır, buna milletlerarası para fonu ve 
bu işle meşgul yerli ve yabancı mütehassıslar 
prim sistemi derler. Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşı
mız da devalüasyon der. Esef edilecek bir şey 
değil. Bu ameliyeye indî olarak istediği ismi 
takmakta arkadaşımız serbesttir. Fakat üzüle
cek husus; tesirlerini ve akislerini memleket aley
hine, Hazine aleyhine, Merkez Bankası aleyhine 
mühim neticeler tevlidedebilecek olan* ve yine 
üzülerek arz edeyim ki, birt'aknn haksız ve aynı 
zamanda mühlik ve vahîm iddialara zemin ha-
zırlıyabilecek bir iddiada bulunmasıdır. Bu id
dia şudur : «Türk Parası Kıymetini Koruma Ka
nunu, Hükümete Türk parasının kıymeti üze
rinde böyle bir ameliye icrasına salâhiyet ver
mez. Hükümetin bu hususta hiçbir salâhiyeti 
yoktur. Binaenaleyh alman karar mesnetsizdir.» 
Diyor. (Sağdan :" Doğru, doğru sesleri) 

Arkadaşlar, bu iddianın vahameti ortadadır. 
Bu iddiada, yine üzülerek arz edeyim ki, bâzı 
fırsat düşkünü kimseleri tahrik edici bir unsur
lar da mevcuttur. Binaenaleyh bu iddia yapıcı 
bir tenkid değil, çok garip ve tahribedici bir it
hamdır. Bunu sureti katiyede reddederiz. 

Bu iddia tamamen hilafı hakikattir. Ne hu
kuki, ne siyasi bakımdan hiçbir mesnedi ve ha-
kikata yakınlığı yoktur ve olamaz. Bu, sadece 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm para değeriyle, para pa-
ritesi arasındaki büyük farkı bilmemesinden ile
ri gelmektedir. Bir paraı sürevalüe olabilir. Bu 
para kıymetini muhafaza etmek, hattâ yükselt
mek için bâzı tedbirler alınır. ^ Bu tedbirlerle 
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beraber paranın yabancı paraya çevrilme rayiç
leri, yani kurları da düşürülebilir. Bu sayede 
ihracat artar, tediye muvazenesi salâh kesbeder, 
piyasada bol bol her çeşit emtia görülür; para 
bol emtia ile kolayca massedilir, fiyatlar düşer 
ve para değeri yükselir. (Sağdan gülüşmeler) 
Bu durumda realite şudur : Paranın paritesi dü
şürülmüştür, ama değeri yükseltilmiştir. (Sağ
dan gülüşmeler ve «Oooo» sesleri) Bunu temin 
için alınmış kararlarda, yüzde yüz Türk Parası 
Kıymetini Koruma Kanununun hem lâfzına, hem 
ruhuna uygundur. (Sağdan gülüşmeler) 

Burada Hıfzı Oğuz Bekata 'mn eşi ve emsali 
olmıyan bir misal aramasına temas etmek iste
rim. Hıfzı Oğuz Bekata diyor ki, «Hükümet pa
ranın 'kıymetini düşüreceğini programında gös
termedi ve daha önceden bildirmedi.» 

Hıfzı Oğuz Bekata 'ya sormak isterim. Son 
ı bir yıl içinde paralarının değerini düşürmüş olan 
birtakım memleketlerde, paranın kıymeti üzerin
de bir ayarlama yapacağını önceden hükümet 
programına koyan veya önceden ilân eden bir 
hükümet var mıdır? Bize tarihten veya halden 
bir tek misal gösterebilir mi? (Soldan; cahil, ses
leri) Si/. 1946 daki Devalüasyonu ilân etmek 
suretiyle mi yaptınız, demiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; muhalefetin arerek 
komisyonlarda gerekse burada yapmış olduğu 
konuşmalarda, üzerinde durduğu bir nokta 
vardır. O da, bütçe konuşmaları münasebetiyle 
olsun, bütçe gerekçesiyle olsun 8 senede başa
rılmış olan ve herbiri birer muvaffakiyet tim
sali olan eserlerimizin sayılıp dökülmesini bir 
propaganda meselesi diye telâkki etmesidir. Bu
nun üzerinde muhalefet büyük hassasiyet gös
teriyor. propaganda, propaganda diyor. Hak
lıdırlar. Ben kendilerini haklı buluyorum. Zira 
bu eserlerin arka arkaya, peşi sıra sayılması, 
muhalefeti hakikaten korkutacak bir şeydir. 
(Sağdan; Allah, Allah, sesleri) Muhalefetin 
bunu propaganda telâkki etmek suretiyle za
yıflatmaya çalışması, kendi bakımından haklı
dır. Zira Demokrat Parti iktidarı bu sekiz,yıl 
zarfında vatan ve millet hizmetinde, her karış 
vatan toprağını, âbideleşen yeni eserlerle süs
lemiş ve milletimizin hizmetine arz etmiştir. 
(Soldan; alkışlar) Fakat muhalefet bundan ne 
kadar korksa, ne kadar kaçınsa, gezdiği her 
yerde, her karış vatan toprağında bu eserler 
karşısına dikilecek. (Soldan; şiddetli alkışlar) 
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ve muhalefetin? iktidarda bulunduğu devre ile, 
Demokrat Parti iktidarının mukayesesini âbi
deleşen bu eserler yapacaktır. (Soldan; şiddet
li ve sürekli alkışlar ve bravo, sesleri) 

ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Şah
sıma sataşma var, söz istiyorum. (Soldan hayır, 
hayır, sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, haki
kat halde ismail Rüştü Aksal Bey arkadaşımı
zın ismi konuşmada sık sık geçmiştir. Hattâ son
larında Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın ismi 
de bahsedilmek suretiyle cevap verilmiştir. Büt
çe müzakerelerinde bulunuyoruz, vekil bey sizin 
konuşmalarınıza cevap arz ediyor. Şu anda sa
taşma iddiası dermeyan edilemez. (Sağdan; gü
rültüler.) 

Müsaade buyurun efendim, sataşma her hangi 
bir müzakerede siz konuşmadan olursa vâki olur. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Hü
ner, marifet diye Maliye Vekili bana sataşmış
tır, sözlerimi tahrif etmiştir. Cevap vereceğim. 
(Sağdan: gürültüler) 

RElS — Müsaade buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında. 
REÎS — Müsaade buyurun, sizi dinliyece-

ğim. Her arkadaşı sükûnetle dinlemenizi rica 
ederim. Riyaset vazife görememektedir. Arka
daşımız kendisine sataşıldığını iddia etmekte
dir. Nizamname sarihtir, Riyaset sataşmayı ka
bul etmiyor. 

Sırrı Atalay aradaşımız usul hakkında' söz 
istiyor, söz istemesi karşısında takdimen usulü 
halle mecburuz. 

Ne hakkında usulün S i m Bey, lütfen beyan 
buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Nizamnameye 
ademiriayet var. 5 . X I I . 1957 tarihinde bir 
sözlü soru dolayısiyîe Celâl Yardımcıya, adı 
geçti diye söz verdiniz, ismail Rüştü'ye sataşıl
dığı halde söz vermiyorsunuz. 

RElS — Müsaade buyurun, arkadaşımız 
haklıdır. Yalnız hakkını sırasında kullanmı
yor. (Sağdan, gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim. Usul meselesini ileri sürerek Nizam
nameye ademiriayet iddia ediyorlar. Şu anda 
sataşmanın ademi mevcudiyetinin takdir hakkı 
Riyasete aittir. Riyaset de bu takdirini kul
landı ve beyan etti. (Sağdan, gürültüler) Mü
saade buyurun efendim, Sırrı arkadaşımızın, 
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nizamnameye ademiriayeti hakkındaki iddia
ları şu anda mevzuubahis değildir. Eskiden 
bir hâdiseden bahsettiler? Riyaset bu hâdiseyi 
hatırlamaktadır. Sual müessesesinde sual so
rulan vekil ile soran arasında cereyan ederken 
bir arkadaşımızın ismi geçmiş, Riyaset tak
dir ederek, teamül ve âdetlerimize, geçmişteki 
notalara dayanarak söz vermiştir. Başvekile 
dahi bu sebeple söz verilmiştir. Madde 154 ün 
81,82 Not. ve madde 87. / 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Okuyun o mad
deleri Reis Bey. 

HASAN TEZ (Ankara) — Evet o madde
leri okuyun Reis Bey. ' 

REÎS — 87 nci maddenin sarahatine göre 
söz verdim. (Sağdan, gürültüler, söz ver ses
leri) (Sağdan, o maddeleri oku sesleri) 

REİS — Efendim, arkadaşımızın şu andaki 
taleplerine nizamnameye uygundur. Riyaset 
takdirini kullandı, söz vermedi. Israr ediyor
lar, bu ısrarlarını reye arz etmeye mecburum. 
İsmail Rüştü Aksal sataşma iddiasındadır. 
Kendisine söz verilmesini kabul edenler... (Sol 
tarafın el kaldırmaması üzerine) (Sağ taraftan 
devamlı yuh, yuh... sesleri)!, Kabul etmiyenler... 
(Sağdan, devamlı yuh yuh sesleri) Sataşma 
kabul edilmemiştir. 

Söz Hikmet Bayımın'dur: Buyurun. * 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar; üzerinde durduğumuz bütçe, dinamik bir 
ruhtan gelen dinamik bir bütçedir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar; Sağdan, gürültüler, yutıuh. 
sesleri) (Muhalefet saflarında oturan mebuslar 
arka yan kapıdan çıkmak üzere orada toplandı
lar. Riyaset kürsüsünden isitilmiyen birtakım 
sözler söylendiği, gürültüden anlaşılmıyordu. Bu
rada «Reis Bey, küfür ediyorlar.» diye bağıran
lar oldu.) 

REÎS — Efendim, lütfen gürültüye* bir niha
yet verelim. Orada ne oluyor? Ne söylendiği anla
şılamıyor. Hasan Tez Bey, ne söylüyorsunuz*? Bu
radan duyulmuyor. Herkes dışarı çıkmakta ser-
bestir efendim. 

(Soldan, hatibe hitaben; bir kere daha söyle, 
birk ere daha söyle, sesleri.) 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Sayın arka
daşlar; hiç şüphesiz bu bütçe dinamik bir ruhun, 
dinamik bir iktidarın mahsulüdür. Dinamik ruha 
malik olanlar her şeyin üstünden gelirler; Ekono-
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mik politikada, iç politikada, dış politikada, kül
türel politikada velhasıl her işte muvaffak oldu
lar. İşte bugün bunları görmekteyiz. 

Şimdi arkadaşlar;' bu dinamik ruhun bu dav
ranışın neticelerine hep beraber bakalım. Son alı
nan dış yardımlar da bu dinamik hareketlerin bir 
neticesidir. Hükümet bu zaferi etrafiyle beyan et
memiştir. Ben, yabancı basından, dergilerden al
dığım intibaları sizlere nakletmeye çalışacağım. 

Arkadaşlar; dış politikada Kıbrıs işi de dina
mik ruhun bir zaferidir. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

Memleket" çapında görülen inkişaflar, baraj
lar, yollar, fabrikalar, bunlar hep dinamik ruhun 
tecellileridir. Bütün bu alman sonuçlar tutulan 
yolun isabetini göstermeye kâfidir. 

Şimdi 1950 ile 1958 i ele alalım. 1958 Türki-
yesi 1959 Türkiye'si midir? Uzaktan, yakından de
ğildir. Büsbütün başka bir sima almıştır, başka 
bir ruhu taşımaktadır. Bugün mevcut muahede
lerden biri, Lozan Muahedesi Kıbrıs meselesinde 
lehimize olarak değiştirilmiştir. Bir konuda bir
çok demokrat arkadaşlardan ayrılıyorum. 1923 -
1938 yıllarını anarken bunları 1938 - 1950 yılla-
riyle birleştirmek bugünkü Halk Partisine paye 
vermekten başka bir şey değildir. (Soldan, bra
vo sesleri ve alkışlar) Atatürk devrinde de, şim
diki devirde de demiryolları yapıldı, sanayi tesis
leri kuruldu, mevcut muahedeler lehimize değiş
tirildi, Montrö Anlaşması ile Lozan değiştirildi, 
Hatay'a ordu sokuldu. Şimdi de Kıbrıs meselesi
nin halli eski dinamik ruhun dış politikadaki te
cellilerinden biridir. Bu, göğüsleri kabartacak, 
ileriye, güvenle, iftiharla bakmaya vesile veren 
bir şeydir. 

İsmail Rüştü Aksal arkadaşımız Halk Parti
si Sözcüsü olarak konuştu. Ama söylenenlere gö
re, dolaşan şayialara nazaran, doğru, yanlış bil
mem, o gölge Hükümetin Başbakanıdır, bu sebep
le sözlerinin ehemmiyeti var. (Sağdan, gürültüler 
ve ayıp, ayıp, sesleri) Onun iddialarına ve bil
hassa rakamlar üzerindeki iddialarına gayet gü
zel cevaplar verildi, bunlar üzerinde durmak be
nim için manasız olur. Yalnız bir şey söyliyece-
ğim. Malî politika ile iktisadi politikanın irtiba
tı üzerinde arkadaşımız 1914 ten evvelki ekono
mistler gibi konuşmuştur. İleride bu söyevi oku
yanlar, behemahal bir tarih yanlışı vardır, 1959 
da söylenmiş gibi gösterilmesi yanlıştır, mutlaka 
1909 da söylenmiştir, diyeceklerdir. (Soldan, bra-
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vo sesleri, alkışlar) O vakit söylenseydi değerli 
bir söylev sayılırdı (Soldan, alkışlar). Şimdi ken
disi başta olarak hepimiz biliriz ki, Birinci ve 
ikinci Dünya Savaşlarından sonra bütün bu te
lâkkiler değişmiştir. Memleketlerin batması, çık
ması, kalkınması ne biçim borçlarla, ne bizim 
hibelerle, ne gibi tertiplerle vâki olduğunu he
pimiz gördük. 1914 ten önceki ekonomik kafa 
ile 1!959 da nutuk söylemek C. II. P. nin pek 
eski devirlerde yaşadığını, hâlâ zihniyetini yeni 
lemediğini, zamana |uymadığını gösteren bir de
lildir) (Soldan alkışlar) 

Söylediğinden şu mâna çıkarılabilir: Ne borç 
olsun, ne de gelişme, sözleri buna varıyor. Bunu 
kendisi açıktan söylememiştir. Ama 1938 ile 
1950 arasındaki politikayı tetkik edenler aynen 
bu söylev gibi cereyan ettiğini görürler. Bu 
günkü nutku o günleri meşru göstermek için 
söylediği anlaşılıyor. Bugün yapılan eserler 
aleyhinde Halk Partisi sözcüsünün ve birçok 
arkadaşlarının tenkidleri olmuştur. Eskiden bu 
Mecliste, bulunanlar veyahut eskiden politika 
içinde jbulunmuş olanlar pek güzel bilirler. An
kara - Kayseri - Sivas demiryolları yapılırken 
parti içinde ve dışındaki muhalifler, bu raylar 
Kümeli göçmenlerinin ve fakir halkın kemikle
ri üzerine döşenmektedir. Bu açlık ve sefaleti 
bir tarafa bırakıp bu demiryollarını yapıyorsu
nuz demişlerdi. Bugün ne deniyor? Halk peri
şandır, yoksuldur bunları bir tarafa bırakıp 
barajlar yapıyorsunuz ne hakla? O zamanın mu
halifleri kısmen Halk Partisinin kendi içindendi, 
bugün ise Halk Partisinin resmî sözcüsü o za
manki muhaliflerin kelimelerini değiştirerek Halk 
Partisi adına aynı tenkidleri yapıyor. Bu teza
dın sebebi nedir? Bugütı çarpışan iki ruh var
dır. Birisi Atatürk ve ondan intikal eden De
mokrat Parti ruhu ikincisi... (Soldan şiddetli 
alkışlar ve bravo sesleri) (Sağdan gürültüler.) 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Tarihi bu 
kadar tahrif etmek olur? 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Öteki de 
Atatürk'ün ölümü ile 1950 arasındaki ruhtur. 
(Sağdan gürültüler) 

REİS — Sükûneti muhafaza edelim efendim. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Atatürk 

öldükten sonra çivi çakmamışlardır. 
Arkadaşlar, C. H. Partisi söcüleri eski nutuk

lar. Falanca, falanca tarihte şunu söyledi, bunu 
söyledi dediler. Sanıyorduk ki bu gibi nakiller 
muayyen bir partinin patenti altında idi. Daha 
kuvvetli olduğu içinmidir. Patenti C. II. Parti
liler bol bol kullanmışlardır. Arkadaşlar bu bi
çim nakiller doğru değildir. Neden doğru de
ğildir? Her söz muayyen şartlar, muayyen za
man vo muayyen icaplara göre söylenir. (Sol
dan, bravo sesleri alkışlar). Bunları bırakıp da, 
«Sen filânca günü şunu dedin», «Ben filânca 
gün bunu dedim» demek yanlış bir şeydir. Bunu 
Halk Partisi burada yaptığı gibi, bize dışarıda 
da yaptılar. Demediler mi bize, son defa «Siz 
Lozan'ı imzaladınız, Kıbrıs üzerinde her hakkı
nızdan feragat ettiniz, şimdi ne hakla bir şey 
istiyorsunuz? «Bunun cevabı o vakit öyle» ge
rekiyordu, «Bugün böyle gerekiyor» dur. Esasen 
bu sözlerin de modası artık geçmiştir. Fişeği kal-
mıyan, cephanesi tükenenler bu gibi delillere 
müracaat ederler. İş buraya, geldiği zaman esa
sen mağlubiyet mukadderdir. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar.) 

Şimdi arkadaşlar, bir şey unutuyorlar. Mem
lekette 4 yıl boyunca seçim havası/"yaşatmak is
tediler ve istemektedirler. Meclisle de miting 
havası yaşatmak istiyorlar. Bunların karşısında 
tedbir almak zarureti hâsıl olmuştur. Binaen
aleyh o vakit naklettikleri nutukların söylen 
dikleri vakit bu durum yoktu. Bu nakilleri ya
panlar ise hile ile 4 sene iktidarda kalmış 1946 
seçimlerini yapmış heyete mensupturlar. (Sol
dan; bravo sesleri, alkışlai') (Sağdan; şiddetli 
gürültüler) 

Arkadaşlar, az önce bize yapılan yardımın 
büyük bir zafer olduğunu söyledim. Bunu bir 
bakıma izah etmek istiyorum, açıkça ifade 
edilmemiştir. Ve edilemez, ama yabancı gazete 
ve dergileri takibeden şu havanın mevcudiyeti
ni-sezerler. Batıda politika ekonomik uzman
ları şöyle bir düşünce ortaya atmış bulunuyor
lar. Geri kalan memleketleri kalkındıracağız, 
ilerleteceğiz, fakat elden geldiği kadar onları 
tarım ülkesi olarak bırakacağız, onlara bu yol-
da yardım edeceğiz. Niçin bunu söylüyorlar? 
Bizim sanayileşmemizden doğacak rekabetten 
korktukları için değil, onlarda şöyle bir ka
naat hâsıl olmuş; Tarım ülkesi kalan bir ülke 
Batıya bağlanny çünkü ürünlerini Batıya.j sat
maya mecburdur. O ülke sanayi leşirse Batıya 

lardan nakiller yapma işinden çok faydalandı- | bağlılığı aynı derecede olmaz. Dolayısiyle bun-
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lar mümkün mertebe tarım, memleketi kalma
lıdırlar-. 

Bizim başarımız şuradadır. Türkiye sana-
yileşse de (Sağdan; gürültüler) 

REİS — Hasan Bey, hatibin sözünü kesmi-
yelim. 

"HİKMET BAYUR (Devamla) — Türkiye sa-
nayileşse de Eusya tarafına kaymaz, kayamaz, 
Coğrafi mevkii, mertliği ve sairesi bunu ica-
bettirir. Dolayısiyle Batılılar Türkiyeye .sana
yileşmesi için de yardım yapmak kararına var
mışlardır." Bu sebeple ekonomik yardım 80 - 90 
milyon dolardan 360 milyona kadar çıkarılmış
tır. Bu zaferimizin semeresi her yerde görüle
cektir. Bu bakımdan husule getirdiğimiz ka
naat şayanı tebriktir. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha temas ede
yim, yabancı uzmanlardan da burada çok na
killer yapıldı, şunu düşünmek lâzımdır. Halk 
Partili arkadaşlar bunu yaparlarken şunu dü
şünmelidirler : Bu uzmanlar mensuboldukları 
müesseselerin menfaati nedir"? içinde bulun
dukları camianın karanları nedir? Hep bunları 
dûşün'erek konuşurlar, mademki Hükümetleri 
bir zamanlar sanayileşmemizi istemiyordu, ta-
biidirki, onlar sanayileşmenin alehinde konuşa
caklardır. Bunu açıkça söylemezler ama i|i ora
ya vardıracak biçimde sözü idare ederler, şim-, 
di bu devre geçmiştir, arkadaşlarım. Sanayi
leşmemize yardım etmek esası kabul edilmiştir. 
Dolayısiyle bundan sonraki kalkınmamızda da
ha büyük bir hız görülebilir ve görülecektir. 
Daha müspet program yapmak imkânı hâsıl ol
muştur. Çünkü, gelirler belli olmuş, kaynak
lar belli olmuştur. (Sağdan, «Daha belli değil» 
sesleri) 

Arkadaşlar, şu konuya Maliye Vekili arka
daşımız da dokundu. «Bizini için bu yardım 
haysiyet kırıcıdır» diyenlere cevap verdi. Ger
çekten hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok 
büyük bir yardım yapılmıştır. Bir olayı hatır
latacağım ! Bir yıl kadar önce gazetelerde gör-
müşsünüzdür, C. H. Partili arkadaşlar da gör
müşlerdir. Görmemelerine imkân yoktur. Fran
sa'ya bir yıl kadar önce 625 milyon dolar ka
dar bir kredi açıldı. Bu kredi açılırken şu şart 
koşuldu : Kredi bugünkü bütçenize göre açılı
yor. Orada gösterilenden fazla masrafınız ola
caksa bunu behemahal vergi ile karşılıyacaksı-
nız. Yoksa Baftque de France'm bankmotlarına 
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müracaat etmiyeceksiniz. Fransa bunu kabul 
etti. Bunda haysiyet kırıcı bir şey bulmadı. Hal
buki bize böyle ağır bir şart konulmamıştır. 

Bjlirsiniz ki, altın para zamanında bir Türk 
lirası 22 frank idi. Bugün 50 frank küsurdur. 
Dolayısiyle bizoleki para düşüşü Fransa'dakin-
den yarıyarıyadan da azdır. İtalya'da düşüş 
ise daha çoktur. Dolayısiyle bu kadar telâşa düş
meyiniz. 

• Arkadaşlar, hepimiz âzami bir demokrasi 
istiyoruz. Ama bu âzami demokrasiyi temin için 
bir yandan da muhalefetin daha mâkul demok
rat olması lâzımdır. İkincisi, şunu da unutma
malı, orta çağ ekonomisiyle yirminci yüz yılın 
demokrasisi olamaz, behemahal bugünkü ekono
miye yaklaşmamız lâzımdır ki, demokrasiye de 
yaklaşalım. Bunu anlamıyanlar tamamen havan
da su dövme gibi iş görür. Tamamiyle gayrisa-
mimî iddialarda bulunurlar. Dolayısiyle bugün 
tutulan yol, kalkınma hamlesi bizi gerçek de
mokrasiye yaklaştırmaktadır, öteki bütün iddia
lar sunidir. 

Deniyor ki, biz Halk Partililer iktidardan 
çekilmeden önce demokrasiyi kurduk ve bugün
künden daha ileri idi. Arkadaşlar, biliyor mu
sunuz 1944 te durum nasıldı? Meclis müzakere
lerini hiçbir gazete yazamazdı, ancak, Anadolu 
Ajansının verdiği tebliği koyabilirdi. Yani Mec
lis müzakereleri üzerinde yüzde yüz sansür 
vardı. Bunu Osmanlı Devleti "bile yapamamıştı. 
Trablusgarp Harbi sırasında (Sağdan, gürültü
ler) idarei örfiye matbuatın Meclis müzakerele
rini nakletmesini yasak etmek istedi. Hükümet 
bunu kabul etmedi, cesaret edemedi. Ve mat
buat bütün müzakereleri nakledebildi. 

REİS — Efendim, muhalefet safında bulu
nan arkadaşlar, gürültü ediyorlar, muvafakat 
sıralarından da gürültüler çıkıyor. Bu sebeple 
Riyaset söylenenleri işitememektedir. Hakareta-
miz sözler belki sarf ediliyordur. Yanımdaki 
arkadaşlara soruyorum, işitmiyoruz, diyorlar. 
Çok rica ederim, sükûnetle hatibi dinliydim. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Arkadaş
lar, biliyorsunuz ki, İkinci Dünya Sayasından 
sonra San Fransisko'da bir konferans toplandı. 
Orada Birleşmiş Milletler kurulacaktı. Oraya 
ancak, demokratik müesseselere sahip devletle
rin kabul edileceği söylendi. Bunun üzerine 
1945 te bizde çok partili hayata müsaade edildi. 
Meclis müzakerelerinin kontrolsüz olarak mat-
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buatta neşredilmesine ise 1944 te müsaade edil- ı 
misti. Yoksa bunlar, istiyerek yapılmış şeyler J 
değildir. (Sağdan, yalan söylüyorlar sesleri, sa- | 
tılmış adam, sesleri) 

REÎS —• Müsaade buyurun, efendim. (Sağ
dan; yalan söylüyor, satılmış adam, sesleri) 

Müsaade buyurun, efendim, kimdir bu sözü 
söyliyen, yalan söylüyor, satılmış adam, diyen 
kimdir? (Soldan, Hasan Tez, sesleri) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — (Ayağa kal
karak) Ben söyledim. Evet ben söyledim. 

TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — Ben de 
söylüyorum, yalan söylüyor, yalan söylüyor. 
(Sağdan birçok mebus ayağa kalkarak hep bir 
ağızdan, yalan söylüyor, yalan söylüyor, ses
leri), (Şiddetli gürültüler, bağırmalar) 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — San 
Fransisko Konferansı 1947 de oldu. (Sağdan, gü
rültüler) 

REÎS —•••Muhterem, arkadaşlar, hiçbir mebus 
bir mebusa hakaret edemez, (Sağdan, şiddetli 
gürültüler) hakaret edemez. Hakaret vâki oldu
ğuna göre Hasan Erdoğan hakkında takbih 
cezasına geçiyorum. Yalnız takbih cezasına geç
meden evvel izahat vermek hakkınız vardır. Söz 
hakkınızdır. (Sağdan, şiddetli gürültüler, ya
lan, yalan söylüyor, sesleri) 

TURGUT GÖLE (Kars) — iki grupu birbi
rine takıyor. Yalan söylüyor. Reis Bey, yalan 
söylüyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey (beni »de 
(kaydet, yalan söylüyor, yalancıdır, yalan söylü
yor, (Sağdan, küfele olaralk ayağa 'kalkmalar, ya
lan Söylüyor, yalan söylüyor sesleri, kapaklara 
vunmalar) 

REÎS — Takbih -cezasını reylerinize arz «di
yorum. Kabul edenler... Kabul etaıiyenler.. Ka-
hul edilmiştir. (Sağdan, şiddeti gürültüler, reye 
'koyamazsın, yalancıdır, yalan söylüyor sesleri) 

Arkadaşımızın şu gürültü esnasında söz
leri pek duyulamadı, sözlerinde hakaret var 
ise aynı cezayı kendisine de verilmesini arz 
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ederim. (ISağdan, şiddetli gürültüler) Yalan söy
lüyor, yalan söylüyor sesleri) 

NlHAT SARGINALP (Gümüşane) — B&a 
de söylüyorum, yalan söylüyor. (Sağdan, devam
lı gürültüler, münakaşalar) 

REjS — Efendim, Lütfen (gürültüye nihayet 
verelim, Turgut Bey çok rica ederim gürültüyü 
kesiniz. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Ben de zaten 
•gürültü olmaması için söylüyorum. (Soldan, de
vam devam sesleri) (Sağdan, sıra 'kapakları, şid
detli gürültüler) 

RE&S — Muhterem arkadaşlar, sükûneti ih
lâl etmiyelim. Atei takdirde ibu şartlar içinde 
•müzakereye devam itmfkânı kalmaz. Devam (bu
yurun Hikmet Bey. (Sağdan, şiddetli (gürültüler, 
sıra 'kapaıkları) Efendiler, bu şekil'de müzaıkereye 
devam edilemez. Tale-bettiğiniz hususların tet
kiki yapılacak ve Heyeti Umuımiyeye arz oluna
caktır. (Sağdan, gürültüler, sıra Ikapakları) 
(Soldan, Reis Bey, ceza ver, bunlar Ihakaret de
ğil mi? sesler1!) '(Sağdan, -gürültüler, sıra 'ka-
pa'kları sesleri) 

HİKMET BAYUR (Devamla) — ıSan Fran-
ısislko Konferansına anca'k demolkratik müessese-
ta malik hıükümetler cağırılaca'ktır. Bu yalan 
mı? Bunu herkes (biliyor. (Sağdan, şiddetli gü
rültüler, bağırışlar, sıra (kapaklarına vurulma
lar, yuh sesleri) 

— Ef enldiler; (bu şekilde ̂ hareketler de
vam ederse müzalkereye devam imkânı (kalmaz. 
Sükûneti ihlâl eden bu şekildeki hareketleriniz 
devam ederse celseyi kapıyacağım. (Şiddetli gü
rültüler) (Aı*ka sıraların üzerine çıkan mebus
lar karşılılklı bağırışıyorlardı.) 

REÎ§ (Ayağa 'ka'likarak) — Dahilî Nizamna
menin 94 ncü maddesine göre Heyeti Umumiyeyi 
ayakta sükûnete davet ediyorum. (Şi'ddetli gü
rültüler) 

Dahilî Nizamnamenin 94 ,ncti maddesine gö
re celseyi; Ibir saat müddetle tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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KÂTİPLER 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 19,37 

REÎS — Reisvâkili Agâh Erozan 
Abdullah Keleşoğlu (Samsun), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Usu) hak

kında söz İstiyorum. 
REİS -— Ne hakkında .beyeferidîf 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Müzakerenin 

iyi idare «dilmediği hakJkında,. 
REİS — Bu şekilde (bir IUSUI meselesi olamaz 

* efen'diım. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, 

- usul 'halkkında söz istemeye hakkımız yoik onu? 
Belki bir ikazda bulunacağım. 

REÎS — Müsaade buyurun (beyefendi, gürül
tüye sdbe'bolan Hikmet Bayur arkadaşımızın feo-
mışmaları Zabıttan gelmiş 'bulunmaktadır, oku
tuyoruz, efendim. 

«HİKMET BAYUR (Manisa) — Saym 
arkadaşlar ;* üzerinde durduğumuz bütçe, dina
mik bir ruhtan gelen dinamik bir bütçedir. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar; sağdan gürül
tüler, yuuuh... sesleri) (muhalefet saflarında 
oturan mebuslar arka yan kapıdan çıkmak 
üzere orada toplandılar Riyaset kürsüsünden 
işitilmiyen birtakım sözler söylendiği, gürül
tüden anlaşılmıyordu. Burada «Reis Bey, küfür 
ediyorlar» diye bağıranlar oldu.) 

REÎS — Efendfm, lütfen gürültüye bir niha
yet vereUm. Orada ne oluyor? Ne söylendiği 
anlaşılamıyor. Hasan Tez Bey, ne söylüyorsu
nuz? Buradan duyulmuyor. Herkes dışarı çık
makta serbestir, efendim. 

(Soldan, hatibe hitaben; bir kere daha söy
le, bir kere daha söyle sesleri.) 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar; hiç Şüphesiz bu bütçe dinamik bir 
iktidarın mahsulüdür. Dinamik ruha malik 
olanlar her şeyin üstünden gelirler; ekonomik 
politikada, iç politikada dış politikada, kültü
rel politikada velhâsıl her işte muvaffak oldu
lar. îşte bugün bunları görmekteyiz. 

Şimdi arkadaşlar; bu dinamik ruhun bu 
davranışın neticelerine hep beraber bakalım. 
Son alman dış yardımlar, da bu dinamik ha
reketlerin bir neticesidir. İlükümet bu zaferi 
etrafiyle beyan etmemiştir. Ben, yabancı ba
sından, dergilerden aldığım intibaları sizlere 
nakletmeye çalışacağım. 

Arkadaşlar; dış politikada Kıbrıs işi de di
namik ruhun bir zaferidir. (Soldan, bravo 
sesleri alkışlar.) 

Memleket çapından görülen inkişaflar, ba
rajlar, yollar, fabrikalar, bunlar hep dinamik 
ruhun tecellileridir. 

(Sağdan, işitmiyoruz, yanlız son kısmı oku
sunlar.) 

REÎS — Efendim, sükûnetle dinlenmezse işi
tilmez. Beyanı satır satır okutmak suretiyle 
Heyeti Âliyenize arz edeceğim. 

Okumaya devam edin efendim. 
Bütün bu alınan sonuçlar tutulan yolun isa

betini göstermeye kâfidir. 
Şimdi 1950 ile 1958 i ele alalım. 1958 Türkiye'

si 1959 Türkiye'si midir? Uzaktan, yakından de
ğildir. Büsbütün başka bir sima almıştır, başka 
bir ruhu taşımaktadır. Bugün mevcut muahede
lerden biri, Lozan Muahadesi Kıbrıs meselesin
de lehimize olarak değiştirilmiştir. Bir konu
da birçok demokrat arkadaşlardan ayrılıyorum 
1923 - 1938 yıllarını anarken bunları 1938 - 1950 
yıllariyle birleştirmek bugünkü Halk Par
tisine paye" vermekten başka bir şey değildir. 
(Soldan, bravo sesleri ve alkışlar.) Atatürk dev
rinde de, şimdiki devirde de demir yolları ya
pıldı, sanayi tesisler kuruldu, mevcut muaha-
deler lehimize değiştirildi. Montrö Anlaşması 
ile Lozan değiştirildi, Hatay'a ordu sokuldu. 
Şimdi de Kıbrıs meselesinin halli eski dina
mik ruhun dış politikadaki tecellilerinden bi
ridir. Bu göğüsleri «kabartacak, ileriye, güven
le iftiharla bakmaya vesile veren bir şeydir. 
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İsmail Rüştü Aksal arkadaşımız Halk Par

tisi Sözcüsü olarak konuştu. Ama söylenenlere 
göre, dolaşan şayialara nazaran, doğru yan
lış bilmem, o gölge Hükümetin Başkanıdır, bu 
sebeple sözlerinin ehemmiyeti var. (Sağdan gü
rültüler ve ayıp ayıp sesleri) onun" iddialarına 
ve bilhasas rakamlar üzerindeki, iddialarına 
gayet güzel cevaplar verildi, bunlar üzerinde 
durmak benim için manasız olur. Yalnız bir 
şey söyliyeceğim. Malî politika ile iktisadi po
litikanın irtibatı üzerinde arkadaşımız 1914 
ten evvelki ekonomisler gibi konuşmuştur, ile
ride bu söylevi okuyanlar, behemahal bir tarih 
yanlışı vardır, 1959 da söylenmiş gibi göste
rilmesi yanlıştır, mutlaka 1909 da söylenmiş
tir, diyeceklerdir.) (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar.)1 O vakit söylenseydi değerli bir söylev 
sayılırdı. (Soldan alkışlar.) Şimdi kendisi baş
ta olarak hepimiz biliriz ki, Birinci ve İkinci 
dünya savaşlarından sonra bütün bu telâkkiler 
değişmiştir. Memleketlerin batması, çıkması, 
kalkınması ne biçim borçlarla, ne biçim hibe
lerle, ne gibi tertiplerle vâki olduğunu hepimiz 
gördük. 1914 ten önceki ekonomik kafa ile 1959 
da nutuk söylemek C. H. P. nin pek eski devirler
de yaşadığını, hâlâ zihniyetini yenilemediğini, 
zamana^ uymadığını gösteren bir delildir.)' (Sol
dan alkışlar) 

Söylediğinden şu mâna çıkarılabilir : Ne borç 
olsun, ne de gelişme. Sözleri buna varıyor. Bunu 
kendisi açıktan söylememiştir. Ama 1938 le 1950 
arasındaki politikayı tetkik edenler aynen bu 
söylev gibi cereyan ettiğini görürler.* Bugünkü 
nutku o günleri meşru göstermek için söylediği , 
anlaşılıyor. Bugün yapılan eserler aleyhinde 
Halk Partisi sözcüsünün ve birçok arkadaşla
rının tenkidleri olmuştur. Eskiden bu Mecliste 
bulunanlar veyahut eskiden politika içinde bu
lunmuş olanlar pek güzel bilirler. Ankara- -
Kayseri - Sivas demiryolları yapılırken parti 
içinde ve dışındaki muhalifler, bu raylar Rumeli 
göçmenlerinin ve fakir halkın kemikleri üzerine 
döşenmektedir. Bu açlık ve sefaleti bir tarafa 
bırakıp bu demiryollarını yapıyorsunuz, demiş
lerdi. Bugün ne deniyor? Halk perişandır, yok
suldur, bunları bir tarafa bırakıp barajlar ya
pıyorsunuz, ne hakla? O zamanın muhalifleri 
kısmen Halk Partisinin kendi içindendi, bugün 
ise Halk Partisinin resmî sözcüsü o zamanki mu
haliflerin kelimelerini değiştirerek Halk Par-
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tisi adına aynı tenkidleri yapıyor. Bu tezadın 
sebebi nedir? Bugün çarpışan iki ruh vardır. 
Birisi Atatürk ve ondan intikal eden Demokrat 
Parti ruhu, ikincisi... (Soldan, şiddetli alkışlar 
ve bravo sesleri) (Sağdan, gürültüler) 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Tarihi bu 
kadar tahrif etmek olur. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Öteki de 
Atatürk'ün ölümü ile 1950 arasındaki ruhtur. 
•'Sağdan, gürültüler) 

REİS — Sükûneti muhafaza edelim efendim. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Atatürk 

öldükten sonra çivi çakmamışlardır. 
Arkadaşlar1, C. H. Partisi sözcüleri eski nu

tuklardan nakiller yapma işinden çok faydalan
dılar. Falanca, falanca tarihte şunu söyledi, 
bunu söyledi dediler. Sanıyorduk ki, bu gibi na
killer muayyen bir partinin patenti altında idi. 
Daha kuvvetli olduğu için midir? Patenti C. H. 
Partililer bol bol kullanmışlardır. Arkadaşlar, 
bu biçim nakiller doğru değildir. Neden doğru 
değildir? Her söz muayyen şartlar, muayyen 
zaman ve muayyen icaplara göre söylenir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) Bunları bırakıp da, 
«Sen filânca günü şunu dedin», «Ben filânca 
gün bunu dedim» demek yanlış bir şeydir. Bu
nu Halk Partisi burada yaptığı gibi, bize dı
şarıda da yaptılar. Demediler mi bize, son defa, 
«Siz Lozan'ı imzaladınız, Kıbrıs üzerinde her 
hakkınızdan feragat ettiniz, şimdi ne hakla bir 
şey istiyorsunuz?» Bunun cevabı, «O vakit öyle 
gerekiyordu, bugün böyle gerekiyor» dur. Esa
sen bu sözlerin de modası artık geçmiştir. Fişe
ği kalmıyan, cephanesi tükenenler bu gibi de
lillere müracaat, ederler. İş buraya geldiği za
man esasen mağlûbiyet mukadderdir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, bir şey unutuyorlar. Mem^ 
lekette 4 vıl bovunoa secim havası vaşatmak is-
tediler ve istemektedirler. Mecliste de miting 
havası yaşatmak istiyorlar. Bunların karşısında 
tedbir almak zarureti hâsıl olmuştur. Binaen
aleyh o vakit naklettikleri nutukların söylen
dikleri vakit bu durum yoktu. Bu nakilleri ya
panlar ise hile ile 4 sene iktidarda kalmış 1946 
seçimlerini yapmış heyete mensupturlar. (Sol
dan: Bravo sesleri, alkışlar.) (Sağdan; şiddet
li gürültüler.) 

Arkadaşlar ,az önce bize yapılan yardımın 
büyük bir zafer olduğunu söyledim. Bunu bir 
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bakıma izah etmek istiyorum, açıkça ifade edil
memiştir. Ve edilemez ama yabancı gazete ve 
dergileri takibeden şu havanın mevcudiyetini 

^sezerler. Batıda politika - ekonomik uzmanlar 
şöyle bir düşünce ortaya atmış bulunuyorlar. 
Geri kalan memleketleri kalkındıracağız, iler
leteceğiz, fakat elden geldiği kadar onları ta
rım ülkesi olarak bırakacağız, onlara bu yolda 
yardım edeceğiz. Niçin bunu söylüyorlar? Bi
zim sanayileşmemizden doğacak rekabetten ; 
korktukları için değil, onlarda şöyle bir ka
naat hâsıl olmuş • Tarım ülkesi kalan bir ülke 
Batıya bağlanır, çünkü ürünlerini Batıya sat
maya mecburdur. O ülke sanayileşirse Batıya 
bağlılığı aynı derecede olmaz. Dolayısiyle bun
lar mümkün mertebe tarım memleketi kalmalı
dırlar. 

Bizim başarımız şuradadır. Türkiye sanayi-
leşse de.. (Sağdan; gürültüler) 

REİS — Hasan bey hatibin sözünü kesmi-
yelim. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Türkiye 
sanayileşme de Rusya tarafına kaymaz, kaya-
maz. Coğrafi mevki, mertliği ve sairesi bunu 
icabettirir. Dolayısiyle Batılılar Türkiye'ye sa
nayileşmesi için de yardım yapmak kararma 
varmışlardır. Bu sebeple ekonomik yardım 80 -
90 milyon dolardan 360 milyona kadar çıkarıl
mıştır. Bu zaferimizin semeresi h^r yerde gö
rülecektir. Bu bakımdan husule getirdiğimiz 
kanaat şayanı tebriktir. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha temas ede
yim yabancı uzmanlardan da burada çok nakil
ler yapıldı şunu düşünmek lâzımdır. Halk Par
tili arkadaşlarım bunu yaparlarken şunu düşün
melidirler. Bu uzmanlar mensuboldukları mü
esseselerin menfaati nedir? İçinde bulunduk
ları camianın kararları nedir? Hep bunları dü
şünerek konuşurlar, madem İd, Hükümetleri 
bir zamanlar sanayileşmemizi istemiyordu, ta
biidir ki, onlar sanayileşmenin aleyhinde konu
şacaklardır. Bunu açıkça söylemezler ama işi 
oraya vardıracak biçimde sözü idare ederler 
şimdi bu devre geçmiştir arkadaşlarım. Sana
yileşmemize yardım etmek esası kabul edilmiş
tir. Dolayısiyle bundan sonraki kalkınmamız
da daha büyük bir hız görülebilir ve görülecek
tir. Daha müspet program yapmak imkânı ha
şıl olmuştur. Çünkü, gelirler belli olmuş, kay-
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naklar belli olmuştur. (Sağdan; «daha belli de
ğil» sesleri.) 

Arkadaşlar şu konuya Maliye Vekili arka
daşımız da dokundu. «Bizim için bu yardım 
haysiyet kırıcıdır.» diyenlere cevap verdi. Ger
çekten hiç böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok 
büyük bir yardım yapılmıştır. Bir olayı hatır
latacağım. Bir yıl kadar önce ^ gazetelerde gör-
müşsünüzdür, C. H.jPartili arkadaşlar da gör
müşlerdir. Görmemelerine imkân yoktur. Fran
sa'ya bir yıl kadar önce 625 milyon dolar ka
dar bir kredi açıldı. Bu kredi açılırken şu şart 
koşuldu : Kredi bugünkü bütçemize göre açılı
yor. Orada gösterilenden fâzla masrafınız ola
caksa bunu behemehal vergi ile karşılıyaçaksı-
mz. Yoksa Banque de France'ın bankmotlarma 
müracaat etmiyeeeksiniz. Fransa bunu kabul et
ti. Bunda haysiyet kırıcı bir şey bulmadı. Hal
buki bize böyle ağır bir şart konulmamıştır., 

Bilirsiniz ki, altın para zamanında bir Türk 
lirası 22 frank idi. Bugün 50 frank küsurdur. 
Dolayısiyle bizdeki para düşüşü Fransa 'dakin-
den yarıyarıyadan da azdır. İtalya'da düşüş 
ise daha çoktur. Dolayısiyle bu kadar telâşa 
düşmeyiniz." 

Arkadaşlar, hepimiz âzami bir demokrasi 
istiyoruz. Ama bu âzami demokrasiyi temin 
için bir yandan da muhalefetin daha mâkul 
demokrat olması lâzımdır. İkincisi, şunu da 
unutmamalı, Ortaçağ ekonomisiyle yirminci 
yüz yılın demokrasisi olamaz, behemahal bugün
kü ekonomiye yaklaşmamız lâzımdır ki, (j»emok-
rasiyle de yaklaşalım bunu anlamıyanlar tama
men havanda su döğme gibi iş görür. Tama-
miyle gayrisamimî iddialarda bulunurlar Do
layısiyle bugün tutulan yol, kalkınma hamlesi 
bizi gerçek Demokrasiye yaklaştırmaktadır, 
öteki bütün iddialar sunidir. 

Deniyor ki, biz Halk Partililer iktidardan 
çekilmeden Önce demokrasiyi kurduk. Ve bu
günkünden daha ileri idi. Arkadaşlar bilıyor-
musunuz 1944 te durum nasıldı? Meclis müza
kerelerini hiçbir gazete yazamazdı, ancak Âna-
'dolu Ajansının verdiği tebliği koyabilirdi. Ya
ni Meclis müzakereleri üzerinde yüzde yüc san
sür vardı. Bunu Osmanlı Devleti bile yapama
mıştı. Trablus Garp Harbi sırasında (Sağdan; 
gürültüler) idarei örfiye matbuatın Meclis mü
zakerelerini nakletmesini yasak etmek istedi. 
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Hükümet bunu kabul etmedi cesaret edemedi. 
Ve matbuat bütün müzakereleri nakledebildi. 

REİS — Efendim, muhalefet safında bulu
nan arkadaşlar »gürültü ediyorlar, muvafakat 
sıralarında da gürültüler çıkıyor. Bu sebeple 
Siyaset söylenenleri işitememektedir. Hakare-
tâmiz sözler belki sarf ediliyordur. Yanımdaki 
arkadaşlara soruyorum, işitmiyoruz diyorlar. 

\ Çok rica ederim, sükûnetle hatibi dinliyelim. 

HÎKMET BAYUR (Devamla) — Arkadaş
lar, biliyorsunuz ki, İkinci Dünya' Savaşından 
sonra Sarı Fransisko'da bir konferans toplandı. 
Orada Birleşmiş Milletler kurulacaktı. Oraya 
ancak demokratik müesseselere sahip devletle-
rin^kabul edileceği söylendi. Bunun üzerine 1945 
te bizde çok partili hayata müsaade edildi. 
Meclis müzakereleri kontrolsüz olarak matbu
atta neşredilmesine/ise 1944 te müsaade edil
mişti. Yoksa bunlar istiyerek yapılmış şeyler 
değildir. (Sağdan; yalan söylüyorlar, sesleri, 
satılmış adam, sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. (Sağ
dan; yalan söylüyor, satılmış adam, sesleri) 

Müsaade buyurun, efendim, kimdir bu sözü 
söyliyen, yalan söylüyor, satılmış adam, diyen 
kimdir? (Soldan; Hasan Tez, sesleri)-

HASAN ERDOĞAN (Kars) — (ayağa 
kalkarak) ben söyledim. Evet ben söyledim. 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Ben de 
söylüyorum, yalan söylüyor, yalan söylüyor. 
(Sağdan- Jnrçok mebus ayağa kalkarak hep 
bir ağızdan, yalan söylüyor, yalan söylüyor, 
sesleri, şiddetli gürültüler, bağırmalar) 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — San-
fransisko Konferansı 1947 de oldu. (Sağdan; 
gürültüler) 

REÎS — Muhterem arkadaşlar hiçbir me
bus bir mebusa hakaret edemez, (Sağdan; şid
detli gürültüler) hakaret edemez. Hakaret vâki 
olduğuna göre Hasan Erdoğan hakkında tak
bih cezasına geçiyorum. Yalnız Takbih cezasına 
geçmeden evvel izahat vermek hakkınız vardır. 
Söa> verebilirim. (Sağdan; şiddetli gürültüler, 
yalan yalan söylüyor, sesleri) 

TURGUT GÖLE (Kars) — îki grupu birbi-
, rine takıyor. Yalan söylüyor. Reis Bey yalan 

söylüyor. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, beni 

de kaydet, yalan söylüyor, yalancıdır, yalan 
söylüyor. (Sağdan kütle olarak »ayağa kalkmalar, 
yalan söylüyor yalan söylüyor sesleri, kapaklara 
vurmalar) 

REÎS — Takbih cezasını reylerinize arz edi-
yorurr. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. (Sağdan şiddetli gürültüler, reye ko
yamazsın yalancıdır, yalan söylüyor sesleri) 

Arkadaşımızın şu gürültü esnasında söz
leri £>ek duyulmadı, sözlerinde hakaret var 
ise aynı cezayı kendisine de vereceğim. (Sağdatı 
şiddetli gürültüler) Yalan söylüyor, yalan söy
lüyor sesleri) 

NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ben 
de söylüyorum, yalan söylüyor. (Sağdan devam-

I lı gürültüler, münakaşalar) 
REÎS — Efendim lütfen gürültüye nihayet 

verelim. Turgut Bey, çok rica ederim, gürültü
yü kesiniz. 

TURGUT GÖLE (Kara) — Ben de zaten gü
rültü olmaması için söylüyorum. (Soldan : De-

« vanı, devam sesleri) (Sağdan sıra kapakları, şid-
detli gürültüler) 

REÎS — Muhterem arkadaşlar, sükûneti ihlâl 
etmiyelim. Aksi takdirde Ira şartlar içinde mü
zakereye devam imkânı kalmaz. Devam buyu
run Hikmet Bey.. (Sağdan şiddetli gürültüler, 
sıra kapakları) Efendiler, bu şekilde müzakere
ye devam edilemez. Talebettiğiniz hususların 
tetkiki yapılacak ve Heyeti Umumiyeye arz olu
nacaktır. ^Sağdan gürültüler, sıra kapakları) 

' (Soldan Reis Bey, ceza ver, bunlar hakaret de
ğil mi? sesleri) (Sağdan gürültüler, sıra kapak
ları sesleri) • 

HÎKMET BAYUR (Devamla) — San Fran-
sisko Konferansına ancak demokratik müessesata 
malik hükümetler çağırılacaktır. Bu yalan mı? 
Bunu herkes biliyor. (Sağdan şiddetli gürültü
ler, bağırışlar, sıra kapaklarına vurmalar) (yuh 
sesleri) ' ; 

REÎS — Efendiler; bu şekilde hareketler de
vam ederse müzakereve devam imkânı Kail m az 
Sükûneti ihlâl ediyorsunuz. Bu şekildeki harfe 
ketleriniz devam ederse celseyi kapıyacağım. 
(Şiddetli gürültüler) (Arka sıraların üzerine 
çıkan mebuslar, karşılıklı bağrışıyorlardı) 

REÎS (ayaka kalkarak) — Dahilî Nizamna-
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menin 94 ncü maddesine göre Heyeti Umumiyeyi 
ayakta sükûnete davet ediyorum." (Şiddetli gü
rültüler devam ediyordu.) 

Dahilî Nizamnamenin 94 ncü maddesine gö
re celseyi bir saat müddetle tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,30» 

REİS — Zaptı dinlemiş bulunuyorsunuz. Zap
tı sabık lıa'kkmda söz istiyen arkadaşımız var 
mı ! 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — öeza verilmiş
tir, müdafaam alınmamıştır, t u bakımdan söz 
istiyoru'm. (Soldan, «aaa» sesleri) 

REİS — Müsaade 'buyurun Hasan Bey, efen
dim, Hasan Bey arkadaşımıza şu anda Ibu mev
zuda söz vermem mümkün değildir. Zaptı din
lemiş bulunuyorsunuz. Ceza vermeden evvel 
(kendisine söz teklif 'ettiğim tesibit edilmiştir. Ta
lepte bulunmadı, bulunmadığına ıgöre cezayı 
verm'iş bulunuyorum, ceza verdikten sonra bu 
şekilde müdafaa tanınamaz. 

HASAN ERDOĞAN -(Kars) — Zaptı sabık 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Zaptı sabık hakkında buyurun 
efendim, yalnız bu hususta konuşmanızı rica 
edeceğim. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) —• Hâdisenin 
mebus arkadaşlar şahididir. Gürültü arasında 
'benim müdafaamın alınması hususunda sorduğu 
sual tarafımdan işitilmfâmiştir. Bu takımdan 
(Soldan, gürültüler) Reis Bey bana takbih ceza
sı verdi, »bütün Meclise de Hikmet (Bayur'un 
nutkunun 'bir daha dinlenmesi cezası verdi. Mü
saade edin de kendimi müdafaa edeyim. 

REÎS — Arkadaşım, Nizamnamenin o fıkra
sını iyi okumamış olabilirler. Nİzamnam'enin 189 
hcu maddesinin son fıkrası, 'kendilerine müda
faa hakkım tanımıyor. Bu, izahat verme hakkı
dır, Hakkı müdafaa ayrı, izahat ayrıdır. Bu 
itibarla ancak izahat verilebilir. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — 'Zabıtları 
dinledik. Ben'iim 'tarafımdan «Kendimi müdafaa 
etmiyorum» sözü sarf edilmemiştir. Reis Beyin 
söz isteyip istem'ediğimi sorduğunu da duyma
mış .bulunuyorum. 189 ncu maddenin son fıkrası, 
cezaya geçilmeden evvel, kendisi veya başka bir 
mebus tarafından izahat verilir, der. Benim iza
hatım alınmadan Reis Bey cezaya ıgeçer. (Sol
dan, istemedin sesleri) istemediğimi ne biliyor
sunuz? Şu halde zabıt eksiktir, taim tanzim edil-

ımemiştir, benim izahatmı alınmamıştır. Her 2â-
, man bütçe (müzakerelerinde sözleri hâdise çıka
ran bir mebus Riyaset tarafından 6 ncı sıraya 
'konur ve bu sefer aynı mebusun sözleri ikinci 
defa ve ceza «larak Meclise dinletiltmiştir. Hak
sızdır, "benim müdafaam almm'amıştır. (Soldan, 
gülmeler) 

Gülebilirsiniz, sözlerim tamamen hakikattir. 
Hikmet Bayur'un sözlerini vicdan huzuru için
de dinliyecek olursanız, söylediği sözlerin 'haki
kat olmadığını /bir. defa daha tesbit etmiş olur
sunuz. I 

REİS — Efendim, arkadaşnmızm hakkı mü
dafaasını izahait-verme yerinde külandığım ka
bul ediyoruz. Riyaset tesibit etmiş 'bulunuyor. 
Hakkı müdafaa ileri sürülen fikre mukabil fi
kir dermeyamdır. Karşılıklı halk iddiasıdır. iza
hatta ise, bu kak yoktur. Bu itibarla Riyasetin 
zabıtlara kadar ıgeçmiş olan beyanı fsarihtir. Ar-
kadaşımızm o anda bu hakkını derhal talebfct-
ımesi lâzımdı. Kendilerini ikaz eitmeme rağmen 
bunu talebetmemiştir. Halen 'ceza (verilmiştir ve 
artık yapılacak bir muamele yo!ktur. 

Efendim, zabıtları hep beraber dinlemiş bu
lunuyoruz. ©unda, Riyaset Divanı hakareti ta-
zammun eden bir kelimeye tesadüf etmediği ka
naatindedir. Bu hususta bi? iddiada bulunan 
var m i l . 

' AVNİ DOĞAN (Ankara) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
HASAN TEZ ^Ankara) — Ben de söz Mi-

yoruım. 

REİS — Sataşm'a hakkında bir kişiye «öz 
verilir, teamül böyledir. 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar; Büyük Millet Meclisinin kubbesinin 
altında,, Meclisinizin vakarına uymıyan hâdise
lerin cereyanını ne siz, ne de biz istemeyiz. 
(Bravo, sesleri) 

Ancak takdirinize arz edilen meselede teba
rüz ettirilmesi icabeden bir noktayı olduğu gi
bi arz etmek isterim. Bir zatın çıkıp, Türk mil
letinin kendi bünyesinde yaptığı faziletli bir 
hareketi dış tazyika atfederek köle haline ge
tirilmiş gibi göstermesi asla doğru değildir. 
(Sağdan; bravo, sesleri ve alkışlar) Bunu ne 
bugünkü Hükümet, ne dünkü Hükümet, ne de 
bundan sonra gelecek Türk hükümetleri yap
maz. Bu gürültü, Meclisi .Âlinin hürriyeti âliyesi^ 

44§ 
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ne karşı yapılmış değildir. Yapılan, bu nevi 
sözleri sÖyliyecek kadar fersudeleşmiş fikirlere
dir. (Sağdan, bravo seslori, alkışlar) 

REtS — Hasan Bey arkadaşımız listenin 
Riyasetçe tanzim edilip Hikmet Bayur'an al
tıncı sıraya konduğunu söyledi. Listeler grup
larca verilmiş listelere, göre sıra esası üzerine 
tanzim edilmiştir. 

Şimdi, kifayet takrirleri vardır, okuyoruz: 
(Soldan; Hikmet Bayur konuşacak, sesleri) 
Hikmet Bey, konuşmanıza devam edecek 

misiniz? 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Evet. 
REtS — Buyurun. 
HİKMET BAYUR (Manisa) - ^ Sayın arka

daşlar, demin hürriyet, hürriyet diye bağıran
ların, kürsü hürriyetine, söz hürriyetine ne ka
dar riayetkar olduklarını gördük. Bu, bizim 
için iyi bir ders olmuştur. (Sağdan, gürültü
ler) Demin bu kürsüden hürriyet istiyenlerin 
miting havasının Meclise sokduklarını söyle
dim, Halk Partisi de bunu derhal ispat etti. 

Şimdi arkadaşlar.. (Sağdan gürültüler) 
efendim, İkinci Dünya savaşını... (Sağdan gü
rültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu adam Türk 
milletine hakaret ediyor.. (Sağdan; devamlı 
gürültüler) 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Zap
tı okuttunuz, Türk milletine hakaret ediyor, 
bu adama yine söz veriyorsunuz... (Sağdan; 
devamlı gürültüler) 

REİSV— Çok rica ederim, arkadaşlar, hati
bi sükûnetle dinliydim. Devam buyurun Hik
met Bey. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Miting ha
vasım buraya getirirsiniz, sonra da hürriyet, 
hürriyet diye bağırıyorsunuz, nerede hürriyet 
siz de, hürriyetle ilginiz yok. (Sağdan; gürül
tüler) 

İkinci Dünya Savaşının seyrini takibedenler, 
Atlantik Misakım takibedenler, ondan sonraki 
devri takibedenler, Sanfransiskoyu takibedenler 
bilirler ki, bu böyle olmuştur. Ancak, demok
ratik devletler oraya alınacaktır. (Sağdan, ha
karet ediyor sesleri ve gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, vazife 
göreceğiz. Devam buyurun. 

. 1959 C : 2 
HİKMET BAYUR (Devamla.) — Arkadaş

lar, esas bakımından bugünkü Hükümetin gidi
şi isabetli bir gidiştir, iktidarın gidişi isabetli 
bir gidiştir. Teferruatta, şurada, burada yan
lışlar olur, bunlar düzeltilmeye çalışılır. Ancak, 
esas yol isabetli olursa bu gibi teferruat ve yan
lışlar kendiliğinden düzelir. O bakımdan hiç 
merak etmemek lâzımdır. Devletin gidişi emin 
bir yol üzerindedir. Güçlükler bitmemiştir, da
ha pek çok güçlüklerle karşılaşılacaktır. Fakat 
dinamik ruhlu bir Hükümet bunları daima yen
mesini bilecek ve yenecektir. Bundan emin ola 
biliriz. 

Arkadaşlar, muhalefet bu sırada bilhassa üç 
yönden faydalanmak istiyor. Bunlar nedir? Bi
rincisi, büyük yatırım işlerine girişilmiştir. Bun
lar semere verinceye kadar sıkıntı çekilir. Bunu 
herkes bilir. Bir baraj için birkaç yüz milyon 
gider. Fakat bu birkaç yılda semere vermez, 
tabiî bu yön sıkıntı doğurur. Orada bir servet 
hapsediliyor. Bu bir sıkıntı doğurur ama bit
tikten sonra, semere alınınca refah yaratır. 
Bugün bu yatırımların birçokları henüz semere 
vermemiştir, bunların doğurduğu sıkıntılardan 
muhalefet faydalanmak istemektedir ve bunu 
da yapmaktadırlar. Bağıracaklar, çağıracak
lar ama sonu ne olacaktır? Eser semere ver
meye başladığında halk işi anlıyacaktır ve 
millet bu gürültücülerin işlerine son verecektir. 

İkincisi, arkadaşlar; geçen yaz değeri deği
şen para sabit patraya tahvil edilmiştir bu da 
bir süre için sıkıntı doğurmuştur, bu Fransa'
da da, Almanya'da, daı olmuştur. Bu gibi sarsın
tılar oluyor ama bunlar muvakkattir. 

Şimdi muhalefet bu sarsıntıdan... 
, HASAN TEZ (Ankara) — Sen Millet Par

tisini kaça sattın?.. 
REİS — Hasan Bey sükûneti bozmakta de

vam ediyorsunuz, ihtar ediyorum. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Onlar 'ba

ğıracaklar, çağıracaklar ancak faydalanmak 
istedikleri sıkıntı muvakkat bir sıkıntıdır, bu 
durumda bulunmuş olan her memleket bu sı
kıntıları geçirmiştir, bu da geçecektir. 

Üçüncüsü, geçen yaza kadar Batının bizim 
sanayileşmemizi iyi gözle görmemesinin doğur
duğu sıkıntılar vardır. Bu da yakında zail ola
caktır. Çünkü onlar da artık aksi kanaate geldi
ler. Binaenaleyh bu dahi düzelecektir. Hiç kork
maya lüzum yoktur. 

ıMro 
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Arkadaşlar, ben de birkaç tenkidde buluna

cağım. Deniyor ki; Millî Korunma Kanunu 
kalkacaktır. Bence bu kanunu kaldırmama-
lıdır. Kalmalıdır bu kanun. Ama şu bu mad
desi tatbik edilmez. Bu olabilir. Ağustosta gör
dük kaldırma teşebbüsünden sonra, pahalılaş
ma oldu. Bence bu yapılmamalıdır. 

Ondan sonra arkadaşlar; dendi ki ; encü
men raporunun 430 neu sayfasında var, söz
cü de tekrarladı, Devlet varidatı millî hâsılaya 
göre en zayıf olan memleketlerden biri Türki
ye'dir. Bu doğrudur. Az veren candan, çok 
veren maldan verir. Bunu tabiî görmemiz lâ
zımdır. Biz nereden vereceğiz vergiyi.?... Bir
çok halk giyiminden, şundan bundan verir. 

Amerikalı nereden verir? İngiliz nereden ve
rir? Bir numara daha aşağı derecede otomobil 
almakla veya daha küçük çamaşır makinası kul
lanmakla verir. Yani onlar da veriyor. Hem de 
daha büyük ölçüde veriyorlar. Ama bolluktan 
veriyorlar. Jlerde vergiler üzerinde oynandığı 
vakit, encümenin sözünü yüzde yüz hakikatmiş 
gibi kabul etmemelidir. Sonra yine encümen ra
porunun aynı sayfasında deniyor ki: «Vasıtasız 
vergiler bir kısım vatandaşlara teşmil edilme
miştir.» "Bundan maksat bunların ziraate teşmili 
ise bunun vakti henüz gelmemiştir. Bu, yakında 
yapılacak bir iş değildir. 

Arkadaşlar, uzatmak' istemiyorum. Bir şeye 
dikkatinizi çekmek istiyorum: Bizde büyük bir 
israf vardır. Ne israfı? İnsan israfı. Köylü uzun 
zaman işsiz kalıyor, diyenler var. Benim arz 
etmek istediğim bu değil. Memleketimizde öğ
retmen kıthğı var, mühendis kıtlığı var, kimya
ger kıtlığı var. Bizde öğretmen 65 yaşma geldi
ği zaman emekliye ayrılır. Fransa gibi kültürü 
ilerde bir memleket liselerinde hemen bütün 
gençler fen şubelerine aldıkları için fen öğret
menlerini emekliye ayırmıyor. Sıhhati müsaid-
olduğu ve kendisi istediği müddetçe onu istih
dama devam ediyor. Aynı usulü biz de tatbik 
etmeliyiz. Kıtlığını çektiğimiz meslek adamla
rında tekaütlük müddetini, sıhhati müsaidol-
duğu müddetçe uzatmalıyız. Bu şekilde binlerce 
meslek adamı kazanmış oluruz. 

Arkadaşlar çok tenkid edilen ve Jaenim de bir 
zamanlar tenkid ettiğim bâzı yersel işler vardır. 
Meselâ İstanbul'un imarı meselesi gibi. Bunlar 
hakkında deniliyor ki, programsızdır, keyfîdir, 
şudur, budur. Ben de çok söyledim. Başbakan 
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f arkadaşımız gidip görmemi istediler ve ilgilile

re her şeyi göstermelerini emrettiler. Ben plân
lama dairesine gittim, orada bütün yapılacakla
rın kabartma maketleri var. Yolların eskiye na
zaran ne kadar ineceği, ne kadar kalkacağı, ne 
kadar kısalacağı, bu suretle ne kadar benzinden 
tasarruf edileceği gibi bu yapılan işlerin delil
leri orada var.. Bu bakımdan bana da kanaat 
geldi ki, İstanbul'un imarı işi iyi ve zaruri bir 
iştir. Çünkü medeni bakmıdan-gelişen her yerd« 
olduğu gibi bizde de Demokrat Partinin son 
yıllarında şehirlerin büyümesi hâdisesi vardır. 
Şairler bunu beğenmezler, romantik ruhluHr bu
nu sevmezler. Köylerde kalmmalıdır derler. Ama 
sanayiin ilerlemesi, servetin artması, ticaretin 
genişlemesi şehir nüfusunun artmasına sebeb-
olur. Medeniyetin gidişi bir yoldadır. Şakınız 
Londra'ya, Paris'e... Bugünkü inkişafları sanayi 
ve ticaretin büyümesinin sonucudur. Böyle olun
ca bizde de bunun tedbirini de almak lâzımgelir. 

Bana bir hesap da gösterdiler. Beyoğlunda 
bir otomobil yol darlığından her iki dakikada 
bir durur ve sonra tekrar hareket eder. Bu du
rup kalkma yüzünden bir iki yılda harcanan 
benzin parası var olan yolun yanından yeni bir 
yol açmak masrafından fazladır. Binaenaleyh 
bu i ş tekâr vardır. Eskiden, İstanbul'un imar 

j plânını yapan bir prost adlı bir mimar vardı. 
I Bu adam daha çok Bizansçı idi. Bu temayülü her 

şeyinden 'belli idi. Şimdi Ptiçünato 'diye dünya 
çapında bir adam getirtmişler. Bu adam tamamiy-
k 'bizim sanatımızı, bizim eserlerimizi beğenen 
bir adamdır. Ve Isantbul'a Türk çehresi ver
mek lâzımdır, Bizans artık bîr şey ifade etmez 
diyen bir adamdır. O balkımdan memnun oldum. 

İ Geçen yıllarda yapmış olduğum tetkiklerden bâ-
I zılarını tekrarlıyacağım. İstanbul anıtları ara

sında hem'en hep camilerle ımeşigul olunuyor, bu 
lâzım. Fakat Osmanlı demek yalnız cami yap
mış bir devlet, yalnız ahireti düşünmüş ve ahî-
rete gitmiş bir devlet »gilbl Mir mâna 'ortaya çık
mamalıdır. Onun birçok sivil eserleri de vardır. 
Kalmış mühim şeyleri vardır. Meselâ İbrahim-
paşa ıSarayı. Atatürk bunu korumak için emir 
verdi. Ölür ölmez yarısını yılktılar. öbür yansı 
duruyor. Bunu imar etmek lâzımdır. Bu 'işi Se
dat Çetintaş arkadaşımız pek iyi bilir. Bunun 
üzerine yazılar yazmıştır, Keşke burada olsa da 

I anlatsaydı. 
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Sonra Sultan Ahmet meydanının dalha derin

liğinde ımuazzam bir aş'hane vardır. Bu da Os
manlı devrindeki sosyal yardım «kudretini gös
terir. Bunun da imar edilmesi lâzımdır, meyda
na çıkarılmalıdır. Sonra Sim'keşhane en güzel 
tkumaişları yapan »müessese idi, bu da imar edil-
sm elidir, kısmen yıkılmıştır, faika* ele alınması 
lâzımdır. A<ma tstanbul işinin maazzam bir iş 
'olduğunu da nazara almak lâzımdır. Bu tenikid-
leri söylemek istiyorum. 

Arikafa'nın imarına gelince : 
Ankara'nın îman ıbiir zarurettir. Ankara es-

Ikiden 150 kişi iç'in düşünülmüştü. Orada bugün 
650 fcin kişi var, her ıh aide 500 !blni Ibol bol ge
çiyor. Soka'k, cadde ve sairenin yapılması ve 
geriişlet'ilmesıi şarttır. E'saslı bir şey 'gördüm, 
yoksul mahallelere, Halk Partisi za>m'anında 
(bakimaya utandığımız mahallelere ıgeniş cadde, 
eldktrilk, su 'girmiş. (Soldan, (bravo sesleri ve al
kışlar) Dolayısiyle bunu da takdir etmek lâzım
dır. Büyük iştir, isabetli iştir. 

Arkadaşlar bitirmeden önce birkaç söz daha 
söylemek isterim : 

Dış işlerinde tenkid yürütürken çok ihtiyatlı 
olmak lâzımdır. Buna muhalefet pek riayet et
miyor. Amerika bize kıt yardım ederken, az 
yardım ederken muhalefet onu methederdi. Der
di ki, şöyle haklıdır, böyle haklıdır.. Fena kul
lanıldığı için para vermiyor. Ondan sonra büyük 
çapta bir yardım oldu, derhal Amerika fena ol
du. Ulus gazetesinde gördüm bir zenci hürriyet 
fenerine mıhlanmıştı. Ne oluyor? Yardım De
mokrat Partiye değil, Türk milletine yapılmıştır. 
O güne kadar boyuna methedilen bir devletin 
birden bire kötü olması hatalıdır. 

Irak işlerinde birçok şeyler söylenmiştir. Mem
leketimizin Irak işlerine müdahale edeceği söy
lendi, yeni hükümeti devirecekmiş filân.: Bunun 
ne aslı var, ne faslı. Biz söyledik, yabancı basın 
bizden aldılar naklettiler. Bütün bunlar tahay
yüllerden ibarettir. Burada çok ihtiyatlı olmak 
lâzımdır. 

İşin özetine gelince; dinamik bir hükümeti
miz var, güvenilir bir hükümetimiz var, her ba
kımdan çalışmalarına yardımcı olmamız gere
kir. İşi en kötüye götürelim, Fransızların «Poli-
tique du pire» dedikleri giiü işi en kötüye gö
türelim, düşüncesi doğru değildir. Çünkü ala
bildiğine tahrik ederseniz iktidar ona göre tedbir 
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alacaktır, her teedbirden ise şikâvet edilecektir. 
Seçime daha 2, 5 - 3 sene vardır. Bütün bu ya
tırımların faydası elde edilecektir, edilmeye de 
başlanmıştır, gelirler yükselmiştir,, millet refaha 
kavuşmaktadır ve daha da- kavuşacaktır. Bina
enaleyh yaya kalacaksınız. (Soldan : Gülüşmeler 
ve çok şiddetli alkışlar) Yapmayın bunları si
zin de zararını zadır, hepimizin zararmadır, bunu 
rica ediyorum. (Soldan ;çok şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

REİS Kifayet takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin heyeti umumiyesi hakkındaki gö

rüşmeler kâfidir, kifayetin reye vaz'ını arz ve 
teklif ederim. . 

Balıkesir Mebusu 
Ahmet Erdem 

Yüksek Reisliğe 
Heyeti umumiyesi hakkındaki görüşmeler 

kâfidir. Reye vaz'mı teklif ederim. 
Sakarya Mebusu 

Selami Dinçer 

Yüksek Reisliğe 
1959 yılı Muvazenei Umumiye Bütçe lâyiha

sının heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
ler kâfidir. 'Kifayetin reye vaz'ı ile ,fasıllara 
geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
Ahmet Hamdi Sezen 

REİS — Kifayetin aleyhinde müteaddit ar
kadaşlarımız söz istemişlerdir. İlk sözü istiyen 
İsmail Rüştü Aksal'dır. Kifayet aleyhine an
cak bir arkadaşımız konuşanağma görç, ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Aziz 

arkadaşlarım; C. Halk Partisi Meclis Grupu 
adına burada iki gün evvel 1959 bütçesi ve bu 
bütçe münasebetiyle iktisadi ve inalı durumu
muz hakkındaki görüşlerimizi arz ettik. Bun
dan sonra muhalif arkadaşlar da konuştu ve bu 
arada Demokrat Parti Meclis Grupü adına bir 
arkadaşımız, ayrıca Bütçe Komisyonunun muh
terem. mazbata muharriri konuştu. Bugün de 
Maliye Vekili, bu mevzuda uzun bir konuşma 
yaptı. 

Şimdi bu konuşmalar, mahiyetleri icabı tat-
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lı konuşmalardı. Benim ileriye sürdüğüm fi- ; 
kirler, bihassa Maliye Vekili tarafından bugün 
yapılan konuşmalarda hakiketler olduğundan 
farklı gösterilmiştir. Dilim varmıyor başka şe
kilde söylemeye. Hattâ, Demokrat Partiiı arka
daşlarım insaf ile mütalâa ederlerse, iki se
neden beri aranızda bulunan bu arkadaşınızın 
hie/bir defa faeydcarta kapıldığını görenler yok
tur. Fakat şimdi heyecanlıyım çünkü, bu kür
süde bana «düzenbazlık» kelimesi kullanılarak 
düzenbazlık atfı yapıldı. (Soldan«hayır, hayır, 
böyle bir şey yok» sesleri) Şimdi insaf ile mü
talâa edinia. Bu naçiz arkadaşınız aranıza 
dâhil olduğu günden itibaren Büyük Meclisin 
prestijini korumak, kürsünün seviyesini koru
mak istiyen ve ona itina gösteren bir arkada-
şmızımdır. Ben en kuvvetü tenkidlerimi yapar
ken müaUriin mertebe fikirde kuvvetli fakat üs
lûpta, edada dikkatli davranmaya itina etmi
şimdir. 

[Maliye Vekili tarafından bu gün bilhassa 
şahsımı hedef tutan taarruzları karşısında bu 
arkadaşınıza müdafaa hakkını vermenizi rica 
ederim, istirham ederim. Kaldı ki Maliye Ve
kili fikirlerimi değiştirmek ve bu değiştirilen 
fikirler üzerinde bir takım neticeler çıkarmış
tır. Bu kürsü her şeyden evvel bilhassa bütçe 
müzakerelerinde memleketin hakiki iktisadi ve 
malî durumunun ortaya serilmesi demektir. Bu 
imkânı bana vermenizi bilhassa rica ediyorum. 
Bu bakımdan bütçenin tümü üzerindeki koriuş-
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malar nâkâfidir, devam etmesi lâzımdır. 

Ayrıca taarruza uğrıyan bir arkadaşınız aıfa-
tiyle bana müdafaa hakkı vermenizi istirham 
ederim. Ricam budur arkadaşlar. 

HÜSEYİN BALIK (Ankara) — Üzerinde 
söz istiyorum. 

REİS — Kifayet aleyhinde ancak bir kişi 
konuşur, arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. 

İsmail Rüştü Bey arkadaşımızı dinlemiş bu
lunuyorsunuz, kifayet aleyhinde konuştular. 

Ayrıca arkadaşımız sataşma iddiasındadır
lar. Sataşma hakkında evvelce Riyaset beyanda 
bulundu. Israr buyurdular, Yüksek heyetin bu 
hususta karan mevcuttur. Yalnız düzenbaz 
kelimesinin Maliye! Vekili tarafından beyan 
edilmediği, hüner olarak ifade edildiği zabıt
larda tesbitedilmiştir. Arkadaşımız bu hususta 
ısrar ettikleri takdirde gelecek celse, zabıtları 
tetkik ederek, zabıt hakkında söz almak hakkı 
vardır. 

Bu itibarla kifayeti reylerinize arzediyorum 
kabul edenler.ı. Etmiyenler...Kifayet kabul 
edilmiştir. Kifayet kabul edildiğine göre 1959 
Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasının mad
delerine geçilmesi hususunu reylerinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.2.1959 Pazartesi günü saat 10. da top
lanılmak üzere İnikadı kapıyorum. 

Kapaüma Saati: 20. 25 

T. B. M. M. Matbamı 
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