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Maraş Milletvekili Dr. Kâmil İdil'in, Birlen
miş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan se
çim hakkındaki sözlü sorusuna, Dışişleri Bakan 
vekili Tahsin Bekir Balta cevap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid Tigrel'-
iu, Doğu illerimizin kalkınması için Hükümetçe 
alman tedbirlere; 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, Doğu illerimizin kalkınmasına:; 

Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'rmı Do
ğu illerinin kalkınması için Hükümetçe yapılan 
plân ve programa dair olan sözlü sorularına, Baş
bakan Hasan Saka eevap verdi. 

Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, Orman 
Kanununun uygulanması ve Orman İşletmeleri
nin çalışmalarına dair olan sözlü sorusuna, Ta
rım Bakanı Cavid Ora-1, Çarşamba günkü Birle
şimde cevap vereceğini bildirdi. 

İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, 
on üç ilde yapılan kısmî Milletvekili seçiminden 
sonra İçişleri Bakanı tarafından, verilen şifreli 
tel hakkındaki sözlü sorusuna, İçişleri Bakanı 
Münir Hüsrev Göle, yine; 

İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, 
Cumhuriyet Bayramı günü Kırıkkale - Ankara 
arasında vukua gelen tren kazasına dadr olan 
sözlü sorusuna, Ulaştırma Bakanı Kasım Gülek 
cevap verdiler. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tokad Milletvekili Nazım Poroy'un, İstanbul 
Adliye Harayı inşası için Ebüssuut Medresesi ile 
Başbakanlık Arşiv Binasının yıkılmasına karar 
verilip verilmediğine dair olan sözlü sorusuna, 
Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu, Cu
ma günkü Birleşimde cevap vereceğini bildirdi. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, 
Erzincan'daki yaptırılan meskenler hakkındaki 
sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanı Nihat Erim; 

İsparta Milletvekili Kâzım Aydar'm, İsparta 
İline bağlı Sütçüler İlcesine yapılacak telgraf 
hattı ile Eğridir Orman İşletmesinden bu hatta 
lüzumu olan direklerin verilmemesi sebebine dair 
otan sözlü sorusuna; 

Ulaştırma Bakanı Kasını Gülek "Je Tarım Ba
kanı Cavid Oral; 

Van Milletvekili İbrahim Arvas'ııı, Hayvan 
ihracı hakkındaki sözlü sorusuna da Ticaret Ba
kanı Cemil Said Bari as cevap verdiler. 

15 . XI . J 9 4 S Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

.V. Pek 

Kâtip 
Erzi neaıı Mil letveki I i 

Z>\ A'. Cağlar 

5. — SORULAR 

1. — Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in, 
Kayseri İli dâhilinde 1947 - 1948 yıllarında ya
pılan ve 'onarılan yollar hakkındaki sözlü sorusu, 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarına gönderil
miştir. 

2. —'Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, 
Maraş'in Pazarcık İlçesinin Evri Köyünde kay
bolan bir vatandaş ile kaçakçılığı önlemek için 
ne gibi tedbirler alındığına, göçebelere ve köy
lerde nüfus kayıt işlerine dair olan sözlü sorusu, 

İçişleri Bakanlğna gönderilmiştir. 
o. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-

güuey'in, ormanlarımızın durumu ile Adaua'da 
Zirai Donatım Kurumunun yeniden yaptırdığı 
atölye hakkındaki sözlü sorusu. Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir: 

4. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoyun. 
Çiftçi Malları Koruma Kanununun uygulanması; 

5. — Otomobil kazaları hakkındaki sözlü so
ruları, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

önerge 
1. — Urfa Milletvekili At alay Akan'm, Dilek

çe Komisyonunun 30 . VI . 1948 tarihli Haftalık 

Karar Cetvelindeki 1214 sayılı Kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi (4/112) (Di
lekçe Komisyonuna); 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 
KATİPLER: Atalay Akan (Urfa), Sait Koksal (İsparta) 
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BAŞKAN — Oturura açıldı. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Âdil 
Toközlü'nün seçim tutanağı 

BAŞKAN — Tutanak hakkında hiçbir şikâ

yet ve itiraz yaktur, oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kastamonu Millet
vekilliğine seçilen Âdil Toközlü'nün seçim tuta
nağı kabul edilmiştir. 

4. - GENSORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
15 arkadaşının, şeker fiyatına^ yapılan zam do~ 
layısiyle Başbakan hakkında Gensoru acıtmasına 
dair önergesi (6/197) 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
önerge okunduktan sonra söz istiyorum, Grup 
naniina maruzatım var. 

BAŞKAN — Önerge okunsun da. 

Ankara: 7 Kasım 194S 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bir taraftan hayat pahalılığını, geçim zor

luğunu hafifletmek için lâzım gelen tedbirlerin 
Hükümetçe alınacağı her fırsatta ve müteaddit 
defalar salahiyetli ağızlar tarafından açıkça va-
dedilirken ve hattâ Hükümet programları ile 
taahhüt olunurken diğer taraftan, Hükümet
lerce mukaddema Anayasanın ve Cumhuriyet 
rejiminin metnine, mâna ve ruhuna sarahaten 
aykırı olarak ele geçirilmiş bulunan salâhiyet 
ler mekanizmasının, işletilirken dahi, Büyük 
Millet Meclisinin mütalâası, rey ve muvafakati 
ihmal edilerek, halkın geçim şartlarını günden 
güne ağırlaştıran karaborsanın yüzünü güldü
ren her türlü fiyat ve tarife zamlarını ve bu 
kabîl Vasıtalı Vergileri seri halinde imal edip 
gittiği elem ve esefle görülmekte ve her gün 
yeni bir modelle karşılaşılmaktadır. 

İkinci Hasan Saka Hükümetinin de bu fasit 
daire içinde bocalayıp durmakta, Millî bünyenin 

her gün biraz daha artan iktisadi, malî ve sıhhi 
durumlarının sıkıntıları, ıstırapları ve dünya 
fiyat realiteleri önüde gözlerini kapamış bulun
makta olduğunun yeni bir delili de besleyici, 
bilhassa çocuklar, zayif ve hasta vücutlar için 
çok lüzumlu bir gıda maddesi olan şekerin fi
yatını, diğer eşya ve hidemat fiyatları üzerin
deki tabiî ve zaruri inikaslarını bile teemmül 
etmeden, yüzde elliyi aşan bir vergi darbesi ile 
artırmış olmasıdır. 

Millî şuur ve vicdana tercüman olan bu mü
talâalarımızın göz önünde tutulması ve: 

1. Şeker fiyatına 17 Eylül 1948 de yapılan 
zamla, Başbakan Hasan Saka'nm 29 Temmuz 
1948 tarihli Ulus Gazetesinde «Hükümetin, şeke
rin kilosuna 50 kuruş vergi koyacağı hakkında 
çıkan şayiaların sitokçularm eseri olduğu ve 
bunun asla varit bulunmadığı» yolunda intişar 
eden beyanatı arasında, stokçuları haklı çıka
ran tezadın izahını; 

2. Şeker fiyatlarına yapılan zammın yalnız 
istihlâki azaltmak maksadına mı, yoksa bütçe 
giderlerimi karşılamak zaruretine mi istinat 
ettirildiğinin açıklanmasını. 

3. Şeker gibi lüzumlu ve yararlı bir gıda 
maddesinin, her hangi mülâhazaya dayanırsa 
dayansın, istjhlâkini, istihlâk vergisini, geniş bir 
lâubalilikle arttırmak suretiyle, azaltmanın ve 
bu gıda maddesini bütçeye varidat temininde 
kolav bir kaynak telâkki etmenin Devlet mef-
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ninniyle nasıl telif edilebildiğinin izahını. 

4. Bu zamlara rağmen istihlâk temposu 
hafiflemediği ve ilân olunan yüz bin tonluk is
tihsal kapasitemizle karşılanamadığı takdirde, 
yine hariçten şeker ithaline mi, vesika usulü
nün yeniden ihdasına mı, yoksa, tekrar fiyat. 
zammına mı başvurulacağının açıklanmasını. 

f). Şeker istihlâkinin istihsalden fazla bulun
duğunu ve istihsâlin kifayetsizliğini göz önünde 
tutarak şeker istihlâkini vesika usulüne bağlayan 
Hükümetin, bilâhara, bu tedbirden niçin vazgeç
miş olduğunun, ve bu tedbiri kaldırmaya 1. Eylül. 
1948 tarihinde karar verirken şeker fiatlarma, 
bu tarihten on yedi gün sonra, zam yapmayı te
fekkür ve teemmül edip etmediğinin bildirilme
sini. 

6. Vesika usulünün terk edildiği tarihte Hü
kümetin şeker fiatım artırmak niyetinde olduğu
nu hikmeti Hükümet icabı saymak lâzım geldiği
ne göre; bu kısa müddet içinde, piyasaya, her 
is t, iyen e bol miktarda şeker satışı yapılmış olma
sı sebeplerinin tavzihini ve vesika usulünün kal
dırıldığı l . Eylül . 1948 tarihi ile şeker fiatmın 
artırıldığı 17 . Eylül . 1948 tarihi arasında se
ke.) fabrikalarımız tarafından satışa arzedilen şe
ker miktarının, günlük satışları ve müşterilerin 
adları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, açıklanma
sını ve bu pek garip tedbirler ve hareketler karşı

sında milletin ve Devletin sırtından servetler temin 
etmeye alışık olanların, istenilen beyannamelerde 
hakikatlan ifade etmemek suretiyle, sağladıkları 
gayrimeşru kârları suçüstü yakalamak vazife
sinin, ne gibi tedbirler alınarak, ifa edildiğinin 
bildirilmesini. 

7. Alman beyannamelerde yazılı şeker mik
tarlarının, İstanbul, Adana, fzmir ve Ankara şe
hirlerine ait olanlar ayrı, ayrı gösterilmek sure
tiyle, açıklanmasını. 

8. Türk çiftçisinin binbir meşakkatli emek
lerle yetiştirdiği mahsûllere el koymak veya bun
ların fi atlarını, çeşitli zincirlerle kösteklemek su
retiyle iktisadî Devletçilik gemisini yürütmeye 
çalışan iktidar Partisi Hükümetlerinin mütezat 
görüş ve yürüyüş çerçevesi içinde Hasan Saka 
Hükümetinin de bir taraftan şeker fiatlerine zam 
yaparken diğer taraftan pancar f iatirii aynen mu
hafaza etmek zihniyetini güderek, kalmak isteme
sindeki mucip sebebin, pancar fiati bakımından, 
izah olunmasını. 
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9. — 1939 yılı bütçe tasarısında üç milyon 

lira olarak tahmin edilen şeker istihlâk vergisi 
nİD 1948 yılı bütçe tasarısında elli bir milyo'.ı 
liraya baliğ olduğu tesbit edilmişken esasen mu
azzam olan bu yükün, bu defa yapılan zamlarla. 
1949 yılı bütçe tasarısında görüldüğü veçhile. 
yüz on dokuz milyon liraya yükseltilmiş olması 
m, vergi mantık ve şuurunu durduran Devlet 
mefhumunun insaf ve izan yapısını, mesnedini 
tahrip eden sakat bir zihniyet, basiretsiz bir 
hamle olarak; telâkki etmenin istinat ettiği mu 
cip sebebin izahını; 

10. — Şeker fiyatlarının artırılmasına mü 
tedair karar bir gün evvtel radyo ite ilân edildiği 
halde, hu kararın Hükümetçe vilâyetlere bilâha
ra. bildirilmiş olması ile bazı yolsuz muamele ve 
hareketlere meydan bırakılmış olmasının izahını 
ve hariçten satmalınan şekerin miktarı ile Türk 
limanlarında, beher tonunun fop fiyatının bil 
'dirilmesini; 

Yukarda sıralanan suallerin vücut bulmasına 
bizzat sebebiyet veren ve binnetice medeni, mo 
d er ti, demokratik devlet mefhumuna ve bunun 
bilhassa bütçeye mütaallik prensiplerine aykırı 
hareketleri devanı edip giden Hükümetin Başba 
kanından istemek zarureti ile iş bu 'gensorunuzu 
sunar ve içtüzük hükümleri gereğince gündeme 
alınmasını ve Yüksek Kamutaya arzolunmasın: 
saygı ile dileriz. 
İstanbul .Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Fuad Köprülü Fuad Hulusi Demircili 
(Oskişehir Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Abidin Potuoğlu Hakkı Gedik 
Manisa Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Muammer Alakan t Fikri Apaydın 

Kütahya, Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Dr. A. thsan Cfürsoy A. Rıza Incealemdaroğlu 
Çanakkale Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Hüseyin Bingül Kemal Zeytinoğlu 
Kayseri Milletvekili İçel Milletvekili 

Kâmil Gündeş Refik Koraltan 
Afyon Kara hisar Milletvekili 

Dr. Cemal Tunca 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Ahmed Veziroğlu 
Muğla Milletvekili İçel Milletvekili 

Nuri Özsan Halil Atalay 

BAŞKAN —• Ne söv!iveceksiniz? 

— 112 -
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FüAD HULUSİ DEMİRELLt (İstanbul) | 

— Hükümet cevap vermeden evvel Gurup namı
na takriri izah için konuşacağım. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre gensoru önergesi 
okunduktan sonra Bakan veya Başbakan ceva
bını verir, ondan sonra soru sahipleri istedik
leri gibi görüşebilirler. Bunun dışında bir mü 
talâanız varsa konuşunuz. 

FUAD HULÛS! DEMİRELLİ (İstanbul) 
— Var. 

BAŞKAN — Buyurun. Fakat ancak sorunun 
izahı sadedinde söz veriyorum. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (istanbul) 
— Muhterem arkadaşlar; filhakika içtüzüğümüz 
de istizah takriri, gensoru önergesi verilip kabul 
edildikten sonra Hükümet evvelâ açıklamada bu
lunur. Fakat bu demek değildir ki, takrir sahibi 
takriri niçin verdiğini gurupu namına niçin ve
rilip ne maksat takip edildiğini ve hulâsa olarak 
mealini Yüksek Heyetinize arzetmek salâhiyetini 
haiz değildir. (Olamaz sesleri). Bu mâruzâtı 
mm tarafınızdan daha evvel dinlenmesinde çok 
fayda mülâhaza ediyorum, Gurupumuz namına 
bazı maruzatta bulunacağım. Hükümet burada 
dır. her zaman hakkını kullanabilir. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) -
llakkımdan vaz geçmem, sizden evvel konuşa 
cağım. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) - -
Hükümet hakkından vaz geçmeyebilir'. Fakat 
her halde Riyaset Makamı ve Yüksek Heyeti
niz müsaade eder. (Olamaz sesleri) İç Tüzüğün 
hükümleri mahfuzdur. Bizim söyliyeceklerimiz 
maksat ve mülâhazamızın mukaddemesi olacak
tır. İstedikleri vakit istedikleri kadar izahat 
verirler ve heyeti tenvire çalışırlar. İlk sözü 
lütfetmenizi rica ediyorum. Grup namına maru
zatta bulunuyorum. (Soldan tüzük müsait de
ğil sesleri). Bu bir nassı kati, değildir. «Açık
lar» diyor, takrir üzerine izahat verir demektir. 
Fakat, bu demek değildir ki istizah takririni 
verenler daha evvel takrirleri hakkında söz 
söyliyemezler.. Evvelce de, sonra da söz söyle
mek salâhiyeti takriri imza edenler için mah
fuzdur. Hükümet için de izahat hakkı mahfuz
dur. Binaenaleyh mütekaddim mâruzâtımı din
lemenizi rica ediyorum. (Soldan tüzüğü bozn-
mayız sesleri). 

Şunu arzetmek istiyorum ki, biz. Halk Par-
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tisine evvelâ istizahın kabulüne karar veril
dikten sonra Hükümete itimat reyi verilmesini 
kararlaştırmış ve ilân etmiş olması dolayısiyle 
artık bizim bu istizah takririnden ümidettiği-
miz memleket için hayırlı neticeler elde edile
ni iyecektir. Bu müzakerelerle Grup âzası onun 
için iştirak etmiyecektir. İşte 'Bunun sebeplerini 
arzetmek için geldim. (Gürültüler). Grup bu 
sebepten dolayı tamamiyle bu işi tavzih etmiş 
ve açıklamış iken, efkârı umumiye ile beraber 
hareket etmişler iken, Halk Partisi grupunun 
itimat hakkında verdiği prensip kararından 

. sonra burada görüşmenin faydasız olacağını ve 
memleket namına hayırlı bir netice vermiyeceği-
ni anlamış bulunuyoruz. Bu hususta her türlü 
izahatı her zaman verebileceğini ispat eden 
grupumuz bu günkü müzakereye iştirak etme
mek kararını vermiştir. (Sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Arkadaşımıza söz verişimin sebeplerini izah 

edeyim: Arkadaşlar; arkadaşımızın kürsüye 
gelişi; kendisine söz verilişi;Demokrat Partinin 
Meclis Grupu Başkanı sıfatiyle kendilerine söz 
söylemek imkânını vermekten ibaretti. Kendi
leri diyorlar ki, önerge sahibiyiz, bu sıfatla 
maksatlarımızın teşrihi için evvelâ bize söz ve
rin. 

AHMED TAHTAKİLİÇ (Kütahya) — Mü
saade ederseniz usul hakkında konuşacağım. 
Usul hakkındaki söz talebi her zaman müzake
reye takaddüm eder. 

Muhterem arkadaşlar; usul hakkında söz 
almak mecburiyetinde kaldım. Büyük Millet 
Meclisi Anayasa gereğince millet, hâkimiyetini 
yalnız başına temsil eden bir müessese olduğu
nu ve bu müessesenin bu vazifesini görebilmesi 
için soru, gensoru müesseselerinin nasıl işle
mesi lâzımgeldiği hakkındaki düşüncemi arzet-
meden geçemiyeceğim. 

Bir Bakan hakkında, Milletvekili arkadaş
larımdan Şahin Lâçirç Mitat Sakaroğlu ile bir
likte tahkikat açılmasına dair bir takrir ver
miştik. Bu takririmiz Meclis gündemine alın
dıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu içtima etti ve daha takririmiz hakkın
da Büyük Millet Meclisinde hiçbir izahat ver
memiş iken, noktai nazarımızı beyan etmeden 
bir tebliğ neşredildi; Büyük Millet Meclisin
de ekseriyeti temsü eden, fakat hiçbir zaman 
Meclis demek olmıyan Halk Partisi Grupu bir 
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karar veriyor ve bunu efkârı umumiyeye ilân 
ediyor. Yarın Mecliste bir bakan hakkında 
tahkikat açılmasına dair bir teklif var ise de 
bunda ne gibi maddeler zikredilirse edilsin, ne 
gibi mesuliyetler dermeyan olunursa olunsun, 
kaim at verici deliller ne olursa olsun, biz, ek
seriyet olarak bu tahkikatın açılmasını evvel
emirde Maliye müfettişlerine havale ettiğimiz 
tahkikatın neticelenmesine tehir ediyoruz; di
yor. 

Ozaman da bu kürsüye çıkmış ve bu kararın 
Anayasa ruhuna uygun olmadığını izah etmiş
tim. Meclis bütün Milletvekillerini temsil eden 
bir müessese olduğuna göre mesele Mecliste 
mevzuııbahis olmadan Parti (trupunda böyle 
bir karar alınarak efkârı umumiyeye ilân edil
mesi Parti Gruplarının, Meclisin vazifesini 
Anayasa anlayışına göre görmesine imkân ver
mediğini ifade ve izah etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar; Bugünkü vaziyet, 
hiçbir zaman ondan farklı .değildir. Büyük 
Millet Meclisine Halk Partisi Milletvekillerin
den Millet Partisi Milletvekillerinden birkaç 
kişi tarafından birtakım sual takrirleri veril
miştir, bunların mevzun şekerdir. Arkasından 
.Demokrat Parti Milletvekilleri gensoru takriri 
vermiştir. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Reis Bey, bu usule ait değildir. Beyhude söz 
veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Bu söyledikleriniz usul mevzuu-
nun dışında beyanattır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Nasıl 
usul mevzıumun dışında beyanattır rica ederim. 

Arkadaşlar; şuhalde müsaade buyurun da 
vaziyeti anlatmadan karar vermiyelim, bende
niz izah edeyim, mukabil nokta i nazarı da 
dinleriz bir karara varırız. Bu, tamamen usul 
meselesidir. 

Tüzük eğer Anayasa gereğince Meclis faa
liyetlerinin ifasına mâni oluyorsa o Tüzük yü
rümez arkadaşlar. 

Gl. ALt RİZA ARTUNKAL (Manisa) — O-
halde Tüzüğü değiştirelim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar; arzettiğim gibi sual takrirleri veril
miştir, arkasından 18 Milletvekili bu hususta 
bir gensoru açılması lâzımgeldiğini Büyük Mil
let Meclisinden talep etmiştir. Hâdisenin bura-
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ya kadar olan tarafı tabiî olarak cereyan et
miştir. Fakat ertesi günü, bu takrirler okun
duktan sonra, gensoru açılması kararı veril
dikten sonra Ekseriyet Partisinin Meclis Grupu 
toplanarak bu mevzuu müzakere ve kabineye 
itimat oyu verdiğni; 34 kişilik muhalife iki ki
şinin çekinser oyuna karşı 196 kişinin lehte oy 
verdiğini ve bu suretle bir karara, varıldığım 
efkârı umumiyeye yaymıştır. 

Arkadaşlar; müsaade ederseniz Büyük Mil
let Meclisine daha evvel Halk Partili bir Mil
letvekili, partili olmadan evvel Milletvekilidir 
arkadaşlar. (Soldan : Aksini iddia etmedik ses
leri j . 

Müsaade buyurunuz, bugün, Parti disiplinine 
uyarak burada noktai nazarını izah edememek 
mevkiindedir; ?A muhalif arkadaş Büyük Mil
let Meclisinde kanaatlerini izah edemezler. 
(Gürültüler). 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Siz onların 
vekili değilsiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Çün
kü Grupta alman itimat kararma bütün Halk 
Partili Milletvekillerinin iştirak etmesi lâzım
dır. Görüyorsunuz ki, Meclis faaliyetleri yeri
ne Grup faaliyetleri kaim olmakta ve bu suret
le Büyük Millet Meclisinde... (Gürültüler). 

Gl. ALÎ RİZA ARTUNKAL (Manisa) -
Bütün dünyada böyledir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ulus 
gazetesi başmakalesinden okuyacağım şu fıkra 
gereğince... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Tahtakılıç, 
usul hakkında konuşacaksınız, gazetenin neşri
yatını filân karıştırmaya lüzum yok. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 
gazetede Büyük Millet Meclisinde Milletvekille
rinin Hükümeti denetliyebilmesi, ona itimat 
veya ademi itimat beyan edebilmesi için «Gen
soru» müessesesini hâkimiyeti milliyenin en bü
yük bir tecellisi tarzı olduğunu ifade ediyor. 
Halbuki bugün Büyük Mecliste muhalif arka
daşlar ne gibi fikir ve kanaat beyan edecek 
olurlarsa olsunlar, ne söylerlerse söylesinler, 
daha evvel alınmış bir karara istinaden bura
daki Halk Partili Milletvekilleri aleyhte hiç
bir kanaate iştirak etmeden müzakere bitecek... 
(Usul hakkında konuşsun sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, usul hakkın-

-m-



B : 6 15.11 
da konuşmıyaeak olursanız sözünüzü kesmeye 
mecbur olacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Maa
lesef hâkimiydi milliye esasları dâhilinde gö
rüşü 11iiona.-} olacaktır. (Sağdan alkışlar). 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar: İlli küm et in şeker fiyatına /anı 
yapıl mıyaeağı hakkındaki katî beyanatında ve 
vesika usulünün kaldırılmasından kısa bir müd
det sonra... (Gürültüler usul mü bu? Sesleri) 

BAŞKAN — Adnan Bey, usul dışında konu
şuyorsunuz, söz veremem. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ne söy-
liyeceğim bilinmeden hemen usul haricinde ko
nuşuyorsunuz, demenin manası nedir? Benden 
evvel konuşan arkadaşım bir çeyrek saat Konuş
muştur. 

BAŞKAN — Yalnız usul hakkında konuşa
bilirsiniz. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Muhte
rem Arkadaşlar; biraz evvel usul hakkında söy-
liyeceğinden bahsederek kürsüye gelen arkada
şımıza bir çeyrek saat müsaade ettiniz, benim de 
nihayet söyliyeceğim usul hakkındadır ve beş da
kikayı geçmez. (Hayır usul hakkında konuşmu
yorsunuz sesler) 

Arkadaşlar, ilk cümleden nasıl bir mâna çı
karıyorsunuz ki benim usul hakkında konuşma
dığıma kanaat getiriyorsunuz? Ne söyledim ki 
cümlelerimden bu mânayı çıkarıyorsunuz (Ha
yır usul değil sesleri) 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Kanu
nu yapan bir heyet, herşeyden evvel kendi yap
tığı kanuna riayet etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, elimde bir gensoru 
önergesi vardır; Yüksek Huzurunuzda okunmuş
tur. Partilern ondan evvel, ondan sonra Meclise 
mal olmuş bir meseleyi Meclisin birer organı 
olarak aralarında konuşmak, istedikleri kararı 
vermek ,kendi aralarında tartışma yapmak, Par
tilerin iç meselelerine ait bir husustur, bu, Tür
kiye Büyük Millet Meclsini ilgilendirmez. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — O kendi ka-
naatinizdir. 

BALKAN — Bu kanaat değildir. Nitekim bu
nun böyle olacağım, Parti, taazzuv ve teşekkül 
halinde bulunan ve B. M. Meclisi organı halin
de çalışan C. H. Partisinin dışındaki u/.viyeti lnı-
kukiyeleri de bilirler. 

Şimdi, elimde Türkiye Büyük'Millet. Meclisi-
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nin kabul edip tatbikini Başkanlığa ödev olarak 
verdiği bir İçtüzük vardır. Bunun 15 nci bölü
mü Gensoru hakkındadır. Bunun bütün madde
lerini Başkanlığımız yeniden bir daha gözden ge
çirmiştir. Bu önerge okunduktan sonra söz hakkı 
Hükümetindir, Hükümetten sonra, önerge sahi
bi arkadaşlar, istedikleri gibi Tüzük hükümleri 
dairesinde millî menfaate uygun olan beyan ve 
iddialarını yapabilirler. Buyurun Başbakan — 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Reis bey, bir 
şey rica edeceğim; Sayın Başbakandan sonra 
şeker hakkındaki soru önergelerime Ekonomi Ba
kanı da cevap versin. 

BAŞKAN — Başbakan tatmin edemezse Eko
nomi Bakanı da cevap verir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim ri
canı hepsi birbiriyle ilgili ve bağlı meselelerdir. 

BAŞKAN — Müsaade edin, Başbakan konuş
sun. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim 
bendeniz diyorum ve bütün arkadaşlardan rica 
ediyorum (Gürültüler...) Sual önergelerine Baş
bakandan sonra Ekonomi Bakanı da cevap ver
sin, biz ondan sonra konuşalım. (Gündemde var 
sesleri.) 

BAŞKAN — Gündemde vardır efendini, sıra
sı gelince hepsi okunacak ve cevaplandırılacak 
tır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim an
laşılmıyor. Hepsini birden ve memzueen mütalâa 
ettiniz. Buna nazaran Başbakandan sonra Ekono
mi Bakanı da cevap versin, hepisi üzerinde birden 
konuşalım diyorum. 

BAŞKAN — Başbakan, buyurun konuşunuz. 
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 

Sayın arkadaşlar îstihzah takririne cevap verme
den evvel hadis olan hâdise hakkında Hükümet 
hiçbir kanaat izharı niyetinde değildir. Mesele
nin mahiyeti huzurunuzda cereyan ettiği için 
heyetiniz serbestçe hükmünü verir. 

Mevzuumuza geliyorum. 
Sayın Arkadaşlarım, 
Müzakeresini kabul buyurmuş olduğunu;: 

gensoru esas itibariyle şeker mevzuuna ait sual
leri ihtiva etmektedir. Bununla beraber genso
runun başlangıcına ve sonuna Hükümetinizin 
Anayasaya aykırı olarak ele geçirdiği salâhiyet
lerle Büyük Meclisin mütalâasını, rey ve muva
fakatini almadan halkın yükünü ağırlaştıran 
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her türlü tarife ve fiyat zamlarını ve vasıtalı I 
vergileri seri halinde imal etmekte olduğu yolun- ! 
da mütalâalar da eklenmiş bulunduğu cihetle, 
esas mevzua geçmeden önce, bu husustaki görü- j 
şümüzü müsaade ederseniz kısaca arzedeyim : j 

Her şeyden evvel bir noktayı bilhassa tebarüz j 
ettirmek isterim: Hükümet Anayasaya aykırı | 
olarak hiçbir salâhiyet ele geçirmiş değildir. İkin -
ci Dünya Harbinin doğurduğu siyasi ve iktisadi 
buhran içinde, memleketin millî savunmasını ve 
iktisadını korumak hususunda icabeden karar- | 
l an olağanüstü şartların kanun formalitelerine t 
tahammülü olmıyan ani gelişmelerine uyacak sü
ratle alabilmesi için, Yüksek Meclisiniz, Cumhu
riyet Hükümetlerini lüzumlu salâhiyetlerle teçhiz 
etmek zaruretini duymuş, bu maksatla bugün de j 
yürürlükte bulunan 18 .1 .1940 tarihli ve 3780 
sayılı Millî Korunma Kanununu kabul etmiştir. 
Bu kanunla verilen salâhiyetleri Anayasaya ay
kırı olarak vasıflandırmak hukuk prensiplerine 
uymaz. 

Şurasını da hemen ilâve etmeliyim ki, Ana
yasamıza aykırı olmıyan ve böyle olduğu için de 
Büyük Millet Meclisince kabul buyurulmuş olan 
bu kanun, söylendiği gibi, Cumhuriyet rejimine I 
ve demokratik esaslara da aykırı değildir. En 
eski Cumhuriyet rejimlerinden birini temsil eden 
Fransa'da ve demokrasinin beşiği olan İngilte
re'de Hükümetler daha geniş selâhiyetlerle teç
hiz edi Ilıt islen I ir. 

Arkadaşlarım. 
Bizde ve dünyada durum böyle olmakla bera

ber, Hükümet, ele geçirdiği söylenen bu salâhi
yetler mekanizmasını denildiği gibi Büyük Mil
let Meclisinin mütalâasını, rey ve muvafakatini 
ihmal ederek kullanmış değildir. Yüksek malûm- j 
lan bulunduğu veçhile Millî Korunma Kanunu
nun ikinci maddesinde: (fevkalâde hallerin zu
huruna binaen bu kanunla kendisine tevdi edi-
leu vazife ve salâhiyetlerin) Hükümetçe kullanıl- j 
masına lüzum görülmesi halinde kanunun tatbi- J 
ka konulmasiyle beraber keyfiyetin Büyük Mil
let Meclisine arzı lâzımgeldiği yazılıdır. Bu ve- ı 
cibe 20.11.1940 tarihinde yerine getirilmiştir. Bu- ı 
nun dışında Bakanlar Kurulunca her koordi
nasyon ka ran yürürlüğe konulurken Büyük 
.Meclise arzolunaeağmı emreden bir hüküm ka
nunda yoktur. Bununla beraber Millî Korunma 
Kanunu şimdiye kadar (6) defa tadil için huzu
runuza getirilmiş ve her defasında Yüksek Mec- | 
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lise tatbikatta görülen noksanlar ve ilerisi için lü 
zumlu yenilikler birer birer mucip sebepleriyle 
arzolunmuştur. Son tadil 21/Şubat/1947 tarihine 
rasladığma göre bunların burada bugün mevcut 
arkadaşların Mecliste vazife aldıkları devrelerde 
yapıl d ı ğ ı hatırlardadır. 

Diğer taraftan, Millî Korunma Kanununa 
göre yapılan malî işlerin hesapları, umumî mura
kabe heyeti tarafından incelendikten sonra, Bü
yük Meclisin ıttılaına arzolunarak Sayıştay En-
rünlenince inceden inceye tetkik olunmak sure
tiyle Hükümete verilen salâhiyetlerin kullanıl
ması Yüksek Meclisin murakabesi altında çere-, 
yun etmektedir. 

M.u hterem Arkadaşlarım, 
.Seri halinde imal edildiği beyan olunan fiyat 

ve tarife zamları münasebetiyle Hükümetinize 
müteveccih sualden ne kastedildiği vuzuhla an
laşılmadığı için buna şimdilik tafsilâtlı bir ce
vap arzedemiyeeeğim. Ancak bunların hizmet üc
reti ve maliyet unsurları ile ilgili ve her birinin 
başka başka kanunlar ve salâhiyetler çerçevesi 
içinde işi ey e geldiğini söylemekle yetineceğim. 

Arkadaşla!, 
Simdi gensorunun esasına mütaailik kısmı

na geçiyorum. Bu 10 suali, cevapsız kalanlarını 
ayrı ayrı tekrar ele almak şartiyle, bir kül ola
rak mütalâa edip, huzurunuzda şeker meselesi 
haline gelen bu zam işinin zaruret ve icaplarını 
etraflıca arzc'tmek istiyorum. Böylelikle şeker 
durumumuz ile bu sahadaki siyasetimizi ve zam
mın doğuşu zaruretini umumi efkârda da gere
ği gibi aydınlatmağa fırsat bulmuş olacağım. 

Meselenin vuzuhla anlaşılabilmesi için şeker 
istihsal ve istihlâk durumumuzun son 10 sene
ye taallûk eden bir kısım rakamlarını gözden 
geçirmekte fayda vardır : 

Harbe takaddüm eden beş senelik devrede 
şeker satışlarımız 60 000 tondan başlamış 
100 000 tona kadar çıkmıştır. Buna mukabil 
istihsalimizin azamî seviyesi ancak 94 000 tonu 
bulmuştur. 

Şeker istihlâkinin istihsalle ayarlanması ve 
harb yıllarının artan masraflarına karşılık bu
lunması maksatlarını bir arada güden bir dü
şünüş mahsulü olarak 1942 ve 1943 yıllarına 
rastlıyan devrenin bir kısmında şeker fiyatleri 
en yüksek seviyesiyle 480-500 kuruşa çıkarıldı
ğı vakit, istihlâk ilk yıl 62 000 ve ikinci yıl da 
42 000 tona düşmüştür. Bu durum üzerine fi-
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yatlar 1944 de 180-200 ve 1945 ile 1946 yılla
rında da 150-170 kuruşa kadar indirilmiştir. Bu 
üç yıl zarfında istihlâk yine artmağa başlamış 
ve sırasiyle fiyat inmesiyle uygun bir tempo 
dâhilinde evvelâ 75, sonra 85 ve 1946 yılında da 
95 bin tonu bularak o yıl için elde olunan 96 
bin tonluk âzami rekolte miktarına varmıştır. 

Böylelikle 1947 yılı durumuna geliyoruz. 
Bugünkü şeker durumu ile bu yılın hususiyet
leri birbiriyle pek yakından alâkalıdır. Şura
sını hemen arzedeyim ki 1947 yılı başında şe
ker fiyatları yeniden ucuzlatılmış, kristal şeker 
150 kuruştan 100 kuruşa ve küb şeker de 170 
kuruştan 130 kuruşa indirilmiştir. Bunun ne
ticesi olarak istihlâk yeni baştan hızlanmış, pi
yasanın bu en ucuz malı üzerinde o güne kadar 
görülmiyen bir talep kaydolunmuştur. 

Gerçekten, yurdumuzda şeker fabrikalarının 
işe başladıkları 1926 yılından 1946 yılına kadar, 
bu 21 yıllık devrede yüz küsur bin tonluk bir 
satış kaydeddfn bir sene müstesna, satışlar 
miktar itibariyle hemen daima yüz bin tonun 
altında temevvüç etmiştir. Arzettiğinı fiyat in
dirmesini mütaakip 1947 yılındaki satış mik
tarı ise 148 000 tondur. Bu miktarın, istihsalimi
zi yüzde elli nispetinde aştığı ve aylık 12 000 
tonluk bir sarfiyat ortaya koyduğu görülür. Bu 
tempo 1948 yılı ilk dört ayında da aynen de
vam etmiş ve dört ay içinde 48 000 ton şeker 
satılmıştır. 

İşte böylece bugünkü gensorunun hududuna 
gelmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkalaşlarmı, 
1947 yılı başında meydane gelen ve böylece 

1948 Mayısına kadar devam eden bu satış se
viyesini Hükümetiniz, normal addetmek ve is-

•tihsal noksanımızı dışardan tedarik ederek şe
ker piyasasındaki bu gelişmeyi olduğu gibi ida
me eylemek çarelerine müracaat ederken, Ma
yıs ayında şeker piyasası bilhassa psikolojik 
âmillerin tesiri altında birdenbire yeni inkişaf
lara sahne oldu. Ve satış talepleri yeniden ar
tarak. varılan seviyeyi de süratle geçmek isti
dadını gösterdi. Bu ayın ilk on beşinde meselâ 
İstanbul'un 100 tonluk günlük ihtiyacı birden 
500 tona fırladı. Ve diğer yerlerde de bu tema
yüller başladı. 

Aylık 12 bin tonluk bir satışa göre tertiim
lenmiş olan stok ve dışarı sipariş imkânları-
mizle bu yeni artış karşılanamazdı. Bu taleplere 
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göre şeker piyasasına serbestçe arzda buluna
bilmek için yeni kampanyayı yani Eylül ayını 
bulmak ve kendimize yedi sekiz ay yetecek olan 
iç.istihsale ulaştıktan sonra bunun sarf edildiği 
müddet zarfında istihsal açığımızı ithal yoliyle 
temin ederek bir sonraki rekolteye kavuşmak 
icabediyordu. İşte böylece ve yalnız bu mak
satlarla Mayıs ayında Ağustosun 15 inden itiba
ren tekrar sipariş kabulüne başlanmak üzere an 
cak Eylül ayına kadar devam edeceği sarahaten 
belirtilerek şeker satışları tahdide tâbi tutul
muş ve keyfiyet zamanında Büyük Meclisinize 
böylece arzedilmiştir. 

Sırası gelmişken şurasını Yüksek Huzurunuz
da katiyetle arzetmek isterim ki Mayıs ayında tah
dide gidilirken şeker Hatlarına en küçük bir 
zam dahi yapmayı düşünmedik. 

Eylül ayı gelince ve rekoltemiz idrake baş
lanınca bidayeten vâki beyanlarla mutabık ola
rak, şekeri, bildiğiniz gibi serbest bıraktık. Bu sı
rada fiatına da bittabi dokunulmadı. Çünki, arz-
etmiştim, böyle bir zammı o tarihte hâlâ düşün

müyor, bütçe çalışmaları ilerledikçe varidat mem
balarını diğer sahalarda aramağa devam ediyor
duk. 

Aziz arkadaşlar, 
Şekere zam yapmanın mutlak zarureti ile ilk 

defa Eylül ayı ortasında bütün Bakanlık ve hizmet 
bütçelerinde yapabileceğimiz âzami tasarrufla
rı yaptıktan sonra umumi bütçeyi bağlarken kar
şılaştık. Devanı eden Millî Savunma masrafları
nı içinde bulunduğumuz aylar ve 1949 yılı bo
yunca karşılıyabilmek yanında, kalkınma hamle
lerimizi de ihmal etmemek için yeni kaynak bul
mak şart olmuştu, ithalâta döviz verme zorluk
ları yurtta âdil ve ihtiyacı karşıhyabileeek bir 
tevzi sistemi kurmaya müsait olmıyan şartlar gi
bi, şeker fiatine zam yapmayı zorlıyan ve fakat 
tarafımızdan henüz kâfi görülmiyen bazı âmille
re bu son zaruret de ilâve olununca bildiğiniz ve 
bugünkü Gensoruya sebep olan zam meydana gel
miştir. • . 

Sayın arkadaşlarım, 
Hâdiseleri kronoloji itibariyle huzurunuza ya

yan ve bu.arada Hükümetin görüşünü ve hangi 
zaruretlerle ve ne zaman bu zamma karar verdi
ğini açıklıyan bu mâruzâtımı, şimdi müsaadeniz
le, Gensorudaki sualler sırasiyle birer birer ta
mamlayayım. 
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Birinci soruda 17 Eylülde şekere yapılan ı 

zamla 29 Temmuzda, şekere zam yapılacağının 
d,<ra olmadıkı yolunda Ulus gazetesin
de intişar eden beyanat arasında görülen teza
dın izahı istenmektedir. 

Arkadaşlar, 29 Temmuzda Ulusta çıkan Bur
sa Maki konuşmalarımın özü şudur:«Şeker fiyatla
rına bir zam düşünmemekteyiz. İhtiyacı ithal vo
liyle karşılamaya çalışacağız..».» Filhakika 17 Ey
lüle kadar bu fikrimi muhafaza ettim. Sözü edi
len tarihte Hükümetçe fiat zammı karara alın
ması sebeplerini ise mütaakip soruları cevaplan
dırırken esasen daha çok açıklamış olacağım. 

Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Bu soruda 
yapılan zammın maksat ve zaruretinin izahı iste
niyor. 

Buraya kadar verdiğim izahatla bu maksat 
ve zarureti açıkladığıma kaniim. Fakat yüksek 
müsamahanıza güvenerek vaktnizi biraz daha 
almama ve bu noktayı biraz daha derinleştire
rek arzetmeme izninizi rica ederim. 

.Evvelâ şurasını belirteyim ki « - Şekere niçin 
zam yapıldı?» suali yalnızca ve tek bir sebebe 
irca edilerek cevaplandırılamaz. Bu zam kara
rında bir sıra sebepleri hep bir arada mütalâa et
mek zarureti vardır. Bunları birer birer arzedi-
youm : 

1 — 1947 yılı ile 1948 yılı ilk dört ayının sa-
tış seyrine göre istihsal ile istihlâk arasında şöy
le böyle üçte biri, yani 50 bin tonu aşan ve fakat j 
firenlenmezse belki de 70-80 bin tonu dahi bulca-! 
ğı sezilen fark muvacehesinde ithalâta devamın 
açık mahzurları, 

2 — Döviz imkânlarımızın tebellür eden gayri 
müsait durumu, 

i» Bütçe zaruretleri, 
4 — Tevzi sisteminin bütün yurt ölçüsünde 

tatbikına iç şartlarımızın müsait olmayışı 
gibi türlü maksat ve zaruretleri birbirine ek

lemek icabeder. Esasen zam kararı da, öteki da
ha çok hâkim, beriki daha az müessir, ve fakat 
bütün bu unsurların birbirlerine eklenmesi so
nunda meydana gelmiştir. 

—- Gelir cazibesi tek başına hâkim olsaydı fi
yat zammına belki daha Mayısta gitmek icabe-
derdi. Bütçe hazırlıklarının ancak ve bizzarure 
Eylül ortalarında tekemmül etmesi ve gelirler 
ve giderlerin bütçe tasarısında kesin şeklini al
ması sırasında, açıkladığım zaruret görülmese 
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idi muhtemeldir ki tevziin en az mahzurlu yolu 
aranırdı. 

— Döviz imkânlarımız geniş olsaydı varittir 
ki ne zam ve ne de tevzi şekilleri düşünülür, 
gittikçe genişliycn istihlâk büyük ölçüde itha
lâtla. karşılanarak gümrük resminden ve fiyat 
farkından elde olunacak gelirle iktifa olunurdu. 

Hulâsa : Bütçe giderlerinde türlü kesinti 
tedbirlerine rağmen, bir taraftan millî savunma 
masraflarını kısıntısız, olduğu gibi karşılamak, 
diğer taraftan dış tediye durumumuzu göz önün
de bulundurmak ve ona, göre istihlâki iç istih
salle ayarlamak zorunda ve durumunda kalan 
hükümet, - son dakikaya kadar kaçınmış olmak
la beraber - şeker fiyatlarına ölçülü bir zam 
yapmak kararma varmış bulunmaktadır. 

Üçüncü soru şudur : 
(Şeker gibi lüzumlu ve yararlı bir gıda mad

desinin herhangi mülâhazaya dayanırsa dayan
sın, istihlâkini, istihlâk Vergisini geniş bir lâ
ubalilikle artırmak suretiyle, azaltmanın ve bu 
gıda maddesini bütçeye varidat temininde kolay 
bir kaynak telâkki etmenin Devlet mefhumiyle 
nasıl telif edilebildiğinin izahı). 

Muhterem arkadaşlarım •. 
Bu soruya cevâp vermek ve soru sahiplerini 

tatmin etmek çok çetin bir iş olarak belirmek
tedir. Çünkü sualin içinde (herhangi mülâha
zaya dayanırsa dayansın) denilerek, verilecek 
izahat?, gösterilecek sebepleri önceden kabul 
etmiyen bir ifade var. Sorunun bu şekilde olu
şuna işaret ettikten sonra kısmen vâki mâruzâ
tımın tekrarı olacak olan görüşümü arzedeyim : 

Yüksek huzurunuza takdim edilmiş bulunan 
1949 Bütçe tasarısının tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere. Hükümet, gelir tertiplerinde müm
kün olan tasarrufları yapmış olduğuna kanidir.-
Bu kısıntılar yapıldıktan sonra Milli Savunma
mız, kalkınmamız ve diğer Devlet hizmetleri için 
zaruri olan giderleri, vergilerimizin bazılarının 
gösterdiği inkişafa rağmen, karşılıyamıyacağı 
anlaşılmıştır. Bu durumda ya müsait görülen 
bazı vergi kaynaklarına başvurmak veya istik
balde yapmak \eyahut açığı emisyon ile ka
patmak şıklarından- birini tercih etmek lâzımge-
liyordu. Hükümet huzurunuza gelmiş olan 
bütçeyi tanzim ederken açığın bir kısmını olsun 
yeni vergilerle kapatmak yolunu tercihte tered
düt etmemiştir. 

Şekere yapılan zammın diğer eşya ve hide-
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mal üzerinde tabiî \ e zaruri bir inikas yara ta
cağı yolunda, licıısoruda ileri sürülen iddia ise 
nazari bir mahiyet arzctmekteiı ileri geçemez. 
(ierçek şeker fiyatlarına yapılan zammın. gerek 
lıarb içinde ve o günkü şar t la r ilcasiyle yapılan 
zamlara nazaran ölçülü bir nispetle olması ba
kımından gerekse sekerin zamdan evvelki fi
yat ının mümasil maddelerin fiyat seviyesi idin
de arzet t iği nispî düşüklük bakımından diğer 
ihtiyaç maddeleri fiyatlarını kamçılaması ve 
memlekette malı/.a bu yüzden umumi bir fiyat 
yükselişine yol açması için herhangi mâkul bir 
sebep mülâhaza edilemez. 

Arkadaşlar ım, pekiyi bilirler ki. herhangi 
bir fiyat manzumesi içinde bir maddenin fiya
tına yapılan zammın diğer eşyaya sirayeti , ik
tisat ilminin tanıdığı bir umumi kanunla o lur ; 
bu kanunun ismine de ikame kanunu derler. 
Bir maddeye yapılan zam, ihtiyaçlara nispetiy-
le o maddenin yerine kaim olmak istidadını haiz 
olan diğer emtianın talebini tahr ik etmek su
retiyle onların f iyat larında bir inikas vücuda 
getir ir . Şekere zam yapıldığı zaman; şeker ye
rine kaim olacak pekmez, bal ve emsali, \ an i 
ikame imkânını haiz maddenin fiyatı zamdan 
evvel çok yüksek o lduğundan, bu maddelerin 
fiyatları bugün dahi eski halini muhafaza et
mektedir. Bir istisnası; şekerin iptidai madde 
olarak kullanıldığı mamullerle şekerden yapılan 
maddeler şüphesiz iptidai maddenin fiyatında 
husule gelen fazlalaşma sebebiyle <> mamulün 
kıymetimle bir tczayül lıusule getirmeleri tabiî 
bir kaidedir . 

Muhterem a r k a d a ş l a r : dördüncü .soru. bu 
zumlara rağmen istihlâkin iç istihsalle karşıla
namadığı t akd i rde yeni zamma mı. vesikaya mı 
veya. i thalâta mı, gidileceği noktalarını ihtiva 
ediyor. 

Bil sualin muhtevasında biraz lâtife ve bel
ki biraz şaka konusu da vardır . Kaka! arzede-
yim ki, seke;- fiyatlarına yapdau zammı mülaa-
kıp istihlâkin takip ettiği seyir alınan karar la 
istenilen neticenin- ehle edildiğini gösterir mahi
yet te bu lunmaktad ı r . Bu fiyatlardan sonra 
şeker isülılakâl inin temposu bu senenin istihsali 
ile elimizde mevcut s tokun seviyesine çikılanıı-
yacağı kanaat i hâsıl edilme!-, derecesinde kuv
vetlidir. 

Şekerden alınması münasip görülen ve ölçü
lü ifade ettiğim zamda kâfi deı*ecede vapılnnst ir. 
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İler halde muhakkak olan bir şey varsa Hü

kümetin şeker fiyatına yeniden bir zammı hiç
bir ar iyerpanse, hiç bir mütekaddinı fikre isti
nas etmeksizin, hiç bir gizli niyet beslemeksi-
zin sarahaten ifade ediyorum, böyle bir niyet ve 
maksadı mevcut değildir. (Sağdan ; yarın deği
şebilir sesleri) . 

Nitekim vakıalar da bunu göstermiş ve seker 
den imal edilen maddeler istisna edilirse diğer 
eşya fiyatlarında bu zammın tesirleri görülme 
mistir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
4 ncü soru bu zamlara rağmen istihlâkin iç 

istihsalle karşılanamadığı takdirde yeni zamma 
mı, vesikaya mı veya ithalâta mı gidileceği -nok
talarını ihtiva ediyor. 

Şeker fiyatlarına yapılan son zammı ıııütaa-
kıp istihlâkin takip ettiği seyir a lman kararla 
istenilen neticenin elde edildiğini gösterir ıııahi-

.yette bulunmaktadır . Bu yılkı şeker istihsali 
nıizin de yüz bin tonun üstünde olacağı kuvvetle 
umulmaktadır . Binaenaleyh esas itibariyle bu
günkü rejimin devam etmemesi için ortada her 
hangi bir sebep görülmemektedir. Buna rağmen 
önümüzdeki seneler pancar rekoltesi ve şartları-
nı şimdiden kestirmek mümkün olamaz. Kaldı 
ki meselâ (şu kadar ay sonra şekere zam yapıla 
çaktır veya şu kadar ay soma şeker vesikaya tâ 
bi tutulacakt ı r ) yollu bir beyanat yapılabileceği 
mülâhazasıdır ki. Hükümet mefhumiyle ve isi). 
ieaplariyle kabili telif olamaz. 

Arkadaşlarım, 
«Mayısta vesikaya giden Hükümetin Kylûl 

başında şekeri serbest bırakırken bil âhara fiyat 
laca zam yapacağını düşünüyor miydi'/» Volun 
daki ö uci soruyu şimdiye kadar verdiğim iza
hatla yeter ölçüde cevaplandırdığımı tahmin edi
yorum. Müsaadenizle bu noktada artık dair: 
fazla dıırtnıyacağım. 

Buna mukabil ti ncı soru üzerinde durmaya 
ve aydınlatı lmamış en ufak bir noktanın kalma 
masına çalışacağım. 

G ncı soruda birkaç ayrı nokta var. İzin ve 
rirseniz evvelâ onları belirtelim; b u n l a r : 

1. -— Vesika usulünün kaldırıldığı tarihten 
z a m m n yapıldığı 17 ixün içinde piyasaya her 
istiyene bol miktarda şeker satışı yapılmış olması 
sebeplerinin tavzihi; 

"2. 1 Eylül tarihiyle şeker fiyatının a r t ı n ! 
dığı 17 Rylûl tarihi arasında şeker fabrikaları-
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m iz tarafından satışa arzedilen şeker miktarı
nın, günlük satışları ve müşterilerinin adları 
ayrı ayrı gösterilmek suretiyle açıklanması; 

3. — îstenen beyannamelerde hakikatleri ifa
de etmemek suretiyle, alışık olanların sağladık
ları gayrimeşru kârları suçüstü yakalamak va
zifesinin ne gibi tedbirler alınarak, ifa edildiği 
nin bildirilmesi suretiyle telhis olunabilir. 

Alınan beyannamelerde yazılı şeker miktarı 
nın bazı şehirler itibariyle ayrı ayrı gösterilerek 
açıklanması yolundaki 7 nci soru da, hu nokta 
hırla beraber tetkik edilirse, vaziyet daha iyi be 
1 irmiş olur. 

Arkadaşlarını. 
Evvelâ tafsilâta girmeden şu noktayı belirte 

yim ki, satışlar serbest bırakılınca her istiyene 
istediği kadar ma! verilmesi satıştan imtina edi-
Jemiyeceğine göre tabiîdir. Kaldı ki önceden fi 
yat artırılması gibi bir niyet mevcudiyetinin id 
diası kavli mücerrette kalır. 

2. — Bahis mevzuu 17 gün içinde Şeker Şir
keti tarafından 8629 ton şeker satılmıştır. Bu 
satışı günlük miktar itibariyle gösteren cetvel 
şudur: 

Müşteri 
Fabrika satışları Ton sayısı 

1 . 9 
2 . 9 
3 . 9 
4 . 9 
5 . 9 
fi . 9 
7 . 9 
8 . 9 
9 . 9 
10 . 9 
İl .9 
.12 . 9 
İM . 9 
14 . 9 
15 . 9 
16 . 9 
17 . 9 

Bayi sa 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

tısları 

1 549 
653 
765 
544 
101 
661 
439 
491 
147 
422 
149 
104 

, 213 
358 
206 
426 
336 

7 572 
1 056 

8 628 

410* 
706' 
098 
350 
750 
m\ 
200 
450 
250 
450 
800 
550 
000 
800 
300 
550 
750 

231 •-
6142 

8454 

125 
90 
100 
62 
(i 
77 
66 
61 
22 
61 
33 
9 
43 
55 
40 
49 
51 

950 
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ki bunların bayilerinin pek çoğunun Ziraat Ban
kası olduğunu bilirsiniz. 

Bu .ceman 8 629 ton şeker, listesi Yüksek 
Meclis Azasının emrine amade olan bir cetvel
de gösterildiği gibi 950 müşteriye satılmıştır. 
Kimlere satıldığına dair defter elimdedir. 

Bu listenin birer birer huzurunuzda okunma
sı ticari usul ve kaidelere aykırı düşer. Alâ
kalı şeker fabrikalarmca ve üst mercilerce bu 
liste tetkik olunmuş ve aşağıda arzedeceğim 
bazı rakamların da ifade edeceği gibi satışlar 
arasında kay de değer anormal bir keyfiyet gö
rülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Bu mevzuda şimdi 
vereceğim rakamlar, esasen korkulan hâdisenin 
vukubulınadığına. dair kanaatimize Yüksek 
Meclisinizce de iştirak olunacağı ümidini ver
mektedir. 

Filhakika 1948 Eylülünün birinci günün
den 17 nci gününe kadar arzettiğim gibi yapı
lan satış yekûnu 8 629 tondur. Bu satış üç ay
lık bir tahditten sonra yapılmış olmasına ve şe
ker piyasasındaki pisikolojik havaya rağmen, 
normale yakındır. Kaldı ki, 17 nci günü istenen 
beyannamelerle bu miktarın 3 599 tonu sarfe-
dilmeden bildirilmiş ve fiat artışına tâbi tutul-* 
muştur. 

Şuhalde 17 gün içinde sarfiyata arzolunan fiil: 
miktar 8 629 — 3 599 = 5 030 tondan ibarettir. 

Bunun ifade ettiği açık mânayı birkaç ra
kamla biraz daha beliğ hale getirmek için tah-
ditli satışa tekaddüm eden 1947 yılının 12 ay
lık ve 1948 yılının 4 aylık vasatilerine göre ay
lık satışlarımızın 15 güne isabet eden kısmının 
6 000 ton olduğunu ve Mayısm 15 inden, Eylül 
başına kadar devam eden tahditli satış devresi 
zarfındaki 15 günlük tevziin de 5 750 tona var
dığını ve binaenaleyh 17 günlük satışı teşkil 
eden 5 030 tonun hattâ 15 günlük olan bu iki 
yekûndan da aşağı bulunduğunu açıkça söyliye 
bilirim. 

Su rakamlar muvacehesinde fiyat zammı ve
silesiyle ellerindeki maldan haksız ve geniş ka
zam; yoluna sapılmak ihtimalinin ölçüsü ve tak
diri Yüksek Meclisinizin kanaatine kalmakta
dır. 

Suhalde «Ya Eylül başında zam yapılmalı 
veya tahdit 17 Eylüle kadar uzatılmalıydı» 
yolundaki mütalâaların dayandığı haklı endi
şeyi, yukardanberi sıraladığım cevaplar yanın* 
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da, bir de bu suretle bertaraf etmiş olduğuma I 
kaniim. 

Beyannamelerin toplanma ciddiyeti hakkın
da müsavi şartlar altında cereyan etmediklerin
den ötürü tam bir mukayese maksadiyle değil, 
fakat bir fikir vermek emeliyle ayrıca şu ra
kamları da ilâveten arzedeyim : 

Bundan evvel 15 . VII I . 1942 tarihinde ya
pılan fiyat zammında alman beyannamelerin 
muhteviyatı 759 ton, 14 . XI . 1942 tarihindeki 
zamda 620 ton idi, bu defa alınan beyanname
lerin muhteviyatı ise, demin arzettiğim gibi 
3 599 tona varıyor. Son rakam eski beyanla
rın en yükseğinin takriben beş misli fazlasıdır. 
Kaldı ki, dört gün devam eden satış ve nakil ya
sağı müddetince ve icabettikçe yapılmış olan 
kontrollerle bugüne kadar ıttılaımıza gelen ma
lûmata göre 1 021 mükellef nezdinde 12J 000 
kilo kaçak şeker tesbit edilmiş ve alâkalılar 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Şimdi de istenilen beyanname rakamlarını 
vereyim 

Bu 3 599 tonun 2 310 tonu sırasiylc Ankara. 
İstanbul, İzmir. Manisa, Zonguldak, Trabzon, 
Konya, Kocaeli, Samsun, Balıkesir, Aydın, Ça
nakkale ve Seyhan illerinde olmak üzere 13 ii-
de toplanmıştır. Bunlar 100 tondan yukarı be
yanda bulunanlardır. Geriye kalan 1 289 ton da 
yurdun muhtelif kısımlarına yayılmıştır. Bura
da soru sahiplerine istediklerinden fazla malû
mat vermiş bulunuyorum. Şimdi sorularında 
sarahaten istedikleri dört şehre ait rakamları 
da ayrı ayrı veriyorum : 

Beyenname adedi Miktar ( Kilo) 

Ankara 122 314 958 
İstanbul 325 266 967 
İzmir 146 204 778 
Adana 48 78 484 
Müsaadenizle 8 nci soruya geçiyorum. Özü şu: 
« Şeker fiyatına zam yapıldı. Bu zam niye 

pancara aksettirilmiyor .' » 
Değerli arkadaşlarını, 
Zirai bir mahsul olması bakımından pancar 

ekimi, diğer zirai mahsullerin sürüm ve fiyat du
rumunun pancara rekabet derecesine ve binaen
aleyh çiftçinin bu işi kendisine elverişli bulması
na bağlı olmakla beraber, pancar fiyatlarının 
diğer rakip mahsul fiyatlarına nazaran nispetsiz 
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bir derecede yüksek tutulması, çiftçiyi, haddin
den fazla pancar ziraatine teşvik ederek şeker 
fabrikalarının işletme kapasitelerini aşacak ve 
mahsulü toprakta bıraktıracak bir fazlai istih
sale götürür. Bu itibarla pancar fiyatlarının tes-
bitinde diğer mahsul fiyatları ve fabrikaların 
istihsal kudretleriyle ayarlı bir seviye üzerinde 
kalmak esastır. Şeker fiyatlarına yapılacak zam 
veya tenzil pancar fiyatlarına otomatik olarak 
aksettirilemez. Şeker fiyatlarına, zam yapılma
dığı halde, ekim durumunun teşviki veya diğer 
mahsullerin fiyat hadlerinin icabı olarak panca
ra zam yapılabileceği gibi bunun aksi de tama
men varittir. 

Net ekim, 1945 yılında şeker fiyatı 150 kuruş 
iken pancar 4,5-5 kuruştu. 1947 de şeker 100 
kuruşa indirildi. Pancar fiyatlarına dokunulma
dı. Kaldıki bugünkü pancar fiyatları buğday 
fiyatlariyle de tamamen ayarlıdır. 

Bu seneki pancar mahsulü, fabrikalarımızın 
âzami kapasiteleriyle çalışmasını gerektirecek 
bir hacımda olduğundan, bunun artmasını intaç 
edecek bir zamma gitmek bugün için ancak müs
tahsilin zararını muciptir. Şunu da ilâve etmek 
yerinde olur ki, pancardan köylünün eline geçen 
para pancar fiyatiyle şeker priminden terekküp 
ettiğine ve çiftçiye1 beher (100) kilo pancar için 
(1) kilo şeker primi verildiğine göre, her çiftçinin 
eline beher kilo pancar için son defa şekere 
yapılan zam dolayısiyle bilfiil 60 santim, faz
la geçecek demektir. 

Yâni bugün müstahsilin eline şu 60 santim
lerle ceman 4 milyon 320 bin lira fazla para ge
çecektir. 

9 ucu soruya geçiyorum, arkadaşlar. 
Bu soru da şekerden yüksek nispette İstih

lâk Vergisi alınmasının vergi mantık ve siniriy
le nasıl telif edilebildiğinin izahı istenilmekte
dir. 

1939 Bütçesinde şeker istihlâk Vergisi tah
minleri ile 1949 Bütçesindeki tahminleri mü
cerret olarak karşılaştırmak suretiyle bir neti
ce çıkarmak yoluna giderek bunun gensoruda-
okluğu gibi yanlış hükümler vermeye bizi sev-
kedeceğine şüphe yoktur. Yapılacak kıyasla
madan doğru bir netice istihsal edebilmek için 
daha birçok elemanları da gözönünde tutma-k 
ieabeder. 

Bir kere seke*' İstihlâk Vergisinin artmasın
da en mühim rolü oynıyan, İkinci Dünya Har-
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uııin, Devlet bütçesine yüklediği büyük ölçü ı mahsulü addetmenin doğru olacağı mütalâa-

deki külfetleri birinci derecede hesaba ka tmak . 
bu mukayesede ilk önde ele alınması lâzmıge 
len bir unsurdur , l l a rb konjonktürün ün fiyat 
seviyelerini yüksel terek bütçe giderlerini de 
artırmış, olduğu nazarı d ikka te alınınca, gelir 
kaynaklar ın ın da bunlar ı karşı l ıyacak sure t te 
geliştiri lmesindeki zaruret kesin ve açıkt ı r . 

Burada tafsilâtına girişerek sizi yormak is
temediğim. türlü sosyal ve ekonomik sebep
lerle bir (Udir Vergisi sisteminin memleketimiz 
de tesis edilememiş olması derpiş edilince. İkin
ci Dünya Harbinin geroktii 'diği yüksek bütçe 
masraflarını, Millî ekonomiyi lalırip etmemek 
için, kısmen olsun vergiyle karşı lamak zaru
reti de hesaba kat ı l ınca Vasıtasız Vergilere ol
duğu Vasıtalı Vergilere de başvurmanın kaçı
nılmaz bir netice olduğu tezahür eder. 

H a r l d e n önce a lman şeker İs t ihlâk Vergi
sinin bir ta raf tan bu zaruret ler in ilcasiyle yük 
seltilmesi, öte yandan şeker is t ihlâkinin sene
den seneye a r t a r a k geçen yıl 14S bin tona ka
dar çıkıua,sı bu maddeden a lman İstihlâk Ver
gisi miktar ım yüksel tmiş ve bu da olağanüstü 
bütçe masraflarının karş ı lanmasında, büyük 
bir rol oyna iniştir. 

Bugün birçok memleket lerde bütçelere yük
lenen büyük masrafları karş ı lamak hususunda 
İstihlâk Vergi ler inden faydalanı lmaktadı r . (İe-
niş halk kütleleri ta raf ından kullanılan zaruri 
istihlâk maddeleri üzerine konulmaları dola-
yısiyle bol hasılat sağlıyan bu vergilerden mü
cerret adalet mülâhazalar ına rağmen birçok 
devletle!- müstağni kalamaınış lardır . 

Memleketimiz de bu ız t ı rardan kur tu lama
mıştır. Hususiyle biraz evvel arzet t iğinı gibi 
bir (-«erir Vergisi sisteminin henüz kuru lama
mış olması, Devleti İst ihlâk Vergiler ine büyük 
ölçüde başvurmaya sevkotmekte mühim bir 
âmil olmuştur . 

Normal zamanların ölçüleriyle mâkul sayı 
lamıyacak olan yüksek vergi nispetleri yalnız 
memleketimize has değildir, ikinci Dünya 
harbinde çok yüksek nispette vergi almış olan 
en demokrat ik memleketlerin bu hareket ler i 
nasıl vergi mantık ve şuurunu durdurun bir 
hâdise olarak telâkki cdiluıemişse, seker İstih
lâk Vergimizi de bir şuursuzluk eseri değil, 
a r/el t iğim vakıaların doğurduğu bir tztırar 

s ı nd ayım. 
Bunu söylemekle vergi vaziyetimizin, mede

ni memleketlerle az çok, bütün harb senelerin
de yapılmış olan vergi hareket ler iy le uzaktan 
bir mukayese yapmak gayre t ine düştüğüm sa
nılmasın. 

Verg; kaynaklar ımızda 'normal zamanlara nis
pette vergi şuuru, vergi mantığı ile kabili izah 
olun.yan zamların zannedildiği gibi hususi istih
lâk vergilerine, vasıtalı vergilere maksur bir şey 
vergisinin bazı kısım mükelleflerde de bu hâdise
yi ınüşahade etmekteyiz. Bu hâdise de yalnız 
bize mahsus bir vakıa, değildir. Bugün dünya şart
ları içinde Devlet masraflarının icabı olarak bü
tün memleketlerde bilhassa sistemli vergi sahi
bi büyük memleketlerde vasıtasız vergilerin rc! '0 
a kadar çıkarıldığını arkadaşlarını yakından bi
lirler. 

HAKKİ ({JMDİK (Kütahya) Burada arlı* 
kırk mislidir. % 90 bir misli bile olmaz. 

B A Ş B A K A N HASAN SAKA ( Devamla ı 
Bununla memleketimizde bugünkü vergilerin ver
gi şuurunu aşıp herseyi zirü ziber eden bir sevi
yeye çıktığına dair bir mâna da mevcuttur. Müsa
adenizle bu noktayı da sükûtla germiyeceğim. 

Hep biliriz ki sergiler her memlekette Millî 
gelirin bir cüz 'üdür . Bütün vatandaşların, muh
telit iktisadi faaliyet sahibi teşebbüslerin ferden 
ve kollektif olarak elde ettikleri gelirlerden Devlet 
masrafları için vergi sistemleriyle ayrılmış bir 
Millî irat cüz 'üdür . vergi. 

Bugünkü şart lar içinde hangi mede
ni memleket var ki vergisinin yekununu Millî ira
dının '/( 20 sinden aşağı bir nispetle tutabilmiş-
tir.' Bunun misâllerini görüp tanırsam bu mad
denin, bu mevzuun naçiz bir müntesibi olarak 
çok müstefit olacağım. ' 'Estağfurullah sesleri) 

A H M E T TAHTAK1I /K ; iKühıhya) Sin
leriz öğrenirsiniz. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla « -
Bizim vergilerimizin Milli <ieiire nispetini de mü
saade buyurursanız kısaca arzedeceğim, diyece
ğim ki şimdiye kadaı bu mevzu üzerinde yapı
lan araşt ırma, salahiyetli organlar Meclis ve 
heyetlerin, is tat is t ik .Müdüriyeti l"mumiyemizin 
ve. diğer salahiyetli organların, o r taya koyduk
lar1 inanılır ve hakikate uygun o lduklar ına .şüp
he etmeden kabul edeceğimiz Millî i rat haddi 
s u d u r : Bugünkü Millî Paranın iştira kuvvet ine 
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göre hesap edilmiş olan Millî gelin yekûnu I 
7 - 7,5 milyar Türk lirası'olarak kabul edilmek
tedir. Rakamın tamamen hakikat olduğunu id
dia etmenin imkânsızlığım ben de bütün arka
daşlarım gibi bilirim. Millî gelirde şimdiye ka
dar bütün salahiyetli organların, büyük mem
leketlerin tatbik ettikleri metodlarla elde ettik
leri neticelerin no kadar hakikate ancak garip 
rakamlar olduğunu hepimiz biliriz. Fakat arze-
diyorum ki. bütün hakikattan uzaklaşan unsur- ı 
larına rağmen heyeti umumiyesiyle bu rakam, 
muhtelif membalardan, muhtelif noktai nazar
lara göre yapılmış araştırmaların neticesi olarak 
ortaya çıkarılmış bir Millî iradın tahminî bir 
rakamı olarak kabul edilmesine hie bir mâni 
olmıyan bir rakam karşımızda 7,5 milyar olarak 
durmaktadır. 

Masraflarımızın Yüksek olduğu iddia edilen 
en son senenin. 1948 in rakamlarını alıyorum. 
Bu rakamların yekûnu olarak yalnız umumi 
bütçenin karşılığı şeklinde değil, belediyeler 
ve özel idareler gibi vergi mahiyetinde tahsi
lat yapmağa mezun otoritelerin hasılatı da dâ
hil hasılatı, hepiniz takdir edersiniz, 1,5 milya
rın aşağısındadır. O halde Millî iradın o biraz 
sistemleşmemiş, henüz arkaik tarafları çok ve 
Hükümetlerinizin bir an evvel ıslah edip az çok 
teknik bir vergi sistemi haline getirmeye çalış
tıkları vergi manzumesinin, bütün Millî irat
tan ayırdığı para bu olunca nispetin yüzde 20 
den aşağı olduğu muhakkaktır. 

Bu böyle olmakla beraber aksi bir iddiaya 
da muhik olduğu için yer vermek isterim. Tür
kiye'nin Millî iradı bugünkü paranın kıymeti
ne göre yedi buçuk milyar gibi az bir miktara 
ulaştığı ve bunun %20 ye yakın bir miktarı ya
ni c/r 16 , 17 sini vergi ve resim olarak âmme hiz
metleri için alındığı düşünülürse başka, yüksek 
Millî irada sahip memleketlerin ayni nispette 
verdikleri vergilere nispetle ağıı olduğunu ben
de sizinle beraber kabul ederim. * 

Bundan başka vergi sisteminin teknik bir I 
yola girmemiş ve henüz teknik bünyeyi iktisap 
etmemiş olmasından doğan diğer bir mahzur 
daha vardır ki; vergi yekûnu verdiği vergi malî 
kudretleriyle nispetli değildir.Adalet bakımın
dan vergilerimiz gayriâdil olarak, tevzi edil
mekte olduğu için mahzurludur. Fakat, heyeti 
umumiyesiyle memleketin vergi yükünün da
ima Millî irada nispeti, % 7 den aşağı bulunma- | 
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sı bizim Milletçe iktihanı edilmiyeeek zaruri ve 
hayati mevcudiyeti için lüzumlu olan masraf
ları bu kaynaklardan temine mâni mahiyette 
olmadığını bir delil olarak kabul eden arkadaş
la muzdanım. I latam varsa, şahsan samimiyeti
me ve elim erdiği kadar yapmış olduğum ilmî 
araştırmalardan edindiğim neticelere inandığı
ma. bağışlamanızı rica ederim. 

AHMET TAHTAKILKJ (Kütahya) - - İla
ya! standardı meselesi ne oluyor! 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) - -
Hayat standardı meselesini . birgün yine konu
şuruz, olmaz mı efendim1? 

Böylece sayın arkadaşlarını son soruya geli
yorum. 

10 ucu soru da iki kısımdır. 
1. Şeker fiyatlarının artırılmasına mütedair 

karar bir gün evvel radyo ile ilân edildiği hal
de bu kararın Hükümetçe vilâyetlere bilâhara 
tebliğ edilmiş olmasiyle bazı yolsuz muamele 
ve hareketlere meydan bırakılmış olmasının iza
hı. 

Evvelâ birinci kısım hakkında cevap arze-
deyim: 

Hükümetin zam kararı şifreli tellerle illere 
tebliğ olunmuştur. Radyo ile yapılan yayım bu 
tebliğden sonradır. 

AHMED VEZtROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Radyo daha evveldir. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) — 
Tebliğden sonradır. 

AHMED VEZtROÖLU (Afyon Karahisar) 
— İlân Cumartesi günü yapılmıştır. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) —-
Müsaade buyurun, bu zam evvelâ şifreli teller
le illere tebliğ edilmiştir ve ondan sonra Radyo 
ile ilân vâki olmuştur. Tebliğ radyo ilânından 
evveldir, bunun tesbiti sizin için müşkül değil
dir,. kayıtları kolaylıkla konsolte edebilirsiniz. 

AHMED VEZÎROtaA? (Afyon Karahisar) 
— Biz tesbit ettik. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) — 
Derhal söyliyeyim ki, radyo ile hâdiseyi, ka
rarı bildirmek bir mecburiyet altında değildi 
ve bunun hiç vâki olmamasından da büyük bir 
mahzur çıkmazda. Fakat ilâve edeyim ki, radyo 
ile bu hâdiseyi Millete aleni olarak bildirmek 
gayreti alâkalı makamlarca hiç şüphe yok ki, 
büyük bir hüsnüniyetin mahsulüdür. Hususi 
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surette istihbarlara, tebliğlere kapıyı kapamak 
gayretiyledir ki, alenen ve bütün Millete hita
ben radyo ile de bu hâdiseyi ve kararı yayınla
mak lüzumunu hissetmişlerdir. Keşke bu yayın
lama bir gün daha sonra olaydı. Bence şayanı 
temenni oln da budur. 

Böylece, Sayın Arkadaşlarını, son soruya ge
liyorum. 

Onuncu soru da iki kısımdır. 
1 •-• Şeker fiyatlarının artırılmasına müteda

ir karar birgün radyo ile ilân edildiği halde, bu 
kararın Hükümetçe vilâyetlere bilâlıara tebliğ 
edilmiş olmasiyle bazı yolsuz muamele ve hare
ketlere meydan bırakılmış olmasının izahı, 

2 — Hariçten satın alınan şekerin miktarı ile 
Türk linin ularında beher tonunun fiyatının bil
dirilmesi. 

Evvelâ birinci kısım hakkında cevap arzede-
yim : 

Hükümetin zam kararı şifre tellerle tebliğ 
olunmuştur. Radyo ile yapılan yayın bu tebliğ
den sonradır. Tellerin bazı mahdut yerlere geç 
varmış olması neticesinde meydana geldiği iddia 
edilen haller olsa olsa bakkallardan müstehlikin 
mubayaalarını kastedebilir. Yoksa bu kararı mü-
taakip şeker şirketince satış yapılmamış olduğu 
muhahkaktır. 

Kaldıki beyannameler hakkındaki mâruzâ
tım sırasında belirttiğim gibi 1.7 gün için fiilen 
satılan şeker miktarının normalden dahi az olu
şu bu kabil vakaların kemiyet itibariyle de ehem
miyetsiz mahiyetini açıklamaya yeter sanırını, 

2 inci kısımdaki soruya gelinie, izin verirse
niz derhal istenilen rakamları vermekle iktifa 
edeyim : 

İthal olunan ıniktan 30.500 fon 
Ortalama sif fiyat kilosu 42.32 kuruş 
yani Demokrat Partili arkadaşlarımız Fop 

fiat istemişlerdir, sif fiat isterlerse Türk liman
larında sif fiat olarak da arzedebilirinı. 

HAKKİ GEDİK ( Kütahya) - F o p Amerika 
limanları içindir. 

BAŞBAKAN (Devamla) —Bundan başka ta
kas suretilye sif kilosu 45 kuruştan 25.400 tonluk 
bir şeker bağlantısı vardır. Şimdiye kadar bu
nun 5.400 tonu gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hükümetinizden yapılan istizah konusuna 

dair soruların hepsine en ufak bir noktayı ka-
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çırmamak ve eevapsız bırakmamak üzere maru
zatta bulunmaya çalıştım. 

Umumî efkârda türlü anlayışlara yol açan 
bir mevzuun bu kadar etraflı bir surette izahına 
fırsat bulduğumuzdan dolayı büyük bir mem
nunluk duyduğumuzu arzetmek isterim. 

Bu ruhi halet içinde ve suallerin birbirine 
girift durumu karşısında tekerrürlere düşerek 
Yüksek Huzurunuzu yordumsa affmiza ve nnı-
sa in ananıza sığınırım. 

Şimdilik mâruzâtım bnkadardır. Meselenin 
malûm ve muayyen suallerine göre elimdeki ve
saikten mümkün olan donelerle cevaplandırdığım 
kanaatiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Bu dos
yayı eğer arkadaşlar istiyorsa 050 müşterinin 
isimlerini ve adresleri yazılıdır, isterlerse kendi
lerine takdim ederim. (Soldan, alkışlar). 

BAŞKAN Buyurun, Fuad Hulusi Demir
cili. 

FUAD iini/ÜSİ DEMİRHLLİ (İstanbul) - -
Sayın arkadaşlar; Hükümetin seker fiyatına 
zam yapılnnyacağı hakkındaki katı beyanatın
dan ve vesika usulünün kaldırılmasından kısa 
bii' müddet sonra yine Hükümetçe alman bir ka
rarla şeker fiyatına ck 50 den fazla bir zam 
yapılmış bulunmaktadır. Bu birbirine zıt beyan 
ve kararlar memlekette haklı olarak hayret, te
essür, hattâ infial uyandırmıştır. Filhakika 
pahalılık ve geçim darlığı ile mücadele etmek 
hayati bir zaruret halinde önümüzde dururken 
ve ana ihtiyaç maddelerinden olan şekerin fiyatı 
esasen büyük halk kütlelerinin iştira kabiliyeti
ni zorhyan bir seviyede bulunmuşken bu mad
de fiyatı üzerinde mühim bir zam yapılması, 
memleketin iktisadi ve sıhhi durumu dikkate 
alınmadan hareket edildiğinin yeni bir delili
dir. 

Bunun neticesinde hayat pahalılığının bir 
derece daha. hız alacağında ve halkımızın mah
rumiyet derecesinin bir kat daha artırılmış ola
cağında şüphe yoktur. İşte partimiz Meclis 
urııpu bu gibi tesirler altında muztarip bulunan 
umumi efkâra tercüman olarak bir Gensoru 
önergesi sunmak kararını almıştı. Bu suretle 
zam kararının ne kadar kanunsuz ve yersiz ol
duğunu bu kürsüden belirtmek için hazırlanmış 
(»lan arkadaşlarımız böyle hareket etmekle bu 
kararın yarattığı mahzurları bertaraf edecek 
neticeler ekle etmek ümidini besliyorlardı. Hal
buki, ('. H. Partisi Meclis Grupu bir taraftan 
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Gensorunun açılmasına karar vermek, diğer ta- | 
raftan da Hükümete itimat reyi vermeyi karar
laştırmak ve bııntt ilân etmekle şimdi açılacak I 
olan müzakerelrin tamamiyle neticesiz kalacağı- 1 
m önceden meydana koymuş bulunuyor. Demek I 
oluyor ki, şimdi ayılmakta olan müzakere- I 
ler ne şekilde cereyan ederse etsin, ileri I 
sürülen mütalâalar ve getirilecek de- I 
lil ve \-esikalar ne kuvvette bulunursa bulunsun I 
netice aynı olacaktır. Hükmünüzü vermişsiniz. I 
Partimiz böyle bir hal karşısında müzakerelere I 
katılmayı faydasız ve manasız telâkki etmekte I 
tamamiyle haklı sayılmak icabeder. (»Sağdan, I 
doğru sesleri). I 

Diğer taraftan bu görüşmelere katılmak pe- I 
şin verilmiş hükümlerle iktidarın ötedenberi alış- I 
mış olduğu tek taraflı hareket ve kararlarının I 
bazicesi olmak demek olur. Esasen şeker fiya- I 
tına zam yapılmakla hâsıl olan kötü durum, | 
matbuatımızın da kıymetli yardmılariyle meni- I 
leket efkârınca lâyıkiyle anlaşılmış bulunmakta- I 
dır ve sırası gelince bu husustaki görüşlerimizi I 
açıklamak fırsatlarını kaybetmiyeceğiz. Bu iti- j 
barla Parti Grupumuzun bu müzakereye iştirak I 
etmemekle aynı zamanda güttüğü bir gaye daha 1 
vardır. Ü da, İktidar Partisinin alışılmış, de- I 
vanı ede gelmiş olan tek taraflı hareket ve ka- I 
farlarına bir nihayet verilmesi zaruretini hatır
latmaktır. Bu Millî hizmeti ifa etmekle biz va- I 
zifemizi yapmış olduğumuza kaniiz. (Sağdan, I 
alkışlar-). I 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar, bugün Yüksek Huzurunuza sunulan i 
bir istizah takriri münasebetiyle Büyük Meclis I 
ve dolayısiyle bütün Türk Milleti, bu memleketi 
idare edenler ve idare etmek istiyenler hakkında I 
gayet güzel fikirler edinebilecektir. I 

Tatilde bir arkadaş şeker fiyatlarının yükse! 
meşinden dolayı duyduğu ıstırabını takririne 
intikal ettiriyor. Bir ikinci arkadaş da aynı ıs
tırabı başka bir bölgede görerek, çok çocuklu 
ailelerin, fakir ailelerin bir kilo şeker almak için 
nasıl sıkıntı çektiğini, 60 kuruş fazla ödemek 
için nasıl ıstırap içinde kıvrandığını görüyor ve 
bir takrir sunuyor. Bir üçüncü arkadaş da bu 
MU takip ediyor. Derken bir manipülasyonla, 
bir istizah meydana çıkıyor. Gayet isabetli, ga
yet yerinde bir şey. Ne güzel olurdu ki, bütün 
Türkiye, Büyük Millet Meclisi azaları bu konu 
yu ele alıp da hep beraber karşılıklı konuşsalar. ı 
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didişmeler belki İktidara bu yönde bir. yol göste
rebilirlerdi, İktidarın tek partili zamandanberi 
alışageldiği, pek çoklarının yıkamadığı ve yık
makta güçlük çektiği bu kadro zihniyeti derhal 
harekete gelip Meclis Grupu kararını meydana 
çıkarıyor iş burada bitmiyor, bir ikinci Meclis 
Grupu arasında toplanıyor ve bu hususta bizzat 
öne attıkları bir dâva hakkında konuşmaktan 
müstağni kalıyor. Yani Türk-Milleti neyi bek
liyor bizden arkadaşlar, neyi (Sağdan alkışlar^ 
neyi bekliyor? Hakikati. (Sağdan alkışlar). Ha
kikati bekliyor. 

Biz Büyük Millet Meclisi olarak şu grupuıv 
bu grupun emirlerine râm olacak değiliz. (SaŞ 
dan bravo sesleri ;ve alkışlar.) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, milletin efkârı umumiyesine ter 
e uman olarak hakikati, isabetsizliği burada be-
litmek ve konuşmak durumundadır. (Konuşuyor 
sesleri.) Ve ben âciz bir arkadaşınız olarak bu
gün söz almak niyetinde dahi değilken Büyük 
Millet Meclisinin Parti Gruplarına râm olmama
sı için 'burada söz almış bulunuyorum. 

ZİYA ARKAN T (Yozgad) — Gazetede res 
min var, söyliyeceğini haber almışlar. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu itibarla 
sayın arkadaşlarım, fikir teselsülümde hatalar 
olursa affmızı rica ederim. Biraz, meslek itiba 
riyie, şu İktisadi Teşekküllerin sekiz, on senedir 
faaliyetlerini yakından takip eden bir arkadaşı 
nız sıfatiyle, herhalde bazı şeyler toplıyacağım 
ve bunların faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşlar, bundan 13 ay evvel bir 
çiftçi arkadaşın işini takip içiu Şeker Şirketinde 
bulunuyordum. Bana, sözü arasında şöyle bir 
cümle söyledi; Bu günkü tempo ile gidersek biz 
Mart sonunda, Nisan başında yeni kampanyadan 
elde edebileceğimiz malları dahi sarf etmiş bulu
nacağız. Şu halde şeker fiyatı ikinci Saka Hükü
metinin, birinci Saka Hükümetinin, Recep Peker 
Hükümetinin işi değildir, bütün bir iktidarın 
yıllardanberi gelen aksak, kısır ve dar görüşlü 
bir idarenin neticesi olarak bu gün de patlak ver
miştir. 

Gönül isterdi ki 1942 yılında birdenbire şeker 
fiyatının 450-500 kuruşa çıkarıldığı zaman hiç ol
mazsa Mecliste haydi olmadı, grupta bu ıstırabı 
duyan insanlar harekete gelsinler, biraz milletin 
isteklerine tercüman olsunlar. Ben bunu tetkik 
ve tahkik ettim ve böyle bir şeye rastlamadım. 

1 * 
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Tîseı'le kayıt edeceğim ki ogün 500 kuruştan j tarihten ancak beş, altı ay sonra hakiki teşebbü 

şekerin alınmasından dolayı ıstırap duyan vie- | 
dan)arın tercümanı olarak bazı arkadaşların hiç 
olmazsa bu istizahın altında imzalarının bulun- • 
maması lâzımgelirdi. (Soldan : bize değil sesleri) 
(Gülüşmeler) * 

Arkadaşlar, bakınız, şeker fiyatları, şeker 
tevzii ve şeker politikası bu memlekette nasıl ya-
pılagelmiş: nasıl hesapsın, mesnetsiz, durbin 
görüşlerin asla bahis mevzuu olmadığı bir gün
delik politika mevzuu olarak yapıl agelin iş * Bu 
bakımdan ben Hasan Saka Hükümetinin değil, 
bütün bir iktidarın, bir devlet ve memleket anla
yışı ve idaresindeki kısır görüşünü efkârı umu-
m iyeye belirtmek bakımından arzetmek istiyo
rum. 

1942 yılının sekizinci ayında şeker belki fiyat 
muvazeneleri bakımından, belki de maliyet hesa
bı bakımından artırılmış ve fakat yedi ay sonra, 
hayır üç, ay sonra, bir az evvel arzettiğfm 480-500 
kuruşa çıkarılmış ve bu mal Türkiye'de lüks me
ta olarak ilân edilmiştir. 

$u hadiselerin seyri alman kararların ne ka
dar aksak olduğunu gösteriyor. Birdendire altı 
ay geçmemiştir, 235, 328 e indirilmiş, bir altı ay 
daha geçmiş. 180, 200 e indirilmiş. Bir arkadaş 
haklı olarak diyebilir ki; daha ne istiyorsun ka
deme kademe düşürüyoruz. 

Hayır arkadaşlar, düşürülmüş, indirilmiş. 
mesele bu değildir, bendeniz memleketteki şeker 
politikasının, görüş kısalığın?, alınan tedbirlerin 
vereceği neticeleri bilememek durumunda olma
yı en. büyük günah sayıyorum. 

Sonra tekrar bir altı ay daha geçmiş. Türk 
vatandaşları ikiye ayırt edilmiş. Birine dar ge
lirli demişiz, diğerine halk demişiz, birisine 100 
kuruşa şeker vermişiz, diğerine 150 kuruşa sat
mışız. Türk Milletini âdeta partilerin ilk do
ğuş zamanında olduğu gibi iki tane vatan par
çası yapıyormuşuz gibi ayırmışız. Ogünkü 
Hükümetler hayatı ucuzlatacağız, sureti mutla-
kada ucuzlatacağız, diyerek elinde bulundurdu
ğu imkânlardan biri olarak şekerıjn fiyatını da 
ogünkü fiyat muvazenesi karşısında hiç de 
eksiltilemiyeci halde, bu şekilde bir tefrite git
tiğini görüyoruz. Ve nihayet 100 - 130 a indiri
yor. Ben şahsan hayret ettim, bundan 13 - 14 ay 
evvel Müdürü Umumi, hiç şüphe yok, Bakanla 
temasları esnasında, Mart ve Nisan sonlarında 
mallarının kalmıyacağım söylemiş ve fakat bu 

se geçilebilmiştir. Vinç Rahmetli Maliye Bakanı 
Keşmir, bir mübahese esnasında, gelir sıkıntı
ları uıevzuubahis olurken, şeker de bahis konu
su oluyordu. Diyordu, ki, ne yapalım programı 
iniz; hayatı ucuzlatmaktır, bunun için şekeri 
yükseltemiyoruz, en elverişli matrah şeker ol
duğuna göre, bugünkü fiyatlar karşısında ben 
de kaniim. Diğer taraftan buna muvazi olarak 
kömüre zammediliyor, hayata tesir etmiyeceği-
uo dair beyanatta bulunuluyor. Gördük ki, 
hakikaten kömüre zammedildi, ondan sonra 
arkastnı bir sürü zamlar takip etti tram
vay elektrik fiyatları aldı yürüdü. 

Buna mukabil maliyet fiyatlarının mecburen 
(kapasitelerin aynı kalması şartı altında) yük
selmesi icabedeıı, bilhassa 7 Eylül kararlarından 
sonra yüksekliği neticesinde hayat ucuzlanııyor, 
pahalılaşıyor. Ben şunu soruyorum; Hükümet 
olarak aldığı 7 Eylül kararları neticesinde hayat 
ucuzlamaz da pahalılaşırken nasıl oluyor da bu 
dâvayı kuyruğundan tutuyorsun, şekeri şu ka
dar ucuzlatırsam hayat ucuzluyor diyorsunuz. 
Bu kadro zihniyetinin, herşeyi herkesten evvel, 
herkesten daha iyi bilirim inadının tek parti sis
teminin devamından başka bir şey olmadığı aşi
kârdır. 

Arkadaşlar, şeker fiyatları, İkinci Hasan Sa
ka programında yazılmış olmasına rağmen, yani 
hayatı ucuzlatacağım beyan etmiş olmasına rağ
men artırıyor. îşin garibi, üzerinde dikkatle du
rulması lâzımgelen nokta, biz Devlet idaresini-
beu kendimi hariç tutarım tabii - 20 - 25 sene-
denberi yapan arkadaşlar, ilim uıüktesebatı iti
bariyle yüksek olan bu arkadaşlar nasıl oluyor 
da memleketin idaresindeki bir hakikati beş ay, 
altı ay, bir sene evvel göremiyorlar s Bir mem
leket idaresi, hâdiselerin sürükleyip önüne kat
tığı ve öndekiler arasında bulunan Devlet adam
larının yapacağı işler değildir arkadaşlar. 

Bir memleketi, bir Hükümeti idare etmek, 
ilmiyle, bilgisiyle ve tecrübesiyle ileriyi evvel
den görürlük vasfını haiz olmakla kabildir. Na
sıl oluyor da 1949 yılı bütçesini yaparken 260 
milyon açık karşısında ne yapacağım diye şaşı
rıp tngüzeli, münasibi şekerdir diyerek yaka
lıyor ve fiyatına zam yapıyor. 

Arkadaşlar işte bu zihniyet ve görüş kıtlı
ğıdır ki korkarım, memleketi yarın felâketlere 
bile sürükler... (Gürültüler, Korkma korkma 

m 



B : 6 15.11 
sesleri...) Görürsünüz. 7 Eylül Kararlariyle ! 

memlekete yarım, milyardan fazlaya mal olan 
İktidarın bugün de bu hâdise karşısında acı duy- j 
mamasın?, hayret ediyorum... Hayret... (Gürül- j 
tüler) Arkadaşlar; Ben işin, mevzuun tefemi- j 
atını tahlil ve tetkikim yapmadım. Yani Hükü
met söz verdi, ârtırınıyacağım dedi, bilmem kaç. 
tarihli gezetede beyanatta bulunuyor, ârtırını
yacağım diyor. Bir £İin geliyor artırıyor. Bu 
artırıştaıı mütevellit bir suistimal var mı yok-
mu bunların, üzerinde durmıyaeağım. Yalnız 
Sayın Başbakanın bir hesabı nazarı dikkatimi 
.celbett. Sayın Ekonomi Bakaniyle beraber ça
lıştık ; Nasılsa zühul etmişler. Yapılan hesaba 
göre 1-17 Eylül, yapılan satışlar 8 628,- tondur. 
Sonra alınan beyannamelerdeki rakamlar 3059.-
olduğu için Beş bin küsur ton kalıyor, bu da 
15-]6 günlük istihlâkin tabiî karşılığıdır, de
diler. 

Bana öyle geliyorki, 1 Eylülden 17 Eylüle 
kadar 5000, 8000 küsur ton malı verirken mem
leketin ihtiyacına tekabül eden miktarda mev- ' 
cut olan malı da nazarı itibara almak mecbu
riyetindeyiz. 

Müsaade buyurursanız bir ambar hesabı ve 
reyim : (Mevcut - 17 günde giren - alman beyan
name- - istihlâk — ) Eğer bu anda - ki muhakkak 
böyle olmak lâzım gelir - şu ihtiyaçlar karşılığı 
olan miktar piyasada mevcut idiyse - ki niha
yet bu karne ile bu işe başladığımıza göre böyle j 
olmak lâzımgclirdî - Mevcudun üzerine bunu 
hemen ilâve etmek icap eder. Hemen tabarüz 
ettireyim ki, aldığımız beyannamedeki şeker 
miktarları bu mevcuda tekabül ediyor veya on
dan daha az idiyse, şu halde arkadaşlar, Dev
letin beş küsur milyon lirası şu veya bu şekilde 
kaynamış, gitmiş demektir. Burada bir suisti
mal olmadı, bir şey yoktur, her şey tabiidir di
ye bir iddiada bulunmak kendinizce biraz faz
la cüret olur. 

Arkadaşlar; bu mevzula tamamen ilgili ve 
fakat daha sümüullü su noktayı arzetmek isti
yorum. Üç yıla basan Meclis hayatımda, memle
ketin en ıstıraplı dâvalarının, şu noktadan ileri 
geldiğine kaniim. 

Hükümetler, tek partili sistemin icapları ol
sun olmasın, bugüne kadar Yüksek Meclisten o 
kadar salâhiyetler almış ve bu salâhiyetler, ona 
okadar kudret vermiş ki, birçok ana dâvaların 
hal ve faslında Yüksek Meeclise gelmeden, uğ-
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ramadan bu işleri yapabiliyor. Bundan bir bu-
çıık yıl evvel Türk Parasını Koruma Kanunu 
münasebetiyle 20 nci yılının salâhiyetini vermek 
üzere kanun hakkında konuşurken, aynı noktaya 
temas etmiştim; 7 Eylül kararları aynı salâhi
yetin bir eseridir. Onu takiben gümrükler, aynı 
salâhiyetin bir eseridir. Ozaman ricada bulun
muştum; biz Büyük Millet Meclisi bugünün re

jimine, bugünün sistemine göre Hükümete veri
len bu nevi salâhiyetlerde baştan aşağı reviz
yon yapmak zorundayız. Aksi takdirde, bugün 
Hükümet elindeki salâhiyetleriyle bu memleketi 
birkaç darbe ile baltalayabilir. Diyeceksiniz ki, 
onlar öyle Devlet adamlarıdır ki, onlar öyle tec
rübeli adamlardır ki, bu memlekete böyle bir 
fenalık yaparlar mı, böyle bir neticeye varır
lar mı? Hayır arkadaşlar, ben böyle bir iddiada 
bulunmuyorum. Yalnız iki üç sene içinde Hükü
metçe alınan tedbirlerin feci akıbetlerini gördü
ğüm için Yüksek Meclisi, bu noktadan tenvir 
etmeyi kendimce faydalı buldum. 

Yine sayın Başbakanın verdikleri cevapları 
arasında döviz imkânının bulunmaması, dış ti
caret işlerinin bu şekli alması neticesidir ki biz 
îı ibaret; (bir taraftan da bütçenin açığı var) 
onu tamamlamak için, bu tedbiri aldık diyor.. 

Yine aynı ana meseleye rücu ediyorum. Bu 
memleketin bugünkü istihsal kudretiyle dış ti
caretinin müspet ola'cağma kanaatleri var mı 
idi ki, bu memleketin ne çıkardığını ve ne sattı
ğını bilmiyorlar mıydı ki, önlerindeki ayların 
gidişi bunu ihsas etmemiş miydi ki bunu daha 
evvel düşünmemiş ve tedbirlerini almamışlardır? 

îşte arkadaşlar; sözlerime son verirken belirt
mek isterim ki memleket dertlerinin tipik bir 
misalini bu şeker işi vermektedir, öyle bir mi
sal ki onda bir memleket, Devlet idaresinin ica
bet tirdiği bütün aksaklıkları gördüğümüz kadar, 
onu millet ve memleketin bir derdi olarak fikir 
mücadelesi haline getirmek istemiyen zihniyetle
ri »tebarüz ettirmesine vesile oluyor. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Ar
kadaşlar, Ben bu mesele hakkında söz almış de
ğilim. Yalnız müzakereye başlanırken karşı par
ti grup Başkanı ortaya bir usul meselesi attı. 
Güya C. H. P. si grupu görüşmüş ve bu mesele 
hakkında karar vermiş, kararla buraya geliyor
lar ve bununla bizim Gensoru faaliyetimizi kapı
yorlar, dediler. Böyle bir şey asla yoktur. C. i t . 
P. si grupu C. H. P. si arkadaşları tarafından 
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verilmiş bu şeker meselesi hakkında bir takım 
önergeleri vardı. Biz, bu Önergeler üzerinde ko
nuştuk, hükümetin noktayı nazarını dinledik ve 
ona göre kararımızı verdik, onunla bu gensoru 
arasında asla bir münasebet yoktur, bir. 

İkinci şıkka geliyorum: Demokrasi faaliyeti
ni ilerletmek dâvasında bulunan arkadaşlar ev
velâ Demokrasinin, demokrasi mekanizmasını 
başka memleketlerde ne surette işlediğini tetkik 
etmeleri lâzım gelirdi. (Soldan bravo sesleri). 

Her memleket Meclisinde Parti grupları var
dır. Bu gruplar kendi programlarına göre dev
let ve memleket işlerindeki noktai nazarlarını 
kendi aralarında görüşür ve bir karara varırlar. 
O. H. P. de bundan başka bir şey yapmamıştır. 
Nasıl ki Demokrat Parti ve diğer Demokrat Par
ti, ve onlardan ayrılan müstakil demokratlar da 
arkadaşlar kendi aralarında toplanıyor, karar
lar veriyor, bu kararlarla buraya geliyorlar. Bu, 
hiçbir zaman Demokrat Parti tarafından verilen 
istizahı kösteklemek mahiyetinde değildir, isti
zah devam ediyor. 

A'ILYIED VEZİROfîLU (Afyon Knrahisar > ---
Ya nedir? 

ŞEMSETTİN GÜN ALT AY (Devamla)" 
Halbuki, müsaade buyurunuz, biraz evvel De
mokrat Parti (Irup Başkam burada istizaha de
vam edemeyiz diye bir söz sarf etti. Yani takriri 
geri almak istediğini söyledi. 

(Sağdan öyle bir şey yok sesleri) 
Meclis buna karar vermiştir. Böyle bir geri 

almak temayülüne göre istizahın düşmesi icap 
eder. Ben Halk Partisi adına istizahı takabbül-
ediyorum. İstizah devam ediyor ve edecektir. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Şeklen var-
lir, öyle mi? 
, BAŞKAN - • Kuad Hulusi Demirelli arkada
şın sözleri arasında Gensoru önergesini geri al
dığı hakkında bir sarahat var mıdır1 

ŞEMSETTİN GÜN ALT AY (Sivas) • ,Ben 
Partim namına istizahı kabul ediyorum. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Usul 
hakkında söz istiyorum. » 

BAŞKAN ~ Müsaade buyurun efendim, bir 
meseleyi halletmek için uğraşıyorum. 

Bir arkadaş, Halk Partisinin Grup Başkanı 
olan arkadaş, Hulusi Demirelli arkadaşın beya
nı sırasındaı Gensoru önergesini geri aldığı ze
habı ile, duygusu ile, eğer böyle bir şey varsa, 

. lfctö O : İ 
ben böyle anladım, Gensoru Önergesini ben ta-
kabbül ediyorum, devam etsin, diyor. Başkan 
olarak, Demirelli'nin konuşmasında, sarahat gö
remediğim için, kendileri de burada yok, öner
geye imza koymuş muhterem arkadaşlarından 
soruyorum. Böyle bir şey var mı3? (Böyle bir 
şey yok sesleri). 

Şu halde takabbülünüze lüzum kalmıyor. 
(Sağdan devam sesleri), (Soldan teşekkür ede
riz sesleri). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Sayın Başbakanın izahatını 
hepimiz dinledik. Hakikaten buyurdular ki bir 
taraftan istihlâk nispeti artıyor, diğer taraftan 
ithalât için müşkülâtımız var. Evvelâ Başbakan 
burada tenakuz halindedir. 70-80 bin tonluk bir 
ithalâta ihtiyacımız vardır. 

Arkadaşlar; Başbakan ifade buyurdular ki; 
takas yolu ile 24 000 tonluk ithalât yapmak im
kânı vardır. Bu 24 bin tonluk ithalât olduğuna 
göre, eğer ihtiyaç varsa 70-80 bin daha takas 
yolu ile ithalât yapılır. Kaldı ki Bütçe zoru 
ile kendileri bunu yapmağa mecbur olduğunu 
söylediler. Ayrıca takas .voliyle ithal edilen 
şekerin kilosu 40-45 kuruşa mal edilmektedir. 
Halbuki şeker fabrikalarımızın maliyeti ise 70 
kuruştuı:. Eğer Hükümet takas yoliyle ithalât 
yapmış olsaydı, 45 kuruşla 70 kuruş arasındaki 
fark olan *Jo kuruş da doğrudan doğruya Hü
kümetin fonuna girecek, bir varidat olarak ka
lacaktı. Binaenaleyh bütçe açığı karşısında 
duydukları zaruretin mühim bir kısmını karşı
lamış olacaklardı. Görüyorsunuz ki Başbakanın 
verdiği izahat baştan tenakuz halindedir. Hattâ 
bu noktada takasla ithalât yapmak imkânı var
ken dövizle ithalât yoluna gidilmiş olması, Dev
let ve Hükümet namına işlenmiş bir hatadır. Ar
kadaşlar, yıllardanberi Hükümetin her işinde, 
her icraatında, Millî Savunma ihtiyaçlarının bas
kısı bir perde, bir siper yapılmaktadır. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Yok mu? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devemla) — Hal

kımız çok iyi biliyor ki, yıllardanberi Millî Sa
vunma ihtiyaçları bütün milletçe benimsenmiş 
olmasına rağmen, Hükümetin lüzumsuz olan 
bazı faaliyetleri de bu perdenin arkasında sak
lanmıştır. Bu dâva karşısında Hükümetin ic
raatını, Millet, Millî Savunma ihtiyaçlarının 
karanlık perdesi olarak telâkki ediyorum. İşte 
arkadaşlar sırasiyle mütalâa edelim: Büyük 
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Millet Meclisi binası inşaatı, Opera binası inşa
atı, İstanbul'daki Maliye binaları inşaatı. İs
tanbul'daki înflnü stadı inşaatı. 

RMİN SOYSAL (Maraş) — Üniversite ve 
Orman Umum Müdürlüğü binası inşaatı. 

AHMKT TAHTAKILIÇ (Devamla) — üni
versite binası. Bunlar, Millî Savunma için yapı
lan inşaat değil. Millî Savunmayı baltalayıcı in
şaattır. 

Ohal.de her vesile ile Meclisin karşısına çıkıp, 
Millî Savunmanın tazyiki karşısında Hükümet 
ne yapsın'? diye bir mazeret beyan etmek, tam 
mânasiyle yanlış ve hatalı bir görüştür. 

Eğer istihlâk artıyor idi ise, Hükümet bunu 
takas yoliyle karşılamış olsaydı, ihracına ini
ksin bulamadığımız maddenin ihracına da imkân 
bulurduk. Bir gün evvel Maliye Bakanı, efen
dim, cıncık boncuk da, naylon da getiriyoruz, 
fakat bunları takasla getiriyoruz, diye mazeret 
gibi beyan etmesine mukabil, hiç olmazsa bu 
takas usuliyle göndereceğimiz mallar mukabi
linde, şeker gibi halkın gıda sim a ya riyan bir 
madde gelmiş olacaktı. 

Arkadaşlar, Sayın Başbakan sözlerinin ni
hayetinde bütün hu vergi yüklerini mazur 
göstermek için bir millî gelir hesabı yaptılar. 
Şeker 100 kuruşa indiği zaman, köy hayatına 
biraz dikkatle bakan arkadaşlar göreceklerdi 
ki, köylü yağsız ayran, katıksız ekmek gibi bir 
gıda yanında bir parça helva, kahvesine biraz 
şeker ve hattâ şekerli su elde edebilmek gibi 
bir imkâna kavuşmuşken bu imkânı da Türk 
köylüsünün elinden almak, sattığı yağ mukabi
linde şeker alabilmek imkânından mahrum et
mek, Millî gelirin mânasını anlamak demektir. 

Arkadaşlar, dâva burada değildir. Halk Par
tisi hükümetleri şimdiye kadar bir şeker politi
kasına sahip olmamıştır. Size bunu açık delille
riyle izah edeceğim. 

1935 yılında kabul edilen şeker istihlâk ve 
gümrük resimleri hakkındaki 2785 sayılı kanu
nun esbabı mucibe lâyihasında şöyle denilmekte
dir. ( Milletlerin refahı derecesinin bir miyarı 
telâkki edilen ve umumi sıhhat bakımından çok 
büyük ehemmiyeti olan şekerin memleketimizde 
sarfiyatı çok dun bir mertebede olduğu, binaen
aleyh istihlâkin artması için fiyatın- mühim bir 
rol oynıyacağmm aşikâr bulunması hasebiyle, 
şekeri pahalılaştıran istihlâkin azlığı ve istihlâki 
azaltan şekerin pahalılığı fasit dairesi içinden 
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çıkarak halka ncuz fiyatla çok şeker yedirebil
meli amaciyle : 

1 — .Memleketimizde mevcut dört şeker fabri
kasının bir idare altında toplanarak maliyetinin 
düşürülmesi. 

2 — »Şeker satış fiyatlarınım, istihlâk vergisin
de indirmeler yapmak suretiyle tenzili gibi ted
birleri ihtiva ettiği ifade edilmektedir. 

Sene 19155 Hükümet halkı karşısına alıyor. 
Şekerin gıda olarak mahiyeti göz önünde bulun
duruluyor ve diyor ki; memleketimizde şeker is
tihlâki ç.ok dundur. Bunu artırmak lâzımdır. 
Un i'âsit daire içinde, bir taraftan şeker pahalı 
diğer taraftan şekeri pahalandıran vergiler var
dır. Binaenaleyh biz vergilerde indirme yapalım, 
şekeri ucuzlatalım, şeker istihlâki artsın ve böy
lece sıhhî seviyemiz, medeni seviyemiz yükselsin. 

Arkadaşlar, 1935 ten bu yana 13 yıl geçmiş
tir. Bu 13 yılda her ele alman mesele, o günün 
telâkkisine göre bir zihniyetle esbabı mucibclen-
dirilmek gibi bir hastalık içersinde bulunan 
tek parti, ondan sonraki safhalarda, ne şeker 
istihsalini artırmak yoluna gidebilmiştir, ne de 
şeker fiyatı üzerinde müstekar bir fiyat politi
kası yapabilmiştir. 

Arkadaşlar, şeker istihsalini artırmak için 
hiç bir şey yapılmadığının ifadesi şudur; Ada
na'da şeker kamışı üzerinde ekipler çalıştırılmış 
tır, beş milyon liraya yakın bir masraf yapılmış 
tır. fakat henüz katı bir netice alınmış vaziyette 
değildir. Diğer taraftan da şeker kamışına ya
rayan arazi istimlâk edelim mi, etmiyelim mi? 
Bir taraftardan da pancardan mı, kamıştan mı9 

Derken aradan son on seneyi tekrar geçrirmişth'. 
Pancar üzerinde Hükümet Trabzon'da etüd yap 
tırmıştır, Diyarbakır'da etüd yaptırmıştır, Ada 
pazar'mda etüd yaptırmıştır, Bandırma'da etüd 
yaptırmıştır, fakat hiç bir suretle bu etüdler ha 
yata intikal etmemiş, bir tek şeker fabrikası ku
rulması için dahi Hükümet cezri bir karar al
mamıştır. Şu halde istihlâkin arttığını ve bu
nun yakında bir buhran yaratacağını gören Hü
kümet, veremin de bir taraftan arttığını görerek, 
halkın gıda seviyesini, hayat standardını görerek. 
Sümerbank ve Ziraat Bankasiyle elinde tuttuğu 
şeker meselesini cezri bir surette halledebilirdi. 
Çünkü Hükümetin anonim bir şirket olarak ta 
nıdığı, fakat ne olduğu belli olmıyan ve bir siya
set yuvası haline gelen Şeker Müessesesine cezri 
bir direktif de verilmiş değildir. 

— 1?9 — 
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(iÖrüyorsunuz ki, Hasan Saka bir önergeni1) 

mahdut kelimeleri arasında, kendi bilgileri ve 
kendi indî telakkilerine göre cevap çıkarmıya 
gayret ederken, asıl meseleyi milletin gözünden 
saki ama k istem iştir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Eski ikti
satçıdır kusura bakma. (Açık konuştu sesleri.) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar 
kadaşlar, yalnız yeni fabrikalar yapılması değil. 
kendileri de itiraf ettiler ki, halen mevcut fabri
kalarımız âzami kapasite ile çalışmaktadır. Bu 
âzami kapasite ile çalışan fabrikalar hiç bir su
retle katı bir revizyona tâbi tutulmamış, eskimiş 
parçaların ikmali için bir faaliyette bulunulma
mıştır, yarın bu fabrikalarımızın âkibeti kor
kunç denecek vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlar; memlekette bir şeker 
politikası takip edilmediğini, bir fiyat mekaniz
ması kurulmadığını ve bu fiyat çıkış ve inişleri 
ni, demin, Ahmet Oğıız arkadaşımız huzurunuz
da ifade etmek suretiyle ayrıca belirtmiştir. Ha 
kikaten istihsal politikası takip edememek yanın 
da daha derinliğine bir fiyat buhranı yaralmış 
lıı- ki, bu nokta şayanı eseftir. 

Arkadaşlar, Sayın Hasan Saka ilmî otoritesi
ne istinaden; şeker fiyatlarındaki artmanın ha
yata bir tesiri yoktur, dediler. Arkadaşlar, psiko
lojik tesiri ihmal ettiler. Düşününüz, memleket
te şekeri bir gün yüz kuruşa indirip ertesi günü 
170 kuruşa çıkarmak öyle bir itimatsızlık yarat
maktadır ki ; milletlerin inkırazı, fiyat politi
kalarının yaptığı maddi tesirlerden ziyade, ika 
ettiği itimatsızlık ve emniyetsizliktendir. 

ikinci dünya harbinin seyri içerisinde gör
dük ki, hububat fiyatlarına; ekmek fiyatını tut
mak için, bir kuruş, on para, yirmi para, otuz 
para gibi zamlar yapan Hükümet, memleketi ik-
t i saden kalkınmaktan ziyade, Türkiye'yi alâka
dar etmiyen ikinci cihan harbi muvacehesinde, 
memleketimizi fakir çıkarmıştır arkadaşlar. 

Görüyorsunuz ki fiyat politikaları hem ölçü 
bakımından, hem de mânevi tesir bakımından 
o kadar ehemmiyetlidir ki ;bunda bir istikrar 
temin edemezsek, fiyatları iktisadi ölçülere gö
re tanzim edemezsek, hâsıl olan emniyetsizlik 
bütün memlekette vergi sistemimizde, idare ha
yatımızda müessir olur. İllerimize gidiniz, iki 
türlü havadis vardır: Bir t a af tan halk diyor k i ; 
hükümet hatasını anladı, şeker fiyatını indire-
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»*-ek, diğer bazıları da diyorlar ki; hayır öyle 
şey mi olur? Şeker fiyatına daha zam edecek. 

i Arkadaşlar; bütün siyaseti hükümetin elinde 
olan bir madde üzerinde bu nevi anormal bir fi-

; yat politikası tatbik edilmesi cidden şayanı 
1 eseftir. 
1 Muhterem arkadaşlar: Sayın Hasan Saka bir 

noktaya daha temas etti; dediler ki ; pancar fi-
; yatı, diğer mahsullerin fiyatına nazaran, bugün 
I yüksektir, caziptir, onun için fabrikalarımız 
: pancarsızlık gibi bir âkibetle karşılaşmıyacak-
; tır. 

Arkadaşlar, bu o kadar gündelik bir görüş-
I tür ki; pancar ziraatimizi tanzim ve ihya zaru-
! ret indeyiz. Çünkü tek başına pancar, ziraati ola-
1 m az. Eğer pancar müstahsili pancar ekiminin ta-
i hiî neticesi olan besicilik, inekçilik ve sair im

kânlarla bu ziraati teçhiz etmezsek, günün birin
de bu ziraat, gayrimüsait bir havada, pancar zi
raatı, birdenbire yarıya inebilir. Görüyoruz ki, 
şeker politikasını takip ederken, bunun yanında 
pancar ziraatım emniyet altma almamış olmak 

| gibi bir netice ile karşı karşıyayız. Hükümetin ip.il-
lete ve bize bu kadar dar bir ç.creevi'de, nıücerır-ı 
bir liensorıınuıı karşısında cevap vermiş olmak gi
bi bir gururla, çıkması, takdirinde, hâdiselerin. 
ilerisini görmeden, memleket, ölçüsünde taşıdığı 
ehemmiyeti tebarüz ettirmeden, karanlıkta bıra
kacak olursak, yarın karşılaşacağımız emri vaki-
lerde kim mesul olacaktır Onun için arkadaşlar, 
evvelâ Şeker Şirketinin bünyesi üzerinde durmak 
lâzımdır, zannediyorum; bu şirketin hisselerinden 
üçte biri Ziraat Bankasına, bir kısmı da' Sümer-
banka aittir. Nispetleri iyi bilmiyorum. Şeker Şir-

I keti haddi zatında bir anonim şirkettir. -Fakat 
Sümerbankla Ziraat Bankası İktisadi Devlet Te
şekkülü mahiyetinde olduğundan ayrıca hüküm-

ı lere tâbidir. Onun için şimdiye kadar Şeker Şir-
i keti ehliyetli ellerdeydi. Bu hâdiseleri yakından 

gören insanlar Hükümete bir sürü teklifler yap-
| mışlardır. Fakat bir Bakanla diğer Bakanın Şeker 

Fabrikasını ve şeker şirketi işini ele alışı o ka
dar" değişiktir ki, o kadar gündelik bir iş telâkki 
edilmiştir ki, bu raporlar, bu ikazlar ve bu şifa
hi temenniler hiç bir cevap bulmamıştır. 

Görüyorsunuz ki hâdisenin acı bir tarafı da, 
Şeker Şirketi dediğimiz müessesenin Hükümet 
muvacehesinde, halk muvacehesinde ve kendi işi 
muvacehesindeki vaziyeti aydınlanmış değildir. 

Hülâsa arkadaşlar; görüyorsunuz ki, açma

lı -
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cak nokta, memleketimizde bir şeker politikası 
takip ederek, memleketimizin ihtiyacını mı kar
şılamak istiyoruz, şeker sanayiini memleketi
mizin zirai kalkınması mevzuu olarak telâkki 
edip acaba ihraeata kadar mı gitmek istiyoruz, 
harlihazır vaziyetimizi şeker ithal ederek mi karşı
lamak istiyoruz' Bu hususlarda en basit ve toplu 
görüş yapılarak bir netice çıkarılmamıştır. Mev
cut yüz bin tonluk şekeri, bütçe açığı ile karşı kar
şıya kalındığı zaman ne yapalım? Şekere zam ya
palım. Bu hâdise bana Eşref in bir fıkrasını 
hatırlatıyor. Yalnız (Halep) yazmasını bilen bir 
adama biri gidiyor, şu zarta bir (Erzurum) yazı
ver diyor, arkadaşı (Erzurum) yerine, başkasını 
bilmediğinden (Halep) yazıyor. Sorunca da, ne 
zararı var, Erzurum'a gideceğine Halep'e gitsin 
diyor. Görüyorsunuz ki Hükümet de ne zaman 
müzayakaya düşer, vergiye ihtiyaç, duyarsa başka 
bir şey aklına gelmiyor, daha doğrusu aklı baş
ka bir şeye ermiyor. (Sağdan bravo sesleri, gü
lüşmeler...) Benim değil Milletvekillerinin, İkti
sat Vekilinin bunu itiraf etmesi lâzımdır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — tktisat Ba
kanından Suphi Beyin raporunu okumasını isti-
yeceğiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka
daşlar, bu hâdisede demin hadis olan Usul me
selesi ile önergeyi veren arkadaşlar ne mütalâa 
beyan edecekler, buna da merakla intizar edi
yoruz. Bu işin takrirlerle, gensorularla tam mâ-
nasiyle konuşulması, belki ileriye ait, hiç ol
mazsa bundan sonra, bu işi fasit dairesinden 
kurtaracak, tıpkı 19*15 teki Hükümetin ifade 
ettiği fasit daire gibi bir fasit daireden kurta
racak bir neticeye varmış oluruz. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — tif endim ; bu 
konuşmaların hiçbirisinin faidesiz kalmıyacağı-
na ben kaniim. Şimdi meseleyi şöyle ele alalım : 

Şekere zam, haddi zatında Meclise gelmiş ol
saydı bu, Hükümetin en iyi müdafaa edeceği bir 
mevzudu. Bu doğrudan doğruya bilvasıta bir 
vergidir, şaka şuka yok. Ama rey verenlerin 
içinde biz de varız, o başka. Zararın neresinden 
dönersen kâr derler. Hakikaten Meclis salâhiye
tini tebarüz ettirmekte şimdiye kadar iyi neti
celer almamıştır. 

Arkadaşlar, bir tarafta şu parti, bir tarafta 
öteki parti var. Manzaranın iki tarafı hakkında 
da hatalı yolları arzederek mâruzâtıma geçece
ğini: 
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Hakikaten Halk Partisi muarızlarının, tak

rir sahiplerinin ne dediğini bilmeden ve onların 
müdafaasının Halk Partisi âzası üzerlerinde ne 
tesir yapacağı bilinmeden peşinen itimat olunu
yor. Sayın Başkan Şemsettin Günaltay, biz 
ona düşünmedik diyor, ama, alenen gazetelerde 
ilân etti. Artık bunun su götürür tarafı yoktur. 
Karşı tarafın ne diyeceğini bilmeden bir karara 
varıyorlar. Bu, hakikaten yeis verici bir keyfi
yettir. Bizim arkadaşlar da Gandi gibi oruç 
tutma yoluna gittiler. 

Şimdi, şeker işinin geçen seneki tatbikatını 
gördük. Bağlarda kırağıdan, dondan üzümlerin 
harap olması yüzünden pekmez gibi, bulama gi
bi şeylerin olmaması bütün tatlı arı yanları şe-

* 
kere şevketti. 

Bizim kendi evimizde her sene elli, altmış 
teneke ağda olurdu, ama, geçen sene bir teneke 
bile almadım. Neden diyeceksiniz, şekerden 
pahalı da ondan. 

Şimdi, ingiltere gibi dünyaşümul bir mem
lekette şeker böyle vesika ile yenilirken, sırf dö
viz çıkarmamak için, yarın harice"muhtaç olma
mak için bu kadar sert tedbirler alınırken, bizim 
memlekette, hakikaten böyle otuz, kırk milyon 
lirayı harice vererek miktarını pek kati bilmiyo
rum, - miktarı ne olursa olsun - dışardan şeker 
getirtmek çok fena bir şeydir. Ne yapalım1;! 
Bence Hükümet istihsalimiz olan senevi 8ü - 1.00 
ton, ne ise, onu kendimize göre ayar edebilirdik. 

Arkadaşlar, bunu ayarlıyamadıktan sonra 
bir de şekeri serbest bırakmıya kalkıyoruz. Ya
ni tam ayara gidilmesi gereken bir zamanda, dı
şardan şeker getirilmesi zarureti hâsıl olduktan 
sonra serbest bırakıyor, ve sonra da fiyatını ar
tırıyor. Bunda siz ne kadar yemin ederseniz 
ediniz, ne kadar delil gösterirseniz gösteriniz 
dışarıya bir suimaksat hissini, veriyor. Şeker 
istihlâki belli, vesikaya tâbi tutmuşsun, dışar
dan şeker getirmiye de karar vermişsin; ondan 
sonra da şeker fiyatını artıracağını. Bu olur 
mu? Bu, ya tamamen Meclise karşı lâkaydilik 
veya millete karşı hürmetsizlik hareketidir. 
Yoksa bugün şeker az geliyor, vesikaya tâbi 
tutalım, dışardan getirelim, ondan sonra serbest 
bırakın, on yedi gün sonra da fiyatını artırın. 
Kski hikmeti Hükümet diye bir tâbir vardı, 
bunda hikmeti Hükümetin (II) si dahi yoktur. 

Dr. AZtZ TJRAS (Mardin) — 17 gün diren
dik diyor ya. 
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EMÎN SAZAK (Devamla) — Şimdi haki- I 

katen arkadaşlar: temas ettiler, gördüm, bu şe
ker istihlâkinin artması, memlekette şekerin 
fazla yenmesi iyi bir şeydir. Eğer şeker dışarı 
kaçıyorsa onu bilmem, dışarı kaçmıyorsa istih
lâkin artması sevinilecek bir şeydir. Bunu gör
dükten sonra insan istiyor ki, Konya'da da bir 
şeker fabrikası kurulsun. (Adana'da sesleri). 

Arkadaşlar; Adana şeker pancarını ucuza 
istihsal edermiş, fakat Konya'nın vaziyeti de 
malûm. Kurak senelerinde Konya'nın yarısı 
hicret eder. Bu pancar orada geniş mikyasta 
tamim edilebilir ve Konya'nın böyle kötü za
manlarda yaratılabileceği hakkında bir tedbir 
varsa ona başvurmalı. Adana için başka bir şey 
düşünülebilir. 

Sonra, devletçiliğin hududunu daraltalım, I 
büzelim derken müstahsilin Devlet olması garip- I 
tir, bu, bugünkü düşüncemize - şahsan benim - I 
büsbütün zıt bir şeydir. Onun için dediğim gibi } 
evvelâ Konya'yı yaşatalım, bir fabrika kuralım. I 
Benim aklıma gelen Konya'dır. Büyük bir vi- I 
lâyettir, kurak senelerde muhacir oluyor. I 

Arkadaşlar, bn iktisadi işler tam sal düzeni I 
gibi oluyor. Bir tarafını bozdun mu artık hep I 
bozuk gider. Şekere zam yaptın mı, ertesi gün I 
bunu diğerleri takip eder. Hakikaten bu işler- j 
de - bunu maliyenin işlerinde de gördüm, para
yı çok değiştirmek gibi, şu şekilde alışmışız, öbür 
şekli çıkaralım - çok dikkatli hareket etmek lâ
zımdır. Lâubalilik muhakkak ki memleketi çok I 
mutazarrır eder, mahveder. Bu konuştuklarını 
her halde boşa * gitmemiş ve Hükümetin naızarı 
dikkatini eelbetmişse ne âlâ. 

Hükümet bu işi Meclise getirseydi, her halde.. 
Dr. AZÎZ URAS (Mardin) - Her halde ka

bul edilirdi. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Belki kabul 

edilirdi, fakat esbabı mucibesi filân zikredilirdi.< 
Mâruzâtım bundan ibarettir. Maruzatımla 

Hükümeti intibaha davet edebildiysem ne mutlu. 
HAMDÎ YALMAN (Ordu) — Hep bizden 

'bahsettiniz, öbür taraf için birşey söylem.ediniz. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Demokrat Par

tinin Oandivari hareketine kızdım, sen bildiğini 
söyle efkârı umumiye dinlesin, sana hak versin. 
ne yaparsa yapsın. 

Bunu da söyliyecektiııı, ama, unuttum. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar

kadaşlarım; evvelâ sunisini tavzih edeyim ki, I 
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ben Hükümeti müdafaa edecek değilim. Hükü
met kendi kendisini müdafaa eder, ieabedenler 
de bunu yaparlar. 

Ben şu müzakere açıldıktan sonra, zihnime 
takılan, şeylere, bazı 'arkadaşların sözlerine 
elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar 
cevaplar vermiye çalışacağım. 

Demokrat Partili arkadaşlardan bir grup bir 
gensoru önergesi veriyor ve o gensorunun açıl
ması Yüksek Meclisçe ittifakla kabul edildikten 
sonra. Bugün geliyorlar; efendim, İçtüzüğe ta
mamen aykırı olarak, biz gensorumuzu tavzih 
edeceğiz, diye tamamen usulsüz, -kanunsuz bir 
teklifte bulunuyorlar. ' 

Bunun şurasını açıklamak isterim ki, bu tek
lifte, bulunan arkadaşımız Yargıtay Başkanlığı 
yapmış, şimdiye kadar bu memlekette kanunları 
tatbik eden bir zat oluyor. Bu teklifi yapması 
bu bakımdan şayanı teessüftür. 

Arkadaşlar; biliyoruz ki, partilerin nizam
nameleri, içtüzükleri tamamen Cemiyetler Kanu
nuna ve Anayasaya dayanır. Bir partinin ka
nuna, Anayasaya dayanan nizamnamesi de tas
dik edilir ki, o nizamnamenin emirlerine her 
parti riayet etmekle mükelleftir. 

Bizim partimiz de nizamnamesinde bu gibi 
gensoru hâdiselerinde her şeyden evvel kendi 
Parti Meclis grupunun müzakeresiyle bir karar 
vermek vazifesi olduğunu emreder. Şimdi diyor
lar ki, efendini; siz vaktiyle güven oyu verdiği
nize göre artık bizim burada söyliyecek bir 
şeyiniz kalmadı. 

Biz bu hususta mütalâa serdetmekten çekini
yoruz. Ama kendi partilerinin Meclis Grupu 
kararı olduğunu açıkça soyuyorlar. Şu halde 
kendi parti nizamnamelerine göre hareket etmiş 
oluyorlar ki, kendilerince meşru telâkki edilen 
bir hâdiseyi ekseriyet partisine gayri meşru 
telâkki ediyorlar bu vaziyet- kendilerini taıııa-
miyle tezada düşürüyor. Kenlileri ki, demokrasi 
yolunda rehber olduklarını iddia ediyorlar, öy
le olması beri tarafta ekalliyetin, ekseriyete ta
hakkümü yolunu tuttular ki, bu cidden memle
ket için girişmiş olduğumuz bu mücadele de
mokrasi için cidden elim bir vaziyettir. Zaten 
bu tahakküm siyasetleri değilmi ki, dün kendi
leri ile braber olan, hemfikir olan, arkadaşları 
bugün tenkit ediyorlar. Bu vaziyet acıdır. 

Sonra Demokrat Partiden ayrılmış müstakil 
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arkadaşlardan Sayın Ahmet Oğuz arkadaşını 
iki senedenberi bir çok konuşmalar yapmıştır. 
her konuşma başında burada kendi ihtisasından 
bahseder. Anladık efendim bu Mecliste kendisi 
gibi mütehassıs ve tecrübeli daha çok arkadaş 
vardır. Kendisini det'atle bize anlatmaya lüzum 
yok. Kendisi iktisatçı imiş.... 

FİKRİ APAYDİN (Kayseri) — Söyleyiver-
sin ne çıkar? 

Hükümetin müdafaasını yapiyorsunuz. 
FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Tama

men bir Milletvekili olarak konuşuyorum, kati
yen Hükümetin müdafaasmı yapmıyorum. 

Yolumuzu bilelim,.doğru yolda yürüyelim ar
kadaşlar. Millet efkâıı umumiyesi vardır her 
hakikati görüyor ve görecektir güneş balçıkla 
sıvanmaz. 

Efendim, Ahmet Oğuz arkadaşımız Hükü
metin, Millî Korunma Kanununa istinat e,den 
zam salâhiyetlerinin tehlikeli olduğundan bahis 
buyurdular. Arkadaşım kendisi Milletvekilidir, 
muhakkak ki, şuuru da işliyor, kendisine millet 
rey verdi vazifesini yapsın şu çatı altında millet 
haklarını şu kürsüden müdafaa etsin. Eğer Mil
li Korunma Kanunundaki hükümleri tehlikeli 
görüyorlarsa bunun tadilini tefsirini ister hattâ 
kaldırmayı talep etmek hakkıdır. Şuna kani ol
sun! arki Ekseriyet Par,tisi müntesibini de ken
disi gibi bu milletin evlâdı ve vatanperver ve 
milletini sever insanlardır. Her nereden olursa 
olsun hangi arkadaş verirse versin mâkul bir 
teklif geldiği takdirde onu» incelerler, doğru ol
duğuna kani olurlarsa o teklifi memnuniyetle, if-
.tiharla kabul ederler. Bu iftiharla bu tehlikeli
dir, memleketi çukura götürür diyeceklerine Mil
letvekilliği vazifesini yapsınlar. 

Efendim en mühim bir meseleyi arzedeyim; şu 
ciheti açıkça belirtmeyi vazife telâkki öderim. 
Biz Parti tüzüğüne göre gensoru üzerine konuş
mak için toplandık, saatlerce, uzun zaman kendi 
içimizde partici arkadaşlar olarak didiştik, uğ
raştık. Geniş tartışmalar yapıldı ve uzun müca
delelerden sonra netice oya konuldu. Bir kısım 
arkadaşlar kırmızı oy verdiler, ekseriyet beyaz 
oy vermekle Hükümete itimat edilmiş oldu. Bu 
demek değildir ki, gensoru münasebetiyle müza
kereler devam ederken bu ekseriyet güven oyu
nu yanlış verdiğini anlarsa illâ tamda ısrar ede
cektir. Eğer ekseriyet güven oytinuzu yanlış ver-
diğhi. anlarsa müzakere devam ederken nizam* 
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namesine dayanarak yeniden bir Grup toplantısı 
yaparak Hükümeti gerekiyorsa devirebilir. Bu, 
bizim salâhiyetimiz dahilindedir. Bizim parti
de verdiğimiz karardan sonuna kadar dönmiye-
ceğimize dair bir şey yoktur. 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Onu biz gö-
remiyeceğiz. 

FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Görür
sünüz, gerekirse görürsünüz. Arkadaşlarımız bi
laistisna bunu bilirler, bu salâhiyetleri her za
man kullanmışlar ve kullanacaklardır. Bunda 
hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Şimdiye ka
dar görmedik. 

FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Görür
sünüz. 

Arkadaşım, sana söylüyorum; şu kürsüden 
Halk Partili Milletvekilleri sizden fazla Hükü
metin icraatını tenkit etmişlerdir, bundan emin 
olunuz. 

Burasını da arzedeyim ki arkadaşlar; benim 
en fazla üzerinde durmak istediğim cihet şudur: 

Akalliyetin ekseriyete tahakkümü zamanı geçmiş
tir Bu taktikten vaz geçsinler. Kendilerine rey 
veren millete-hitap ediyorum; reyini verdikleri 
milletvekilleri vazifesini yapmaktan çekinmi
yorlar. 

BAŞKAN - Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar, şeker mevzuu memlekette en mühim ihtiyaç 
maddelerinden birisi olduğu için ele alınmış ve 
İktidar Partisi olan Halk Partisinin Milletvekille
rinden bazdan tarafından önergeler verilerek 
sorular yapıldığı gibi, aynı zamanda karşı parti 
arkadaşlarımızın bir kısmı da millet muvacehesin
de, İktidar Partisi' Hükümetinden Gensoru ha- , 
linde sormuş ve cevaplandırılmasını istemiştir. 

Bunun üzerine, her parlâmento hayatında ol
duğu gibi partilerin grupları tarafından mevzu 
üzerinde tetkik yapıldıktan sonra nihayet alınmış 
olan tedbirlerin doğru olup olmadığı hakkında 
incelemeler yapmış ve bir neticeye varılmıştır. 

Gönül arzu ederdi, ki millet muvacehesinde, 
l)iı hâdisenin içyüzünü bütün açıklığı ile meyda
na koyacak olan tam, esaslı ve dokümanlara da
yanan bir çok münakaşalardan sonra halk tenev
vür etsin. İktidar Partisi, itimat reyi vermiş ol
sun olmasın, o partinin ve parti Hükümetinin al
dığı tedbirlerin sakatlığını bu önergeyi veren gr-
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up ispat ederek, millet muvacehesinde, Bakanlar 
Kurulunu ve partiyi biraz daha lurpalıyarak 
haksız hareketlerini meydana koymuş bulunsun. 
Fakat, ne yazık ki, yüksek huzurunuzda Urup 
Başkanı sıf atiyle söz alan arkadaş; aldıkları ka
rarla, tamamen şahsi söylüyorum, parti adına ko
nuşmaya salâhiyetim yoktur; buraya gelmiş, yal
nız bu önergenin millet muvacehesindeki müna
kaşasını demiyorum, itimat ve ademi itimat reyi 
mevzuunun münakaşasından da kaçar şekilde, 
doğrudan doğruya bu kadar, kanunsuz ve yolsuz
dur, efkârı umumiye bunu bilmektedir, ve onu 
bizzat hissetmektedir, ortaya bırakıyoruz, iktidar 
Partisi grupunda Hükümete itimat kararı vermek 
suretiyle buraya gelmiş ve ^leeliste bizi baziee 
edecek şekilde münakaşaya iştirake davet etmiştir, 
bir baziee olamayız, binaenaleyh biz buradan çı
kar gideriz, diyorlar. Fakat önergeyi geri almak
tadırlar, en nihayet münakaşadan kaçmak kara
rını vermişler ve bunu burada söylemek suretiyle 
yok teessür duyduğum bir harekette bulunmuş
lardır. Hakikat olmıyan. şeyleri ortaya atmak, bu
rada münakaşasını yapmak vazifeleridir. Ben 
kendilerini bunları ispat etmeğe davet ediyorum. 
Bu vazifelerini yapmazlarsa 18 Milyonun Millet
vekili olmak vasfını kaybederler' (Koldan'bravo 
sesleri.) 

FİKRİ APAVDIN (Kayseri) — Telâkki me
selesi. 

TTÜLÜSt OTÎAL (Devamla) --• Arkadaşlar, 
tek dahi kalsa bir Türk, en son sözünü millete 
ayık olarak söylemek mecburiyetindedir, bilhassa 
üzerinde temsil salâhiyeti olduktan sonra. Bir 
grup oyunu, bir politika oyunu yaparak yine bu
radan, münakaşadan kaçmak yolunu tutmuşlar
dır. Evet. Kayın Başbakanın verdiği izahat. 
bütün vesaika dayanan bir" beyan olduğu için 
bunu ceva plandı ramamışlardır. 

FfKHt APAYDIN (Kayseri) — Bir de sizi 
d in Hyel im. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Dhıliyeceksi-
niz. Ben o cepheden değil, bu cepheden kendile 
rini davet ediyorum. Başbakanın verdiği cevabı 
doğrudan doğruya ret ve cerhettikten sonra mü
nakaşa mevzuunda konuşmak istiyorum. Çünkü 
Başbakanın verdiği izahatı ortadan kaldıracak 
bir tek mütalâa serdedilmem iştir. 

REKAD AYDINLI (Denizli) — Belki kah 
vede konuşmaya devam edeceklerdir, ne karışı
yorsunuz? 
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IIULÜKt ORAL (Devamla) — Bu da doğru, 

; kahvelerde konuşacaklar. Ben demiyorum, Re-
; şad Aydınlı diyor. 
! REKAD AYDINLI (Denizli) — Meydanı 
! mübarezeılen kaçılmaz. 
i HULUSİ ORAL (Devamla) — Evet kaçıl-
j maz, bıravo. doğru, ben de kabul ediyorum. 
I Arkadaşlar, verilen cevaplar dolayısiyle, sa

yın müstakil Demokrat arkadaşımız Ahmet Oğuz 
huzurunuza çıktılar. O gene kıymetli arkadaşım, 
heyecanla, efkârı umumiyedeki olan vaziyeti, 
kendi anlayışlarına göre ifade etmek suretiyle 
beliğ sözler söylediler. Fakat, mevcut olan ahvali 

I fevkalâdenin icabı, milletin dünya devletler aile 
i sindeki durumunu da inceliyerek yapılacak ha

reketlenil ne olması lâzımgeldiğini izah etmedi
ler. Her yerde, günden güne artmakta olan ve 

I Millî istiklâl ile doğrudan doğruya alâkalı ola,. 
| bir müessesenin ne ile yaşıyabileceğini izah et-
j mediler, şeker, şeker, şeker, dediler. Ye ayrıca, 

yalnız bugünkü Hükümet değil, yalnız kadro zih
niyeti içinde yaşıyan ve tek parti hükümeti ola
rak, gelen, hâlâ devam eden bu zihniyet içeri 

i sinde 1940 senesindenberi, şeker hakkında vaze
dilen kanunlar nihayet, ozamanın icaplarına gö-

I re, politika oyunlariyie nasıl bir 'indirme ve 
| çıkarına yapmış oldular, demek istiyorlar. De

mek ki, şeker zammından bu zamana kadar, ge
çen Meclisin vermiş olduğu kararı topyekûn ola-

I rak bir politika, oyunu mevzuuna soktular. Fa-
I kat vaziyet hiç de böyle değildir. Ben bu vesile 

ile, şimdi o mevcut kanunları birer birer huzu
runuza arzedeeeğim. Tezyitler, tenziller, ne gi
bi. şartlar altında yapılmıştır? Siz de takdir bu
yuracaksınız. Yalnız daha evvel, Müstakil De 
nmkrat (Jrununun Başkanı Kayın Tahta Ki 

I l ıç 'n buradaki bir sözüne dokunmadan geçemi-
yeceğim. Keker fiyatının artırılmasının diğer ih
tiyaç maddeleri üzerindeki tesirinin, bilhassa 
köylü ve işçi üzerindeki inikasının hesaplanma 

I mış okluğunu işaret mrvurdular. Ben, kendile 
rine diyorum, ki. bu hesap edflir. xVcaba kendi
leri hesap 'ettiler mi! Acaba 18 milyon olan - in 
şaallah yirmi milyon olacağını göreceğimiz Türk 
Milletinin köylerinden kasabalarına kadar şeker 
ihtiyacını temin eden tedbirlerin ne olduğunu, 
ne kadar şekerin nereye gittiğini, hesapladılar 

j mı! Başbakan bu cihete temas ettiler. Kekeıii 
; maddelerin nerelerde kullanıldığını hesap etse-
ı lerdi, bunu bu tarzda ifade etmezlerdi. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Gö

rüş farkı vardır. 
HULÛSt ORAL (Devamla) — Evet müna 

kaşa ilerliyecektir. Hakikat huzurunuzda söyle
necektir. Arkadaşlar, ben bu konu üzerinde dur-
nııyacaktım, noktai nazarım şu idi; o noktaya ge
liyorum. 

Sayın Fuad Hulusi Demircili. Kanunsuz ve 
yolsuz kelimesini kullandı, alınan karar için. 
Takrirlerinde de: Anayasaya muhalif ve fakat 
elde edilen bir salâhiyetle bu işler berbat bir hale 
getirildi dediler. Gazeteler de haklı olarak, Ana
yasaya muhalefet mevzuunun konuşulduğunu, 
Hükümetin bu fiyatı artırma salâhiyeti olma
dığının münakaşa edildiğini ortaya atmak sure
tiyle efkârı um um iyede bir istifham yarattılar. 
Şüphesiz efkârı umumiye, bütün hassasiyetiyle, 
acaba, Anayasaya muhalefet varmıdır, acaba Hü
kümetin Meclisten bir karar almadan fiyatları 
yükseltmeye hakkı varmıdır diye düşünmeye ve 
bunun üzerinde münakaşa etmeye hak kazan
mıştır. 

Binaenaleyh bu, kanunsuz ve yolsuz tabiriyle, 
elde edilen salâhiyetle Anayasaya muhalif ha
reket edildiğini yazan takririn içyüzünün açık
lanması ve bu açıklanırken Sayın Ahmet Oğuz 
arkadaşımın,politika oyunu mahiyetinde telâkki 
ettiği, fakat sen el erd enberi şeker fiyatlarında 
görülen zammın da istihlâk vergisinden mütevel
lit olduğu ve o zamana kadar istihlâk vergisinin 
şeker üzerindeki tesiri ile, çıkmış kararları ele 
alır mütalâa edersek dunun ve kanuni vaziyetler 
bütün millet muvacehesinde açıklanmış olur. 

Çok rica ederim, gerek Demokrat, gerek Müs
takil Demokrat ve gerekse Millet Partisi arka
daşlarım içerisinde Yargıtay Başkanlığı ve üye
likleri yapmış olan hukukçu arkadaşların burada 
mütalâalarını söylesinler, bunları dinledikten 
sonra cevap vermek hakkım mahfuz kalmak üze
re bu meseleyi huzurunuzda açıklıyacağım. 

Arkadaşlar yapılan, fiyat zammıdır. Elde 
mevcut ve şimdiye kadar gelen ve vergi mahiyeti 
olan, vergi olan istihlâk vergisine zam değildir. 
O halde, vergi nedir ? Vergiyi kim yapar, kim 
alır ? Fiyata kim zam yapar ? Bunu ayırdığımız 
dakikadan itibaren hâdise halledilmiş olur. 

Arkadaşlar, Anayasanın 84 neü maddesi ver
giyi şöyle tarif eder, üzerinde hiç de müşkülât 
çekmeye lüzum yoktur. ( Vergi, Devletin genel 
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giderleri için. halkın pay vermesi demektir.) Ya
ni, doğrudan doğruya içtimai hayatın mânası 
ve ifadesi demek olan devletin idaresini üzeri
ne alan Hükümetin memleket idaresinde masraf
larını karşılayacak olan parayı, Meclisten çıkan 
bir kanunla ivazsız olarak milletin. Hükümete 
vermesi demektir. 

Fiyata gelince; arkadaşlar, fiyat, bayi ve 
müşteri arasında bir metam alım satımından 
mahvet değeri ile ölçüldükten sonra kâr haddi-
nin de ilâvesi suretiyle alman bir bedeldir. Ve 
arz ve talep kaidelerine tabidir. Ancak ahvali 
fevkalâdede Hükümete verilecek selâhiyetlerle 
olur ki, bu da, Milli Korunma Kanunu ile ve
rilmiştir. Fiyatlar üzerinde tanzim, satış şe
killeri bu kanunla Hükümete verilmiş bulun
maktadır. İşte 1940 senesinde başlıyan Millî 
Korunma Kanunu hükümleri gereğince elde 
mevcut olan şeker istihlâk resmi ile glikozlar 
hakkındaki hükümlerde Hükümete tam salâhi
yet verilmiştir. Öğünden itibaren, sıaym Ahmet 
Oğuz'un politik diye kullandığı, geçen Meclis
ler tarafından kabul edilen kanunlardır ki şe
ker fiyatlarına istihlâk vergisi zam miktarlarını 
tâyin etmiştir. Bu gün Hükümetin aldığı istih
lâk Vergisi zammı değil, fiyat zammıdır. Mahi-
ayrı olan. bir hususu, bir nevi politika oyunu 
olarak, şekere yapılan bu zam, vergidir, müsteh
likten almaeakfır demek ve binaenaleyh vergi 
mahiyetinde göstermek suretiyle iki ayrı ayrı 
mahiyeti birbirine karıştırmak, şüphesiz ki hu
kuki ifadeleri tevil etmektir. Bunu bendeniz 
kabul edemem. 

Arkadaşlar, ilk kanun 1930 tarihinde ve 
1718 sayı ile Dahilî istihlâk kanunu olarak Mec
listen çıkmıştır. Ve bu arada şekerin fiyatlarına 
1930 da 4 kuruş, 1931 de 5 kuruş, 1932 de 6 ku
ruş, 1933 de 7 kuruş istihlâk vergisi zammedil-
miştir. Fakat 1932 senesine gelince, biraz daha 
zam yapılmasını, diğer emsali bulunan ihtiyaç 
maddeleriyle münasebetini tâyin noktasından lü
zumlu görmüş ve üç maddelik bir kanunla, 1932 
de 6 kuruş alınacakken bunun istihlâk vergisi
nin 8 kuruş olmasını o zamanın icabına uydur
mak suretiyle, iki kuruş farkettirmiştir. Bu po
litika oyunu mudur? O zamanın Yüksek Mecli
si bunu bir zaruret telâkki etmiştir. 

Dr. SAtM ALİ DÎLEMRE (Rize) — O va
kit oyun oynıyaeak kimse yoktu. 
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HULÜSt ORAL (Devamla) — Hâlâ kadro j 

zihniyetiyle hareket ediliyo.ı, diyerek yalnız 
bugünkü Hükürneli değil eskileri de tenkit edi
yorum demek istiyorlar. Ben de o cihetten bu
nu arzettinı. Nihayet 193;"> t e şeker 55 bin tona 
baliğ olunea 4. kuruş 10 santim zammeden yeni 
bir İstihlâk Vergisi Kanunu çıktı. Bu fiyat zam
mı değildir. Bu, Meclisten çıkmıştır ve bu Mec
lis vergi tarhı salâhiyetini bu kelime ve mel in
lerle ifade etmiş ve kullanmıştır. 

1937 senesinde 3101sayılı kanunla da şeke
rin kilosunda, senelik 65 bin. ton istihsal esası
na göre. beş kuruş istihlâk vergisi alınmasını 
tesbit etmiştir. 

1942 senesinde, Millî Korunma Kanunu çık
tıktan sonra-ki 1940 da çıkmıştır - 14 kuruş 
munzam İstihlâk Vergisini indirmiş ve nihayet 
son iner'i olan 4385 sayılı ve 1943 senesinde çı

karılan kanunla 1943 senesinde çıkarılan-kanunla 
şekeri, 417 kuruş küb şekerden, 400 kuruş da toz 
şekerden munzam İstihlâk Vergisi alınmak üze
re tesbit etmiştir. 

Şimdi burada bir şey varidi hatır olur. Millî 
Korunma Kanunu 1940 tarihindedir, Bakanlar-
Kuruluna eşya fiyatlarını tesbit ve bunlara zam 
yapmak hakkını vermiştir ve yine bu kanunlar 
941, 942, 43, 44, 45 senelerinde çıkmıştır, bu ça
yı sualdir. Bu suali mukaddere verilecek cevap 
şudur : 

Fiyat, eşyanın demin arzettiğim gibi maliyet 
fiyatının üzerine zammedilen kârla değerlendir
dikten sonra piyasaya arzında yeni hâsıl olan 
avamilin, faktörlerin neticesi olarak fiyat üze
rinde arttırmağı ve diğer eşyalar ile mukayese 
neticesinde satışını tanzim icabettirinee, bunu 
hükümet yapabilir. Şekerin 50 kuruş olan İs
tihlak Vergisi, 300 kuruş olabilir, bu vâkıdır. 

Şeker 100 kuruş dersek maliyet fiati; yani esas f iat 
100 kuruş olur. İstihlâk resmi mülgadır, dedi
ğimiz zaman yine 100 kuruşa satılır. Nihayet 
devletin üzerinden alması icabeden miktardır k i ; 
o Meclisten girer çıkar. 

Yalnız zihinlere takılan bir şey olacaktır bu 
kanunun 4 ncü maddesinde. Bu kanun meriyete 
girdikten sonra mubayaa fiyatlarının arttırıl
masına zaruret hâsıl olduğu veya fevkalâde hal 
icabı olarak şekerin maliyet fiyatında tezayüt 
husule geldiğinde Maliye ve İktisat Vekâletle
rinde müştereken yaptıracağı tetkikat taayvün 
ettiği takdirde vergi miktarlarını münasip had-
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lere indirmeğe Bakanlar Kurulu salâhiyettardıv. 
Bu ne demek»ir? 

Arkadaşlar; Bakanlar Kurulu tetkikat yapa
cak, 500 kuruşa kadar İstihlâk Verigisiyle çıkar
dığımız, şekerin, maliyet fiyatında ucuzlamalar 
görülürse İstihlâk Vergisinde tenzilât yapacak
tır. Bu demek değildir ki, maliyet fiyatlarına sa
lâhiyeti yoktur. Bu,- hiçbir vakit, mevcut Millî 
Korunma Kanununun Bakanlar Kuruluna ver
miş olduğu salâhiyet, fiyat zammı salâhiyetini 
takyit eder demek değildir. Onu bu çerçeve için
de harekete mezun bırakmıştır. Şimdi arzettiğim 
gibi Anayasanın 84 ncü maddesi ile vergiyi tarif 
ettikten sonra, acaba, fiyat zammı dediğimiz ve 
vergi mahiyeti, vasfını hukuki veçhesi olmıyan 
bu fiyat zammı keyfiyetinde Bakanlar Kurulu 
zam yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Kanunsuz 
mu, değilmi? 

Arkadaşlar, bunları bendeniz müdafaa ede
cek değilim. Onları Hükümet müdafaa edecektir. 
Ben kanuni cepheden, salâhiyet noktasından 
tetkik etmekteyim. 

Şimdi, Sayın Başbakandan okudukları 3780 
sayılı 1940 tarihinde Yüksek Meclisin kabul et
tiği Millî Korunma Kanunlarında birinci madde
yi biliyorsunuz. Nihayet fevkalâde hallerde Hü
kümetin, bu kanuni çerçeve ve şartlar içinde 
alacağı tedbirleri nelerden ibaret olduğunu sı
ralamıştır. Nihayet öyle bir vaziyet olmuştur, ki 
Hükümet, Millî bünyede halk ihtiyaçlarını, ik
tisadi veçheyi, Millî savunmanın icabettirdiği 
hususları göz önüne alarak daima mütecessis ve 
hassas bir vaziyette toprağın altındaki ilk mad
deden en son maddenin hepsine kadar mura
kabe etmek suretiyle tesis, teşkil, tensik, fiyat
ların tesbiti, muvazeneyi temin, hattâ vatandaşın 
elinden değer fiyatla malını almak zaruretini 
duymuştur. Bu, İngiliz Kralının, bu harb dola-
yısiyle bütün İngilizlerin malı ve canı Kralın 
emrindedir, dedikleri gibi, bizde de Millî istiklâl 
için bu, kabul edilmiştir. 

31 nei madde, Hükümete bir de şu salâhiyeti 
vermiştir: Hükümet, dahilde lüzum gördüğü 
maddelerin âzami fiyatlarını, maliyet unsurla-
riyle bu maliyete zammedilecek âzami kâr had
lerini, bu maddelerin cins, nevi ve vasfını tâyin 
ve bunların kıymetini tesbit edebilir. 

Arkadaşlar, işte Anayasanın hükümlerine hiç 
aykırı olmıyan ve Yüksek Meclisin tedvin ettiği 
fevkalâde bir kanunla tatbikat alanında çalışan 
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Hükümet, şu kanun maddesiyle almış olduğu I 
salâhieti istimal etmiş fakat, bununla vergi ih
das etmiş değil, vergiye zammetmiş değil, fiyatı, 
lüzum görmüş, elli kuruş artırmıştır. Şimdi ma
liyeti hesap edebilmek için faktörleri elden ge
çirdim, ben bu hususta salahiyetli değilim, çün
kü iktisatçı değilim, fakat, bu hususta da mü
nakaşa ederek karşıdaki arkadaşlarla beraber 
Milleti daha ziyade tenvir etmemiz icabeder. 
Den de tenevvür edebilirim. Ben Başbakanın 
verdiği izahatın haricinde bir söz söylendiğine 
ve bir sedayı itirazın yükseldiğine şahit olama
dığım için nihayet kendi bilgimin hududu dâhi
linde bunu kabul etmekten daha doğru birşey 
olmadığını görmekteyim. Nihayet karşı taraftaki 
arkadaşlarımın bu münakaşadan kaçınmış ol
makla gerek kanun cephesindeki - çünkü ka
nunsuz demişlerdir - , gerek yol cephesindeki 
- çünkü yolsuz demişlerdir - kendilerinin iddia

larının kavli mücerretten ileri gitmediğini ifade 
ederek sözüme nihayet veriyorum. 

H A K K I GEDİK (Kütahya) — Bu sizin iddi
anız. Biz her vakit konuşuyoruz. Esbabı muei-
besini anlattık size. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Buyurun kür
süye. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kanunu geldiği zaman kürsüde görüşeceğiz. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Arzu eden arkadaşlar burada 
serbestçe görüşebilirler. 

HULUSİ ORAL (Denizli) - Millete hesap 
verin efendiler!. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Biz millete 
ne hesap vereceğiz? Şekere zammı yapan biz 
değiliz. 

BAŞKAN —- Buraya buyurursunuz, herkes 
istediği gibi görüşmekte sebesttir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Arkadaşlar; kıymetli vakitlerinizi zayi et
memek için bendeniz gayet kısa konuşacağım 
ve yalnız iki noktaya temas edeceğim. 

Şeker gibi istihsali, satışları ve fiyatlarının 
tesbiti Hükümetlerin elinde olan bu madde, gıda 
maddeleri gurupunun fiyat muvazenesine dâhil
dir. Bu iktisadi ve ticari bir kaidedir. Serbest 
piyasada satılan gıda maddeleri grup gruptur. 
Bu gruplardan birisi iaşe maddesidir. Binaena
leyh, iaşe maddelerine dâhil ve istihsali, fiyatının 
tesbiti, satışlarının idaresi Hükümetin elinde 
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olan şekerin fiyatının tesbitinde nazarı dikkate 
alınacak faktörler arasında bu fiyat muvazenesi 
kaidesinin de bulunduğunu kabul etmek lâzım
dır. 

Burada Sayın Başbakan Hasan Saka'nm ifa
de ettikleri gibi, bütün faktörler; maliyet, büt
çe açığı vaziyeti, istihlâk ile istihsalin mııtaba-
kati, bütün bunlar gayet doğru olup, fiyat zam
mının mesnedi hakkında verilen izahat da doğ
rudur. Bunlar üzerinde, bendeniz fazla durmı-
yacağım. Yalnız ve yalnız dördüncü bir unsur 
olarak, fiyat muvazenesi müdafaa edilmediği 
için bu nokta hakkında kısa maruzatta buluna
cağım. 

Şimdi şekerin mensup olduğu iaşe madde
leri manzumesini ele alıyorum; bunlar meselâ 
zeytinyağı, patates, peyniı, nohut, un ve sair 
maddelerin harbden evvel yani 1938.- 1939 fi
yatları ne idi.' Ahenk ile, bugünkü, yani içinde 
bulunduğumuz 1948 senesindeki fiyatları nedir? 

Görüyoruz ki, bu grupa dâhil gıda maddele
rinin fiyatları bir ahenk arzediyor. 1939 da şe
ker fiyatları tamamen bu ahenge dâhildir. 40 
kuruştur ve gıda maddeleri arasında da hiçbir 
kargaşalık yoktur. Sonra harb esnasında gerek 
gıda maddelri ve gerek şeker fiyatları üzerinde 
oynanmış, şeker beş liraya kadar çıkmış ve son
ra inmiştir. 1948 de, normal vaziyetin avde
tinde gıda maddeleri arasındaki ahenk yine tees
süs etmiştir. Fakat şeker 100 kuruşa indiril
mekle bu ahenk şeker lehine bozulmuştur. 1938 
ile 1948 arasında, Türk lirasının kıymetinde 5 
misli fark vardır. Hakikatte 1938 le 1948 ara
sında gıda maddelerinde ve sairede fiyftt farkları 
yoktur, fiyatlar sabittir; değişen sadece para 
kıymetidir. 1939 da 60 kuruşa olan zeytinyağı 
260 - 300 kuruşa çıkmış, beş misli fark göster
miş, un fiyatı 5 misli, peynir 5 misli! Pekâlâ şe-
şer? Şeker ise o vakit 40 kuruştu, neden 200 
kuruş olmasın? Çünkü mensup olduğu gıda mad
delerinin fiyat manzumesine göre ve fiyat mu
vazenesi bakımından şeker 100 kuruşa satıla
maz, şekerin de 200 kuruş olması lâzımgeliyor. 
Binaenaleyh, şeker fiyatı indirildiği zaman bu 
indirmeyi yapan Hükümetler diğer faktörler 
arasında fiyat manzumesini de nazarı dikkate 
alacaklardı, almamışlardır, şekeri 100 kuruşa 
indirmişlerdir. 

Bu bakımdan Hasan Saka Hükümetinin yap-
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tığı ameliye bir fiyat tashihi ameliyesidir. 
Şeker beş liraya satıldığı zaman istihlâk azal
mıştı, fabrikalar rekoltelerinden istok yapıyor
lardı. Hattâ bir zamanlar, hatırlarsınız, dışarı
ya şeker satılacaktır deniliyordu. Bunun ak
sine olarak şekerin 100 kuruşa indirilmesi üzeri
ne istihlâk çoğalmış, ve istihsalin iki misline 
doğru yürümiye başlamıştır. Eğer benim şah
si kanaatimi soracak olursanız, fiyatların 200 
kuruşa çıkarılmasında geç bile kalınmıştır. 

Şimdi yüz kuruşa inince, yüz kuruşta iken 
istihlâk 200 bin tona doğru çıkmaya başlamıştır. 
Ya, hariçten şeker gelecektir. Buna kabiliyetimiz 
olmadığına, bu kürsüden. Devlet adamı olarak, 
Başbakan ifade ettiler. 

Ya, şeker istihsâlini çoğaltmak yoluna gidece
ğiz. Bugün fabrikalarımızın kapasitesi yüzbin-
den fazlasını götürmez, Hükümet bugün, ne ya
pacaktır? istihlâki azaltmak için, fi at muvazene
sine, girmekten iktisadi ve ticari başka çaresi yok
tur. Kaide budur.. 

tkinci noktaya gelince; 
İkinci nokta şekere yapılan zammın aksülâ-

melleridir. Bendenizin şahsi kanaatim; eğer bn 
zam şekerden başka herhangi bir maddeye yapıl
mış olsa idi, bu kadar kıyamet kopmazdı, umumi 
efkârda bu derece şiddetli reaksiyon olmazdı. 

Her hâdisenin derinlikleri vardır, kökleri var
dır. Hâdiseler sathi olarak, yani üstten görülme
melidir. Neden herhangi bir maddeye Hükümet 

zam yaparken bu kadar aksülamel olmuyor da; hak
lı olarak, tamamen lıaklı olarak, şekerin 200 kuruşa 
çıkarılmasında bu karlar feveran oluyor. Şahsi 
kanaat olarak arzediyorunı. Bu, zamdan dolayı 
değildir, damdan mütevellit şahsi menfaatlar vu
kua gelip gelmemesinin kontrolundan ibarettir. 
Bunu itiraf ederiz. Sekizinci B. M. Meclisi bu 
itirafları yapmadıkça yani herhangi bir meselede 
eski fenalıkları, kötülükleri, suiistimalleri yapan
ları bertaraf etmedikçe bu dedikodu devam edip, 
gider. Benim şahsi kanaatim budur. Çünkü şeker 
fiatlerine, yirmi seneden beri yapılan zamlarda 
ve şeker ithalinde bir takım vurgunlar olmuştur. 
Bu vurgunlar birçok dedikoduları tevlit etmiştir, 
hattâ bazıları da mahkemelere kadar gitmiştir. 
Daha dün, bir yıl olmadı, bize şekere ait bir sui
istimalin evrakı geldi; Bu, dört milyon liralık bir 
suiistimaldir. O vakit, biz bunu, Parti Gurupun-
da uzun uzadıya görüştük. Evet dört milyon 
liralık bir süistimal, hem nasıl? O müessesenin ba-
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i smda bulunan adam kaym biraderiyle muvazaalı 

bir mukavele yapıyor. Şeker sandıklarını ihale 
ediyor. Minareyi çalan kılıfını evvelce hazırla-

I dığı için o da mukaveleyi ona göre yapıyor. 90 
kuruşa teslim olunacağı sandıkları 5 liraya alı
yor. îki buçuk milyon lira kain biraderine ka
zandırıyor. îşte bu gibi hâdiseler dolayısiyle 
şeker dedin mi, umumi efkâr sinirleniyor. Ben 
kendi hesabıma, umumi efkâra hitap ediyorum; 

' diyorum ki, bu son zam meselesinde ne Şeker 
Şirketinde bulunanların, ne de Hükümette bulu
nanların şahısları hesabına menfaat takip ettik
leri varit değildir. Eylülün birinden sonuna ka
dar İstanbul'da bulundum, piyasayı çok iyi bili
rim, on sene şeker satışlarını idare ettim, is
tanbul ve Anadolu şeker tüccarlarından tanı
madığım yoktur. Onların çoğu dürüs tüccarlar
dır. İçlerinde ihtikâra sapanlarda olabilir, fa
kat, bunlar pek azdır. 

Karne kalkarken kendilerine sordum, niçin 
fazla şeker alıyorsunuz? dedim. Aradan bir kar
ne zamanı geçti, boşluk var, dolduracağız dedi
ler. Biliyorsunuz karne zamanında herkes isle
diği kadar şeker alamadı, bir kilo alacakken 
yarım kilo aldı. Bakkallarda boşluk vrdır, onlar 
dır. içlerinde ihtikâra sapanlar da olabilir, fa
zım | 

Binaenaleyh piyasada gördüğüm vaziyet. 
! Karne zamanındaki boşluğu doldurmak için bir 
J tüccar fazla şeker almıştır fakat beyanname 
, istenince de o zamana kadar da ihtikâr yoluna 
J sapmış olabilirler, fakat bir kısım, az bir kısmı 

bu gibi hâdiselerde açık gözlülük olabilir, fa-
kat benim kanaatime göre; bu sefer ne Şeker 
Şirketinde bulunanlar, ne de Hükümette bulu
nanlar ve ne de benim dürüst olarak tanıdığım 
şeker tüccarları bu ne şahsi bir menfaat, ne de 

i bir ihtikâr yoluna sapmamışlardır. Gayet, dürüst 
olarak hareket etmişlerdir. Benim esasen bu me
selelerde söz almaklığımm birinci sebebi umumi 
efkâra karşı bu hakikati tebarüz ettirmekti. 

i Bugün vaziyet eskisi •'gibi değildir. Çünkü 
I Şeker Şirketindeki istismarcılar tamamen ekar-

te edilmiş, ajanlar da uzaklaştırılmıştır. Bu hu
susları umumi efkâra ve beni tanıyan piyasaya 
arzettikten sonra bu işin bir de politik safhası
nı arzetmek isterim. Af edersiniz biraz zamanı
nızı alacağım, gensoruyu veren arkadaşlara şah-

i san çok müteşekkir kaldım. Çünkü 20 seneden-
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beri Büyük Meclisin şu çatısı altında bu gensoru 
müessesesi işlemiyordu. 

A HM E D V EZİROÖ Ll (A i yon Ka rah isa r) 
Şimdi isliyor mu' 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) 
Bu müessese işlemiyordu. Bu muhterem arka
daşlar, vesile verdiler, gensoru yaptılar, bu mü
esseseyi isletmeye başladılar ve bize de fikirle
rimizi tanıameıı ayık ve objektif olarak söyle-

i 

mek fırsatını verdiler. Fakat, ne oldu, bir şeyler 
oldu, bunu yaptıktan sonra burada görüşme
meye, münakaşa etmemeye karar verdiler. 

Demokrat Parti mehafilinde şeker meselesi 
zannediyorum bir politik tabiyedir. Fakat. 
af buyurunuz, yine arzediyorum, politik tabi
yenin zamanı bu değildi geç kaldılar. Geçenler
de bize akseden suiistimal meselesinde neden 
harekete geçmediler': Onlar için en büyük bir 
fırsattı, onlar, gensoru da yapabilirlerdi, soru 
da... Ortada ortaklardan birinin mahkemeye 
gitmemesi gibi birşey de; vardı. Şu var. bu var.. 
Fakat onların bahçelerinde yaprak bile kıpır
damadı. 

BAŞKAN --- Mevzua geliniz Ahmet Bey. İs
ter bir meseleyi gen.sorii.luk görürler, ister öte
kini. Rica ederim mevzua geliniz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) 
Ben soruyorum, niçin bu fırsattan istifade et
mediler? Politik tabiye burada olurdu. Ben 
muhalif olsaydım gensoruyu ozaınan yapardım. 

BAŞKAN — Rica ederim sadede gelin. Baş
ka sahalara geçmeyin. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Efendim, sonra matbuat vardır. İstanbul ga
zetelerinde bu suiistimale dair Allah rızası için 
bir havadise bile raslıyamadını. Yalnız Ak
şam gazetesi bu mesele hakkında yazı yazdı, 
umumi efkâra malûmat verdi. Hani mücahit 
diye ortaya atılan Vatan Gazetesi.' Bu suiisti
mal hakkında niye birşey yazmadı. İş ceza mah
kemesine verildi. Gene yazmadılar. 

Aziz arkadaşlar; politikanın üstünde. Türk 
Milletinin menfaatleri vardır. Politika üstün
de memleketin menfaatleri vardır. Politikanın 
üstünde fazilet ve feragat vardır. (Sağdan; onu 
sizden bekliyoruz sesleri). (Soldan alkışlar). 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Biz 
de fazileti bekliyoruz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivrili. 

AHMET KEMAL SİLÎVRİLİ (İstanbul) — 
Aziz arkadaşlar, üç senedenberi devanı edege-
len mülıinı müzakerelerde mutlaka bir politi
ka sahası açılıyor. (Burası politika yeri se^ 
leri). 

Meselâ istizah takririni veren arkadaşlar. 
daha istizah önergesi okunurken. Başbakan 
daha cevap vermeden, derhal usul hakkında ko
nuşacağım diyerek, nihayet en mühim addedilen 
bu hâdiseyi konuşmaktım sarfınazar ediyorum 
diyor. Kanaatimce bu suretle bir jest yapıyor
lar. (Soldan doğru sesleri, gülüşmeler). 

AHMED VEZİROĞLF (Afyon Karahisar) 
— Onu takdir edenler anlar. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (Devamla) -
Buraya gelir, konuşunsunuz. Ben hem oraya do
kunurum, hem oraya; çünkü, doğru söyliyen 
bir adamım. Ondan sonra, Şemsettin Günaltay 
arkadaşımız çıktı, Halk Partisi namına bir jest 
yaptı, çıktı gitti. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; böyle jestle, politika ile, iddia 
ile. tek bir zihniyeti* bu memlekete hizmet ede
ni iveceğiz kanaatindeyim. Arkadaşlar, bendeniz 
bu istizah takririnde bir şey üzerinde durdum. 
Fakat jest yapabilmek için türlü türlü söyliycil
ler de var, istizah takririnde birçok kelimeler de 
var. Ben bunlara leferruatiyle gitmiyeceğlııı. 
ıspanağın kilosu bu memlekette, fevkalâde 
sulandıktan sonra 40 kuruşa satıldıktan son 
ra bu memlekette 100 kurusa şeker haki 
katen bedavadır. Bu, nihayet şu bizim gibi 
ayda 900 - 1 000 lira alan arkadaşlar ayda kul
landıkları 30 kilo şekere fiyat farkı olarak 15 
lira vereceklerdir. Fukara ne yapacaktır.' Fu
karanın balı vardır, daha fukarasının pancar ve 
üzüm pekmezi vardır, onlar bizden daha çok şe
ker yerler, politik lâflara kulak asmayın. (Gü 
lüşmeler). 

Ben bir husus üzerinde duruyorum; Hasan 
Saka Hükümeti, ondan evvelki Hükümet ve ba
dema gelecek Hükümet, ister Hükümet isterse 
Reisicumhur dahi mesai sahasında bir çerçew 
dâhilinde çalışabilir. Bu hududun haricine çı
kacak olursa onların hâkimi olan bu Büyük Mcc 
I is derhal onları sorguya çekmelidir. 

Arkadaşlar, eğer Hasarı Saka Hükümeti bu 
şeker fiyatına zam yaptığı zaman Millî Korunma 
Kanununa - numarası üç bin yedi yüz bilmem 
kaçtır - Millî Korunma Kanununa tevfikan .yap
tığı fiyat ayarlaması cihetlerini düşünerek yaptı 
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ise bu yanlıştır. Bu buraya girmez. Bir kasap 
dükkânında satılan et değildir; Sümerbankın 
çıkardığı kumaşların fiyatını, ticaretini tahkik 

»edip de manifaturacılara bunu şu fiyata sata 
çaksın demek değildir. Bu, yüz milyonları bir 
araya toplıyan bir vergidir. Vergi almak mutla
ka Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. 
Buradan karar almadan bir Hükümet cesaret 
edip bu işi yapmamalıdır. 

Simdi aziz kardeşlerim, görüyorum ve meni 
ıum oluyorum ki, dikkatle dinliyorsunuz; çün
kü seyrek çıkıyorum, bana bıkmadınız. Ama so 
nuuda politika sabasına dökersem darılmayın. 

Efendin), Masan Saka Hükümetinin, bu şe
kere fiyat zammını, tekrar ediyorum, Meclise sor
madan yapması doğru değildir ve bu kanuni de
ğildir. Bunun mutlaka Meclisten sorulması lâ
zımdı, yoksa bunu Millî Korununa Kanununa, 
filân numarayı taşıyan kanuna tebaan bunu yap 
tık demekle olmaz. Çünkü bu parayı alacaktır 
ve bir yere sarfedecektir. Ona cevap vermediler 
Ben dikkat ediyorum. Kğer bunu -bankalarda fon 
olarak alıkoyaeaksa, benim bildiğim fon demek 
resmi.... 

Dr. AZlZ UIIAS (Mardin) — itesmi istifçi
lik diyeceksin, ama. cevap verecek hazır. 

AHMET KEMAL SîbîVRÎLÎ (İstanbul) -
Evet istifçilik. 

Bendeniz geçen sene bazı işleri takip ederken 
bize fondan bahsediyorlardı. Diyorlardı ki; efen 
dim, % 20 noksanına fon verirseniz biz de size İs 
terlin ile ihracata müsaade ederiz. K-esmen bir 
karaborsa bu. Biz evvelâ kanunu kendimize tat
bik edelim, ondan sonra karaborsacılık yapanı 
yere vuralım, yani iğneyi evvelâ kendimize batı 
rai mı, ondan sonra çuvaldızı başkasına. 

Hükümet bu işde kanaatimce sıfırdır. Size 
kısa kelimelerle ifade edip sözümü bitirmek is
terini. 

Sadık Aldoğan'ın, ikinci Saka Hükümetine 
rey verilmesi sırasında söylediği gibi ben de. 
Halk Partili arkadaşlara hücum değil, rica ve 
istirham ile iyi düşünerek karar vermelerini ve 
su suretle karar vermelerini istiyorum. 

Hasan Saka Hükümetini bu cesaretinden du
ayı yere vuralım. (Gülüşmeler) 

Ona diyelim ki : arkadaş sen büyüksün ama 
senden daha büyük olan Cumhurbaşkanı vardır, 
o da bilmelidir ki, ondan da büyük B. Meclis var
dır. Bir daha yapacağın bir işi bizden sor. Bız-
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den sorsa ne olur? B. M. Meclisi zam yapılmasın 
mı diyecek, ben kendi hesabıma bir misli daha 
zam yapılması için rey veririm. Çünkü parasız, 
pulsuz bu işleri nasıl idare edecek Hükümet. 
Ucuzluk, ucuz olsun, her şeyde bir ucuzluk yapa
lım ama bunu nasıl yapalım. Fakat bunları nasıl 
yapacağız. Tabii Hükümet halktan alacağı ver
gilerle bu dümeni idare edeeek. Ama bu, bir 
kafadan, yani bu Meclisten çıksın. Yoksa disiplin 
kararı deyip de bu işin içfinden çikıvermiyelim. 
Meselâ geçende H. P. Grupu toplandı, verilen 
kararın neticesi gazetelerle ilân edildi. Grupta 
34 muhalif ve iki de müstenkif vardır. Buna 
mukabil 195 de muvafakat reyi verilmiştir. Bu 
H4 arkadaştan niçin dört tanesi gelip te bura
da izharı rey etmiyor? Part i disiplini varmış, 
partide konuşulan, d işarda konuşulmazmış. Ko 
nuşulmaz olur uıuv Bunlara salâhiyet verelim. 

Esasen korkacak ne var. Cumhuriyet Halk 
Partililerden, Parti grupu başkanına muhalif 
harekette bulundu, tüzüğe aykırı harekette bu
lundu diye bir kimsenin bile partiden çıkarıldı 
gına tesadüf etmedim. (Gülüşmeler, alkışlar). 
Eğer bizi partiden çıkarmazlar, amma ilerde 
Milletvekili olamayız diye korkuyorsanız bunda 
da korkulacak hiçbir şey yoktur. Derhal başka 
bir partiye, intisap edersiniz istediğiniz elden 
Mebus çıkarsınız (Gülüşmeler, şiddetli alkışlar) 

SEDAD PEK (Kocaeli) Biz onu yapamı
yoruz. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (Devamla) 
- Şu halde sizin gibi 400 tanesi bir kitle halin
de bir araya toplanmış olan Halk Partili Millet
vekilleri için hiçbir korku yoktur. Tekrar "rica 
ediyorum, Hasan Saka burada ise darılmasın, 
lıenim kanaatim budur. Hiç olmazsa bundan 
sonra yapacağı işi burada Büyük Millet Meclisi 
vardır diye bize sorsun. Maruzatım bundan iba
rettir. 

NÎYAZİ AKSU (Antalya) — Sayın arkadaş
lar, Ahmet Kemal Silivrili arkadaşımızın kendi 
diliyle konuşmasından ve tavzihinden sonra söz 
almak biraz güç. Ben de bir şey anlamak için 
kürsüye geldim. lOvvelee söz almış değilim, simdi 
aldım. 

Arkadaşlar, bugünkü toplantımızın gayesi 
no idi .' Bir gensoru vardı, bunu soran arkadaş
larla. burada hesaplaşacaktık, Hükümetin bir işi 
hakkında hesap soracaklardı. 
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Arkadaşlar, ben bir vilâyette bulunduğum 

zaman şeker fiyat mm artırıldığını duydum, en
dişe etmiştim. Hükümetin yanlış bir tedbir alma
sından halkla temas ettim. TTiç şüphe yok ki, mu
halif arkadaşlar itimat buyursunlar ki, Bizim 
içimizde de memleket dâvalarını geniş ölçüde 
uzun uzun derinliğine düşünen " vatanseverler 
vardır. O halde ne oldu da bu işin münakaşasın
dan satfmazar edildi ? Acaba, şeker dâvası gibi 
ana bir maddenin fiyatının artırılması dâvasını 
konuşmak için mi geldik buraya ? yoksa muhalif 
arkadaşların bir politik oyundan mı ? onlar, siz 
Hasan Saka'ya itimat reyi vereceksiniz, diyorlar, 
sonra kalkıp gidiyorlar. Ne yapacağız ? Düşüne
ceğiz o halde bu bir şeker dâvası değil, bir kabi
ne düşürme davasıdır. Önerge ortaya atıldığı 
zaman kendileri gibi kalbleri vatan aşkıyla çar
pan arkadaşlarımız memleket dâvasının konuşul
masını beklerlerken, burada yüksek sesle «Memle
ket, Millet diye bağırmaları », esas dâvayı bırak
maları, bir milletvekili için biraz ıstıraplı oldu, 
bunu görmekle üzüldük arkadaşlar. 

Arkadaşlar; parlâmento hayatında münaka
şalar bir yere tevcih edilmez. Memleket dâvasın
da, ne Hasan Saka vardır, ne bir başkası, dâva 
ortaya konur ve açıkkâlble konuşulur. Biz de böy
le beklerdik! Halbuki dâva kabineyi düşürme 
dâvası olarak ortaya kondu. Nihayet sonra arka
daşlar da çıktılar gittiler. 

Şeker meselesi ve bir çok takrirler ortaya kon
du, C. H. P. si Meclis Gurupu iki gün toplandı, 
uzun derin konuştu, arkadaşlar meseleyi incele
miş, inanmış ve ondan sonra buraya gelmiştir. 
Kendileri arzu etselerdi inandırmak için hem ka
nuna, hem de memleket sevgisine ve Millî Müda
faaya dayanan ispatları önlerine serecektik. Ne 
yazık ki burada yoklar. Bunu ifade etmekle ikti
fa ediyorum. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) - - Muh
terem arkadaşlar; şekere yapılan zammın Millî 
Korunma Kanunu gereğince Hükümete tanınan 
azami fiyat tespiti, mi, yoksa kanunen cibayet 
edilmesi gereken bir vergi mi olduğu konusu 
üzerinde konuşmak için söz almış bulunuyorum. 

Hükümetin salahiyetli ve mesul erkânı muh
telif beyenlarında ve bizzat Başbakan bu gün 
huzurunuzda yaptığı açıklamada şekere yapılan 
zammın Millî Savunmanın devam edegelen mas
rafları sebebiyle husule gelen bütçe açığını ka
patmak için cibayet edileni munzam bir istih-
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lâk vergisi olduğunu söylemiş bulunmaktadır
lar. Esasen buna vergi demekten başka da çare 
yoktur, Ha) böyle iken hukuki görüşlerine inan
dığım Hulusi Ora), arkadaşımız l.lükümetin ver
diği izahatın şümulü dışına çıkarak .ve tevil yo
luna saparak bu zammın Hükümetin yetkisi içi
ne giren bir konu olduğunu izaha yeltenmesi 
beni söz almaya mecbur etti. 

Arkadaşlar, derhal söyliyeyinı ki Hüküme
tin böyle bir hakkı yoktur. Tanımak da korkunç 
ve tehlikelidir. 

Filhakika, Millî Korunma Kanununun o i nci 
maddesi Hükümete bir hak tanıyor. O hak da, 
âzami fiyat tesbiti işidir. 

Arkadaşlar, şekerde bu fiyat önceden tesbit 
edilmiştir. Maliye unsuru belli; 52 kuruş 72 
santim zait kâr, o da verilmiş. Zait istihlâk 
Vergisi o da muntazaman almıyor. Ohalde bu 
defa fazla olarak alınan % 50 yi aşan fark ne
dir? Düpedüz İstihlâk Vergisidir. Denildiği gi
bi şekere yapılan zam ile tutan baliği âzami 
fiat idiyse bu fark niçin müesseseye verilmi
yor da Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankasında 
açılan bir fona alınıyor. Bu da gösteriyor ki, 
yapılan zammın maliyet ve âzami fiatla hiçbir 
alâkası yoktur. 

Mukaddema şekerin 540 kuruşa yükseldiği 
tai'ihte Hükümet böyle bir yolu iltizam etmiş 
yani Meclisi Âlinin muvafakatini almaksızın 
bir yolu iltizam etmiş yani Meclisi Âlinin mu
vafakatini almaksızın bir kanuna ihtiyaç meso. 
bulmaksızın çıkardığı bir kararla yürürlüğe 
koyduğu biı- Koordinasyon kararı ile şeker fi-
atlarma zam yapmıştır'. Ozaman Yüksek Mec
lis harekete geçmiş yapılan zammın binnetiee 
İstihlâk Vergisini artırmak olduğunu, bunun ise 
Meclisin eümlei vezaifinden bulunduğunu açık 
lıyarak çıkardığı 4385 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi ile bir taraftan şekerden alman İstih
lâk Vergisini artırmış, diğer taraftan vazettiği 
4 ve 6 nci madde ile de vergiyi artırmak şöyle 
dursun indirmeyi dahi 3 ay içinde Meclise ıır-
zetmek mecburiyetini koymuştur. 

Arkadaşlar; bu kanun halen mer'idir. Hem 
unutmıyalım ki, artırmada Hükümetin istinat 
etmiş olduğu ve bununla kendisine hak tanıdı
ğını sandığı 3780 sayılı Kanunun meriyeti za
manında yürürlüğe konulmuştur. 

Görülüyor ki, Yüksek Meclis bihakkın has
sas davranarak demiş ki, istihlâk Resmine zam 
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yapmak Anayasanın Hf) nci maddesine göre 
olur. Yani hu madde mucibince bütün vergiler 
kanunla alınır ve salınır Bunu ise ancak ye an
cak ben yakarım. 

Arkadaşlar: sekere yapılan zammın vergi 
olduğunun bir delili de hu zammın mesnedi 
olup Bakanlar Kurulunun 8/7972 sayılı Kara-
riyle yürürlüğe konulan 759 sayılı Koordinas
yon Kararının fi neı maddesinde satıcılardan 
alınan beyannamelerin kontrol ve tesbiti işinin 
mahallin en büyük mal memurlarına bırakıl
ması keyfiyetidir. Hep bilirizki bu memurların 
vazifeleri vergi tarh ve cibayetidir. Şuhalde bu 
defa Hükümetin yaptığı gayri kanuni artırma 
ile halktan fazla olarak tahsil edegelmekte ol
duğu ve fon olarak Ziraat Bankasına yatırdığı
nı söylediği şey düpedüz Vasıtalı Vergidir, ar 
kadaşlar. Vergiyi Anayasanın 8ı> nci maddesi 
hükmüne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
salar. Ve onun emriyle, onun yaptığı kanunla 
cibayet olunur. Demek oluyor ki, Saka Kabi
nesi hiçbir suretle bıı hususu nazarı itibara al
mamış. Anayasayı açıkça çiğnemiştir. Bunu 
yapan Saka Kabinesine itimat reyi vermek şöy
le dursun, yapmış olduğu bu hareketin hesabını 
vermesi için Divanı Aliye göndermekten başka. 
yapılacak birşey yoktur. 

BAŞKAN Reşad Aydınlı. (Yok sesleri), 
Ekrem Oran. (Yok sesleri). 

KEMAL TURAN (İsparta) — Gayet kısa 
konuşmak istiyorum. Ben daha çok, şimdi ben
den önce konuşan Hazini Bozca arkadaşımı ce-
vaplıyacağını. Bilhassa yapılan zammın Anaya
saya uyup uymadığı yani kanuni olup olmadığı. 
yahut- Hükümetin kanunsuz bir iş yapıp yapma
dığı üzerinde kısaca duracağını. 

Kemal Silivrili arkadaşım Hükümet buna 
cevap vermedi dedi. Böylece gerek onun açıkta 
kalan sualini kısaca cevaplandırmak, gerekse 
Mazim Bozca arkadaşımızın, henüz hafızaları
mızda taze duran mütalâalarını cevapsız bırak
mamak için söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; filhakika herhangi bir Hükü
met vergi tarhederse, bu Meclisten kanun çık
madan, Meclisten çıkıp kanun halini almadan 
vergi tarhederse Yüce Divana gitmesi lazımge-
lir. Elbette hiçbir Hükümet hiçbir suretle vergi 
tarhedemez. Vergi koymak hakkı Büyük Mec
lisindir. r'akat burada mevzuubahis olan şey 
vtM'ui kovmak kararına bizi hazırlamaktır. Yani 

bundan evel.ki bütün şeker mevzularında olduğu 
gibi. Bunlar çok te'kerrür ettiği için saymak is
temem. 

İM>na ayrılan bir parayı i'». M. Meclisi ya
kında yapacağı bir kanunla vergi olarak kabul 
ederse bu para vergi olacaktır. Yok, vergi ola
rak kabul etmezse. B. M. Meclisi bunu pancar 
müstahsıllarma vereceğim, yahut filân hastaneye 
bağışlıyacağım derse. Meclisin bu kararı kanun 
mahiyetini alır ve para oraya sarfedilir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bu nasıl şey? 
Böyle saçma şey olmaz. 

KEMAL TURAN (Devamla) -'- Binaena
leyh, Hükümet vergi koymuş değildir. Yergi 
koyacak sizlersiniz ve bizleriz. 

Nitekim bundan evvel, 1942 de de olduğu 
gibi, bundan sonra da bu paranın nereye sari'e-
dileceğine dair bir lâyiha encümenimizde konu
şulup Heyeti Umumiyenin tasdiki na iktiran 
edecektir, kanunlaşacaktır. Binaenaleyh, va
tandaşlarımın zihinlerinde. Hükümet bir ka
nun olmadan vergi tarhetıniştir, fikrini gider
mek lâzımdır. Bu, yerinde olmıyan bir şeydir. 

Nitekim bunu, Demokrat Partili arkadaşlar
ınız da verdikleri Gensoru önergesinde; Hükü
metin her nasılsa elde edilen bir yetkiden fayda
lanarak fiyatı artırdığı şeklinde ifade edilmiş
tir. Fuad Hulusi üstadımız kanunsuzluk sözü
nü Gensoruya koymamıştır. Burada gerçi ifade 
ettiler, l'akal yazılı olan önergede; her nasılsa 
elde edilen yetkiye dayanılarak, diyorlar. Hal
buki, bu yetki Millî Korunma Kanunu ile veril
miştir. Büyük Mecliste günlerce müzakere edil
miş, defalarca ilâveler ve taylar yapılmış bir 
kanundur. Bu yetkiye göre Hükümet bir fon 
tesis etmiştir şeker üstüne. Bu fon Büyük 
Meclisin emrine konmuş bir paradır. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - - Büyük Millet 
Meclisi tüccar mı? 

KEMAL TURAN (İsparta) - İşi arkadaş-' 
1ar izah etmişlerdir. Ben de yalnız bıı cephesini 
aydınlatarak, sözlerime son veriyorum, vaktini
zi fazla almak istemem. 

BAŞKAN --- Birinci defa söz alan arkadaş
lar bitmiştir. Şimdi ikinci defa söz alan arkada
şa söz veriyorum. 

EKREM ORAN (İzmir) Efendim; bende
niz de bu tatil sırasında şekere zam yapılmış ol
duğu havadisini alınca, bunun yapılmış olan bc-
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yanala ve ötedenberi memlekette ucuzluk yara
tılmak dâvasında olduğumuz halde zam yapılma
sının memlekette bir pahalılık yaratılmak isten
diğini gösterdiği için bir önerge vermiştim. Bina
enaleyh, arkadaşlarım lûtt'ıı müsamaha buyu
rurlarsa, bendeııiz de noktai nazarımı arzetmek 
isterim. 

W fendim; Hükümet, 1 Kylûldc şeker vesikası
nı kaldırarak serbest bırakmıştı. Eğer bir zam 
yapılmak icabediyorsa tam sırası idi, o vakit yap
ması lâzımgelirdi. Hükümet 17 gün sonra ve pi
yasa tamamen şekerle dolduktan sonra böyle bîr 
karar almış olmasını kendi görüşüme göre doğru 
bulmadım ve binaenaleyh, bir takrirle Hükümet
ten sordum. 

.Simdi mütaaddit de fal ur gerek Vekilin, ge
rek Başbakanın vermiş olduğu izahat beni tatmin 
etmiş olabilir, veyahut tatmin etmemiş olabilir. 
Benim bir takrir vermiş olmaklığım behemehal 
Hükümetin aleyhinde konuşmaklığımı icabet t ir
mez. Bir defa belirtmek isterim ki, Hükümetten 
soru soran bir arkadaş behemehal Hükümeti din
ledikten sonra tatmin edilmişse ben tatmin edil
dim demekten daha tabiî ne olabilir. Binaenaleyh 
takrir veren arkadaşlardan ol m aklığımla bera
ber Hükümetin vermiş olduğu izahatı kâfi de gör
müşüm dür. Bu ciheti belirttikten sonra bir nok
taya işaret etmek isterim. Ben bu sual takrirle
rinden sonra Sayın Demokrat Partisinden 1") ar
kadaş bir Gensoru takriri verdiler. Bu Gensoru 
takriri yüksek malûmunuz olduğu üzere kabul 
edildi ve, bugün okundu. 

Şimdi cereyan eden müzakerenin sonunda 
Muhterem F,Juad Hulusi Beyefendi bir çok vesa
ikin ortaya atılacağını, birçok delillerin meydana 
konulacağını ve fakat bütün bunlar yapılmış ol
sa dâhi, Grupun karara varmış olması itibariyle 
bunların ortaya konmasının manasız olacağı yo
lunda beyanatta bulundular. Halbuki muhterem 
arkadaşım bahs buyurdukları bu büyük ve kuv
vetli delil ve vesikaların bir tanesini dahi henüz 
Meclise nunmuş değildir. 

»Şimdi faraza, kuvvetli delil ve vesikalarla 
Yüksek Heyetinizi tenvir buyurmuş olsalardı ih
timal ki itimat meselesini- mevzuubahsetmek için 
arkadaşlardan birisi veya takrir sahiplerinden bi
risi veyahut doğrudan doğruya Hükümet itimat 
veya ademi itimat reyi istiyecekti. Çünki Genso
runun vâsıl olacağı nokta odur. Şimdi bizim Ni
zamnamemizde Hükümete itimat veva ademi iti-
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mat reyi vermek için muhakkak surette Grupu-
muzun bir karar alması gerekir. Grup ya itimat 
kararı verecek veya ademi itimat kararı verecek 
veyahut da bütün rüfekanın itimat veya ademi iti
mat reyi kullanmasını serbest bırakacaktır. Böyle 
bir karar almadan buraya gelmesi doğru değil
dir. Zaten bu bizim Nizamnamemizin icabıdır. 
Zaten büyük şefler Demokrat Partinin Liderle
ri önde giderleri bizden ayrılmış olan arkadaş
lar olmaları itibariyle bizim Nizamnamemizi 
bizim kadar bilirler. Binaenaleyh siz bir karar 
almadan buraya geleceksiniz demeleri yanlıştır. 
Bu bir. 

Biz karar aldıktan sonra eğer onlar Hükü
metin hakikaten kanunsuz yolsuz fena hareket 
ettiğine dair Muhterem Heyetinizi ikna edecek 
vesika ve delilleri veya mantıki beyanat yapa
cak olurlarsa heyetinizin kanaatini değiştirir
le rse derhal müzakereyi (erkederek grup halin
de toplanıp hâsıl olan müzakere şekline göre 
edindikleri kanaati yeniden müzakere mevkiine 
koymakta hiçbir mâni yoktur arkadaşlar. 

AHMET TAHT A KİLİÇ (Kütahya) — Bunu 
yapmalıydınız. 

EKREM ORAN (Devamla) — Bu yolda bir 
karar alınmış olması hiçbir vakit kendilerinin 
müzakereden çekilmesini icabettirmez. 

Şimdi Muhterem Euad Hulusi Beyefendi bu
radaki byeanatlarından. sonra «Grup Reisimiz 
müzakereden çekilecekleri ve takrirlerini geri 
aldıkları» gibi bir beyanda bulundular. Eğer 
takrirlerini geri almışlarsa ben takabbül ediyo
rum. 

Aİ1MED VEZİROĞLi; (Afyon Karahisar) 
— Öyle bir eşy olmadığını tekrar tekrar söy
ledik. 

EKREM ORAN (Devamla) — Efendim, ben
deniz Millet ve Devlet işlerinin.... 

AHMED VEZlROĞLi: (Afyon Karahisar) 
Meclise mal olmuş bir takrirdir. 
EKREM ORAN (Devamla) --— Bağırmaktan 

ziyade sükûnetle görüşülmesinin daha doğru 
ve Millet ve memleket lehine olacağına kani 
olmuş ve olmaya başlamış bir arkadaşınızım. 

AHMED VEZlROGLU (Afyon Karahisar) 
— Senin önünde mikrofon var, ben duyurmak 
için bağırmak mecburiyetindeyim. 

EKREM ORAN (Devamla) - Ben dik kafa
lı imişim. Reis Bey, nazarı dikkatinizi c el hede
rim. 
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ı Öyle demedi sesleri i O halde yanlış anlamışım. 

BAŞKAN Rica ederim. Ekrem Oran sözü 
bırakın. 

(Afyon Milletvekili Ahmed Veziroğluna lıi-
•1a.pla) Size soyuyorum. Muhtelit' defalar söy
ledim', kürsü açıktır , hoş saatlerimiz nihayetsiz
dir. Burada görüşün. 1 îmııı bir defa daha size 
sövüyorum. 
(So ldan ; köşe başından konuşuyorlar sesleri) 

EKREM ORAN' (Devamla) - Arkadaşım 
böyle bir şey olnıdığuıı söylediler. Müsaade 
eılerseni/, Fuad Hulusi b e y i n ; muhterem Mec
lisle söyledikleri sözleri aynen okuyacağın ı : 
«Kendileri buradadı r , yanlışsa tekzip ederler. 
Şimdi aynen okuyorum :» Bu suret le zam karar ı 
nın ne kada r kanunsuz ve yersiz o lduğunu bu 
kürsüden belirtmek için hazır lanmış olan ar
kadaşlar ımız böyle hareket etmekle bu kara
rın yara t t ığ ı mahzurlar ı ber taraf edecek netice
ler elde etmek ümidini besliyorlardı . Halbuki 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Orupu genso
runun açılmasına ka ra r vermiş diğer t a ra f t an 
da Hükümete i t imat reyi vermeyi kara laş t ı rmak 
ve bunu ilân etmekle şimdi açılacak olan müza
kerelerin taıııamile neticesiz kalacağını önceden 
meydana koymuş bulunuyor . Demek oluyor ki, 
şimdi açı lmakta olan müzakere ne şekilde cere
yan ederse etsin, ileri sürü len müta lâa la r ve ge
t ir i lecek delil ve ves ikalar ne kuvve t te bulunur
sa bulunsun indice aynı olacaktır . Hüküm ver
mişsiniz. Part imiz - kendi şahsı değil - partimiz 
böyle bir hal karşıs ında müzakerelere kat ı lmayı 
faidesiz ve mânâsız te lâkki e tmekte taıııamile 
haklı sayı lmak icabeder.» 

Ne demekt i r a rkadaş l a r? Şimdi bendenizin 
bu cümleden, son okuduğum cümleden, siz k a r a r 
vermişsiniz, biz size ne k a d a r vesika get i r i rsek 
getirelim, ne k a d a r delil söylersek söyliyelim, 
sizin varacağınız t ek netice i t imat reyi vermek
ten ibare t t i r . Binaenaleyh müzakere faydasız
dır, yani müzakereye girmiyeeeğiz. 

Alt t a ra f ında bir cümle d a h a var , b u n u te
yit ede r : «Diğer t a ra f t an bu görüşmelere katı l
mak demek, peşin verilmiş hükümler le t k t i d a r m 
ötederıberi alışmış olduğu tek taraflı hüküm ve 
k a r a r l a r ı n bazicesi olmak demektir .» Yani biz 
sizin karar lar ın ız ın bazicesi. olamayız. 

İşte Sayın (Urup Reisi Şemsett in Güna l tay 
da gayet tabii o larak eğer bu sözlerden maksut 
hepimizin şimdi anladığı gibi. siz kararınızı vermiş-
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siniz, müzakere yapnııyacağız, bu müzakereye de 
lüzum y o k t u r : Çünkü müzakereyi yapacak esas 
i t ibar iyle Demokra t Pa r t id i r , onlar çeki ldikten 
sonra, so runun geri kalması lâzım gelir dediler. 
Bunun üzerine Reis arkadaşımız onlar müzakere 
e tmiyorlarsa , gensoruyu ben kabul ediyorum, 
müzakere devam edecekt ir dedi . 

Şimdi ben zannediyorum ki maruzat ımı söy-
liyebildinı, anlatabi ldim. 

İk i nok ta yan l ı ş t ı r ; 
Bir, g rupumuz bilhassa Gensoru neticesinde 

i t imat veya ademi i t imada vâsıl olması ihtimali
ni nazarı d ikka te a la rak kendi a ras ında görü
şü]) bir ka ra ra va rmak mecburiyet indedir , bu, 
nizamnamemizin bir icabıdır, biz bunu yapt ık 
ve yüksek Meclisin huzuruna tanı ka ra r almış 
bir vaziyette geldik. Ni tekim ki kendi ler i de 
görüşü}) müzakereye iş t i rak etmemek karar ın ı 
a lmışlardır ve bu rada şimdi söyledikleri ve be
nim okuduğum ve belir t t iğim gibi kendi arala
r ında, gurup la r ında konuşarak müzakereye işti
r ak etmemek karar ın ı a lmışlardır . Nitekim De
mokrat Part i l i a rkadaş la r ın o tu rduk la r ı s ıralara 
bakacak olursak boş gibidir ve hiçbiri söze 
kr ısmamışt ı r . Zannederim ki mâruzâtımı bu va
ziyet bilfiil teyi t e tmektedir . 

A H M E T TAI1TAKJLJÇ (Kü tahya ) — Mu
ha tap Par t i ler değil, Milletvekil leridir . 

EKREM ORAN (Devamla) Ben noktayı 
nazarımı arzet t im. 

BAŞKAN Sadık Aldoğan 

Gf. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karah isa r ) 
• Muhterem arkadaş lar , yine evvelden arze-

deyim. ki, bu konuşacaklar ım her türlü par t i 
mülâhazasının dışında, ka lacakt ı r . Ben. evvelâ 
Anayasa bakımından düşündükler imi anlataca
ğını. 

Anayasamızın 7 ne i. maddes inde ; <c Meclis 
her vakit Hükümet i denetl iyebil ir ve düşürebi
lir» kaydı vardır . Bu, B. M. M. nin Millet ha
kimiyetini kul lanmasının fiilî bir delilidir. Ma-
lûmuâlinizdiı ki, şimdiye k a d a r İni. «gensoru» 
dediğimiz istizah takr i r i , bunu. t a tb ik etmiş 
değiliz. 

Şimdi bunun için ta tbik etmemişiz, ne ol
muş falan, bunların üzerinde durman ın amelî 
hiçbir kıymeti yoktur . Faka t Gensoru, Hüküme
tin sık sık denetlenmesi ve Millet Meclisinin 
devamlı murakabesi al t ında bulundurulması 
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için lâzım olan bir tesistir. Demokrat Partili 
arkadaşların takririni ve bu takririn Millet 
Meclisinde ekseriyet tarafından kabul edilmiş 
olmasından bir haz duymuştum. Ve artık haki
miyet kayıtsız şartsız milletindir, esasınım mü
eyyidesini devamlı olarak görmek imkânına ka
vuştuğumuzdan dolayı şahsan çok haz duydu
ğum gibi, bütün arkadaşlarını, bilaistisna he
pinizin de aynı sürura, aynı hazzı duyduğunu
za eminim. 

Demokrat, Partili arkadaşların bu istizah 
takririni, ne maksatla verdiklerini, tabiî kendi
leri ile beraber bulunmadığım için bilmiyorum. 
(Gülüşmeler) Fakat bir istizah takriri verilir
ken dikkat edilecek mesele; mutlaka o takri
rin neticesinde «motion de censure» dediğimiz, 
yeni bir takrirle Hükümeti devirmek lâzımdır. 
Ona cesaret edebildiğimiz zaman, delilleri tama
men hazırladıktan, işi iyi bir tarafından yaka
ladıktan sonra bunu yapmak her halde iyidir. 
Fakat bunun için adamakıllı hazırlanmak, lâ
zımdır. Bu istizah takririnin içerisinde bence; 
en mühim nokta Kemal Silivrili arkadaşımız 
Hazim Bozca'nın. ve daha bir iki arkadaşın 
ileri sürdükleri bir fikir vardır. P>u da, bu 
zammın bir vergi mahiyetinde olduğu muhak
kak olmasıdır. Bu takririn en kuvvetli tarafının 
bu olması lâzımgeliı. Öbür tarafı hiç uğraşmaya 
bile değmez'. G örüyorsun uz ki, konuşurken ga
yet tarafsız konuşuyorum. (Bravo sesleri). 

Şimdi, geliyorum diğer bir meseleye: Hepi
nizden çok rica ederim, tek parti zamanında 
alışmış olduğumuz bazı şeyler vardır ki. itiraf 
edelim, bunları kabul edelim. 

Muhtelif partiler sistemine geceli çok az 
oldu. Hepimizin bu hususta melekemiz,yoktur. 
Fakat birbirimizi, tehdide, muaheze etmeğe de 
hakkımız yoktur. Amma her şeyi kemali sami
miyetle söyliyeliın; ve el birliğiyle bunları dü
zeltelim. Fena ise veyahut doğru olmadığını 
ispata çalışalım. Yanlış olduğu anlaşılırsa sami
miyetle, kabul edelim, bu bir Anayasa mesele
sidir, bu demokratik bir meseledir. Bunu parti 
mülâhazaları dışında tutalım. Bu işleri el birli
ği ile yapalım. Meselâ: muhtelif partiler siste
minde H. P. faraza 200 kişi olsun, veya 250 ol
sun. Diğer iki partiden bir tanesi yüz, diğeri de 
yine yüz falan olsun. Veyahut Cumhuriyet 
Halk Partisi 200 kişi olsa. diğer iki parti de 
250 kişi olsalar. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Allah göster
mesin. 

Ol. SADIK ALDOGAN (Devamla) — Allah 
göstermesin diyorsunuz, (gülüşmeler) rica ede
rini, bu. arkadaşın söylediğini kabul buyuru
yor musunuz? (Hayır sesleri). 

Şimdi Halk Partisi 200 kişi olsa yahut Halk 
Partisi demiyelim de Demokrat Parti 200 kişi 
olsa, diğer iki parti de 100 ve 150 kişi olsa, 
ozaman verilen bir istizah takriri üzerine, oturup 
da böyle kendi kendimize gelin güvey olabilir 
miyiz? Sorarım. Olamayız! Yani biz ittifak ile de 
karar versek öbür taraf anlaştıkları zaman, biz 
ekalliyette kalırız; Hükümeti devirirler, bu, ga
yet basit bir şeydir. 

Temsili nispî esası üzerine seçim yapılmıyan 
yerlerde, daima ekseriyet böyle kahir bir ekseri
yet olur ve ekalliyet miktarı az olur. Nitekim 
bugün böyle olduğu gibi. Arkadaşlar istirham 
ediyorum, hepinize hitap ediyorum, sizin bu 
kadar kahir ekseriyetiniz varken, n'eden akalli-
yete hürmet etmiyorsunuz. (Ediyoruz sesleri da
ha ne yapalım sesleri). Hayır! etmiyorsunuz. 
ben gayet bitarafane konuşuyorum, beni sizin 
içinizde farzedin arkadaşlar, (Gülüşmeler). Bu 
rada el birliğiyle kardeşçe tartışalım; yine ekse
riyet sizdedir. Yine istediğinizi yaparsınız. (Gü
lüşmeler, gürültüler). Kiendim rica ederim be 
nim mâruzâtımın seyrini bozuyorsunuz. (Devam 
edin sesleri.) Mademki, bir istizah takririni ka
bul buyurdunuz, gelin bu takrir üzerinde serbest 
münakaşa yapalım. (Daha nasıl yapacağız ses 
leri.) Bvet yapılıyor ama, gelin bunu Halk Par
tisinde yapmıyalım, burada el birliğiyle yapalım 
diyorum. (Soldan, ohalde partileri kaldıralım. 
mı sesleri.) Asıl demokrasi budur. Demin arzet 
tiğim şekilde olursa, Partinizde bu işi yapamaz 
siniz ve bizi, akalliyeti bir emrivaki karşısın'!;! 
bulunduramazsmız. Bu yaptığınız doğru değil
dir. Kardeşçe münakaşa yaparız. Meselâ orada 
34 - 35 kişi ademi itimat beyan ettiler. Bu mese 
le orada müzakere edilmeseydi, bu 35 in yanı
na bir üc 35 daha girecekti. (Soldan ovakit par
ti mi olurdu sesleri.) Olurdu efendim. Ben bu 
söylediğiniz işin doğru olmadığını arzediyorum. 
tnşaallah bundan sonra yapamazsınız. (Gülüşme
ler.) Gelirsiniz hep beraber, nasıl şimdi müna
kaşa ediyoruz böyle kardeşçe, güzelce, tatlı aeı 
münakaşa ederiz, reylerimizi veririz, ondan 
sonra yine sizin dediğiniz, ekseriyetin dediği 
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olur. Nive çekin ivorsunuz: (Sağ tarafı postere ; 

t 

i'ek) bun la rdan mı çekmiyorsunuz? (Soldan bira i 
vo .sesleri, alkışlar, onlar kaçtı sesleri.) j 

\)v. AZİZ F R A S (Mardin) - Nizam böyle- | 
dir. 

(il. SADIK ALDOtfAN (Devamla) - - Arka 
•dallın nizam böyledir diyor. Efendim, sizin ni
zamınız tek pa r t i zamanında yapılmışt ır . Düzel 
ti'rshıiz bunu, demokrasiyi tatbik edersiniz. 

Size şimdi Fransız Anayasasından bir madde 
okuyayım : 

«Diyor ki; Hâkimiyet Fransız Milletinindir. 
Milletin hiçbir kısmı (aucune section d u peuple.) 
İster ıonda sekiz, ister onda dokuz olsun hâkimi
yet hakkını yalnız 'kendine hasredemez. Biz ço
ğuz diye tahakküm etmek hakkımız değildir. 
(Öyle bir şey yok sesleri.) Öyle bir şey yok der
siniz. takat yaptığınız şey budur kardeşlerim. 

Simdi burada benim maruzat ım; mademki 
demokrasi yoluna girmişiz, el birliği ile, bunlar ı 
düzeltelim. Bir meseleyi Millet Meclisinde ko 
nuşurken ve bir k a r a r verirken konuşmayı Mec
liste yapalım arkadaşlarımın serdettıiği vergi 
tarhetmeğe Hükümetin teşebbüsü bu Hükümetin 
düşmesini mucip olur. Çünkü : Anayasaya mu
halif bir hareket vardır . Arkadaşımın dediği 
gibi değil, cezai mesuliyet yok. Nihayet Hükü
met düşer, o gider başkası gelir. Hiçbir cezai 
mesuliyet iiıevzuubahis olamaz. Bu tanı politik 
birşeydir. 

Şu ilk istizan takr i r i güzel bir teşebbüstür , 
iyi o ldu; bunu devam ett irel im. Fakat istizah 
takr i r in i verirken de çok d ikkat l i olalım... 
(Kaçmıyalım sesleri) . Yani serbest münakaşaya 
girip de, karşımızdakiJeri ikna edemiyeeeksek, 
doğru yola get i r tmiyeceksek. efkârı unıumiye-
yi tenvir edemiyeeeksek istizah takr i r ine yelten-
miyelim. Asıl işin ruhunu a ramak lâzımge-
lir. Bu mühim mesele istizah takr i r i meselesi 
üzerinde, hepimiz anlaşırsak «Tabiî her- Par t i 
için soyuyorum» bundan sonra bu güzel tesisi 
lâyıkiyie kullanıı ve murakabenin Anayasa 
dâhi l inde ve-mükemmel bir sure t te bu Meclis 
te yü rüdüğünü görmekle hepimiz müftehir olu
ruz. 

Menim bu mâruzât ım, heı tü r lü Part i düşün
celerinin dış ındadır . Bunlar, tamamen Millet 
Meclisinin ve bu Meclisi teşkil eden, muhtelif 
sivasi narti temsilcilerinin demokra t ik esaslara 

göre, burada nasıl çalışmak lâzımgehliğini 
âciz fikrime pövo size a rze tmekten iba re t t i r ; ve 
ümit ediyorum ki, bu güzel yolda daha esaslı 
bir şekilde ve daha mâkul bir tarzda hep bera
ber elbirliği ile çalışırız. (Alkış la r ) . 

REŞA!) AYDINLI (Denizli) - - Muhterem 
arkadaş lar , huzurunuza iki konu üzerinde ko
nuşmak için gelmiş bu lunuyorum. 

(Ululardan birincisi, şeker meselesi hakkın
da Hıfzı Oğuz Bekata arkadaş ım, Ekrem O-
ran arkadaşını ve bendeniz sual takr i r le r i ver
miştik. Bunlar tabiî memzueen müta lâa edile
cek denildi . Yüksek Meclîsiniz bunu memzueen 
mütalâa etmek fikrini kabul buyurdu ve şimdi 
konuşulacakt ı r . Faka t hâdise çok enine boyu
na deşildi. Zannediyorum kî, bundan sonra 
sual takr i r le r ine geçmenin bir değeri kalmaz. 
Binaenaleyh müsaade ederseniz ve İçtüzüğü
müze i>sivr de mümkünse bendeniz, sualimde 
bir mubayaa meselesi vardı . Bunun hakkında 
Bakandan bazı i s t i rhamlarda bulunayım. Ba
kan da onu lütfen eevaplandır ı r larsa hâdise kii! 
halinde kapanmış olur. 

Yalnız buna geçmeden önce bir noktaya işa
ret etmek isterim. Üç arkadaşımızın suallerini 
birbuçiık ay kadar sonra Demokrat Par t i l i ar
kadaşlar ımız kabul edip gensoru halinde huzu
runuza getirdiler . Hükümet le bir cidal açt ı lar 
burası da cidalin meydanıdır , mücadele mey
danı <Ia Yüksek Meclisin bu sa lonudur . 

Şahsan t ak r i r sahibi bir a rkadaş ın ız olarak 
bundan memnun olmuştum dedim ki ; belki bir 
par t i o larak bu hâdise üzer inde çok hazır lanmış
lardır . gelirler bu şeker konusu üzerinde ko
nuşur lar . netice Meclis t a ra f ından k a r a r altım, 
alınır. 

Fakat bir hâdise ile karşı laşmış bulunuyoruz 
(iensoru sahipleri buradan Ekrem Oran a rkada
şımın, bana takaddümen. söylediği cümlelerle çe
kilip gitmiş vaziyettedirler .Mucip sebepleri şu 
dur ; diyorlar ki; siz takaddümen kabineye itimat 
beyan ettiniz, bu. meseleyi g rupuuuzda görüştü
nüz. Ben bunda gayr i tabi î bir şey göremiyorum. 
Konuşmasın lar ınıf Sonra mademki k a r a r verdi
niz, Hükümet oy alacaktır, şu halde mücadele 
etmemize lüzum kalmamıştır. Arkadaşlar , biz bu 
kanaate iştirak etmiyoruz. (Bravo sesleri,) 

Ol. Sadık Aldoğan (iensoru müessesesi çalış
malıdır, dedi. Hepimizin temennisi budur, şu hal
de i). P. I iler simdi neden istiraK etmivor, çünkü 
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Yüksek Meclis Hükümeti şu anda en şiddetli şe
kilde murakabe etmektedir. 

Bu gensorunun konuşulması neticesinde Hü
kümet düşebilir de, düşmivebilir de. Mesele şudur: 
Gensorunun konuşulmasını mütaakip bir millet
vekili arkadaş veya Hükümet itimat oyu ile neti
ceyi tesbit edelim derse o vakit itimat reyini ver-
miyecek miyiz? Yereceğiz. Kırmızı veya beyaz 
olarak kanaatimizi izhar edeceğiz. Binaenaleyh 
mademki bu yolda gidilecektir, veya gidilmesi 
mümkündür şu halde bir' parti olarak önceden bu 
ciheti aralarında elbet tesbit edeceklerdir. Elbet-
îeki böyle ciddî hareketler daha önceden karar 
altına alınacaktır. Bu, burada konuşmamak için 
bir sebep teşkil etmez. Ellerinde senetleri varsa 
1). P. liler buraya gelirler, burada teker teker 
milletin huzuruna vesika ve kanaatlerini sererler. 
Ben burada sizin huzurunuzda konuşuyor, fakat 
aynı zamanda milletin huzurunda, tarihin huzu
runda konuşuyorum. Sudan sebeplerle bu yüco 
huzurlardan D. P. neden kaçıyor ? ellerinde de
lilleri olmadığı için mi ? 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Ona şüphe
mi var ';' 

REŞAD AYDINLI (Devamla) - - Arkadaş
lar, bu cihete acaba ben hangi hislerle temas edi
yorum ? 

KEMAL ZEYTfNOĞLr (Eskişehir) — Ma
lûm. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Şunu söy
lemek istiyorum ki bu mesele etrafında, yani gen
soru müessesesi işleyip kapandıktan sonra bu 
kadar gürültü içinde soru sahipleri bizler hangi 
dokümanımızı huzurunuza serebiliriz? 

Saat « 21 » i buldu. Bu saatten sonra düşünü
lürse psikolojik bir hata işlenmiş olur. Çünkü, 
başında karışıklık, ortasında gürültü ve sinirlilik 
olan bir hava içindeyiz. 

Arkadaşlar; bu çıkar yol değildir. Bunun 
çıkar yolu şu idi. Önce sualler burada, huzu
runuzda konuşulacak, hâdiseler perde perde in
kişaf edecek, sonra yeni kuvvetli deliller ile 
Gensoruya gidilecekti. En tabiî yol bu idi, 
Başkandan söz rica ettim. İşin başında lütfet
mediler. O zaman da bu noktayı arzedeeektim. 

Burada Demokrat Partili arkadaşlarımız ve 
illâ ilk önce kendileri konuşmak istediler, mak
satları açıktır. Verilen soru önergelerini istis
mar etmek ve güya siyaset yapmak. Bu ciddî bir* 
hareket değildir. Bu ciheti geçiyorum. 

L.1948 O : 1 
Arkadaşlar, şeker konusu fevkalâde mühim

dir. Büyük' Millet Meclisi olarak burada çe
ker dâvasını halledelim, bugün 100 bin ton is
tihsalimiz varsa bunu 200 - :>00 bin tona çıka
ralım. .Bu suretle memlekette istihsal artsın, 
Halka bol şeker yedi relim. Bırnları konuşma
nın imkânı yok mu idi? Yardı, fakat şimdi bun
ları konuşamıyoruz. 

Biliyorsunuz ki, Şeker Şirketi muayyen bir 
sermaye ile çalışıyor. Maliye :ona muayyen bir 
kâr veriyor, maliyetle satış arasındaki fark İs
tihlâk Vergisi olarak Hazineye gidiyor. Bu şe
kilde devam etmiyelim. Şeker Şirketine imkân
lar verelim. Şeker Şirketi bu kârla ikinci,-
üçüncü fabrikaları kurma imkânını elde etsin. 
Şimdi bütün bunları konuşamaz hale geldik. 

BAŞKAN -— Gündemde bu mevcuttur. Bu
gün için de, yarın için de hakkınız mahfuzdur. 
Bu hususta istediğiniz gibi görüşebilirsiniz. Tü
zük de bunu âmirdir. Hiç. bir şekilde fedakâr
lık yapılmış değildir. Maamafih şimdi de bu 
vesile ile söz almış bir arkadaşsınız, 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Böyle bir 
şeyi telmih etmek istemedim. 

BAŞKAN — Söz almış bir arkadaşsınız. Nok-
tai nazarınızı burada beyanda serbestsiniz. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Şu halde 
suallerimi sorabilirim. (Soldan, mâni yok sesle
ri). Mâni yok ama, Meclisin tahammülü de yok. 
(Soldan, o da doğru sesleri). 

Bendenizin Sayın Bakandan rica edeceğim 
şudur; Şeker Şirketi bir mubayada bulunuyor. 
Şeker Şirketine 2490 sayılı kanun mucibince ha
reket edilmesi ve şeker bedelinin İngiltere Ban
kasındaki Türk hesabından tediye edilmesi em
redilmiştir. Bunun üzerine mütaahhitler bu işe 
girmişler. Girenler memlekete şekeri ithal im
kânını bulmuşlar mıdır? Bulamamışlarsa neden 
bulamamışlardır? 

Sonra, mademki İngiltere Bankasındaki ster
linlerin başka memleketlere transferi mümkün 
değildi. Bunu bildiğiniz halde bu şartı neden 
şartnameye koydunuz? Bu münakaşanın şartla
rında neden bövle kavıtlar mevcut idi? 

Bundan başka Şeker Şirketi eski l'mum 
Müdürü Suphi Bey 1947 yılının mayıs ayında 
makamınıza bir rapor sunmuş, şeker hakkında 
Meclisi Âli huzurunda bu raporu okumak müm
kün müdür? Veya bu raporun özünü Meclisi 
Âliye intikal ettirmek mümkün müdür? Müm-
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kiin görülüyorsa lıııııvı da ayrıca rica edecim. 

Bendenizin kanaat ime göre Suphi Beyin 
vermiş olduğu rapor, İm buhranı vakt inde Ba
kanlığa haber veriyordu. Fakat ."ıradan yedi, 
sekiz ay gibi bir zaman geçerek Bakanl ıkta 
uyumuş tur . Bu uyumadan mütevellit bugünkü 
şeker buhranına düşülmüştür . Şimdi Sayın Ba
kanın bu sorularıma verecekleri cevapları bek
liyorum. 

FITAD HULUSİ DEMrRELEÎ ( İs tanbul ) — 
Efendim ; a rkadaş la r m ü k e r r e r d i söylediler ve 
dedi ler ki siz istizah takr i r in iz i geri alypr musu
nuz"? Biz biliyoruz k i iztizah günü belli o lduk tan 
sonra onun geri alınması merasime tâbidir . Sim
di müzakereye de girişi lmiştir ve esasen bizini 
de istizah takr i r imizi geri almağa niyetimiz yok
tur . ist izah müzakeresi devanı etmiş. Hükümet 
beyanat ta bulunmuş, bazı teviller ileri sürmüş
tür . Kim bilmez ki Millî Korunma Kanunun 31 
nci maddesi ih t ikâr ı menetmek için, vurguncu
luğu önlemek için konmuş bir maddedir . 27 nci 
maddesi ise mevcut f iyatta çok fazlaya harice 
satabi lmek meselesi hükümet in i t t ihaz ettiği bir 
tedbi r ve k a r a r neticesi ise bundan hükümet in 
istifade edip bu kâ rdan bir fon tesis etmesi için
dir. Bu maddeler in birbir iyle münasebeti olma
dığı malûmdur . Onun için burada fon tesis edil
miş, değil vergi cibayet edilmiş, herkesten fazla 
pa ra alınmıştır . Bunun ist ihlâk vergisi hal inde 
alınmasını ve devamını teklif edeceği söyleni
yor. Fakat 1948 senesinde de 12 milyon lira ka
da r bir tahsi la t olmuş ve oluyor demekt i r . Bun
ların munzam bir is t ihlâk vergisi olduğunda 
şüphe mi vardı r? Nitekim bundan evvelki mev
zuat buna delâlet eder. Meclisin verdiği bir direk
li'!' vardı r . Eğer pancar pahalılaşır veyahut mas
raf a r ta rsa istihlâk vergisini ind i rmek salâhiye
tini vermiştir , bindirmek salâhiyet ini vermemiş
tir . Nitekim 4:>8f> sayılı k a n u n l a da Yüksek Mec
lisiniz bu direkt if i hükümete vermiştir . Yoksa 
fon yapıyoruz diye ve bir takım tevillerle Ana
yasa hükümler ine mugay i r olarak bir İs t ihlâk 
Vergisi koymak', onu cibayet etmek, hazırlamak, 
dedikleri gibi, ondan sonra gelip Meclise efen
dim, bunu istihlâk nergisi olarak Millî Savun
ma. işlerine tahsis edin demek mevzuata ve has
saten Anayasa hükümler ine aykır ıd ı r . 

Arkadaşlar ; Millî Savunma ihtiyaçlarına tah
sis edilecek şey ne olur? Vergiden başka şey mi 
olur? 

.1948 O : 1 
Şimdi Millî Savunma iht iyaâlar ı nedir? Bu

nu izah etmediler . Bu, yalnız milletimizin savun
ma bahsinde var ın ı yoğunu fedaya hazır oldu
ğunu bi ldikler i için o r taya atılmış bir sözden 
ibare t t i r . Yoksa Millî Savunma bahsinde 1947 
de :>77 milyon tahs isa t aldılar , sonra var ida t 
fazlası oldu, bununla karş ı l ıyoruz diye 100 mil
yon da munzam ödenek aldılar , 477 milyon l ira 
bu suretle temin edildi. Bun la r hangi ihtiyaca ki
fayet etmedi de 1948 senesi içinde böyle is t ihlâk 
vergisinden başka bir şey olmıyan bir meblâğı 
ha lk tan tahsil e tmektedi r le r . 

1949 a gel ince; görüyorsunuz k i ; bütçedeki 
teklifleri , ha t t â i lerde munzam ödenek isteme
mek vaid ve t a a h h ü d ü al t ında 462 milyondan 
ibaret t i r . Şu halde Millî Savunmaya sarfedile-
cektir demeleri bir p ropagandadan başka birşey 
değildir a rkadaş la r . Faka t kendi ler in i ilzam 
ediyor. Fonun muhassasıınileyhi başka b i r ci
hettir . Bir va tandaşa mecburiyet yüklemek su
retiyle d ışardan i thal et t ir i len mal la rdan ithal 
v(.\vn zarar görürse bunu Hükümet ödiyecektir . 
Bunu karşılamak için kâr hisselerinden bir fon 
bulunmak lâzımgelir, demiştir. Hâdisenin fonla ve 
tahsis edildiği cihetle bir alâkası yoktur . Böyle bir 
bahane ile halkın malî bir teklif altına konması 
bilhassa pahalılıkla mücadele edeceğini beyan eden 
bir Hükümet in bilâkis pahalılığı ar t ı racak böyle 
tedbirler ve kara r la r almasiyle ve halkın der
iline çaresaz olacak yerde derd ine de r t ka tmas ı 
nasıl tasvib olunur'? Buna halk zaten h ü k m ü n ü 
vermiştir. Şimdi (V H. P . itimat oyu vermiştir, 
bundan dönebileceği yolundaki sözler bir ha
yalden ibaret t i r . Çünkü P a r t i Hüküme te i t imat 
beyan etti . Onun için biz bu rada beyhude nefes 
tüket iyoruz . "Fakat diğer t a ra f t an ve hak ika t t e 
bu hâdise halkın h ü k m ü a l t ındadı r . Pa r t i i t imat 
beyan edebilir, fakat halk, asıl çoğunluk çok 
nıuztarip olan halk bunun aksine kai ldir . Hal
kımız arasında verem hastal ığı pek can yaka
cak bir şekilde, bi r nispet te ar tmış t ı r . Gıdasız
l ıktan halkın s ıhhat i nıuhteldir . Bilhassa genç
ler, yarının muvazzaf hizmetine çağr ı lacak 
olan del ikanl ı lar ve çocuklar bu şekersizl ikten, 
bu gıda ve devadan mahrum bulunuyor la r . Çün
kü bu parayı ödiyecek vaziyet te olmıyanlarımız 
ekseriyet i teşkil ediyor. Arkadaş lar , bu vaziyet
te siz istediğiniz kadar Cumhuriyet Halk Part i
sinde Hükümete i t imat beyan edersiniz, burada 
da ekserivettesiııiz. Burada da i t imat revi verir 
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veya âdiyen gündeme geçilmesine karar verir
siniz. Fakat Hükümet için daha akıllıca hareket, 
halkın itimadını aramak ve kazanmaktır. 

SAİM ALİ DlLEMRti (Rize) — Efendim, 
insan kürsüye çıkıp bir şey söyliyeceği zaman ara
ya başka bir şey karışıyor. Lâfı başka mecraya so
kuyor, onun için de müzakere uzayıp gidiyor, 
yoksa çoktan bitecekti. 

Ben bir iki faydalı şey söyliyeceğim. Bir kere, 
bizim bu kadar aldığımız tank, top, ve saire mik
tarını, bilmem ama, öyle tasavvur ediyorum ki, 
Fuad Hulusi Bey arkadaşımız burada haksızdır. 
Bu, bir propagandadır bunu yalnız Mebuslar de
ğil dinliyen çoluk çocuk bile anlar. 

Ordunun, geçen sene sarf ettiği benzinle bu 
sene, 30 tonluk tanklar geldikten sonra, acaba 
takdir edebilir misiniz bu sarfiyat kaç misli art
mıştır.' Bence en aşağı on misli artmıştır. Her 
şey de bunun gibidir. Bunu reddetmeye değmez 
ama oluyor işte. 

Sonra, silıhatten, veremden ve sairedcn bahset
tiler. Bu, fennî bir bahistir, burası yeri değildir. 
Bilirsiniz ki, bilenler bilir ki, bir gram şekerle 
bir gram un, kalori bakımından aşağı yukarı 
birbirine müsavidir. Hattâ, fasulyede ona yakın
dır. Hayvanlara dikkat ediniz, hiç birisi suni gıda 
ile tagaddi etmezler ve dünyanın en büyük hay
vanı da biz değiliz ya, Fildir. (Gülüşmeler) Bu 
meydanda. Ondan sonra çocuklara bol şeker ye-
dirdiniz ini Acide pyriuqııe hâsıl olur. Sebze ye-

dirin, Bu kalb zehiridir, kalbi yorar, sebze yedi
lin, filân demeleri doktorların bundandır. 

Bırakın şimdi bunları konuşnııyalıın, benim 
ukalâlığımı dinleyecek değilsinizya (Estafurul-
lah sesleri gülüşmeler) Lâflar uzadıkça besatet 
kaybolur. Halbuki sözde besatet lâzımdır. 

Aldoğan Paşa nerede? (Burada sesleri) Ken
disine arzetmek isterim. Bir kara borsa vardır. 
Harene noir derler, şeker azaldıkça fiyata zam-
molacak rivayetini çıkarırlar, halbuki hepsi ya
lan. 

N'est - ce pas nıuiı General '- La vrrite csl 
dans İn simplieite. Şu halde bizim partimiz bu 
işte iki gece kavga ettikten sonra böyle bir karara 
vıarnıışsa hoşuna varmamıştır. Şimdi Hükümet 
fikrini söyliyeeektiı vr daha iyi tavzih edecektir. 

Bu iş öyle bir iştir ki, içinden çıkılması pek 
kolay değildir. Çünkü halk da birbirini dolandı- t 
ı-ıyor. Ben bile böyle bir şeyim var mı diye ken- I 
dimi yokluyorum. (Gülüşmeler) i 

. 1948 O : 1 
Nihayet şimdiye kadar yapılanlar da hep 

böyle olmuştur. Hınzır ticaret oyunları bu mal 
üzerine kolay iş görüyor. Bu sebepten Hükümet 
Önce karara varıyar, sonra şifre ile yazıyar ve 
nihayet altı gün sonra radyo ile ilân ediyor. Ama 
yine duyuluyormuş, ne yapalım! 1940 tanberi 
şekere kaç kere zata. yapılmışsa hep böyle olmuş
tur. Millî Korunma Kanununa istinaden böyle 
bir istihlâk maddesine zam konulacağı zaman, 
daima, Hükümet kararını gizli almak mecburi
yetindedir. Nitekim de böyle yapmıştır. Kararı
nı* aldıktan sonra Meclise geliyor, Meclis de dai
ma kabul ediyor. 

Ahmet Silivrili (arkadaşun da burada söyle
di, hereks söyledi. Bekata'yı söyletmek istiyorlar. 
Onun söyliyeceklerini ben söyliyeyim, biz parti
ce konuştuk. O: Hükümet niçin yalan söyledi 
diyor. Hulâsası budur. Niye evvelâ yok dedi ve 
sonradan zam yaptı diyor. 

Fakat arkadaşlar bu iş kolay değildir. Ben 
hepinizi kendini Hükümetin yerine koyup da öy
le hareket etmesini arzu ederdim. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Ufak bir 
mukaddeme yapacağım için beni mazur görünüz. 

Millet Partisi Meclis Grupu nizamen henüz 
teşekkül etmemiştir. Binaenaleyh General Sadık 
Aldoğaırm, Reşad Aydınlı'nm ve benim konuş
mam kendi şahsımız ııamınadır. Meclis Grupu-
mıız Başkanlığa müracaat edip beyannamesini 
vermemiştir. Millet Partisinin Meclisteki vaziye
tini arzediyorum. Binaenaleyh bütün kanaatimiz 
şahsımıza aittir, partiye ait değildir. 

Arkadaşlar, vergi vaz'ı, vergi tarhı, salâhi
yeti ancak kuvvei taşriiyenindir, yalnız Meclis 
kullanır, binaenaleyh, bu hak doğrudan doğru
ya Büyük Millet Meclisinindir. Kimseye veril
memiştir, kimseye tevdi olunamaz, bağışlana
maz. Buna' imkânı kanuni yoktur. 

Binaenaleyh, vergi müstakbeldeki bir ka
nuna istinat ettirilerek, veyahut izafe ettirilerek, 
muhayyel âta istinat ettirilerek peşinen vergi 
tahsil edilemez. 

Meşhur erbabı hukuktan sizler de bilirsiniz, 
ilâh deecesiue çıkarılmış, yeting diyor ki, hak, 
kanunla muayyen menfaatlerdir. Mademki ver
gi hakkında kanun yoktur, o halde hak teessüs 
etmemiştir, teessüs etmemiş ise tarh ve tahsil olu
namaz. Hukukçu olmaklığnıı itibariyle bu yolda 
mâruzâtta bulunmağa mecburum. 
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Şeker zammında yalnız fiyat değil, resim de 

vardır, vergi vardır. İstihlâk Vergisi dediğimiz 
vergiyi tazammun ediyor. Binaenaleyh bu ver
ginin tahsili her halde takaddüm edecek bir ka
nıma müstenit olması lâzımdır. Aksi takdirde 
cerime, olur, tagallüben para alınmış olur. Hü
kümetçe hilafı kanun para alınmış demektir mil
letten. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ettek-
rarü ahasen velevkâne yüzseksen. (Devam, de
vam sesleri) 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Mevzu
un en mühim noktası bence budur. Üst tarafı 
hissiyat olur, ihtiyaç, olur, Millî Müdafaanın ihti
yacı vardır, yoktur. Evvelâ Hükümet Anayasa'-
ya hürmetkar olacaktır, ondan inhiraf etmiye-
cektir. İnhiraf etmiştir, Hükümet bunda zühul 
etmiştir. Anayasa'nm koyduğu hududu aşmış
tır. Meclisin teşrii salâhiyetini gasbetmiştir. Hü
kümet. Kanun yapmadan vergi tahsiline gitmiş
tir, vergi tarhetmiştir, bu doğru değildir. 

Şimdi ne yapacak? Kemal Turan Beyin dedi 
ği gibi yeni bir kanun yapacak tahsil olunan pa
raya güya bir meşrutiyet verecek. Evet muahhar 
kanun mukaddem kanunların bazı hükümlerini 
müktesep addeder, ipka eder. ama bu, öyle 
değildir. Çünkü bunda haraç vardır kanunsuz 
bir gasbı tahsil vardır, aldığı bu paranın kanuni 
bir mesnedi yoktur. Çünkü Meclis teşrii hakkını 
hükümete vermemiştir ve veremez. Millî Korunma 
Kanununda böyle bir sarahat yoktur, olsa da 
Anayasaya muhaliftir, bilhassa 103 ncü madde
ye mugayirdir, binaenaleyh bunun hiçbir veç-
hci kanuniyesi yoktur. 

Sonra arkadaşlar, kanunların usuli neşri 
hakkında bir kanun vardır. Bazı kanunlar neş
rinden itibaren mer'i olur. Bazı kanunlar neş
rinden iki ay sonra mer'i olur. Hangi kanuna gö
re bu para tahsil olunuyor böyle bir kanun yok
tur. 
ı Binaenaleyh müstakbelde yapılacak bir ka
nımla maziye izafeten 17 Eylülden muteber ol
mak üzere bir hak icat edilemez. Buna esasatı 
hukukiye imkân vermiyor, Anayasamız da mü
saade etmiyor. Böyle bir harekette bulunmak, 
böyle bir yoldan gitmek Anayasayı ayaklar al
tına almaktan başka bir şey değildir. (Bravo 
seslerir 

BAŞKAN — Gavit Ekin. -, 

1948 0 : 1 
EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar

bakır) — Arkadaşlarım, vakit geçmiştir. Fa
kat üç beş arkadaşın bazı sualleri vardır; ayrı 
ca bazı noktaların da aydınlanması lâzımgeli-
yor, bendeniz işte yalnız bu noktalara temas et
mekle iktifa edeceğim. 

Malûmu âliniz müzakeresi kabul olunan 
bir gensoru vardır, bu gensoru Hükümetinize 
teveccüh etmektedir. Ben gensoru takriri hudu
du dâhilinde kalarak arkadaşlarımı bu mâru
zâtımla tatmin «itmeye çalışacağını. 

Oğu/5 arkadaşım, Şeker Şirketi (.'mum Mü
dürünün kendisine yapmış olduğu bir beyandan 
bahsettiler. Lütfeder beni de dinlerlerse, o 
beyan ile karşılaştırırlar ve izhar buyurdukları 
endişenin varit olmadığını görürler. Söyledikle
rine göre Umum Müdür kendilerine Mart sonun
da bizim elimizde şeker kalmıyacak, demişler. 
Eğer biz seri davranıp da vaziyeti derpiş etsey-
mişiz hissedilmiş ulan sıkıntılar mevzuubahis 
olmazmış, Oğuz arkadaşımın ifadelerinden an
ladığım, budur. 

Halbuki arkadaşlar, bu senenin başında eli
mizde 71 bin ton şeker vardı. 1947 yılının ba-
şındanberi devam eden istihlâkin seyrine göre 
bu miktar bizim 6 aylık ihtiyacımızı temine 
yetiyordu. Olıalde Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 
Mayıs, Haziran sonuna kadar bizim ayda 12 
bin tonluk satış esası üzerinden mevcudumuz 
vardı. Geriye iki ay kalıyordu, çünkü Eylülde 
fabrikalarımız günde 1 000 ton civarında istih
sal yapagelmektedir. Bu iki aylık ihtiyacımızı 
gidermiş olmak için daha Ocak ayında ınütaah-
hitlere, iki partide 35 000 ton şeker ihale ettik. 
- Bu izahatım kısmen Aydınlı arkadaşımıza da 
cevap olur - Ozaman önümüzde altı aylık bir 
müddet var, elimizde de İngiliz lirası müsait, 
fakat dolar yok. Bu bakımdan iki partide gele
cek olan şu 35 000 tonluk şekeri İngiliz lirası 
ıie ödenmek üzere münakaşa ile ihalesini Hü
kümet olarak derpiş ve tesbit ettik. Evvelâ 
şartımız ingiliz lirası ve Türk hesabiyle olması 
idi; Şeker Şirketine Hükümetin vermiş olduğu 
direktif şu idi: İşin selâmeti namına, bu işi mü
nakaşa usuliyle yapacaksınız dedik. Dedi
kodulardan münezzeh kalmamızı temin için bu 
tedbiri yerinde ve uygun gördük. Şeker Şirke 
ti Hükümetten aldığı bu direktife göre hareket 
etti ve iki firmaya otuz beş bin tonluk şeker 
ihale etti. Usulen teminat mektubunu da aldık. 
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Bütün ahkâmı mevzua ve teamül cereyan etti. 
Fakat bu taahhütte bulunan mütaahhitler ken
di işlerini daha sağlama bağhyamamış, çok da
ha derin düşünmemişler olabilirler; bu cihet 
kendilerini alâkadar eder. Biz gördük ki, mu
kavelede tesbit ettiğimiz müddetler zarfında 
yani Mayıs ayı içinde bu şekerler gelmemek 
tehlikesini arzediyor. Çünkü bunların bir kıs
mı Mayıs ayında bir kısmı da onu takip eden 
ayda gelecekti. Bu vaziyeti sezince İngiltere'
den 30 500 tonluk, zannediyorum, üç parti ha
linde, siparişte bulunduk. Bunun üçte biri do
larla, üçte ikisi de ingiliz lirası ile ödenecekti. 
Bunu İngiltere'den almamızın sebebi en kısa bir 
zamanda getirilmesini sağlamaktı, esasen oza-
man elimizde mevcut tekliflere göre fiat da mü
sait görülmüştü. Teklif hem müddet, hem de 
fiat bakımından uygun olunca, Mayıs ayı için
de de 12 bin tonu aşan anormal satışlar başla
yınca - kî bu noktayı Büyük Mecliste suallere 
cevap verirken evvelce arzetmiştim, tekrar et-
miyeyim - ingiltere'den gelecek şekerleri, ev
velki aylar içindeki 12 bin tonluk satış hududu 
içinde kalmak, daha aşağı düşmemek şartiyle, 
tahdit ettik ve tahditten evvelki satış temposu
nu takip ederek 12 bin ton üzerinden tevziat 
yaptık. '4, fi ay devam etti aşağı yukarı kırlı 
bin ton şeker tevzie arzedilmiştir. Temas et
mişken tekrar avdet etmemek için şu noktayı 
da arzedeyim, 

Sordular, bu soruyu bu vesile ile cevaplandı
rıyorum. O tarihte Brezilya ve Küba'dan ve 
dolarla ödemek şartiyle, yani bin küsuru ingi
liz lirası ile ödemek mevzuubahis olmamak ve 
tamamı dolarla ödenmek şartiyle o tarihte Bre
zilya ve Küba'ya sipariş edilmiş olsaydı belki 
c/r i veya iki nihayet şu kadar bir istifademiz 
olurdu ama bu şekerler de ancak bugün gel
miş olurdu. Halbuki bize Haziranda lâzımdı. 

REŞAT) AYDINLI (Denizli) — Bakanlığını
za bir teklif vâki olmuş ve ben şekeri ingiliz 
lirasiyle getireceğim diyen olmuş mudur? 

EKONOMİ BAKANİ OEÇİT EKlN (De 
vamla) — Mademki sordunuz teselsülde bunu 
icabettirir. arzedeyim. Şeker Şirketinin rapor 
tarihini hatırlamıyorum. Ovakit de zaten Ba
kan değildim. Bendeniz Ekonomi Bakanlığını 
işgal ettikten sonra Şeker Şirketinin muhtelif 
tarihlerde teklifleriyle karşı karşıydı geldik. Met
nini hatırlamıyorum ama, hemen kendilerini tat-

1.1948 0 : 1 
1 min etmek için hemen arzedeyim: Şeiker Şirketi-
! nin bize telkin ettiği şu idi: «İhtiyatlı ve tedbir-
I I i olmak için bize dolarla şeker getirmek imkânı 
i nı veriniz ve bizi doğrudan doğruya firmalarla 

temas ettiriniz.» Yani İngiliz lirasiyle değil, do
larla getirelim diyorlardı. Belki münakaşa usu 
lü yüzünden birtakım engellerle karşılaşılabilir 
ııoktai nazarını da ileri sürmüşlerdi. Şeker Şir 
ketinin hulâsai teklifi budur. 

Şeker Şirketi belki kendi zaviyesinden haklı 
olabilir. Ama iş bize intikal edince biz işi Şeker 
Şirketinin zaviyei rüyetinden görmeye mecbur 
değiliz. Biz ancak döviz vaziyetimizi, siparişle 
rimizin her bakımdan salâhiyetini düşünerek ka
rar almak durumunda idik, nitekim demin 
arzettiğim kararı aldık. Binaenaleyh Şeker 
Şirketi teklifinde kendisini haklı görebilir. Ama 
ozanı a n elimizde disponibl olarak İngiliz lirası 
hayli yüklü idi. Dolar mevcudumuz ise yok idi. 
Siparişlerin selâmetle ve isabetli cereyanını sağ 
lamafe için bu tedbirin daha uygun olduğunu tes
bit ettik ve Hükümet olarak kendilerine tevdi 
ettik. 

İsmini hürmet ve rahmetle andığımız ozaman-
ki Maliye Vekili arkadaşımızın o tarihlerde şeker 
fiyatına zammı düşünmüş olmasını bugün bir 
argüman olarak kullanmaya mahal yoktur. Ni
hayet Başvekilin ağzımdan işittiğimiz gibi; şeke
re zam Eylülün 17 sinde vâki olmuştur. Ondan 
evvel böyle bir şey mevzuubahis değildi. 

Yine arkadaşıma cevap olsun için arzedeyim 
ki; sizlerin kabul buyurduğunuz bir kanunla büt
çenin Büyük Millet Meclisine takdimi Ekim 
ayında yani Eylülün sonunda olması lâzımdır. 
Bunun bir hikmeti vardır. Önümüzdeki senede 
hizmet giderleriyle gelirlerimizi kesin rakamlar
la görebilmek ve aynanın karşısına geçebilmek 
içindir. Aksi halde bu kadar sıkışık bir zaman
la karşılaşılmıaınası için çok daha evvel verilmesi 
gerekirdi, 

O itibarla bunu ibu mephasten uzak görüş gi
bi bir mütalâa ile (beraber düşünmenin isabetine 
bendeniz kani değilim. Hiç olmazsa, arkadaşım, 
dikkatime, ihtiyatımla inanırlar, çünkü kendile
riyle uzun zaman beraber çalıştık, emin olsun 
lar, buyurdukları, ambar hesabı diye^arif ettik
leri kısım üzerinde tegafül etmiş değilim. Kendi
lerine hatırlatırım, bir Eylülde bahsettikleri stok 
kabili tesbit değildir. Bu, ayrı bir bahis. * Ama 
üç buçuk aydanberi devam eden tahdit devrin-
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den serbestiye geçiyoruz. Bu itibarla istokların 
çok olmuş olması mülâhaza edilin ivebilir. Bir
an için böyle bir istokun mevcut olduğunu fnr-
zedelim. Başbakanın verdiği izahat açık, 17 
günde evvelki aylara. kıyasen istihlâk edilmesi 
lâzmıgel'en yedi bin tondur. Eylülün on yedi gü
nüne isabet eden satış tutarı ise 5 030 dur. O tak 
dirde kendilerinin binnazariye kabul etmek iste 
dikleri rakamı bu 5 030 rakamına ilâve ederlerse 
bu takdirde dahi normalin üstünde bir şey olma
dığı görülür. 

Bundan evvel döviz vermiş, şeker getirmişiz. 
O gün içıin döviz imkânımız meveutmuş, şu son 
senelerde en çok 23 bin ton şeker getirmişiz. 23 
bine kudretimiz vardır, ama bu 70, 80, 100 bini 
bulursa buna kudretimiz yetmeyebilir. Bu ga
yet tabiîdir. Bendeniz, eğer iyice takip edebiİ-
(lüerse, Başbakanın ifadesinden Alunet Tahtaki-
Uç arkadaşımızın sezmek istedikleri bir tenakuz 
olmadığını, hafızamda kalan cümlelerle, zanne 
derim açıklayabileceğim. İstinat edilen nokta 
şu: Muhtelif unsurlar şeker fiyatına zammı is
tilzam etti. Bu unsurlardan şu kısmı daha hâ
kim, berikisi daha az müessirdir, fakat fiyat 
zammı heyeti umumiyesinin bir arada mütalâa
sından doğan bir neticedir. Hattâ istihlâk ile 
istihsalin ayarlanmasını ileri sürdükten sonra 
şu rakamla ifade edildi. 1948 satışına göre is
tihsâlimiz yüz bin istihlâkimiz ise 150-180 bin 
ton civarında olduğuna göre 70-80 bin.ton bir 
açık ifade eder- Yani 170-180 bin tona müntehi 
olabilen, bir istihlâke ve 70-80 bin tonluk bir 
açıkla karşı karşıyayız. Şu halde istihlâk ile 
istihsali ayarlamak, hariçten şeker ithali halin
de döviz bulma muvacehesindeki zaruret, bütçe 
zarureti ve tevzi sistemini, tam adaletle temin 
edilemeyişi, gibi zaruretlerin hepsi bir arada 
meydana geldi bu onu tamamladı, beriki ona 
müessir oldu ve nihayet zam kararını intaç et
ti. O itibarladır ki yalnız varidata mütaallik 
bir cümle sarfedilmedi. Heyeti Umumiyesine 
bakılarak bu muhtelif unsurlar birbirine ekle
nerek ve tazyik ederek 17 Eylülde böyle bir 
karar alınmasını intaç etti dendi. Bilmiyorum bu 
nun tezat neresinde? 

Bugüne »taallûku olmak itibariyle ar/etmek 
zorundayım, Çünki bugün almış olduğumuz ka
rarı alâkadar ediyor. O itibarla Tahtakılıç ar
kadaşımın 1935 e uzanan sözüne cevap yermiş 
olacağım. 
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Bahs buyurdular, 1935 te bazı mülâhaza bil

ileri sürülmüş. Ogünkü şartların ne olduğunu 
gayet tabiî olarak bendeniz şimdi canlandıra-
mam, fakat şunu söyliyebilirim ki ogünkü is
tihlâk 50 bin tondu. Binaenaleyh ogünkü istih
lâk başka cepheler arzzeder. Bugün ise 150-200 
bin ton arasında bir istihlâk karşısındayız. Bi
naenaleyh ogün dermeyan edilmiş olan mucip 
sebeple bugün alınmış olan kararı muahaze et
meğe imkân yoktur. 

Yine Aydınlı arkadaşıma cevap olacaktır, 
Oğuz da şeker politikası diye temas ettiler: 

Şimdi hepimiz biliyoruz ki; ve hiç şüphe 
yok ki ; gaye kendi şekerimizi, istihlâk edebile
ceğimiz miktarda dâhilde istihsal etmektir,ide-
alimiz budur. Bunda şüphe yoktur. Zaten Hü
kümetleriniz ötedenberi bu fikri tahakkuk ettir
mek için .muhtelif etüdlere baş vurmuşlardır, 
pancardan şeker yapmak etüdüne gitmişlerdir, 
şeker kamışından şeker istihsali etüdüne git
mişlerdi. Bugün için, Devlet ölçüsünde yapıla
cak işlerin azameti karşısında bir şeker fabrika
sı tesisine ayırabileceğimiz para 15 bin tonluk 
bir fabrikanın mevcut bulunmasına imkân vere
cek seviyededir. Bu fabrikayı diğer fabrikala
rın ne zaman takip edeceğini ancak bize zaman
la iç tediye ve dış tediye imkânlarımızın gelişme
si gösterecek, ama bugün, 15 000 tonluk bir fab
rikayı kurmak için Şeker Şirketine lâzımgelen 
direktifler verilmiş ve ortak bankalar da hare
kete geçmiştir. Şimdi mesele-, bu istihsali pancar
dan mı yapalım, yoksa şeker kamışından mı ya
palım? Bu hakikaten tamamen ekonomik bir me
seledir. Bir taraftan pancar ziraati memleketin 
bilhassa fakir köylülerinin ekonomik kalkınması
nı yaratacaktır, ki, bu da pancar lehine teraziyi 
indirir, beri tarafta, şeker kamışından istihsal 
edersek, maliyetin ucuzluğunda şeker kamışı fa 
vörlüdür. Her ikisinin fayda ve mahzuru terazi-
ya konulduğu zaman, yalnız bir istihsal maliyeti 
zaviyesinden değil memleketin umumi ekonomik 
durumunu gözden geçirmek, suretiyle bir karara 
varılabilir. 

Pancar fiyatları mevzuunda hiçbir tezat yok
tur. Pancar fiyatında iki esasa istinat ettik. Hü
kümet Reisinin beyanatında açıkladığı gibi ev
velâ mümasili ziraat mahsulleriyle fiyatın ayar
lı olması ileri sürüldü. 

İkincisi mevcut fabrikalarımız istihsal kapa
siteleriyim ayarlı bir hacımda pancarın elimize 
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geçmesi ki, aşırı himayeli bir fiyat verildiği tak
dirde pek tabiî olarak bunun psikolojik tesiri 
müstahsil üzerinde görülecekti. Bu suretle eki
len fazla pancarı ya şirket alıp işlemiyecekti, 
yahut müstahsil tarlasında kalıp çürüyecekti, bu 
suretle müstahsil zarar görmüş olacaktı. Bu iki
sini bir arada mütalâa ettiğimizden dolayı pancar 
fiyatlarına zam yapmadık. Yalnız arada kilo ba
sma verdiğimiz 60#santım fark senede 4,5 milyon 
lira etmektedir. Binaenaleyh bendeniz burada 
herhangi bir tezat görmemekteyim. Mademki, 
takasla 24 500 tona başlanılmıştır, o halde niçin 
ithalât yoluna gidilemez dendi. Bu imkânın her 
vakit için elde olduğunu kabul etmek fazla 
nikbinliktir. Sözlerimin başında da arzettim, in
giliz lirasiyle dahi şekeri temin etmek imkânsîz-
lığiyle karşılaştık, müşkülâtiyle değil. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Neden? onu 
lütfetmediniz. 

EKONOMİ BAKANI CAVlT EKÎN (Devam
la; — Arzettim, bizim için Dolar mahiyetini ha
iz olan ingiliz lirasiyle değil, hesabımızda 
«Türk hesabı» dödikleri tngiliz lirasiyle ödemek 
üzere bağlantı yaptık arzettim. Biz, taahhüde 
raptederken bu şartı mütaahhit kabul etmişti 
fakat şekeri getiremediğinden ötürü ne yaptığı
mızı da anlattım. 

Kaldı ki, evvelâ, takasla muamele yapmak bi
zim için esas değildir aynı zamanda memlekete 
döviz girmesi de matluptur. Ve nihayet, Tahta 
Kılıç arkadaşım iyi bilirler, takasla muamele fi 
yatların artmasını da muciptir. Bu müşkülât ve 
bu mahzurlar ortada mevcutken takasla mal ge
tirmek mutlaka terviç edilmek iktiza etmez. Hu
lâsa arzettiğim sebeplerle buna devam hem im
kânsız veya müşkül ve hem de doğru değildir. 

Zannediyorum ki Reşad Aydınlı arkadaşımın 
söyledikleri hakkında notlarımda kayıtlı olanları 
da cevaplandırmış oldum, eğer daha başka, ve be
nim tesbit edemediğim noktalar varsa onları da 
cevaplandırayım. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Vardır, fa
kat izah etmem icabediyor. 

EKONOMİ BAKANT OAVIT E'KlN (De
vamla) — Siz bilirsiniz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Anayasa hu
susunu konuşun... 

EKONOMİ BAKANI CAVlT EKİN (De
vamla) — Ona hiç şüphe etmeyiniz meskût kal
mayacaktır. 
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Yine arzedeyim ki Gensoruda yer almıyan 

Ueşad Aydınlı arkadaşımın sorularını da cevap
lamış bulunuyorum. Bunun haricinde ayrı bir 
mülâhazaları varsa bilmiyorum. Burada bahis 
mevzuu etmedikleri ve kendi soru takririnde ileri 
sürülen sorular tamamen gensorunun içinde de 
vardır bunları esasen Başbakan cevapladı, ben
deniz de mütemmim .mâruzâtta bulundum. 

Şeker işinin esasından halledilmesi için ne 
düşünüldüğü, mubayaanın hangi fiyatlarla ya
pıldığı, menşeinden yapılsaydı, daha ucuz olmaz-
mıidi? gibi suallerini ise esasen biraz evvel ce
vaplandırdım. Başka ca sualleri olursa cevap 
vermeye hazırım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Aziz arkadaşlarını; yoruldunuz ama 
lütfedin 5 -10 dakika da bendenizi dinleyin. 
(Dinliyoruz sesleri) 

Demokrat Parti Grup Başkanı Sayın Demir-
elli arkadaşımızın mütalâaları tatlı sert, isabetli 
isabetsiz ne olursa olsun, bendeniz muhalefet 
partisinin gensoru takririyle karşılaşmış olmanın 
haz veren düşünceleri içindeyim. Murakabenin 
asıl semereli sahaya intikal ettirilmesi sevindire
cek bir keyfiyettir. Muhalefetin yapıcı bir mura
kabe organı halindeki tenkitlerinden ve mütalâ
alarından daima fayda gelir, hayır gelir. Mura-
kabeli bir halk idaresinin güzel örneklere daya
narak, güzel ananeler kurması hakikaten çok 
temenniye değer bir şeydir. Yüksek huzurunuzda 
konuşmaların ve tartışmaların faydaları üzerin
de fazla durmaya lüzum yoktur. Ne tarzda ko
nuşulursa konuşulsun, elverir ki burada konu
şulsun. Alınacak cevaplar, karşılıklı tartışmalar 
daima hakikatlerin tecellisine hizmet eder. 

Biz bugünkü konuşmalardan ne kadar istifade 
ettik. Muhalefet safına mensup olan bazı arka
daşların gelip burada işin esasında bizimle be
raber olduklarını söylemeleri, dâvamız için bir 
kazanç değil midir? Hakikati göstermek bakımın
dan büyük bir şey değil midir ? 

Demirelli arkadaşımız, yalnız verdikleri Gen
sorunun neticesiz kalmaya mahkûm olduğunu 
söylediler ve sızlanırlar gibi oldular. Bendeniz 
bu mütalâayı yerinde bulmuyorum. Gensoru 
neticesiz kalır ne demektir? Eğer, bir fikri sabi
ti, istihsali lâzım gelen bir netice olarak alıyorlar
sa o başka. Ama nihayet Gensorudan maksat bir 
mevzuun huzuru millette aydınlatılması ve mu-
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rakabe vazifesinin icaplarının yerine getirilmesi 
ise netice alınmamaya değil alınmaya mahkûm
dur. 

Aziz arkadaşlarını, demokratik müessese ola
rak eksiklerimizin tamamlanması yalnız maddi 
sahaya inhisar etmez. Onun mânevi sahası da 
vardır, olgunluk sahası da vardır. 

Orada da tamamlayacağımız çok şeylerimiz 
vardır. 

Biz muhalefet denince millet ve memleket 
idaresinde faydalı bir murakabe ve muvazene un
suru olmayı hedef tutan, bir zihniyet olarak an
larız. 

AHMET TAHT AK İLK; (Kütahya) - İkti
darı ne şekilde anlarsınız? 

DEVİRT HAKANI VE BAŞBAKAN YAK 
DİMOİSI FAİK AHMED BAbM'TOU (Devam
la) Söyliyeceğinı. Acele etme! 

Demirelli arkadaşım burada buyurdular, 
hâlâ tek taraflı hareket, zihniyet dediler, bir 
diğeri alışılmış kadro zihniyeti tok parti zihni
yeti dediler. 

Arkadaşlar; tek parti zihniyeti iktidarda ol
sun, muhalefette olsun dar görüş zihniyeti de
mektir. Onun muhalefet safında tecelli ve teza
hür eden şekilleri de vardır, olabilir. Bir muva
fakat, farz ediniz ki her yaptığı işin beğenilmesi
ni ister ve tenkide tahammül edemez. Bir mu
halefet farz ediniz ki muvafakatin yapmış oldu
ğu işlerin iyi tarafı vardır demekten sureti kafi
yede içtinap eder ve her şeyi kötü gösterir ve 
kütleyi uykuya dalmış bir sürü farzederek öyle 
konuşur. Özlenen zihniyetler bunlar değildir. 
Özlenen zihniyet; rejimimizi tekâmüle götürmek 
dâvasında, bir taraflı değil, karşılıklı olarak, 
müşterek vazifelerin ve müşterek mesuliyetle
rin mevcut olduğunu göz önünde bulunduran 
zihniyettir. (Bravo sesleri) 

Ve biz bu zihniyetin hâkim olacağına inanı
yoruz. Muhalefetteki arkadaşlarımız ilk genso
ru konusu olarak şekere zam mevzuunu ele al
ınışlardır. İtiraf edilmek lâzım gelir ki zahiri
sine bakılınca hakikaten cazip bir mevzu inti
hap edilmiştir. Şekere zam elbette cazip görül
mez. sempatik görülmez. Ama zaruri sebepleri ve 
ruÇ'harı halindeki mâkul sebepleri izah edilin
ce hakîkaten umumun selim anlayışına itimat 
etmek lfızımgelceeğiııin delilini bu kürsüden 
Emin Sazak arkadaşımızla Ahmet Silivrili arka

daşımız bilmiyorum daha varmıydı, vermiş oldu
lar. 

Emin Sazak arkadaşımız, eğer Hükümet bu 
işi Meclise getirmiş olsaydı müdafaası en kolay 
bir işi omuzlayıp getirmiş olurlardı buyurdular. 

Silivrili arkadaşım ise ıspanak kırk kuruş 
iken şekerin 100 kuruş olması zaten gayritabi-
îydi, buraya getirilseydi elbette müdafaasının 
kendi taraflarından da desteklenebileceğim söv 
lediler. 

Yalnız şekil üzerinde iş kalıyor. Esasta mu
halefetin selim anlayışının bizimle beraber bu 
lunması dâvamızın haklı olduğunu ve isabet de
recesinin güzel bir ifadesidir. 

Şimdi müsaade buyurursanız, neden bu zam 
zaruretinin hissedilmiş olduğuna gecelim. 

Tenkitler başlıca şu noktalarda toplanmak
tadır. 

1 --- Kanuni yetkiler bahsi. 
Şunu söyliyeyim ki; sert konuşan arkadaş

ların kullandıkları silâhlar top menzillerinin çok 
gerisinden boşaltılan silâhlara benzemektedir. 

AHMET TAHTAKILK/ (Kütahya) Teş
bih hiç uymuyor. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) 
Şimdi anlatayım, uyduğunu anlarsınız. 

1042 senesinin hesaplarından başladılar işe. 
Bu, top menzillerinin çok gerisinden ateş açmak 
değil midir? 

Bunu asker arkadaşlarımdan soruyorum. 
(Bravo doğrudur, sesleri) 

AHMET TAHTAKILK; (Kütahya) Fiya
tı indiren de sizsiniz çıkaran da.. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) 
Şeker işlerinde, o senelerin teknisyenleri arasında 
bilmem Oğuz arkadaşımız da var mı idi.' İktisat 
Bakanlığı bu mevzuları ele aldığı zaman evvelâ 
teknisiyenlerinin mütalâalarını topladıktan sonra 
tedbirlerini almakta idi. Oğuz arkadaşım bilmi
yorum murakabede çalıştı ama bu işlerde de ça
lıştı mı? 

AHMET OOUZ (Eskişehir) Oğuz'un aklı 
ermez, çünkü o kırk yaşında bir bebektir. Fakat 
bu iş bu memleketi mezara kadar götürür. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) 
Şimdi, arkadaşlar, yetki bahsinde, arkadaşlarımı
zın iddiaları şudur; diyorlar ki bir defa Hükü
met bu kararı Millî Korunma Kanununa tevfi
kan almıştır. Halbuki Millî Korunma Kanunu... 
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SEDAD PEK (Kocaeli) — (Ahmet Oğuz'a 

hitaben) öyle lâf soyuyorsun ki müstahaksuı. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — (Sedad Peke 

hitaben) haydi bakalım bir harekete geç de gö
relim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devanda) — 
Anayasa hükümlerine uygun bir Kanun değil
dir. 

2 — Bu mesele Millî Korunmanın mevzuuna 
girecek bir mesele değildir. Bu iş tamamen bir 
vergi mevzuudur. Yüksek Meclise .ar/edilmeden 
tahsiline teşebbüs edilmiş bir vergiden başka bir 
şey değildir. Evvelâ şunu arzedeyim: Millî Ko
runma Kanunun Fevkalâde hallerde Devletin 
bünyesi iktisadi bakımdan Millî Müdafaa bakı
mından takviye amacı ile Yüksek Meclisin Hü
kümete verdiği vazife ve selâhiyetler Kaııunu-
ııundur. Bu Kanununun Anayasa hükümlerine 
aykırılığı asla varit değildir. 

Anayasamızda 'fevkalâde zamanlarda, kanu
nuna göre. mükellefiyet tahmiline cevaz vereiı 
hükümler vardır, yine Anayasamızda muayyen 
fevkalâde zaımmlarda fevkalâde kanunların 
Meclise haber verilmek üzere tatbiki salâhiyeti
ni Hükümete veren hükümler mevcuttur. 

Askerî tedbirler Harbi icabettirecek vaziyet
lerde gibi iktisadi fevkalâde tedbirlerin tatbikini 
iltizam fikrinde Anayasanın prensiplerine ve ru
huna aykırılık varit olamaz. 

Demokratik esaslara da aykrılığı bahis mev
zuu olamaz. Başbakanımız yazılı demecinde, 
izah ettiler; demokrasinin beşiği olan îngilte 
re'de harb zamanında vatandaşın canını ve, ma
lını Tacın emrine veren kanun kabul edilmiş
tir. (Sağdan bir ses; harb zamanında değil mi?) 

FAlK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
EA-et harb zamanında. (Soldan; sanki şimdi 
harb bitti değil mi? sesleri). 

tkinci nokta, Acaba Hükümetin bu meselede 
almış olduğu karar Millî Korunma Kanununun 
çerçevesi dâhilinde mütalâa edilmesi doğru ol-
mıyan bir karar mıdır? 

Arkadaşlar; Hükümet şeker Hatlarına yapı
lan zam kararın Millî Korunma Kanunu hü
kümlerine uyarak almıştır. Bunun isabetsiz bir 
tarafı mevcut değildir. Çünkü bu hâdisenin bir 
iktisadi ve bir de malî cephesi vardır. 

İktisadi cephesi; bir istihlâk işinin tanzimi 
mevzuudur. 
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Malî cepheye gelince; o da Millî Savunma 

İhtiyaçlarını karşılamak bakımından malî kay
nak olarak derpiş edilen tarafıdır. Meseleyi, sa
dece bir malî kaynak olarak ele aldığınız tak
dirde Millî Korunma mekanizmasiyle işin hal
line imkân olmadığı fikri elbette hatıra gele
bilir. ama mesele, arzettiğinı gibi. iki cephesi 
bir arada mütalâa edilince uzaman vergi me-
kanizmâsiyle fiat zammı mekanizmasını birbiri
ne karıştırmamak iktiza eder. • Arkadaşlarımı
zın düştüğü tereddüt bu iki mekanizmayı yek
diğerine karıştırmaktan ileri gelmektedir. 

İstihlâkin tanzimi meselesi daha evvel etra-
fiyle izah edildi. Bu, şekerin memleket dahilin
deki istihsalinin istihlâkine takabül etmemesin
den doğan bir meseledir. îstihlâk. istihsale ta* 
kabul etmeyince yapılacak şeyin neden ibaret 
olduğunu uzun boylu izaha hacet yoktur. Ya 
hariçten getirmeye devam edeceksiniz, ya ve
sika ile tevzie bağlıyacaksınız veyahut eğeı 
hakikaten fiat maıızumesindeki ahenksizlik is
tihlâki kamçılamakta müessir oluyorsa bir fiat 
tevazününe gitmek suretiyle ayarlama şekli
ni ihtiyar edeceksiniz. Hariçten ithaline de
vam etmenin imkânsızlığını Başbakanımız izah 
ettiler. Döviz kaynaklarının yetersizliği dolayı-
siyle ve nihayet istihlâk temposunun mütema
diyen gelişmekte oluşu yüzünden döviz vere
rek hariçten ithal edilmesi malî ve iktisadi 
bünyemizi takatsizliğe düşüreceği nazarı dik
kate alınarak bu yola gidilmenin imkânsızlığı 
izah edildi. 

Adil bir tevzi sistemine bağlamak imkânsız
lığı da yine Yüksek Huzurunuzda tebarüz ettiril
di. Tevzi sistemi âdil olmazsa onun tevlit edece
ği mahzurlar karşısında, artık o yoldan gidilemi-
yeceğini, selim anlayışın tasvip edeceğinden şüp
he edilmez. Bütün bu sebeplerle nihayet işin 
bir ayarlama, şeklinde halline zaruret olunca. 
Millî Korurım'a Kanununa tevfikan şeker fiyat
larının ayarlanmasına gidilmiştir ki, tamamen 
Millî Koıoınma Kanununun hükümlerine uygun 
olan bir mevzu olduğu aşikârdır. Millî Korunma 
Kanununun 29 ncu ve gerek 31 nci maddeleri 
Hükümetin dâhilde lüzum gördüğü maddelerden, 
istihlâk ve istihsal edilen maddelerden prim al 
inak ve memleket dahilindeki bütün maddelerin 
âzami fiyatlarını tesbit etmek salâhiyetini gös
termektedir. Ve bugüne kadar da şeker fiyat
larına yapılan zamlar Millî Korunma Kanunu-
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ııun bu arzettiğim mekanizmalarına uyularak ya 
pılmıştır. Millî Korunma mekanizmasına tevfi
kan yapıları bu zamlardan hâsıl olan paranın 
ciheti sarfına gelince; Millî Korunma Kanunu 
hükümlerine göre, bunu Ziraat Bankasında tesis 
edilen bir fona yatırdıktan sonra Millî Korunma 
hizmetlerine sarf-edil ir. Şayet Millî Korunmanın 
sarf edilecek hizmetleri bulunmaz, veya Hazine 
ye irat kaydedilmesi lüzumu rüçhanlık iktisap 
ederse zaruretler ve ihtiyaçlar dolayısiyle, iste 
ozanıan. bir kanunu mahsusla onun Haaineye irat. 
kaydedilmesi teklif edilir. Şimdiye kadar şeker 
fiyatlarına. yapılan zamlar dolayısiyle fondıa biri 
kcn paraların Hazineye irat kaydedilmesi bu şe 
kilde olmuştur, yüksek tasvibinize iktiran eden 
kanun tasarılarla olmuştur. 

13u defa da aynı şekilde Milli Korunma Ka 
nunumt. tevfikan şeker fiyatına yapılan zamdan 
hâsıl olan paraların aynı zamanda Millî Müda 
faa ihtiyaçlarının icabettirdiği giderleri karşıla 
inak zarureti (karşısında Hazineye irat kaydedil
mesi rüçhaniyet iktisap eden bir zaruret olduğu 
için buna mütedair kanun tasarısı Yüksek Huzu 
rımuza sevkedi lecektir. 

Bu mâruzâtını gösterir ki, yapılan is tama 
men Millî Korunma Kanunu hükümlerine tevfi
kan yapılmış bir iştir ve masabak da bu mer
kezdedir. 

Arkadaşların itiraz ettikleri noktalardan biri 
de: Bu şeker fiyatlarına yapılan zamların zama
nının iyi intihap olunmamış olması noktasıdır. 
Mademki yapılacaktı, diyorlar, vesikaya tâbi tu
tulan bu madde serbest bırakılmazdan evvel, ya 
ni 1 Eylülde yapılmalı idi kararın 17 Eylülde 
alınması, bir defa uzağı görmek vasıfları ile ka 
bili telif değildir, diyorlar. 

İkincisi bu 17 günlük zamanın boş bırakıl
ması yüzünden işin suiistimaline meydan veril 
mis olması ihtimali üzerinde duruyorlar. 

Arkadaşlar; uzağı görmek hakikaten lüzum
lu bir şeydir, lüzum ifade eden bir şeydir, uzağı 
görmek lâzımdır. Ama yalnız uzağı görmek kâfi 
değildir. Şartlanıl olgunlaşması da lâzımdır. 
Nihayet herkesin kendine göre düşünceleri, dü
şünce tarzları olabilir. Bütün bunları birleşti 
rebilmek şartların olgunlaşmasına bağlıdır. 

Şekere zam, ancak en son olarak düşünülebi
lecek ve zaruret halinde kabul edilebilecek bir 
mesele olduğunun delili; realitelerin müessir ne-
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ticeleriııe rağmen, teferruat üzerinde dahi bu 
kadar münakaşanın cereyan etmekte olmasıdır 
Evet esası doğrudur, diyen arkadaşlarımız dahi 
şekli üzerinde durarak ama, şöyle olmuştur, böy
le olmuştur, diyorlar. 

Arkadaşlar mesele şuradadır, şekere zam 
esas itibariyle doğru mudur? Doğruluğu kabul 
edilince, onun zamanı zaruretin hissedildiği za
mandır. Şeker için böyledir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) n zarureti 
siz kabul ediyorsunuz. 

.BAŞBAKAN YARDİMCİSİ VE DEVLET 
BAKANI EAÎK AHMED BARUTÇU (Devam
la) --- Bu arada 17 günlük bir zamanın boş'kal
masının zararlı bir neticei fiiliye olmadıktan 
sonra mesele yoktur. Verilen rakamlar göste
riyor ki, böyle bir fiilî netice varit değildir. 

Arkadaşlar: Ne olsa tenkit etmek istenince 
hiçbiri tenkitten kurtulamaz. Hakikat budur. 
Şimdi bir Eylülde bu kararın alındığını i'arz 
edelim. Uzamanda efendim uzağı görenıiyen 
adamlarsınız. Büyük Meclisi aldatmış vaziyet
tesiniz. Bir iki ay evvel burada çıkıp böyle bir 
niyetimiz yok demiştiniz. Ağustosun 15 inde 
siparişleri kabul edeceğiz, bir Eylülde serbest 
bırakacağız demiştiniz. Millet huzurunda ver
diğiniz sözü tutmadınız. Bir ay sonra gelcrk 
hâdiseleri görmediniz! demek yine mümkün. 

Arkadaşlar, tenkit kolay kullanılan bir si
lâhtır. Kolay mülâhazalarla kullanılan bir silâh
tır. Ama Devlet idaresinde kolay mülâhaza
ların yeri çok mahduttur. Hiçbir kolay mülâ
haza, Devlet varlığının icap ettirdiği selim gö
rüşlere dayanan tedbirlerde bizi ihmale götüre
mez. i. 

Demircili arkadaşımız: Bu şekere zam, efkâ
rı umunıiyenin haklı ıstıraplarını tahrik etmiş
tir; Biz. mııztarip olan umumî efkâr namına 
konuşuyoruz; Hükümet, Gruptan itimat reyi 
alınış olabilir ama, milletin itimadını almak 
lâzımdır, dediler. 

Efkârı umumiye bizimle beraberdir, demek 
kolaydır bunu herkes söylivebilir. Efkârı ıtmil
in iyenin hangi tarafta olduğunu nasıl anlıya 
eaksınız? Hüküm noktasında, anbyacaksınız. Bu 
hâdise yeni değildir, münakaşa ve gürültüsü 
zamanında olmuştur. Biz halkımızın umumî an
layışına hitap ettik. Ve ondan sonradır- ki ar
kadaşlar, kısmi seçimler yapılmıştır. Biz l.'mu-

, mi Efkârın tasvibini de bu suretle almış vazi-



B : 6 15 .11 
yetteyiz. Biz bu meselede fahrini taşımakta ol
duğumuz Grupumuzun itimadını kazanmış ol
maktan başka. Bütün îktidar Partisi olarak 
milletin itimadını beraber taşımakta ve bunun 
delillerine istinat etmekteyiz.(Soldan Bravo ses
leri, Alkışlar) Realist olarak düşüncemiz şudur: 

Muhalefetin tenkidi vardır ve hakkıdır. İcra
sının da tedbiri esastır ve tedbiri olmak da onun 
vazifesidir. (Soldan Bravo sesleri, Alkışlar) 

AHMET TAITTAKILIÇ (Kütahya) — Sayın 
arkadaşlar; Ekonomi Bakanı arkadaşımızla Baş
bakan yardımcısı arkadaşımızı dikkatle din
ledim. Kendilerinin Halk Partisinde salahiyetli 
mevkide bulundukları zamanda, Recep Peker* 
Kabinesi iş başına geldiğinde, hayatı ucuzlatma 
iddiasiyle ortaya atıldığını bilirsiniz. Bu arada 
mühim bir istihlâk maddesi olan şekere de ma
lûm olan ucuzlatmaya gidilmiş, istihlâk vergi
sinde yapılan bir indirme ile kahveyi de bir par
ça ucuzlatmak suretiyle yıllarca memlekette ha
yatı ucuzlatıyorum, diye ilânlar yapmıştı. Çok 
rica ederim; şeker mevzuunda ogünkü vaziyetle 
bugünkü vaziyet arasında bir fark var mıdır? 
Yine aynı Meclis, yine aynı ekseriyet, yine aynı 
kadro. Ozaman politika icabı; hayatı ucuzlat
mak gibi iddiaya bir misal vermek lâzımdı; işte 
şekeri ucuzlatıyoruz... 

Aradan iki sene geçiyor; bu sefer de şekeri 
pahalılaştırıyorlar. Çünkü diyor; istihlâki tan
zim etmeye ihtiyacım var. Adaletli tevzi sistemi 
yapamıyorum, bir taraftan da bütçemdeki açığı 
kapatmak zorundayım. Yalnız bu icraatta, Se
kizinci B. M. Meclisi Huzurunda geçen tenaı-
kuzu tahlil edersek; gerek Ekonomi Bakanının, 
gerekse Başbakan Yardımcısının Meclis Huzu
runda Hkümetin icraatını, partisinin icraatını 
müdafaa sırasında serdettikleri sözlerin mü
cerret! meslek alışkanlığından ileri geldiğini tes-
bit etmek mümkündür. (Soldan anlamadık.) 
(Efendim, Oğuz arkadaşımız teknisiyen olduğu 
kadar, Barutçu arkadaşımızın da avukat oldu
ğunu ifade etmek istiyorum.) 

Arkadaşlar, fevkalâde hal içinde isek, 7 Ey
lül kararlarmdanberi takip ettiğimiz ithalât ve 
ihracat politikasına bir saniye için bakalım. 
Çarşılardaki kristal eşyaya, diğer lüks eşyaya 
bir saniye için dikkat edelim. Çünkü ozaman 
7 Eylül kararlarının ifade ettiği mâna içinde 
biz, serbest ticaret yapacağız, bütün milletler 
bu yolda gidiorlar, başka türlü yaşamaya im-
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kân yoktur, ne istersek getireceğiz, döviz ve
receğiz. imkân vereceğiz, istediğimiz malı, iste
diğimiz gibi satacağız. 

Arkadaşlar, 240 ton raddesinde bulunan al
tınımızın biliyorsunuz, 100 küsur ton noksan-
laşınıştır. Buna mukabil bir şeker fabrikası 
ithaline imkân bulumıyan Hükümete uzak gö
rüşlü, isabetli karar alan bir Hükümet demek, 
memleketin vaziyetini gidişini görmemek de
mektir. 500 milyon liralık makine ve istihsaJ 
malzemesi ithal ettik diyen Hükümet hâlâ bi
rinci yardım faslı olan 10 milyon dolara ne gibi 
alet ve vasıta getireceğini tesbit edememiştir. 

Hâdiselere daha kesin misal vereceğim. Di
yorlar ki, harb zarureti içindeyiz. Arkadaşlar 
Büyük Millet Meclisi inşaatına gidiniz, iki mil
yon liraya .°>60 erin barınacağı Muhafız Taburu 
binası yapılmıştır. Bina bitmiştir. Ankara'da 
şiddetle ortamektep ihtiyacı varken, ilkmektep-
lerde bir sini İta 80 - 90 kişi okutulurken Hükü
met o Meclis inşaatı için dolayısiyle emrivaki
lerle tahsisat koydurduğu halde bir şeker fab
rikasının inşası için cezri bir karar alamaz. 

Arkadaşlar, şeker fabrikası kurmak o kadar 
güç bir şey de değildir. Bir fabrika inşası için 
lâzımgelen masrafın dâhildeki inşaat masrafı
nı çıkardıktan sonra Hükümetin ithal edeceği 
malzeme ile vücuda getirilecek bir fabrikanın. 
kaça mal edilebileceğini hesap etmek güç değil
dir. Fakat Hükümetin bir şeker politikası yok
tur. Yalnız sakat bir fiyat politikasını ele al
mıştır. Harb geceli üç yıl olduğu halde şeker 
istihsalini çoğaltmak değil şeker fiyatını bir 
gün indirerek bir gün çıkararak oynandığını 
görünce şeker işinde Hükümetin isabetli bir 
politika yolu tutmadığını söylersek hakikati 
ifade etmiş oluruz. Onun için efendim Mayıs 
ayındaki vaziyet şu idi gibi bir şey mevzuubahis 
olamaz. Diğer taraftan eğer fevkalâde haller 
içerisinde isek bir tek şekerin tevziinde adalet 
ölçüsünü Iralamıyorsak fevkalâde şartın ne de
mek olduğunu bir harb badiresinin dışında kal
mış olmamıza rağmen son 10 sene yaşadık. Bi
naenaleyh bir tek madde üzerinde bir tevzi 
mekanizması kuramıyan Hükümetin binlerce 
ihtiyaç maddeleri karşısında fiyat mekanizması 
ile memlekette istihlâk ve istihsali tanzim ede
bileceğini düşünmek beyhude, hayaldir. 

Arkadaşlar, fiyat üzerinde oynamanın zararı 
bu memleketin yaşayış şartı ile sıhhi vaziyeti 
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ile yakından a lâkadar olduğumuz büyük kit leyi I 
a l akadar edin. Kendileri çok hakl ıdır lar . İstan
bul 'da bonbon mağazalar ı , pastahaneler hepsi 
l'iyat a r t ı ş ından bit dereceye kadar , bunları 
mazur gösterebiliriz. Fakat rica ederim arka- | 
daşlar , köyünde çıkısının içinde bir iki topak | 
şekeri saklayıp da, bir şekerli kahve içmek im
kânına sahip olan köylünün bu l'iyat a r t ı ş ındaki 
vaziyetini iyice tetkik ve (esbit etmek lâzımgo-
lir. Halkın »-uda m ıddesi üzerinde ovunmak 
ıdoğru de l i ld i r . 

l-\ \IIRl KAHAKAYA (Klâzığ) Pekmezi 
var, Tahtakı i ıç . 

A1I.Y1KT T A U T A K l U i ; ( D e v a m l a ) - - .VIu:ı-
lereiiı a rkadaş l a r ; dediler ki, biz gerçi takasla 
şeker i thaline muval'i'ak olduk, fakat bu yola 
uzun müddet devam edemeyiz w elimizde de it
hal imkanı yoktur . 

Arkadaş l a r ; bu yolu tecrübe etmemiş ve ta
kasla bir sürü maddeler getirmek imkânına 
malik olan bir l lükümol böyle bir cevapla M Ce
lisin karşısına çıkamaz. 

Ben size fiilî bir misal vereceğim. Bize Bre
zilya'dan incir mukabili şeker teklif edilmiştir. 

•Bu işle sefaretin iltimas etmesine rağmen evvelâ ı 
olamaz- denilmiştir , (Tmkü bizim Ticaret Ve
kâletimizin ihraç politikası ile Bkonomi Ba
kanlığının seker istihsaliyle ihtiyacını muvaze 
neleştiruıek politikası arasında bir fark yoktur . 
Birisi hakkındaki mahsus ilcalar içerisinde na
sıl hareket ediliyorsa, öbürüne mahsus ilcalar ı 
içerisinde de bu vaziyeti mütalâa etmek lâzım
dır. Bir defa Hükümet takas yolunu tecrübe i 
et t ik diyemez. İhı yoldan memlekete kâfi de
recede şeker ithal ettik diyebilir ler mi? Şeke
rin gıda ve sıhhat üzerinde memleketşümul ola
rak yaptığı tesiri artık 7 Bylfıl karar lar ının fel
sefesi içerisinde, aynı Part inin Sekizinci Büyük 
Millet Meclisi huzurunda bütçe zaruret i mefhu
mu ile şekeri t ekra r ar t ı rması izah edilecek bir 
politika değildir. Dediler ki. çok uzak mesa
felerden atış yapıl ıyor. 

Arkadaş la r ; fertler fanidir, fakat Devlet 
bakidir. Hükümetin icraatı bugünden yarma 
intikal eden hâdiselerde bir prensipe istinat I 
çimiyorsa t ıpkı şeker idinde olduğumuz gibi, 
l ' şak ' t a bir müteşebbisin derin sezişiyle başlı- j 
yan şeker sanayiinde güdülecek politika ne ola
caktır . ' Şeker kamışı, şeker pancarı derken | 
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bugünkü gibi bir emrivaki karşısında bulu
nuyoruz. Ha t tâ Dolar lar la şeker ithal etmeye 
kal ırsak o Hükümet in şeker poli t ikasında gö
rüsü yok demektir . Elinde bulunan bir mataa-
m var idat sağlamak maksadiyle fakir halka ra-
ci olmak' üzere fiyatının artmasını müdafaa edi
yor dediğimiz zaman bunda isabetsiz noktanın 
neresi olduğunu anlamıyorum. 

Arkadaş la r ; şeker mevzuuna biz politika 
katmak istemiyoruz fakat Sayın Barutçu arka
daşımız kısmi seçimlerden bahsetti . Vicdanım 
sızbyarak şu noktayı arzedeyim ki ; tatil zama
nında Meclis kapısı önünde Halk Parliii pro
fesör bir milletvekili arkadaşımla karşılaştım 
şekerle oynanır mı, halkın gıdasiyle oynanır 
mı.' Diye feryat ediyordu. Şimdi gözlerim o ve 
onun kanaat inde olduğunu bildiğim Halk Par
tili milletvekillerini arıyor. 

İşte a rkadaş la r milletvekillerini bir parti 
disiplini içerisine alıp da Büyük Meclis hâki
miyetini i.şliycmez bir hale getirmenin acılığını 
hat ır l ıyal ım. Hattâ Hıfzı Oğuz Bekata a rkada
şımızın bir sual takr i r in i gayet dikkat l i itina 
ile hazırlanmış sualini şu Meclis huzurunda, ef
kârı umumiyi^ huzurunda konuşmaktan menet
mek için Parti ( î ruplar ı mekanizması içerisinde 
memleket meselelerini halletmek yolu okadar 
sakim, okadar sakat bir yoldur ki, bana pro
fesör arkadaşımı hat ı r la t ıyor , Hıfzı Oğuz ar
kadaşımın takr i r in in ıstırabı içinde bırakıyor. 
Büyük Meclisin Millî hâkimiyeti temsil eden 
Heyetin Part i disiplini ile karşı laşt ığı şu -mese
lede biz hakikaten Anayasaya aykırı bir me
sele muvacehesinde olduğumuz kanaat indeyiz . 
Biraz evvel bu isler üstünde misal getiriniz 
buyurdular . Sizi dosyalar veririz, kanun la r 
çıkarır ız. Bütün Dünyada Parlânıentarizm böy
le işler diyorlar . Arkadaşlar , biz demokrasiyi 
bütün ieaplariyle tesis etmek mücadelesin deyiz. 
(Allah seyrinizi meşkûr etsin sesleri) . Hep be
raber... Bir devreyi hatır layınız ki, en basit 
sarfı nahiv kaidesinin bahis mevzuu edilmesi 
mümkün olamazdı. Bunu da Milletvekilleri bir 
parti disiplini içinde mütalâa ederek halkın ya
şayışı, halkın gıdasiyle a l âkadar olan şekerin 
fiat ı gibi bir meselede dahi part i disiplini te
sis ederseniz Meclisin teşriî vazifelerimi tam ve 
kâmil mânada görülmesine imkân olmaz arka
daşlar. 

Biz bu neticeyi gördükten sonra vicdanımı-
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za rüeu edebiliriz. Arkadaş la r , sözü buraya ge
t irmişken samimî olarak arzedeyim, benim De-
nıokral: Par t i bayat ı içinde en hatalı addett iğim 
şey, «Par t i Grupu Genel Kurula ram olmalı
dır» diye or taya atılan düs tu rdu r . Part i Urup
ları Part i hareket ler iyle muvazi çalışır, tâbi ça
lışmaz. Aksi t akd i rde Millî kudre t ve ha
kimiyeti temsil eden bu Millî organın, Büyük 
Millet Meclisinin varlığı ııicveııdij'eti inkâr 
edilmiş (.lnr. Ohaldc meseleler Gruplardan ön
ce Meclise intikal edince ( t rup tan önce Mec
lis huzuruna, çıkamam») gerekt iği hususundaki 
incelik üzerinde duralım arkadaş lar . Tıpkı 
Muhterem Atıf İnan hakk ındak i tahkikat açıl
ması gibi. Orada bir dalalete düştük. Nite
kim iş önce müfett iş t ahk ika t ına havale edil
mekle kendi Millî Savunma Bakanın ın istifasiy-
le neticelenen bir çıkmaza gitt i . 

Diyorlar k i ; eğer siz bize deliller söylesey
diniz biz derhal toplantıyı tatil eder, bil' Cîi'iıı 
içt imai yapaı-dık. Grupta sizin gösterdiğiniz 
deliller eğer hak ika te tevafuk ediyorsa orada 
Hükümete ademi itimat karar ı veririz ve Mec
lisi t ek ra r toplardık. 

Arkadaş l a r ; bunun aksinin yapı lmamasında-
ki sebep nedir? Ayın Milletvekillerinin burada 
efkârı umumiye önünde fikir ve kanaatlei ' ini 
serbestçe beyan edip de meseleyi halletmekle 
Grup k a r a n arasında ne fark vardı r? İş te oza-
man profesör arkadaşın da, içinde sakladığı ıs
t ırabı ifade etmesine imkân verilecek böylece 
şeker meselesi bir siyasî konu o lmaktan kur tu
lacak, efkârı umumiye önünde herkes kendi vic
dani kanaat in i , düşüncesini ifade edecekti . Ve 
Büyük Millet Meclisi böyle bir Anayasa çıkma
zı içinde kal ınlyacaktı . Onun için a rkadaş lar , 
bu hususta fazla söz söylemek, beyhudedir . 

. ZİYA ARKANT (Yozgad) — Kim o profe
sör? 

A H M E T TAHTAKILİG (Devamla) — (.) 
profesör gibi içimizde çok a rkadaş var. Profesör 
çok arkadaşla»-. belki sizin içinizden de geçiyor. 
ama ne \ a.palım. 

Gl. MÂ HIZA A R T F N K A P (Manisa) 
Vicdan sal ı lmamıştır. 

AHMET T A i i T A K l B I G (Devamla) - Pa
şam. Parti disiplininin birçok şeyleri var. 

R A S Î H K A P L A N (Anta lya ) — Vicdan sa
tı lmaz. kendiniz cok mu vicdanlı siniz? 

AHMET TA11TAK1L1Ç (Devamla) — Uru
ptanız Meclis olur. fakat Meclis olmadıkça Par
tinin mânası yoktur . Ben Meclis anlayışımı ifa
de ediyorum, siz de Grup anlayışım ifade e d e 
siniz. 

Görüyorsunuz ya a r k a d a ş l a r ; şeker işini ten
kit eden yalnız muhalif lermiş gibi, İ k t i da r Par
tisi Milletvekilleri top yekûn doğru o lduğunu 
Sükûtla ifade ediyor, Hükümet işin içinden 
yüz aklığı ile çıkmıştır. Allah onlaı-a selâmel 
versin, Millete acısın. 

BAŞKAN - - Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ KONİ ( i s tanbul ) Arka

daşlar tekrar etmiyereğim, kısa söyleyeceğim. 
Hükümet namına Başbakan yardımcısı tara

fından verilen izahat bendenizi tatmin etmedi, 
her halde sizleri de ta tmin etmemiştir. Gayet 
müphem olarak ifade etti ler 'şöyle d iyor lar : Ana
yasa 'da fevkalade ahval için bazı selâhiyetler var
dır, bazı maddeler, hükümler vardır . O hükümlcı--
den kuvvet alarak Milî Korunma Kanunu ya
pılmıştır. Faka t Anayasa da vergi için bir hüküm 
göstermez bendenize. Yoktur, hattâ o kadar yok
tur ki şimdi izah edeceğim. Osmanlı Meclisi Me-
busanı ile B. M. Meclisi ai'asmda azim farklar 
vardır. Ezcümle M. M. Meclisi müstemirren top
lanır. Müstemirren toplanmak asıldır. Osmanlı 
Meclisi Mebusanmda müstemir toplanmak asıl 
değildi. Binaenaleyh o kanunu esasi ancak Hü
kümete muvakkat kanunlar yapmak selâlıiyetini 
vermişti bilahara Meclise getir irdi . Fakat B. M. 
Meclisimiz, Anayasamız zamanında muvakkat ka
nunlar yapılmadığı gibi, buna benzet ka ra r da 
hiç it t ihaz olunamaz. Buna imkân yoktur. 

Günkü Büyük Millet Meclisinin müstermirren 
toplanması asıldır. Vakıa bir fasıla veriyor fa
ka t bu hilafı asıldır a ravermedi r Meclisi Mebu-
saua muvakka t mahiyet te kanun la r gelirdi, fa
ka t Anayasamıza 'göre B. M. Meclisinin müste
mirren toplanması asıl o lduğuna ve yapacağı 
hakk ında sarahat bulunmadığına göre hükümet 
m u v a k k a t veya başka mahiyet te bir kanun ve
ya karar la karşmııza gelemez buna imkân yok
lu ı\ 

Diğerlerini söylemiyeceğim, çok fa rk la r var
dır. bendeniz yalnız bu farka temas et t im. 

Sonra bu yolda vergi tarhı hakk ında bize 
maddei kanuniye gösterebil i r îermi? Hayır, ken
dileri hep umumi konuş tu lar , s a r aha t yoktur , 
katiyet yoktur , hiçbir şey yoktur. Nihayet de-
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diler ki Millî Korunmadan kuvvet alıyoruz. Bu ; 
kanuna göre de böyle bir salâhiyetleri yoktur, 
olsa da Anayasaya muhaliftir, Kanunun Anaya- i 
saya mugayereti açıktır bu, güneş gibi aşikâr- \ 
dır. Anayasa meydandadır. Lütfen hükümet ! 
maddesini okusun. I 

Hükümet demek istiyor ki, ben bu kararı itti- i. 
haz ettim, istediğim yoldan gideceğim, sizi din-
J emeni. 

ZİYA ARK ANT (Yozgat) — Öyle bir şey de
medi. O senin karinen. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Bu tıp
kı neye benzer biliyor musunuz? Bir fıkra, ar
kadaşlar : 

Adamın biri hocaya gitmiş, eski zamanda, na
maz kılıyorum demiş, l'akat apdestsiz kılıyorum 
demiş; hoca ona abdestsiz kılınmaz demiş.. Adam 
da ben kıldım oldu demiş. 

Hükümette bu vaziyette. Allaha kabul ettir
mek için bizden tasvip istiyor. 

BAŞKAN — Reşad Aydınlı 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim ben 

mubayaa işine dair Bakandan ricada bulunmuş
tum. (Kâfi kâfi sesleri) 

İsterseniz sual takririm geri kalsın (Devam 
devam sesleri) 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) Efendim: 

suallerle Gensoru memzucen müzakeıv edildiği 
için, bendeniz bir mubayaa meselesine temas et
miştim, Bakan cevap verdiklerini söylediler, fa
kat bu mubayaa işinde yolsuzluk ve ihmal oldu
ğu kanaatindeyim, bu kanaatimi değiştirmediğim 
için müsaade ederseniz arzedeyim. 

Hükümet Şeker Şirketi vasıtasiyle bu memle
kete şeker ithâl etmiştir. Bu arada bir takım hâ
diseler cereyan etti, bu hadiselerin seyrinde ben
dimize göre yolsuzluk vardır, ihmal vardır, bunu 
anlatacağım. 

İthal işindeki hâdiselerin seyri şudur : 
lf)47 Mayıs aynıda Şeker Şirketi tarafından 

Ekonomi Bakanlığına bir rapor tevdi edilmiştir. 
Bu raporda eldeki stoklara nazaran seker ithal i 
belirtiliyor. Fakat bu rapor Bakanlıkta aylarca 
muamele görmeden kalıyor. Bu cihet çok ehem
miyetlidir. Niçin ? Çünkü bu rapor muamele gör
müş olsaydı, o zaman elimizde ingiliz lirası da 
vardı. Marşal plânı mucibince Avrupa için bir 
milyon 300 bin tonluk mubayaa yapılmamıştı. 
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Marşal Avrupa için büyük bir mubayaa yaptı. 
O zaman dünyada şeker pek çoktu. Suphi Beyin 
raporu bu bakımdan çok ehemmiyetlidir. Tekrar 
ediyorum Hükümet zamanında bu raporun icap
larını yerine getirmiş olsaydı, o vakit dünyada 
.şeker boldu ve sterlinle bunu temin etmek müm
kündü bu bir ; 

İkincisi; eğer bu yapılmış olsaydı, belkide biz 
bugünkü şu münakaşayı yapmış olmazdık, bu 
bakımdan çok mühimdir. Bakaudan rica ettim, 
dedim ki aynen bu raporu veyahut özetini soy-
liyebilir misiniz ? Bakan buna umumi olarak bir 
tek kelime ile temas edip geçti. Sonra; yapılan 
ikazlarla Bakanlık harekete geçyor ve tüccar va
sıtasiyle şeker getirmek cin 2490 sayılı Artırma 
ve Kksi.ltme Kanununa göre münakaşa şartname
si dâhilinde bir mubayaa ilânı yapmasını Şeker 
Şirketine bildiriyor. Şirket Bakanlık talimatna
mesi gereğince hareket etmiş ve mubayaaya işti
rak eden bir firmaya ihaleyi yapmıştır. İthalât 
taahüddünde bulunan firmalar taahütlerini ifa-
etmediklerini beyan buyurdular. Fakat bendeniz 
ifa etmediklerini biliyordum. Dedim ki niçin.1 Ba
kan bana diyor ki niçin mütaahhit düşünsün, 
böyle değildir arkadaşlar. Bakanlık mühim bir 
şart (lermeyan ediyor. Sterlin 'le ihracatı yapacak
sın, halbuki İngiliz lirasının transferi olmadığı
nı Bakanlık biliyor. Bunu bildiği halde niçin bu 
yükü mütaahhide tahmil etmiştir? Bunu soruyo
rum cevabını alamıyorum. . 

Bundan ne çıkar? Diyeceksiniz. Onu da Yük
sek takdirinize bırakıyorum. 

Üçüncü bir nokta var. ü da şudur: Sayın 
Bakanın izahatından anlıyoruz ki Şeker Şirketi 
bidayette Dolarla mubayaa salâhiyetini istemiş 
Bendeniz kendilerinden rica ettim diyorum ki, 
mademki Şeker Şirketi Dolarla mubayaa etmek 
istiyordu aynı Dolarla mubayaa etmek salâhiye
tini mütaahhide teklif ettiniz mi. Hayır. Niçin'? 
Ben cesaretle huzurunuzda iddia ediyorum ki 
eğer Hükümet Dolarla mubayaa hakkını tüccara 
ve mütaahhide tanımış olsaydı memleket, ton ba
sma 10 - 15 Dolar istifade edecekti. 

Sonra çok mühim bir başka yön vardır; aca
ba isterimle şeker ithal edeceğim, diye Bakanlığa 
müracaat vâki olmuş mudur? Olmuştur. Bunu ni
çin kabul etmemişlerdir. 

2. Sayın Başbakan şeker ithali için 3 mil
yon dolardan fazla para verdiğini söyledi. He
sap ettim, şu halde sif maliyet: 143 - 150 dolar 
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arasındadır. Şimdi soruyorum, \o2 ve 1;>7 dola
ra sif teslim bir müracaat, var mı idi? Ben var 
olduğunu arzediyorum. Olduğuna göre bu mu
bayaa da bir ihmal veya bir yolsuzluk aşikâr 
değil mi? Bunlar bendenizin sual takririnde var
dı. Fakat tekrar söyledim, iş kanıta karşık ol
du. Topyekûn halledileceği ileri sürüldü 1). l\ 
politika ihtirasını yenemedi. Bir oyun <;ıkardı, 
fakat memleket için hayırlı olmadı. 

\e t ice Bakan, bu sorularımı ccvaplandırmaz-
sa bu benim vicdanımda bir ukde olarak kala
caktır. Tekrar Yüksek Meclisi rahatsız edece
ğim, çünkü mubayaa işinde bir yolsuzluk mev
cuttur, ve seker işinde ihmal aşikârdır. 

Sayın Bakan beni tatmin buyursunlar, ben 
de IııızLirıı kâlble evime gidcbileyim. Diğer hu
suslardan vazgeçiyorum. 

EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Kendilerini tatmin edeceğime pek kaa 
ni değilim. Çünkü fikri sabit halinde suali orta
ya kokmaktadırlar. Söyledikleri bütün mesele
ler üzerinde en vazıh şekilde konuştuğu 
mu sanıyorum. J947 Mayısında Suphi Beyin bir 
rapor verip vermediğini bilmediğimi, ama onu 
takip eden Şeker Şirketi müracaatlarında do
larla ithal imkânının istenmiş olduğunu, fakat 
Hükümetçe mesele görüşüldükten sonra buna 
imkân görülmediğini anlattım ve dedim ki, Şe
ker Şirketi kendi zâviyei rüyetinden haklı ola
bilir ama. iş Hükümete intikal edince dolar im
kânı olmadığı görüldü. O tarihte dolarla istedi
ğimiz zaman dahi gelmesi mümkün olsaydı biz 
yine İngiliz lirasiyle şeker getirmeye mecbur
duk. Şeker Şirketinin bunu bilmiş olması veya 
olmaması mesele teşkil etmez. Şeker Şirketi 
mahdut zaviyeden kendi işi için en salim yolu 

a riya bilir. Ama, biz Hükümet olarak bu işi 
kendi zaviyemizden I et kik ettiğimiz zaman bu
na imkân olmadığını gördük. 

Ya şeker getirtmiyecektik, yahut da İngiliz 
lirası ile seker getirme yoluna gidecektik. Sara
haten bilmeniz lâzımgelen nokta şudur; seker 
getirtmeyi tercih ettik ve İngiliz lirası ile ola
cak dedik. Mütaahhitler sarih şartnamenin hü
kümlerini kabul ettiler. Her ikisi MU 000 lira
lık teminat mektubu yatırdılar. Hemen söyJiye
yim ki; bunlar irat kaydedilmiştir. Yapılacak 
muamele bundan ibaretti. Pilimizde başka türlü 
müeyyide yoktu. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — İhale etti
ğiniz anda bir firma gelip de, ben isterimle 
getireceğim dedi mi, demedi mi? 

EKONOMİ BAKANİ TA YİT FdvİN (De
vamla) - - Zamanını iyi hatırlayamıyorum; yal
nız, İngiltere'den üçte bir dolarla, üçte iki İn
giliz lirası ile istediğimiz müddet içinde şeker 
getirildiği zaman İngiliz lirasına veyahut dola
ra kabili tahvil İngiliz lirası ile yapılan teklif
ler, İngiltere'den getirttiğimiz şekere nazaran 
yüzde beş daha pahalı di. 

Bunun haricinde şu 'dar zamanda gelmesi 
nıevzuubahisti. Bu söylediklerimin dışında ar
kadaşım ne biliyorsa, ayrı bir sual mevzuu yap
sın, cevaplamaya amadeyim. İstediği kadar 
bu meseleyi deşsin. Yalnız bilmesi iktiza eder 
ki, günlerce dahi söylese hiçbir zaman bir yol
suzluk iddiasiyle gelemiyeceğini muhterem ar
kadaşlarıma şimdiden temin ederim. Kendileri 
arzu ettikleri gibi suallerine genişlik versinler. 

BAŞKAN —- Başka söz istiyen yoktur, bir 
talep de vâki değildir. Gündemin ikinci madde
sine geçiyorum. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

/. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bek-
ata'nın, şeker fiyatına yapılan zam hakkında -söz 
lü sorusu ve Ekonomi Bakanı Cavil Ekin'in c< 
vahi (6/173): 

(Vakit geçti, devam devam sesleri). 
BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

1. Memleketin şeker istihsali ile ithali ve 
istihlâki, yıllarcumberi nasıl bir seyir takibet-

mektedir? 
2. Bu seyir göz önünde tutularak işin esa

sından halledilmesi için bugüne kadar Hükü
metçe neler düşünülmüş ve ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

'•>. Bilhassa son yıllarda bütün memleketi 
yakından alâkadar eden bir mesele olarak ken 
dbıi gösteren bu mevzuda: 

A) Şekere el konularak istihlâkinin v>e sa
tışının vesika voliyle tahdide tâbi tutulmasının, 

B) Bilâha-rn şeker satışlarının tekrar ser-
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best bırakılmasının, 

C) Bunu takiben de kısa bir -müddet sonra 
şeker satışının durdurularak fiyat artırılması
nın mucip sebepleri nelerdir? 

4. Bu fiyat artırılmasından, gayniımeşru ka
zançlara meydan verilmesi ne suretle temin 
olunmuştur?? 

5. Seker fiyatlarının artırılmasının şekerli 
maddelere sirayeti tabiî olduğuna güre, bütün 
bu maddelerdeki artışın mâkul ve ölçülü nispet
ler dâhilinde yapılması işi nasıl düzenlenmiştir" 

f>. Seker ve sekerli maddelerden başlıyau 
bu fiyat artışının diğer maddelere de aksede 
rek yeni bir hayat pahalılığına sebebiyet veril 
memesi üzerinde durulmuş mudur? 

7. Seker gibi esaslı ve hayati bir gıda mad
desinin istihsaline göre istihlâki ayarlanırken. 
halkımızın satmalına kabiliyeti az ve mahdut 
olanlarının güç durumu ne için düşünülme
miştir? 

tf. Şeker hakkında - evvelce aksi beyan 
edilmiş olmasına rağmen - Hükümetçe alman bu 
kararın halkımızın sağlığı üzerinde ekonomik 
bünyemizde ve nihayet halk ve Hükümet -müna
sebetinin mânevi yapısında-vukuu muhtemel za
rarlarına karşı hangi tedbirler alınmıştır? 

inkardaki sorulara Ekonomi Bakanının söz
le cevap vermesini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Beka ta 

EKONOMİ BAKAN! CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Arkadaşımın sorusunda mevzuubahis 
olan noktalara zannediyorum ki Gensoru müna
sebetiyle kâfi nispette, açık ça cevaplar arzettim. 

Bekata arkadaşımın ayrıca söyliyecekleri bir 
nokta yoksa cevabım bundan ibarettir. 

BAŞKAN --- Söyliyeceğiniz bir şey varını.' 
(Yok sesleri) 

HIFZI OĞUZ'BEKATA (Ankara) — Hayır. 

^ - Denizli Milletvekili Re şad Aydınh'nın, 
şeker fiyatına yapılan zam hakkında Ekonomi 
Bakanlığından sözlü sorusu re Ekonomi Bakanı 
(hıvit E kin'in cevabı (6/17 i) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
] — Hükümet olarak şekere zam yapılın ıy a-

cağı ifade edildiği halde bu defa Hükümet şeke
re zam yapmıştır. Niçin bu zammı yapmıştır? 

Hangi derin sebeplere dayanarak halkın sırtına 
bu pahalılık yükünü tahmil etmiştir? 

2 — Hayatı ucuzlatmak için bütün gayreti
mizle çalışarak -çareler ararken en mühim, ha
yati bir ihtiyaç maddesine yapılan bu zammın 
diğer ihtiyaç maddelerimize de aksedeceği ve 
memlekette tekrar umumi bir fiat artışına sebep 
olacağı düşünülmüş müdür? 

•') ----- Şeker ithali için '•) milyon dolar ve :>oO 
1)İM siterlin ödendiğini Başbakanın beyanatından 
öğreniyoruz? Bir ton şekerin dolarla maliyeti ne
dir ve bu şekerler' nereden alınmıştır:' 

Dolarla mubayaa zarureti hâsıl olduğu ifade 
edildiğine göre menşeinden daha çok ucuza te
min edilerek mühim bir dolar tasarrufu müm
kün değil mi idi? 

4 — 1940 yılındanberi bütçe açığını kapamak 
maksadiyle halkın hayati nıübrem ihtiyacı bulu
nan gıda maddelerine zam yapmak siyaseti Hü
kümetler tarafından defatla tecrübe edilmiş, bu 
çeşit tecrübelerin paranın devalüasyonuna (Pa
ranın satmalına, gücünün azalmasına) sebebiyet 
verdiği görülmüş,, ayrıca istihsal ve istihlâkin 
tevazünü meselesinin de fiat zammı ile kabil 
olamayacağı sabit olmuştu. 

Bütçe açığını kapatmak için yapılagelen bu 
gibi zamların fiyat makaniznıasmı alt üst etti
ği, ve cemiyeti kemiren karakteriyle zaten mev
cut olan hayat pahalılığını kamçıladığı haki
kati d;ı çıplak olarak karşımızda durmaktadır. 
Binaenaleyh bu. türlü bir siyasete daha ne za
man;1. kadar devam edileceği veya devam edi
lip edilmiyeceği hususlarında sözlü olarak ten
vir buyuru İm asını Ekonomi Bakanlığından say
gıyla rica. ederim. 

Denizli Milletvekili 
Iîeşad Aydınlı 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKÎN (Diyar
bakır) - Bu sözlü sorunun da cevabını arzet-
miş oldum. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Soru sahibi lieşad Aydınlının 
bir diyeceği var mı 

KEŞAD AYDINLI (Denizli) Yoktur. 

:->. —-• İzmir Milletvekili Ekrem (iran'ın, se
ki r fiyatına yapüa.n zamma dair Başbakanlık
la n sözlü sorusu (6/175) 

BAŞKAN 
sesleri)1. 

Soru sahibi burada mı? (Yok 
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EKONOMİ BAKAN i: CAVİT EKİN (Diyar

bakır) -— Oran arkadaşımın suali de temamen 
Gensoruda yer almış bir konuya taallûk etmek
tedir, onun da cevabı yüksek huzurunuzda ve
rilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Soru sahibi burada olmadığına 
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göre geçiyoruz. Efendim vakit geçmiştir. Gün
demde kalan, diğer maddelere devam etmek üze
re, tensip ederseniz 17 . 11 . 1948 çarşamba gü
nü saat 15 te toplanmak üzere oturumu kapı
yorum. 

Kapanma saati : 21,20 
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