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gibi, yeterli kredi verilmediğinden tefeciye, fa
izciye borçlanan çiftçi, borcunu ödiyebilmek için
mahsulünü daha tarlada iken değerinin çok al
tında fırsatçılara devretmek durumuna düşmek
tedir. Bu yolla, tütüncünün emeğinin karşılığı
tüccarın kasasına aktarılmakta, çiftçi her yıl
biraz daha yokluğun pençesine terk edilmekte
dir. Ege'de tütüncülerin sömürülmesine Hükü
met seyirci kalmaktadır. Bir iki aydan bu ya
na Ege tütüncüleri malî güçlük içinde olduğun
dan mahsulünü 5 ilâ 3 lira arasında kaptıkaçtı
fırsatçılara satmak zorunda kalmıştır. Ege tü
tün mahsulünün yarısı, karaborsa düşük fiyat
larla köylünün elinden halen çıkmış durumda*
dıı\
Kanunla yasaklanmış olmasına rağmen, Hü
kümetin gözü önünde karaborsa devam etmek
tedir. Hükümet bu kanunsuz işlemlere seyirci
kalmaktadır.
Sayın Tekel Bakanı, geçen hafta Millet Mec
lisinde, Sayın Mustafa Ok'un bu konuda gün
dem dışı yaptığı konuşmasına verdiği cevapta
bakınız ne diyor: «Bu yıl her nedense Ege'de
müstahsil; mubayaa mevsimi daha başlamadan,
karaborsa üzerinden tütün sattığı bizim de malûmumuzdur.»
İşin enteresan tarafı; küçük alıcılar bu ka
raborsa üzerinde dururken, «Bu yıl gayet büyü':
firmaların karaborsa alımlarına girdiği ve ",ugüne kadar 29 000 denk tütünün 6 ilâ 9,5 11 :,
arasında bir fiyatla satmalmdığı tarafımızdan
tesbit edilmiştir.» Bakanın sözü bu.
Bu acı gerçeğin ve Türkiye'de devam edegelen kanunsuzlukların, sömürü düzeninin Hü
kümetin gözü önünde devanı ettiğinin açık iti
rafıdır.
Sayın Bakanın bu sözlerinin tek anlamı var
dır. «Biz köylüden yana değil, ihracatçıdan, tüc
cardan yanayız» demek istiyor, Sayın Bakan.
Bu sebeple, tüccarı, fırsatçıları kolluyor. Sayın
Bakan köylünün sömürülmesine yol açan bu ka
nunsuz alış - verişi yakından takibettiğini söy
lemektedir. Hükümet, köylünün soyulmasına
engel olmamak suretiyle; tüccarın hukuk dışı,
gayrimeşru kazancına destek olmakta ve böyle
ce de Hükümet, suça iştirak etmektedir.
Sayın Bakanın elinde uygulayabileceği mü
eyyideler vardır. Ama, taraflı hareket ettiği
için, köylüden yana olmadığından çiftçinin mah— 295
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sülünün elinden yok pahasına çıkmasına seyir
ci kalmaktadır.
Sayın Bakan aynı konuşmasının sonunda,
«Bu, halli mümkün mesele değildir.» demek su
retiyle Hükümetin kanunları uygulama gücü
olmadığını itiraf etmektedir. Hükümet, tütün
karaborsacılığına; köylünün aldatılmasına, so
yulmasına, sömürülmesine mâni olamıyacak ka
dar güesüzse, âcizane çekilmelidir. Yerini...
EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Halk
Partisi mi gelecek?
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Senin
Bakanının itirafı bu. «Mâni olamam» diyor. Bu,
güçsüzlüğün ifadesidir.
REFET RENDECİ (Samsun) — Tütün pi
yasası ile mi Hükümet çekilecek?
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Daha
dün geldim ben, nereden çıkarıyorsun bunları.
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bakanın
sözleri. Millet Meclisi zabıtlarından aldım bey
efendi. Eğer Millet Meclisi zabıtlarını okursa
nız öğrenirsiniz. İstanbul'da gecekondu işle
riyle uğranacağına biraz da Meclis zabıtlarını
oku.
BAŞKAN — Sayın hatip karşılıklı konuş
mayınız.
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Hükü
met, kanım hakimiyetini sağlıyabilecek olanlara
yerini terk etmelidir. Hükümet, çiftçiden yana
değil, fırsatçılardan yanayım demek istiyorsa
bunu açıkça ilân etmelidir. Tütün ekicisinin
derdine çare bulunması idin alınacaik tedbirler
çoktur. YeterM köylüden, üreticiden yana bir
politika Mönüye niyet edilsin. Tütün yetiştirici
sini bu g'dç durumdan kurtarmanın tek yolu,
pryasa ve fiyat konularının mâkul ölçüler içe
risinde ele alınmasıdır. Piyasanın erken açıl
ması; köylünün borçlanın ödiyelbilmesi, çoluk
çocuğunun kışlık ihtiyaçlarının karşılıyabiimesini sağlıyacak tedbirlerin başında gelmekte
dir. Bu mümkün olmadığı takdirde tesbiti mütakip kilo veya balya hesabiyle tütüncüye avans
verilmelidir.
Tütün fiyatı konusu, üstünde en çok durul
ması gereken işlerden birisidir. Tütün baş fiyatı
geçen yıl 13,25 kuruş idi. Uygulamada bu baş
fiyat sembolik olarak kalmıştır. Baş fiyata
Ege'de tütün satabilen % 10 civarındaki müs
tahsildir. Ortalama fiyalt 6 lira civarında kal-

