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i . — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci Celse 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde görüşüi-
dü. 

Saat 15 te toplanılmak üzere inikada ara ve
rildi. 

îkinci Celse 

1960 malî yılı IbütçeMnin (heyeti umumiyesi 
üzerindeki müzakerelere devam edildi. 

23 . I I . 1960 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Reisvefcili 
izmir Mebusu Bursa Mebusu 

îlhan Sipahioğlu Agâh Erozan 
Kâtip Katip 

Kütahya Melbusu Antalya Meşbusu 
Kemal özer Attilâ Konuk 

Kâtip Katip 
Kırklareli Melbusu Samsun Mefbusu 

Mehmet Ali Ceylââi Abdullah Keleşoğlu 

SUALLER 

Tahrirî sualler 
1. — Uşak Mebusu Adnan Ça'lıkoğlu'nun, 

Uşak aıııntafcasa pancar ınüstahisdieriıııin alacak
larına dair tahrirî suali takriri Ticaret Velkâle-

* itinle göiKİerilnıiştir. (7/950) 

2. — Ankara Mebusu Ahmet Ü&tün'ün, Yeni-
mıahalle kazasına bağlı Zir nahiyesinin başka hir 
yere naildi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual takriri İmar vte iskân Vekâletine 
göniderill'nıiştir. (7/951) 

3. — Van Melbuısu iSafilt Erdinç 'in, her vüâyet-
tte 1959 senesinde kaç 'kişiye silah taşıma veya 
bulundurma ruhsatı verildiğine dair tahrirî su
ali ttateriri Dahiliye Vekâletine gönderiılmiştir. 
(7/952) 

4. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Erciş ka
zası içme suyu tesisinin ihale bedelinle dair tah
rirî sııaıl takriri imar ve iskân Vekâletine gön
derilmiştir. (7/953) 

5. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, İller Ban-
katsı tarafından belediyelere ikraz yoliyle veri
den paranın miktarına dair 'tahriri sual takriri 
imar ve îslkân Vekâletinle gönderiDmişür. 
'(7/954) 

6. — Ankara Mebusu Mehmet Aü Cerâtoğlu'-
nun, Kırıkkale kaizasına (bağlı Dereklşla köyün

den geçen der« üzerinde (bir köprü inşasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual tak
riri Natfıa Vekâletine -gönderilmiştir. (7/955) 

7. — Ankara Mebusu Mehmlet Ali Ceritoğ-
lu'nnn, Keskin kabasına bağlı Karafakılı köyü
nün ieme suyuna dair tahrirî sual takriri Na
fıa Vekâletine göndermişt i r . (7/956) 

8. — Uşak Mebusu Rıza 'Salıcı'nın, Emet ka
zası Düşücek Köyü Okulu öğretmeninin başka ye
re nakli ile okulun kapatılması $eibeplerinle dair 
tahriri sual takriri Maarif Vekâletine gönde
ril mistir. (7/957) 

9. — Ankara Mebusu Reieep Oenlgin'iıı, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketinin 30 Matrt 1956 
tarihinden 31 Mart 1959 tarihine kadar Mîllî 
Emlâk Umumi Müdürlüğünden ve diğler müesse
selerden kaç tane yolcu vapuru, şittlep vıeya harib 
gemisi satınaildığına vie hunllar için ne kadar pa
ra- ödediğine dair tahrirî ısual takriri Sanayi Ve
kâletine gönderiİmiştir. (7/958) 

10. — Ankara Mebusu Recep Detnlgin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şîrkeit&ıih 1 Mart 1957 ta
rihinden 31 Aralllk 1959 tarihine kadar hangi 
şahıs veya firmalara kaç ton hurda (Bakılr, san 
ve alüminyum) sattığına ve itanı b'aşma ne 
kadar para aldığına dair tahrirî suali takriri, 
Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/959) 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 10 

REÎS — Reisvekili îlhan Sipahioğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Aü Ceylân (Kırklareli), Attilâ Konuk (Antalya) 

2. — YOKLAMA 

REİS 
İnikadı açıyorum. 
Yoklama yapılacaktı ı\ 

(Tokad mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Müzakereye başlıyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — • 1960 malî 
kanunu lâyihası ve 
(1/454) 

yılı Muvazenei Umumiye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Söz Maliye Vekilinindir, buyurun. 
(Maliye Vekili Hasan Polatkan soldan alkış

lar arasında kürsüye geldi.) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 1960* büt
çesinin umumi müzakeresi münasebetiyle, Halk 
Partisi Grupu adına yapılmış olan konuşmanın 
birçok noktalarını, mütaakiben söz alan gru-
pumuz sözcüsü, Bütçe Encümeni sözcüsü ve 
mebus arkadaşlarım etraflı ve vukuflu konuş
malar ve izahlarla cevaplandırmış bulunmak
tadırlar. Biz de, muhalefet tarafından ileri sü
rülen mütalâalara, Hükümet olarak cevapları
mızı arz edeceğiz. 

Muhalefetin bu konuşmalarında maksatlı ve
ya maksatsız içine düştükleri hataları, malıza 
kendi arzuları olan muayyen bir neticeye vara
bilmek için ileri sürdükleri hakikatlere aykırı 
tahripkâr iddiaları, milletimize uzun yıllar ya
şattıkları tahammül edilmez devirleri unutmuş 
görünerek, başka bir^|^mden, bilinmiyen bir 
cennetten gelmişcesine yaptıkları tenkidleri te
ker teker cevaplandıracağız. 

Bu cevaplarımız, bütün hakikatlerin oldu
ğu gibi ortaya konulması, iktidara gelmekten 
başka bir şey düşünemez halde bulunan Halk Par
tisinin görüşünü değiştirmiyecek. bunu biliyo
ruz. 

Yine biliyoruz ki, bütün bu müzakerelerden 
Halk Partisinin beklediği şey, varmak istediği 

gaye ne hakikat, ne âmme menfaati, ne halin 
gidişi, ne de istikbalin görünüşüdür. 

Yaptıkları tenkidlerin hakikatlere aykırılı
ğından, varmak istedikleri neticelerin cehenne
mi karanlığından, seçtikleri ümitsizlik yolunun 
bu derece insafsızlığından öyle anlaşılıyor ki, 
onlar burada tahripkâr ve hesapsız bir politika 
progpagandasmm temellerini atmak gaycsinde-
dirler. 

Üzüntü ile söylemek mecburiyetindeyim ki, 
bütçe müzakerelerinden elde etmek istedikleri 
hizmet, Halk Partisinin propaganda kolla
rına, takibedilmesi gereken tahripkâr propa
gandanın mahiyet ve hedeflerini işaret etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen birkaç yılın propaganda mevzularını 

elbette hatırlarsınız. O zamanki Halk Partisi 
sözcüleri bâzı maddelerin nedretinden büyük 
progpaganda malzemesi -çıkarmak istemişler, va
tandaşa sürdüğü hayatın çekilmez, tahammül 
edilmez, hiçbir zaman ve hiçbir yerde misline 
tesadüf edilmez bir hayat olduğunu telkine ça
lışmak yolunda büyük gayretler sarf etmişlerdi. 

Garp memleketlerinin, asırlar boyunca fası
lasız yatırım yapmış, tesisat ve teçhizatını ik
mal etmiş, yirminci asır medeniyetinin mümes
sili haline gelmiş Garp memleketlerinin İkinci 
Dünya Harbini mütaakıp eski seviyelerine ulaş
mış olduğunu, halbuki Demokrat iktidarın gi
riştiği" işleri ikmal edecek durumda bulunmadı
ğını mütemadiyen tekrarlıyarak Türk milleti
nin Hükümetine ve istikbaline itimadını zayıf-
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î : 45 23.2. 
latmak huzur ve sükûnunu ihlâl etmek, sabrını 
tüketmek muhalefet sözcülerinin hakiki hedefle
rini teşkil eylemişti. (Sağdan, gürültüler) 

îfade etmek isterim ki, bu yıkıcı progpagan-
dadan memleket çok zarar gördü. 

Arkadaşlar, bu propagandanın memleket 
içinde ve dışında icra ettiği muzir ve yıpratıcı 
tesirler, esasen kendilerinden müdevver çeşitli 
müşkülleri bir kat daha arttırmış, iktisadi kal
kınma ve yatırım politikamızın daha geniş çap
ta daha süratle gelişmesine engeller yaratmıştır. 

Zaman onları daima tekzibetti. Artık madde 
yokluğundan, darlıktan ve ilâçsızlıktan bahsede-
memektedirler. Bugün memleketin en lıücra kö
şelerinde dahi istenilen her maddeyi, istenilen 
miktarda ve tabiî fiyatlarla bulmak mümkün
dür. 

Kısa bir devre zarfında memleketimize mil
yarlarca Türk liralık mal gelmiştir. Bu mal âkı
nı devam etmektedir ve edecektir. Bunu bütün 
bir millet bilmekte, bütün bir memleket buna 
inanmaktadır. Buna rağmen «Karanlık bir istik
bal tasvir etmek» temasını ele alan insafsız bir 
propaganda hâlâ berdevamdır. 

Bir madde darlığı endişesinin, bir geleceğe 
itimatsızlığın vatandaş ruhuna aşılanmasının 
sadece spekülatörleri mesudedeceği, bütün bir 
memleket için sadece zarar vereceği malûm bu
lunduğu halde bu propagandaya hâlâ yer verme
ye çalışmaktadırlar. 

Yine bu menfi propagandanın mütemadiyen 
telkin etmek istediği bir nokta daha var. «Dış 
yardım devam edemez, kesilecektir» Bu bir arzu 
mudur? Bir korku mudur? Bu kadar tahripkâr 
bir telkin vatanperverlikle kabilitelif midir? 
(Sağdan, gürültüler) 

Tenkidlerin cevabına geçmeden önce işte hu
zurunuzda bilerek, inanarak tekrar ediyorum; 

Bütün bu kötülüklerin hiçbirisi olmıyaeak-
tır.' Bu vatan her gün biraz daha mamur, bu bü
yük millet her gün biraz daha müreffeh hale 
gelecektir. 

Sağ duyusu, realizmi, tefrik ve temyiz kabi
liyeti her milletin fevkinde olan büyük Tin-k 
Milleti, siyasi mücadele gayreti içinde Halk Par
tisi tarafından çizilmeye çalışılan karanlık tab
loların hakikatlerden ne derecelerde uzak oldu
ğunu takdir etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sizlere bütçe gerekçelerinden bahsetmek isti-
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yorum. Eski iktidar zamanındaki bütçe gerekçe
lerini hiç tetkik buyurdunuz mu? 1950 yılma 
kadar bu gerekçeler, 2 - 3 sayfayı geçmezdi. Muh
tevası, yalnız maddi bakımdan değil, her bakım
dan, bunlara gerekçe denilmesine mümkün kıla-
mıyacak kadar fakirdi. Bu vesikalarda, değil 
dünyanın, memleketimizin ekonomisi, maliyesi, 
ticareti, sanayii hakkında hiç, ama hiçbir malû
mat bulunmazdı. Esasen aranmazdı da. Biz 
muhalefette iken her sene gerekçe istedik, mil
lete hesap vermenin, demokrasinin ilk şartı oldu
ğunu ileri sürdük. Bütün bu gayretlerimiz, 1950 
yılına kadar bir netice vermedi. 1950 yılında ge
rekçe yerine bir lahika hazırlandı. Bu lahika 
elde mevcut bâzı istatistik cetvellerini ihtiva 
ediyordu. Hepsi o kadar. Bugün huzurunuzda 
bir gerekçe var : Bu gerekçe, normal ebatta 189 
sayfalık bir kitaptır. 

İçerisinde en ileri memleketlerin buna ben
zer vesikalarında mevcudolan her çeşit malûmatı 
bulabilirsiniz. 

Bütçelerimize hâkim olan prensiplerden tu
tunuz da dünya iktisadiyatının seyrine, Türk 
ekonomisinin bütün sektörleri itibariyle her yö
nüne ve her yanma, millî gelire, para ve kre
diye, tediye muvazenesine; geçen yıl bütçe tat
bikatına, Devlet borçlarına ve nihayet hizmet 
bütçelerine kadar her şeyi izah eden mükemmel 
bir vesika, tablolariyle, cetvelleriyle kusursuz bir 
eserdir. 

Bir de Halk Partisinin zamanı idaresindeki 
gerekçeleri getirelim de oturup hep beraber üzü
lelim veya gülelim. 

Muhaliflerimiz, gerekçelerimize medyun ol
malıdırlar. Zira tenkidlerini bu vesikalara da
yarlar, bu vesikaların tâkibettiği yolu takib-
ederler. Saatlerce sürecek beyanlarını ancak bu 
vesika sayesinde hazırlarlar. Fakat ne gariptir 
ki, ilk söze; kendilerine bu derece yararlı bulu
nan bu güzel eseri, bu emek mahsulünü tenkid 
ile başlarlar. Her sene $S*?ledir, hiç de değişmez. 

Bilmiyorum arkadaşlar; neden muhalefet ger
çeklerimizden korkmaktadır. Büyük Türk milleti
ne bu kadar açık alınla ve gönül ferahlığı ile he
sap vermemiz, verebilmemiz kendileri için * bu de
rece korkunç mudur? Elbette hesap vereceğiz. Bu, 
iktidarımızın şiarıdır. Zamanımızda yapılan ve 
yapılmakta olan işlerin toptan hesabını vermek 
vazifemizdir, 
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Evvelce de arz etmiştim : Bu hesaplar mukni- I 

dir, gönüllere ferah, vicdanlara huzur verecek gü
zel gerçekleri ihtiva etmektedir. Bundan üzülme-
melidirler? Asıl üzülecek şey kendilerinin bu ra
hatsız halleridir. Verilen hesaplardan çekingenlik 
duyan bu halleri, bu zihniyetleridir. 

Muhalefet sözcüsü rakam imal ettiğimizi, ol-
mıyanı olmuş gibi gösterdiğimizi söylüyor. 

Gerekçede, iktidarımız zamanında inşa olun
duğunu bildirdiğimiz 13 şeker fabrikası; 16 çi
mento fabrikası yoksa inşa olunmadı mı? Bu fab
rikaları sizler görmediniz mi ? 

Sarıyar, Seyhan, Hirfanlı, Kemer, Demirköp-
rü, Ayrancı, Sille gibi muhtelif maksatlı 19 bü
yük baraj inşa olunup büyük bir kısmı işletme
ye açılmadı mı ? Sizler bundan haberdar değil-
misiniz ?. 

Bu sayede, bu baraj gerisinde deli deli akan 
çaylar ırmaklar hapsedilerek 13 milyar metre 
küplük bir su kuvveti Türk milletinin istifade
sine arz, iradesine ram edilmedi mi? 

Yine bu sayade taşkından korunan arazi 567 
bin dönümden 4 milyon 807 bin dönüme; batak
lıktan kurtulan arazi 210 bin dönümden 716 bin 
dönüme çıkarılmadı mı? Sizler bunları duymadı
nız mı? 

Sulanan arazi sahasının 547 bin dönümden bir 
milyon 521 bin dönüme çıkarılması temin olun
madı mı? 

Memlekete, 2 milyar 550 kilovat saat enerji te
min edecek termik ve hidrolik santraller kazandı
rılmadı mı? Bunları sizler bilmiyor musunuz? 

Trabzon, Samsun, Zonguldak, Ereğli, Haydar
paşa, Salıpazarı, Tophane, îzmir Alsancak, Mer
sin, İskenderun limanları inşa edilip büyük bir 
kısmı işletmeye açılmadı mı? Bu limanları siz gör
müyor musunuz?. 

Karabük Demir - Çelik tesisleri yeni ölçülerle 
yeni baştan kurularak çelik istihsal kapasitesinin 
10 misli artırılması temin olunmadı mı? 

Karayolları şebekemiz 48 bin kilometreye çıka
rılmadı mı? Bu yollardan sizler gelip geçmediniz 
mi? 27 senelik iktidarınızın 289 aded köprüsüne, 
52 bin 647 metre uzunluğunda 1 323 aded. köprü 
ilâve olunmadı mı? Bu köprülerden sizler geçmi
yor musunuz? (Sağdan gürültüler) 

Yine 27 senelik iktidarınız devrinde ne tasfi
yesi ve nede kaplaması yapılmış bir metrelik da
hi köy yolu yok iken, zamanımızda 55 bin kilomet
relik köy yolu yapılmadı mı? | 
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33554 köy ve mahalle yol ve temiz içme suyu

na kavuşturulmadı mı? 
Hastane ve sağlık müesseselerimizin sayısı 864 e 

çıkarılmak suretiyle bu müesseselerdeki yatak 
adedi 11 binden 61 bine çıkarılmadı mı? 

İlkokul adedi 12 binden 22 bine; lise adedi 59 
dan 138 ze, ortaokul sayısı 343 ten 688 ze; mesle
kî ve teknik öğretim okulları 275 den 559 za çı
karılmadı mı? Gezdiğimiz yerlerde bu irfan ocak
larını sizler görmediniz mi? 

Üniversitelerimizin sayısı 3 ten 7 ye yükseltil
medi mi? Bu verdiğimiz misallerin ve rakamların 
hangisinde yanlışlık var, bu eserlerden hangisi ya
pılmadı bir tek misal verebilir misiniz, hayır ve
remezsiniz. Çünkü bütün rakamlar doğrudur. Zi
ra hepsinin temeli milletçe duyulan ve milletçe 
paylaşılan büyük bir sevinç içinde merasimle atıl
mış... Halkımız, aylar ve aylarca bu eserlerin in
şasını büyük bir zevk ve gururla seyretmiş, taş 
taş, tuğla tuğla, blok blok yükseldiğini görmüş, 
sonra da millî bir heyecan ve sevinç günü olarak 
bu eserlerin işletmeye.açılmasını kutlamıştır. 

«Şimdi milletimiz, kendi azim ve iradesinin 
timsali olan bu eserlere, iftiharla ve gururla bakı
yor. Tüten bacaları, dönen çarkları, istihsal olu
nan maddeleri içinde çalışan insanları, işliyen ka
faları ve dimağları görüyor, takdir ediyor. Teb
cil ediyor. Fakat bunları sizler görmek istemiyor
sunuz. Kararınız bu olunca maksadınız ret ve in
kâr olunca, milletçe yapılan çalışmaları meydana 
getirilen eserleri ortaya koyan gerekçeleri elbet
te ki sevemezsiniz. 

Sizler on yıldan beri millete ait hangi eserin 
temel atmasında bulundunuz, hangi eserin işlet
meye açılmasına iştirak ettiniz, hangi gün bu me
rasimlerde milletimizin sevinç ve heyecanına ka
tıldınız. 

Hatırladım, hatırladım sizler Büyük Millet 
Meclisinde yapılan Cumhuriyet Bayramı mera
simine de iştirak etmezsiniz. Sizler bir tek fab
rika, baraj, liman, silo, hastane, mektep, yol, su, 
köprü hakkında tek cümlelik bir memnuniyet 
duygusu izhar etmezsiniz. 

Ya bu eserlerin toptan ret ve inkârı yoluna 
saparsınız, yahut pasif bir mukavemet hareketi 
gibi tam bir sükût, karanlık ve korkunç sükût 
içine gömülürsünüz. 

Sizleri harekete geçiren ve sevince garkeden 
tek şey, gerekçede bulduğunuzu zannettiğiniz 
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birkaç, hatadır. Bu hataları bulmanın sevincini 
bu kürsüden aksettirir, bol bol alkışlar ve neşe
lenirsiniz. 

Biz de kürsüye çıkar, hatanın vâki olmadı
ğını, bunun sadece kendi dikkatsizliğinizden ile
ri geldiğini anlatırız. Fakat yine aynı yolda yü
rümekte mahsur germezsiniz. (Sağdan gürültü
ler) (Soldan doğru sesleri) 

Bu sene de aynı şey tekerrür etmiştir. 
Gerekçenin 8 nci ve 19 ncu sayfalarında, ima

lât sanayii sahasına yapılan yatırımlara aidola-
rak verilen rakamlar da, muhalefet tarafından 
mevcudiyeti ileri sürülen tezat, maksatlı veya 
maksatsız içine düştükleri hatalardan bir diğeri
dir. 

Bir Devlet vesikası olan gerekçelerdeki rakam
la cm birbiriyle mukayesesi yapılması icabedeı\se,# 

her şeyden evvel o rakamların neyi gösterdiğine 
veya neyi ifade ettiğine dikkat etmek lâzımdır. 

Gerekçenin 8 nci sayfasındaki rakam; yapılan 
yatırımlara mukabil, 1958 senesi sonuna kadar fii
len ödenen miktar olarak tasrih ve izah edilııfrş-
tir. Yani yapılan yatınım miktannı değil, bu ya
tırımlar için fiilen yapılan tediyatı göstermekte
dir. 

19 ncu sayfadaki rakam ise,; fiilî tediye ile 
alâkalı olmaksızın yapılan yatırım miktarını İra e 
etmektedir. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlarum, iki ayrı husu
su göstermek üzere gerekçeye dere ettiğimiz ra-
'kamılar; muhalefet tarafından, arzularına uygun 
bir neticeye varabilmek için nasıl istimal edilmek
te ve hakikatlere aykırı iddialarına ne şekilde 
mesnet yapılmak istenmektedir. 

Bir mevzuu tenkide kalkışmadan önce, iyice 
tetkik etmek, biraz sonra bu tenkidlerin ne derece 
mesnetsiz olduğunun ve bir tetkika dayanmadığı
nın delilleriyle açıManabileceğini düşünmek lâ
zımdır. 

Mükemmel ve kusursuz bir eser, tam bir Dev
let vesikası olan bütçe gerekçesini zedelemeye ça
lışmanız boşuna bir gayrettir. 

"Millî gelir. 
Burada Yüksek Huzurunuzda millî gelir mev

zuu. üzerinde çok konuştuk. Hepinizin pek güzel 
bildiği bu konudan uzun uzun bahsederek kıy
metli vakitlerinizi almak istemezdim. Fakat mu
halefet mebuslarının yıllardan beri bu konuyu 
pek cazip zannetmeleri, iki de bir konuşmalarına 
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mevzu diye seçmeleri karşısında, meseleye tekrar 
temas etmek mecburiyetinde bulunuyoiTiz. 

Evvelâ şu cihetleri huzurunuzda tesbit etmek 
isterim. 

Neşredilen millî gelir tablolarında 1949, 1950, 
1951, 1952 ve 1953 rakamlan katı rakamlar oldu
ğu halde 1954, 1955, 1956 ve 1957 rakamlan son 
muvakkat tahminlerdir. 1958 rakamlan ise ilk 
muvakkat talimindir. Muvakkat rakamları katiyet 
kesbetmiş rakamlarla mukayese etmek doğnı ol
maz. Muvakkat rakamlar daima yükselir fakat 
hiçbir zaman azalmaz. Bu hal tahmin tekniğinin 
bir icabatıdır. 

Memleketimizde millî gelir rakamları üzerinde 
ciddî sayılabilecek çalışmalara ancak 1951 yılın
da başlanılmıştır. Hesaplanıl ihsarında ve tali
mini erin yapılmasında takibolunan usul Avrupa 
iktisadi iş Birliği idaresinin 1952 yılında tavsiye 
ve tamim ettiği bir metot olup memleketimizde 
ancak 1954 yılında tatbik mevkiine konulabilmiş-
tir. Bu itibarla bizde millî gelir hesapları çok ye
nidir. Ve kâfi derecede tekâmül etmemiştir. 

Millî gelir rakamlarının hakikata yakın olarak 
elde edilebilmesi, muhtelif istihsal sektörlerinde 
icrası gereken sayımların mütaaddit defalar yapı
larak tashihli ve mütekâmil neticelere vusuliyh' 
mümkündür. 

20 - 25 milyonluk bir nüfus sayımı hakkında 
dahi sahih neticeler ancak bütün bir milleti bir 
tatil gününü evlerinde kapalı bırakmak, milletçe 
seferber olmak ve insanları baş baş saymak sure
tiyle mümkün olabileceği göz önünde tutulursa 
nüfus sayımına nazaran son derece teferruatlı, 
ıson derece girift en büyük istihsal kollarından tu
tunuz da, küçük küçük işletmelerde yaratılan de
ğerlere ve köylerde inşa olunan evlere kadar her 
türlü iktisadi faaliyeti kavrıyan veya kapsamak 
istiyen millî gelir hesaplarınım henüz iptidai sayı
lacak teşkilât ve tnisullerile, hakikate yakın bir su
rette tesbitindeki güçlük ve hattâ imkânsızlık aşi
kârdır. Tesbiti mümkün olsa dahi yapılan gayret
lerin, hususiyle kalkınma devrelerinde, enfrast-
rüktüre, içtimai kalkınmaya matuf büyük yatı-
rımlann millî hâsıladaki tesirlerini kısa devreler
de yani yatırımların yapıldığı yılda veya onu ta-
kibeden yıllarda görmek ve yine kısa devrelerde 
bu faaliyetlerin millî gelir hesaplarında inikasını 
beklemek beyhude bir gayret olur. Bu yatırımla-
rın millî gelir rakaımlarına tesiri, ancak olgunlaş-
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ma devresi denilen bir zaman fasılasının geçme
siyle mümkündür. 

Bu itibarla iktisadi bayatta, Türk milletinin 
her gün gözleriyle gördüğü büyük inkişaf, istih
sal potansiyelinde, cihazlanmada emsali görülmi-
yen gelişmelerin, millî gelir hesaplarına tam mâ-
nasiyle intikali bir zamana mütevakkıf bulunmak-
tadı*. 

. Demdkrat Parti iktidarının çalışmalarını millî 
gelir hesaplarının tanıa/men aksettirdiği ve bina
enaleyh elde olunan neticelerin bu müş'ire ile öl
çülebileceğini zannetmek elbette ki çok büyük bir 
hata ve emsalsiz bir haksızlık olur. 

Zira, iktidarımızın çalışmaları günlük mesele
lerin günlük ihtiyaçlara göre sathi ve zahirî bir 
şekli hale bağlanmasını değil, bu mübarek vatanı 
ilelebet payidar edecek sağlam ve temelli bir yük
selmeye kavuşturmayı hedef tutanaktadır. 

Dinç ve sağlam bir nesil yaratmak üzere sağ
lık sahasında girişilen faaliyetler, verem, sıtma, 
trahom ve diğer sâri hastalıkla mücadelelerin, ku
rulan hastane, dispanser ve sanatoryumlarda; ye
tiştirilen doktor, hemşire ve hastabakıcıların ve 
mn 10 yıl zarfında para ile iki milyar civarında 
bir meblâğda ifadesini bulan bütün bu gayretle
rin içtimai bünyemizin derinliklerinde husule ge
tirdiği büyük değişikliklerin bugünden yarma 
millî gelirde bir tozayüt şeklinde tezahürünü bek
lemek bir gaflet olur. 

Son 10 yıl zarfında girişilen ve para ile 5,2 
milyar liralık bir meblâğda ifadesini bulan maarif 
hizmetlerinin topyekûn münevver bir millet 
yaratmak için girişilen gayretlerin; her köyü 
bir okula kavuşturmayı ve her vatandaşa as
gari ilk tahsil imkânı bahşetmeyi, gelişen sana
yi kollarına tahsilli, kalifiye vasıflı elaman ye
tiştirmeyi istihdaf eden faaliyetlerin ve adet
leri yıldan yıla misillerle artan il'k, orta ve tek
nik okulların bütün bütün bu hayretlerin bu
günden yarma millî gelir hesaplarında bir te-
zayüt şeklinde tezahürü beklenebilir mi? •Mü
nevver ve sağlam bünyeli olarak yetiştirilecek 
insanların, iş ve istihsal-^hayatına katılmaları 
ile ancak millî gelirde esaslı değişikliği bekle
nebilir. O tarihe kadar gerek sağlık gerek ma
arif sahasındaki muazzam gayretler, milyarlar 
ve milyarlarca liralık yatırımlar, millî gelir 
üzerine çô k az müessirdir. 

Vatanı baştanbaşa kuşatan, en küçük istin-

1960 C : 1 
sal bölgelerini büyük ticari merkezlere bağlı-
yan, memleketin iktisadi bütünlüğünü sağlıyan 
yol şebekelerinin iktisadi hayatımızda husule 
getirdiği derin ve devamlı tesirlerini bugün
den yarına millî gelir hesaplarında bir teza-
yüt şeklinde görülmesini beklemek mümkün de
ğildir. Hattâ ve hattâ milyarlarca lira sarfiy-
le inşa olunup tabiat kuvvetlerini Türk Ekono
misinin emrine ve istifadesine arz eden baraj
lar, kurulan santraller, enerji kaynaklarını is
tihlâk merkezlerine bağlıyan nakil hatları, Tür
kiye'mizi zulmetten nura kavuşturacak bütün 
bu tesis ve cihazların tam semerelerinin bir iki 
yılda idrak olunacağını sanmak millî gelire, bu 
işlerin, azameti nispetinde derhal tesir edeceği
ni düşünmek büyük bir gaflet olur. 

Bu sebeplerden dolayı bugün için mîllî ge
lir hesaplarına, bu safhada katî ve nihai netice
leri ifade eden rakamlar olarak: değil umumi 
gidişin ve temayüllarin bir ifadesi olarak bak
mak lâzımgelir. 

Bütün bu gerçeklerden tegafül edilerek bir
çok defalar tekrarlanmış ve cevapları en'muk-
ni tarzda verilmiş bir noktai nazar üzerinde bu 
derece ısrar edilmesi elbette sebepsiz değildir. 

Bütün emelleri, mili etimizin büyük ve sar
sılmaz bir imanla bağlandığı bir dâvaya, ikti
sadi kalkınma ve cihazlanmaya hücum etmek, 
onu küçük ve verimsiz göstermiye çalışmak ik
tidarımız zamanında yapılan yatırımların bü
yüklüğünü örtmeye uğraşmak ve böylece söz
de politik neticeler elde etmeye çalışmaktır. 

Bunca eserler Türk milletinin ve dünyanın 
gözleri önünde durukken böyle beyhude çaba-
lamalara teşebbüs edenlere acımak: lâzımdır. 
(Sağdan; gürültüler) (Soldan; bravo, sesleri) 

Şimdi yatırım bahsine geçiyorum : 

Muhterem arkadaşlar: 
Muhalefetin yatırım mevzuundaki zihniyeti 

ve bu zihniyetin geçirdiği istihaleler, üzerinde 
ibretle durulmaya değer bir mahiyet arz et
mektedir. 

İktidarda bulundukları zaman takibettikleri 
iktisadi politikada, yatırımın millî bir dâva ola
rak ele alınmadığı, istisnai hallere münhasır, 
geçici bâzı heves ve arzulardan ibaret kaldığı 
malûmunuzdur. 

Aziz mîlletimizi, iktisaden ileri memleket
ler seviyesine ulaştırabilmek için iktidara gel-

251 



î : 45 23.2 
diğimiz günden beri, ziraat, sanayi, münaka
le, nafıa, maarif, sağlık gibi bütün sahalarda 
giriştiğimiz büyük yatırımları toptan ret ve 
inkâr etmeyi Halk Partisi kendisi için bir mu
halefet icabı zannetti. 

Yatırım politikamıza karşı Halk Partisinin 
tutumu işte "böyle, uzun yıllar toptan bir ret 
ve inkâr zihniyetine saplanarak karşı koymak 
olmuştur. 

Fakat yıllar geçtikçe, halkımızın ve milleti
mizin bu yatırımı politikamızı takdir, tebcil 
ve teşvik etmekte olduğunu, her şehirde, her 
kasabada ve her köyde, 10 'binlerce ve 100 bin
lerce vatandaşımızın 'bizlerden, bu iktidar
dan kendileri için yeni bir yatırım istemek
te olduklarını gördükçe, iktidardan uzaklaş
tıktan sonra da kendi devirlerindeki düşük 
seviyeli, temelsiz ve zahiri bir ekonomik muva
zenesinin hasretini dillerden düşürmiyen yatı
rım politikasının memleket üzerine bir kâ
bus gibi çökeceğini, her vesile ile konuşmak
tan kaçmmıyan Halk Partisi mensupları, De
mokrat Parti iktidarının büyük Türk milletin
ce desteklenen bu çelik gibi azmi muvacehe
sinde, artık bir zaman geldi kî açıktan açı
ğa yatırımlara aleyhtarlık edemez oldular. 

Bu aleyhtarlığın yerini biraz mahcup, bi
raz utangaç ve mütereddit bir itiraz aldı. 
«Yatırım yapalım, ama, muvazenemizi bozma
dan, imkânlarımızın müsaadesi nispetinde ya
palım» dediler. 

Bu değişiklik kimseyi tatmin etmedi. De
mokrat Parti yatırım yapmanın; süratle, va
kit kaybetmeden, telâfisi imkânı olmıyan fır
satları kaçırmadan yatırım yapmanın Türki
ye için bir «Yaşama - haysiyetiyle yaşama» dâ
vası olduğunu, inkitasız, azimle ve yılmadan 
her yerde ve her şekilde herkese anlatmıya 
devam ediyor ve bunda muvaffak oluyordu. 
«Kendi imkânlarımızla yatırım», «Muvazeneyi 
bozmamak» gibi mütereddit ifade ve düşün
celerin bu büyük millî ve hayati dâva ile bağ
daşmasına imkân yoktu. 

Yatırım dâvası, edebi bir nutuk tâbiri de
ğil, bütün şeniyetiyle bütüış. gerçekliği ve ağır
lığı ile hayati bir promlemdi. Bu problemi id
rak edenler, her çeşit fedakârlığı göze alarak 
yatırım yapmanın zaruretinden şüphe edemi-
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yecekleri gibi, bu mevzudaki tereddütleri de, 
asla kabili tecviz göremezlerdi. 

Halk Partisi, çok geç de olsa günün birinde 
bunu anlar gibi gözüktü. Artık açıktan açı
ğa yatırımların ret ve inkâra doğrudan doğ
ruya aleyhtarlık etmeye cesaret edemiyor fa 
kat fiilen, yine yapılan yatırımlara itirazda de
vam ediyordu. 

Hakikat şu ki, yine Demokrat Parti ikti-
tidarı, çeşitli müşküllerin yanıbaşmda, yine 
muhalefetin tahribkâr tenkidleriyle mücadele 
mecburiyetinde idi. 

Bu itirazları bilirsiniz arkadaşlar, plân ve 
program yok dediler. Halbuki her sektörün, 
her branşın, en mütehassıs elemanlar tarafın
dan hazırlanmış programları da plânları da 
vardı. 

Arkadaşlar, hangi yatırımın plânı programı 
yoktur? Karayolları mı, Su İşleri mi, barajla
rın mı, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yap
tığı çeşitli fabrikalar ve tesisler mi, plânsız 
ve programsızdır. Hayır, hepsinin, ayrı ayrı 
plânları ve programları mevcuttur. 

Halk Partisinin bu hudutsuz propagandaların-
daki ifadeler yine değişti. Ne gariptir ki, bu se
fer de yaptığımız yatırımlar kâfi görülmemekte
dir, daha fazla yatırım yapmamız istenmekte
dir. Ama bâzı şartlarla... 

Bu şartlara geçmeden evveli hemen şurasını 
söyliyeyim : 

Yatırımların bugünkü muazzam seviyesinde 
dahi kâfi olmadığı hususunda haklısınız... Yap-

Yalnız kendi kaynaklariyle yatırımların] 
yapmak imkânını bulamıyan bu memleket 
de onların tasavvur ettiği gibi, bir tarafa 
elde edeceğiniz parayı diğer tarafa yapaca
ğınız işleri koyarak bir program yapmak müm
kün müdür? Bunu istemek, yine dönüp do-
la§lP> yatırım yapmayın, yani istikbalimizi 
de, istiklâlimizi de tehlikeye koyun demek de
ğil midir? 

Yatırımlar iyi seçilmiyor, kapasitelerden 
tam randıman alınmıyor dediler. Bâzı sanayi 
kollarına lüzumundan fazla yatırım yapıldı
ğını, istihsal vasatilerinin düşük olduğunu, bir 
kısım tesislerin ve hattâ barajların ancak lüks 
ifade ettiğini, muhtelif vesilelerle söylediler, 
tekrar ettiler. Biz de gerekli cevaplan elbette 
ki verecektik ve verdik. 
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tığımız yatırımlar kâfi değildir. Ama sizler, 
Halk Partisi muhalefeti olarak, içerde ve dışar-
da, her tarafta, bizim bu gayretlerimizi zemmet-
meseydiniz, milletimizin bu sahadaki arzu ve is
teğine karşı gelmese idiniz elbette ki, biraz daha 
fazla imkânlar elde eder, elbette ki, biraz daha 
fazla yatırım yapabilirdik. 

Bugün de tenkidleriniz aynı derecede tahrip
kâr değil midir? bizler, Demokrat Parti iktidarı 
ve onu destekliyen millet olarak, bu memleketin 
istikbali ve selâmeti için, çocuklarımıza tehdit al
tında bulunmıyan kudretli bir vatan bırakmak 
için, yatırımlara rahatımızı, huzurumuzu, maddi 
ve mânevi birçok şeylerimizi feda ederken sizler, 
Halk Partisi muhalefeti olarak neden memleket 
hayrına olmadığı aşikâr bulunan bir politikayı 
millî ve ulvi maksatlara feda etmezsiniz. Ve son
ra da kâfi derecede yatırım yapılmıyor dersiniz? 

Tedavüldeki para hacmmdan çok, menfi pro
pagandaların enfilâsyonist tesirler yapabileceği 
meçhulünüz müdür? Bu memleketi yıllarca idare ı 
etmiş insanların, bu memleketin itibarını tahribe-
debilecek bir yolda yürümeye hakları var mıdır? 

Şimdi bu bahis üzerinde muhalefet sözcüsü- j 
nün seri halindeki iddialarını teker teker ele ala-

., cağım : 
Söze, gerekçede bulduğunu zannettiği yanlış

lıkla başladı. Bunu, bu hususta sözcünün nasıl 
bir hataya düştüğünü, biraz evvel gerekçelerden . 
bahsederken izah etmiştim. 1958 yılı sonuna ka
dar yapılan yatırımlar için ödenen para ile bu 
yatırımların tutarını karşılaştırmış ve aradaki 
farkı, gerekçenin bir hatası sanmıştı. 

izahlarımın tekrarına mahal olmasa gerektir. 

Sözcü, mesnetsiz iddialarına devamla; dokuz 
yıl içinde yapılan yatırım tutarının, gerekçede 
bir yekûn halinde bildirildiğini, bunun aydınlık
tan ve vuzuhtan kaçmak ve yuvarlak ifadelere sı
ğınmak temayülünün !bir tezahüründen başka bir 
şey olmadığını söylüyor. 

Sual mukadder: Hangi mevzularda vuzuhtan 
kaçmışız? Hangi işlerde yuvarlak ifadelere sığın
mışız? Bu bir tenkid midir? Bunun düpedüz «kö
tü bir söz» olmaktan başka mahiyeti var mıdır? 
Bunu Türk efkârı umumiyesine, bu muhterem 
kürsüden söylemenin, kötü bir söz söylemiş ol
maktan başka ne mânası bulunabilir. 

Hükümet çalışmış, bir rakam elde etmiş, bu 
rakamı gerekçeye dercediyoruz. Eğer aydınlık-
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tan ve vuzuhtan kaçmak mevzuubahsolsaydı, ra
kamı sadece dercetmemekle iktifa ederdik. 

Muhalefet sözcüsü olsa dahi, nasıl böyle bir 
şey bir kimsenin aklına gelebiliyor. Cidden üzül
mek lâzımdır. 

Neşredilmiş vesikalardan bahsediyor, «Bu ve
sikaların yardımı ile sizi ışığa kavuşturacağım.» 
diyor. Birçok rakamlar okuduktan sonra, «Eğer 
şu rakamı esas tutar isek ve şöyle bir hesap ame
liyesi yaparsak, yatırım tutarının 25 milyar 983 
milyon lira değil, 22 milyar 642 milyon lira
dan ibaret olduğunu görürüz.» diyor. 

Arkadaşlar, kim, hangi kudretli şahıs ve mü
essese Hükümetin yaptığı araştırmadan daha isa
betli bir araştırma yapmış, bunda nasıl, hangi 
usullere tevfikan, hangi vasıta ve imkânlarla mu
vaffak olmuş ve ne şekilde resmî rakamları tek-
zibedebilecek bir sıhhat ve salâbeti bu rakamlara 
verebilmiş? 

Bütün bu noktalar üzerinde dikkatle ve biraz 
da taaccüple durulması lâzım gelen istifhamlar 
değil midir? 

Biz iktidara geldiğimiz günden 1958 nihaye
tine kadar yapılan yatırımlar için vâki tediyele
ri hesaplatmışız: 25 milyar 983 milyon rakamı 
bulunmuş... Bunu da ilân etmişiz. «Böyle bir ra
kamın aksini iddia edebilmek için sadece muha
lefet sözcüsü olmak kâfi değildir. Bilâkis gayet 
kuvvetli, mukni vesikalara dayanmak iktiza 
eder. Yoksa böyle bir iddia ciddiyetle kabilite-
lif değildir ve gülünç olur. 

Bir de sözcünün üzerinde dikkatle durluğu 
rayiç meselesi vardır : 

Yapılan yatırımların baliği, günün rayiçle
rine göre hesaplanırsa kaç milyar lira tutar? 

Sözcü, bu konuda ilmî usulün, toptan eşya 
fiyatlarını esas ittihaz etmek olduğundan uzun
umun bahsetmekte ye bizim bulduğumuz 93 mil
yara karşılık, daha küçük bir rakam bulmak
tadır. 

Rayicin, hesap ameliyesi tarzının ve hattâ 
bulunacak rakamın ne ehemmiyeti yar? Yapı
lan işlerin bu şekildeki hesaplarla küçük gös
terilebileceğini, küçültülebileceğini sanmak... 
îşte garip olan budur. 

Yapılan işler, Büyük Türk Milletinin gözle
ri önünde bütün ihtişamı ve azameti ile dur
muyor mu? Baraj yaptık diyoruz. Teker teker 
bütün vasıf lariyle, isimleriyle sayıyoruz. Hayır 
yapmadınız diyebilir misiniz? 
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Fabrikalar yaptık diyoruz. Yerlerini, kapa

sitelerini, maliyetlerini inceden inceye yapılmış 
hesaplar halinde veriyoruz. Yapılmadı demek 
mümkün mü? Yollar da, limanlar da, santraller 
de, hastaneler de, mektepler de, daha bunlara 
benziyen yüzlerce tesisler de hep böyledir. Mad
di birer varlık halinde gözler önündedir. Şimdi 
bunları, büyük küçük yüzlerce eseri bir kimse
nin acayip bâzı hesaplarla ortadan kaldırmaya 
kalkması... Düşününüz arkadaşlar, bu ne bey
hude bir gayret, bu ne acınacak bir haldir. 

Dikkat buyuruldu mu, bilmiyorum; sözcü 
mütemadiyen muhtelif rakamlarla karşıkarşı-
ya kalıyor bu rakamlar arasında bir tercih ya
pıyor. Onlara nazaran, tercihin dayandığı ezelî 
ve ebedi görünüşlü bir kaide mevcut : 

Hangi rakam aleyhte ise o doğrudur. 
Onlar için, rakamın menşei, nasıl elde edil

diği, nereden tedarik olunduğu haizi ehemmiyet 
değildir. Rakamın aleyhte olması doğruluğuna 
tam bir delildir. Eğer rakam aleyhte ise ilmî
dir, tekniğe uygundur. Değilse propaganda ra
kamıdır. Bilmiyorum ne söyliyeyim. Bu zihniyet 
vatanperverane midir? Bu zihniyet ile yapılan 
tenkid, tenkid midir? Bundan bu memlekete 
fayda mı gelir, zarar mı gelir? Artık takdirle
rinize bırakıyorum. (Soldan, bravo sesleri) 

Sözcünün «Aleyhte rakam doğru rakam» 
düsturuna bir misal daha var : Hayli entere
sandır. 

Gerekçede : Ziraat sahasına 1950 - 1958 dev
resinde yapıldığı bildirilen yatırım miktarının, 
değerli bir ilim adamımızın İstanbul Hukuk 
Fakültesi tarafından yayınlanan bir kitabında 
gösterilen rakamlara uymadığını ileri süren 
sözcü kendine göre bir tahmin yapmaktadır. 

Halk Partisi Sözcüsünün tahmin yapmak hu
susundaki mahareti malûmdur. Bilirsiniz 1 mil
yar 579 milyon liradan ibaret bulunan 1951 
bütçesinin 940 milyon lira açık vereceğini iddia 
eylemişti. Bekledik... Neticeler alındı. Bütçe id
dia edildiği gibi 940 milyon lira açık ile değil 
bilâkis fazla ile kapandı. 

Sözcünün bu kitaba bakarak yaptığı iddia 
ve tahmin de bundan farksızdır. 

İddiasına mesnet yaptığı kitap, Sözcünün 
ifade ettiği gibi İstanbul Hukuk Fakültesi neş
riyatı değil, İktisat Fakültesinin, bu fakülte is- t 

tatistik doçentinin yaptığı Kir denemeye ait neş
riyatıdır. 

19ÖÛ 0 : İ 
Kitap, müellifinin de işaret ettiği gibi son 

zamanlarda memleketimizde büyük bir ehemmi
yet iktisabeden yatırım mevzuu üzerinde sade
ce sistematik bir araştırma yapmak gayesini 
gütmektedir. 

İlini adamlarına ve kitaplara hürmetimiz 
aşikârdır. Fakat kendi kendimize de hürmetimiz 
ve itimadımız vardır. Bir tarafta bir tek şahsm 
1955 yılma kadar olan müddete mütaallik bir 
rakam, diğer tarafta Devletin aynı yıla değil 
3 sene sonrasına mütaallik ve çok daha yeni ve 
esaslı tetkiklere müstenit başka bir rakam. Bu 
iki rakam yekdiğeriyle karşılaştırılarak Devle
te ait yeni ve resmî olan rakamın yanlışlığı na
sıl iddia olunur. Bunu ciddiye almak mümkün 
müdür? Devletin resmî rakamının yanlışlığına 
dair ortada hiç değilse bir veya birkaç delil 
bulunsa idi, elbette ki, böyle bir münakaşa ya
pılabilirdi. Bu münakaşaya biz de iştirak ede
bilirdik. Görüyorsunz ki, arkadaşlar, böyle bir 
iddia, böyle bir tahmin ve böyle bir tenkid ce
vaptan müstağnidir. 

Sözcü, beyanlarında; «Nispeten az verimli 
olan mesken inşaatından» bahsediyor. Mesken 
inşaatı az verimli imiş, anlaşılan bunu tecviz et
miyor. 

Mesken inşaatı gerekçeye mehaz teşkil eden 
vesikalarda; «İnşaat sanayii» içerisinde mütalâa 
edilmiştir. Doğru veya yanlış, vaka budur. 

İnşaat sanayii için 1950 den 1958 yılı niha
yetine kadar 4 milyar 827 milyon liralık yatırım 
yapılmıştır. 

Bu miktarın sadece 4 milyar 744 milyon li
rası hususi sektöre aittir. Yani, sözcü ne arzu 
ediyordu? Türk vatandaşlarının mesken inşaatı
nı yasak mı etmeli idik? Hattâ bunu teşvik et
mememiz dahi caiz mi idi? Sevap mı olurdu? 

Öteden beri bir türlü anlatamadığımız bir 
hakikat var. Sosyal düşünce ve zaruretleri ihmal 
etseniz, bundan tegafül eyleseniz dahi bütün 
dünyada malûm bir keyfiyettir ki, ekonomide 
en yüksek değer, insan değeridir. Memleketin en 
önemli servet ve sermayesi insan unsurudur. Bu 
unsurun sıhhat ve huzur içerisinde yaşatmak 
millî varlığın en büjnik teminatıdır. 

Nüfusun, sıhhat ve huzur içerisinde yaşama
sının mesken dâvasiyle olan sıkı irtibatına elbet
te ki, izaha lüzum yoktur. 
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İkinci Cihan Harbini takiben bu harbden za

rar gören memleketlerde tercih hakkını birinci 
sırada inşaatın, mesken inşaatı olduğunu, sınai 
ve ticari sahalardaki inşaatın bundan sonra gel
diğini galiba sözcü" bilmemektedir. 

Binaenaleyh, aziz arkadaşlar, biz insan un
surunun içerisinde huzur ve rahatla yaşıyacağı, 
sıhhi mesken inşaatını verimli bir yatırım sayı
yoruz. Bu hususta da sözcü ile hemfikir değiliz. 

Sözcünün yatırım bahsinde tesis edeceği bir 
tablo ve sonra söyliyeceği bir cümle vardır. Ga
liba, bütün gayretlerin hedefi de bu cümleyi söy-
liyebilmektir. 

Sözcü diyor ki : 
Biraz evvel işaret ettiğimiz mütalâalara da

yanarak yaptığımız hesaplara göre, bu yatırım
ların; 

Yüzde 11,5 i ziraate, 
Yüzde 11,8 i imalât sanayiine, 
Yüzde 1,3 ü inşaat sanayiine, 
Yüzde 28,4 ü meskenlere, 
Yüzde 24,2 si ulaştırmaya, 
Yüzde 6,2 si maden ve enerjiye, 
Yüzde 7,8 i ticarete, 
Yüzde 8,2 si hizmetlere tahsis olunmuştur. 
Arkadaşlar, bu tabloyu hüsnüniyetle tesis 

etmek için ilmî mütalâalara dayanmaya hakika
ten ihtiyaç yoktur. Gerekçenin 8 nci sayfasın
daki rakamların yüzde nispetlerini buluvermek 
basit, gerçek gayrikabili münakaşa bir yoldur. 

Bakınız sözcü böyle hareket etseydi hangi 
nispetleri bulacaktı : 

Ziraate yüzde : 21,62 
istihraç sanayii yüzde : 1,13 
îmalât sanayii yüzde : 21,67 
İnşaat sanayii yüzde : 18,58 
Elektrik, gaz, su yüzde : 6,65 
Ticarete yüzde : 1,83 

# Ulaştırma ve muha
bereye yüzde : 21,33 
Hizmetlere yüzde : 6,39 
Diğerlerine yüzde : 0,80 
Tahsis edildiğini görecekti. 

Fakat o zaman sağ taraftan alkışlar toplıyan 
ve tekrar bile nahoş olan bir cümleyi söyliye-
miyecekti. 

Sözcü buradan Baade raporuna geçmektedir. 
Bizim de Baade raporu hakkında söyleyecekleri
miz var. 

. 1960 C i İ 
Muhterem arkadaşlar, 
C. H. P. Sözcüsü büyük bir pervasızlıkla, 

gelişigüzel olarak vasıflandırdığı yatırım politi
kasının neticelerini tesbit etmek üzere ziraat sa
hasına göz atalım, diyor, gerekçeden bir pasaj 
okuyor ve ziraatimizin Demokrat Parti İktidarı
nın 10 ncu yılında gösterdiği manzarayı gözden 
geçirmek faydalı olacaktır, diyerek Profesör 
Baade'nin raporundan, her şeyi inkâr etmek 
maksadına uygun olarak seçtiği pasajları oku
duktan sonra Profesörün tavsiyelerinin; 

a) Ekin sahasının daraltılması, 
b) Meraların ihyası, 
c) Erozyonla mücadele, 
d) Sulama sahasının genişletilmesi, 
e) Suni gübre kullanılmasının süratle ta

mimi, 
f) Ziraat usullerinin modernleştirilmesi, 
g) Hayvancılığın ıslahı, 
h) Ormanların korunması, 

Olduğunu ifade ederek ziraatın ihmal edildi
ğini az yatırım yapıldığını ileri sürüyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
çerçevesinde; «Akdeniz kalkınma projesi memle
ket etüdleri» serisinden Türkiye'ye aidolan ve 
Profesör Baade tarafından yazılmış bulunan 
etüd, Türkiye'de ziraat sektörünün tetkika ve 
ziraatin sağlam bir iktisadi temel üzerine bina 
edilebilmesi için yatırım ihtiyaçlarının tahliline 
mütaallik bulunmaktadır. 

Ziraat sahasında 1971 yılma kadar yapılması 
lâzımgelen işler ve yatırımlar bu etüdde tebarüz 
ettirilmiş, alınması lâzımgelen dış yardımlara 
temas edilmiştir. 

Bir muhalefet sözcüsü tarafından bu mahi
yette ilmî bir etüdün tenkid için bir vasıta ola
rak kullanılmaya çalışması çok basit ve beyhu
de bir gayret ve raporun yazılmasına önayak 
olan teşkilâta ve rapor sahibine karşı en hafif 
bir tâbirle saygısızlıktır. 

Halk Partisi sözcüsü çok iyi bilmekte, fakat 
söylemek isttem emektedir ki, Profesör Baade mü
masil bir raporu bundan on sene evvel iktidar
ları zamanında yazmış olsaydı bugün varmış ol
duğu neticelerden çok daha farklılarına varırdı. 

Bu etüdünde profösör kanaatini «Bu etü
dün umumi neticesi, Türkiye'nin artan nüfusu 
için yeter miktarda gıda maddesi istihsal ede
bilecek kabiliyette olduğu» yolunda izhar ettik-
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ten sonra «Türkiye kendi imkânları dâhilinde 
yetişmiş eleman rezervlerine, malî kay
naklara ve yaratıcılık kudretine dayanarak in
kişafının gelişme derecesiyle mütenasip lüzum
lu program ve projeleri ele almaya hazırdır ve 
bunun için de kâfi miktarda teçjhizatlanmıştır.» 
Demektedir. 

Laubali ve mesuliyet hislerinden azade ola
rak rapordan pasajlar okumağa kalkmadan ev
vel muhalefet sözcüsü acaba Türkiye'nin bu mer
haleye nasıl ulaştığını hiç düşünmemiş midir? 
Elbette düşünmüştür. Düşünmüştü ama söyle
mez, söyliyemez. Çünkü kendisi Demokrat Par
tinin 10 senedir başardığı muazzam işleri toptan 
ret inkâr etmenin beyhude gayreti içindedir. 

Memlekete pek cüzi sayıda traktör sokabil
miş, Türk çiftçisine kara sabandan gayrisini 
lâyjk görmemiş, bir iki küçük.tesis hariç 27 
sene memlekette baraj denilebilecek bir tek ba
raj kuramamış, hayvancılığı kendi haline bırak
mış, suni gübre ihtiyacını aklına bile getirme
miş, erozyon kelimesini belki hiç duymamış bir 
sabık iktidarın sözcüsünün iş başına geldiği gün
den beri her mevzu üzerinde ayrı ayrı dura
rak büyük gayretler sarf etmiş bir iktidarı ten-
kid cesaret ve cüretini kendinde bulabilmesi ve 
bunu yaparken de başarılan işleri takdir eden 
ilmî bir etüdün maksadına uygun telâkki ettiği 
bâzı pasajlarını kullanabilmesi ibretle seyredil
meğe lâyık hazin bir tablodur. 

iktidara geldiğimiz günden beri sarf edi
len gayretlerin, bir kül olarak ele alman zirai 
kalkınma ile doğrudan doğruya alâkalı olduğunu 
muhalefet sözcüsü anlamamak için, görmemek 
için çırpmıyor ama, bu hakikat muhterem Türk 
millet, dünya efkârı umumiyesi ve Profesör 
Baade tarafından da pek iyi bilinmekte ve tak
dir edilmektedir. 

Muhalefet sözcüsü, zirai kalkınmaya ayrı
lan tahsisatı az buluyor ve bu iddiasına, Ziraat 
Vekâleti bütçesine konulan 236 milyon liralık 
tahsisatı mesnet yapmak istiyor. 

Sözcünün burada, nasıl garip bir mantığın 
kurbanı oluverdiğine hayret ediyorum. Ziraate, 
verilen ehemmiyet ve kıymet, zirai kalkınmaya 
karşı gösterilen alâka, münhasıran Ziraat Ve
kâleti bütçesine konulan tahsisat ile mi ölçülü? 

Milyarlarca lira sarfiyle inşa ettiğimiz baraj
lar, kurduğumuz sulama tesisleri, setler ve 
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betler, açtığımız derin kuyular yeraltı suları 
çalışmaları ziraat için değil midir! 

Yüzbinlerce hektar bataklık arazinin kuru
tulması, yine yüzbinlerce hektar arazinin sel 
ve su âfetinden korunması ziraat için değil mi
dir? 

Mahsullerin muhafaza ve değerlendirilmesi 
için yüz milyonlarca lira sarfiyle kurduğumuz 
silolar, kombinalar ve soğuk hava depolarının 
ziraat için olduğundan bihaber midirler? 

istihsal olunan zirai mahsullerin, iç ve dış 
pazarlara naklini mümkün kılmek üzere mem
leketin her noktasını bir ağ gibi ören köy, il 
ve Devlet yolları, bu karayollarının münteha-
sındaki barınakların, iskelelerin, limanların ve 
depoların milyonlarca lira sarf edilerek inşası 
aynı zamanda zirai maddelerin kıymetlendiril
mesi için değil midir? 

Mümbit pancar tarlaları arasında yükselen 
şeker fabrika ve tesislerinin ziraatle alâkası 
yok mudur? 

Çukurova'nın, Ege'nin pamuğunu işl'iyen 
mensucat fabrikalarının ziraatle hiç mi alâka
sı yoktur? 

Suni gübreyi temin edecek azot sanayiinin, 
teksifini ziraat usulünün yayılıp gelişmesindeki 
ehemmiyetli tesirini düşünmüyor musunuz? 

Çiftçilerimize sağlanan çeşitli ve geniş zirai 
krediler zirai kalkınma ile alâkalı değil mi
dir? 

Zirai mahsullerin değeri pahasına satılması-
nı temin için yapılan fiyat tesbitleri, destek
leme mubayaaları ziraati teşvik edici birer âmil 
değil midir? 

Âtıl iş gücünü değerlendiren vatandaşlara 
yeni çalışma sahaları açan toprak dağıtımı, köy
lüyü toprağına bağlıyan ve ona sahip kılan ta
pulama faaliyetleri, ziraatle. ilgili değil midir? 

Vatandaş sağlığını korumak üzere alman 
tedbirler, sıtma ve sâri hastalıklarla mücadele, 
açılan hastaihane ve dispanserler köy içme su
ları, çiftçilerimizin sıhhat içinde lve yüksek 
randumanla çalışmalarına imkân vermek için 
değil midir? 

Bilgili bir insanın cahil olan bir insandan 
çok daha verimli istihsal yapabileceğini düşü
necek olursak, köyleri mektebe kavuşturmak 
için sarf edilen gayretler, açılan çeşitli kurs
lar, aynı zamanda zirai kalkınımaya matuf de
ğil midir? (Soldan; bravo, sesleri) 
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Muhterem arkadaşlar; 
Zirai kalkınmaya matuf bütün bu gayret

leri ve yatırımları sayıp vaktinizi almak iste
miyorum. Yalnız ışu hususu arz edeyim ki, ik
tidarımız bir kül olarak mütalâa ettiği memle
ket ekonomisi içinde zirai bünyenin takviyesi
ni ve ziraatin kalkındırılmasını hayati bir mev
zu olarak daima göz önünde bulundurmuş, çok-
büyük gayretler sarf etmiş, muazzam neticeler 
istihsali eylemiştir. 

Bu hakikati tamamen müdrik bulunan pro
fesör Baade bakın ne diyor arkadaşlar, <«En-
franstürüktür sektörüne 'son 10 sene zarfında 
cömert yatırımlar yapılmış olması memleket 
için büyük bir mazhariyettir. Bilhassa yol inşa
atında pek kısa bir zamanda muhteşem bir yol 
sistemi meydana getirilmiştir.» 

«Daima artmakta olan köy nüfusu için ebe 
ve doktorlarla yapılan sağlık hizmetleri temin 
edilmiştir. Bilhassa Hükümetin malarya hasta
lığına karşı açtığı kampanyadaki çakışmaları 
yok başarılı olmuştur.» 

'«Memleketin süperfosfat ihtiyacı 2 milyon 
tondur.» 

«Türkiye'de depo etme imkânları yağış mik
tarının da değişmesinden meydana gelen ha
sat verimlndeki muvazeneyi temin edeMlme ba
kımından hâlâ kifayetsizdir.» 

«Tahsil ve ihtisas mevzuunda Türk Hükü
metinin gayretleri sayesinde birçok ilerlemeler 
kaydedilmiş ise de halen yapaca'k pek çok şey 
var'dır.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Halk Partisi Sözcüsü, Profesör Baade'nin 

raporundan maksadına uygun zannettiği pasaj
ları seçerken memleketimizde Sanayileşmenin 
•lüzumuna temas edenlerden de dikkatle kaçın
mıştır. Zira sözcü diğer sahalarda yapılan ya
tırımları tenkid etmek ve bunları ziraatten ke
silerek yapılmış yatırımlar gibi göstermek gay
reti içindedir. 

Müsaade ederseniz Baade raporundan pasaj
lar okumaya devam edeyim. 

«Türkiye'nin ekonomik ve sosyal problemleri
nin hallinde iş gücüne yapılacak bu ilâvelerle be
raber hakiki bir sanayileşmenin de büyük önemi 
vardır. 

Türkiye'de sanayileşme ile zirai inkişaf arasın
da her hangi bir ihtilâf olduğunu kimse iddia 
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edemez. Aksine sanayileşme ve bilhassa büyük sa
yıda işçinin yeni endüstrilere nakli zirai menfaat
lerin gelişmesi bakımından önemli bir vasıtadır.» 

«îıstikbalde umumi ve şahıs başına gayrieâfi 
millî hâsılada bir artış ancak hem ziraat ve heni 
de diğer iş sahalarında insan çalışmasından elde 
edilen verimin arttıması ile mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halk Partisi sözcüsünün Baade raporunda 

mevcudolup da Yüksek Heyetinize okumaktan iti
na ile kaçındığı diğer bâzı pasajlar da dış yardı
mın zaruretine mütaallik bulunanlardır. 

Çünkü muhalefet sözcüsü memlekette esen iti
mat havasını bulandırmak, dış yardımların devanı 
etmiyeceğini söylemek, borç yekûnunu yüksek 
göstermek ve dış borçlar mevzuunda kötümser bir 
tablo çizmek kararındadır. 

Profesör Baade, müdafaa masrafları bu ka
dar yüksek bir seviyede kaldıkça Türkiye'ye ya
bancı sermaye akımının lüzumuna kaanidir. Ve 
1975 yılma kadar Türkiye'ye uzun vadeli beynel
milel yardım yapılması zaruretine inanmaktadır. 
Ve yapılacak yardımların büyük kısmının mal 
şeklinde olabileceğini de ilâve etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tekrar arz edeyim. İktidarımız memleketimi

zin topyekun kalkınması için ziraatin haiz olduğu 
pek mühim mevkii tam mânasiyle müdrik bulun
maktadır. Bu sahada sarf. edilmiş bulunan gay
retler bütçe gerekçesiyle ve evvelki günkü mâru
zâtımla yüksek bilginize sunulmuş bulunmakta
dır., 

Her sahada olduğu gibi, uzun senelerin ihmali 
ziraat sahasında yapılması icaböden işleri de bü
yük mikyasta artırmış bulunmaktadır. Hüküme
tiniz yüksek irşadınızla bitmek tükenmek bilmi-
yen bir azimle çalışmaktadır. Ne kadar acıdır ki, 
bu ihmalden mesul bulunan, memleketi 1950 deki 
halinde bırakan bir, iktidarın sözcüleri 10 senedir 
sarf olunan büyük gayretlere rağmen daha henüz 
yapılması lâzımgelen işleri teâbit eden bir raporu 
bugün bizi tenkid etmek için kullanmaya çalış
maktadırlar, 

Sözcü kendi dar görüşü ile sanayi sahasındaki 
büyük inkişafımızı gölgelemek gayreti içinde millî 

j gelirimizdeki artış ile sanayi sayımları sonunda 
; elde edilen ve asla ret ve cerhi mümkün olmıyan 
i neticeleri güya mukayese etmekte ve sanayi sayı-
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mı rakamlarının değerini azaltmaya matuf bir 
eida takınmaktadır. Mukayesesinde samimî değil
dir. Hata içindedir. Millî gelirin, kapasitenin, 
fiilî Mihsalin ne olduğunun farkında bile değil
miş güıbi sakim bir yola sapmıştır. 

Bir kere millî gelir rakamlarını alıp muka
yese ederken saibit fiyatlarla Türkiye millî gelir 
rakamlarını almakta, 1958 içinde ilk muvakkat 
tahmin rakamımı kati rakam imiş gibi göstermek
tedir. Bunun arkasından da, sanayi sayımı neti
celerini cari fiyatlara göre mütalâa ederek bu ne
ticelerle millî gelirdeki artışın yekdiğerine teva
fuk etmediğim söylemek istemektedir. 

Cari fiyatlara göre sanayi gelirimiz, 1950 yı
lında bir milyar 94 milyon lira iken 1958 yılının 
ilk muvakkat tahminlerine nazaran 5 milyar 390 
milyon liradır. Artış 5 misline yakındır. 

Sebebi bizce meçhul olmakla beraber endişesi
ni, korkusunu gizliyemediği sanayi sayımları ne
ticelerine göre ise fiilî, istihsalimiz 1949 yıiınııı 
2 milyar 386 milyon liraya mukabil 1958 yılın
da 14 milyar 179 milyon liraya yükselmiştir. Ve 
bu tahmin değil katî neticedir. Aynı devre için
de, istihsal kapasitesi 3 milyar 705 milyondan 
27 milyar 756 milyona yükselmiştir. 

1959 sonu itibariyle 37 milyarı bulacaktır. 
Halk Partisi nasıl bir gayret ve telâş içinde olur
sa olsun bunlar hakikatin ta kendisidir. 

Halk Partisi Sözcüsü, tenkid edeyim, sanayi 
sayımları neticelerini milletin gözünde küçült
meye uğraşayım derken hatasını ortaya koymak
tan imalât sanayii hakkındaki noksan malûmatı
nı ifade etmekten dahi çekinmiyor. Sanayi sayı
mında imalât sanayii birleşmiş milletlerin kabul 
ettiği tasnif ve sanayi kolları nazarı itibara alı
narak yapılmıştır. Ve bu sayım izahnamelerinde 
açıkça gösterilmiş kolayca anlaşılsın diye çeşitli 
misaller-verilerek tarifler yapılmıştır. 

Birleşmiş Milletler tasnifinde imalât sanayii 
meyanında yer almakla beraber sözcünün sayı
mı gülünç bir hale getirmek için ileri sürdüğü 
gülünç iddialar hilâfına, izahnamenin 12, 13 neti. 
sayfalarında açıkça gösterildiği üzere, el doku
macılığı, her nevi tamirci ve eskiciler, ter
ziler, kalaycılar, yorgancılar, su 4€&™6nleri, 
marangoz ve doğramacılar ve bunlar gibi telâkki 
edilen, sanayi sayımının icrasını geciktiren ve 
gayriiktisadi masraflara yol açabilecek kuruluş
lar sayım dışı bırakılmıştır. Bakınız, arzu etti-
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ği bir neticeye varabilmek, sonunda evvelden ka
rar verdiği hükmü telâffuz edebilmek için ne 
yollara, ne çarelere baş vuruluyor. Hakikatler 
nasıl tahrif ediliyor. 

Şimdi bu sayımın nasıl yapıldığına geliyorum. 
Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkın

daki 6975 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin E 
fıkrası ile bu Vekâlete sanayiin sicilini tutmak, 
envanterini yapmak, teknik istatistik ve neşriyat 
faaliyetini idare etmek vazife ve salâhiyeti veril
miş bulunmaktadır. 

1957 yılından bu yana Sanayi Vekâleti ta
rafından yaptırılan sanayi sayımlan bahsi geçen 
kanun hükmünün bir tatbikatından ibarettir. 
1959 sayımları da aynı şekilde yapılmıştır. Bu 
sayımın sevk ve idaresi doğrudan doğruya Sana
yi Vekâletine ve bu Vekâletin Sanayi Dairesi 
Reisliğine mevdudur. 

Vekâlet gerek sayımın hazırlık devresinde, 
gerek izahname ve formüllerin ihzarında, sayını 
memurlarının yetiştirilmesinde, sayımın icra, tas
nif ve kontrol safhalarında sayımın şümulüne 
girecek iş yerlerinin tarifinde, suallerin hazırlan
masında velhasıl sayımla ilgili lıer hususta kendi 
şahsi elemanları dışında İstatistik Umum Müdür
lüğünün mütehassıslarını da istihdam etmiş ve 
bunları bu işlerle fiilen vazifelendirmiştir. Ha
zırlık, izahnamenin ihzarı ve kurs müddetleri ha-
ricolmak üzere fiilen bir buçuk ay devam eden 
bu sayımda günde ortalama 75 tecrübeli müfet
tiş, müdür, uzman ve mühendisten ayrıca 700 sa
yım memuru ve 40 tasnif memuru olmak üzere 
ceman 815 eleman çalışmış 85 vasıta kullanıl
mıştır. ' -

Elde edilen neticeler işte bu 815 elemanın 1,5 
aylık devamlı mesaisinin mahsulüdür. Halk Par
tisi Sözcüsü bu 815 elemanın çok dikkatli bir me
sai sonunda elde ettiği ve hepimiz için ancak 
iftihar vesilesi olan neticeleri küçültmek için bey
hude bir gayret içindedir, istihdamında asla 
bir mahzur olmamakla beraber bu sayımlarda . 
sözcünün ifade ettiği gibi Demokrat Parti An
kara ÎL Başkanı bir vazife almış değildir. 

Arkadaşlar, 
Muhalefet sözcüsü bir türlü kabul edemediği 

yatırım politikasının muazzam neticelerini mu
hakkak surette gölgelemek için iki teşebbüse 
daha geçmektedir. 
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feunlardan birisi borçlar, diğeri de imkânlar 

meselesidir. 
Borçları biraz sonra ariz ve amik huzurunuz

da tetkik ve izah edeceğim. Şimdi imkânlar hak
kındaki iddiaları üzerinde durmak istiyorum. 

Sözcü hulasaten diyor ki; «1950 yılından 
1958 yılı sonuna kadar, Menderes Hükümetleri
nin eline geçen dış imkânlar 1950 rayiçlerine 
göre 17 milyar 678 milyon; bugünkü rayiçlere 
göre ise 54 milyar 35 milyon liradır. 

Bu imkâna mukabil 37 milyar 40 milyon li
ralık bir yatırım ile karşıkarşıya bulunuyoruz. 

Binaenaleyh, 9 yıl içinde ele geçen dış imkân
ların bile % 68 kadarı yatırım* yapılmıştır.» 

Sözcü, bu neticeye varabilmek için epeyce 
emek sarf etmiş, rakamlarla ve hesap ameliyele-
riyle eğer tâbir caiz ise epeyi mülâtife eylemiş
tir. Evvelâ salahiyetli bir heyet tarafından uzun 
emekler sarfiyle bulunan 25 milyar 983 milyon 
rakamını ceffelkalem 22 milyar 542 milyona in
dirmiştir. Fakat bu bulunan dış imkân olarak 
ortaya attığı, bittabi biraz sonra arz edeceğim 
gibi çeşitli yanlışlarla malûl bulunan 17 milyar 
678 milyon rakamı ile karşılaştırıldığı zaman is
tediği neticeyi vermemiş yani, yatırım bu imkân
lardan çok daha fazla gözükmüş olacak ki, bu 
defa da başka bir hesap tarzını denemiş, yatırım 
rakamını toptan eşya fiyat endekslerine, imkân 
rakamını ise doların primli kuru ile esas kuru 
arasındaki farka vurmuş ve elde edilen imkânı 
54 milyar, yatırımı ise 37 milyar olarak tensib-
eylemiş ve arz ettiğim gibi gönlüne göre bir ne
ticeye vâsıl olmuş. . 

Arkadaşlar, bu hakikaten hayrete şayandır. 
Şimdi müsaadenizle biz hakiki rakamları arz 
edelim. Eğer günün rayiçlerine göre hesaplana
cak ise aynı emsal ile çarpmaktan daha doğru 
hiçbir şey olamaz. O takdirde eski rayiçlere göre 
25 milyar 983 milyon lira olan tediye miktarını 
93 milyar lira olarak hesaplamak lâzımdır. 

Bu eski rayiçlere göre 25 milyar 983 milyon, 
yeni rayiçlere göre 93 milyar olan rakamı bu
rada birkaç dakika için terk ederek bir de bah
settiği imkânlara bakalım. 

Sözcüye göre 9 yılda elimize geçen imkân 54 
milyar 35 milyon lira imiş ve hesabı da şöyle : • 
2 milyar 882 milyon dolar ihracattan, 1 milyar : 

138 milyon dolar dış borçlanmalardan, 884 mil
yon dolar Amerika yardımından hibe olarak, ' 
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1 milyar dölâr Amerika askerî yardımından, ol
mak üzere yekûn söze ünün hesabına göre 5 mil
yar 864 milyon dolardır. Bir de buna Amerikan 
Hükümetinin karşılık paralar fonundan verdiği 
bir milyar 259 milyon Türk lirasını ilâve ediyor. 
Dolarları da 9 lira üzerinden hesaplıyarak 54. 
milyar 35 milyon lirayı buluyor. 

Şimdi lütfen dikkat buyurulsun : 
1. Karşılık paralar hesabından verildiği ileri 

sürülen 1 milyar 259 milyon liraya sözcünün 
Amerika Devletleri tarafından yapılan yardım 
olarak hesaba soktuğu miktarın Türk Lirası kar
şılığıdır. Mükerrer olarak hesaba alınmıştır. 
Yani yanlıştır. Zira bu yardım bir kere dolar 
olarak, bir kere de Türk parası olarak dış im
kânlar hesabına iki defa ithal edilmiştir. Diğer 
taraftan bu paranın hemen tamamının Millî Mü
dafaanın cari ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
libero edildiğini unutmamak lâzımdır. 

2. Birleşik Amerika Devletleri tarafından 
yapılan yardım 1950 - 1958 devresinde 884 mil
yon dolar değil, 568 milyon dolardır. Bunun da 
171 milyon doları hibe değil, kredidir. Ve söz
cünün zikrettiği borç rakamına dâhildir. Bi
naenaleyh bu da mükerrerdir. Hibe olan miktar 
397 milyon dolardır. Sözcünün iddia eylediği 
rakam yine tamamen yanlıştır. 

3. Amerikan askerî yardımına gelince • 

Aziz arkadaşlar; 
Muhalefet Sözcüsünün bu hataya nasıl düş

tüğüne hakikaten akıl erdirmek mümün değil
dir. Askerî yardım, isminden de anlaşılacağı 
veçhile, silâhlar, askerî vasıtalar, tayyareler, fü
zeler ve askerî teçhizattır. Biz bunları yatırım 
hesaplarına soktuk mu ki, Sözcü de karşılığını 
bu hesabın zimmetine koymaktadır. 

Söylemek mecburiyetindeyiz : Bugün Türk 
Ordusu Halk Partisi iktidarının harb zamanın
da silâh altında tuttuğu ordu ile kıyaslanamaz. 
Öylesine mücehhez, öylesine kudretlidir. Fakat 
bu kudret bu kuvvet karşılıksız değildir. Böyle 
bir ordunun ayakta tutunabilmesi Türk ekono
misinin çeşitli fedakârlıklarına dayanmaktadır. 

Aldığımız her yeni silâh, yenî külfetleri ik
tiza ettirir. Hattâ açıkça ifade edeyim ki, biraz 
evyel zikri geçen Birleşik Amerika'nın ICA 
yardımları dahi Türk ekonomisinin omuzlarına 

, aldığı bu külfetlerin bir nevi karşılığı telâkki 
olunmalıdır. 
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Şimdi bütün bunları yani bilerek veya bilmi- 1 

yerek yapılan bu hataları tashih edecek olursa
nız zimmetimize kaydedilen imkânın nerelere 
kadar indiğini görürsünüz. Kaldı ki, bir mem
leketin yıllık ihracatının tamamını yatırım 
hesabının zimmetine kaydetmek de gayet garip 
bir şeydir. 

Binaenaleyh, ister eski rayiçlerden 25 mil
yar 983 milyon lira, ister yeni rayiçlerden 83 
milyar lira olarak tahakkuk etmiş bulunan ya
tırım ödemelerini elde ettiğimiz imkânlarla kar
şılaştırmak sadece bizim büyük muvafakatimi
zin meydana çıkmasına yarar, sözcünün tenkid-
lerini takviye değil bilâkis bertaraf eyler. 

Diğer bir Halk Partisi mebusu Hıfzı Oğuz, 
yatırımların, temel atmaların kısmen durakla
mış olduğunu ve atılan temellerin yükselemedi
ğini ifade ediyor ve yüzümüze baka baka, mil
letin gözü önünde yükselen âbideleri fütursuz
ca inkâra kalkıyoı, tamamlanmış ve işletmeye 
açılmış veya bitmek üzere olan tesislerin 15 se
ne, veya 24 sene sonra ikmal edilebileceğini, 
bâzılarının ise ne zaman tamamlanacaklarının 
dahi malûm olmadığını söylemekten çekinmi
yor. 

Halk Partisi mebusu, Antalya Mensucat Fab
rikası 15 yılda bitebilecektir, diyor. Halbuki bu " 
fabrikanın inşaatı tamamlanmış, bütün makina I 
ve teçhizatı gelmiştir. Makinalar monte edil
mektedir. 1.X.1960 da işletmeye açılacaktır. 
Halk Partisi mebusuna göre Karaman İplik Do- I 
kuma Fabrikası 18 yılda, Maraş 24 senede ik
mal edilecekmiş, Manisa fabrikasının ise ikmal I 
tarihi meçhulmüş. Hakikat hilafı beyanın bu de- I 
rece cüretkârlığına ve bu ölçüde bir inkarcılığa 
raslamak cidden şayanı hayrettir. Hemen ifade I 
edeyim Karaman Fabrikası 18 yılda değil bir 
buçuk sene sonra, Maraş 24 yıl yerine gelecek I 
yılın Mart ayında işletmeye açılmış olacaklar- I 
dır. İkmal tarihi malûm değil diye bildirdiği I 
Manisa Fabrikası ise tecrübe işletmesine başla- I 
mıştır. Mart ayında yapılacak açılış merasimine I 
gelebilirse bu fabrikanın da diğer eserlerimiz I 
gibi iftihar edilecek bir eser olarak millet hiz- i 
metinde nasıl çalıştığını gözleri ile görecektir, i 

: Eskişehir'in iplik, ve dokuma kısmı 1.IV.1960 I 
da, basma kısmı 1.IX.1961 de, Nevşehir Fabri- I 
kası 30.IX.1961 de, Ordu Soya 15.IX.1961 de 
tamamlanmış olacaklardır. I 
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Bahsettikleri bütün fabrikalar hazırlanmış 

olan plân ve programlarına uygun olarak iş
letmeye açılacaklardır. 

Yine bu muhalefet mebusu, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden bahis açarak bir kısım mües
seselerin 1957 bilançolarını ele aldı. Ve kap
kara bir tasblo çizmeye gayret etti. 

Bu hatip, konuşmalarında samimî ve açık 
olmaktan bahsettiği halde, İktisadi Devlet Te
şekkülleri hakkında yaptığı konuşmada da bu 
iddiasının tam zıddmı göstermek suretiyle ta-
kibettikleri yıkıcı metot hakkında bir misal 
daha vermiş oldu. 

Biz Demokrat Parti iktidarı ve Hükümeti 
olarak hakikatlerin ve vakıaların oldukları gi
bi ve fakat bir kül halinde, memleket menfa
atleri zaviyesinden ele alınmasını istiyoruz. On
lar daima bundan kaçıyorlar, her hangi bir ta
rihteki münferit misalleri bugüne ve umuma 
teşmil ederek tamamen yanlış ve memleket ef
kârını bulandıracak hükümler çıkarmaya çalı
şıyorlar. Sonra da her mevzuu müdellel rakam
ları ve hakikatleriyle ortaya koyan bütçe ge
rekçesinden garip bir korku duyuyorlar ve şi
kâyet ediyorlar. 

Sözcünün, İktisadi Devlet Teşekküllerini 
maksatlı bir şekilde kötülemek gayreti içinde 
Eti Bank camiası hakkında yaptığı konuşmayı 
dinledik. Şimdi misal olarak aldığı Etibankın 
1957 - 1959 kâr ve zarar neticelerini resmî ka
yıt ve vesikalar üzerinden tetkik edelim, o za
man hatibin nasıl bir mesuliyetsizlik duygusu 
içinde rastgeie konuştuğunu, ciddiyet ve haki
katlerden uz-ak hareket, ettiğini açıkça görece
ğiz. 

Halen Etibanka bağlı müesseselerin 1957 
yılı 'hesap neticelerine göre Etibankın mezkûr 
yıldaki fiilî kârı 24 milyon 4 bin 109 liradır. 

1958 senesinde ise Etibanka bağlı müessese 
ve işletmeler ceman: (25 bin 37) ton bakır 
(116 bin) ton krom (13 bin 385) ton kükürt, 
(3 bin 197) ton kurşun ve çinko konsantresi 
(6 bin 916) ton borasit (1 milyar 358 milyon 
706 bin 421) kilovat saat elektrik istihsal ve 
satışa arz etmişler ve bu faaliyetler solftmda 
memlekete yalnız krom satışlarından (5 milyon) 
dolar, bakır satışlarından da (8 milyon 500 bin) 
dolar olmak üzere ceman (121 milyon 500 bin 
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liralık döviz getirmişlerdir. (Soldan; bravo, ses
leri) 

Ayrıca da,'keza bilcümle borç faizleri öden
dikten sonra ceman (102 milyon 555 bin) lira
lık kâr sağlamışlardır. 

Bu miktar fiilî kârdan elektrik fiyatlarının 
ucuzlatılması maksadiyle Kuzey - Batı elektrik 
müesseselerinin tarifelerinde yapılan tenzilât 
sebebiyle vukua gelen ve asla işletme maliyet
lerinden mütevellidolmıyan ve münhasıran faiz 
hesaplarının bir kısmına tekabül eden (14 mil
yon 500 bin) liralık zararı düşüldükten sonra 
Etibankln 1959 senesindeki net kâr bakiyesi 
(88 milyon 55 bin) liradır, işte hakikat ve ger
çek vakıalar bunlardır. 

Bu rakamları ve malûmatı iyi niyetle ve 
ciddî olarak tetkik edecek her insanın Eti-
bankm ve ona bağlı müesseselerin gayriik-
tisadı teşekküller telâkki edilebileceğini iddia 
etmesi ve bunu , Muhteremi Heyetinizin huzu
runda ifade ve telâffuza cesaret eylemesi el
bette ki, mümkün değildir. Ama muhalefet 
mensupları bu nevi maksatlı, hakikate tamamen 
aykırı beyanlarını irkilmeden yapmaktadırlar. 

Etibank ve ona bağlı müesseselerin öden
miş sermaye miktarlariyle mevcut tesislerinin 
kıymet 'yekûnları ve büyük kısmı ve büyük 
Devletin finansman teşekküllerine olan borçla
rı arasındaki farka gelince, halen Yüksek Mec
lisin tetkik ve tasviplerine arz edilmiş bulunan 
iç konsolidasyon Kanuniyle bunlar konsolide 
edileceklerdir. Halk Partisi mebusunun üzerin
de ısrarla durduğu ve bir tahlisiye simidi gibi 
dört elle sarıldığı bu borçların büyük bir kısmı 
da Halk Partisi iktidarı zamanındaki gayriikti-
sadi ve. yüksek maliyetli çalışmalar neticesinde 
doğan işletme açıkları sebebiyle tahassül etmiş 
bulunuyordu. (Soldan, bravo sesleri) 

tyi niyetten uzak ve maksatlı konuşmalarının 
mevzuu olan bu büyük millî müesesesye (Eti
bank), bir taraftan memleketin yeraltı servetle
rini kıymetlendirmek suretiyle her sene 100 mil
yon liranın üstünde döviz imkânları sağladığı gi
bi diğer taraftan da Halk Partisinin kısır bir 
zihniyetle memleketi mahrum ettiği elektrik 
enerjisini ve elektrik ışığını, şehir, kasaba ve köy
lerimize yaymak için 1950 deh bu yana büyük 
yatırımlar yapmak suretiyle işletmeye açtığı te
sislerle yeni ve medeni Türkiye'nin doğuşuna en 
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mükemmel şekilde hizmet etmektedir. Bütün bu 
hizmetleri yaparken de Etibank 100 milyon lira
ya yakın yıllık safi kârları ile malî bünyesini 
takviye etmektedir. 

Devlet borçları : 
Halk Partisi sözcüsü iktidarımız zamanında 

başarılan işleri gölgelemek maksadiyle giriştiği 
yersiz tenkidlerde Devlet borçlarına hususi bir 
ehemmiyet atfetmiş ve rakamlar arasından bir
takım propaganda malzemesi çıkarmak hevesine 
kapılmıştır. 

Hal Partisi sözcüsü indi birtakım hesap ame
liyeleri ve ilâveler yapmak suretiyle bütçe ge
rekçesinde tafsilâtiyle gösterilen borç yekûnunu ' 
yükseltmek için beyhude gayret sarf etmektedir. 

Muhtererr arkadaşlar; 
Bu iddiaların, birkaç senedenberi verilen 

mukni cevaplara rağmen Halk Partisi sözcüleri 
tarafından ısrarla tekrarlandığı ve iddiaları çü
rütüldükçe rakamların şişirilmesinde her sene 
bir adım daha ileri gittikleri görülmektedir. 

Yüksek huzurunuzda muhtelif vesilelerle de 
arz etmiş olduğum gibi Demokrat Parti hükü
metleri, Halk Partisi hükümetlerinin tutumu
nun tam aksine olarak Büyük Türk milletinden 
ve Yüksek Meclisten hiçbir şeyin gizlenmemesi 
ve bütün hesapların tam bir açıklıkla ortaya ko
nulması lâzımgeldiğine inanmaktadır. 

Nitekim bu inançladır ki, 10 yıldan beri bü
tün hizmetlerde olduğu gibi memleket ekonomi
si ve maliyesine ait hakikatleri gerek bütçe mü
zakerelerinde gerek bu müzakereler dışında söz 
ve yazı ile Yüksek Meclise ve umumi efkârın ıt
tılaına arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vatan sathının her yerinde yükselen ve bir

birlerini takiben millet hizmetine giren büyük.. 
eserlerin saklanmasına, kötülenmesine kolay ko
lay imkân bulunmadığını takdir edersiniz. Bu 
durumda ve bu müşkülât içinde bulunan muha
lefet bu eserleri gölgelendirmek için gayrimer'i 
ve elestiki unsurlara sarılmak mecburiyetinde 
kalacaktır. 

İşte böyle bir zihniyet iledir ki, onları, umumi 
efkârda mübalâğalı bir borçlanma psikolojisi 
yaratmak ve bu suretle millete mal olan bu bü
yük eserleri, borç yükü teraneleri arasında göz
den düşürme arzusuna kapılmıştır. 
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Arkadaşlarım, 
Muhalefet sözcüsü bütçe gerekçesinin, mu

hasebe kayıtlarına müstenit rakamlarının büyü-
tülemiyeceği hakikatim göz önüne alarak Dev
let borcu ile hiçbir alâkası olmıyan unsurları 
Devlet borcu yekûnlarına ilâve etmek gayreti 
içindedir. 

İlâve etmek istedikleri rakamlar nelerdir? Ev
velâ bunal tesbit edelim. 

Bunların başında Türk tacirlerinin muhtelif 
tediye şekilleri tahtında geçen yıllarda memleke
timize getirdikleri malların transfer sırasında 
bekliyen ve ahiren çok taraflı bir anlaşma ile 
transferleri tabsitlendirilen mehaliği yani Türki
ye'de mukim şahısların, yabancı memleketlerdeki 
şahıslara-olan borçlarını, transfer bekliyen para
larını Devlet borçları yekûnuna dâhil etmemizi is
temektedirler. 

Sözcüye sormak gerekir : Mebusu bulunduğu 
Halk Partisi iktidarda iken, Cumhuriyet devrinin 
kuruluşundan beri birikmiş olam perier istikrazı 
kuponlar!, taksim düyuna girmemiş olan 1908 is
tikrazının 1928 den itibaren ödenmemiş kupon
lar, 1933 ve 1934 tahvillerinin kuponları, Şark 
Demiryolları Mubayaa Mukavelesi mucibince çı
karılan 1937 Türk borcu tahvillerinin 11 sene 
müddetle tedavülde bırakılan kuponları ve vakti
nizi israf etmemek için daha fazla devam ettir
mek istemediğim, İstanbul Rıhıtıım, İzmir Rıhtım 
gibi sayısız dış Devlet borçlarının dövizsizlik yü
zünden birikmiş mürettebatı resülmalleri ile top
lanıp yıllık borç cetvellerine mi geçiriliyordu? 
Hayır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Pikkat buyurmanızı bilhassa rica ederim : 

Saydığım bu borçların cümlesi âmme borcudur, 
Devlet borcudur. Resülmalleri gibi ödenmemiş fa
izlerinin de Devlet borçları öetvelinde yer alması 
ve her birinin bir kanuna müstenidoltoası dolayı-
siyle, tediyelerinin tadil edilmesinden ileri gelen 
tedahüllerden zamanında Büyük Millet Meclisi
nin hiç olmazsa haberdar edilmesi iktiza ederdi. 

Böylece ne kanun hükümlerine, ne de dürüst
lük icaplarına zerre kaklar riayet etmemiş olan 
Halk Partisinin sözcüsü şimdi kalkmış fertler 
arasımda mevcut âkitlerden doğan ve transferleri
ni tanzim için yapılan ahitnamede ne Türkiye 
Hükümetine ve ne de karşı taraf hükümetlerine 
niyabet verilmemiş olan bu muamelelerin Devlet 
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borçlarına ilâve edilmesi lâzımgeldiği iddiasını 
ileri süremlmektedir. 

Yine ayını sözcü, Millî Müdafaa Vekâletinin 
Toprak Mahsullerine olan borçlarının, kısa vadeli 
avans hesabının ve Tarım Satış Kooperatifleri 
borçlarının hesaplarda gösterilmediğinden bahse
diyor. 

Ne kadar hazindir ki, bu bahiste de yine kendi 
kendilerini itham etmektedirler. Halk Partisi 
sözcüsü Millî Müdafaanın Toprak Mahsulleri Ofi
sine olan huibulbalt borçlarının yeni bir şey oldu
ğunu ımu zannediyor? 

Bırakın olağanüstü ödenek karşılıkları namı 
altında zamanı idarelerinde tahassül eden mil
yarlık borçları, Millî Müdafaanın Ofisten yaptığı 
mubayaalardan mütevellit borçlar, 1946 senesin
den beri teraküm etmeye başlamış ve büyük kıs
mı da yine ancak iktidarımız zamanında tahsisat 
konulmak suretiyle tasfiye edilmiştir. 

Eski iktidar bu senelerin gerekçelerinde bu 
borçlan yine Devlet borcu addetmemdştir? Bu 
nasıl bir zihniyettir ki, iktidarımız zamanında 
borç miktarının mutlaka büyütülmesi için birta
kım rakamlar bu borçlara ilâve edilecek ve aynı 
mahiyetteki borçlar ise kendi iktidarları zama
nında nazara alınmıyaeak, borç yekûnlarına dâ
hil edilmiyecek. 

Aynı garip zihniyet Tarım Satış Kooperatif
leri için de varit bulunmaktadır. Bu kooperatifle
rin borçlan Halk Partisi iktidarı zamanında mev
cut burunuyordu. Niçin o zaman bu rakamlar 
borçlar arasına alınmıyordu? Bunu sayın sözcü 
cevaplandırabilir mi? 

Gelelim Hazinenin Merkez Bankasından temin 
ettiği kısa vadeli avansa : 

Bu hususa geçen sene 1959 bütçesinin he
yeti umumiyesi üzerinde yapılan müzakere
ler sırasında da Halk Partisi Sözcüsü temas 
etmiş, fakat cevabını da bizzat kendisi vermiş
ti. Filhakika Hazinenin Merfceız Bankasın
dan aldığı avanslar bir kasa kolaylığı* vasfı
nı (hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu tamamen 
otomatik olarak işler, tahsilat ve tediyata 
göre hesabın bakiyesi her gün değişir. Tabiîdir 
ki, bu vasfı ile Merkez Bankası anavslarmm 
Devlet Iborçları arasında yer almıyacağı aşi
kârdır. Esasen bu avanslann seyri yüksek 
malûmları olduğu veçhile, Merkez Bankası
nın haftalık 'bültenlerinde muntazaman neş-
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redümekfcedir. Sözcünün maksadı burada da 
aşikâr olarak tezahür etmiştir. Eğer 'bu hu
sustaki tutumların tenkid mevzuu yapılması 
icabediyorsa, yine kendi iktidarları zamanı
na avdet etmek ve tatbikatı gözden geçirmek 
kâfi gelecektir. 

Filhakika, Hazineye temin edilen kasa ko
laylıkları bahsinde Halk Partisi iktidarı kısa 
yâdeli avansla iktifa etmemiş, kanunların ver
diği imkânlardan âzami surette istifade ça
relerini aramış ye bulmuştur da... 

Nitekim, iktidarları zamanında Merkez Ban
kasından temin edilen kasa kolaylıkları, di- * 
ğer hususi kanunların vermiş olduğu imkân
lar hariç, 9 ay vadeli Hazine bonoları, Dev
let Demiryollannın Hazine kefaleti ile çıkar
mış olduğu bonolarla Tekel İdaresi bonola
rının Hazinece istimali, tasarruf ""bonoları hâsılı 
ve talhvil terhini mukabilinde temin olunan 
kredilerle kısa vadeli, avans şeklinde taaddüde-
• diyordu. Bu mekanizma o şekilde işletiliyor
du ki, kısa vadeli namı altında alınan ve ka
nununda sene sonunda kapatılması yazılı olan 
borçlar, bâzı tertiplerle her türlü samimiyet
ten uzak olarak sene sonunda tasfiye edilmiş 
gösterilip yeni senenin ilk gününde tekrar 
istimal edilmeye başlanıyordu. 

işte Halk Partisinin samimiyeti, işte Halk 
Partisinin tutumu... 

Bize malî teknikten ve samimiyetten bah
seden Halk Partisi müterakim borçlarını tas
fiye etmeyi 'akıllarının köşesinden geçirmez 
ve bu borç üzerine borç yaparken bugün ten

kide kalktıkları iktidar, Halk Partisinin yap
mış olduğu borçlardan mühim bir kısmını tas
fiye ve itfa etmek imkânlarını sağlamıştır. 
Filhakika olağanüstü ödenek karşılıkları na
mı altında teraküm eden, hakikatte Merkez 
Bankası kaynaklarından temin edilmiş olan 
dalgalı borçların mühim bir kısmını 1952 sene
sinde 5921 sayılı Kanunla tasfiye etmiştir. Yi
ne, 25 milyon isterlinlik teslihat kredisi namı 
altında İngiltere ve Fransa hükümetlerinden 
alman krediler iktidarımız zamanında, elverişli 
şartlarla tahkim ve bütçeye konulan tahsisat
larla tasfiye edilmiştir. 

Bu mevzuda diğer bir tasfiye ameliyesi de, 
1955 Mayısında Ofisin müterakim borçlarından 
550 milyon liralık kısmının konsolide edilme-
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sidir. Dalgalı bîr mahiyet arz eden bu borcun, 
Merkez Bankasının senelik kârından Hazineye 
isabet eden payların tahsisi suretiyle tasfiyesi 
takdire lâyık bir muameledir. Hesabın seyri 
Merkez Bankası haftalık vaziyetleri ile munta
zaman umumi efkârın ıttılaına sunulmaktadır. 
Malî teknik icabata tamamen uygun olarak ya
pılan bu tasfiye muamelesinin doğruluğu veya 
eğriliği ve temin ettiği neticeler hakkında mu
halefet sözcüsü hiçbir şey söylemez. Söyleme
mekle de kalmaz, bunun behemahal kötülenme
si için bir sebep aranması, bir bahane bulun
ması lâzımdır. O halde ne yapsın? Yapacağı 
şey, bunun âmme efkârından saklandığı zeha
bını uyandırmak ve yerinde bir muameleyi halk 
efkârının gözünde küçültmek için sizden sak
lanıyor diye feryadetmektir. îşte tenkid diye 
yapabildikleri şey böyle basit usullere başvur
maktan ibaret kalmaktadır. 

Aynı taktiği fazlasiyle, fakat daha acemice 
bir şekilde altın mevzuunda yapmaktadırlar. 
Hakikaten altın meselesi asırlardap beri gelen 
bir alışkanlığın sevkı ile halikın alâkasını cel
beden tesirli bir propaganda mevzuudur, 

Üc, beş spekülatör, hasis menfaatleri için 
altın fiyatlarının,birkaç kuruş artmasını temin 
ettiler mi, Halk Partisinin propaganda organ
ları bütün imkânları ile derhal harekete geçer. 
Ve «Altın yükseliyor, hayat yine pahalîaşıyor» 
vaveylalarını memleketin dört bir tarafına ya
yarlar. Bu da kâfi değildir. Büyük Mecliste 
ele geçen her fırsattan istifade île, aynı konu
yu bir başka zaviyeden işlemeye çalışırlar. 

Mufhterem arkadaşlar, 
Muhalefet sözcüleri geçen yıllarda da altın 

karşılığı avans bahsine temas etmişlerdir. Bu
na sarih ve katî cevaplar vermiştik. Bu altın
ların rehinde tutulması veya saMarak avans
larının tasfiye edilmesi bahis mevzuu olabilir. 
Bu karara âanil olan cihet altının, kıymet ikti-
sabeylemesi veya sukuteylemesidir. Ne Halk 
Partisi, ne de çok daha teknik elemanlara malik 
olan başka merciler, bu hususta önceden hiç
bir mütalâa serd edemezler. Yani altınların mu
hafaza edilmesi zannettikleri bir gösteriş arzu
su gibi hafif bir mütalâaya müstenit değildir. 

Kendi zamanlarında da altın karşılığı avans 
alınmıştır. Bu hususu, bundan evvelki müna-
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kasalarımızda sarahaten ifade etmiştik. Hatta 
bu muamelelerin Merkez Bankasındaki altın mev
cudunun 15 - 20 ton olduğu zamanlarda dahi 
yapıldığım ilâve eylemiştik. Şimdi muhalefet 
sözcülerine huzurunuzda soruyorum. O zaman 
alman altın karşılığı avanslar mukabilini Dev
let borçlarına ilâve ediyorlar mı idi.? Lütfen bu 
hususu cevaplandırsınlar. 

Diğer bir hususa da temas edeyim. 

îkici Cihan Harbi arefesinde, Halk Partisi 
iktidarı İngiltere ve Fransa hükümetlerinden 15 
milyon isterlinlik bir istikraz aktetmiş ve karşı
lığında bu memleketlerden 55 ton altın ithal 
etmiştir. Harbin devamı müddetince, büyük 
yokluklar pahasına bir miktar daha altın top
lama çareleri bulundu. Bu şekilde toplanmış 
olan altınların miktarı, 1947 Nisanında, 213,9 
tona baliğ oldu. Fakat, milletimizin ızdırap-
ları o dereceye vardı ki, bu altınların mühim 
bir kısmı, iktidarları zamanında memleket eko
nomisini inkişaf ettirecek mevzulara değil ta
mamen müstehlik maksatlar için istihlâk eşyası 
ithalâtı uğruna kullanıldı. Üç sene zarfında al
tın miktarı 213,9 tondan 122,8 tona düştü. 

Filhakika bu kısa devre zarfında, bu suretle 
elden çıkarılan kıymetlerin tutarı, altın ve 
döviz olarak 210 milyon dolardır. Ne kadar acı
dır ki, Halk Partisi sözcüsü, kendi zamanla
rında, memlekete yeni varlıklar kazandıracak 
olan teşebbüslere ve hatta ithalât yapılmadığı 
için yıpranan tesislerin,. cihazların tamirine de
ğil, memleket sathında bugün hiçbir eseri kal
mamış olan müstehlik maksatlara sarf edilen al
tınlardan bahsetmiyor da, fabrikalar kurmak, 
limanlar inşa etmek, silolar yapmak, münakale 
şebekesini ıslah ve tevsi etmek gibi verimli mak
satlarda istimal etmek için faydalandığımız al
tınlardan bahsedebiliyor. 

Halk Partisi sözcüsü istismara müsait zan
nettiği Devlet borçlan mevzuunda, objektif bir 
mukayeseye hiçbir zaman yanaşmamaktadır. 
Terazinin kefesinin kendi taraflarına meyletmesi 
için ellerinden ne gelirse hepsini yapmaktadır
lar. îşte bir misal daha... 

Sözcü borç yekûnunu hafif göstermek için 
bâzı tertiplere başvurulduğunu, gerekçenin 55 
nci sahifesinde 1950 millî gelirinin 863 milyon 
lira noksanı ile alındığım ve bu suretle kendi 
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partileri aleyhine yüksek bir nispet elde edil
meye çalışıldığını iddia etmektedir. 

Sayın arkadaşlar, hakikat bu değildir. De
mokrat Parti iktidarı bu gibi ameliyelere teşeb
büs etmeye tenezzül etmiyecek ciddî bir devlet 
anlayışı içindedir. Sözcünün de bildiği gibi, 

I mukayeseye esas alınan rakamlar 1958 ve 1959 
gerekçelerinde de kullanılan millî gelir rakamla
rının aynıdır. 

Nitekim 1959 senesi gerekçesinin 40 ncı say
fasında aynen şu kayıt kullanılmıştır. «Mayıs 
1950 tarihinde, Devlet borcunun cari fiyatlarla 
ve ilk tahmin rakamı olarak 8 milyar 101 milyon 
lira ile ifade edilen 1949 yılı millî gelirine nis
peti...» denilmiş fakat bu husus 1960 gerekçesin
de ayrıca tasrih edilmemiştir. 

Sözcü bu vaziyetten istifade etmek fırsatını 
kaçırmak istememiştir. Halbuki durumda hiçbir 
değişiklik mevcut değildir. Filhakika, Mayıs 1950 
tarihinde eski iktidardan devralınmış bir borcun 
mukayesesi için 1950 yılı sonundaki millî gelir 
rakamının değil, bu tarihe tekaddüm eden en son 
yıl millî gelir rakamı olan 1949 millî gelir raka-

I minin alınması kadar tabiî bir şey olamaz. 

I Sözcünün iddiası hilâfına mukayeseye esas 
alman bu ilk tahmin rakamı tamamiyle Halk Par-

I tisi iktidarı lehine bir netice tevlideylemiş bulun
maktadır. Zira 1949 yılının katî millî gelir ra
kamı, bu ilk tahmin rakamından, 177 milyon lira 
noksan olmak üzere, 7 milyar 924 milyon liradır. 
Fakat 1958 millî gelir rakamı da muvakkat ra
kam olduğu için mukayese, iki muvakkat rakam 
arasında yapılmıştır. Bu hal bizim, borçları ha
fif göstermek şöyle dursun, âdil bir mukayese 
imkânını temin için lehimize olan bir rakama da
hi iltifat etmediğimizin açık bir misalini teşkil 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu bahisteki sözlerime nihayet vermeden ön

ce, huzurunuzda, Devlet borçlarına ait rakamları 
bir kere daha tekrar ediyorum. 

Hazine ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
benzeri müesseselerin Hazine kefaletini haiz iç 
ve dış dalgalı ve konsolide borçları yekûnu, Top
rak Mahsulleri Ofisi bonoları da dâhil olmak 
üzere, 31 . V . 1950 tarihi itibariyle 2 milyar 402 

] milyon liradır. 
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Aynı borçların 31 . XII . 1959 tarihindeki 

yekûnu, primsiz kurdan 5 milyar 22 milyon; 
primli kurdan ise 8 milyar 17 milyon liradır. 

Eski iktidardan devralınmış olan Devlet borç
larının 31 : V . 1950 tarihindeki yekûnu olan 
2 milyar 402 milyon liranın 1950 yılı başındaki 
millî gelire nispeti % 29,6 dır. Aynı nispet bu
gün ise % 14,9 dan ibarettir. 

Keza 31 . V . 1950 tarihindeki Devlet borçla
rı yekûnunun 1950 yılı Devlet varidatına nispeti 
% 183 tür. Aynı nispet bugün sadece %83,9 dur. 

Devlet borçlarımızın ağırlığı veya hafifliği 
hakkında daha sarih bir fikir edinilmesini temin 
ötmek maksadiyle, şu noktayı da arz edeyim ki, 
31 . XII . 1959 tarihindeki Devlet borçlarımızın 
Devlet varidatına ve millî gelire olan nispeti, 
Fransa, Belçika, İtalya, İngiltere, Amerika ve 
Almanya'nın Devlet borçlarının Devlet varidatı
na ve millî gelirlerine olan nispetlerinden çok 
daha aşağı bulunmaktadır. 

İşte muhterem arkadaşlarım, muhalefet söz
cüsünün Demokrat Parti İktidarı zamanında ya
pılan borçlanmaların fazlalığını iddia edebilmek 
üzere imal ettiği rakamlara rağmen hakikat, arz 
etmiş olduğum bu vaziyetten ibarettir. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Dış ticaret : 
Muhterem arkadaşlar, 
Halk Partisi Sözcüsü peşin verdiği anlaşılan 

bir karar iktizası olarak hiçbir icraatı beğenme
mek ve her şeyi tenkid ve ifikâr etmek gayre
tiyle stabilizasyon programının tatbikinden bu 
yana ithalât ve ihracatın takibettiği seyri de ten
kid mevzuu yapmıştır. 

Sözcüye göre, kota sistemi ile tatbikata ko
nulan ithalât programı transferlerin yapılama
ması yüzünden gerçekleşememiştir. Keza ihra
catta da beklenen gelişme olmamıştır. 

Bu beyanatın gerçeğe ne kadar aykırı oldu
ğunu biraz sonra vereceğim izahat meydana ko
yacaktır. Ancak, daha önce Yüksek Heyetinizin 
daima büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu 
bir hususu bu vesile ile bir kere daha dikkat na
zarınıza arz etmek istiyorum. Bu hususu bu çatı 
altında yapılan tenkidlerde samimî, ölçülü ve 
bilhassa objektif olma lüzumudur. Yapılan ten
kidlerde bu hususlar gözetilmediği takdirde ten-
kidden beklenen faydanın istihsal edilememesi 
bir tarafa, dış ticaret gibi hassas mevzularda 
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spekülâsyonu tahrik etmek suretiyle memleket 
ekonomisine çeşitli zararlar ilka edileceği aşi
kârdır. 

Bu, bir dikkatsizlik eseri olduğu takdirde 
sözcüyü dikkate davet etmek vazifemizdir. Yok 
eğer bu bir dikkatsizlik eseri değil ise bunda hu
susi maksat aramak icabeder. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra şim
di sözcüye soruyorum : 

İlân edilen hangi kotaya, hangi devrede bir 
talebolmuş da döviz yok, diye bu talep is'af olun
mamıştır? 

Hangi ithalâtçının kota listeleri veya liberas
yondan döviz talebi Merkez Bankasınca karşı
lanmamış bulunmaktadır? 

Arkadaşlar, 
17 Şubatta ilân olunan 2 nci kotaya ait trans

ferlerin döviz mevcudolmaması yüzünden Ağus
tos ayma kadar uzatıldığı iddiası tamamen hilafı 
hakikattir. 

Bilindiği gibi, kotalara muayyen bir müra
caat müddeti vardır. Bu müddet ithalâtçıların 
hazırlık yapması, satıcı firmalarla temasa geç
mesi, proforma fatura temini gibi zaruretlerden 
doğmaktadır. 

Yapılan müracaatler müddetin hitamında 
bankalardan Merkez Bankasına intikal etmekte 
ve bu bankada tasnif edilerek her ithalâtçının 
payı tesbit edilmekte ve bilâhara keyfiyet itha
lâtçılara tebliğ olunmaktadır. Bundan sonra da, 
yapılan tebligattan itibaren muayyen bir müd
det zarfında ithalâtçıların bankalara müracaatle 
ithalât bedelini yatırmak suretiyle transfer tale
binde bulunmaları gerekmektedir. 

Akreditif açtırma müddeti ihracatçılar için 
bir ay sanayiciler için iki ay olduğuna göre, bu 
müddetin son gününde müracaat edilmesinde 
bir mâni yoktur. 

Bu itibarla, ikinci kotaya müracaat eden bir 
şahsın yukarda izah edilen esaslara göre akredi
tif açtırmak için kendi, ihtiyarı ile Temmuz so
nuna kadar beklemiş olması mümkündür. 

Mesele, müracaatı yapıp parasını yatırdığı 
halde döviz olmaması sebebiyle transferi yapıla
mamış bir hâdisenin mevcudolup olmadığıdır. 
Böyle bir vakıa ise asla mevcut değildir. Bir tek 
misalini de veremezler. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, normal 
bir kota tatbikatı, döviz mevcudolmaması yüzün-
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den transfer müşkülâtı bulunduğu şekilde izah 
edilmek istenilmektedir. Bunu tamamen kasdı 
mahsus ile söylenmiş bir bozgun ifadesi olarak 
kabul etmek lâzımdır. Aksi takdirde ciddî bir 
beyan ve tenkid olarak mütalâa etmeye imkân 
yoktur. 

Madde darlıklarını, muvakkat güçlüklerin 
büyük bir tehalükle dillerine dolayıp âdeta mem
nun olmuşçasma istismar etmiş bulunan muhale
fet bu kozlarını kaybedince şimdi de memleket
teki çok müsaidolan iktisadi durum muvacehe
sinde her maddenin bol bol bulunması karşısında 
menfi propagandalarını başka hedeflere tevcih 
etmekte, kotalardan sonra ithalât yapılaımyacak 
demektedir. 

Bu kabîl mesnetsiz ve tamamiyle yersiz be
yanların spekülatif hareketlere yol açabileceğini 
eğer muhalefet düşünmek istemiyorsa ne mak
satla olursa olsun memleket menfaati eriyle ka
bili telif görülmiyen bu tarz mesnetsiz ve va-
tanperverane olmıyan beyanlardan kaçınmaları
nı bir kere daha kendilerine hatırlatmak isterim. 
(Soldan, bravo, sesleri) 

Sözü bu şekilde yersiz bir iddiayı ortaya 
atarken başka bir vakıaya da hiç dikkat etmemiş 
görünüyor. Bildiğiniz gibi kısa bir müddet ev
vel 4 ncü kotayı ilân etmiş bulunuyoruz. 

Bu kotada liberasyon ve otomatik tahsis nis
peti birlikte % 54 e çıkarılmıştır. 

Bu, evvelki kotalarda transfer müşkülâtiy-
le karşılaşan bir Hükümetin yapabileceği bir 
iş midir? Transfer müşkülâtı ile karşılaşılmış 
olsaydı, ithali serbest bırakılan malların nispe
ti bir misli artırılmaz, yani liberasyon genişle
tilmez, bilâkis daraltılırdı. (Soldan «doğru» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Evvelce açıklamıştım, bir kere daha arz edi

yorum. Şimdiye kadar ilân edilmiş olan ve tu
tarı 551 milyon doları bulan 3 kota, Merkez 
Bankası tarafından tamamen realize edilmiş bu
lunmaktadır. Hemen ilâve edeyim ki, bu rakam 
sadece mal bedellerine taallûk etmektedir, öde
nen kredi taksitleri, görünmiyen kalemler için 
yapılan tediyeler ve diğer ödemeler bu rakama 
dâhil değildir. Merkez Bankası bütün bu tedi
yeleri icra etmiştir. 

1960 ö : 1 
Sözcünün 1959 yılı ithalât programında der

piş olunan miktar hakkındaki iddiasına gelin-
ee : 

Bu mevzuda evvelâ bir noktayı açıklamak 
lüzumunu hissediyorum. Bilindiği üzere itha
lât ve ithalât programı sadece peşin dövizle 
yapılacak iihalâtı ifade etmez. Bu hususta salim 
bir fikir edinmek için kredili, hibe ve yardım 
gibi sair şekillerde yapılacak ithalâtı da nazarı 
itibara almak lâzımdır. Bu şekilde; kotalara 
ilâveten, kalkınma ikraz fonu ve İthalât - ih
racat Bankasından temin edilen 75 milyon do
larlık krediyi, döviz tediyesini icabettirmiyen 
33 milyon dolarlık sürplü ithalâtı ve Türk -
İtalyan Anlaşmasiyle tahakkuk eden 50 milyon 
doladık kredi de nazarı itibara alındığı takdir
de istikrar tedbirleri ile programa bağlanan it
halâtın 650 milyon doları dahi tecavüz ettiği 
görülür. 

Bu ithalâtın tamamen fiilen gümrük kapıla
rından girmesi henüz mümkün olmamış ise de 
bu kadar büyük çapta bir ithalât imkânının re
alize edilmiş bulunduğu bir vakıadır. 

Kaldı ki, henüz gümrük kapılarından girme
miş kota malları ya gümrük ambarlarında mua
mele görmekte ve çekilmek üzeredir. Veya sevk 
dilmiş olup henüz yolda bulunmaktadır. Yahut 
da sevk edilmek üzeredir 

50 milyon doladık İtalyan kredisi ve 75 
milyon dolarlık DLF ve Eximbank kredilerin
den yapılacak ithalât da yatırım malzemelerine 
taallûk etmekte oluş bunlar da peyderpey 
memleket hizmetine girecektir. 

O halde, 1959 yılında tahakkuk ettirilen bu 
muazzam imkâna rağmen ithalâtın arzu edilen 
seviyeye ulaşamadığı ileri sürülebilir mi? 

Muhalefet Sözcüsü ithalât programının ger
çekleşmediğinin kendine göre bir izahını yap
makta gayret ettikten sonra, bunun sebebinin 
ihracatın kifayetsiz olmasından meydana gele
ceğini ifade etmiştir. 

İthalât programının gerçekleşmediği husu-
vsu, verdiğimiz izaihattla hakikata aykırı oMuğu 
sabit olunca sebebolarak gösterilen iharacat ki
fayetsizliği de mesnetsiz kalmaktadır. 

Muhterem Heyetinize mevzuun ehemmiyeti
ne binaen ihracatımızın stabilizasyon progra
mından bu yana' gösterdiği inkişaf hakkında 
da yeniden mâruzâtta bulunmayı faydalı gör
mekteyim. 

- 3 6 6 
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İlk konuşmamda da arz ettiğim gibi 1959 tak

vim yılı ihracatı bilhassa Şubat ayından itibaren 
gelişmeye başlıyarak yıl sonunda 355 milyon 
dolârs, baliğ olmuştur. Bu miktarın 1960 yılın
da daha da artacağı muhakkaktır. 

Sayın sözücünün yaptığı gibi, bugüne ka
dar elde edilen neticenin kıymetlendirilmesmde 
1 Ağustos 1958 ile 31 Temmuz 1959 devresinin 
esas alınması suretiyle bu devrede bir senelik 
ihracatın 302 milyon dolardan ibaret olduğunun 
gösterilmesi ve bundan netice çıkarmaya çalışıl
ması samimiyetle ve objektiflikle kabili telif de
ğildir. 

Temmuzdan bu yana geçen 6 aya ait ihraca
tın rakamları da neşir ve ilân edilmiştir. Sözcü
nün iltifat etmediği anlaşılan bu rakamlar ihra
catımızda memınuniyetlbaihş bir inkişaf olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

Biraz önce de arz ettiğim gdbi, 1959 takvim 
yılında ihracatımız 355 milyon doları bulmuştur. 
Bir evveM seneye nazaran artış nispeti % 43,7 
dir. Artış içinde bulunduğumuz senede de devam 
etmekte olup, malî yılı itibariyle ihracatımız 400 
milyon doları bulacaktır ki, bu rakam şimdiye ka
dar ulaşılmamış bir seviyeyi temsil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dış ticaret hakkındaki mâruzâtıma son verme

den önce bir noktaya daha temas etmek istiyo-
rusm :* 

Bilindiği üzere, beynelmilel neşriyatta, dış ti
caret mukayeseleri yapılırken 1938 ve 1948 sene
leri. esas alınmaktadır. Halk Partisi sözcüsünün 
indî olarak verdiği tarihleri bir tarafa bırakıp, 
bu tarihleri esas alarak bir mukayese yaptığımız 
zaman bu sahada da nereden nereye geldiğimiz 
açılıca görülür. Filhakika, 1938 senesinde ithalâ
tımız 118, ihracatımız 115 milyon dolardan iba
retti. 1948 senesinde ise ithalâtımız 275, ihraca
tımız 196 milyon dolar idi. 1958 senesinde ithalât 
439, ihracat ise 355 milyon dolar olmuştur. Buna 
göre 1959 daki itihalıâıtımız 1938 seviyesinin 3,5 
misline ve 1948 seviyesinıin 1,5 misline tekabül 
etmektedir. İhracat ise 1938 e nazaran 3 misli ve 
1948 e nazaran iki misline yakın bir seviyeye 
ulaşmıştır. (Soldan, bravo sesleri) 

İstikrar programı : 
Muhterem arkadaşlar, 
Muhalefet sözcüsünün yapmak istediği 

tenkidler arasında, talihlisi yok ama, en ta-

1960 C : 1 
lihsizi muhakkak ki, îstkirar programımıza 
müteveccih olanıdır. Filhakika bu konuda ya
pılacak olan tenkidler o derece zorlamalara 
mâruz bulunmaktadır ki, ister istemez alınan 
tedbirlerin muvaffakiyetinden de baİhsedilme-
si mecburiyeti kendini (hissettirecektir. Nite
kim sözcü de bütün dikkatine ve kullandığı 
yuvarlak kelimelere rağmen programın isabe-
hetini takdir etmeden sözlerine başlıyamı-
yor. Fakat, muhtelif vesilelerle de arz ve izah 
eylediğim gibi, sözcü tenkid yapmış ve eser
lerimizi kötülemiş olmak için behemehal bu 
mevzua da dokunmaktan kendini alamıyor. 
Programın içerisinde en hassas mevzuu kredi 
politikası olduğu cihetle hemen parmağını ora
ya basıyor. Ve istikrar programının ana unsur
larından biri olan kredi politikası bahsinde Hü
kümet başarıya erişmiş olmaktan uzaktır; fhük 
münü çıkarıyor. Ama biraz sonra da, «Tesfoit-
edllen plâfonun pek fazla aşılmadığını, bu ba
kımdan bir muvaffakiyetin elde edildiğine şüp
he bulunmadığını» söylemekten de kendini ala
mıyor. Fakat, sözcü mutlaka her noktanın 
aleyhinde bulunması lâzımgeldiği fikrisabiti 
ile hareket etmekte, olduğu için muvaffaki
yet elde edildiğinden bahseder etmez hemen ar
kasından sert plâfon tesis edildiğini söylüyor. 

Muhterem arkadaşlar; Halk Partisi Grupu 
adına yapılan bu tenkidler tezatlar içinde
dir. 

Muhtelif vesilelerle arz ettiğim gibi, istik
rar programımızın ana meselelerinden 'biri de 
kredilerin "spekülatif maksatlar için kullanıl
masını önlemek ve bu kredilerin memleket eko-
normisinin inkişafına hadim mevzularda istinra-
lini temin etmektir. İstikrar programı içinde bu 
prensip muvaffakiyetle tatbik edilmiştir. Muha
lefetin iddiaları hilâfına olarak banka kredi
lerinin muayyen bir seviye ile tahdidi dola-
yısiyle ekonondnin hiçjbir kolunda gerileme ve
ya duraklama olmamış, iktisadi gelişme .devam 
etmiştir. Bu bakımdan muhalefet sözcüsünün 
bu bahisteki iddiaları da vakıalara uymamak
tadır. 

30 Haziran 1958 deki kredi plâfonu ticaret ve 
sanayi erbabına sektör farkı gözetilmeksizin 
sıyyanen tatbik edilmektedir. Kredi politika
mızın taUbikatı hakkında 1960 bütçesinin (heye
ti umumiyesi üzerinde Yüksek Heyetinize iıa-
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hat verirken etraflı şekilde mâruzâtta bulun
duğumuz için vaktinizi israf etmemek üzere 
tekrar aynı konuya avdet etmiyeceğim. Yalnız 
muhalefet sözcüsünün Karayolları, Su İşleri gi
bi bâzı Devlet müesseselerinin bonolarının tica
ret bankalarında tercihli muamele gördüğü ve 
bunun vaziyeti büsbütün ağırlaştırıldığı şeklin
deki ifadelerine arzı cevap eyliyeceğim. 

Karayolları ve Su İşleri Umum Müdürlük
lerinin kanunlarındaki yetkilere istinaden çı
karılan bonolar bu müesseselere karşı taahhüt
te bulunan mütaahhitlere yaptıkları hizmetler 
karşılığı olarak verilmektedir. Bu bonularda 
şu tâbir vardır: «Karayolları Umum Müdürlü
ğü filâna filân tarihte şu kadar lirayı ödemeyi 
taıahhüdeder.» 

Muhalefet sözcüsünün bahsettiği bonolar iş
te bu bonolardır. Bu bonoların salhibi bulunan 
mütaahhitler bonolarını bankalara iskonto et
tirmek üzere ibraz eyledikleri zaman Karayol
ları ve Su İşleri Umum müdürlüklerinin ban
kalar üzerinde her hangi bir tesir icra edebile
ceği düşünülebilir mi? 

Kredi bahsinde son olarak Halk Partisinin 
içine düştüğü bir tenakuza da işaret etmeden 
geçemiyeceğim. Büyük Millet Meclisinin 2 1 . 
V I I I . 1958 tarihindeki fevkalâde toplantısında 
yapılan müzakereler sırasında Halk Partisi adı
na konuşan sözcü kredi bahsinde sert bir fren 
yapıldığından bahsile bu tedbirle istihdaf edi
len gayenin tahakkukundan şüphe ettiğini soy
uyordu. Aynı partinin bu senöki sözcüsü, hiç 
deyilse plâfonun pek aşılmadığını kaydetmek 
suretiyle bu noktada muvaffakiyete erişildiği
ni itiraf etmiştir. 

Biraz önce, Halk Partisi mebuslarının ten-
kidlerindeki insicamsızlığa ve birbirini tekzibe-
der mahiyette beyanda bulunduklarına işaret et
miştim. Bunun başka bir misaline de fiyat mev
zuunda şahidolduk. 

• Halk Partisi adına konuşan sözcü istikrar po
litikasını mütaakıp son aylarda toptan eşya 
fiyatlarında duraklama müşahede edildiğini iti
raf etmekle beraber, hiçbir şeyi beyenmeme me
todunu burada da tatbik ve teyidedebilmek için 
fiyatlarda görülen bu duraklamayı bir istikrar 
telâkki etmenin acele bir hüküm olacağını ifade 
öttî, 

2.1960 0 : 1 
S Ondan sonra konuşan diğer bir Halk Partisi 

mebusu ise çok daha ileri giderek 4 Ağustos ka
rarlarının fiyatlar üzerindeki menfi tesirlerin
den bahsetti 

Muhterem arkadaşlarım, 
Fiyat hareketleri hakkında gerekçemizde 

I etraflı izahat mevcuttur. Huzurunuzdaki ko
nuşmada da bu mevzua temas ederek istikrar 

I tedbirlerimize muvazi olarak fiyatlardaki dal-
I galanmalarm durduğu ve umumiyetle fi

yatların istikrar istikametinde seyrettiğini arz 
I ve izah etmiştim. Bu maruzatımı tekrar etmek 
1 suretiyle huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. 
i Yalnız muhalefet mensupları tarafından yapılan 
I mukayeseler dolayısiyle ben de bir mukayese 
I yapmakla iktifa edeceğim: 

İktidara geldiğimiz tarihten bu yana geçen 
I 10 sene içinde memleketimizde toptan eşya fi

yatlarında bir mislinden biraz fazla bir yükse-
I liş kaydedilmiştir. Bu arada elde edilen neti

celer ise cümlece malûmdur. Bütün bir vatan 
. âdeta yeniden inşa edilmiş, cılız Türk ekonomisi 

kuvvetli bir ekonomi hüviyetini iktisabetmiştir. 
Aynı mukayeseyi 1950 den öneki 10 sene için 
yaptığımız zaman gördüğümüz manzara şudur : 

1940 dan 1950 ye kadar geçen 10 sene zar-
I fmda fiyatlarda 4 misli gibi görülmemiş bir ar-
I tış kaydedilmiştir. Aradaki farkı dikkat naza-
J rımıza' arz ederim. Zamanımızda bir misil ar

tış ve muazzam eserler. Onların zamanında 4 
misli artış; yatırım ve kalkınmadan ise bir iz 

I dahi yoktur. 
Muhterem arkadaşlar, 

I Bizim, Halk Partisi iktidarının hiçbir zaman 
rekorunu kıramıyacağımız bir saha varsa o da 

I budur. (Soldan,alkışlar) 
I tekzibedilmek istendiği kolayca anlaşılır. 
I REİS — Efendim; müsaade buyurur musu-
I nuz? Konuşmalarınız daha ne kadar devam ede-
I cekf Eğer kısa bir müddet sonra bitecekse ko-
I misinalarınıza devam buyurun. Uzun sürecekse 
I öğleden sonra sözlerinize devam edersiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
I (Devamla) — Bir saat kadar sürer. 

I REİS — O halde öğleden sonra devam buyu-
I rursunuz. 

Saat 15 te toplanılmak üzere celseye son veri-
I yorum. 

I Kapanma saati : 13,05 
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İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER ': Hakkı Kurmel (Kayseri), Kemal özer (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum.*Yoklama yapıla
caktır. 

(Erzurum mebuslarına kadar yoklama yapıl
dı.) 

REÎS — Ekseriyetimiz var, müzakereye baş-
liyoruz. 

Maliye Vekili, buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, saat 13 te 
bıraktığımız bahisten devam ediyoruz. 

Bütçe denkliği : 
Şimdi muhalafet sözcüleri tarafından her se

ne ileri sürülen, bir esasa dayanmıyan ve sadece 
bir itiyadın mahsulü olarak ortaya atılan bir 
başka iddiaya geçiyorum. 

Sözcü, bu yolda bütçelerimizin açıkla kapan
dığını tekrar etti ve son 5 yılın bütçe neticele
rini misal olarak gösterdi. 

Evvelâ şunu arz edeyim, iktidarı devraldığı
mız tarihten bu yana, Yüksek Heyetinizin tas
viplerine iktiran eden bütçelerimizin, aidolduğu 
yıllar içinde geçirdiği tahavvülâtı açıkça ifade 
eden katî neticelerini yani^Hesabı Katı kanunla
rını, kanuni miatlarından birer yıl evvel, Yük
sek ıttıla ve tasvibinize arz etmekten büyük bir 
memnunluk duymaktayız. 

Şimdi muhalefet sözcüsüne soruyorum. İkti
darlarına ait devre zarfında denk, diye Yüksek 
Meclise sundukları bütçelerin katî neticeleri ne
dir ve ne şekilde gösterilmiştir? 

Mademki fırsat. verdiler, zamanlarına ait 
bütçelerin neticelerini huzurunuzda açıklıyayım: 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, katî hesaplar
daki rakamlar, öyle maharetle birer kördüğüm 
haline getirilmişlerdir ki, bu düğümü çözmekte 
ve her yılın hakiki bütçe açığını tesbit etmekte 
bir hayli mesai sarf etmek zorunda kaldık. 

1938 lalından 1946 yılı sonuna kadar olan 
dokuz senelik devreye ait katî hesaplara bakıldı
ğında, 1939 ve 1944 yılları müstesna, diğer yıl
lara ait hesapların, bütçe fazlasiyle kapandığı 
görülür. Hakikat halde bu dokuz senelik devre 
zarfında muhtelif vekâletlere ait hizmetlerin ifa
sı için, muhtelif kanunlarla karşılığı fevkalâde 
membalardan temin edilmek üzere 1,5 milyara 
yakın fevkalâde tahsisat alınmış ve sarf edil
miştir. Bu sarfiyatın karşılığını Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasından bono şeklinde veya 
avans olarak alman meblâğlar teşkil etmiştir. 

Hakikatte kısa vadeli borç, olan bu meblâğlar, 
bütçeye hasılat kaydedilmek ve bakiyeleri sene
den seneye devredilmek suretiyle katî hesapların 
neticeleri değiştirilmiştir. İstikraz hâsılları ha
riç, bahsettiğim dokuz senelik devreye ait borç 
miktarının senelere isabet eden vasatisi 166 mil
yon lira civarındadır. O yıllara ait bütçe yekûn
larının ne kadar düşük olduğu tahattur edilecek 
olursa, her yıla ait vasati 166 şar milyon liralık 
açığın ehemmiyeti daha iyi anlaşılmış olur. 

Bu itibarla hesabı katilerde gösterildiği gibi 
bu yıllara ait bütçelerin varidat fazlasiyle değil, 
bilâkis, asgari bu miktardaki açıklarla kapandı
ğını kabul etmek zarureti mevcuttur. 

Misal olarak 1940 yılı bütçesini alalım : 
Mezkûr yıl katî hesabının varidat ve masraf 
maddelerinin yapılacak mukayesesinde, yıl büt
çesinin 5 milyon 311 bin lira varidat fazlasiyle 
kapandığı görülmektedir. Hakikat halde bu yıla 
ait tesbit ettiğimiz bütçe açığı 230 milyon'lira
dır. 1940 yılı bütçesiyle verilen tahsisat 548 mil-

Hemen Muhterem Heyetinize arz edeyim ki, 
bu katî hesaplar aradan yıllar geçtikten sonra 
âdeta kapalı bir kutu halinde Meclise gönderil
mişlerdir. Katî hesapların ihtiva ettiği rakamlar 
birer kördüğüm halindedir. Takdir buyurula-
eağı veçhile rakamların kördüğüm haline geti
rilmesi, denk, diye sunulan bütçelerin, muazzam 
gıklarını Yüksek Meclisten ve umumi efkârdan 
saklamak içindir. 

— <m — 
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yon lira olduğuna göre, açık nispeti yüzde 40 m 
üstündedir. 

Böyle bir tesbiti, her yıla' ait bütçe üzerin-
./ den yapmak kıymetli vakitlerinizi israf edeceğin

den, saklanan açıkların, 9 yılın umumi masraf 
yekûnuna nispetini ifade etmekle iktifa edece
ğim. Bu nispet yüzde 22 nin fevkmdedir. 

Şimdi, iktidarımızın bahsettikleri yıllarına 
ait bütçe neticelerini arz edeyim : 

1950 den bu yana, katî hesabı çıkmış veya 
kanun lâyihası Yüksek Meclise sunulmuş bulu
nan 9 senelik devreye ait bütçelerimizin verdiği 
açık miktarlarının bu devre zarfındaki umumi 
masraf yekûnuna nispeti yüzde 3 tür. Buna mu
kabil Halk Partisi iktidarının 9 senelik devreye 
ait bütçe açıklarının umumi masraf yekûnuna 
nispeti, yukarda arz ettiğim veçhile, yüzde 
22 dir. *• 

Keza, şimdi muhalefet sözcüsünün misal ola
rak gösterdiği bütçelerden 1954 malî yılı bütçe
sini alalım. 

Malûmları olduğu üzere bu bütçe, 2 milyar 
288 milyon liralık bir varidat ve tahsisatı ihtiva 
etmekte ve Hükümetiniz tarafından denk ola
rak hazırlanıp Yüksek Meclise takdim edilmiş 
bulunmakta idi. Ancak, bütçe Meclise geldikten, 
müzakereleri bir hayli ilerledikten ve rakamlar 
tebellür ettikten sonra emekli, dul ve yetimlere, 
memur, hizmetli ve işçilere üçer maaş nispetin
de tahsisat ve ikramiye verilmesi Büyük Millet 
Meclisince kabul buyuruldu. Karşılığı bütçe ta
sarrufu olarak gösterilen bu tahsisat ve ikrami
yelere ait kanunların malî portesi 153 milyon 
lirsi idi. Ayrıca bütçenin varidat kalemleri ara
sında 75 milyon liralık Musul Petrolleri hissesi 
yer almıştı. Bu iki unsur mevcut olmasa idi. 
Bütçe, 55 milyon liralık bir varidat fazlasiyle 
kapanacaktı. Bütçeye 228 milyon liraljk aleyhte 
bir iesir icra eden bu iki unsura rağmen, açık 
173 milyon lira olarak tekevvün etmiştir. 

1955 malî yılı bütçesi, Yüksek Meclise denk 
olarak getirilmiş fakat Yüksek Meclisten 151 mil
yon lira açıkla çıkmış ve bu açığın iç istikrazla 
kapatılması kabul Duyurulmuştu. 

Musul petrollerinden alınacak 100 milyon li
ralık hisse ile birlikte açığın 251 milyon lira ol
ması icabederken fiilî açık 110 milyon lira olarak 
tahakkuk etti. 

Şimdi muhalefet sözcüsünden «oruyoruım. Bu 
hal, tahminlerimizin doğruluğuna ve malî bünye-
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mizin salâbetine mi yoksa, aksine mi delâlet eder. 

Mütaakıp üç yılın bütçe neticelerine gelince: 
Bu bütçelerde yer alan 100 milyon liralık Mu

sul petrolleri hissesi hariç tutulduğu takdirde; 
3,5 milyar liraya yaklaşan 1956 yılı bütçesinin 
açığı, 82 milyon gibi cüzi bir meblâğa inhisar et
miştir. 

4 milyar 6 milyon liralık bir varidat ve mas
rafı ihtiva eden 1967 yılı bütçesinin açığı ise, 96 
milyon lira olarak tahassül etmiştir. Açığın büt
çe yekûnuna nispeti, sadece yüzde 2,2 dir. 

1958 bütçesinin açığı da 54 milyon liradan 
ibarettir. Açık, 4,5 milyarlık bir bütçenin yüzde 
1,2 gibi son derece cüzi bir nispetine tekalbül et
mektedir. 

Bu yıllara ait bütçe varidatı içinde bir istik
raz hesabı katinin mevcudolmadığı göz önünde 
tutulduğu takdirde, umumi bütçe yekûnlarının 
yüzde 2,2 ve yüzde 1,2 gibi nispetlerinde tekev
vün eden bu açıkların, memnuniyetle karşılan
ması icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bir hususa temas etmeden geçemiye-

ceğim. Bütçe açıklan üzerinde bu kadar hassasi
yet gösteren bir partinin tutumunu, bu hassasi
yetle telif etmekte güçlük çekiyorum. Zira, büt
çeler denk değildir, diyorlar. Şayet bütçeler denk 
ise, bunu muhafazaya çalışmak; açık ise, istene
cek şey, tasarruf teklif etmek değil midir? Fa
kat Halk Partisi mebusları, tasarruf yerine, büt
çelere milyonlarca liralık malî külfet tahmil eden 
tekliflerde bulunmuşlar ve diğer mebus arkadaş
lar tarafından yajiılan teklifleri de, eğer bütçe
ye büyük ve ağır bir külfet tahmil ediyorsa, var 
'kuvvetleriyle desteklemişlerdir. YukaMa cüzi de 
olsa tekevvün ettiğini arz ettiğim bütçe açıkları
nın mühim bir kısmı karşılığı gösterilmeden ya
pılıp kanuniyet iktisabeden tekliflerin yıl bütçe
sine tahmil ettiği munzam masraflardan tevel-
lüdetmiştir. 

Halk Partisine mensup mebusların, sadece 
1959 malî yılı içinde, yıllık portesi 195 milyon 
lirayı aşan masraf kanunları tekliflerinde bulun
duklarını burada kaydetmek isterim. 

Karşılığı gösterilmeden yapılmakta olan bu 
tekliflerle, bütçe muvazenesini tesis mi, yoksa 
tahrip mi edilmek istenildiği kolayca anlaşılır. 
Bütçe muvazeneli değildir yolundaki tenkidleriy-
le, masraf kanunları teklif etmek şeklinde beliren 
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hareketlerini, milletimiz karşılaştırarak hakikati 
anlamakta müşkülât çekmiyeceîçtir. 

Muhalefet sözcüsü bu mevzuda bir noktaya 
daha işaret ederek Halk Partisi iktidarı devrin
de hesaplanan katı hesaplarda açık mefhumu en 
geniş mânasiyle tatbikat görmüştür, diyor. 

Yukarda da işaret ettiğim gibi hakikat ile hiç
bir alâkası olmıyan bu iddia karşısında muhale
fet sözcüsüne tavsiyem şudur: 

Devirlerine ait katı hesap kanunlarını iyice 
tetkik etsinler. O zaman umumi varidat yekûnu 
içerisine nelerin ithal edildiğini göreceklerdir. 
Ve hattâ bu vesile ile yapacakları tetkikat sıra
sında, katı hesap kanunlarında varidat ve masraf 
rakamlarını gösteren maddelerdeki varidat aley
hine mevcudolan farkı, yani bütçe açığını tesbit 
eden bir maddenin mevcudohnadığını da görecek
lerdir. 

İktidarları zamanında, bütçe açıklarını efkârı 
umumiyeden saklamaya matuf olan bu usulün 
sebebi, Muhasebei Umumiye Kanununun 100 ncü 
maddesi değildir. Bunun hakiki sebebini müsaa
denizle biz açıklayalım : 

Halk Partisi iktidarı devrinde, hakikatlerle 
katiyen bir alâkası olmıyan «denk bütçe ve düz
gün tediye»kelimeleri dilden düşmiyen bir cüm
le idi. Ve bütçeler bu cümle ile Meclise sunulur
du. Fakat tatbikat bu yolda cereyan etmediğin
den hesabı katilerde tahakkuk etmiyen denkliğin 
teşhisine imkân vermiyecek usullere baş vurulur
du. Yukarda da arz ettiğim gibi, fevkalâde tah
sisat kanunlarının tevlidettiği muazzam açıklar 
bir tarafa, bunlar haricindeki varidat ve masraf
lar arasında tahassul eden farkın dahi, aradan 
uzun seneler geçtikten sonra maziden bir ses ha
linde Meclise sunulan katî hesaplarda, bu farkın 
yani açığın, bir madde halinde tesbit ve efkârı 
umumiyeye ilânından ürkülürdü. işte hakiki se
bep budur arkadaşlarım. 

Katî hesap kanunları, iktidarımız zamanında 
tam bir sıhhat ve vuzuha kavuşmuştur. Arz ede
yim : 

Yüksek malûmları olduğu üzere bütçe tatbikat 
ve neticelerini Devlet muhasebesi tesbit eder. Es
ki iktidarın en son, yani 1948 de hazırlayıp tat
bik etmeye başladığı Hesap Talimatnamesi, ilmî 
kaidelere dayanmıyan ve üzerinde türlü hüner
ler diye tavsif olunabilecek muameleler yapmaya 
imkân veren birtakım kayıt formalitelerinden 
ibareltti. 
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Bu husus.üzerinde önemle duran iktidarımla; 

uzun çalışmalardan sonra 1953 yılında tatbik et
meye başladığı Hesap Talimatnamesiyle Devlet 
muhasebesini, Devletin çeşitli faaliyetlerinin tev
lidettiği neticeleri tam bir sıhhat ve vuzuh ile 
aksettirmeye imkân verecek bir sisteme istinadet-
türmiş; bu suretle, bütçeye mevzu olan cari mas
raflarla yatırım masraflarının hususi varidat 
ile ikstikraz ve itfaların muzaaf usule göre kayıt 
ve tesbiti cihetine gitmiştir. 

Devlet muhasebemizin bu yolda tuttuğu kayıt
lardan istihracolunan bütçe neticelerinin, bu sa
yede ancak tam bir vuzuh ve sıhhat ile Yüksek 
Meclise ve umumi efkâra arzı mümkün olabil
miştir. 

Bu vesile ile şu noktayı da kaydetmek iste
rim. Muhasebei Umumiye Kanunumuzun bahşet
tiği imkân nispetinde, Devlet bilançosunun nü
vesini teşkil edecek bir vesika her yıl biraz daha 
tekemmül ettirmek suretiyle 1953 yılından beri 
Hazine umumi hesaplarına bağlanmaktadır. 

Muhalefet sözcüsüne, eski bir maliyeci olma
sı dolayısiyle, tekrar tavsiyede bulunacağım. De-" 
virlerine ait katî hesap kanunları ile, iktidarımı
zın hesabı katî kanunlarını ve Hazinenin umu
mi mizanlarını tetkik etsinler. O zaman, açık 
mefhumunun hangi devirde tam ve vuzuha ka-
vuşturulduğunu anlayacaklardır. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Muhalefet sözcüsünün 1959 bütçe muvazenesi 
hakkında da şu iddiaları ileri sürerek; «Son gün
lerini yaşıyan 1959 bütçesinin tam bir muvaze
ne içinde tatbik olunduğu kesin olarak ifade ve 
beyan edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar alı
nan â73 milyonluk munzam ödeneğe ilâveten 
Millî Müdafaa gibi bâzı dairelerin ek ödeneğe 
muhtaç bulunduklarının meydana çıkması gibi 
vakıalar, bu iddianın gerçekleşeceğine muhakkak 
nazarı ile bakmaya imkân bırakmamaktadır.» di
yor. 

Muhalefet sözcüsünün bütçe açıklarını tesbit-
te ne derece kehanet sahibi olduğu cümlemizin 
malûmudur. Geçmiş senelere ait kehanetlerinin, 
katî hesap kanunlariyle tahakkuk etmediğini an
lamış olacak ki, bu sene mûtadı olduğu veçhile 
bir rakam zikretmekten kaçınıyor ve hattâ ürkü
yor. Fakat yine de eski alışkanlığın icabı olacak 
ki, umumi efkârı bulandırmaktan da bir türlü 
vazgeçemiyor. 

— 271 — 
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Sözcü! Sabrediniz. 1959 malî yılının henüz : 

içinde bulunmaktayız. Kullandığınız adese ile j 
bütçe neticelerini daha bugünden görmeye im
kân yoktur. (Soldan, alkışlar) 

Muhalefet sözcüsü ifadeleri ile, alman ek öde
neğin fazla olduğunu da ima etmek istiyor. 

O halde müsaadenizle kendi devirlerinde ve 
zamanımızda alınan ek ödeneklerin bir muka
yesesini yapalım : 

Çok eskilere gitmiyelim. 1948 den bağlıyarak 
bir iki yıl geriye gidelim. Bakınız nasıl bir se
yir takibediyor. 1948 yılında alman ek ödenek
lerle yapılan aktarmaların bütçe tahsisatına nis
peti % 15,9 dur. 1947 de yüzde 20,5 tir. 1946 
da yüzde 19,6 dır. 

Şimdi iktidarı devraldığımız tarihe geçiyo
rum : 

1950 de bu nispet yüzde 3,2; 1952 de yüzde 
1,1; 1958 de yüzde 3,6; 1959 da ise yüzde 4,5 tir. 

Görülüyor ki, iktidarları devrinde alman ek 
ödenekler ve yapılan münakaleler bütçe yekûn
larının yüzde yirmisini aşan bir seviyeye çıktığı 
halde zamanımızda yüzde biri ile 4,5 i arasın
dadır. 

Bir malî yıl içinde, bütçe yekûnunun yüzde 
20 si nispetinde ek ödenek alınır veya münakale 
yapılırsa, o bütçede samimiyet de yoktur. Vuzuh 
da yoktur, ciddiyet de yoktur, sayın sözcü! (Sol
dan, alkışlar) 

Burada diğer mühim bir noktaya işaret et
mek isterim. Bu da alman ek ödeneklerin tahsis 
mahalleridir. İktidarımız zamanında alman ek 
ödenekler, iktisadi ve içtimai kalkınmamızın za-' 
ruri kıldığı mübrem ve âcil ihtiyaçlarına inhi
sar etmiştir. Alman bu ek ödeneklerle, susuz ve 
okulsuz köylerimizin bir miktarını daha suya ve 
okula, yolu olmıyan bölgelerimizin bir kısmı da
ha yola kavuşturulmuştur. Bu suretle aziz mü- ( 
letimizin uzun yıllar ihmal edilmiş olan tabiî ve I 
beşeri ihtiyaçlarının bir an evvel giderilmesi gibi 
maksatlara hizmet edilmiştir. 

Halbuki, iktidarları zamanında alman ek öde-
j * I 

nekler ise, bugünkü tatbikatın tamamen aksine 
olarak gayrimüsmir ve müstehlik sahalara tahsis 
ve sarf olunmuştur. 

Muhalefet SÖZÖÜSÜ, millî müdafaa gibi bâzı 
dairelerin ek ödeneğe muhtaç bulunduğunu söy
lüyor. 

Her hangi bir vekâlet veya, daire için ayrılan 
tahsisatın, o vekâlet veya daireye mevdu hizmet- | 
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lerin yıl içinde ifasına kâfi gelip gelmiyeeeğini 
imkânlara göre ek tahsisat verilip verilmiyece-
ğini her şeyden evvel o vekâlet ve Hükümet tak
dir eder. 

Gerekçede yazılı, encümende söyledik, dört 
gün evvel de Yüksek Huzurunuzda arz ve izah 
ettik. Millî Müdafaamız için sarf olunan meb
lâğlar sadece bütçeye mevzu tahsisattan ibaret 
değildir. Her yıl karşılık paralar fonundan Millî 
Müdafaamız için yüzlerce milyon lira serbest 
bırakılmaktadır. Sadece 1959 malî yılı içinde 
Millî Müdafaa lehine libere edilen paraların tu
tarı 630 milyon liradır. Bu suretle 1959 malî yı
lında müdafaamız için 1 milyar 969 milyon lira 
harcanmış olacaktır. 

Bu kadar da değil. Her yıl Millî Müdafaa
mız için dost ve müttefik Birleşik Amerika Dev
letlerinden, geniş mikyasta esliha ve malzeme 
yardımı almaktayız. Ayrıca NATO Devletleri 
tarafından enfrastrü'ktür programları çerçevesi 
içinde gönderilen iştirak payları Millî Müdafaa 
hizmetlerimiz için harcanmaktadır. Bu yardım
lar ve iştirak payları, Millî Müdafaamız için 
sarf olunan meblâğı bir misli artırmaktadır. 

Demokrat Parti İktidarı her zaman ve her 
suretle milletin medarı iftiharı, varlık ve bütün
lüğünün biricik teminatı olan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını her şeyin üstünde 
karşılamayı mukaddes bir vazife addetmiş ve 
etmektedir. 

Halk Partisi sözcüsü 1959 yılı bütçesi varidat 
tahsilatının tahminlerin gerisinde seyretmekte 
olduğunu bu sebeple de bütçedeki muvazenenin 
sağlanamıyacağmı ileri sürmektedir. 

Şimdi sözcünün bu görüş ve iddiasının ne 
kadar yanlış ve esassız temellere istinadettiğini 
Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1959 malî yılı bütçesinin gelir ve tahsilat du

rumu artık bir tahmin olmaktan çıkmıştır. Yani 
12 aylık devrenin 11 ayının neticeleri tamamen 
alınmıştır, içinde bulunduğumuz Şubat ayı ne
ticelerinin ne olacağını kestirmek ise zor bir şey 
değildir. Buna göre 1959 Devlet gelirleri tahsilat 
durumumuz şudur : Tekrar ediyorum : 

1959 malî yılının on bir aylık devresi içinde 
5 milyar 305 milyon lirası fiilen Hazine tara
fından, 355 milyon lirası da muhtelif Devlet 
teşekkülleri tarafından tahsil veya temin edil-
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miş miktar olmak üzere ceman 5 milyar 660 mil
yon lira Devlet varidatı sağlanmıştır. Bu suretle 
11 ay içinde yıllık varidat tahminin yüzde 94,7 
si tahakkuk ettirilmiştir. 

1959 malî yılının son ayında, yani içinde bu
lunduğumuz Şubat ayında yapılabilecek tahsilat 
ise 500 milyon lira civarında tahmin olunduğun
dan 1959 malî yılı içinde sağlanacak Devlet va
ridatı yekûnunun 6 milyar 160 milyon lira civa
rında tahakkuk edeceğini şimdiden kesin olarak 
söylemek elbette ki, mümkündür. 

Bizim 1959 gelir tahminlerimizin yekûnu ise 
5 milyar 980 milyon lira idi. Demek oluyor ki, 
bu 5 milyar 980 milyon liralık tahmine karşılık 
6 milyar 100 milyon liranın fevkinde varidat 
sağlamış olacağız. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, artık bu du
rum açıkça belli iken; «Tahsilat, tahminlerin ge
risinden seyretmektedir.» demeye imkân var mı
dır? Böylee bir iddia ancak hakikatleri görmek 
istemiyen bir görüşün ifadesinden başka bir şey 
olamaz. (Soldan, «Doğru» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Muhalefetin, gelir tahminlerinin gerçekleş

mediği veya gerçekleşemiyeceği yolundaki iddia
ları yeni bir şey değildir. Her yıl neticeleri alın
mış veya henüz tahmin halinde bulunan gelirle
rimiz hakkında aynı iddialar ileri sürülür. Biz 
de her zaman kendilerine, gelir tahminlerimizin 
esasları, bu tahminlerin bizde ve dünyada ger
çekleşme nispetleri hakkında açıklamalarda bu
lunuruz. Bütün bunlara rağmen eski ve mesnet
siz iddialarda inatla ısrar ederler. Şimdi, Yük
sek Huzurunuzda, her sene devam ettirilen bu 
iddialarını bir kere daha ele alarak cevaplandı
racağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Neticesi alınmış yıllar olarak 1951 yılından 

1958 yılma kadar iktidarımız zamanında sekiz 
bütçe ile gelir tahmini yapılmıştır. Bu sekiz sene 
içinde bütçelerimizde yer alan gelir tahminleri
nin yekûnu, Musul Petrolleri hissemiz hariç, 21 
milyar 222 milyon 831 bin 647 liradır. Buna mu
kabil yine aynı sekiz sene içinde Devlet varida
tından yapılan fiilî tahsilat 20 milyar 729 mil
yon 150 bin 135 liradır. Demek ki, sekiz senelik 
bir devre içinde yaptığımız gelir tahminlerinde 
ceman 493 milyon liralık bir hata yapılmış, hata 
nispeti fc 2,3 tür, i 
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Bu hesabımızı bugün artık bir sene daha ile

riye götürmemiz mümkündür. Çünkü, 1959 malî 
yılı tahsilatımızı, biraz önce arz ettiğim gibi, ar
tık katîye yakın bir surette hesaplamak müm
kün olabilmektedir. Buna göre 1951 - 1959 malî 
yılları içinde yapılan Devlet varidatı tahmin
leri yekûnu - Musul Petrolleri hissemiz hariç -
27 milyar 203 milyon liradır. Aynı dokuz yıl 
içerisinde, sağlanan Devlet varidatı yekûnu ise 
26 milyar 889 milyon liradır. Bu duruma göre 
1951 den 1959 malî yılı sonuna kadar geçen 9 yıl 
zarfında yapılan varidat tahminleri ancak ve 
ancak 314 milyon lira eksiği ile tahakkuk etmiş
tir. Başka bir ifade ile gelir tahminlerimizdeki 
hata nispeti % 1,15 civarında kalmıştır. Yıllık 
ortalama tahmin hatası 1951 - 1958 devresinde 
62 milyon lira, 1951 - 1959 devresinde ise 35 
milyon liradır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketin ekonomik ve sosyal bünyesinin 

topyekûn değişmekte olduğu bir devrede, bütün 
bir memlekete şâmil ve türlü türlü faktörlere 
tâbi gelir tahminlerimizde dokuz yıl içinde yapı
lan hata nispetinin % 1 veya % 2 gibi çok cüzi 
seviyelerde kaldığını görüyorsunuz. 

Ama muhaliflerimiz bir meselenin ehemmi
yetli veya ehemmiyetsiz olduğuna kanaat geti-
nebilmek için bu görüşün illâ da yabancı mem
leketler veya diğer kaynaklarca da teyidini is
terler. İşte bunu bildiğim için, bizdeki tahmin 
hatası nispetinin çok cüzi olduğu yolundaki 
ifademi yabancı dünya, tatbikatı ile de teyidet-
mek isterim. Üniversitelerimizde okutulan 
(Bütçe) adlı bir kitapta gelir tahminleri ve bu 
tahminlerin gerçekleşme imkânları hakkında 
aynen şöyle denilmektedir: 

«... İngiltere'nin Maliye mütehassısları ve is
tatistikleri hazırladıkları tahminlerle bihakkin 
iftihar edebilirler. Çünkü normal zamanlarda 
tahminlerle hakiki varidat tahsilatı arasındaki 
fark yüzde 2,5 ğu geçmez. Halbuki aynı usul
leri kullanan Amerika Birleşik Devletlerinde 
tahminlerle hakiki rakamlar arasındaki fark 
bâzı senelerde % 47 gibi hayret verici nispetlere 
çıkmıştır...» 

İlim kitaplarının gelir tahminleri hakkında 
söylediği bu. Şimdi dünya tatbikatından da bâzı 
misaller vereyim: Amerika Birleşik Devletlerin
de 1954 yılında Devlet varidatı 68 milyar dolar 
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olarak tahmin edilmiş; tahsilat 64 milyar 700 
milyon dolar olmuştur. Hata miktarı; 3 milyar 
300 milyon dolar; hata nispeti % 4.8 dir Al
manya'da: 1956 yılında federal Devlet gelirleri 
tahmini 35 milyar Mark; tahsilat 33 milyar 281 
milyon Mark; hata miktarı 1 milyar 742 milyon 
Mark; hata nispeti % 4.9 dur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Görülüyor ki, başka memleketlerde yapılan 

% 2.5 nispetindeki bir tahmin hatası , oralarda 
tebrik ve ve takdire lâyık bir başarı olarak te
lâkki edildiği halde, bizim muhaliflerimiz indin
de hattâ bu nfospeftün dununklaki bir tahmin ha
tası dahi bir başarısızlık ve tenkid sebebi addo
lunmaktadır. 

Hakikat olan şudur ki, bütçelerimizde yer-
alan gelir tahminleri, dünyanın en ileri, ekono
mileri ve servis teşkilâtı gelişmiş ve yerleşmiş 
memleketlerde yapılan gelir tahminlerinden da
ha isabetli bir şekilde tahakkuk etmektedir Bu
nun aksini iddia etmek, tahminlerimizi isabet
siz şekilde yapıyorsunuz iddiasında bulunmak 
maksatlı bir iddia olur. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Sözcü, 1960 yılı gelir tahminlerimiz hakkın

da da bakınız nasıl bir iddiada bulunuyor : 
«1960 gelir tahminlerinin tahakkuk edebil

mesi için millî gelirlerin bir yıl içinde şu nispet
te artarak 1960 yılında şu miktara çıkması lâ
zımdır. Bu ise mümkün değildir. Çünkü, istik
rar programı muvacehesinde millî hâsılada, fi
yat yükselmelerinden mütevellit bir artışın bek-
lenemiyeeeğfi tabiîdir. O halde millî gelirde, 1958 e 
nazaran elde edilmesi gereken artış, sabat fi
yatlarla sağlamak gerekecektir. Bu gayrikabil 
olduğuna göre tahminlerde tahakkuk etmiyeeek-
tir.» diyor. 

Sözcünün yukarda hulâsa ettiği sözleriyle 
konuşmasının diğer kısımları arasında, esaslı bir 
tezada temas etmek istiyorum. Sözcü bir taraf
tan; (İstikrar programı muvacehesinde millî hâ
sılada fiyat yükselmelerinden mütevellit bir yük
selme beklenemiyeceği tabiîdir.) demek suretiyle 
gelir tahminlerinin tahakkuk etmiyeceği yolun
daki iddialarına bunu mesnet, diye alırken bir 
taraftan da konuşmasının başka yerlerinde başka 
vesilelerle, önümüzdeki yıllarda fiyatların arta
cağını ifade ediyor. Görülüyor ki, sözcü, bir id
diasını yürütebilmek için ileri sürdüğü bir fikri, 
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biraz sonra tam tersine olarak, başka bir iddia
sına mesnet, diye alabilmektedir. Bu tarz iddia 
ve mütalâaların ciddiyetten mahrum, olacağını 
söylemeye lüzum bile yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
1959 ve tabiatiyle 1960 millî gelir rakamları 

henüz mevcut değildir. Bu yüzden, makbul ve 
mâkul bir sebep zikretmeden; (Millî geliriniz şu 
seviyeye çıkmıyacaktır. Binaenaleyh, gelir tah
minleriniz de tahakkuk etmiyecektir.) yolundaki 
bir iddianın ne kadar yersiz ve ne kadar mes
netsiz olduğu aşikârdır. Hakikat olan şudur ki, 
•millî gelirimiz, kalkınma hamlelerimize ve yatı
rımlarımıza muvazi olarak her yıl mühim artış
lar kaydetmekte ve Devlet bütçemizde, gelir ola
rak bu artışlardan hissesini almaktadır, önü
müzde 1960 yılı için bir tahmin yapmak icab-
ederse, millî gelirdeki artışın, geçmiş senelerde 
kaydolunan artışların fevkinde olacağına hük
metmek icabeder. Yatırım faaliyetlerinin daha 
da çoğaldığı, evvelce yapılan yatırımların tam 
semerelerini vermeye başladığı sanayiimizin 
muhtacolduğu hammadde ve işletme malzemele
riyle diğer ihtiyaçlarının çok daha tatminkâr bir 
şekilde temin edildiği, ithalâtın, ihracatın büyük 
ölçüde arttığı bir devrede millî gelirin artmıya-
cağmı veya daha az artacağını ileri sürmek esas
sız bir iddia olmaya mahkûmdur. 

Halk Partisi sözcüsünün, 1960 yılı gelir tah
minlerinin tahakkuk etmiyeceği yolundaki görü
süne mesnet ittihaz ettiği diğer bir husus da ta
sarlanan ithalâtın yapılamıyacağı hakkındaki 
iddiasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1960 yılına, bu yılın kendine mahsus ithalât 

imkânları yanında 1959 dan müdevver munzam 
fiilî ithalât imkânlariyle giriyoruz. Bilindiği gibi 
1958 Ekiminden itibaren ilân olunan ilk üç ko
tanın mecmuu 551 milyon dolardır. Tahsis ve 
transferleri .zamanında yapılan bu kotalara dâ
hil mallardan şimdiye kadar ancak bir kısmı 
gümrüklerimizden geçmiştir. Bilhassa ikinci ve 
üçüncü kota mallarının büyük bir kısmı ise 
memleketimize henüz sevk edilmiştir. Bunlar 
önümüzdeki aylarda gelecektir. 

Bundan başka muhtelif anlaşmalarla sağlan
mış kredilerle yapılacak ithalât vardır. Eximbank 
ve D. L. P. den temin olunan 75 milyon dolarlık 
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kredi ile, ve 50 milyon dolarlık İtalyan kredisi I 
ile temin olunan ithalât keza 1960 ta realize edi
lecektir. Bu kredilerle yapılacak ithalât biraz 
önce arz ettiğim kota rakamına dâhil değildir. 

önümüzdeki sene çok genişliyecek olan ihra
cat imkânlarımıza muhtelif yardım ve kredi-: 
ferle sağlanan diğer munzam imkânların da ilâ
vesiyle bu sene ithalâta tahsis edeceğimiz imkân
lar geçen seneden çok daha fazla olacaktır, 

Mufhtereın arkadaşlarını. 
Öalk Partisi sözcüsü, mutlak rakam olarak 

alındığı takdirde 1960 bütçesinin Cumhuriyet 
devrinin en kabarık bütçesi olduğunu, ancak 
fiyat yükselmelerinden mütevellit artışlar ber
taraf olunduğu takdirde 1950 ye nazaran gider-
lerdeki artışın ifade edilen nispetlerde olma
dığını, gelirlerde de ayni durumun mecvut ol
duğunu söylemektedir. 

Bu mütalâa, bütçedeki, bütün masraf tertip
lerinin topdan eşya fiyatlarına tâbi olduğu esa
sına dayanmaktadır. Böyle bir görüş tamamen 
hatalı bir görüştür. Malûmdur ki, bütçedeki 
masraf tertiplerinin bir kısmı, toptan eşya fiya
tı endeksi ne olursa olsun, ya sabit kalır veya
hut da pek az değişir. Bu yüzdendir ki bütçe 
varidat ve masraflarının tamamı ile toptan eş
ya fiyatları endeksi arasında bir irtibat kur
mak doğru olmıyan neticeler verir. Bununla 
beraber kendilerini tekrar tatmin etmiş olmak 
için 1950 den önceki ve sonraki devirlerin Dev
let varidatı seyrini toptan eşya fiyatlarına gö
re tetkik edeceğim. 

1938 yılı varidat ve toptan eşya fiyatları 
100 itibar olunduğu takdirde 1950 yılına kadar 
geçen 13 yıl içinde Devlet varidat tahsilatı 100 
den, 111,7 ye çıkmıştır. Yani bu 13 yıl içinde 
Devlet varidatı ancak % 11,7 artmıştır. 

Şimdi aynı mukayeseyi 1950 den sonrası 
için yapıyorum. 1950 yılının Devlet varidatı ve 
toptan eşya fiyatı 100 itibar olunursa tahsilat 
1958 de % 161 e ve 1959 muhtemel tahsilâtına 
göre ise de % 196 ya çıkmıştır. 

Demek ki 1950 den önce 13 senelik bir dev
re içinde Devlet varidatı ancak % 11,7 arttığı 
halde 1950 yi talkîbeden 9 yıl içinde varidatı-

• nıız •% 96 nispetinde artmıştır. Yani 1951 - 1959 | 
«arasında Devlet varidatında reel olarak elde j 
"olunan artış 1938 - 1950 arasında elde olunan 
reel artışın 8,5 mislidir, j 
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Muhalefetin, iktisadi kalkınmamıza muvazi 

olarak artan Devlet gelirlerinin artış sebebini, 
kısmen de olsa, fiyatlara veya para değerine 
bağlıyan görüşünün sakatlığını belirtmek için 
birinci konuşmamda yapmış olduğum bir muka
yeseyi huzurunuzda tekrar arz etmek isterim. 

1951 ylımda Gelir Vergisinden elde ettiğimiz 
varidat 209 milyon lira iken nihayete ermek 
üzere 1>ulunan 1959 yılında Gelir Vergisi tahsi
latı 1 milyar 500 milyon lirayı aşacaktır. De
mek ki bu verginin hâsılası 8 yıl içinde 7 misil
den fazla artmıştır. Bu devre içindeki toptan 
eşya fiyatı endekslerindeki yükselme nazarı iti
bara almsa dahi, vergi hâsılasındaki 7 misil 
artışı bununla izah etmek mümkün olur'mu? 

Memlekette yeni yeni iş sahaları açılmamış, 
istihsal, kazanç imkânları misillerle artmamış 
olsaydı bu neticenin elde edilmesi kabil olur 
mu idi? İşte hakikat budur. Bu vesile ile Halk 
Partisi sözcüsünün düştüğü bir tezata da işaret 
etmeden geçemiyeceğim. Halk Partisi sözcüsü, 
varidat bütçesinden bahsederken (Geçmiş yıl
ların tecrübesi göstermiştir ki Devlet gelirle
rinde yavaşlamalar başğösterince... Vergilere 
zamlar yapılmış veya yeni vergiler ihdas edil
miştir.) demektedir. Halbuki aynı sözcü, biraz 
önce de arz ettiğim gibi, para değerinin düş
müş ve toptan eşya fiyatlarının yükselmiş ol
duğunu, bu halin de bütçe gelirlerini yükselt
tiğini ifade, etmiş idi. Demek ki sözcüye göre 
ayni faktör bazan bütçe gelirlerini artırıyor, 
bazan da azaltıyor, yavaşlatıyor. 

Tenkidlerin, nasıl değişik ölçülere istinadet-
tirildiğini, hâdiselerin nasıl işlerine geldiği şe
kilde kullanıldığım beş dakika önce söyledikle
rini, beş dakika sonra nasıl unutuverdiklerini 
tesbit etmiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vergi sistemimizi âdil ve memleket şartlarına 

uygun bir hale koymak için sarf ettiğimiz gay
retler malûmunuzdur. Bu maksatla yapılan ça
lışmalarda, bir taraftan ekonomik gelişmemizin 
hızlandırılması için vergi yönünden alınması lâ-
zımgelen tedbirler ittihaz olunurken bir taraf
tan da âmme hizmetlerinin daha iyi görülmesi 
ve bizzat yine kalkınmaya sarf olunacak Devlet 
varidatının sağlanması çarelerinin ön plânda- tu
tulduğu malûmunuzdur, 
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Hal böyle iken Halk Partisi sözcüsünün, ver

gi sistemimizin yatırımları ve istihsali engelle
diği hakkındaki iddiasının,, ne kadar sathi oldu
ğunu ilk bakışta anlamak mümkündür. Mütaad-
dit vesilelerle, rakamlariyle ve eserleriyle ispat 
ettiğimiz gibi memleketimizde, iktidarımız zama
nında, muazzam yatırımlar yapılmış ve geçmiş 
devirlerin istihsal gücünün misillerle üstünde 
bir istihsal hacmi elde edilmiştir. Bütün bunlar 
malûm ve bütün gayretlerimiz yeni yatırımlara 
ve yeni yeni istihsal hacmi artışlarına matuf 
iken, nasıl olur da vergi sistemimizin yatırımları 
ve istihsali engellediği söylenebilir? 

Bu iddianın mesnetsizliğini tesbit edebilmek 
için sadece ithalât istatistiklerine bir defa göz 
atmak kâfidir. Bu istatistiklerde, yatırım mad
delerinin ve istihsal vasıtalarının her yıl artan 
bir ölçüde yer aldığını derhal görmek kabildir. 
Vergi sistemi yatırımları engelliyen bir memle
kette bu durum görülebilir mi? 

Diğer taraftan gider vergileri kanunumuzda 
en düşük vergi nispetine tâbi tutulmak suretiyle 
en çok teşvik olunan madde ve malzemenin ba
şında istihsal vasıtalarının yer aldığını muhale
fet sözcüsü bilmiyor mu? Sanayide kullanılan 
elektriğin sınai müesseselerde ve çiftliklerde is
tihsal edilen akar yakıtın, sanayi erbabını ve 
müstahsili himaye ve hattâ teşvik edecek bir se
viyede mükellefiyete tâbi tutulduğunu sözcü bil
miyor mu? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memletimizde elektrik istihlâkinde umumi 

olarak kilovat başına 3 kuruş vergi alındığı hal
de sanayide kullanılan elektrik enerjisinden alı
nan vergi kilovatsaat başına bir kuruştur. Görü
lüyor ki, Elektrik İstihlâk Vergisi mevzuunda 
sınai müesseselerimiz gereken himayeye mazhar 
olmuşlardır. 

Memleketimizde akar yakıtlardan alman ver
gi dünyanın hemen hemen bütün memleketlerin
de alınan vergilerden daha hafiftir. Bunu bir 
misal ile ispat etmek mümkündür. Filhakika 
memleketimizde meselâ benzinden alman bil
cümle mükellefiyetlerin yekûnu kiloda 49,5 ku
ruş olduğu halde Belçika'da 60 kuruş, İtalya'da 
151 kuruş, İsveç'te 88 kuruş, Yunanistan'da 77 
kuruş, Lüksemburg'da 60 kuruş ve İngiltere'de 
69 kuruştur. 
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Keza memleketimizde motorinden alman yer

giler yekûnu kiloda 22 kuruş olduğu halde me
selâ, Amerika'da 31 kuruş, Yunanistan'da 95 ku
ruştur. 

Görülüyor ki, bu iddianın da bir dayanağı 
mevcut değildir. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Hâkimiyetin hakiki sahibi bulunan Büyük 

Türk milletine ve onun çok şerefli mümessilleri 
olan sizlere, bütçe müzakereleri münasebetiyle 
hesap verinken, mu'halefelin haksız, insafsız ve 
maksatlı tenkidleri cevaplandırmak için yaptı
ğım bu uzun konuşmalar, burada nihayete er
mektedir. 

Milletimizin ve vatanımızın bugününü ve ya
rınını teminat altında bulunduracak olan bütün 
tesisler; fabrikalar, barajlar, silolar, limanlar, 
enerji santralleri, hastaneler, me'ktepler, yollar, 
köprüler milletimizin, onun şerefli "mümessili 
olan sizlerin ve medeni âlemin gözleri önünde 
muhteşem bir manzara arz etmektedir. 

Bu muhteşem manzarayı, milletimiz iftihar 
duyguları, heyecanlı tasvip ve teşvik tezahür
leri içinde seyretmekte ve karşılamaktadır. 

Her zerresinde para ve emek olarak Türk 
milletinin alın teri ve göz nuru bulunan bu aziz 
vatanın, ileri milletler safında ve sırasında lâ
yık olduğu şerefli 'mevkie yükselten ve yüksel
tecek olan bu medeniyet abideleri karşısında, 
heyecan duymayan, onu alkışlamıyan bir zümre 
var. 

Bu zümrenin mukadderatı, Türk milletinin 
mukadderatından ayrı mıdır? Hayır. 

Fakat bu zümre, korkunç bir parti ihtirası
nın pençesindedir. Ve onun esiridir. 

Bu zümre milletimiz için iyi olan her şeyi 
vicdanında duysa da, hissetse de izhara mukte
dir değildir. 

Bu zümre, şu sıralarda oturan (hattâ kendi 
parti teşkilâtı ile irtibatı kesilmiş bir avuç Halk 
Partisi GTrupudur. 

Beyefendiler, millî menfaatleri hiçe sayan 
sözleriniz, maksatlı hareketleriniz, ne kadar tah-
tipkâr olursa olsun, vatan safihmda mâkes bu-
lamryaeaktır. 

Türk milletinin bağrından doğan, onunla 
el ele bulunan iktidarımız ise bu mîlleti yük
seltecek, refaha ulaştıracak, bizden sonrakilere 
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fau. vatanı huzur içinde mamur ve müreffeh bir 
vatan olarak teslim etme yolundaki imanlı ça-
lışmalarına,büyük bir azim ve karar ile devam 
edecektir. 

Kadirşinas, vefalı ve asil anlayışlı büyük 
millet, bizden bu yolda hizmet bekliyor. Bu 
yolda hizmet ettiğimiz için, emanetini, müzaha-
retini, teşvik ve teşçiini bizden esirgemiyor. 
(Soldan, bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

REİS — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte

rem ve değerli arkadaşlarım; 
1960 malî yılı bütçesi üzerinde söz alan mu

halefet sözcüsü, Fransa'dan aldığı Clemeneeau 
misali ile söze başladı - ki sonra o misalin ne ha
le geldiğini göreceksiniz - ve Clemeneeau misaliy
le konuşmasını bitirdi. 

Bendeniz, usule ittiba ile aynı yoldan hare
ket suretiyle İngiltere'den aldığımız bir parlâ
mento olayı ile konuşmama başlıyacağım. An
cak bu olayın ruhuna nüfuz edebilmek için bir 
açıklama yapmakta fayda vardır. Bilirsiniz pi
kaba bir penny atılınca plâk değişir. 

Şimdi olaya geliyoruz. «İngiltere parlâmen
tosunda bir muhalefet hatibi, tıpkı bizim muha
lefet hatiplerimiz gibi, konuşuyor, konuşuyor.. 
Konuşuyor, dönüp dolaşıp, yine konuşuyor.» 
Bizim oğlan bina okur, döner döner yine okur, 
kabilinden.. Fakat bu konuşmalar, nihayet, ga
yet basiretli, gayet hâdiselerin mahiyetini esa
sından bilen, ciddiyetle bilen bir mebusun taham
mülünü taşırıyor ve cebinden çıkardığı bir peni
yi, spiker denen reisin masasına doğru fırlatı
yor. Para gidip reisin masasına çarpıyor ve re
is, «hangi centilmen attı bu peniyi?» Diyor : Bu
nun üzerine peniyi atmış olan mebus, ayağa kal
kıyor ve «ben attım» diyor. Reis «lütfen celse
yi terk ediniz» diyor. Mebus, «peki, ben celseyi 
terk ederim, fakat lütfen düğmeye basınız plâk 
değişsin» diyor. (Soldan gülüşmeler) (Sağdan 
gürültüler, gülünecek şey mi? sesleri) Muhale
fet sözcüsünün, fikir ve kanaatlerinin heyeti 
umumiyesinin ifade, ruh ve maksadını bu değiş-
miyen plâkta, on seneden beri değişmiyen plâk
ta toplamak mümkündür. İngiltere gibi bir 
memlekette, bir celse bile tahammül edilmiyen 
ve bizim on seneden beri sabırla dinlediğimiz bu 
değişmez plâkta beliren, sözde tenkid sesinin 
muhtevasını şimdi bölümlere ayırıp esasa gire
ceğim. 
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Şimdi bu tenkidlere gelelim : 
1. Muhalefet sözcüsü bütçesiyle, yatırımla-

riyle, iktisadi cihazlanmasiyle, fiyat politikasiy-
j le Demokrat Parti iktidarının tutumu isabetsiz-
| dir, diyor. 
i 2. Murakabe yoktur, icrayı hükümet 'zihni

yeti murakabeyi Önlemektedir. 
3. Anayasaya, söylenen sözlere, programla

ra itibar olunmuyor. 
4. Asıl mühim ders, asıl gaye, asıl hedef, 

Başvekil istifa etmelidir veleddâlin âmin. 
Şimdi, birinci kısımda yer alan iddiaları Hü

kümet ve iktisatçı arkadaşlarımız birer birer' ee-
veplandırdılar. Bu zaten bendenizin ihtisasımın 
hududu dışındadır. Ben diğer mütalâalar üzerin-^ 
de mâruzâtta bulunmaya ve mümkün olduğu ka
dar vaktinizi almamaya, safarinizi suiistimal et
memeye, hele ve hele, canınızı sıkmamaya çalışa
cağını. 

Murakabe yoktur diyen muhalefet hatibi, ev
velâ, Meclisteki kavgaları misal olarak gösterdi ve 
bir dalâletin mevcudiyetine işaret etti. Hakika
ten öyledir. Yalnız bu kavgaların menşei, - hafı
zanızı irşat buyurursanız - daha henüz Demok
rat Partinin ilk hükümet programının şu Meclis
te okunduğu günlerdir, iktidara gelmiş olan De
mokrat Parti mebuslarının büyük'kısmı, muhale--
fette 30 mebustan gayrı bütün gelen arkadaşla
rın hepsi yeni, birbirlerini dahi tanımazlar, hâdi
selerin cereyanını bilmezler, mesele nedir, vaz'edi
lecek, poze edilecek dâvanın esasından malûmat
ları yok. Ama bir kavgaya kararlı olarak ahzı 
mevki ederlerse oradan başlar, üç seneden beri, 
daha üç gün evveline kadar, bu kavga devam 
ederse, elbette ki, bu Meclisin bünyesinde veya
hut partiler münasebetinde, bir dalâletin mevcu
diyetini inkâr etmeye imkân yoktur. Ama bu da
lâletin kaynağını araştırdığımız zaman bu kay
nağın, bu suyun durmadan, durmadan ve durma
dan, muhalefet sathından nefbaan ettiğini açıkça 
görmüş oluyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım, yine muhalefet mebusu 
arkadaşım ilâve ediyor, diyor ki, Anayasaya göre 
hâkimiyet failâkaydüşart milletindir. Teşri ve 
icca salâhiyeti Büyük Mecliste temerküz eder. 
Meclis Hükümeti her zaman murakaibe ve ıskat 
edor. Hâkimiyete mugayir bir gaye takiboluna-
nıaz. Hükümetin parlâmentoya hâkim olması, ne 
hakÜı ne de haddidir... Derhal yapıştıralım ve 
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sonra da devam edelim. Ona ne şüphe. Bunun hi
lafını iddia edecek, bu memlekette bunun hilafını 
iddia edecek insanlara imkân verir mi bu millet? 
Yalnız bir şeye yine işaret edeceğim : Ona ne 
şüphe ey muhterem sahibinin sesleri, bütün bun
ları sahibine ulaştırmanız için nice elîm günler 
geçti. O günlerde ne yaptınız demekten nefisleri 
menetmek, nefise eziyet demek olur. 

Şimdi geliyoruz iddiaların esasım tahlile, mu
rakabe yokmuş, arkadaşlarım, - izahtan müstağni
dir - bu memlekette, bu Mecliste komisyonlar, 
Bütçe komisyonları, Maliye komisyonları, bütün 
komisyonlar, Meclis müzakereleri, Meclis müna
kaşaları, sözlü sorular, daha düne kadar bu Mec
lisi saatler ve saatlerce işgal eder önergeler... 
Bunlar murakabe değil mi? Hayır. Hayır, bunlar 
murakabe değil, muhalefete göre bunlar muraka
be değil. E nasıl olur murakabe? Murakabe, arz 
ettiğim gibi, bize ve dünya ölçülerine göre söyle
mek, münakaşa etmek, müzakere etmek ve mese
leleri milletin heyeti umuıniyesinin ıttılaına arz 
etmektir. Ama onlara göre bu murakabe değildir. 
Nedir? Ya söylediklerini kabul edersiniz veyahut 
da hükümetleri ıskat edersiniz. Eğer dediklerini 
yapmaz, yani söylediklerini tamamı tamamına tat
bik etmez, veyahut hükümetleri ıskat etmezseniz 
murakabe mevcut değildir. 

işte murakabe zihniyeti, işte murakabe telâk
kisi, şimdi arkadaşlarım, böylesine olursa, de
nilenler kabul edilmez, Hükümetler ıskat olun
mazsa, ne millî hâkimiyet vardır, câridir ne de 
hâkimiyet bilâkaydüşart milletin olur, ne teşriî 
ve icrai salâhiyet Mecliste temerküz eder, ne de 
murakabe vardır. Fakat Hükümet düşürülür
se, hele siz, ey Muhterem Demokrat Parti Grupu, 
bu düşüreceğiniz Hükümet, eğer Menderes Hü
kümeti olursa, yaşasın millî hâkimiyet... 

Arkadaşlar, dikkat ederseniz derdin nerede 
olduğunu anlarsınız. Hukuk nizamında, parl-
manter çalışmalarda, prensiplerin münakaşa ve 
tahlilinde değil, şahıslar üzerinde tekasüf eden 
sakim 'bir zihniyetle fcarşıkarşıya bulunmakta
yız. (Sağdan, «Allah, Allah sesleri) Allah, Allah 
demeye ne hacet, bu derdi, bu hırsı bizzat siz ifa
de etmektesiniz, geleceğiz: oraya, biraz sabırlı 
olun. 

Netice olarak, arz ettiğim gibi, murakabeyi 
şuraya bağlıyorlar. Türkiye'de Meclisin ayakta 
durması, Hükümeti murakabe etmesi, ve mura
kabe ise. Hükümetin düşürülmesine bağlıdır. 

1960 0 : 2 
Başka murakabe yolu tanımıyorlar ve ilâve edi
yorlar. Bu murakebenin önüne icrayı Hükümet 
zihniyeti geçmiş bulunmaktadır. 

Bunu nereden çıkarıyorsunuz diye sorduğu
nuz zaman cevap hazır. Fakat, öyle bir cevap 
ki, hakikat ile alâkası yok, dayanılan, cevap ola
rak ileri sürülen meta değiştirilmiş, öz, hakiki 
ve sapasağlam malımız, taklit edilerek, taklit 
damgası basılarak piyasaya sürülmüştür. (Sağ
dan, «Allah, Allah» sesleri) İspat edeceğim. 

Bakın beyler, Hükümet programında mura
kabenin önlendiği zihniyeti mündemiçtir, diyor 
ve size şunu okuyor, (Sağdan, «doğru» sesleri) 
şimdi göreceğiz neresi eğri, neresi doğru. Hükü
met programı murakabe zihniyetini, murakabeyi 
önlemiş ne ile? Programına koyduğu şu fıkra
larla.... Ne imiş o fıkralar, değiştirilen fıkralar 
ne imiş? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Değiş
tirilen yok. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Dinleyi
niz beyefendi, bizzat sizi hakem yapacağım. Çok 
istirham ederim, bunlar metin üzerindeki müna
kaşalardır. Dinleyin arkadaşlar. Kelime üzerin
de cambazlık yapmak kolay şeydir. Metin var 
ortada. 

Şimdi bakınız diyor ki : 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey; dün 
ben konuşurken müsaade etmediniz. Meclise, can-
bazhk, diyor. (Soldan, gürültüler) 

REİS —- Hasan Bey; bu hareketiniz sükûneti 
ihlâlden başka bir şey değildir. Size bir ihtar 
cezası veriyorum. Aldığınız ihtarların sayısı eok 
artmıştır, çok dikkatli olmanızı hatırlatırını. 

Devam buyurun. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Sayın Be-
kata'ya. göre, murakabeyi önliyen Hükümet 
zihniyeti kendisinin şu fıkralarında mündemiç. 
imiş; okuyorum : «Her şeyin murakabe ile baş
layıp, murakabe ile bittiği zehabını yaratan bir 
zihniyetin bir memleket için faydalı neticeler 
vereceğine kaani olmaya imkân yoktu r.s> 

Hükümet bunu demiş diyor arkadaşlar, ba
kın şimdi Hükümetin programına. 

Şu üç bentte, Hükümetin bizim muhalefet 
sözcüsünün cımbızla, kenarından köşesinden tu
tup, tahribetmek istediği bina üç bent üzerine 
oturtulmuştur. Bu üç bendin mâna ve maksadı 
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birbiriyle tedahül halindedir, birbirini tamamla
maktadır. 

Üe bent vardır. Yani bunun içinden cımbız
la işe gelen sökülüp alman şeyler yok mu? Bun
lar 3 ncü bendin içindedir. Şimdi lütfen dinle
yiniz, Resmî gazetede çıkmıştır, tam metin... 
Reddi cerhi mümkün değildir, okuyorum : «îcra 
salâhiyetinin nizam ve kanunlar dairesinde en 
uygun ve faydalı şekilde kullanılabilmesini te
min edecek olan murakabe hakkının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde mevcut bulunduğu ha
kikati » 

Madde 1. — Bu hakikatin yanında - birinci 
bent daha bitmedi. Devam ediyor - bu hakika
tin yanında, her gün birçok karar ve tedbirle
rin alınmasını zaruri kılan ve bugünkü dünya ve 
memleket şartları içinde her zamandan büyük 
bir nezaket ve ehemmiyet arz eden icra kudre
tinin T. B. M. M. de tecelli ve temerküz etti
ğini de hatırlamak lâzımdır. Gördünüz mü? 
Programın bu hükmünü 1 nci bendi, murakabe
nin hakikatini kabul • etmekte, icrai ve teşriî sa
lâhiyetin Meclise mevdu, onun bünyesinde mün
demiç bulunduğunu tasdik etmekte ve ona hür
metini ifade etmektedir. Şimdi birinci bent bit
ti. Gelelim ikinci bende, «Ancak böylesine yapı
cı bir icra ve murakabe anlayışı iledir ki, bu
günkü millî hayatımızın gûnagûn ihtiyaç ve 
icaplarını sürat ve isabetle karşılıyabilnıek, mil
letimizi, hasretini çektiği ileri seviyeye ulaştı
rabilmek ve memleketimizi muhataralardan ge
reği gibi ve tam bir kifayetle koruyabilmek 
mümkün olur.» 

Bent iki : Şimdi asıl burada, muhalefetin 
fikri yıkılacaktır. 

İkinci bent : «Murakabe vazifesinin, icra ve 
tatbikatın daha mükemmel olmasını temin ga
yesine matuf bulunduğu hakikatmdan mütegafil 
görünerek her şeyin murakabe ile başlayıp mu
rakabe ile bittiği zehabını yaratmaya varan bir 
zihniyetle» (Sağdan,.«Evet, evet» sesleri) Dinle, 
türlü engellemelere, hattâ sabotajları andıran fa
aliyet ve hareketlere giden bir sistemi kabul et
meye imkân yoktur» diyor. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Gördünüz mü hakikati"? Şimdi arkadaşlar, 
program, netice itibariyle ne diyor? Murakabe 
Büyük Millet Meclisine mevdudur, bu bir haki
kattir, diyor, icra kudreti de Büyük Millet Mec-
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lisinde mündemiçtir, bu da bir hakikattir. Mu
rakabenin yapıcı olması, memleketi refaha gö
türmesi asıldır, diyor. Murakabenin daha mü
kemmele matuf olması hakikatmdan tegafül 
olunmamalıdır, diyor ve türlü engellere varan ve 
hattâ sabotajları andıran faaliyetler şeklinde te
celli etmesi sistemi kabul olunamaz, diyor. Bu
gün de diyoruz yarın da diyoruz. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) Hakikat budur. 

Hakikat bu iken, onlar ne yaptılar! Şu üç. 
bentte toplanan, Meclisin murakabesinin olduğu 
icra ve teşriî kuvvetinin Meclise mevdu bulun
duğu, engellemelere ve sabotajlara müncer ola
cak bir murakabenin caiz olmadığı ve saire şek
linde beliren bir fikri, kenarından, köşesinden 
hançetüyerek, muştalıyarak, her şeyin muraka
be ile başlayıp, murakabe ile bittiği zehabını ya
ratan bir zihniyeti kabule imkân yoktur şekline 
sokan bir zihniyet bu memlekete zararlı bir 
zihniyettir. (Sağdan, gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz ki, söyledi
ğinizi ters gösteren, yazdığınızı yanlış okuyan, 
kastınıza başka mâna veren, ayakta dimdik du
ran eserlerinizi kizbin aynasında başaşağı göste
ren bir muhalefetin,--bir.de baskın çıkıp siyasi 
partilerin karşılıklı saygısından dem vurması sa
dece bu aziz yurtta cereyan eden bir komedya
dır. 

Bir defa murakabeden ayrıldıktan sonra, muh
terem Reisicumhurun bir sözüne dayanıyorlar. 
Muhterem Reisicumhurumuzun, 1948 de söyledik
leri nutuk üzerinde duruyorlar. Bir defa Demok
rat Partinin murakabe zihniyetini reddettiği hak
kında Hükümete isnadolunan fikrin, açık olarak 
huzurunuzda ve millet huzurunda yıkıldığını 
gördükten sonra, bir de şimdi bu fikir üzerine 
bina edilen hükme bakalım. Sayın Bayar, «Bir 
parti gerek iktidarda olsun, gerek olmasın, ne ya
pacağını, yaptıracağını bilmelidir. Partilerin 
programları vardır. İktidara geldikleri zaman o 
programı tatbik etmekle 'borçlarını öderler.» bu
yurmuşlardır. Bunu, bu şekilde izah eden hatip, 
ondan sonra «Borçlarınızı ödeyin.» diye yakamı
za yapışmaktadır. 

Arkadaşlar, bu borçlar çoktan ödenmiştir. 
ödenmeye devam edilmektedir ve hattâ taahhü-
dedilmiyenler dahi yerine getirilmeye devam edil
mektedir. Bu hakikati milletten saklamaya imkân 
yoktur. Fakat yine bu el yakamızdan ayrılmı-
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yor. Bu sefer programınıza el atıyorlar. Demok- I 
rasiyi millî menfaat ve insanlık haysiyetine en 
uygun bir prensibolarak tanır ve milletin siyasi I 
olgunluğuna inanırız, diyen programımıza istina
den bunlara itibar olunmuyor ve milletin siyasi j 
olgunluğu kabul olunmuyor, demek suretiyle I 
hem davacı hem de kadı mevkiinde huzurunuza 
çıkıyorlar. Arkadaşlarım, programımıza dayana
rak ileri sürdükleri bir hakikat vardır. Bu haki
kat, ilâhi bir adaletin bir kere daha tecellisine 
yol açmış ve intakı ha'k düsturunun yâdına \ esi
le olmuştur. Şimdi arz edeceğim, demokrasi, mil
lî menfaate uygun bir prensip demektir. Bunu 
böyle kabul ediyorlar değil mi? Millî menfaat 
kelimesi üzerinde bilhassa durmanızı rica edece
ğim. Biraz sonra oraya geleceğim. Demokrasi, 
insanlık haysiyetine uygun prensip olarak kabul 
edilmektedir. Bunu da lütfen unutmayın. Demok
rasi, milletin siyasi olgunluğuna inanmak demek
tir değil mi? Bunu da lütfen unutmayın. 

Bu iddia ile karşımıza çıktıklarına göre, yal
nız Allah'a hamd ederiz lki, Allah İra sözleri kim
lere söyletiyor? 

Arkadaşlar, millî menfaat değil mi? Millî 
-menfaat senelerden beri durmadan ve usanmadan, 
hattâ tekrarı zait olsa dahi, tekrarında fayda 
vardır fehvasınca, Kore kararlan gibi Türk 
milletinin, dünya milletlerinin menfaatine veril
miş, yapılmış bir tasarrufu, bu tasarrufun kudsi-
yetinin, dünya tarihlerince da kabul olunduğu 
bir tasarrufu ele almak suretiyle, oradan başla
yarak, bu memleketi maliyesi müflis, iktisadiya
tı mahvı nıuzmahil, iç. itibarı mefkut dış itibarı 
nnefkut, dış itibarı namevcut, tarlası, fabrikası, 
suyu, madenleri, petrolü, ecnebi sermayenin pen
çesinde gösterilen ve iftiralarla tezyifedilen, dün- I 
yaya ilân edilen, böyle tanıtılarak bu memleketin 1 
rızkını kesenler, piyasasını kurutanlar, demokra
tik prensiplere riayetkar ve millî menfaate hiz
met ediyorlardı, değil mi? En küçük parti âza
sından tutunuz, idaresine, Hükümetine, vekille
rine varıncaya kadar, kimseyi bırakmadan, men
supları olan gazetelerde, mitinglerde, meydanlar
da ve kongrelerde ve hattâ bu Meclisin sakfı al
tında, türlü tecavüzlere tâbi tutarak şeref ve itibar 
ve haysiyetlerini rencide etmek gayretini esirgemi-
yenler, demokrasiyi insanlık şeref ve haysiyeti- I 
nin nigâhbanı olarak tanıyorlar ve öyle hareket 1 
ediyorlardı değil mi? Ondan sonra, 1946 dan be- 1 
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ri önlerine dikilen ve siyasi olgunluğundan kim
senin şüphe etmeye hakkı olmıyan, 1950 den be
ri bunu ispat eden Türk milletinin büyük bir ek
seriyetini, baldırı çıplaklar, başı kasketliler, has-
so ve memolar diye, ilân eden 'bu zihniyet, de
mokrasiyi milletin siyasi olgunluğunun ölçüsü 
olarak kabul ediyordu değil mi? Bu hakikatler 
ortada dururken şimdi bütün bunları Demokrat 
Parti iktidarına izafe etmek ve bu zihniyeti onun 
malı gibi göstermek ve böylesine kolayca işin 
içinden çıkıp gideceklerini zannedenlerin Meclis 
huzurunda da, millet huzurunda da aklandıkla
rını bir kere daha anlamış bulunmaktadırlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, programımızın 
9 ncu maddesine de istinadetmektedirler ve bizi 
bu madde ile hatalı göstermeye çalışmaktadırlar. 
Hepinizin bildiği gibi, Demokrat Partinin prog
ramının dokuzuncu maddesi, millî iradenin, tam 
tecellisini seçimlerin, her türlü müdahaleden 
uzak ve serbest olarak gizli reyle yapılmasına, 
siyasi partilerin eşit haklara sahip 'bulunmasına 
'bağlama'Madır. Seçimlerin serbestliğini bozacak 
hareketleri millî hâkimiyete karşı işlenmiş bir 
suç addederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyi yine hatır
latmama izin vermenizi rica edeceğim. Bu mad
deye inanıyorlar mı? Bu maddenin hükümleri 
şayanı hürmet midir? Bu maddeye aykırılığı mîl
lî hâkimiyete karşı işlenmiş bir suç sayıyorlar 
mı? Saymadıklarını söyliyebilmelerine imkân yok. 
Kabul ettiklerini burada ifade ettiklerine göre, 
o halde, bu program 1946 dan evvel ilân edilmiş 
bir programdı. O halde bu programların hüküm
lerine riayet etmiyenler hâlâ bu suçun hesabını, 
ne Meclise, ne de Türk milletine ödemiş değil
lerdir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, isnat kampan
yası biraz daha ileri götürülmektedir. Şimdi bu
nun muhasebesine geçiyorum. Programımızla hak
sız yere bizi itham ettikten sonra Anayasaya ge
çiyorlar. Her Türk hür doğar, hür yaşar, kanun 
nazarında müsavidir, şahsi masuniyeti vardır, ya
zı, seyahat, hürriyeti Türklerin tabiî hakların
dandır, can ve mal taarruzdan masundur. 

tşte diyorlar, «Biz, bu hükümlerin vatan
daşa eşidolarak tatbikini istiyoruz. Bu haklar 
Türk vatandaşına doya doya verilsin istiyoruz, 
kanun nazarında müsavat istiyoruz.» 

Çok muhterem arkadaşlar, bu sözlere hay
ret etmemek mümkün değildir. Bu nasıl bir 
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bir iddia? Bu nasıl bir bühtan? Bu söyledik
lerinin bu memlekette meveudolduğunu inkâr 
edecek cesareti nereden buluyorlar? însan bu 
iddialara baktığı zaman, insanlara zulmeden, 
işkence ile helak eden Efesüs Hükümdarı Dat-
yos'un gaddarlığından kaçıp kurtulmak için ma
ğaraya saklanan Bshabı Keyfin bile, âdil hü
kümdar Teodyos'un icraatını görmek için uyan
dılar da, yirminci asrın demokratik Türkiye-
sinde bu zevatı hâlâ uyanmamış görmekteyiz. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Belli ki, uya
nıp hakikatleri görmek istemiyorlar. Ama al
danıyorlar uyanmamakla, kendilerine de, mil
lete de yazık ediyorlar, uyanmaları gerekir. 
Uyanıp şunları görmeleri gerekir ki,: Beyan bu
yurdukları hükümleriyle ve bütün hükümleriyle 
Anayasayı raftan indiren, tozuna silen ve Türk 
milletinin hakları uğruna tatbik mevkiine koyan, 
bu günün iktidar partisi ve bu günün Hüküme
tidir. (Soldan, bravo sesleri) Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun hükümlerini ve bu hükümlere ina
narak programına koyduğu demokratik prensip
leri bu memlekette geçer akçe haline getiren, 
Demokrat Parti iktidarıdır. (Alkışlar) Bütün 
bunlar 1950 den evvelki kara günlerin imdadına 
koşan ak akçelerdir. Arkadaşlar, hangi kara 
günlerin? Sayılamıyaeak kadar, bir ömre be
del, sayılamıyacak kadar çok kara günlerin... 
Ama ben bunların içinden birkaç tanesini tek
rarla iktifa edeceğim. İşte hepinizin bildiği 
unutulmadığı için, unutulmasına imkân olma
dığı için daima tekrar edilen, vatandaşı mah-
kemesiz, sorgusuz kurşuna dizen kara günlerin, 
rey masuniyetinin gasbedildiği kara günlerin, 
hürriyetlerin boğulduğu kara günlerin, sefale
tin hüküm sürdüğü kara günlerin, dikta reji
minin yaşatıldığı kara günlerin ortadan kaldır
ması uğruna, seferber edilen ak akçeleridir. On
ların bugün ileriye sürdükleri "sözler o devrin 
çilekeşi olan insanların, vatandaşların söyliye-
ceği sözlerdir. Bugün bu sözler söylenemez. Bu
gün artık o ak akçeler milletin mânevi hazinesin
de mahfuz kalacak ve bir daha kullanılmasına 
lüzum gorülmiyeeektir. Çünkü o kara günler, 
bir daha geri gelmiyecektir. Geri getirmeğe ça
lışanların, kim olursa olsun, vay haline. Va
tandaş Anayasanın Türk milletine, fert veya 
topluluk olarak bahşettiği haklardan mahrum 
edilmiş, diyorlar. Haklarından mahrum edil
miş kimi gösterebilirsiniz, bu memlekette. Bu 
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söze karşı, biliyorum yine, hürriyet hürriyet, 
diye malûm plâk çalmaya başlıyacaktır. Hangi 
hürriyet arkadaşlar? 

Müsaade eder misiniz, l^n Kn«u fe« »«tetu-
daşımın müşahadesi ile arz edeceğim. Trab
zon'da bir kongrede idik. Hatipler kürsüye ge
liyor, mebusların, vekillerin huzurunda dert
lerini, dileklerini, arzularını, tenkidlerini bü
tün açıklığı ile vatandaşa, mebusa, vekile an
latıyorlardı. Pervasızca anlatıyorlardı. Hattâ 
şunu ilâve ediyorlardı : «Bu beyler geldi, kimi 
mebus olarak, kimi misafir olarak» kimsenin 
kara gözü için, kara kaşı için bir şey söyliye-
cek değilim. Bilâl isimli bir vatandaş vardı 
(Trabzon mebusları arkadaşlarımı işhadederim.) 
bu Bilâl hâdiseleri anlattı, anlattı... Vatanın nab
zına elini ve kulağını 'koymasını bilen bir vatan
daş sıfatiyle, meseleyi anlattı. Hürriyet bahsine 
geçti. «Bu memlekette hürriyet yok mu, deni
yor?» dedi. «Hangi hürriyet?» dedi işte bak ben 
kürsüdeyim, dakikalardan beri söylenmedik bir 
şey bırakmadım, hiç kimse bu kürsüye çıkarken 
bana ne söyliyecekskı, dikkat et lâflarına diyen 
olmadı. Yazdıkların var mı görelim, baltayı taşa 
vurmayasın, zülfiyara dokunmayasın, diye kimse 
bir şey söylemedi. Ben pek çok kongrelerde bu
lundum. Nasıl olur da bu memlekette hürriyet ol
maz, hürriyeti yok diye iddia edilir. îşte okuyo
ruz. Söylüyoruz, yazıyoruz, sövüyoruz, sayıyoruz, 
hepsini görüyoruz. Sonra da hâlâ bu memlekette 
hürriyet yok, diyorlar. Nasıl olur, bu memlekette 
hürriyet yok, diye, naisıl söylenebilir. Sonunda 
anladım» dedi, «Ne hürriyeti istiyorlar?» ağalık 
hürriyetini istiyorlar, dedi. Zorbalık hürriyetini 
istiyorlar dedi, küfür etmek hürriyetini istiyor
lar, dedi. Hakikatleri inkâr edip, elini kolunu sal
layıp gezmek, yazma hürriyetini istiyorlar, dedi. 
Bu memlekette bu giıbi kanun dışı hürriyetlere 
paydos.... 

Arkadaşlar, bu kürsüden milletin huzurunda 
arz ederim : îşte o vatandaşın şuuruna ve iz'anma 
inen ve orada mâkes bulan bir İfade ile arz ede
rim ki, şu Bilâl'in saydığı ve zaten bunlardan 
gayrı her türlü evsafı ile vücudu ile mevcudolan 
hürriyetlerin dışında küfür hürriyetine, tahrib-
eden hürriyete bu memlekette paydos... (Soldan, 
bravo sesleri) t 

Arkadaşlar müsaade eder misiniz, bir noiktayı 
•ilâve edeyim : Eğer sizi yormuyorsam. Peki dik-
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kat ettiniz mi tenkidlerine, tarizlerine, hücumla- I 
rina hep bizden bağlıyor, 'bizim dediklerimizle 
(başlıyorlar. Bizim muhalefette, bu milletin de
mokrasi ve istikbali adına vaz 'ettiğimiz prensip
lerle ölçüyorlar, bizim söylediklerimizle ölçü
yorlar. Bizim programlarımızla anlatarak söylü
yorlar, rica ederim, Allah, aşkına, sormaz mısı
nız bu beylere «Siz bizden çok şey anlattınız ama, 
bizi bırakın da biraz kendinizden bahsediniz, siz 
ne demiştiniz? Bu memlekette neler söylediniz, J 
neler yaptınız? Biraz onlardan bahsetsenize..'» 1 
Şimdi biz söylediklerimizi tekrar söylüyoruz, tek
rar ediyoruz. Hattâ bir nokta ilâve edeyim, bir 
Demıokra/t Parti mebusu sıfatiyle, sözün mânasını 
müdrik bir insan, bir arkadaşınız olarak şunu söy-
liyeyim, şimdiye kadar söylediklerimiz yok mu? 
Şimdiye kadar yaptıklarımız yok mu? Yani Be
ğenmediğiniz yaptıklarımız, yani bütün milletin 
ibeyendiği yaptıklarımız yok mu? Ben tekrar edi
yorum, partim, gruptum, Hükümetim nasıl karşı-
lıyacak? Nasıl karşılıyacaksa karşılasın. Ben bu
rada bir mebusum, fikrimi beyan edeceğim. Hiç 
kimsenin tahdidi altında değilim, ben bir Demok
rat Parti mebusu olarak diyorum ki, şimdiye ka
dar muhalefette ve iktidarda neyi söyledikse gene 
onu söylüyoruz. Neyi yaptıksa gene öyle yapıyo
ruz vo öyle yapacağız, hattâ, yarın öbürgün, bir 
sene sonra, iki sene sonra, seçimin yaklaştığı, se
çim sathı mailinin öbür tarafına geçeceğimiz bir 
senenin içinde de, sumu ifade edeceğim diyeceğim 
ki, huzurunuzda, milletin huzurunda arz ediyo
rum, beyan ediyorum, ikrar ediyorum, itiraf edi
yorum, ve diyorum ki : Şimdiye kadar, şu ana ka
dar, ne yaptıksa, ve nasıl çahştıksa, gene öyle ça
lışacağız. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Hattâ bundan daılıa büyük hızla çalışacağız. 
Bundan daha samimî, bundan daha açık, bundan 
daha sarih ikrar olur mu? Ama bunun arkasın
dan altından kalkamıyaeağınız bir sual gelecek. 
Siz de gelip de şu kürsüde, milletin huzurunda 
diyebilir misiniz ki, biz de Demokrat Parti iktida
rının eski ımubalefetin iktidara geldiği güne 
kadar ne söyledik, ne yazdık, nasıl çalıştık ne 
ettikse öyle deceğiz diyelbilir misiniz? Diyemez
siniz. Diyebilmenize imkân yoktur. Ya ne di
yorsunuz? Şunu diyorsunuz, bütün maziyi bir 
âlem, âlemi hata- ile seyrettikten sonra, «Valla
hi büyük millet, yanıldık. Biz ettik sen etme,» 
diyorsunuz. J 
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Demokrat Partinin yaptığını yapacağız di

yorsunuz, Demokrat Partinin muhalefette söy
lediklerini yapacağız diyorsunuz. 

Demokrat Partinin iktidarda yaptıklarını 
yapacağız diyemezsiniz. Çünkü o zaman tam 
yaya kaldığınız gündür tataragaları, derler 
adama. Binaenaleyh arkadaşlar, bu hakikatle
rin muvacehesinde, Demokrat Partimin tüzüğü
ne programına, Anayasaya dayanarak onu si
lâh yapıp Demokrat Parti iktidarına tevcih et
tiğiniz gün hem vallahi hem billahi tamamen o 
silâh geri teper, teptiği gibi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tahrifatı ve 
zihinleri teşviş etmekten kurtarmaya devam 
ediyorum ve sözlerimizin sonuna gelmek üze
reyiz. 

Menderes'in bir sözüne istinadetti muhale
fet hat ibi Ne demiş Menderes, Sayın Mende
res «Şayet Meclis olarak, Hükümet olarak bu 
gidiş şurada şöyle tedbirlerle durdurulacak
tır» diyorlar. «Gelecek nesilleri ve hattâ istik
bali sıkitıya mahkûlm edecek bir gidişi şimdi
den durdurmak lâzımgelir» 

Sayın Başvekil böyle buyurmuşlar. Hemen 
bundan istifade, 'buna sarılıp bundan Demok
rat Partiye hücum. Şimdi onu teşrih edelim. 

Arkadaşlarım, bu sözler ayrı bir devrin söz
leridir. Ayrı bir âlemin, yani mazinin hazin 
manzarası için söylenmiş bir sözdür. O âleme 
mahsus bir ikaz ve bir ihtardır. Âlem ne idi 
biliyor musunuz? Bir şairden iliham alarak 
«Bir mevsimi hazan idi ki bülbül susmuş, ba-
vuz boş, bûstaıı harap idi.» 

No vardı o âlemde? O harap gülüstanda 
silsile dağlar gibi art arda dizilen mahrumi
yetler, ihtiyaçlar, medeni vasıtasızlıklar ve saire.. 
ve saire. Söylemeye ne ömür yeter, ne Meclisin 
saatleri.... O âlemde ne murakabe var, ne de ko
nuşabilen, ne de konuşmaya cesaret edebilen 
var idi. Kim, arkadaşlar, hangi havuzdan, 
hangi çeşmeden deva bir bardak su istiyebilir, 
alabilirdi? Ve kim ibu derde deva olacak suyu 
'bulamadığımız zaman kimden şikâyet edilebi
lirdi? tşte bu sözler o âlemin sözüdür. Bu söz
ler, o âleme aidolan sözler bu devirde geçmez. 
çünkü o âlemin harap -gülüstam yerine bugün 
ınamûi', müreffeh bir Türkiye mevcuttur. O 
âlemde kim söyler, kim konuşur, kim dinler
di? Ama bu'gün maagalln'h, Allah bin bereket 
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versin, bugünün âleminde görmüyor musunuz i 
olanları arkadaşlar Senelerden beri, günler gü- I 
nü, kendisini bülbül zannedenden tutunuz da I 
yarasasından akbabasına kadar burada öten I 
nice demokrasi kuşları mevcuttur. 

EMİN SOYSAL — (Maraş) — Ya kargala
ra <ne buyrulur. 

CELÂL YADIMCI (Devamla) — O karga
ları aranızda arayın.. 

Şimdi muhalefet sözcüsü bu uzun tahlil ve ı 
tetkikleri yaptıktan sonra neticeyi şuraya vardı
rıyor, diyor ki; «Bugün memlekette muraka mu
rakabe yoktur* ve sonra nasihatini tamamlıyor : 
«Ne yapacağız? Bu memlekette murakabeyi tesis 
etmek için Mealisin ağırlığını Hükümetin karşı
sına dikeceğiz» (Sağdan, «Doğru, doğru» ses
leri) Elbette,, işte tek birleştiğimiz nokta. Yalnız 
bir noktada birleşiyoruz ama, siz o noktada da I 
bizi öksüz bırakıyorsunuz. Çünkü, hakikat olan j 
o noktadan da derhal inhiraf etmek, maalesef 
müşahede ettiğimiz meseleler arasındadır. Mecli
sin ağırlığını Hükümetin karşısına koymak, ı 
onun arkasından çıkıyor. Hakiki maksat? Hakiki 
maksat, o Meclis Hükümeti ıskat etmelidir. 
Eğer ıskat etmezse ağırlık yok, ıskat ederse ağır
lık mevcut. E, şimdi Meclis Hükümetin karşı
sında, Meclis Hükümetin icraatını her zaman 
didik didik etmektedir. Arkadaşlar, bu hakikati 
neden inkâr ediyorsunuz? Şu on gün zarfında 
Hükümetin icraatını didik didik eden bu Meclis 
değil miydi? Şimdi, dedim ya ıskat mümkün ol
madığı için ağırlık mevcut değildir. Niye ıskat 
edilecekmiş? Canını milletin hizmetine vakfede
rek çalışan bir Hükümet neden ıskat edilecek
miş? Bunun olmıyacağını, kendileri de bilirler, 
ama acaba ıskat temin edilemez mi, diye tarihten 
İbir misal de verdiler. Bu misalin nasıl misal ol
duğunu şimdi tahlil edelim. 

Koskoca bir Klemanso, devir değiştiren, Fran
sa'yı Birinci Dünya Harbinden muzaffer çıka
ran, zafer kabinesi, diye tarihe bir 'kabine tescil 
ettiren kaplan, diye anılan Klemanso, bütün bu 
icraatından, bütün bu zaferlerinden ve bütün 
bu saffetinden sonra Mecliste konuşulurken 
40 - 50 kişilik ekalliyet grupunun tasvibini al
madığı halde istifa eder de, âlâ, rana bu görülme
miş büyük meziyetin, şahsiyetin misaline ittiba 
edilmez mi hiç? Nasıl oldu, yalnız iktidarın, yal
nız bitarafların değil, üstelik muhalefetin de 
tasvibi alınmalıdır, Hükümet istifa etmelidir. | 
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,Şimdi arkadaşlarım, bu Klemanso hâdisesi

nin bir baziçe haline nasıl getirildiğini ara ede
ceğim. 

Şimdi, bu Klemanso hâdisesinin bir hikâye
den istiane olunarak bu Mecliste dünya ölçüsün
de ciddî bir meselenin kıstası olarak ileri sürü
len bu Klemanso hâdisesinin nasıl bir baziçe ha
line geldiğinde peşini elbette bırakmıyacağım 
ve o zaman anlatıp bitirdikten sonra, zahiren 
olmasa bile bâtmen ve vicdanen çok muhterem 
muhalefet mebusu arkadaşlar bile; «Eyvah! Bu 
baziçede bizler gene yandık» diyeceklerdir. Ne 
yapmış Klemanso? Zafer kabinesini ilân etmiş, 
ondan sonra Millî Meclisin huzuruna çıkıyor. 
500 kişilik koskoca bir Meclis. Nutkunu iradedi-
yor. Heyecan, espri, hitabet, icraat, zafer, dira
yet, basiret, kiyaset hepsi içinde bu nutkun. Bu 
sermayelerle beslenmiş olan bir nutuk evvelâ mu
vafakat mebuslarını ayağa kaldırıyor, şahlandı
rıyor. 

Bu seviyedeki bir nutuk yalnız muvafakat 
mebuslarına mı şâmil. Muhalefet mebuslarının 
da iz'anı, feraseti, vatanperverliği vardır. İkinci 
saatte bu heyecan dalgası onları da sarıyor. Fa
kat bu heyecan dolu muvafakat ve muhalefeti 
saran mantık, iz'an ve feraset düsturları hâlâ 
yerinde kalan 50 kişiye sirayet edemiyor ne hik
mettir. O zaman Klemanso sözünü bitiriyor, «Ey 
Fransız Millî Meclisi diyor, mademki ben Kle
manso şu 40 - 50 kişilik bitaraf kütlenin tasvi
bini alamadım o halde istifa ediyorum.. Hikâye 
burada bitiyor. Ne romantik değil mi? (Sağdan, 
«Devamı var» sesleri) 

Kuzum, Allah aşkına sevdiğim, hürmet etti
ğim bir arkadaşsın nereden çıkardın bu hikâ
yeyi? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) —-(Baş
vekil) adlı kitaptan. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Eyvah, 
şimdi asıl dâvayı, kaybettin. O kitaptan bende de 
var. 

Şimdi, bakınız işte bu kitap «Başvekil» diye 
bir yazı yazmış. Okuyun arkadaşlar. Dediğim 
gibi bir mühendis arkadaş yazmış. Tamamen 
muhayyileden doğan bir kitap. 

Arkadaşlar, Klemenso gibi bir Başvekilin si
yasi hayatını iddia edildiği şekilde terk et
mesi tarihan müstebattır. 

\ 
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Şimdi bakınız, ispat edeyim. O Klemanso ki 

Birinci Dünva Harbini kazanacak, iktidar onu 
tutacak, muhalefet tutacak, Fransız milleti 
tutacak, ama kırk kişilik bitaraf mebus tut-
mıyacak diye siyasi hayatını terk edip gide
cek ve bu kitapta yazıldığı gibi de hatıratın
da bunları yazacak. 

Beyler, Klemenso'nun türlü cephelerini 
bilirsiniz. Ona böyle hafif şeyler isnadedil-
mesi ruhunu tazibeder. O Klemanso ki; büyük 
cesareti cibilliyeti, seciyesi, seviyesi ve eşkâli 
veçhiyesi tahkik olunduğu zaman bu nasıl bir 
ırktandır, ve nereden geldi diye üzerinde du
rulurdu. Fakat öldüğü zaman, beni dikine 
gömün diye vasiyet ettiği zaman anladılar ki, 
Klemanso asırlarca evvel Hun ırkından gelmiş 
bir adam! Bu hakikat mıdır, bilmem. Ben de 
bunu bit' tevatür olarak anlatıyorum. 

Şimdi bakınız, Klemanso'nun niçin istifa 
ettiğine işte burada akarsular durur. Akarsular 
durur ama Bekata arkadaşımın hali ne olur, 
onu bilmem. Aeademi Diplomatique înternati-
onal'in Dictionnaire politique adlı eserindeki. 
Cilt 1 sahife 234 ten okuyorum. «16 Ocakta 
Klemanso, Deşchanel'in 389 oyuna karşı 408 oy 
almıştı. 17 Ocakta' Versay 'da nihai seçimlerde se
çimler sırasında Deşchanel 734 reyle Reisicumhur 
seçildi. Jonor 66 ve Clemenceau 56 rey almışlar
dır. Hakikatte onun fikirleri halkın teveccühü
ne mazhar olmasıyla..» Dikkat buyurun, öyle 
bitarafların kendisini tutmaması falan değil.. 
«Parlâmentoda meslektaşlarını endişelendirmiş.» 
Yani halkın reylerinin ekseriyetini alanların 
durumunun muhalefeti (Bizde de endişelen
dirdiği gibi) endişelendirmiş «Ve bunlar Cle
menceau'nun namzetliğine karşı koymuşlardır. 
Üç gün sonra, yüksek konseydeki arkadaşlarının 
politik tegafüllerinden inkisara uğramış ola
rak siyasete veda etti.» Bu bir. Tahayyüllerden 
inkisara uğrıyarak siyasete veda etti, bir. îki 
arkadan geliyor. (Gülüşmeler) 

Grande Dicsiyonera Ensielopedico Cilt 3, 
sayfa 315.1918 Sulh Konferansına reis olarak 
mesaisi çok münakaşa edildi, siyasi tarihi oku
tan arkadaşlarımız iyi bilirler, orada Fran
sa'nm hakları korunmadığı, zafer kazanılma
sına rağmen tavizler verilmesi hususu müna
kaşa edildi ve «Fransa'nın hakları elde edilemedi» 
şeklinde tenkidler yüzünden 1920.de politika-
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dan çekildi, iki. Üçüncüsü arkadan geliyor : 
(Soldan bravo sesleri) Encyclopedy Britannica, 
cilt 5, sayfa 791, 793. Üzülüyorsun ama ne yapa
yım Bekata, sen sebep oldun. (Soldan, gülüşme
ler) 

28 Haziranda, sulh imzalanmış ve 11 Kasım
da yeni Meclis seçilmişti. Clemenceau, Meclisin 
desteğine güveniyordu. Zira çoğu eski asker 
olan Parlâmento azasının harb dersinden fay
dalanacağını ümit ediyordu. Her ne kadar hiç 
namzetliğini koymamış olsa da, ömrünün son 
yıllarında PoinearĞ'nin Elise Sarayındaki yeri
ni almaya hazır olduğu muhakkaktı... Yani si
zin hazır olmaya çalıştığınız yer gibi. (Gülüşme
ler) Ama nasıl o rüyada gördü ise siz de öyle 
göreceksiniz. Böylece değişen hükümetlerin dı
şında ve üstünde olarak 1919 muahedelerinin 
şiddetle tatbiki zımnen de siyasi faaliyetlerinin 
devamlılığını sağlayabilecekti. Poineare Elise'-
yi terketti, Deşchanel Reisicumhur seçildi. Şüp
hesiz mebuslar kalbierinin istediği reyi kullan
mış idi. IClâmensoyu Reisieumhurluğa getirme
mek reyini... 

FERÎD MELEN (Van) —- Şimdi siz kulla-
nabilyor musunuz! 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Allah aş
kına benzer tarafı var mı? Bunu da espiri diye 
söylüyor. (Gülüşmeler) 

Klâmenso aynı zamanda yalnız kendisinin Va-
tikana lâkaydisinden şüphelenen kiliseci zümre
nin değil onun militarizminden ürken aşın solcu 
zümrenin de muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. 
Klemenso, diğer başvekillerin başına gelen kade
ri paylaştı ve 20 Ocak 1920 de kabinesi düştü ve 
münkesir olarak Hindistan'a gitti. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ayrıldı ya! (Sağ
dan; gülüşmeler) 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Güzel bir 
seyahat değil mi? Emin Soysal arkadaşımızın bu 
anlayışına hakikaten şaşmamak kabil değil. «Ay
rıldı ya,» diyor. 

Arkadaşlar, işin eğlenceli tarafı bu kitapta 
idi, bunda değil. 

Arkadaşlar bu eserler bir roman değil, bir 
şayia, bir masal, bir hikâye değil. Bu eserler 
mensuboldukları milletlerin en büyük ilim adam
ları tarafından hazırlanan ve milletlerin haysiye
ti ilmiyesinin damgasını taşıyan ve hakikati ta-
rihiyeyi tarsin eden esaslardır. İşte ilmin ve ta-
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rihin realitesi ve işte bu hakiki hükmü değişti
ren sayın arkadaşımıza maalesef tarihin bir dar
besi. Hikâye burada biter. 

Şimdi arkadaşlarım görüyorsunuz ki, bu 
hüküm, Bekata'nm dediği gibi Klemanso'nun 
halk muvacehesinde mazharı itibar olduğu bu hü
küm, Bekata'nm dediği gibi Klemanso'nun ikti
dar ve muhalefetin muzaheretine nail olduğu 
Şöyle dursun, meslektaşlarının dahi kendisine 
muarız olduğunu ve kendisinin bunda inkisara 
uğr-ıyarak ayrıldığını ve Reisicumhur seçilemedi
ği için münkesir olarak memlekete veda ettiğini 
ve nihayet bu hüküm 1960 senesi bütçe müzake
releri sırasında bir muhalif mebusun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu hakikati tarihiyeyi 
tadil ve tağyir ile bundan istifadeye çalıştığını 
ispat ve tevsik eder. (Soldan alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, hüküm şöyle geldi, arka
sından. işte Menderes hükümeti Klemanso gibi 
istifa etsin. Klemanso nasıl bitarafların itima
dını kaybetmişse Menderes hükümeti de bunu 
kabul etsin. Klemanso iddiası ne kadar hilafı 
hakikat ise Menderes hükümetinin ve Demokrat 
Parti iktidarının milletin müzaheretini, tasvibi
ni kaybettiği yolundaki muhalefet iddiası da o 
kadar hilafı hakikattir. 

Arkadaşlar; çok istirham ederim, biz neye 
gidiyoruz Fransa'ya kadar? Biz kendi memleke
timize bakalım, buradan misaller arıyalım, bir 
Başvekil, daha doğrusu bir hükümet niçin dü
şer ve niçin düşürülürf Siyasi tarihimize baka
lım, oradan misaller çıkaralım, oradan arıya
lım, tesbit edelim, bir kere daha hâtıralardan 
tahkim ve tescil eyliyelim. Uyarsa başka, 
uymazsa yine başka bir Başvekilin iç po
litikası kısır olur, ceberut bir zihniyetle 
malûl olur. Bir Alpullu fabrikasını bile 
yaparken tereddütten başı dönecek kadar 
yüreği eriyecek kadar iktisadi görüşü dar 
olur, vehimlerle âlûde olur, bu Başvekil düşer. 
Bu beceriksizlikleri Atatürk gibi büyük bir deha 
görür, tasdik eder ve o düşürür. Bir Başvekil 
işine hâkim olmayı prensip edinir, bu emelle 
işine sarılır, mesuliyetini müdrik olmaya çalışır, 
müdahale kabul etmez, fakat bir de rakip olma 
istidadının vehimleri balâya ulaşır, o Başvekil 
düşer, Onu Millî Şefin emriyle 35 1er düşürür. 
Bir Başvekil dünya ve memleket umurundan bi
haber olur, teşbih çekmekle imrarı vakfeyler ise 
düşer, onu da millet düşürür. 
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Şimdi bizim Başvekilimizin fhamdellillâh 

bunlara benzeyecek neresi var! Memleketin 
aziz bir evlâdı olan, ömrümü gece - gündüz bu 
mdmleketin hizmetine vakfeden Başvekilimiz 
ve Hükümetimizi niye düşürecek misiz ? Yani 
değİşmîyen plâğın (keyfi için mi? Memlekette 
muhalefeti tesis uğrunda hayatını istihkar et
tiği için mi? Milletin hükümranlığı uğruna mü
cadele edip, rey hakkını taaddiden masun kıl
dığı için mi? Vefekâr parti arkadaşlarının, 
grup arkadaşlarının değerli yardımlariyle par
tisini ve Hükümetini 'bu milletin hizmetinde 
muvaffakiyetten muvaffakiyete ulaştırdığı için 
mi? (Soldan, alkışlar) Bu milletin saadeti uğ
runa hiçbir faninin katlanamıyacağı külfetleri 
onıuzladığı ve muhaliflerinin husumetine mâ
ruz kaldığı için mi? Türk Devletinin itibarı 
adına Türk milletinin hakları adına, Türk or
dusunun şerefi adına, ölümlerle yüz yüze gel
diği için mi? 

Yani bu hakikatleri bir tarafa bırakacağız, 
Clemanceau'nun, kizbi bir kere, bin kere daha 
sabit olan ve Clemanceau'ya tıflâni diye izafe 
edilen, emsali, misali tekzibederek, kendi haya
tına bunu tatbik edecek basiretsizler yok ara
mızda arkadaşlar. Arkadaşlar, bunlar ne vekil
lik, ne methiyedir. (Sağdan gülüşmeler) Bun
lar nedir bilir misiniz?.... Bunlar inkarın red
diyesi, münkirlerin de terbiyecidir. (Soldan 
alkışlar) 

Arkadaşlar, biz biliyoruz ki, muhafeletin 
ölçüleri, dâvaları hal ölçüsü değil, ihtirasları 
tatmin ölçüsüdür. Biz biliyoruz ki, muhalefet, 
sistemlerin değil, şahısların peşinde ve yaka
sındadır. Biz biliyoruz "ki, muhalefet hizmetle
rin murakabesi gayesiyle değil, iktidar partisi
nin liderini tasfiye etmek emeliyle çalışmakta
dır. Ama onlara bu fırsatı vermiyeceğiz. Sözü
müzü bağlarken şunu söylemek isterim muhte
rem arkadaşlar, biz şuna inanıyoruz ki, on se
neden beri değişmiyen fou plâk bundan böyle 
de değişmiyecektir. Ne bir peni ile, ne on se
nede 7,5 milyara çıkarılan bütçe i'le, ne 9 mil
yardan 38 milyara yükselen millî gelir ile, ne 
337 milyondan 2 milyar 115 milyon liraya, çı
kan zirai, ne 915 milyondan 6 milyar 970 mil
yona çıkan ticari kredi ile, ne bankalarda bi
riken mevduatın 989 .milyon liradan 6 milyar 
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176 milyon liraya fırlamasiyle, ne Şark'tan | 
Grarb'a, ne Şimal'den Cenulb'a yaz kış geçit ve- I 
ren yollarla, ne memleket sahillerini kudurmuş I 
dalgalariyle döven fırtınalar karşısında yükle- I 
me, bogaltaıayı mümkün kılan limanların tesi
siyle, ne silolar, ne elektrik santralleri, ne fab- I 
rikalar ve ne zirai istihsalle, ne hürriyet niza- I 
mı ve iç huzurla, ne iç ne dış itibarla, ne de
mir - çelik istihsalleriyle, ne üçten yediye çı
kan üniversitelerle ne binlere varan öğrenci ve I 
okul sayısîyle, ne dünyanın ve milletin göz be- I 

beği halin© getirilen kahraman ordumuzun mo- j 
raliyle, ne boynu bükük 12 ada'nm yanı ba- I 
şında Türk milletinin haklarının başını gökler
de gezdiren yeşil Kıbrıs'la (Soldan şiddetli al- I 
kışlar) hiçbir şeyle bu plâk değişmiyecektir. 
Sonra bunlardan ona ne? Onu değiştirmek ve 
susturmak istiyorsanız bütün milletin ve dün- I 
yanın önünde vecde geldiği bu hizmetleri bir I 
tarafa bırakın ve bir tek şey verin... İktidar I 
koltuğunu.. Bakın o zaman nasıl değişir. Fakat 
onun hiçbir ehemmiyeti yok, arkadaşlar bütün 
samimiyet ve hulûs ve ruhumla arz ederim, bu I 
milyarlık bütçelerden müstefit olanlar, bu I 
banka kredileriyle işlerini düzene koyanlar, bu I 
yollardan istifade edenler, kazananlar, bu gc- I 
anilerde bulunanlar, bu santrallerden ışık alan
lar, bu fabrikalardan geçinenler, giyinenler, ve I 
yiyip içenler, artık, bir hırka ve bir lokma I 
felsefesinden kurtulanlar, hürriyete kavuşanlar I 
ve bu memleket içinde huzur bulanlar, Türk I 
mîlletinin, Türk vatandaşının medeni milletler I 
seviyesine çıktığını görenler, ve bunların neti- I 
cesinde, D. P. ye ve onun Hükümetine itimat I 
edenler, bu plâğın her gün usandıran tekrarla- I 
nan sesine kulak tıkamışlardır. I 

Arkadaşlar, huzurunuzdan ayrılırken, bir I 
temennide , halisane duygularla bir temennide 
bulunacağım. Yurdu, her cephesiyle medeni 
milletler seviyesine getirmek için,, bu aziz va- I 
tanı nura kavuşturmak uğrunda, bütün haya
tını vakfetmeye azmeden ibir partinin ve onun 
Hükümetinin elinden tutmak lâzımdır. Mu-
vaffakatiyle, muhalefetiyle elinden tutarak ona I 
yardım etmek, şevkine, imanına ve heyecanına I 
daha çok hız vermek vatani borcumuzdur. Bu
nu hepimiz yapmalıyız. Biz de siz de yapmalı- I 
vız. I 

Türk milleti Demokrat Parti iktidariyle be- | 
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raberdir. Bunun dışındaki bütün gayretler, 
milletin kudretiyle ve azimli eli ve imanıyla 
hüsrana uğramaya mahkûmdur. (Soldan şid
detli 'alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — 1960 yılı bütçesinin 5 günden beri 
devam eden heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakereler dolayısiyle şu anda kifayeti müzakere 
takrirleri almış bulunuyoruz. Hepisi aynı ma
hiyette olduğundan bir tanesini okuyacağız. 
Buyurun okuyun. (Sağdan; gürültüler) 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde beş 

günden beri devam edbn görüşmeler kâfidir. 
Kifayetin reye vaz'mı arz ve teklif ederiz. 

Rize Rize 
Ahmet MJorgil M. Fahri Mete 

HIFZI OĞUZ BEKÂTA (Ankara) — Ki
fayet aleyhinde söz rica ediyorum. 

REÎS — Buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKÂTA (Ankara) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, hakikaten uzun sür
müş okluğu için, bütçenin tümü üzerindeki mü
zakerelerin kifayeti zamanı geldi. Fakat Baş
vekil hakkındaki asıl iddia ve delillerin cevap
sız bırakılarak; ve Maliye Vekili ile C. Yar
dımcı, konuşmalarının karşılığını almadan mü
zakereyi kesecek olursak, bu kifayet kararı, 
gerçekleri konuşturmaya müsaade etmiyen bir 
noktada haksız verilmiş olur. (ıSoldan: Şiddetli 
gürültüler, «Hayret», nidaları) Elbette M, Yük
sek Meclis olarak, kararı siz vereceksiniz. Ama 
kifayet kararı burada verilirse zannediyorum 
ki, söylenecek sözlerden çekinecek tarafı olan
lar böyle hareket ederler. (Soldan; «Ne müna
sebet, çekinecek tarafımız yok.», sesleri) (Sağ
dan; bravo, sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, hatip konuşma
sına devam etisin. 

HIFZI OĞUZ BEKÂTA (Devamla) — Ar
kadaşlarım, ısrar etmiyorum. Böyle bitmesi bi
zim lehimizedir. (Soldan; «Daha iyi ya, sevi* 
nin», sesleri) Ben, Yüksek Meclise sonsuz hür
met duyan bir milletvekili olarak müzakereyi 
böyle ııitirdiğiniz takdirde, bizzat iktidar par
tisinin çok aleyhine olur. Celâl Yardımcı'nm 
konuşmasında ileri sürdüğü son derecede basit 
sözlerin, sadece şöyle bir, elimin tersiyle ne ka
klar hakikat dışı olduğunu ispat edeceğini. Eğer 
hakikatin ışığına tahammülünüz varsa söz ve-
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lirsiniz, yoksa siz bilirsiniz. (Sağdan; alkışlar) 

FEEÎD MELEN (Van) — Kifayet aleyhinde 
söz işitiyorum. 

REÎS — Kifayet aleyhinde ancak bir kişi 
konuşabilir. Hıfzı Oğuz Bekata kifayet' aley
hinde konuştu. Size söz veremem. 

FERÎD MELEN (Van) — Maliye Vekiline 
cevap vermem lâzım. 

REÎS — Zatıâ'liniz söz istediğiniz zaman 
hakikaten sözlerinize muhalif bir beyana daya
narak «öz vermek imkânı var mı, diye, dikkat 
ettim. Maliye Vekili metinler üzerinde konuş
tuğu için böyle bir imkân da yoktur. Bu iti
barla kifayeti müzakere takririni reye koyma
ya medburum. Kabul edenler... Ermiyenler... Ki
fayeti müzakere kalbul edilmiştir. 

Bu suretle heyeti umumiye üzerinde konuş
malar bitmiştir. Maddelere geçilmesi hususunu 
reylerinize arz ediyorum: Kalbul edenler... Et-
miyeriler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okuyoruz : 

1960 malî yılı muvazenei umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren dai
relerin 1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 4 641 439 716 lira ve yatı
lım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 2 625 255 284 lira tah
sisat verilmiştir. 

A -— Büyük Millet Meclisi 

REİS — Büyük Millet Meclisi bütçesinin mü
zakeresine başlıyoruz, efendim. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek 'Riyasetine 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde beş gün

den beri devam eden müzakerelerde vekâlet büt
çelerini alâkadar eden hususlar da dâhil olmak 
üzere her mevzu göraşülmüştür. Ay sonuna ka
dar bütçenin çıkarılması zarureti muvacehesinde 
grup sözcülerinin 20, şahısları adına görüşen me
busların 10 dakika müddetle konuşmalarını arz 
ve teklif ederim. 

Sakarya Mebusu 
r • ••. , • Selâmi Dinçer 
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FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz isti

yorum. 
REÎS — Takrir hakkında, Fethi Çelikfbaş, bu

yurun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bütçeye merbut dairelerin fasıllarının 
müzakeresine geçildiği bu sırada derhal ve alel
acele grup sözcülerinin 20 dakika müddetle ko
nuşması kâfi değildir. Bilhassa grup sözcüleri, 
kendi namlarına değil, nihayet Mecliste temsil 
edilen grupların heyeti umumiyesine aidolarak 
beyanda bulunacaklardır. Bu tek tek mebus arka
daşların konuşması suretiyle halledilecek bir tarz 
değildir. 

Bu itibarla henüz vakit çok erkendir. Grup 
sözcülerini §u sırada yarım saat dahi olsa tahdide 
tâbi olması koskoca bir topluluğun fikirlerini be
yan imkânından sözcüler mahrum olur. 

Bunun mahzuru büyüktür. Nihayet grupların 
konuşmaları idare heyetlerinde görüşüldüğüne 
göre, böyle bir vazife deruhde etmiş bir arkada
şınız olarak ifade edeyim, hiçbir arkadaşın konuş
ması bu kadarlık zamana sığabilecek gibi değil-
ıdir. Bu takdirde eğer istiyorsanız grup sözcüleri 
söylemesin. 

Müzakere beş günden beri devam etti diyor
sunuz. Niçin devam etti? Bunu benden daha iyi 
ıbiliyorsunuz. Maliye Vekilinin hazırlığına imkân 
bahşetmek için böyle bir zaman verildi. Hükümet 
hazırlığını yapacak diye önce bu kadar müsama
hakâr davranmak ve tam kendilerine cevap veri
leceği sırada grup sözcülerinin zamanından bunu 
ödemeye kalkışmak hakşinaslık değildir, insafla 
kabilitelif değildir. 

Bu itibarla bendeniz rica edeceğim, daha vakit 
erkendir. Grup sözcülerinin konuşmalarının bir 
zamanla kayıt altına alınması, sureti katiyede isa
betsiz bira oktai nazar olacaktır. Ben arkadaşları
mın rey vermemesini rica edeceğim. Sözcü arka
daşlarımız bu müddet içerisinde konuşmalarını 
yapmak imkânlarından mahrum edilmiş olacak» 
lardır. Takdir size aittir. 

REÎS — Takriri reye koymadan bir hususa 
işaret edeceğim. Dahilî Nizamnamenin 88 nci 
maddesine göre yazılı beyanlar esasen 20 dakika 
ile tahdidedilmiştir. Fakat bugüne kadar böyle 
bir mevzuu bütçenin heyeti umumiyesinde Riya
set toleransla tatbik etmemiştir. Binaenaleyh 
grup sözcülerinin yazılı beyanları da gözümüzün 
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önünde cereyan ettiğine göre, esasen 20 dakika 
kaydı vardır. Ama takdir Heyeti Aliyenizindir. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Grup söz
cüleri daima istisna edilirdi. (Soldan, «Reye re
ye» sesleri) 

Ben takriri, reye koyacağım, takdir Heyetini
zindir. 

Grup sözcülerinin yirmişer, mebusların onar 
dakika konuşmaları hakkındaki takriri reyleri
nize arz ediyorum": Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin heyeti umu-
miyesi üzerinde müzakereye başlıyoruz. Söz 
Suphi Baykam'm. Şahsınız adına mı, grup adı
na mı?... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Şahsım adına. 
REİS — Buyurun. 
SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar; Büyük Millet Meclisi bütçesini görüş
meye başlıyoruz. 

Grup sözcüsü arkadaşımız Büyük Millet Mec
lisi bütçesi hakkındaki görüşmelerimizi etraflıca 
sizlere arz edecektir. Bendeniz sadece, on dakika
lık zaman içerisinde Riyasetin devamlı olarak ta
rafsızlığı ihlâl eden tutumu hakkında birkaç söz 
söylemeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Riyaset devamlı olarak 
tek taraflı, muhalefetin aleyhinde kararlar al
maya devam etmektedir. İçtüzüğün sarih hü
kümlerini devamlı olarak çiğnemektedir. Ceza 
tatbikinde, önergelerdeki davranış da sözlü soru
lar da hep böyle olmuştur. 

iki gün evvel burada yaptığım, bütçe konuş
ması ile ilgili davranışı gördünüz. Dün sizlerin 
huzurunuzda zaptı sabık hakkında konuşmak su
retiyle meseleyi anlattım. Son durumu şimdi, bu 
vesile ile Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; İçtüzüğün 93 ncü maddesini 
açık olarak çiğneyen Riyaset bakın daha sonra 
neler yapmıştır. Konuşmamızı 24 saat sonra bi
ze ancak verdiler. Bize zabıtların aslını da 
vermediler. Bana verilen zabıtlar, Riyasetin key
fine göre tahrif ettiği zabıtlardır. Anayasanın 
ilgili maddeleri, 17, 20 nci ve diğer maddele
rinde yazılı olan hususlar İçtüzükle birlikte Ri
yaset tarafından açıkça çiğnenmiştir. Burada 
konuşan arkadaşınız, ben hâlâ sözlerimden han
gisinin çıkarıldığını bilmiyorum. Riyaset asıl 
zabıtlarda yazılı olan hususların neler olduğunu 
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söylememiştir. «Neleri çıkardınız zabıtlardan?» 
dedim, söylemediler. Benim gibi Yüksek Heye
tinizde bunları arz etmediler. Bu suretle arka
daşlar İçtüzüğün 93 ncü maddesi ve Anayasa 
maddeleri açıkça çiğnenmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu muamele sansünrden de ile
ridir. Sansürde gazeteci neyi yazmadığını bilir. 
Halbuki Büyük Millet Meclisinde Riyaset bura
da bizlere ne söylediğimizi, zabıtlardan neyi çı
kardıklarını ifade etmediler. Yüksek Heyetinizi 
tenvir etmeksizin zabıtları tahrif etmişlerdir ar
kadaşlar. Bu kadar ağır bir müdahale Cumhu» 
riyet tarihinde görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; tek taraflı olan bu 
tatbikatın nerelerde başlayıp nerelerde bittiğini 
hepiniz görüyorsunuz. 

Arkadaşlar; bu şikâyetlerimizi devamlı su
rette yapıyoruz, ama Riyaset devamlı surette 
muhalefeti itham etmeye ve cezalandırmaya de
vam etmektedir. Tenkidler fayda vermemekte
dir. 

Fransız Meclis Reisi Herriot'nun bir sözünü 
burada hatırlatmak istiyorum. İktidara mensub-
olan bir vekil, parlâmentoda konuşurken bir hu
susu anlatmaya gayret ederken parmağı ile mu
halefeti hiddetle gösterince : Fransa Meclis 
Reisi Herriot vekilin dikkatini çekiyor, diyor ki, 
«Dikkat edin, milletin gözünü oyacaksınız.» 
Garb memleketlerinde, garb camiasında muhale
fetin değeri bu. 

Riyasetin bu mevzudaki fikirlerini tasvibeden 
Demokrat Partili arkadaşımın da bulunduğunu 
zannetmiyorum arkadaşlar. Bu memlekette eğer 
demokratik nizamı kurmak istiyorsak, açıkça 
söylemeye mecburuz ki, bunun icaplarını yerine 
getirmeye mecburuz. Getirecek miyiz, getirmi-
yecek miyiz ? 

Muhterem arkadaşlarım, Riyasetin tarafgi? 
muamelesine ait birçok misalleri ardarda verme
ye devam ediyoruz. Netice alamıyoruz. Riyasette 
değişiklik yok. Arkadaşlar, Meclis Riyaseti ta
rafsız kalmaya mecburdur. Hiçbir surette Hükü
meti murakabe eden mebuslara tek taraflı bir 
muamele yapmaya Riyaset haklı olamaz. Bunu 
yaptığımız zaman Meclis murakabesini ortadan 
kaldırmaya matuf bir yol tutturmuş oluruz. İc
rayı murakabeden uzak, keyfîlikle hareket eden 
bir müessese haline getiririz. Birkaç gün evvel 
bütçenin tümü üzerinde konuşurken söyledikle-
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rimi tekrar ederek ifade edeyim. Tatbik ettikle
ri muamele ile Riyaset Anayasayı çiğniyor; iç
tüzüğü çiğniyor... Bahsi kapamadan dün bura
ya çıkıp konuşan Baha Akşit arkadaşımızın id
dialarını hatırlatmak isterim. Israrla söyledi ki : 
Konuşmamda orduya karşı, emniyet kuvvetleri
ne karşı ve milletin bütünlüğüne karşı sözler 
sarf etmişim. Ben zabıtları tetkik ettim, bugün 
elime geçen yazılardan acaba ne çıkarılmıştır di
ye aradım. Uşak ve istanbul hâdiselerinden bah
seden birkaç cümlenin arkasından Robespiyer'in 
tarafımdan tekrarlanan sözü ve Laurance Tri-
bune'de Başbakan hakkında çıkmış olan maka
leden okunan parçalar çıkarılmış. Söyler misi
niz, bunların ordu ile, emniyet kuvvetleri ve 
millet bütünlüğiyle ne alâkası vardır. Robespi-
yer'in sözü ve Laurance Tribune'de geçmiş olan 
sözlerin orduyla ne alâkası var? Emniyet kuv
vetlerimizle ne alâkası var ! işte arkadaşlarım, o 
anı, kurtarmak için, bir milletvekili, radyo ile 
iş birliği yaparak; bizi mahkûm etmeye çalış
tı. Fakat görüyorsunuz, zabıtlar kendini tekzib-
etti. Bir tutum içinde, Riyaset, Meclisi bu tutu-
miyle işlemez hale getirmiştir. Arkadaşlar, her 
kararı alabilirsiniz, ekseriyet grupuna güvene
rek oylarınızla içtüzük ve Anayasaya aykırı da 
olsa karar alabilirsiniz. Fakat, tarihin hükmü bu 
şekildes hareket edenler hakkında çok ağır ola
caktır. (Sağdan, bravo sesleri) Bunu da böyle 
bilmek lâzımdır. Gelecekte, bu zabıtları okuyan
lar, Meclis Reisinin, Reisvekillerinin nasıl Ana
yasayı ve içtüzüğü çiğnediklerini göreceklerdir. 
Bunu öğreneceklerin elbette D. P. Grupu hak
kında iyi şeyler düşünmiyeceklerdir. (Sağdan, 
bravo sesleri) 

REÎS — Bir dakikanız var, Suphi Bey. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, sırf tarihe bu sözleri geçirmiş, tescil 
ettirmiş olmak için son usulsüz ve kanunsuz mu
amelenin macerasını huzurunuzda arz ettim. 

Riyaset Divanı bu memleketin menfatlerine 
hizmet etmek istiyorsa tarafsız olmaya mecbur
dur. Kendisini bu vesile ile bir daha tarafsız
lığa davet ediyoruz. Millî menfaat bunu emret
mektedir; kanunlarımız bunu emretmektedir. 

Memlekete hizmet, ekseriyet grupuna hizmet 
etmek değildir. Murakabeyi bu Mecliste çalıştı
ran Riyaset nazarımızda hakiki Riyaset vasfını 
kazanacaktır. Mesulleri, bu şekildeki davranış
larından dolayı hiçbir vakit affetmiyeceğiz, ta-
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[ rih de affetmiyecektir arkadaşlar. (Sağdan, al

kışlar) 
RElS — Mehmet Daim Süalp. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Söz alanların 

sırasını lütfen okur musunuz? 
RElS — Söz alanları okuyorum : 
Mehmet Daim Süalp (Silrd), 
Nüvit Yetkin (Malatya), 
Necmeddin önder (Nevşehir), 
Şahap Kitapçı (Tokad), 
Kemal Serdaroğlu (izmir), 
İhsan Gülez (Bolu), 
Ferda Güley (Ordu), 
Mehmet Hazer (Kars). 

t MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlarım, Meclis bütçesi üzerindeki 

I müzakerelere başlarken seneler senesidir, mu
halefet mensubu arkadaşlarımızın iddialarının 
aynı olduğunu müşahade etmekteyiz. Benden 

I evvel konuşan arkadaşım. Riyasetin tarafsız
lığına temas ile Riyasetin tarafsız bulunmadığı-

I nı, taraf tuttuğunu ve Anayasa ile içtüzüğü 
I çiğniyerek muhalefetin söz hakkını kıstığını ifa-
I de etti ve kendi sözlerinin zabıttan çıkarılması-
I m, zabıtlarının kendisine' geç verilmesini ten-
I kid ederek, Riyasete hepimizin mükellef bulun-
I duğu müzahereti göstermek şöyle dursun, Riya

sete müşkilât çıkarmakta ısrar edeceklerini be
yan yollu konuşmalarda bulundu, dinledik. (Sağ-

I dan «öyle denilmedi» seslen) 

I Muhterem arkadaşlarını, evvelâ bu arkada-
I şıın, konuşmasına ait zabıtların hemen kendi-
I sine verilmediğini ancak 24 saat sonra aldığını be-
I yan etmektedir. İçtüzükte bir mebusun konuş-
I malarına ait zaptın kendisine verileceğine dair 
I bir hüküm mevcut değildir. Mebuslar konuş-
I duktan sonra bu konuşmalarını tesbit eden za-
1 bıtları alırlar, cümle yanlışı, kelime yanlışı 
I bakımından; sırf sözlerinin zabıtlara yanlış şe-
I kilde noksan ve düşük ifadelerle geçmemesi için 

tashih ve iade ederler. Arkadaşımızın konuşma-
I sında bâzı cümlelerin memleket ve millet za

rarına olduğu tesbit edilmiş ve zabıttan çı-
I karılması Heyeti Umumiyenin kararma va

beste kılınmıştır. Bu cümlelerin zabıttan çıka-
I rılması lüzumuna Heyeti Umumiye kaani ol-
I muş ve Riyasete salâhiyet vermek suretiyle 
I bu işi karara bağlamış bulunmaktadır. Bu ar-
I kadarımızın evvelâ o zabıtların tashihini bekle-
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mesi ieabederdi. Zabıtlardan çıkarılması lâ-
zımgelen cümleler çıkarılmadan, zabıtların ken
disine verilmesi hakkı ileri sürülemezdi. Ne ka
nunda ve ne de Dahilî Nizamnamede böyle bir 
hak mevcut değildir. Arkadaşımızın tashih ba
kımından kendisine verilen zabıtlar, Meclis ka
rarma uygun olmak şartiyle Riyaset Diva
nınca tashih edildikten sonra kendisine veril
miştir. Binaenaleyh burada nizamnameye ay
kırı bir hareket mevcut bulunduğu iddiası asla 
doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bu iddialar defalar
ca ileri sürüldü, «Riyaset Nizamnameyi çiğ
niyor» dendi. Salahiyetli ve vazifeli arkadaş
larımız bunlara cevap verdiler ve verecekler
dir. Bütçe Encümeninde Agah Erozan arkada
şımız; «Eğer ben nizamnamenin bir hükmünü 
açıktan açığa ihlâl etmişsem ve bu iddia sabit 
olursa istifa ederim.» dediler. Bunu Mecliste 
de tekrar ettiler. 

Görülüyor ki, arkadaşlar-, nizamnameyi tam 
bitaraf bir şekilde ve büyük bir hüsnüniyetle 
tatbik ettiklerine şüphe yoktur. Esasen kendileri 
ceza verirken zabıttan sözlerin ve Meclisten aza
nın çıkarılması kararlarını kendiliklerinden ve
remezler. Bu kararlar, Meclisin kararlarıdır. 

Arkadaşlarımız konuşurlarken Riyasete ne 
kadar müşkilât çıkardıklarının ve nizamnameyi 
bizzat kendilerinin ne derece ihlâl ettiklerinin 
farkında olmasalar gerek. Fakat diniiyen siz 
arkadaşlar bu hareketleri bidayetinden sonu
na kadar büyük bir dikkatle takibetmekte ve 
bu hareketlerinde temerrüdeden arkadaşa ceza 
tatbiki cihetine giderken Heyeti Umumiye ola
rak bunu tasvibetmektesiniz. Eğer Heyeti Umu
miye tasvibetmezse hiçibr zaman Meclis Reisve-
kili veyahut Riyaset makamında bulunan her 
hangi bir arkadaş bir kimseyi Meclisten çıkara
maz ve ona ceza veremez. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan arkadaşım, yalnız bu hususlara temas etti. 
Fakat başka konuşmalarda daima muhalefet 
mebuslarının murakabe hakkının kısılmış bulun
duğunu bilhassa sözlü sorularımın zamanında 
Heyeti Umumiyeye intikal ettirilmediğini ileri 
sürerek kendilerinin bu şekilde murakabe yap
makta müşkilât çektiklerini beyan eder durur
lar. Malûmlarıdır, Nizamname tadil edilirken, 
en ileri ve nümunei imtisal olduğunu kabul etti-
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ğimiz memleketlerin nizamnameleri göz önünde 
tutulmuştur. Nizamnamede sözlü soru için ayrı
lan kısımda bir hüküm mevcuttur, haftada bir-
gün, Cuma günü sözlü sorular için bir saat tah
sis edilmiştir ve sözlü soruyu soranla, cevabı ve
recek olan Vekilin konuşmalarına beşer dakika 
zaman bırakılmıştır. Her sözlü soru için 'beşer
den on dakika kabul edecek olursak, demek olu
yor ki, normal olarak haftada altı sözlü soru ce
vaplandırılır. B. M. Meclisinin çalışma müddeti 
normal olarak altı ay 'kabul edilecek olursa, ay
da 20 - 25 sözlü sorudan, aşağı - yukarı senede 
150 - 200 sorunun cevaplandırılması mümkündür. 
Fakat arkadaşlarımızın verdikleri sözlü soruların 
sayısı binin üstündedir. Binaenaleyh normal ola
rak bir senede cevaplandırılması lâzımgelen söz
lü soruların sayısı 200 iken, bu ise imkân ve za
manla mukayyet iken, 200 ün üstündeki sözlü 
sorulara sıra gelmemektedir. Sözflü soruma bir 
senedir cevap verilmedi ve bu şekilde muraka
be tabdidedildi iddiası asla hakikatlere uyma
maktadır. 

Muhteremi, arkadaşlarım, gerek Meclis müza-
keratmda ve gerekse Nizamnamenin muhtevi bu
lunduğu hükümlerde iktidar hiçbir zaman, hiç
bir şekilde demokrat memleketlerde bulunmıyan 
bir hüküm getirmediği gibi bu müesseseyi kendi 
lehine işletmek yoluna da gitmemiştir. Böyle bir 
tatbikat olursa katiyen tecviz etmiyecektir. Yal
nız itimadedip seçtiğimiz Meclis Reisi ve Reisve-
killeri arkadaşlarımız bu vazifeye başlarken dal
ana Heyeti Umumiyeden bir ricada bulunmakta, 
«Eeğer siz bize müzahir olursanız, eğer siz bize 
yardım ederseniz vazifemizi daha 'kâmil, daha 
noksansız şekilde yakarız.» demektedirler. Maale
sef bâzı arkadaşlarımız Riyasete katiyen müza
hir olmamakla kalmayıp hürmet dahi etmemekte
dirler. Bu sebeple Meclis müzakeratmdan eğer 
şikâyetleri mevcutsa bendenizin kanaati, bu halle
re kendileri sebebiyet vermektedirler. Eğer ken
dileri Riyasete daha hürmetkar olurlar ve bizim 
kendilerini dinlediğimiz gibi kendileri de iktidar 
mensuplarını büyük bir sabır ve tahammülle din-
liyecek olurlarsa elbette müzakerelerimiz daha 
galim olur ve daha isabetli, daha faydalı karar* 
lar almış oluruz. : 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Grup adına Nüvit Yetkin, buyu
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C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVÎT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, 
Bütçesini tetkika başladığımız Türkiye Bü-, 

yük Millet Meclisinin siyasi hayatımızın temeli
ni teşkil eden faaliyetleri üzerinde düşüneeleri-

' mizi ifadeye çalışacağız. 

Bir Hukuk Devletinde Anayasa, uyulması ve 
korunması bütün Devlet organlarının vazifesi 
olan temel kaideler topluluğudur. Fakat bilhassa 
Anayasayı koruyan mahsus merci ve mahkemele
ri bulunmayan bizim gibi memleketlerde Millet 
Meclisi Anayasanın hükümlerini muhafazada baş
ta sorumlu olan mercidir. Seçimler yoliyle millet, 
iradesini kullanırken, fert olarak ve siyasi parti 
olarak seçtiklerine, Anayasadaki esaslar içinde 
"kullanmak fcaydiyle temsil yetkisi verir. Türki
ye Büyük Millet Meclisi, çok partili hayata gir
diğimizden bu yana Anayasaya aykırı olarak çık
mış kanunlardan çok şikâyete hedef olmuştur. 
Fakat 1950 den beri Anayasanın açık ve vahim 
ihlâllerine ve Anayasaya aykırı hükümler vaz'ı-
na âmil olmuştur. Çıkarılan kanunlarla Anaya
sanın vatandaşlara tabiî hak olarak tanıdığı yaz
ma, yayma, toplanma ve seyahat hürriyetleri kı
sılmış ve 1957 seçimlerinden sonraki İçtüzük ta-
dilleriyle bizzat Meclisin murakabe haklan ve ça
lışma hürriyeti felce uğratılmıştır. 

Türk Anayasasına göre genç Cumhuriyetimiz 
Meclis hükümetleri sistemine dayanmaktadır. Ya
ni bizde milletin iradesi ve hâkimiyeti teşri ve 
icra vazifeleriyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde toplanmıştır. İcra Heyeti Meclisin verdiği 
vekâletle ve Meclis adına icrayı Hükümet etmek
tedir. Diğerlerinden farklı olan böyle bir siste
min normal işleyebilmesinin başta gelen ve fera
gati caiz olmıyan şartı İcranın devamlı olarak 
Meclisin içinde, Meclisin emrinde ve Meclisin 
murakabesi altında bulunmasıdır. Buna rağmen 
İçtüzük, bilhassa 1957 de getirilen yeni hükümle
riyle bunu sağlayıp müeyyide'lendirme]# şurada 
dursun teşriî organın murakabesini işlemez, İc
ranın Meclis içinde ve emrinde olmasını ise fiilen 
ihtiyari bir hale getirmiştir. 

İç politikamızda tesirleri memleket ölçüsün
de huzursuzluk yaratan olaylar hakkında Mec
lise izahat vermekten sarfınazar, hattâ Kıbrıs 
Anlaşması, NATO müzakereleri gibi en ehemmi
yetli dış politika konuları hakkında Meclisten 
direktif almaktan sarfınazar, 450 milyon dolarlık 
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dış ticari borçların konsolidasyonu gibi millî ira
denin mutlaka peşin, icazetine ihtiyaç gösteren 
bağlantılar dahi Meclise sorulmadan, izah edil
meden tasdik ettirilmeden yürütülebilmektedir. 

Mesul Hükümet Reisinin; aleyhinde Meclis 
tahkikatı taleplerinin müzakere, edildiği celseler 
dâhil olduğu halde, bir senei kâmile de bir gün 
dahi emrinde olduğu Büyük Millet Meclisinin 
müzakerelerine iştirak etmemiş bulunmasını, icra 
ile Meclis ittisalinin ne derece zaıfa uğramış ol
duğunun bariz bir delili olarak zikretmeyi kâfi 
görüyoruz (Sağdan, bravo, sesleri) 
Bu tutum gösteriyor ki, 7 Eylül 1957 tarihli 

ve Emin Kalafat imzalı D. P. Genel İdare Ku
rulu tebliği ile 5 nci Menderes Hükümet prog
ramında hasreti ifade edilen murakabeden ve 
mesuliyetten azade dinamik icra, Anayasa deği
şikliğine ihtiyaç bırakmadan ekseriyet grupu-
nun müsamahası ile maalesef fiilen gerçekleş
miştir. 

Çok partili demokratik sistemde muhalefetler 
parlâmentonun birer esas rüknüdür. Tıpkı ikti
dar gibi muhalefet de iradei milliyeyi temsil 
eder ve kuvvetini milletten alır. Mecliste müza
kere edilen kararlar ve kanunlar üzerinde muha
lefetin mevcudiyetinin ve mütalâasının rolünü, 
ehemmiyetini, müessiriyetini kabul etmiyen ve 
onu Mecliste fuzuli bir uzuv telâkki eden zihni-

•yet demokrasiye arka çevirmiş olanların zihniye
tidir. t 

Cumhuriyetin esaslarında, hukuk rejiminin 
ve millî menfaatlerin ana prensiplerinde ve hattâ 
dış politikanın umumi istikametlerinde mutaba
kat beyan etmiş olan bir muhalefet, hür dünya
da nadir bulunan ve bulunması büyük şans te
lâkki edilen muhalefettir. Üstelik Türk seçmeni
nin yarıdan fazlasının reyini temsil eden böyle 
bir muhalefetle Meclisin her kararında ve her 
kanunda mutabakat aramak, millî iradenin ve 
millî menfaatlerin icabettirdiği millî bir vazife
dir. (Sağdan, alkışlar) Bu itibarla, (Murakabe
nin de, müzakerenin de alâsını biz grupumuzun 
içinde yaparız. Grupça bir hususa karar aldık 
mı Meclis ekseriyeti ve millî irade o yolda tecelli 
etmiş olur) diyebilen bir zihniyet ve tutum de
mokrasinin zihniyeti ve tutumu değildir. Bu-
olsa olsa memleketi aile meclisinden idare etme
ye hevesli olanların zihniyet ve tutumudur. 

Bir an için ekseriyet grupunun içinde icra
nın murakabe edilebileceği kabul edilse bile bu 
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grup bugünkü Demokrat Partinin grupu ola- I 
maz. Çünkü : Veto hakkiyle ve % 20 leriyle o 
grup mensuplarının siyasi kaderini elinde tu
tan partinin genel başkanı aynı zamanda mura
kabe edilecek Hükümetin başkanı ve aynı za
manda Tüzüğünün 68 nci maddesine tevfikan 
grupun tabiî başkanıdır. Şahsi idarenin bundan 
daha teminatlı ve tipik misalini bulmak güçtür. 
Ve böylece üç kuvveti kendi nefsinde toplıyan 
bir şahsın müeyyideli bir murakabeye tâbi ola
cağını hayal etmek, muhal ile iştigal etmektir. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Meclis müzakerelerini düzenliyen içtüzüğün 

Anayasaya, demokratik prensiplere ve icranın 
suhuletle murakabesi imkânlarına ne derece ay
kırı olduğu son tadillerin tatbika konduğu iki 
yıldan beri soruları,* gensoruların uğradığı mua
mele, her hangi bir mevzuu kürsüye getirmekte 
uğranılan güçlükler ve Meclis tahkikat taleple
rinin 2 yıl bekletildikten sonra hâdiselerin teş
rihine ve delillerin tahliline meydan verilmeden 
48 saatte geceli gündüzlü işkence sayılacak bir 
müzakere usulüyle tasfiyesi gayretleri gibi ibret 
verici misalleriyle en alâkasız vatandaşın dahi I 
idrakine ulaşmıştır. I 

Tatbikatta ıstırap ve huzursuzluğu artıran 
âmillerin diğer cephesi, Riyasetin müzakereler- I 
deki tek taraflı ve adaletsiz tutumudur. Eiyaset I 
kürsüsünden muhalefete mensup hatibin söyle
mediği söz kendisine atfedilerek ceza tatbikine I 
tevessül edildiği, muhalefetten gelen takririn I 
noksan kıraat ile zapta geçirtildiği, Tüzüğün I 
takdire muhtacolmadan tanıdığı söz haklarının I 
dahi Reis tarafından (Mecbur değilim) diye red- I 
dolunduğu, Reisin Heyeti Umumiyeye hitabeder- I 
ken muhalefet saflarına dönüp; (Sizin grup, bi- I 
zim grup) diye konuşabildiği görülmüştür. I 

Muhterem arkadaşlar; demin hjırada bir ka- I 
rar aldınız. Hatipler için konuşma: müddetini I 
on dakika Grup Sözcüleri için de 20 dakika ola- I 
rak tesbit ettiniz. Size bu husustu, bu Mecliste i 
geçen bir müzakereden bahsedeceğim. I 

Sene 1927. Tüzük tadilâtı B. M. Meclisinde 
görüşülüyor, bir hatip kürsüden, kâtiplerin ade- I 
dinin 6 değil, 4 olması mütalâasını serd ediyor. I 
O zaman Meclis Reisi Refet Bey, kâtipler Ruşen I 
Eşref Bey. ve Giresun Mebusu Kâzım Bey. Reis I 
bu mütalâa üzerine şöyle söylüyor ; «Adedi indi- | 
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riyorsunıız ama arkadaşlar içinde mezun ve ma
zur olanlar bulunabilir.» İsmail Kemal Bey. ih
sası rey edemezsiniz, burada ihsası rey ettiğimiz 
mevzuu reye koyamazsınız Reis Bey, diyor. Bu
rada Reis hem takriri müdafaa ediyor, ondan 
sonra da reye koyuyor arkadaşlar. Demek ki, 
muhalefet olmadığı zamanlarda çok daha taraf
sız riyasetler varmış. 

Hâdiseler meydandadır, konuşmalar günlerce 
Riyaset Divanında sansüre tâbi tutulmaktadır. 

Demin Mehmet Daim arkadaşım 93 ncü 
maddeden bahsettiler. İçtüzüğün 93 ncü mad
desinde cümleleri değil, sadece elfazı tahki-
riyeyi tazammun eden kelimelerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin karariyle zabıttan çıkarıl
masını âmirdir. Yoksa Meclis Reisine karar al
madan bütün konuşmaları makaslama hakkını 
bahşetmez. Kaldı ki arkadaşlar, yalnız konuş
malarının zabîttan çıkarılmasına dair karar alın
mış hatiplerin, haklarında karar bulunmıyan 
hatiplerin konuşmaları da Riyaset Makamınca 
makaslanmıştıı*. Meselâ Selim Soley'in konuş
masındaki hususların zabıttan çıkarılması hak
kında Meclis karar almış, fakat Ferda Güley'in 
konuşması hakkında bir karar bulunmamasına 
rağmen bu arkadaşımızın sözleri de makaslam-
mıştır. 

Maahaza Riyasetin Fransa tarihine kadar el 
uzatarak Robespierre'in sözlerini zabıttan çıkart
mak gibi hazin hareket tarzına şaşmamak lâzmı-
dır. (Sağdan, bravo sesleri) Yetkilerini haksız 
ve tel taraflı kullanarak muhalefet hatiplerini 
ve mebuslarını vazife görmekten bizar edici mü
dahale ve ceza tatbik ve tehdidi altında tutan 
Reisvekillerinin salonda müzakere esnasında çı
kan hâdiselerde tecavüze uğrayıp yaralanan bir 
muhalefet milletvekilinden bahsedildiği zaman 
(o anda celse kapanmıştı, hâdise Meclis içinde 
addolunmaz) cevabiyle karşılaşılmıştır. Bundan 
evvelki hâdiselerde hiç olmazsa Riyaset hâdise
den teessürlerini beyan ederek Meclis iç inzibatı 
yönünden -tahkikat yapılacağını ve müsebbiple
rinin tecziye edileceğini söylerlerdi. 

Kanun yapmak Meclisin hakkı, kanun hazır
lamak için tetkikat yapmak da vazifesidir. Tü
züğün 177 nci maddesinin derpiş ettiği tahkikat 
bir hâdise hakkında bilgi edinmek için olabilece
ği gibi bir kanunun boşluklarını ve tatbikattan 
doğan güçlüklerini inceleyip yeni bir kanuna 
hazırlık mahiyetinde de olabilir. Tüzüğümüzün 
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177 neî maddesinin «anket Legyalative» denilen 
bu tarz tahkikata cevaz verildiği inancına isti-
nadeden bir takririn görüşülmesine Riyasetçe 
mâni olunmuş, aynı fikri savunan diğer bir 
mebusa (kanun tatbikatı kütüphanede yapılır) 
diyerek kütüphanenin yolu gösterilmiştir. Buna 
işaretten maksadım Meclisin haklarını müdafaa 
ile mükellef reislerimizin Meclis haklarını tahdit 
yolunda ne kadar gayretli olduklarını belirtmek
tedir. 

İktidarın müdahalelerinden Büyük Millet 
Meclisini masun tutmak nasıl kabil olsun ki, 
Meclisimizin muhterem reisi sadece D. P. nin 
mensubu olarak değil, sadece Grupun üyesi ola
rak değil, parti genel idare kurulunun âzası ola
rak dahi Hükümet Başkanının emir ve nüfuzu 
altındadır. Ve genel idare kurulu kararlarını 
icra ve infaz mevkiindedir. Bu sebepledir ki, he
le Meolis tafekikatlerhıin ve bütçenin görüşülme
sine başlandığından beri yalnız Vekillerin de 
değil, Demokrat Parti Grup sözcülerinin hattâ 
mebuslarının isnatlarla, iftiralarla dolu konuş
malarını tek taraflı olarak saatlerce yaymak su
retiyle pek insafsız ve çirkin bir açıklıkla siyasi 
propagandaya alet edilen partizan Devlet Rad
yosunun »mikrofonu bu çatı altında Meclis Raisi
nin ağzına kadar uzatıldığı halde icranın bu ada-
letsiafâk ve tarafgir tagaddisini reddederek elinin 
tersiyle: .mikrofonu itmeye kaadir olamamakta 
ve bu hareketin icradan geldiğini söyliyerek el
lerini oğuşturup tabiî göstermeye çalışmaktadır. 
(Sağdan, bravo sesleri, 'alkışlar) 

Muüıterem arkadaşlar, 
Bâ "haksız, bu adaletsiz tutum ondan fayda 

UflüanJarı hüsrana uğratacaktır. Körpe demok
rasiyi körletmeye yönelen ve demokratik ipliğini 
tahammül edilmez hale getiren bütün mevzuata 
ve tatbikata rağmen Türk (milletinin yaradılışın
da mevcut hasletler ve istidatlar sayesinde halk 
bu rejimin sahibi olmuştur. Kendisi idare etme
nin zevkini, hürriyetlerin tadını almıştır. Onu bu 
yoldan ayırmaya kimsenin gücü yetaniyecektir. 

Bu kubbenin altında .hoş veya Hahoş bir şada 
bırakıp gidecek her milletvekilinin unutmaması 
gerefeen düstûru Büyük Atatürk'ün bu çatı altın
daki bir konuşmasıından alıp hürmetle nakledi
yoruz : 

«Efendiler, milet bizi buraya gönderdi. Fakat 
ilâ âMrifâarai" biz burada bu milteti ve onun 
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irade ve hâkimiyetini malî. mevrus gibi 
etmek için toplanmış değiliz.» 

Ve sözlerimizi eski , grup 
Parlâmento üstatı rahmetli Faik Afomed Barut
çu'nun bir cümlesiyle ikmal eââ$wmz : 

«Murakabe vasıtalarından mahrum bir Meclis, 
murakabe vasıtaları işlemez bir Meclis, hürriyeti 
tahdide uramış bir Meclis... Bu güneşsiz birtU»* 
ya demek değil inidir 1 Biz güneşli dünya istiyo
ruz.» 

(Sağdan, sürekli alkışlar) 
REİS — Mehmet Daim Bey, ne hakfcm*k. k&> 

nuşaca'ksınız? 
MEHMET DAİM- SÜALP (Siird) — Efen

dim, Bütçe Encümeninde yapmış olduğum konuş
manın bir kısmını tahrif ederek bey®Hi&a bulfeiffli* 
dular, bu sebeple söz istiyorum. 

REİS — Bu beyana munıtıasır olarak, söz ve
riyorum. (Sağdan, «Bütçenin ^raaunda* «eskm) 

MEHMET DAÎM SÜALP (Bevaatiia) — 
Muhterem arkadaşlar, Bütçe Encümeninde Bü
yük Millet Meclisi bütçesi (konuşulurken yapmış 
olduğum konuşmalarda bir' hususu ele alarak 

'Nüvit Yetkin arkadaşı/m, söylemek istemediğim, 
söylemediğim bir hususu aleyhime çevirmek işa
retiyle beyanda bulundular. Müsaadenizle buıra 
tavzih etmek mecburiyetindeyim. 

Bütçe Encümenindeki konuşmamda ben de
dim ki, her hangi bir mevzuda iki parti muta
bık kalmazsa, iki partinin görüş ve düşünceleri 
tamamen birbirine zıt ise, eğer ekseriyet partisi 
yani iktidarda bulunan parti, bu meselenin ana
yasaya, hukuka hak ve kanunlara mutabık oldu
ğuna kanaat getirmişse ve ehemmiyetine binaen 
bunu bir grup mevzuu yapmış grup olarak buna 
karar vermişse, bu mesele Heyeti Umumiyeye in
tikal ettikten sonra, elbette ki, ekalliyette bu
lunan partinin' kendi görüşünü kendi arzusunu 
bir Meclis karan olarak çıkarmasına imkân yok
tur. Tatbikat da bu yoldadır.» dedim. 

Görülüyor ki, benim maksadım her hangi bir 
iktidar 'her mevzuu, her istediğini, kanunlara ay
kırı olsun, kanunlara mutabık olsun kendi gru-
punda kararlaştırıp ondan sonra Meclise getirip 
Heyeti Umumiye kararı şeklinde çıkarır, deme
dim. .Benim ifade etmek istediğim ve daima göz 
önünde bulundurduğum husus ile muhitin konuş
ması arasında katiyen bir münasebet mevcut 
değildir. Varmak istedikleri maksatla beaaim ta* 
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kibettiğim îmalksat tamamen ayrıdır. Bunun tav- l 
zihine lüzum olduğuna kanaat getirdiğim için 
sabrınızı suiistimal ederek konuştum, özür dile
rim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Necmettin önder. 
NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; Meclis bütçesi münase
betiyle Meclis çalışmaları hakkında bâzı mânı- I 
zatita (bulunmanın zaruretine inanarak huzuru- I 
nuzu işgal etmiş bulunmaktayım. I 

Ben mâruzâtıma başlamadan evvel hepinizin 
hâtıralarını 11 nci, devrenin başlarına doğru gö- I 
türmek suretiyle hâdiseleri olduğu gibi tesbit 
ve müşahede ederek neticelere göre hüküm ver
meniz için mevzuu iktidara ve muhalefete mensup 
insaflı arkadaşlarımın takdirine arz etmeye çalı
şacağım. 

1957 senesinin seçimleri tafkibeden devrede 
muhalefetin Meclise gelişi ve o sıralardaki dav- I 
ranışı hepimizin hatıralarında menkuştur. Da
ha evvelki devrenin küçük kadroyu ihtiva 
eden mebus sayısı bu devre birkaç misli arttığı | 
için olamadı ki, Meellils gayet gürültülü Mi. 
Hattâ o zaman içerde ve dışarda ifade edil
diği gibi, fizikî mukayeselerin dahi yapıldığı, 
«Biz bu kadar sayıdayız ama iktidar ek
seriyetine üstün gelecek kudretteyiz» şeklindeki 
hükümlerle ve davranışlarla Meclis çalışması
na başlandığı malûmunuzdur. Eğer vakit vakit 
çıkan hâdiselerle karışan bu hale çalışma demek 
caiz ise. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bu kürsüde da
ha evvel konuşan muhalefete mensup arkadaş
larımız şikâyet yollu bâzı beyanda bulundular. 
Grrupu adına konuşan Nüvit Yetkin arkadaşı
mız bugün gayet yumuşak bir eda ile mese
lelerini izah etmeye çalıştı. O Nüvit Yetkin 
arkadaşımız ki. Grup Başkan Vekili olarak belki 
Grupa mensup arkadaşların emrinde olması 
lâzımgeleh yerlerde ve bugün Riyasetin bir
çok tutumunu tenkid eden ahvalde, Riyasete 
«Seni tanımıyorum» diyebilen ve söz verilmediği 
halde bu kürsüyü zorla işgal eden arkadaştır. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu mevzuda cid
den bu çatı altında vazife görmek mevkiinde 
olan bir mebus olarak üzüntü duyduğumu arz 
etmek ve sarahatle ifade etmek isterim ki, 
daha evvel de yaptığım tetkiklerden edindi
ğim intıbaa göre XI nci Devre Büyük Millet | 
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Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti kurulahdan be
ri vazife görmüş olan örnek devirlerdeki Bü
yük Millet Meclisinnin hiçbirisi ile mukayese 
edilemiyecek kadar feci şartlar altında vazife 
görmüştür. 

Burada sadet dışı söz ve beyanda bulundu
ğu için sözü kesilen muhalefet mensubu bir 
hatibin, «Beni buradan süngü kuvvetiyle indi
rebilirsiniz» dediğini işittik. 

MEHMET HAZER (Kars) — Gayet tabu. 
NECMEDDÎN ÖNDER (Devamla) — Tabiî 

diyor. B,u Meclis 1789 Fransız ihtilâl Meclisi 
değildir. Siz bir Montanyarlar, Jirondenler ve
ya Jakobeıüer grıtpu değilsiniz. B,u Meclis bu mil
letin büyük ekseriyetiyle ve kanunların çerçevesi 
içinde muhalif muvafık milletçe seçilmiş ola
rak millî iradeyi temsil eden bir Meclistir. 
Ve bu Meclisin içinde böyle birtakım, kahra
manlık özentileri, ve şartları asla ötekine ben
zemediği halde «Beni süngü kuvvetiyle indire
bilirsiniz» demenin çocukça bir ifade olduğu
nu. ben söylemesem dahi duyanlar ve bu beyan
ları zabıttan okuyanlar ânlıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda bu ka
darla iktifa ederek sözlerimi tamamlamıya ça
lışacağım. 

Bu kürsüye çıkan arkadaşlardan bâzıları 
mebusluk ciddiyet ve vakarı ile kabili telif ol-
mıyacak şekildeki atvar ve hareketlerle bir ko
medyen edası ile ve beyanlarda bulundular. 

YAŞAR ALHAS (Urfa) — Ayıp ayıp! 

NEOMEDDÎN ÖNDER (Devamla) — Bu 
hitabın, ciddiyet ve vakarı ihlâl eden bir mebusa 
müteveccih olması, lâzımdır. Hâdiseyi objektif 
olarak takdirlerinize iktiran ettiren bir kimse 
için ayıp olan bir şey yoktur. 

Muhalefete mensubolsun, muvafakate mensu-
bolsun her mebus Büyük Mlilet Meclisinin bir 
âzası olduğunu ve kendisine tevdi edilmiş,bu 
millet vezifesinin mebusluğun icabı olan ve-
kar ve ciddiyet içinde ifa edilmesi lâzımgeldiğmi 
müdrik olmalıdır. 

Bunun dışında ve hakikaten esef edilecek va
ziyetlerde hadiseler müşahede ettıtik ve çok zaman 
buranın bir Meclis mi yoksa başka bir yer mi ol
duğunda tereddüde düştük. Bunları yapanlar 
mahdut sayıda da olsalar, mebus oldukları için, 
Meclis çalışmalarından bahsederken, elbette ki, 
elem verici bu çeşit hâdiseler üzerinde duracağız. 
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Biz ancak bu gifbi elem veriei hâdiselerin teker- i 
rür etttnemesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; işte İçtüzükte şikâyet 
edilen tgbuz.uk tadil ve tahditleri doğrudan doğ
ruya olmamış, muhalefete mensup arkadaşlarıım-
zın bu davranışları yüzünden vâki olmuştur. 
Mecliste Meclise yaraşır bir şekilde müzakerelerin 
cereyanını temin için bu hükümler vazedilmiştir. 
Binaenaleyh evvelâ bundan şikâyet edenlerin şi
kâyetlerine mevzu ettikleri husuıslarc müdrik ola
rak, buna bizzat meydan vermenin vebalini omuz
larında hissetmeleri lâzımdır. 

Soru müessesesinin ne kadar dejenere edildi
ğini söylemeye lüzum yoktur. Bir günde, müza
yedeye çıkarır gibi şu kadar sözlü soru verdim 
diye gazete manşetlerinde bu haberler bir kahra
manlık gibi telâkki edildi. 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
ceğim. 

NEGMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; muhterem Riyaset sözlerimin bit
tiğini hatırlatıyor. Mâruzâtımı tamamlarken, 
Meclis Riyasetini ve Meclis çalışmalarını ve tutu
munu tenkid eden arkadaşlarımdan evvelâ Mec
lisin ve mebusluğun vakar ve haysiyetine uygun ı 
şekilde hareket etlmelerini, kanun ve nizamların 
dışında bir hâdiseye meydan vermemelerini ve İç
tüzüğü göz önünde tutmalarını temenniye şayan 
-bulurum. Burada tenkidlerin tek taraflı mukaye
selerle değil, kenidi harekât ve sekenatlariyle bir
likte ele alınarak yapılması suretiyle bir neticeye 
varmalarını bilhassa rica ederim. 

REİS — Nüvit Bey, ne için söz istiyorsunuz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Şahsıma sa

taşıldı, Reis Beyefendi. Bana kürsüye tecavüz at
fedildi efendim. . , 

REİS — O noktaya maksur olmak üzere söz 
veriyorum. Yalnız rica ederim muayyen olan nok
ta üzerinde kalınız. Buyurun. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, biz milletvekillerinin hareketleri 
üzerinde değil, Büyük Millet Meclisinin bütçesi
nin müzakeresi münasebetiyle Büyük Millet Mec
lisinin bütün Türkiye'ye şâmil bir rejimin ana te
mellerini teşkil eden vazifeleri üzerinde durur
ken, buraya gelen arkadaşımız Necmettin önder 
Şahıslarımızı tezyif etmeye kalktılar. Bana, şah
sım adına konuşmuşum gibi, «Grupu adına konuş -
ması iktiza ederken şalisi adına kürsüyü işgal et
miştir» dediler. J 
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Sevgili arkadaşlarım; benim kürsüyü işgal et

tiğim iddiası, zabıtlarla da tevsik edileceği üzere, 
bir hakikat değildir. Ben; Riyaset hak tanıma
dığı için, İçtüzüğün verdiği yetkiye dayanarak; 
usul hakkındıa söz istemiştim. Ve o zaiman Meclisi 
idare etmekte olan Reisin, benim bu haklı talebi
mi anlamış veya anlamamış olarak, söz vereceği 
zehabı ile kürsüye kadar gelmiştim. Fakat, hak
sız bir surette ve Heyeti Umuüniyenin de reyini 
almadan, hakkımda karar verdi. 

Burada, birçok defalar ifade ettim ki, haksız
lıkların tabiî reaksiyonu isyanıdır. Ve Necmeddin 

'önder'e hatırlatmak isterim ki, B. M. M. Fransız 
İhtilâl Meclisi .değildir ama güdümlü demokrasi
lerin tatibik edildiği Meclis de değildir ve biz o 
güdümlü meclislerin âzası değiliz. Haksızlığa 
karşı protesto hakkımızdır; tüzüğün bize bah
şettiği hakları kullanmak hakkımızdır. (Sağdan, 
bravo şeşleri) 

REİS — Şahap Kitapçı. t 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanuna değil keyfî muameleye 
itibar edildiği bir devirde Büyük Millet Mec
lisi gübi bütün keyfî muamelelerin asla itibar 
görmemesi gereken ve murakabenin en geniş mâ
nada tatbik edilmesi lâzımgelen bu müessese
nin bütçesi münasebetiyle muhalefet ve muva
fakat olarak murakabe vazifemizi lâyikı veçhi
le yapamadığımızı sarahaten ifadeyle sözlerime 
başlamak isterim. Bu mevzuda Riyasetin taraf 
tutan tasarruflarını tenkid eden arkadaşları
mızın beyanlarına karşılık daitoıa bizi Riyasete 
ve onun kararlarına saygı göstermediğimiz 
şeklinde tenkid eden arkadaşlarımıza karşılık 
ben de ifade edeyim ki, Riyasete saygı nasıl 
bir vazife ise ondan daha evvel, ondan daha 
mukaddes bir vazife olarak Riyasetin mebusa 
saygısı, mebusun söz hakkına hürmeti, menu
sun murakabe vazifesini kesici hareketlerden 
tevakki etmesi ve bunun için kendisine Tüzü
ğün verdiği yetkileri tek taraflı olarak kullan
maması; suretiyle murakabe vazifesi yapan 
Meclis üyelerine saygı göstermesi de başta ge
len bir vazifedir. Bunu biz Riyasette lâyikı. 
veçhile görmemekteyiz. 

Cezaların tatbikinden tutunuz da zabıttan 
çıkarmaya varıncaya kadar tek taraflı işliyen 
ve sanki bunlar yalnız muhalefete uygulan
ması gereken tedlbirlermiş gflbi tatbik edilen 
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bu kararlar Riyasetin muhalif, muvafık gözet
meksizin bu çatı altında toplandığımız zaman 
kendisini bir grupun mensubu olduğunu unu
tarak hareket etmediğini göstermektedir. 

Murakabe vazifesinin başta gelen şartı par
ti farkı gözetmeksizin ifade edeyim M Meclise 
devamdır. 

Aziz arkadaşlarım, biz bu milletin vekilleri 
olarak bu Meclise icabettiği şekilde devam et
miyoruz. Bunda o kadar ileri gidiyoruz ki baş
ta Başvekil olmak üzere Mecliste bulunmıyan 
bâzı mebusların hattâ Paris'te bir resmî top
lantıda bulunduğu halde burada kabul edilen 
bir kanunda reylerinin kullanıldığını görüyo
ruz. Bu durum karşısında milletin bütün ümit
lerini bağladığı bu Mecliste murakabe vazife
mizi ve kanunların çıkarılışında milletin biz
den beklediği esas vazifemizi yaptığımızı ifa
de edemeyiz. Murakabeyi biz hiçbir zaman 5 
nci Adnan Menderes Kabine programını izah 
eden Celâl Yardımcı 'um anladığı mânada anla
mıyoruz. Murakabeyi kendine göre izah eden 
ve bu memlekette yapılması lâzımgelen şeyin 
murakabe ile başlayıp murakabe ile bitirilme
ni esi lâzımgeldiğini ifadeden kendisini alamı-
yan Başvekilin anladığı mânada anlıyan bir 
zihniyetin peşinde değiliz. Biz bu murakabe
nin, demin de izah ettiğim şedilde, muhalif, mu
vafık farkı gözetmeksizin, Riyasetin vazifesini 
tam bir tarafsızlıkla tecelli ettirmesi ile tahak
kuk edeceğine kaani bulunuyoruz. 

Verilen soruların bir saatte ve her soru sa
hibine beşer dakika konuşması kaydiyle hafta
nın bir gününde görüşülmesine dair olan 153 
ncü maddenin 2 nci fıkrası unutulmaktadır. Bu 
fıkraya göre Yüksek Heyetinizin kararına va
beste olmak kaydiyle sorular daha uzun zaman 
içinde ve başka günlerde dahi görüşülebilir. 
Ama bu fıkranın işliyebilmesi gündeme fazla 
soru almakla mümkün olur. Siz gündeme 5 er 
dakikalık müddeti düşünerek 7 soru koyduğu
nuz müddetçe murakabe vazifesi daha kısal
tılmış ve murakabenin tek organı halinde kal
mış olan (sorulardan beklenen faydadan uzak-
laşılmış olur. 

Bunun gibi bâzı sözlerin zabıttan çıkarıl
ması da son zamanlarda pek revaçtadır. Zabıt
tan çıkarılmaya dair olan madde gayet sa
rihtir. Heyeti Umumiye müzakerelerinde za-
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bıttan çıkarılması ieabeden söz olursa bu ancak 
Yüksek Heyetin bu sözlerim mahiyetini takdir 
ile o anda buna karar vermesine bağlıdır. Bu 
hak Umumi Heyetindir. Riyasete devredilme
mek icabeder. önceden karar istihsal etmek su
retiyle zabıtlar bilâhara tetkik edilerek geçen 
celsede konuşulanlar arasında hakaretâmiz söz
ler varsa denilerek bunların çıkarılmasına ka
rar verilmesi doğru değildir. 

Son zamanlardaki tatbikat, hatip burada 
konuştuktan ve aradan zaman geçtikten sonra 
sözlerin zabıttan çıkarılması şeklindedir. Bura
da konuşulanlara Yüksek Heyetiniz muttali ol
duğu halde Riyasetin takdir ederek çıkarması 
maddeye uygun bir tatbikat değildir. Bu tat
bikat yanlıştır. Daha ileri gidilerek biraz evvel 
Suphi Baykam arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
karar mevcutmuş gibi birtakım sözlerin zabıt
tan çıkarıldığı da görülmektedir. 

Buna karşılık Mükerrem Sarol'un, bundan 
evvvelki konuşması sırasında suç teşkil ettiği 
ileri sürülen, matbuat hürriyetinin, suiistimali 
şeklinde gösterilen ağır sözlerin ise zabıttan 
çıkarılması ihmal ediliyor. Bu tatbikat bitaraf 
bir tatbikat değildir. Ahmet Emin Yalman'la 
Safa Kılıçlıoğlu birbirlerine tecvizi imkânsız 
bir şekilde hakaret etmişlerdir. Bunları o za
manki kanunlar suç saymış veya saymamıştır. 
Mademki son zamanlarda bunların doğru olma
dığını söylemek suretiyle siz bunları takyidedi-
ei hükümler vaz'ettiniz, onları burada mebu
sun dahi okumaması icabederdi. Hoşunuza, çok 
gittiği için okunmasına müsaade ettiniz. Ondan 
sonra da en mütevazi sözleri hakaret diye za
bıtlardan çıkarttınız, fakat bunlar zabıtlarda. 
kaldı. Bu, taraf tutan bir tatbikattır. Bu dav-
ranışiyle Riyaset hiçbir zaman özlediği hürme
ti göremiyecektir. Riyasetin mebuslara karşı bi
taraf hareket etmesiyle, onlara müsavi muame
le etmesiyle murakabeyi destekler şekilde hare
ket etmesi en doğru hareketi olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; birçok yerlerde Meclis 
Başkanları veya Başkanvekilleri grup içtima-
larına iştirak etmezler. Çünkü bitaraf olmaları 
şarttır.. 

REÎS — Vaktiniz tamam. Lütfen cümlenizi 
tamamlayın. 

ŞAHAP KÎTAFÇI (Devamla) — Riyaset
ten böyle bir hareketi bizler de bekliyoruz. 
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Celâl Yardımcı, ne kadar başka surette an

lamak isterse istesin.. Ben. (Soldan gürültüler) 
REİS — Çok rica ederim efendim; vaktiniz 

tamam olmuştur. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Bu mem

lekette her işin murakabe ile 'başlayıp muraka
be ile 'bittiğini ifade etmek istiyorum. (Sağdan 
alkışlar) 

' REİS — D. P. Meclis Grupıı adına Kemal 
Serdaroğlu. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA KEMAL 
SERDAROĞLU (izmir) — Muhterem arkadaş
lar, Riyasetin bitaraf hareket etmediğini iddia 
eden muhterem arkadaşlarımın gözü önünde bir 
sahne cereyan ettiğine şahidoldunuz. Az evvel 
aldığınız karar veçhile şahsı adına konuşan me
bus arkadaşlar 10 dakika konuşacaklar, dendi. 
Dakikası dolduğu halde Şahap Kitapçı arkada
şımız buradan inmekten imtina etti, direndi. 
(Sağdan, gürültüler) 

Şimdi arkadaşlarım, yine Nüvit Yetkin Bey 
bu kürsüde; «Arkadaşlar biz bu kürsüye fikir 
getiriyoruz» dedi. Hakikaten istedikleri zaman 
fikir getirdiklerine inanıyorum. Ama buradan 
fikir getirdiğini iddia eden bu kıymetli arkada
şım, eğer kendisinin içinden inandığı hususta 
partisinin aldığı bir taktik kararma uymak mec
buriyetinde olduğunu hissetmeden konuşmuş ol
saydı, her şeyden evvel B. Millet Meclisinin büt
çesinin konuşulduğunu, Meclisin almış olduğu 
kararların, Riyaset makamının tutumunun mü
zakere edilemiyeeeğini bilmesi iktiza ederdi. 
Çünkü, B. M. Meclisinin almış olduğu kararlar 
belki çoğunlukla alınmaktadır ama* her mebusun, 
hangi grupa mensubolursa olsun, bu kararda 
hissesi vardır. 

Bir mebus buraya gelip bir şeyi tenkid etti
ği zaman karşısında bir mesulün olması lâzım
dır. Burada B. Millet Meclisi kararlarını tenkid 
etmek demek, kendi kendini tenkid etmek demek
tir. Fikir getirdiğini iddia eden bu arkadaşımın 
böyle hareket etmemesini temenni etmek hakkı
mızdır. (Sağdan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin 1957 den beri 
mütaaddit defa şahidolduğunuz gibi; önceden 
verilmiş olan bir kararı tatbika koyan arkadaş
ların her celsede, Riyaseti tazyik altında tutrak, 
kendi lehlerine karar ittihaz edilmesini istedik
lerini müşahede etmiş oluyoruz. Reis; Dahilî Ni-
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zamnamenin bir maddesi hakkında karar verir
ken, bu çok defa Heyeti Umumiyenin reyine ik
tiran eder. Burada Reisin, bitaraflığından dem 
vurmaya imkân ve ihtimal yoktur. Riyasetten şi
kâyet etmek lâzımgelirse, iktidar mebusu olarak, 
daha ziyade bizler şikâyet etmeliyiz. Riyaset 
daima muhalefettekilere müsamaha ile hareket 
etmiştir. (Sağdan, «İnsaf et» sesleri) Bu kürsü 
usul hakkında söz isteyip de gelen, geldikten 
sonra usulle hiç alâkası olmıyan, şahsi propa
gandasını yapan mebuslar görmüştür. Gündem 
dışı söz alıp Partisinden aldığı talimatı harfiy-
yen söyliyen mebuslar görmüştür. Yine maale
sef birçok kıymetli mebusların şahsi propagan
dalarının yeri de olmuştur. Bunların hepsine bü
yük bir müsamaha ile, büyük bir anlayışla hare
ket eden Riyaset Divanına bühtanda bulunmak 
insafsızlık olur. 

Muhalif arkadaşlarımızın en çok üzerinde 
durdukları nokta Meclisin murakabe vazifesini 
hakkiyle yapamamış olmasıdır. Muhterem arka
daşlarım, hepinizin bildiği gibi murakabe; isti
zah, Meclis tahkikatı ve umumi istizah mahiye
tinde olan bütçe müzakereleriyle yapılır. Sual
ler de bir nevi kontroldür, ama tam bir mura
kabe addedilemez. İçtüzüğün 150 nci maddesini 
okumayı zait addederim. Kısaca arz edeyim, 
sual, bir mebusun bir mesele hakkında öğrenmek 
istediği hususu öğrenmesi demektir. Şimdi geç
miş zabıtlara şöyle bir göz attım, sizin iktidarda, 
bizim muhalefette olduğumuz devirlerde verilen 
suallerle bizim iktidarımızda muhalefet tarafın
dan sorulan suallere ait şöyle kısaca bir rakamı
nı vermek isterim : Teker teker okumayacağım, 
iki madde halinde zikredeceğim. (Sağdan : Gü
rültüler, konuşmalar) 

REİS — Arkadaşlar, bilhassa bu saatte bu
rada kalanlara hürmet etmek isterim, rica ede
rim sükûnetle dinliyeliıri. 

KEMAL SERDAROĞLU (Devamla) — Şi
fahi sual : 1950 - 1954 arası 717, 1954 - 1957 
arası 403, 1957 - 1960 arası 668, ceman yekûn 
1 788. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — İngiltere'de 
bir senede 7 bin. 

KEMAL SERDAROĞLU (Devamla) — 
Tahrirî sual : 1950 - 1954 arası 693, 1954 - 1957 
arası 383, 1957 - 1960 arası 1 138 ki, ceman ye
kûn 2 214. Şimdi 1946 ile 1950 arası bizim sor-
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duğumuz şifahi sual ise 420, sizin sorduklarınız 
-1788. 

Tahrirî sual adedi; bizim muhalefet devre
sinde sormuş olduğumuz sual adedi 50, onlarınki 
2 214. 

Şimdi yalnız suali sormak değil, bu sual mü
essesesine vermek istediğimiz istikamet mühim
dir. Gayet basit hususları dahi Hükümete sual 
halinde getirerek seçmenlerinize şirin görünmek 
iddiasındasınız. Bu vaziyet karşısında 10 bini 
aşan sual, bir çığ halinde Riyasete yağarsa bunu 
gündeme almak imkânını takdirlerinize bırakı
yorum. Sizin içinizden her hangi birini reis yap
sak bu kadar çok sual takririni nasıl gündeme 
alırsınız! Bunu öğrenmek isterdik. 

.Muhterem arkadaşlarım; üzerinde hassasiyet
le titrememiz lâzım gelen Büyük Millet. Meclisi
nin kudsiyetine hepimizin hürmet etmemiz lâ-
zıomgelir. Bu millî kâbeye hürmet: her şeyden ev
vel Türk milletinin kendi kendine hürmetidir. 
Ama bunun bitaraflığını şüpheye düşürecek şe
kilde vatandaş olarak son iltieagâıhımız olan bu 
yeri de gözden düşürecek olursak hepimizin hali 
ve istiklâlinin ne hale geleceğim ve «Allah muha
faza etsin» üzerinde titrediğimiz ve memlekete 
yerleştirmeye çalıştığımız demokratik rejimin ne 
gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacağını burada 
uzun uzadıya anlatmak istetmem. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Riyaset, adına Agâh E rozan. 

REÎSVEKİLÎ AGÂH EROZAN (Bursa) — 
Çok muhterem arkadaşlar, muhtelif vesilelerle 
bu kürsüden Riyasete vâki itirazlara cevap ver
miş bulunuyorum. Muhalefet safında bulunan 
arkadaşlarımız, nedense, Nizamname üzerindeki 
iddiaları sırasında her zaman mücerret bir beyan
la ifade etmektedirler. 

Nüvit Yetkin Beyefendiyi de dinlemiş bulu
nuyoruz. Konuşmaları mesnetsizdir. Ortaya koy
dukları meseleyi kendi görüşlerine göre izah edi
yorlar. Halbuki her mesele ispat edilmedikçe 
kıymet kazanamaz. Her mesele, aidoîduğu fende 
delil ikamesiyle ispat ister. Bunu hiçbir zaman 
yapmıyorlar, müsaade buyursunlar, bu zihniyet 
içinde yapmaları da mümkün değildir. Ben Nizam
nameyi 'böyle anlıyorum diye ferdî bir anlayış 
kıymet ifade etmez. Her maddenin vaz'edenler 
tarafından bir muradı olsa gerek. O murad üze
rine beyanı mütalâa etmek lâzımdır. Madde ne 
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/maksatla konmuştur, niçin konmuştur, hangi es
babı mucibe ile konmuştur, bugüne kadar tatbi
katı nedir? Bunların tetkiki lâzımdır. Abesi ic
ra imkânını taharri mecburiyetinde değiliz. Bu
na cevaz da yoktur. Madde üzerindeki beyanla
rın, mütalâaların Raisonnement Juridique'e uy
gun olması lâzımdır. 

Şimdi, Bütçe Encümeninde de ifade ettiğim 
gibi, yuvarlak kelime halinde, «Riyaset bitaraf 
değildir» demek mümkündür, kolaydır, mütaad-
dit defalar tekrarlamak da (mümkündür. Ama 
bunda hakikat payı nedir; kıymet derecesi nedir; 
bu beyan his midir, heyecan mıdır ?Kasdi bir ifa
de diyemem ama mesnetsiz, delilsiz her iddia tek
rar edilirse bunda maksat aranabilir. 

Millet/vekilleri, muhalefet grup sözcüleri za
manlı zamansız kendilerini haklı görerek söz ta-
lebederler. Bu istek yerine gelmediği andan iti
baren tek kelime : «Riyaset bitaraf değildir», 
Emin Soysal arkadaşımız her zaman sual sormak 
arzusundadır. Fakat bu her zaman mümkün ola
maz. Sualler, sözler bittikten sonra sorulur. Riya
setin vazifesi mevcut Nizamnameyi tatbik etmek 
değil midir? (Sualler, sözler bittikten sonra so
rulur.) bir madde hükmüdür. Kifayet gelince, su
al sormak mümkün olamamaktadır. Zira söze ki
fayet gelirse, suale evleviyetle gelmez mi? Mad
de 111, not 57, karar 27 . II . 1952, zabıt ceride
si sayfa 964:965) Lütfen mütalâa 'buyursunlar. 

Ama okumadıkça, tetkik etmedikçe her zaman 
için Emin Soysal arkadaşımız bu talebi yapacak
tır. Riyaset bu talebe, hayır dediği andan itiba
ren onlarca Riyaset bitaraf değildir. 

Arkadaşlar, bunlar zapta geçiyor. Bunları 
nesli âti okuyacaktır ve 180 kişilik bir muhalefe
tin bu mevzudaki beyanlarına üzüleceklerdir. Bu 
kadar ileri derecede tetkiksiz konuşmak affedile
mez. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Okuduk. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Okumuşta

nız, her mevzu üzerinde bu kürsüde münakaşaya 
girişmek bizim için gayet zevkli olur. 

FETHİ Ç E L Î K B A Ş (Burdur) — Agâh Bey, 
zabıttan çıkarma maddesini okur musunuz? 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Okuyacağını. 
Acele etmeyin. 

Suphi Baykam arkadaşımız; «Muhalefetin de
ğeri varsa, Riyasetin bu değerli muhalefete im
kân vermesi, söz hakkına imkân vermesi lâzım-
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dır.» diyor. Biz bu imkânı f azlasiyle verdiğimize 
'kaniiz. En yakın misal; dün Hasan Tez arkadaşı
mızın konuşması nizami değildi. Bunu sizin de 
•kabul buyuracağınıza eminim. Yeni gelmiş bulu
nan bir mebusun Nizamname üzerindeki hatala
rını Riyaset mümkün olduğu kadar daima nazarı 
müsamaha ile karşılamıştır. Ama hem bilmemek 
ve hem de ileri iddia sahibi olmak; bu gayricid-
dî bir hareket tarzı olur. 

«Muhalefetin değeri varsa...» ifadesinde bulu
nan arkadaşımıza ben de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve onun seçtiği Riyasetin değeri oldu
ğunu hatırlatınan. Değerleri tek taraflı düşün-
miyelim. Riyasete hürmet, Meclise ve dolayısiyle 
mebusun kendisine hürmettir. 

Nüvit Yetkin arkadaşımız 1957 den sonraki 
tahditleri ele aldılar ve cezalardan bahisle 
«Cezalar ağır» dediler. Bizim nizamnamemizi 
bütün dünya parlâmentolarının nizamnamele
riyle, karşılaştırmalarını rica ederim. O zaman 
göreceklerdir ki, beyanlarında isabet yoktur. 
Hele reislere verilen salâhiyet en az bizdedir. 
Bizde eh ağır ceza 12 Celse Meclisten muvakkat 
çıkarmadır. 1952 tarihli Fransa Dahilî Nizam
namesinin 107 nci maddesinin 7 nci fıkrasını 
lütfen okusunlar. Bu ceza, celseye değil, 30^ 
inikad gününe şâmildir ve bu cezayı alan me
bus Meclisin kapısından içeri giremez. Bizde 
ise, bu yalnız müzakere salonuna şâmildir. 

İngiltere'de sual müessesesi, (Evet, hayır) 
şeklinde işlemektedir. Muhalefet bu müesseseyi 
bizde umumi bir müzakere gibi kullanmak ar
zusundadır. Bunun imkânı var mı? Nizamna
memiz buna müsait rni? öyle ise talep ve ısrar
lar niçin? iddia sahibi olmak için mi? 

Görülüyor ki, konuşmalar esaslı bir tetkika 
dayanmıyor. Haksız iddiaları karşısında bize 
gelen kanaat nizamname dışı geniş bir müsam-
maha bekledikleridir. Bunun yerine getirilmesi 
hiçbir zaman mümkün olmıyacaktır. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya — Zabıttan çı
karmayı izah edin. 93 ncü maddeyi 

AÖAH EROZAN (Devamla) — Ona da ge
leceğim. 

Nüvit Bey, Riyasetin tutumu ibaresiyle sö
ze başlıyor. Umumi mânada Riyasetin tutumu 
diye bir şey olamaz. Zira Riyaset müzakere es
nasında vâki hâdiseler üzerinde karar alan mü
essesedir. 

İ96Ö 0 : 2 
Celse esnasında nizamnameye ademiriayet id

dia edilir. Münakaşası yapılır ve karara bağ
lanır. Vazife muayyen bir hâdise üzerindedir. 

Eski devirlerden bahsediyorlar. Meclisi Me-
busadan misaller verdiler. Bu iddialarla da 
kendilerini haklı çıkaramazlar. Zira Meclisi 
Mebusanda Nizamname hükümlerinde tahdit da
ha fazladır. 

Meclisi Mebusanda bütün konuşmalar kelime 
ve kelâm hâkimiyeti içindedir. Riyaset rahat
tır. Her mesele hukuki şuur ve tefekkür için
de halledilmiştir. Yersiz ve lüzumsuz ısrarlara 
tesadüf edilemez. 

Sual müessesesinde lâfzı has, lâfzı zahir 
halinde beyana mecburiyet vardır. Lâfzı hafi, 
lâfzı müşekkel, lâfzı müevvel halinde beyana mü
saade edilemez. Sual yankesicilik ise umumi 
mânada «sarık» kelimesiyle vâki beyan yersizdir. 
«Tarrar» üzerinde durmak zarureti vardır. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ ( Burdur) — 93 ncü 
madde... Lütfen okuyun. 

AGAH EROZAN (Devamla) — Neden isti
cal ediyorsunuz? Geleceğimi söyledim. 

Şimdi Sırrı Atalay Bey teşriî masuniyetle
rinin kaldırılmasında kendilerine mehil veril
mediğinden bahsediyorlar. Madde : 180, Fık
ra : 2. (O mebus isterse İhzari Encümende, Muh
telit Encümende ve Heyeti Umumiyede kendini 
müdafaa eder veyahut bir arkadaşına ettirir.) 
kaydı vardır. Maddeyi ve fıkrayı hep beraber 
mütalâa edelim. 

1. — Sıyga şarti, fiil müteaddi olunca teşeb
büsün kendilerinden gelmesi lâzımgelmez mi? 

2. — Buradaki şart, şartı taliki, şartı in-
fisahi değildir. Buradaki şart, iktidaridir. Şart 
iktidarı olunca teşebbüsün yine kendiliğinden 
gelmesi iktiza etmez mi? Bunda Riyasetçe yapı
lacak bir muamele var mı? 

Bir arkadaşı, Nizamname hükmüne göre bu 
işe memur etmeleri mümkün değil mi? Bunu ne
den yapmıyorlar? Her şeyi Riyasetten beklemek 
doğru olamaz. 

Şimdi, Esat Mahmut Beyin geçen celsede Ri
yaseti Nizamnameye riayete davetine geçiyo
rum. «Meclis Reisinin salonda bulunması hase
biyle mazeretleri yoktur, buradadırlar, derhal 
yerlerini almaları ieabeder» dediler. Af buyur
sunlar; bendeniz bu beyanları bir lâtife kabul 
ediyorum. Kendilerine ilk söz olarak Dahilî Ni-
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atomaıa^emizin madde 198 - 211 i iyice ökuma-
İMcmı rica edeceğim. Madde 204 de, mazeretin 
teenni ve takdiri tamamen Reise aittir ve bunun 
«ksiiû ispata teşebbüs dahi mümkün değildir. 
Vazifenin arz ettiği hususiyet dolayısiyle üç 
Heisvekili seçilmektedir, bunun bir mânası olsa 
gerek* Bâzı memleketlerde dört Reisvekiü var
dır. 

204 neü maddenin taşıdığı mâna daha ziyade 
teaasil salâhiyetleri üzerindedir. Riyaset vazifesi 
jaaüştearek bir vazife halindedir. Nöbetle, sıra ile 
ila edilmektedir. Bütün dünyada bu böyledir. 

FERİD MELEN (Van) — Rapor var. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Ferid Bey 

arkadaşım, Reisin şurada oturması için mutlaka 
«ağlık raparuna ihtiyaç yoktur. Mazeret sağlık 
dışı olamaz mı ? 

MELÎH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Bu üç sene devam eder mi? 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Görülüyor 
ki, bir maddenin bir tek kelimesi ele alınmak su
retiyle mütalâa beyan ediliyor. Madde bir bü
tündür ve hattâ diğer maddelerle irtibatı tet
kik edilmelidir. 

Şimdi bir arkadaşımızın temas ettiği usul 
meselesine geliyorum. Usul meselesinde 89 ncu 
madde hükümleri dâhilinde lehte ve aleyhte iki
şer arkadaşımızın konuşması mümkündür. Ne
tice reyle halledilir. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Nizamna
menin sarih olduğu ahvalde reye itibar edilmez. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Reyle halle
dilir kaydı var. Lütfen madde 89 un son fıkra
sını okuyunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Fethi Beyin 
93 neü maddesine gelelim. 93 neü madde lisan 
ııezaheti dışında bir beyan olursa Reis ihtar eder. 
îki ihtara rağmen devam ederse o celsede, o 
measm üslerinde söz söylemekten memnuiyetine 
kasar ahr ve o inikat için o mevzuda konuşmak-
tan kendisini meneder. 

İkinci fıkra; elfâzı tahkiriye varsa bunları 
da Heyetten karar alarak zabıttan çıkartır. 
Maddenin metni bu. 

Riyaset gerek lisan nezahetinin ihlâl edildi
ğini ve gerek elfâzı tahkiriyeyi duysa veya Di
van Kâtipleri tesbit etseler derhal müdahale ile 
icabı yapılır. Fakat duyulmadığı ahvalde, mü-
tftcıtast ve iddia vausa zaptın tetkiki esastır. Ha-
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tibin konuşması kısa ise bu, 
mümkündür. Uzun bir konuşma ise bir 
iki saatlik bir konuşma içinde bunun derhal tes-
biti mümkün olamaz. Bu takdirde Heyetten Ri
yasete salâhiyet verilmesi talebi uygun e t e ve 
bunun emsali vardır. Aksi halde, müzateeı*enin 
kesilmesi ve zabıtların tetkiki lâzamgeür M, hu 
ne doğrudur ve ne de mümkündür. Bu sebeple 
Heyeti Umumiyenin kararını aira&k şartiyie 
Riyaset Divanının takdirinde hiçbir mahzur 
yoktur. îcabederse bu zapta itiraz da mümkün 
olduğuna göre Yüksek Heyetin ikinci Mr mura
kabesi de sağlanmıştır. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Ntanaa-
meyi Reis tatbik eder; azalar değil. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Gayet tabiî. 
Fakat azaların, yani Heyeti Umumiyenin kaTearı 
da Reis için bir hükümdür. Bu karan ifa Reisin 
vazifesidir. Sizin de bu karara Mrmet vâzüe-
nizdir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, ileri süırölen 
iddialara kısa kısa, parça parça cevaplarımı ver
miş bulunuyorum. İddialarda haklı bir nokta 
görmemekteyiz. Yuvarlak kelimelerle konuşmak 
suretiyle bir neticeye varmak mümkün olamaz. 
Bu doğru bir yol değildir. Bu şekil iddialara ce
vap vermeyi dahi doğru bulmuyorum. Fakat biz 
maddeleri konuşturmak suretiyle kendilerine 
faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Nizam
nameyi okumaları da mümkün olur kanaatinde
yim. Bu kürsüde her iddianın ispatı cid.dî bir 
vazife duygusu olmalıdır. 

Her şeye rağmen, gaye, maksat ve nektai ha
reket ayrı oldukça ne kadar konuşulsa bir mu
tabakata varmak mümkün olamaz. Biz iddiaları 
madde ifade ederek reddediyoruz. Maddeleri ko-
nuşturmadıkça beyanları hiçbir zaman kıymet 
kazanamayacaktır. , 

Heyeti Celilenizi hürmetle selâmlarını, efen
dim. (Soldan alkışlar) 

REİS — Vahap Dizdaroğlu. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh
terem arkadaşlar; Sayın Erozan^ın Riyaset Di
vanının tutumu hakkındaki konuşmalarımızdan 
hoşlanmadıkları anlaşılıyor. Maalesef benim ko
nuşmam da kendilerinin bu hoşlanmadığı. Riya
set Divanının tutumu üzerinde olacaktır, Bu 
mevzua girmeden benden evvel konuşan bâzı 
D. P. hatiplerine cevap vermek istiyorum; 

J0Û 
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Bto, meyanda Neemeddin önder arkadaşımız 

muhalefet mebuslarına dönerek dediler ki; «Siz 
Fransız Meclisinin Jakahenleri, Fransız ihtilâl 
Meclisinin mebusları mısınız?» dediler. 

Arkadaşlarım; biz ne Jakoben, ne de ihtilâl 
mebusları değil, milletin hâkimiyet hakkını kul
lanmak için söz vermiş, vazife almış bulunuyo
ruz. Bu vazifelerimizi kanun ve nizamların hu
dutları dâhilinde ifa etmeye azmetmiş insanla
rız. (Sağdan, brave sesleri) 

Demokrat Parti Grupu adına konuşan Ke
mal Serdaroğlu'nun konuşmasına geçiyorum şim
di Kemal Bey buyurdular ki ; «Siz Meclisin Ri
yaset Divanını nasıl tenkidedersiniz ? Onlar si
zin bir cüzünüz.» 

Muhterem arkadaşlarım; bütün teşekkülleri 
idare edenler heyeti umumiyeleri tarafından mu
rakabe edilir, tenkidedilir. Bu, heyeti umumiye-
lerin asli vazifesidir, tabiî haklarıdır. 

Yine beyanları arasında dediler ki; «Muha
lefet mebusları kısa bir zamanda on bine yakın 
sual takriri verdiler. Halbuki biz muhalefet yıl
larında 55 sual takriri vermiştik.» Demek olu
yor ki Demokrat Partinin muhalefet yıllarında 
şikâyet mevzuları hakikaten çok azmış. Demok
rat Parti iktidarı zamanında ise muhalefetin 
şikâyetleri çoğalmış. Bunu kendi ifadeleriyle de 
teyidetmiş oluyorlar. 

Sayın Erozan Riyasetin tutumundan bahset
tiler. Hukuk anlayışına tâbi tuttuğumuz zaman 
bana söyliyebilrler'mi ki, 195*7 den bugüne ka
dar C. H. Partili mebuslardan ne kadarına Ri

yaset tarafından ceza verilmiştir? Ve ne kadar 
para cezası ödemişlerdir. Buna mukabil Demok
rat Partiye mensup mebuslara ne kadar para ce
zası verilmiş, bunu söyliyebüirler mi? 

Gündemin tanzimine gelince; yine Riyaset 
Divanı bana söyliyelbilir mi ki, hangi tutum, an
layış ve zihniyetin tehiri altında iki üç sene 
beklettikten sonra 11 tahkikat önergesini bir 
günde gündeme almışlardır t Bunun sebebi aşi-

' fcâr. Riyaset Divanı bu tutumu ile Hükümeti 
Meclis murakabesİBclen kurtarmak için ayrı 
ayrı verilen bu tahkikat önergelerini aynı gün
de gündeme atmak suretiyle bunların efkârı 
umumiyeye alkal ini imkân nispetinde daral-

i.'^bfenek yoluna sapmıştır. Hangi nizamın ver
diği salâl^iye^ butm yapmışlardır! ' 

Yine giindem taaa&nind© «talletkı yer alışı 
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meselesine geleceğim. Eğer bir sual Demokrat 
Parti tarafımdan yapılan bir çeşme veya iki üç 
km. lik bir yola müteveccih ise zamanı düşünül
meden gündeme alınır. Fakat eğer sualler re
jim meselesine mütaallîk ise, eğer ESkümeti 
murakabeye müteveccih ise Riyaset Divanına 
verildikten çok sonra Dahilî Nizamnamenin 
151 nei maddesine göre bekletildikten .sonra 
tashih edilmek üzere dîye iade edilir. 

MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Bayatla
dı bunlar... 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — Ba
yatladı ama tekrarında fayda vardır. 1958 yı
lının 5 nei ayında verdiğim takrir, 11 ay Stûn-
ra 150 nei maddeye uygun değildir diye iade 

I edildi. Şimdi B. Millet Meclisi Riyasetinin vazi
feleri malûm, 203 ncü madde sarih. Uygun değil
se zamanında iade edilirse tashih ediüp tekrar 
takdim olunmaya zaman ve imkân verilirdi. Ama 

Ifbunu bîr sene sonra iade ediraıe bunu® feelkî-
de bu devre içinde konuşulmasına imkân kal
mamış demektir. Bu tutumu ile Riyaset; vazi
fesini hakkaniyetle icra etmemekte demektir. 

Bir cümle ile ifade etmek istersek; Riyase
tin tutumu: Muhalefet saralaneda oturan ar
kadaşlara, ihtar üstüne ihtar ve para cezası ve
rilen, buna mukabil iktidar sıralaraıda&âltre 
ise; ricalar yağdırmakla iktifa ©ltman MT tu
tumudur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Burnu kırılan 
arkadaşımıza yapılan muameleyi de söyle. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; Riyaset, gerek gündem tan
zimi ve gerekse; müzakerelerde tarafgirane ha
reket etmekle hiç şüphesiz hepimizin üzerine 
titriyeceğmıiz genç demokrasimiz için en büyük 
mesuliyeti, yüklenmiş tralunmaktadir. (Sağdan; 
bravo, sesleri) Sanki, Meclis Riyaseti Meclisi 
değil de iktidar partisinin grupunu idare eder 
tarzda hareket etmektedir. Bu tutumiyle Ri
yaset divanı Mebusun ve Meclisin Anayasa ile 
sarih olan 7 nei maddesindeki vazifelerini ve 
bu vazifelerin Anayasanın 22 nei maddesinde 
tasrih edilmiş olan sual, istizah, tahkikat talep
lerini işlemez hale getirmekte, Hükümeti mu
rakabeden masun tutmakta ve rejim meselesi
nin' memlekette kökleşmesini Mzaıtihi bu tutu
mu ile engellemekte ve bundan cesaret alan 

I murakabeden âsade kalan Hükümet de keyfe-

~^m — 
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mayeşa hareket etmektedir. B. M. M. Riyaset 
Divanı her şeyden evvel B. M. M. nin ruhuna 
ve lâfzına uygun bir tutum içinde hareket et
mek mecburiyetindedir. Savabı ve günahı ken
dine aittir. Bu oturumlara riyaset eden reis 
arkadaşlarımızın tarih önündeki mesuliyetleri
ni bizden sonraki meclisler tartışacaklardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere tak
riri gelmiş bulunuyor, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini tek

lif ederim. 
Trabzon Mebusu 

İsmail Şener 

REİS — Kifayet aleyhinde Dursun Akça-
oğiu. 

DURSUN AKÇAO&LU (Çankırı) — Mu# 
terem arkadaşlarım; kendi işimizi görüşüyoruz. 
Seçimden sonra ne ümitlerle şuraya geldik, bir 
türlü anlaşamadık. 6 kişi görüştükten sonra 
mutlaka kifayet şart değil, biraz dafcta fazla 
görüşelim, bunlara bir çare bulalım. Bu taraf 
bir şey söyler, buna diğer taraf itiraz eder. 
Meclis kendisini murakabe mecburiyetinde de
ğil mi? İstirham ederim şu iki bucuk yıl - Bu 
tarafta bulunan arkadaşlarımız, grupta yaptık 
diyorlar. - hangi gün, hangi gün murakabe va
zifesi yaptık arkadaşlarım? Bize söyleyin han
gi gün? 

REİS — Riea ederim, kifayet aleyhinde söz 
aldınız, mevzu dışına çıkmaymız. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Behe-
mahal lütfedin, kendi derdimizi konuştuğumuz 
bu mevzuda biraz daha dertleşmemize fırsat 
verin. Bir kaç kişi daha konuşalım. Her halde 
anlaşmamız için iyi olur arkadaşlar. 

REİS — Kifayeti müzakere takririni reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Faisillara geçilmesini reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
101 Tahsisatlar 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... KaPul edilmiştir. 

Lira 
23 432 670 

1966 
F. 
102 

d :â 

Murakıp ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

103 Âzanm harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğinee 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

211 Fazla çalışma haklan 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı K,anun gereğince 
emniyet memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

213 6341 sayılı Kanunla' doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

214 6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek fazla mesai ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 030 

11 632 800 

1 727 354 

500 800 

1 005 020 

46 160 

463 693 

447 250 

22 200 

6 000 

33 300 

302 
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219 

301 

802 

304 

306 

307 

308 

309 

401 

6885 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî saraylar büro masrafları 
REÎS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS -~ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... E tk i 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa işletme masrafları 

Lira 

173 400 

407 416 

428 291 

183 680 

345 985 

45 87o 

17 500 

56 000 

200 000 

REİS —• Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım; matbaada çalışan işçi ve müstahdem
lere geçen sene kendilerine ayrılan 60 bin lira
lık fazla mesai ücretim alamadıklarından şikâ
yet etmektedirler. Bu niçin ve ne sebepten ve
rilmemiştir? 

Ayrıca polis memurları da burada sabaha ka
dar çalışmaktadır. Bunlara da fazla mesai ücreti 
verilmesini rica ediyorum. 

REÎS -— Bir cevap verecek misiniz? 
İDARE AMÎRÎ NÜZHET AKIN (Sakarya) 

— Hayır. 
REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum; 

kabul edenler... Etraiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 
402 Bahçe masrafları 

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

Lira 
13 500 

1966 d : 2 
P. Lira 
403 Riyaset temsil masrafları ve 

Riyaset konutu #0 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

404 Meclis Muhafız Birliği masraf
ları 455 860 

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

451 Yayın masrafları 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetleri, ahdî 
münasebetler 625 001 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453/A İştirakler .- 430 377 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

453/B Kongre, konferans, tören ve 
ziyaretler 300 001 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, 553/B fasla 300 bin lira konmuştur. 
Geçen sene 150 bin lira idi. Burada bir noktayı 
rica edeceğim ve Yüksek Heyetinize arz edece
ğim. Kongre, konferans, tören ve ziyaretlere ve
rilen para sadece tek taraflı kullanılmaktadır. 
Muhalefet mebusları bu nevi şeylere iştirak et-
tirilmemektedir. Meselâ geçen yaz Sayın Meclis 
Reisi ile beraber Demokrat Parti mebusu arka
daşlarımız Japonya'ya, Kore'ye kadar gitmişler
dir. Fakat aralarında bir tek muhalefete mensup 
mebus bulunmamıştır. Gene aynı şekilde birçok 
yerlere bu şekilde seyahatler, ziyaretler olmakta
dır. Buralara da muhalefetten kimse iştirak etti-
rilmemektedir. Bunun sebebi nedir? Bu meseleyi 
Makamı Riyasetin izah etmesi lâzımdır, bir. 

Japonya seyahatine de muhalefet iştirak et
tirilmemiştir, bunun da izah edilmesi lâzımdır, 
iki. 

Sonra üçüncü bir şey de, Japonya Elçisi ve 
refikası niçin intihar etmiştir? (Soldan, «Ne 
alâkası var?» sesleri) Bunun da açıklanması lâ
zımdır. Hariciye Vekâleti bütçesinde de soraca
ğım. 

303 — 
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ÎIEÎS — îdare Âmiri. 
İDARE ÂMÎRİ NÜZHET AKIN (Sakarya) 

— Muhterem arkadaşlarım, bu yıl Fransız Par
lâmentosundan bir davet gelmiştir. Türk Parlâ
mentosundan bir heyet Fransa'ya davet edilmiş
tir. Bu husus B. M. M. ne birkaç ay evvel arz 
edilmiştir, öyle tahmin ediyorum ki, bu sonba
harda bu seyahat tahakkuk etmiş olacaktır. 

Bundan başka bâzı dost devletlerden de yeni 
davet beklemekteyiz. Bu tahsisat ancak bu su
retle sarf edilecektir. Bir davet olmazsa bu tah
sisattan 40 paranın sarf edilmesi mümkün değü-
dir. 

Heyet intihabı meselesine gelince : 219 ncu 
madde sarihtir. 219 ncu maddeye göre Riyaset 
Divanınca namzet gösterilen 3 misli aday üze
rinden B. M. Meclisinin yapacağı seçimle gide
cek heyet seçilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı se
çimle gidecek heyet seçilmiş olur. Binaenaleyh ka
rar tamamen Yüksek Meclise verilmiş bulunan 
bir haktan ibarettir. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kaibül 
edenler ... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

F. Lira 
453/C Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin dış münasebetlerinin ge
rektirdiği büro masrafları 8 498 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

453/D Türkiye'de toplanacak olan 
Parlâmentolararaısı Turizm Bir
liği Konferansının gerektirdiği 
her çeşit masraflar 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

453/E Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin davetlisi olarak memle* 
ketimize gelecek ecnebi misafir
lerin her çeşit ağırlama masraf
ları 300 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 41 165 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşün/ülmiyen masraflar 2 000 
REİS—Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 C : 2 
F. Lira 
465 Meclis tahkikatı umumi mas

rafları 1 

REİS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
17 . II . 1960 tarih ve 2242 sayılı Meclis ka

rarı gereğince Meclis tahkikatı için 1960 yılı Bü
yük Millet Meclisi bütçesindıe Meclis tahkikatı 
umum masrafları faslında bir lira tahsisat mev-
cudolduğundan talhkikat masraflarını karşılamak 
üzere 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar as
lının 20 nci Millî Saraylar maddesinden 50 uOO 
liranın tenzili ile 465 nci Meclis tahkikatı umum 
masrafları faslına aktarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Konya 
Reyhan Gükmenoğlu 

Samsun 
Ekrem Anıt 

Said Göker 
Ağrı 

Şeref Saraçoğlu 
Balıkesir 

Müçteba Iştın 

Yozgad 
Talât Alpay 

Denizli 
Ali Rıza Karaca 

İsparta 
Tevük Tığlı 

Kastamonu 
Şükrü Esen 

istanbul 
Faruk Nafiz Çaımlıibel 

İstanbul 
Ayşe Günel 

Çorum 
Kemal Erdem 

Zonguldak 
Suat Başol 
İstanbul 

Nazarni Ataç 
İstanbul 

Aralan Nihat Bekdik 
Konya 

Ömer Şeker 

Çorum 
Yakup Gürsel 

Samsun 
Naci Berkman 

Ağrı 
Halis öztürk 

Artvin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

Kocaeli 
Ömer Cebeci 

Antalya 
Adnan Selekler 

Antalya 
Kenan Akmanlar 

Kocaeli 
Nüzhet Unat 

Kocaeli 
Dursun Erol 

Çorum 
Oevat Köstekçi 

Çorum 
Fevzi Hacırecepoğlu 

Çorum 
Kemâl Terzioğlu 

İstanbul 
Tahsin Yazıcı 

Yozgad 
Numan Kurban 

Giresun 

Mustafa Hemiş 
Muş 

Şefik Çağlayan 



Balıkesir 
M. Enüroğlu 

Balıkesir 
Fuat Onat 
Çanakkale 

N. Fuad Alpkarbafl. 
istanbul 

Zakar Tarver 
Manisa 

Orhan Ocalfeoğlu 
içel 

Mehmet Dölek 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğanlı 
Okunamadı. 

Bursa 
Recep Kırım 

Rize 
M. F. Mete 
Zonguldak 

Tahir öktem 
Giresun 

A. Naci Duyduk 
iSakarya 

H. O. Erkan 
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Manisa 

Sudi Mıhçıoğlu 
Manisa 

Atıf Akın 
Giresun 

Sadık Altmean 
Balıkesir 

M. Sait Esen 
Erzincan 

Hüseyin Şahin 
öarianteb 
İhsan Daî 

Aydm 
Oevat Ülkü 

Afyon 
M. Âli Ülgen 

İçel 
Yakup Karabulut 

Kayseri 
Fikri Apaydın 

Bitlis 
Rifat Bingöl 

Afyon 
Mustafa öztürk 
Afyon Karahisar 

Osman Talu 

23.2.1960 
F. 

0 : 2 

İDARE ÂMlRl NÜZHET AKIN (Sakarya) 
— Takrire iştirak ediyoruz. 

RElS — 50 imzalı takriri dikkaıte alanlar... 
Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Filhal iştirak edilmektedir... x 
465 nci fasıl yekûnunu 50 bin bir lira olarak 

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

F. 
476 

477 

501 

502 

Steno kursunun gerektirdiği 
her çeşit masraflar 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni Meclis binasının gerektir
diği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

35 000 

17 350 

500 

505 
Lira 
20 000 Karşılıksız (borçlar 

RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yardımlar 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REİS — Bu fasıldan 50 bin lira tenzil edile

rek 465 ntei fasla ilâvesini kabul buyurmuştunuz. 
Fasıl yekûnunu 4 441 888 lira olarak reyinize 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

40 000 

4 491 888 

F. 
751 

752 

Satınalmaeak alet ve malzeme-
iler 
RElS — Kabul edenler... Etoni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince 
almaeaK taşıtlar 

Lira 

862 920 

175 000 

FERHAN ARKAN (Çankırı) — Munterem 
arkadaşlar; bu 752 nci fasıl iki kısımdan müte
şekkildir. Birincisi Reise, diğeri de Reisvekille-
rine alınacak akrabadır. 

Reisvekilleri için alınacak otomobil hakkında 
bir kanun teklifi vardır. Bu teklif kanuniyet ik-
tisabetmeden 60 bin liranın, bu tahsisatın kabu
lüne imkân yoktur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
GlN (izmir) — Bu fasıl talik edilir. 

FERHAN ARKAN (Devamla) — Taliki da
ha evvel yapsaydınız. Binaenaleyh bu madde
nin görüşülmesine imkân yoktur. 

Reis için alınacak vasıtaya gelince; yeni bir 
vasıtanın alınması bence fuzulidir. Araba yedi 
seneliktir. Esbabı mucibede şöyle yazıyor; «Mo
tor ve avadanlıkları tamamen aşınmış bulunan 
bu vasıta birçok yerlere gitmekte, uzun mesafe
ler katetmektedir.» Ben Reisin uzun mesafeler 
katettiğini hiç görmedim, gitse gitse İstanbul'a 
gitmektedir. Bu da kâfi bir sebep değildir. Bu-
*gün avadanlık, motor gibi aksamı temin etmek 
de mümkündür. İstikrar politikasına girmiş olan 
bir iktidar için böyle fuzuli masraflara gitmenin 
yeri olmadığı kanaatindeyim. Bugünkü bütçe 
içinde böyle lüks arabaların mubayaası için 11 
milyon liralık tahsisat vardır ve bunların bakım 
ve işletme masrafları 25 milyon lira tutmakta-

m 
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dır. Hal böyle iken tekrar Riyasete böyle lüks 
bir arabanın alınması doğru olmaz ve bunu biz
zat Riyasetin reddetmesini isterdim. Sonra bu 
3827 sayılı Kanunu Bütçe Encümeninde müza
kere ederken bir Reisvekili arkadaşımız gelmiş ve 
bunun müdafaasını yapmıştır. Bu teklifin mü
dafaasını teklif sahipleri müdafaa etmeleri lâ-
zımgelirken Reisvekili arkadaşımız, bu araba
nın alınması bizce zaruridir, şöyledir, böyledir 
diye müdafaasını yapmış ve ayrıca tahsisatın 
azlığından bahsetmiştir. Bu çok tuhaf! Reisve
kili arkadaşımız burada mebusların hakkını mü
dafaa etmezken yukarıya çıkıp pek güzel bu işi 
br cerebiliyor. 

Eğer bu tahsisat kabul edilecek olursa 60 bin 
hraılık bir vasıta alınacaktır. Bu vasıtanın yeri 
de burası değildir. Bir numaralı cetvelde alına
cak vasıtalar şahsi makam arabalarıdır. 

Reisvekillerinin gece mesaisi yaptıkları ve 
evlerine götürülmesi gibi bir esbabı mucibe zik
redilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Reisvekillerini evleri
ne götürmek için bir araba alınması fuzuli bir 
şey olur. Rica ederim. Aynı şekilde mebus ar
kadaşlar da gece mesaisi y a p m a k t ı r l a r , öyley
se onları da evlerine götürmek için birer otomo
bil alalım. 

Simdi, bu kadar zayıf bir esbabı mucibe ile 
bu cetvelin Reisvekillerine bir araba alınacak 
ve 60 000 lira tahsisat verilecektir. Bu kadarla 
da kalmıyor, şoför v. s. için 20 bin lira konuyor, 
ayrıca da 15 bin lira amortisman için ayrılıyor 
ki, tahsisat yekûnu her sene 35 bin liraya çık
maktadır. Bunun yerine, Reisvekillerine gece 
mesaisi halinde veya bir yere ziyaret v. s. için 
gitmeleri için araba bedeli olarak ayrıca, mun
zam bir para versek bu, bu miktarın onda birini 
tutmaz. Onun için, ben bir önerge vererek, bu 
faslın çıkarılmasını teklif ediyorum. Bunu ka
bul edip etmemek sizin yüksek takdirinize bağ» 
lıdır. Bu tasarruf politikası içinde bu önergemi 
kabul edeceğiniz kanaatindeyim. 

REÎS — îdare Âmiri. , 

tDARE ÂMlRÎ NÜZHET AKIN (Sakarya) 
— Bu tahsisatın 115 bin lirası Reise alınacak 
araba içindir. 60 bin lirası da Reisvekillerine 
alınacak araba içindir. Fakat Reisvekillerine 
alınacak arabanın tahsisi için ayrıca bir kanun 
lâzım olduğundan ve henüz müzakeresi de yapıl-
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madığından taliki ieabetmektedir. Şimdi arka
daşımız diyor ki, bu madde görüşülemez. Ondan 
sonra kendisi görüşüyor; «arabaya lüzum _yok-
tur» propagandasını yapıyor ve taliki lâzımdır 
denen faslın tayymı istiyor. Katnun görüşülme
diği için, faslın talikini istiyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
GİN (İzmir) — Biz de talikini istiyoruz. 

REİS — Fasıl talik edilmiştir. 

B —̂  Riyaseti Cumhur. 

REÎS — Efendim, Riyaseti Cumhur bütçesi
ne geçiyoruz. Söz alan arkadaşları okuyorum. 

Esat Mahmut Karakurt, Necmeddin önder, 
Ferda Güley, Melih Kemal Küçüktepepmar. 

Âdil Bey şahsınız adına mı, grup adına mı! 
ÂDİL SAĞIROĞLU (Erzincan) — Grup 

adına. 
REİS — Adil Sağıroğlu, C. H. P. Grupu 

adına, buyurun. 
ADIL SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlarım... 
REİS — Efendim, müsaade ediniz de bir 

noktayı hatırlatayım. Geçen yıl Riyaseti Cum : 

hur Bütçesi müzakeresi sırasında Meclisi Âlide 
alınmış karar üzerine bütçenin yalnız teknik 
kısımları üzerinde konuşmanızı rica edeceğim. 

ADİL SAĞIROĞLU (Devamla) — Reis Bey, 
evvelce «Yıldız» kelimesini söylemek yasak ol
duğu gibi, şimdi de Cumhurbaşkanının adını 
ağza almak mı yasak oluyor? Bütçe hakkında
ki görüşlerimizi söylerken, Cumhurbaşkanlığı 
vazifelerine de temas etmek lüzumu hâsıl ola
bilin. 

REİS — Bütçe hakkındaki temennilerinize 
bir sözüm olamaz. Fakat bunun dışında, söz
lerinizle, verilmiş kararın dışına çıkacak olur
sanız sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalaca
ğımı ve böyle müessif bir hâdiseye mahal kal
maması için ikaz mahiyetinde bu hatırlatmayı 
yapmış bulunuyorum. Çünkü, gayrimesul bir 
makamın burada muhatap olmaması meselesi 
vardır. Bu tebellür etmiş bir husustur. Bu
yurun, konuşun. 

ADİL SAĞIROĞLU (Devamla) — Ben arz 
edeyim, siz takdir edersiniz. 

Devlet Reisi millî birliğin ifadesini buldu
ğu, husumetlerin, rekabetlerin nihayete erdiği, 
bütün bir milletin en müşkül ve karanlık gün-
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lerinde bir ümit, bir kurtuluş, bir çare bul
mak için gözlerini çevirdiği bir makamdır. 
Oada fâni arzular susar, partiler yekvücut 
olur, yalnız milletin şeref, haysiyet ve bekası 
fikri hâkim kalır. Onun için Cumhurbaşkanları 
bizim sistemimizde gayrimesul sayılmıştır. 
Onun için kendisine af salâhiyeti tanınmış mil
letin müşterek varlığı olan teşekküllerin tem
silcisi, başı olarak kabul edilmiştir. Ve onun 
içindir ki, siyasi kanaatleri ne olursa olsun 
bütün Türk milletinin Cumhurbaşkanından çok 
şeyler beklemeye onu asla muayyen bir züm
renin taraftarı gibi görmemeye, evvelce hangi 
siyasi partiye mensubolursa olsun bunu ta-
mamiyle unutmasını ve bütün vatandaşları ay
nı haklara, aynı şereflere ve aynı bahtiyarlıkla
ra lâyık bir bütün olarak kabul etmesini iste
meye hakkı vardır. Cumhurbaşkanının Büyük 
Millet Meclisinde ve millet huzurunda ettiği 
yeminin icabı da budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Cumhurbaşka
nının, demokratik nizamı tesis ve millî hâkimi
yeti temin yolunda ne büyük hizmetler ifa ede
bileceği 1947 yılında Cumhurbaşkanı bulunan 
İnönü'nün o günkü tutumu ve 12 Temmuz Be-
yannamesiyle... (Soldan, gürültüler, «Bunlar 
konuşulamaz» sesleri) kendisini göstermiştir înö-
nü yanma iktidar ve muhalefet milletvekillerini 
alarak çıktığı memleket gezisinde idare âmir
lerini, muhalif olsun, muvafık olsun bütün 
vatandaşlara müsavi muamele yapmaları yo
lunda ikaz etmiş, demokratik bir nizamın ku
rulması ve millî hâkimiyetin tecellisi zımmında 
tarihî vazifesini tam bîr mesuliyet duygusu 
içinde ifa eylemişti. (Soldan gürültüler) 

REİS — Konuşmanız bu isikamette devam 
ederse müsaade edemem. Gayrimesul ve burada 
kendilerini müdafaa edemiyecek mevkide bu
lunan Reisicumhur hakkında bu şekilde konu
şamazsınız. • Yalnız bütçe fasıllları üzerinde ko
nuşabilirsiniz. 

ADÎL SAĞIROĞLU (Devamla) — Devlet 
Reisinden şu kürsüde bâzı temennilerde bulun
mak da mı yasak? 

REİS — Rica ediyorum, vaziyeti arz ettim. 
ADÎL SAĞIROĞLU (Devamla) — Neza-

het, dairesinde konuşacağım. 
RElS — Reisicumhur cevap verecek vaziyet

te midir? 
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ADÎL SA&IROĞLU (Devamla) _ Cevap 

versin vermesin, ben temennide bulunacağım. 
REİS — Çok rica ederim, Meclisi ve Ri

yaseti müşkül duruma sokmaya hakkınız yoktur, 
not ve teammuller sarihtir. Esaıs mevzun avdet 
ediniz. 

ADİL SAĞIROĞLU (Devamla) - - O halde 
söyliyecek sözüm yok. 

REİS — Esat Mahmut Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem beyefendiler, maiûmuâliniz İngiltere 
kıratlıkla idare edilen meşrutî bir demokrasiye 
sahiptir. Devlet reisi halk tarafından seçiliniz. 
Bu makamı bir zatın ulhdesinde ve aileden gelir, 
bunu biliriz. Fakat buna mukabil herkesçe ma
lûmdur ki, demokrasinin en geniş şekilde nimet
lerinden istifade ederek yaşıyan bir •millet.de 
İngiliz milletidir. 

İngilizlerin şu sözü meşhurdur : «Fransa'da 
cumhuriyet, İngiltere 'de hürriyet var.» Bunun 
sebebi ne ? Anayasalarında ve devletler, hukukun
da ihtisas yapmış birçok dünya hukuk âlimleri 
şu noktada ittifak etmişlerdir: İngiliz demokra
sisinin bu derece muvaffak oluşu sebeplerinin 
başında Devlet reisinin tamamen bita/raf hare
ket edecek imkânlara sahiibolması, icra ve teşri 
kuvvetiyle parlamentotararası nizam ve ahengi vü
cuda getirecek tarafsız teşebbüs ve tasarruflarda 
bulunabilmesidir. Çünkü demokrasi Devlet rei
sinin tamamen bitaraf olmasiyle kabildir. Ameri
ka'da da aşağı - joıkan aynıdır. Amerikan Milleti
nin Devlet reisi intihapla makamına getirilir ve 
bu suretle Reisicumhur partiler üzerinde mânevi 
nüfuz ile teçhiz edilerek partiler ve kuvvetıler-
arası nâzım bir rol oynaması temin edilir. (Sol- „ 
dan «bununla ne alâkası var?» sesleri) (Bu şe
kilde konuşamazsınız» sesleri) 

Ben tamamiyle afaki bir surette; Devlet rei
sinin vazifesinden bahsediyorum. Eğer tekraik 
mahiyette kabul etmiyorlarsa Reisicumhurun ne
yinden bahsedeyim? (Soldan, bu şekilde konuşa-

6 mazsın.) öyle ise Reisicumhur Hazretlerinin ya
verlerinin adedi azdır, kâfi gelmiyor bir misline 
mi çıkaralım diyeyim? Koltukları eskimiş onun 
için tahsisat mı istiyeyim? Teknik olarak ne ko
nuşabiliriz? 

Reisicumhuıiuk müessesesinin üzerinde bita
raflığı üzerinde olsun bırakınız duralım. (•Sol
dan «duramazsın* sesleri) 

http://�millet.de
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RElS — Bu mevzu konuşmaya müsait de

ğildir. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) — 

Beni niçin konuşturmuyorsunuz? Kötü yapıyor
sunuz. Beni tkonuşturmuyorsunuz ama millet 
sizin için konuşuyor. 

RElS — Ferda Güley.. (Yok sesleri) 
Talât Alpay, buyurun. 
Bütçe Encümeni adına. 
TALÂT ALPAY (Yozgad) — Muhterem (ar

kadaşlar, benden evvel konuşan muhalefete men
sup iki arkdaaş, Reisicumhurun vazife ve salâ
hiyetinden bahsetmeye kalktılar. Anayasamızın 
31 ve mütajakip maddeleri Reisicumhurun vazife
lerini tadadetmiş, gayrimesul olan bu muhterem 
şahıs için burada müzakere açılmasını meneyle-
miştir. Bununla beraber, içtüzüğün 40 numaralı 
notu ile de Reisicumhur bütçesinde teknik husus
lar haricinde müzakere 'açılmasının mümkün ol
madığı tesibit edilmiştir. Hele Esat Mahmut Ka-
rakurt arkadaşımızın ingiltere ve Amerika'dan 
misaller vererek sonunda «Siz beni burada konuş
turmuyorsunuz aoma millet sizin için konuşuyor» 
demesi gayet, gariptir. Milletimiz bizim için neler 
konuştuğunu ve neler düşündüğünü üç devredir, 
reyleri ile ispat etmiştir. Fakat onların ma
zideki tutumları ve bugünkü fiil ve hareketleri 
unutulmamış ve milletimizin ve bizlerin gözlerin
den asla kaçmamıştır. 

Bu arkadaş, her zaman Anayasaya muhalefet 
edildiğinden bahsederler. Halbuki kendileri bu
rada bu konuşması ile Anayasa ve içtüzüğe mu
halefet etmek istemişlerdir. Mecliste hazır oknı-
yan ve bu suretle müdafaa imkânından mahrum 
bulunan bir muhterem zat hakkında konuşmak 
katiyen caiz delildir. Reisicumhur Anayasanın 
teminatı altındadır. Gayrimesul bir zat için 
burada konuşmak doğru değildir. 

RElS — Selim Soley. (Yok sesleri) 
Sabri Erduman. 
(Riyasete, Reisvekili Agâh Erozan geçti.) 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Riyaseti Cumhur bütçesi 
görüşülürken arkadaşların temas ettiği noktalar 
malûmunuzdur. Biz Türk milleti olarak şu haki
kate muhalif muvafık inanmalıyız ki, Derlet 
Başkanımız tamamen millî irade ile seçilmiş, iş 
başına gelmiş ve bütün politika mülâhazaların
dan uzak olarak politika mülâhazalarının çok f ev-
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kinde.. (Soldan, «bu mevzuda konuşulmaz» ses
leri) 

NUSRET KlRlŞCtOĞLU (Sakarya) — Bu 
mevzuda konuşulamaz, efendim. 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Beyefen
di, karışma sözüme benim, sence olmıyabilir, 
bence olur, ne karışıyorsun sen? işin sonunun 
neye varacağını biliyor musun? Allah, Allah! 

Şimdi, milleti ve memleketi bir bütün halin
de görerek Reisicumhurumuzun bütçesi üzerin
de bir tek söz konuşmak hakikaten insafsızlık 
olur. Reisicumhur bütçesi konuşulurken (Soldan 
«konuşulmaz» sesleri) «inönü muhalefet mebu
su olarak Reisicumhur tarafından davet edilmi
yor» denmesi doğru mudur? Cumhuriyet Bayra
mında Reisicumhurumuz Celâl Bayar'ı tebrike 
gelmiyen bir muhalefet mebusunun Devlet Rei
siyle Hükümet Reisiyle seyahatlere iştirak etmesi 
beklenebilir mi? 

O halde, ingiltere'de şöyle imiş, Fransa'da 
böyle imiş diye esas itibariyle Devlet Reisi hak
kında ileri sürülen sözler hakikaten yersizdir, 
Bitaraf olarak, vatan ve millet aşkiyle, gece gün
düz, memleket içinde ve memleket dışında, çalış* 
maktadırlar. Allah, Türk milletine bağışlasın. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REİS — Salâhattin Karayavuz, Grup adana. 

(Sağdan, «sıra burada» sesleri) Grup sözcüsü ta
kaddüm etmez mi? Nizamname böyle değil mi? 

SÂLÂHATTÎN KARAYAVUZ (Trabzon) — 
Madem istiyorlar, hay hay konuşsunlar. 

RElS —Buyuran. 
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Ada

na) — Pek muhterem arkadaşlar, benden evvel 
konuşan iki muvafık mebus arkadaşımız ve on
lara iltihak eden Riyaset makamının, Reisicum
hurun şahsından bahsedilemez şeklindeki nok-
taı nazarına ve anlayışına şahsan iştirak etmi
yorum. Zira Reisicumhurun ef'ali hakkında, tu
tumu ve davranışları hakkında hiçbir şekilde feö-
nuşulmamasma dair Anayasada bir nüküm mev
cut değildir. Böyle olmasına mğöMem 

RElS — Kemal Bey, zatıâliniz iştirak etmi-
yebilirsiniz ama Yüksek Heyetin, (teknik huşa-
sat dışında bir şey görüşülemez) diye karan var
dır. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Yüksek Heyetin karan yoktur, bey
efendi. (Soldan gürültüler) 
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REİS — Müsaade buyurun efendim, madde 

127 not 69, inikat 43, sayfa numarası 493 - 494 I 
de; «hiçbir suretle teknik dışında mütalâa be
yan edilemez» diye Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kararı var. 

MELÎH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Reis Beyefendi, 1960 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanunu içinde Riyaseti Cumhur büt
çesi müzakere edilmiyecek mi? 

REİS — Kendileri burada olmadığı ve me
sul de bulunmadıklarına göre ancak teknik hu
susta mütalâa beyan edebilir siniz. 23 . I I I . 1959 
tarihinde 43 ncü İnikatta Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararı var, diyorum size. 

MELİH KEMÂL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Anyasada Reisicumhurun mutlak me
suliyetsizliği diye bir şey mevcut mudur1? Reisi
cumhurun ihaneti halinde tahtı muhakemeye al
mak mevzuubahis değil midir? 

REİS — Kemai Bey, geçen sene alman karar 
gereğince teknik mevzu dışında bir şey konuşa
mazsınız. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Reisicumhurun mutlak mesuliyetsiz
liğini kabul ediyor musunuz ? 

REİS — Beyefendi, niçin anlamıyorsunuz? 
Size alman karardan bahsediyorum. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) f— Türkiye Reisicumhura Japonya'daki 
mikado değildir. 

REİS — Mütaaddit ifadelerine rağmen, yine 
hilâfına konuşmakta devam ettiğiniz için size , 
birinci ihtarı veriyorum. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Devamla) —• Pek muhterem arkadaşlarını; ma
demki Riyaseti Cumhur bütçesinin teknik kısım
ları üzerinde durmamızı istiyorsunuz. Her ne ka
dar şahsi kanaatime göre 'bu haksız, demokrasi 
ve hürriyet mefhumlariyle bağdaşmaz bir hal ise 
de... 

REİS — Beyefendi; ikinci ihtarı veriyorum. 
T. B. Millet Meclisinin kararma hürmetkar olma
nız ve ona uymanız lâzımdır. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Devamla) — Bana ihtar ederken çok daha mü
layim ve çok daha nezaketli olmalısınız. 

REİS — Beyefendi, bu konuda 5 defa, 6 de
fa söz kestim. Zabıtları, inikadını söylersem ve 
T. B. M. Meclisinin kararından bahsettim. Size 
daha ne yapayım? 
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MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 

(Devamla) — Riyaseti Cumhur bütçesinin 1960 
yılı umumi yekûnu 2 790 928 liradır. Bu masraf 
yokunu 1951 bütçesinde 793 bin 91 liradır. Yani 
aradan 9 sene geçtikten sonra bu masraf yekûnu 
2 milyon liraya yakın bir artma kaydetmiştir. 
Bugünkü Sayın Reisicumhur dâhil, o zamanın 
muhalefet ileri gelenleri, Riyaseti Cumhur ve 
Çankaya masraflarının israfından bahsederlerdi. 
Demokrat Parti iktidara geldikten sonra dahi, 
Sayın Reisicumhur, ilk defa Çankaya'yı teşrif
lerinde orada oturmanın âdeta bu milletin fak-
rü zaruret ve perişanlığı karşısında caiz olmıya-
cağmı beyan etmişlerdi. Bu tahsisatın Türkiye'
de bir Reisicumhur için fazla olduğunu beyan 
buyurmuşlardı. O zamanki 700 küsur bin liralık 
tahsisatla Çankaya'da oturmanın günah olduğu
nu ifade etmiş olmanıza rağmen yedi sene sonra 
Çankaya masraflarının iki milyon lira artmış ol
masını tecviz etmek, yahut izaih etmek mümkün 
değildir. 

Arkadaşlar, muhalefette iken beyaz trenden 
tutun, Savarona yatına kadar Riyaseti Cumhur 
makamına ait türlü şeyler üzerinde hattâ en kü
çük masraf kalemleri üzerinde siyasi polemik ya
pan insanların iktidara geldikten sonra, muhale
fette söyledikleri sözlere samimiyetle riayet etme
leri elbette millet tarafından arzu edilir ve iste
nir. (Sağdan, bravo sesleri) Muhalefette 700 bin 
veya bir milyon lirayı Riyaseti Cumhur için faz
la gören insanların iktidara geldikten sonra bu* 
nu üç misline çıkarmaları elbette milletin naza
rından kaçmamaktadır. % 70 i okuma yazma bil-
miyen bir memlekette Çankaya'ya verilen 2 mil
yonun, kaç mektebe tekabül edeceğini hesapla
mak mümkündür. 40 <bin tane köyünün % 50 sin
de mektep bulunmıyan bir memlekette... 

REİS — Müsaadenizle iki ihtara rağmen ay
nı şekilde konuşmasına devam etmesi üzerine bu 
celsede konuşmaktan memnuiyetini Yüksek He
yetinizin reyine arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Beye
fendi. 

Salâhaddin Karayavuz, buyurun. 
Geçen sene muvakkat ihraç cezası almıştır,. 

tekerrürüne lüzum yoktur. (Sağdan, kim?, ses
leri.) 

Biraz evvel konuşan arkadaşımıza geçen sene 
aynı konuşmayı yaptıktan sonra hakkında muvak-
fkat ihraç cezası verilmişti. Bunun bir itiyat hali-
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ne gelmemesi lâzımdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararlarına hürmetkar olalım, beyler. 

SALÂHADDİN KARAYAVUZ (Trabzon) 
— Muhterem arkadaşlar, geçen .sene de aynı büt
çenin grup sözcüsü idim. Riyaseti işgal eden ar
kadaşımız, benden evvel konuşan muhalefete men
sup arkadaşımızın sözlerini kesmesine rağmen ar
kadaşımız demek istediklerini, söylemek istedik
lerini tamamen ifade etmişlerdi. , 

Bu arkadaşımız burada istediğini söyledi mi, 
söylemedi mi?... 

Sıra bana gelince, demin Reisin bilhassa ifa
de ettiği not üzerine Riyaset Divanını işgal eden 
arkadaşımız beni hiç konuşturmadı. Kendisinden 

^ rica ettim, bana da muhalefet sözcüsüne yaptığı
nız müsamahanın onda birini gösterin, dedim. 
(Sağdan, «Allah, Allah», sesleri) Farkında de
ğilsiniz sizler, imkân vermedi. Burada şimdi bu 
lunmıyan arkadaş ve Esat Mahmut Karakurt C. 
H. Partisi sözcüsü arkadaşın başlagıcında sonu
nun ne çıkacağı malûm olan sözlerini esasen ifa
de ettiler. 

Kara Esat Mahmut... 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urla) — 

Sen de Karaya vuz'sun. 

SALÂHADDİN KARAYAVUZ (Devamla) 
— Burada sanki bir mağduriyete uğramış insan 
sıfatiyle kürsüden indiler. Sözlerinin tahtında 
müstetir nüve olduğu malûm. 

Ben bu mevzuda konuşmıyacağım. Arkadaş
lar mesele biz ingiltere Kralı seçilir, diyemeyiz. 
Yine Amerika Reisicumhuru... 

RElS — Rica ederim; sadet dışına çıkmayın. 
SELÂHATTlN KARAYAVUZ (Devamla) 

— Mukayese edilemez diyemiyeceğiz. Yalnız 
burada bütçenin tekniği üzerinde hiç olmazsa 
bu kadarcık bir zaman kalalım. 

Bütçenin tekniği üzerinde konuşan arkada
şıma kısaca cevap vereceğim. Arkadaşımız der 
ki,, filân tarihte bütçe 700 bin lira idi, şimdi 
bütçe 2 milyon 500 bin olmuş. (Sağdan «2 mil
yon 700 bin» sesleri) Evet 2 milyon 700 bin ol
muş. Ben arkadaşımın bu hususta teşekkür ede
ceğini zannetmiştim. Burada teşekkür edilmesi 
icabeden bir husus var diyeceğini tahmin etmiş
tim. Bütçenin 700 bin lira olduğu zaman umu
mi bütçenin malî potresi ne idi? Bir milyar. 
Şimdi bütçemizin malî potresi 7 milyardır. Onun 
için gayet tabiî olarak yükselecek. Sonra siz-
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lerin reyinizin lâhik olacağını tahmin ettiğimiz 
memur maaşlarının yüzde yüz artışı diğer hiz
metlerin insani bir hüviyet verilmesi için büt
çeye konan tahsisatın da bütçeyi eskisi gibi bı-
rakanııyacağı aşikârdı. Siz zamanınızdaki 700 
bin ile bu günkü 2 milyon 700 bin lira arasın
daki farkı siz Riyaseti Cumhurun şahsiyeti mâ-
neviyesi için bir hedef kabul ediyorsunuz ama 
dikkat buyurun sizin zamanınızdaki vasıtalar 
adedi 44 idi bugün bizim 13 tane vasıtamız var
dır. Demek ki, biz orada yaşıyau insanların 
bu yaşamalarını temin için T. B. M. Meclisine 
getirilen kanunlardan istifade ile, bu işi bu
radan atıfet olarak geçiştirmekte değiliz. Tah
min ediyorum ki, arkadaşımız benim bu söz
lerimden sonra söylediklerinin doğru olmıyaca-
ğını tahmin edecektir. 

MELllt KEMAL KÜUÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Size göre. 

SELÂHATTlN KARAYAVUZ (Devamla) 
— Evet, bize göre. Ama size göre de olmasını 
temenni ederiz. 

Şimdi, Esat Mahmut Karakurt'a cevap ver
meye kalksam, Reis Bey müdahale edecektir. 
Vazgeçiyorum. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
F . Lira 
101 Reisicumhur tahsisatı 150 000 

REİS -•- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 260 231 
REtS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 676 000 
REÎS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 55 240 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanım gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 8 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun .1.4 ııeü 
maddesinin (D) fır asiyi e 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri gere-
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F. 

210 

213 

301 

304 

306 

307 

308 

509 

402 

451 

501 

502 

601 

ğinee T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yaverlik ve başdoktor tahsi
satı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bahçe, su ve işçi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar borçları 
REÎS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

23.2 
Lira 

60 854 
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p. 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

30 000 

6 000 

21 600 

702 000 

225 000 

60 000 

75 001 

10 000 

170 000 

200 000 

15 000 

15 000 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

C — Divanı Muhasebat Reisliği 

REİS — Divanı Muhasebat bütçesine geçi
yoruz. Heyeti Umumiyes'i halkkında Salbri Er-
duman. (Vazgeçti sesleri) Başka söz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Fasılları okuyoruz. 
F . Lira 
201 Maaşlar 4 032 201 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 59© 400 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

•203 Merkez geçici hikmetliler üc- / 
reti 10 800 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 66 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 .sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 300 860 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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219 

220 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

23.2 
~ Lira 

6736 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 1 189 800 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir.^ 
Muhasebe makinaları servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek ücret 13 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 200 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 120 000 
REÎS — Kabul edenler... Etrni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 60 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 1 010 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve 
harcırahları 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 't 
Temsil masrafları 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 
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456 

479 

501 

502 

601 

701 

751 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebe makinalarının her 
türlü bakım ücret ve masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
O ecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalınacak muhasebe maki
naları malzeme ve yedek par
çaları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
16 500 

1 000 

40 000 

5 000 

50 000 

120 000 

Başvekâlet bütçesine gelmiş bulunuyoruz. 
Fakat Riyaset şu anda ekseriyetin kaybolduğu
nu görmektedir. Yarınki, 24 . I I . 1960 Çarşam
ba günü saat 10,00 da toplanlSnak üzere Cel
seyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,25 
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i. — SUALLER VE CEVAPLAR 

- TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 
1. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, zirai 

ortakçılık yapmak suretiyle geçimini temin eden
ler hakkında Başvekilden plan sualine Devlet 
Vekili İzzet AkçaVın tahrirî cevabı (7/75Ç) 

15 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırclnıasına delâlet buyurul-
masını saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Dr. Âlini Sipahi 

Türkiye'de arazisi olmayıp da zirai ortakçı
lık yapmak suretiyle geçimini temin eden vatan
daş sayısı nedir? Bir nevi kölelik hayatını ya
şıyan bu vatandaşların durumları hakkında Hü
kümet olarak ne düşünülmektedir? 

T. O. 
Devlet Vekâleti 

Sayı: 2128 
19 . I I . 1960 

Zata mahsustur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

21. XII . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlü
ğü 7 - 756 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Burdur Mebusu Dr. Âlim Sipalhi tarafından 
verilen- ve; 

«Türkiye'de arazisi olmayıp da zirai ortak
çılık yapmak suretiyle geçimini temin eden 
vatandaş sayısı nedir? Bir nevi kölelik hayatı 
yaşıyan bu vatandaşların durumları hakkında 
Hükümet olarak ne düşünülmektedir?» Sualle
rini muhtevi bulunan ve tahrirî olarak cevap
landırılması istenen sual takririnin cevabı aşa
ğıdadır : 

1. Türkiye Cumhuriyetinde, kölelik hayatı 
yaşıyan vatandaşlar yoktur. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun Türklerin hukuku âmmesine ait 
faslındaki haklardan, vatandaşlar kemaliyle 
istifade ederler. 

2. Türkiye'de arazisi olmadığından ortak
çılık ve kiracılık yapmak suretiyle geçimini 
temin eden vatandaş sayısı, î^kân İşleri Umum 
Müdürlüğünce 1950 de yapılan anket neticele
rine göre, 426 655 aile olarak tesbit olunmuş
tur. 

3. 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununda arazi verileceği derpiş olunan vatan
daşlar meyanında, I nci sırada, kendisinin ve
ya ailesinin hiç arazisi -olmayıp, başkalarının 
arazisinde ortakçılık ve kiracılık yapanların 
topraklandırılmaları hedef tutulmaktadır. Bu 
sebeple, mezkûr kanunun uygulandığı yerlerde 
ilk plânda ortakçılık ve kiracılık yapanlar 
topraklandırılmaktadır. 

4. Halen memleketimizde 80 toprak komis
yonu faaliyettedir. Bu komisyonların uygula
ma yaptığı yerlerde, ^.topraksız vatandaşlara 
toprak verilmektedir. 

4753 sayılı Kanun hükümlerinin tatbikine 
başlandığı 1947 yılından 1950 yılına kadar, 
14 119 çiftçi ailesine 676 954 dekar, 1950 yı
lından 1959 yılma kadar 333 292 çiftçi ailesine 
16 812 335 dekar arazi tevzi edilmiştir. 

Toprak komisyonları faaliyetlerine devam 
etmekte ve bir taraftan da arazi kadastrosu ya
pılan yerlerde, Hazineye ait araziler tesbit edi
lerek, ihtiyaç sahiplerine tevzi imkânları sağ
lanmaktadır. 

Bunun haricinde, kurutularak ziraate elve
rişli hale getirilen bataklıkların da tevzi edil
mesi suretiyle, arazisi olmıyan veya yeter ara
zisi bulunmıyan vatandaşlarımızın toprak sahi
bi olmalarına çalışılmaktadır. 

Yukarda sözü ge^en sual takririne ait işbu 
cevabın ilgili Mebusa tebliğine müsaadelerini 
arz ederim. 

Devlet Vekili 
t. Akçaî 

2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Mil
letlerarası Basın Enstitüsünün basın rejimimizle 
ilgili tebliğine ne§ir yasağı konması sebebine dair 
sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/817) 

21 . X I I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletlerarası Basın Enstitüsünün 19 Aralık 

1959 tarihli bâzı Türk gazetelerinde basılan, Tür
kiye'deki basın rejimiyle ilgili tebliğine, istan
bul nöbetçi Sulh Ceza Hâkiminin karariyle, 
«Basın Kanununun 30/2 nci maddesi gereğince» 
yayın yasağı konulmuş ve bu yayın yasağı ken-
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dilerine baskıdan sonra tebliğ edilen gazeteler 
polis marifetiyle, Anayasaya aykırı olarak san
sür edilmiştir. 

5680 sayılı Basın Kanununun 6733 sayılı Ka
nunla değişen 30/2 nei maddesi, 

«Tahkikatın seyri veya mahkemenin karar ve 
muameleleri üzerinde tesir yapabilecek her tür
lü neşriyatta bulunulması, Cumhuriyet Müddei
umumisinin talebi üzerine hazırlık tahkikatında 
sulh ceza hâkiminin ve ilk tahkikatta sorgu hâ
kiminin ve muhakeme sırasında mahkemenin ve
receği kararla yasak edilebilir» dediğine göre, 
bahsi geçen yayın yasağı nasıl bir adlî muame
leye dayanmaktadır? 

Bâzı gazeteler bu tebliği Londra Radyosun
dan aldıklarına göre, tebliği çıkaran Milletler
arası Basın Enstitüsü ile tebliği haber bültenle
rinde veren Londra Radyosu hakkında Türk ad
lî makamlarınca açılmış bir tahkikat var mıdır1? 

Yoksa, yayın yasağının hukuki dayanağı 
nedir ? 

Adliye Vekilinin yazılı olarak cevap verme
sini saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Adliye Vekâleti 22.11.1960 

Ceza İşleri Müdürlüğü 
Sayı : 

Özel : 6357 
Özü : Ankara Mebusu Bü
lent Ecevit'in sual takriri 
hakkında 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtipliğin Kanunlar Müdürlüğü ifa

desiyle alman 22.1.1960 tarihli 40994773-7/817 
sayılı yazıları karşılığıdır. 

19 Aralık 1959 tarihli bâzı gazetelerde bası
lan Milletlerarası Basın Enstitüsünün memle
ketimizdeki basın rejimi ile ilgili tebliği hakkın
da İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğince Basın Ka
nununun 30/2 nci maddesi gereğince basın ya
sağı kararı ittihaz olunduğu, mezkûr kararın 
tebliğinden evvel basılan gazetelerin polis ma
rifetiyle Anayasaya aykırı olarak sansür edildi
ği beyan olunarak, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun muaddel 30/2 nci maddesi muvacehesinde 
basın yasağının nasıl bir adlî muameleye dayan-
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dığmm, bâzı gazeteler bu tebliği Londra Radyo
sundan aldıklarına göre tebliği çıkaran Millet
lerarası Basın Enstitüsü ile tebliği haber bülten
lerinde veren Londra Radyosu hakkında adlî 
makamlarımızca açılmış bir tahkikat olup ol
madığının, böyle bir tahkikat yapılmıyorsa ba
sın yasağının hukuki dayanağının neden ibaret 
olduğunun bildirilmesi talebini mutazammın 
Ankara Mebusu Bülent Ecevit tarafından veri
len ve bir örneği tevdi buyurulan 21.XII.1959 ta
rihli yazılı sual takriri üzerine mesele mahiyeti 
incelendi. 

Bahse mevzu Milletlerarası Basın Enstitüsü 
tebliğinin Türk Haberler Ajansının bültenine 
alınarak teksir edildiği, gazetelere tevzi olun
duğu ve İstanbul C. Müddeiumumiliğince de 
18.XII.1959 günü münderecatına ıttıla hâsıl edil
mekle ve suç vasıf ve mahiyeti mütalâa kılın
makla gerekli tahkikata tevessül olunduğu anla
şılmıştır. 

Basın Kanununun (Bu kanun hükümlerine 
göre basılmış eserlerden maksat, neşredilmek 
üzere tabı aletleriyle basılan veya sair her tür
lü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gi
bi eserlerdir) mealindeki 3 ncü maddesi hükmü 
muvacehesinde İstanbul C. Müddeiumumiliğince 
Milletlerarası Basın Enstitüsünün tebliğini ihti
va eden Türk Haberler Ajansının mezkûr bülte
ni basılmış eserden madut bulunmakla neşir ta
mamen tekevvün etmiş ve sözü edilen tebliğin 
münderecatı da suç vasıf ve mahiyetinde müta
lâa edilerek ajansın sahip ve mesul müdürü 
Kadri Kay ab al hakkında tahkikata başlanmış
tır. 

Bu tahkikat sebebiyle Basın Kanununun mu
addel 30/2 nei maddesine tevfikan tebliğin neş
rinin menine karar verilmesi İstanbul C. Müd
deiumumiliğince Sulh Ceza Hâkimliğinden taleb-
olunmuş ve hâkimlikçe de bahis mevzuu neşir 
yasağı kararı verilerek keyfiyet aynı gün gaze
te mesullerine tebliğ edilmiştir. 

Mer'i kanun hükümlerine tevfikan kaza mer
cilerince ittihaz edilmiş neşir yasağı kararının 
bir sansür olarak tavsifi yolundaki iddia tama
men asılsız ve hukuki mesnetten âridir. 

Kaldı ki, neşir yasağı kararının itirazen tet
kik olunarak kaldırılması Dünya Basın ve Tica
ret Limitet Ortaklığı adına Bediî Faik Akın ve
kili avukat Cehdi Türel tarafından 29,XIL1959 

MA 
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tarihli istida ile istenilmiş olup itiraz istanbul 3 
ncü Asliye Ceza Hâkimliğinee 31.XIL1959 tari
hinde reddedilmiştir. 

Bu itibarla memlekette sansür yoktur; Türk • 
mahkemelerinin lâzimülittiba kararları mevcut
tur. 

Türk Haberler Ajansının sahip ve mesul mü
dürü Kadri Kay ab al hakkındaki tahkikata İs
tanbul C. Müddeiumumiliğince devam olunmak
tadır. Tebliği çıkaran Milletlerarası Basın Ensti
tüsü ile tebliği haber bültenlerinde veren Londra 
Radyosu hakkında tahkikat açılmasının bahis 
mevzuu olamıyacağı bedihidir. 

Keyfiyetin takrir sahibine tebliğine müsaa
delerini saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

3. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Niğde 
Çimento Fabrikasına sonradan eklenen elektrik 
santrali ve tesislerine -dair sualine Sanayi Vekili 
Sebatı Atamatı'ın tahrirî cevabı (7/869) 

29 Ocak 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına, delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vedat Mengi 

Niğde Çimento Fabrikasına Hirfanlı Bara
jından elektrik verilemiyeeeği anlaşılması üze
rine; 

a) Bu fabrikaya sonradan eklenen elektrik 
santrali ve tesislerinin keşif bedeli nedir? 

b) Bu ilâve tesis bitmiş midir? 
e) Bitmiş ise kaça mal olmuştur? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
1/122 

22 . I I . 1960 

Özü : Bir yazılı soru cevabı hakkında : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
8 . I I . 1960 tarih ve 7-869/4351-18809 sayılı 

yazınıza : 
Niğde Çimento Fabrikasına Hirfanlı Barajın

dan elektrik cereyanı verilmesi konusiyle ilgili 
olarak Niğde Mebusu Vedat Mengi tarafından 
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verilen yazılı soru cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekili 

S. Ataman 

Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin 29 .1.1960 
tarihli yazılı sorusu cevabı : 

Soru : 
Niğde Çimento Fabrikasına Hirfanlı bara

jından elektrik verilemiyeeeği anlaşılması üze
rine ; 

a) Bu fabrikaya sonradan eklenen elektrik 
santrali ve tesislerinin keşif bedeli nedir? 

b) Bu ilâve tesis bitmiş inidir? 
e) Bitmiş ise kaça mal olmuştur? 

Cevabı : 
Hirfanlı Barajı Santralinden Niğde Çimento 

Fabrikasına cereyan verilecektir. 

Halen tatbik edilmekte olan program dâhi
linde olarak, Hirfanlı - Kayseri hattından Ava
nos mevkiinde yapılacak indirme ile Niğde'ye 
Nevşehir - Niğde üzerinden bir hat çekilmek 
suretiyle cereyan sağlanacaktır. Dövizi ve sair 
finansmanı hazırdır. 

Bu itibarla Niğde Çimento Fabrikasına son
radan elektrik santrali ve tesisatı ilâvesi, diye 
bir konu bahis mevzuu değildir. 

4. — Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'ıtı, 
yerleri değiştirilen kömür işletmesi işçileri hak
kındaki sualine Sanayi Vekili Sebati Atamatı'ın 
tahrirî cevabı (7/863) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 

2 . IX . 1959 
Zonguldak Milletvekili 

Mustafa Saraç 

Armutçu Kömür İşletmesi nezdinde çalış
makta olan Karadeniz Ereğlisi, Ova, Şıhlar, Ya
zıcılar, Sofular köyleri işçilerinin Ereğli Kö
mürleri işletmesi Kozlu ve Üzülmez bölgelerine 
mezkûr köyler halkının 1957 seçimlerinde D. P. 
ye rey vermedikleri için tertibedildikleri doğru 
mudur? 
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T. B. M. M. 

Umuani Kâtipliği 8 . I I . 1960 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 7-863/3589 

Sanayi Vekâletine 
18 . XI . 1959 tarih ve 3589 sayılı yazımıza 

ektir : 
Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'in, yerleri 

değiştirilen kömür işletmesi işçileri hakkında şi
fahi suali, cevap günü olan 5 . I I . 1960 tarihli 33 
neii inikatta takrir sahihi hazır bulunmadığından 
Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince, tahrirî eevap talebiyle verilmiş 
sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nei maddesinin 2 
nei fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi V. 
I. Kirazioğlu 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 22 . I I . 1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/121 

Özü : Bir yazılı soru cevabı hak
kında : 

T. ;B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
8 . I I . 1960 T., 7-863-3589/15549 sayılı yazı

nıza : 
Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'm, yerleri 

değiştirilen kömür işçileri ıhakkında olup, soru 
sahibinin cevap günü Büyük Mecliste ^bulunma
ması dolayısiyle yazılıya çevrilmiş bulunan sorusu 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarumla arz ederim. 
Sanayi Vekili 

S. Ataman 

Zonguklaik Mıebusu Mustafa Saraç'm cevap. 
günü Büyük Mecliste bulunmaması, dolayısiyle 
yazılıya çevrilen sorusu cevabı : 

Sual : 
Armutçuk Kömür İşletmesi nezdinde çalış

makta olan Karadeniz Ereğlisi, Ova Şıhlar, Ya
zıcılar, Sofular köyleri işçilerinin Ereğli Kömür
leri İşletmesi Kozlu ve Üzülmez bölgelerine, mez
kûr köyler halkının 1957 seçimlerinde D. P. ye 
rey vermedikleri için tertibedildiklerî doğru mu
dur? 
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Oevaibı : 
Armutçuk Kömür işletmesi Müessesesi iş yer

lerine mürettep köylerden gelen eski işçilerle, ye
niden çalışmayı arzu edenlerin, müessesenin iş ka
pasitesine nazaran fazla olması; Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesinin bâzı bölgelerinde ise işçi
ye ihtiyaç hissedilmesi muvacehesinde, hem havza
nın işçi ihtiyacının karşılanması, hem de Armut
çuk Kömür işletmesi müessesesince ise tertibedil-
miyen işçilerin işsiz kalmamalarını teminen, iki 
müessese, mutabık kalarak, tamamen iş icapları
na uygun şekilde, Armutçuk Kömür işletmesi Mü
essesesi iş yerlerine mürettep bâzı köyler işçileri 
Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesine devredil
miştir. 
• Bu sebebe* nıebni, esasen 1954 senesine kadar 
Kozlu bölgesinde çalışan Ereğli Sofular köyü iş
çileri Kozluya, Ova ve Yazıcılar köyleri işçileri 
de Üzülmez bölgesine verilmişlerdir. 

Bu tertibatın alınmasında yukarda açıklanan 
iş icabatmdan başka her hangi bir mülâhaza ve 
düşünce rol oynamamıştır. 

5. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Ke
ban Barajı hakkındaki sualine Sanayi Vekili 
Sebatı Ataman'ın tahrirî cevabı (7/849) 

18 . I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevçaplandırılmasma delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Nazıra öztürk 

Elâzığ'a bağlı Keban İlçesinde devanı etti
rilen Keban Barajı e'tüd ve sondajlarının baş
langıç tarihleriyle hugüne kadar yapılan mas
rafların yekûnu nedir'I 

Barajın müspet gelişmesi üzerinde kaydedi
len terakkiler ve barajın finanse edilmesi için 
Hükümetçe düşünülen tedbirler ve alınan ne
ticeler nelerdir'? 

1958 yılı 'bütçesinde bu baraj için ayrılan 
para miktarı varsa nedir? Ve bu para nerelere 
sarf edilmiştir. 1960 senesinde bütçeye para ko
nulmuş mudur1? Miktarı nedir? 

Barajın esaslı şekilde inşasına ne zaman 
başlanacaktır. Maliyeti hakkında bir tahmin 
var mıdır? Inşasmdaki tehirin sebepleri neler
dir? 
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Sanayi Vekâleti 22.11.1960 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

1/120 

özü : Bir yazılı soru ce-
vafbı hakkında: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

27 . I , 1960 tarih, 7-849/4233-18473 sayılı 
yazınıza: 

Keban Barajı hakkında Elâzığ Mebusu Nâ
zım öztürk tarafından verilen yazılı sorunun 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekili 

Sebatı Ataman 

Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk 'ün Keban 
Bararjı hakkındaki yazılı sorusu cevabı: 

Soru : * 
Elâzığ'a bağlı Keban ilçesinde devam etti

rilen Keban Barajı etüd ve sondajlarının baş
langıç tarihleriyle (bugüne kadar yapılan mas
rafların yekûnu nedir? 

Barajın müspet gelişmesi üzerinde kaydedi
len terakkiler ve barajın finanse edilmesi iein 
Hükümetçe düşünülen tedbirler ve alman neti
celer nelerdir? 

1958 yılı bütçesinde fou baraj için ayrılan 
para miktarı varsa nedir? Ve bu para nerelere 
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sarf edilmiştir. 1960 senesinde bütçeye para 
konulmuş mudur? Miktarı nedir? 

Barajın esaslı şekilde inşasına ne zaman 
'başlanacaktır. Maliyeti hakkında bir tahmin 
var mıdır? înşasmdaki tehirin sebepleri neler
dir? 

Cevabı : 
1. Keban Baraj ve Hidro - Elektirik sant

rali etüdleri vekâletimize 'başlı Elektirik işleri 
Etüd idaresi tarafından 1938 yılından heri ya
pılmaktadır. Bu etüdlerle ilgili temel araştır
ma sondajlarına 1955 senesi içinde başlanmış
tır. Bu işler için 31 . X I I . 1959 tarihine ka
dar 1 396 000 lirası sondaj masrafı olmak üze
re ceman 1 609 000 lira sarf edilmiştir. 

2. 1958 hesap yılında bu etüdlere 301 000 
lira, 1959 hesap yılında 133 000 lira sarf edil
miştir. 

1960 yılı bütçesine bu etüdlerin ikmali iein 
220 000 lira konmuştur. 

3. Barajın ttıir taraftan etüdlerinin tamam
lanmasına çalışılırken hir taraftan da avan 
projelerinin (hazırlanmasına uğraşılmaktadır. 

Doğu - Anadolu'nun ekonomik ve sosyal kal
kınmasında mühim ibir mevki işgal eden bu 
tesisin 1,5 milyar Türk Lirasına inşa edilebile
ceği tahmin edilmektedir. 

4. Hükümet bu barajın inşası için gerekli 
dış kredinin teminine sarfı mesai etmektedir. 
Ancak bu hususta henüz bir netice alınmış ve 
!bir karara varılmış değildir. 
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