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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Dev
let, belediye, ve emvali metrukeden veya müba
dillere muhtas emvalden haksız olarak mal ik
tisap edenlerin bu mallarının istirdadı hakkın
daki kanun teklifinin talebi üzerine geri veril
mesi, kabul edildi.
Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki
önergeleı kabul olundu.
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, kabul
olundu.

Köy kanunu lâyihasının heyeti umumiyesi
üzerindeki görüşmelere bir müddet devam olun
duktan sonra,
14 Mayıs 1953 Perşembe günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Reisvekili
Kâtip
Manisa Mebusu
Çanakkale Mebusu
Muzaffer Kurbanoğlu
Ömer Mart
Kâtip
Bolu Mebusu
İhsan Gülez

Sorular
Yazılı Soru
Trabzon Mebusu Naci Altuğ'un, Trabzon
Vilâyetine bağlı Yomra Nahiyesine bir ebe ve
mezkûr nahiyenin Kodil mevkiindeki sağlık

evine bir sağlık memuru tâyini hususlarının
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine
gönderilmiştir (6/1065)

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,05
REİS — Reisveküi Muzaffer Kurbanoğlu
KÂTİPLER : İbrahim Kiraaoğlu (Kayseri), İhsan GKilez (Bolu)

2. — YOKLAMA
REİS — Yoklama yapacağız efendim.
(Kırşehir mebuslarına 'kadar yoklama ya
pıldı.)
REİS — Çoğunluk vardır. Birleşimi açıyo
rum.
'Gündemle ilgili bir takrir vardır.
Yüksek Reisliğe
Aylardan beri gündemi işgal eden ve iç
tüzük 'gereğince yalinız bir defa görüşülerek
neticelenecek olan işlerin bu oturuma mahsus
olmak üzere sözlü sorularla gündemdeki iki
kanuna tercihan görüşülmesinin Yüksek Kamu
taya arzını saygılarımla teklif eylerim.
Tokad Mebusu
Sıtkı Atanç
CEMAL REŞİT EIYÜBO&LU (Trabzon) —
Söz istiyorum.
REİS — Buyurun,
CEMAL REŞİT EIYÜBOĞLU (Trabzon) —
Sayın arkadaşlar; sözlü soru müessesesinin
Meclis hayatındaki fon'ksiyoınu cümlenizin ma
lûmudur. Bu no'kta bu nevi takrirler müna
sebetiyle huzurunuzda muhtelif ar'kadaşlarca
mütaaddit defalar ifade edilmiştir. Son zaman
larda Demokrat Parti Grup ekseriyetinin bu
konu hakkında bir karar aldığını zannetmekte
idik. Her içtima günü bu nevi takrirler veril
mektedir. öyle zannediyoruz ki bu (takrirler
Yüksek Riyaset Divanınızda hazır ve mamul
bir şetkilde bulunmaktadır, ellerinin altındadır.
İstedikleri zaman (bu takririn bir tanesini alır,
okur, yüksek reyinize sunar.
Şimdi, bu takrirler o haile» gelmiştir k i ; bu
nevi bir takrir o'kununea muhakkak sözlü' soru
lar geriye kalmaktadır. Şimdiye kadar bunun
hilafı görülmüş değildir. (Soldan gürültüler).
(Muhterem arkadaşlarımdan istirham edi

yorum, muhalefetin te'k bir nefes kapısı olarak
sözlü soru kalmıştır. Sözlü soru müessesesi hiç
olmazsa haftada bir gün olsun, yahut ayda
ibir gün olsun, Grup kararı alınsın... (ıGürültüler). (Bizim 'ekseriyetimiz buna kâfi değildir,
siz bir Grup kararı alın. Muhalefete mensup
milletvekilleri yahut sizlerden Hükümete sual
soracak vaziyette bulunan arkadaşlar soruların
ne zaman görüşüleceğini bilsinler. Bu kürsüden
bu sözlü sorular vaktinde konu!şu,lmah.
REİS — Takrir üzerinde konuşun efendim.
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Yazılı
verin.
CEMAL REŞİT EYÜPOĞLU (Devamla) —
Yazılı soru başka iştir, sözlü soru başka mevzuu
dur, bunu şüphesiz arkadaşlarımız takdir eder
ler.
Şimdiye kadar, üç seneyi mütecaviz bir zamandanberi Yüksek Meclise gelmiş olan gensoru
rımızdan hiçbiri ekseriyetiniz tarafından ruyi
kabul görmemiştir.
Şimdi bu şekilde sözlü soru müessesesi de iş
lemez bir hale getirilmektedir. Bunu,
hürriyet
bayrağı ile iktidara gelmiş, demokrasiyi bu
memlekette yerleştirmek hususunda salahiyetli
bir partinin grupuna hitabederek arzediyorum.
REİS — Hiçbir noktada müphemiyet kalma
ması için şunu arzetmek mecburiyetindeyim. Bu
rada takririn Divanla alâkasına ait bâzı şeyler
söylendi. Takriri veren Sıtkı Atanç'tır, takririn
Divanla bir alâkası yoktur. Burada Riyaset Di
vanının vazifesi, verilen takrirleri Yüksek He
yetinizin oyuna arzetmekten ibarettir. Yalnız tak
riri oyunuza arzetnıeden evvel şunu tebarüz et
tireyim ki, takrirde bir husus vardır, o kısmını
oyunuza arzetmemiş olacağım. Takrirde (aylar
dan beri gündemi işgal eden ve İçtüzük gereğin
ce yalnız bir defa görüşülerek neticelenecek
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olan işlerin bu oturuma mahsus olmak üzere söz
lü sorularla gündemdeki iki kanuna tercihan
görüşülmesi) istenilmektedir: Yani haklarında
da öncelik kararı verilmiş olan Köy kanunu lâyihasiyle Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki tekliflerden de
önce görüşülmesi teklif olunmaktadır. Şimdi bir
lâyihanın öncelikle görüşülmesini teklif yalnız
komisyonlara ve Hükümete ait olduğu veçhile

O :1

takririn bu kısmını oyunuza arzetmemş olu
yorum.
Yalnız takriri Heyeti Celileniz kabul ettiği
takdirde sorular gündemin nihayetinde takip
edilecektir, reddedildiği takdirde işe sorulardan
bağlıyacağız. Takriri
oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir.
Güneme devam ediyoruz.

3. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ
1. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'ın, sün
gerci ve balıkçılara
yardımda
bulunulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/899)
REÎS — Cemal Hünal buradalar mı?
sesleri), Ticaret Vekili? (Yok sesleri) Şu
Vekil ve soru sahibi bulunmadıklarından
yu gelecek Birleşime bırakıyorum.
îkinci soruya geçiyorum.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) —
hakkında.
REÎS — Buyurun.

(Yok
halde
soru

Usul

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, benim de sual takririm var. Şimdi sual
takrirleri konuşulamadığı gibi kanun teklifleri
dahi konuşulamıyacaktır. Çünkü Hükümet yok.
REÎS — Efendim, Riyasetin vazifesi günde
mi takip etmektir. Nihayet Hükümet ve Millet
vekilleri mevcut ise soruların görüşmesine de
vam olunur.
, 2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller%in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer müzelerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir
sergide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara
mebni verildiğine dair Başvekilden sözlü sorusu
(6/923)
R E Î S — Şimdi sorulardan ikincisi Zongul
dak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'indir.
Buradalar mı? (Burada sesleri) Başvekil yoktur.
Soruyu gelecek Birleşime bırakıyoruz.
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Usul hakkında söz istiyorum.
REÎS — Buyurun, usul hakkında.

SORULAR
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, sual takriri
veriyoruz, Hükümet yok, Başbakan yok. Başba
kan, Kırşehir'de nutuk söylüyor, Meclise gelin,
konuşalım diyor; kendileri Mecliste yok. Halbuki
biz geliyoruz. Başbakandan sual takririm var,
bu sefer yine yoklar. Çok rica ederim, ciddî so
rulara cevap vermek üzere buraya gelsinler. Ha
riçteki konuşmalarında bizi Mecliste konuşma
makla itham ediyorlar. Rica ederim Hükümet
Mecliste hazır bulunsun.
Sorular hakkı murakabenin en önemli bir ko
nusudur. Ne diyelim ki Hükümet olmadığı için
sorular konuşulamıyacaktır. (Hükümet var ses
leri) Nerede Türkiye'de esasen Hükümet yokki... (Soldan gürültüler)
3. — Antalya \Mebusu Burhanettin
Onat'm,
Tunus meselesinde Hükümetin
noktai nazarına
dair Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/936)
REÎS —• Dışişleri Vekili yoktur. Gelecek Bir
leşime bırakıyoruz.
' BEDÎ ENÜSTÜN (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum.
REÎS — Usul hakkında iki arkadaş konuştu,
münakaşa edildi. Mamafih buyurun.
BEDÎ ENÜSTÜN (Çanakkale) — Muhterem
arkadaşlar, sözlü sorulara geçilmiştir. Hükümet
mevcut olmadığına göre müsaade ederseniz sözlü
sorulara devam etmiyelim. Beş on dakika tatil
edel'im, Hükümet gelsin, ondan sonra devam ede
lim. (Sağdan alkışlar)
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem
arkadaşlar, mâruzâtımdan dolayı kusura bakma
manızı berveçhi peşin arz ve rica ederim. Bu
işte kabahat doğrudan doğruya bizim, ve Büyük
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sun reye konması usule ve merasime tâbidir, onun
için reye koymuyorum,
perşembe günü içtima
yapılması hususundaki takriri reyinize vaz'den,
o gün Riyaset makamını işgal eden arkadaş bun
dan
mesuldür.
Bugün
Hükümet
bulun
mamışla
mazur
görmek
lâzımdır.
(Sağ
dan
olmaz
sesleri)
Her
gün
burada
Hükümeti görürseniz dışardaki aşıl vazifesini
yapmaktan mahrum kalır.
(Soldan
doğru
sesleri). Onun için bugünkü içtimai tadil etmek
ve tüzük hükmüne göre muntazam mesaiye devam
etmek lâzımgelir. Sözlü soruları her şeye takdimen yapmak lâzımgelir. Sözlü soruların sırasını
değiştirmek için verilen takrirlerin, tüzük mese
lesi olması bakımından, Riyaset makamı tarafın
dan reye konulmaması lâzımgelir. Tüzüğün de
ğiştirilmesine bir milletvekili salahiyetli değil*
dir.

Millet Meclisini teşkil eden güzide heyetindir.
(Sağdan hayır hayır sesleri) Müsaade buyurun,
sözümü kesmeyin, usul hakkında arzediyorum.
Arkadaşlar, bizim elimizde bir tüzük vardır
ki, Büyük Millet Meclisinin mesaisinin ne şekil
de yapılacağını tâyin etmektedir. Bu tüzükte haf
tada üç gün toplanılacağma dair sarahat vardır,
Bu, tesadüfen böyle olmuş değildir. Meclis hafta
da üç gün çalıştıktan sonra diğer günlerde hem
Hükümet çalışacak ve hem de Büyük Millet Mec
lisinin idari organları vazife görecektir.
Arkadaşlar, bir takrir veriliyor. «Biz kanun
yapmakla mükellefiz, fakat kanun çıkaramıyoruz,
binaenaleyh namütenahi kanun çıkaracağız, per
şembe günleri de toplanalım» deniyor. Biz de ka
bul ediyoruz. Neticede bu manzara oluyor. Bu
nun doğrudan doğruya mesulü biziz arkadaşlar.
(Sağdan ,: Hayır sesleri).
Arkadaşlar, Perşembe günü Büyük Millet
Meclisi toplanamaz tüzük gereğince. Evvelce yine
bir zat tüzük hakkında bir takrir verdiği zaman
Reis dedi ki: «Tüzüğün tadili, tüzüğe ait bir husu

İKİNCİ

O :2

RE t S — Birleşime yirmi dakika ara veriyo
rum.
Kapanma saati : 15,16

OTURUM

Açılma saati : 15,45
BBtS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Otilez

(Bohı)

«a»

REİS — Oturumu açıyorum.

müddet içinde aldığı resmî üân bedelinim, tuta
rına dair Başvekilden sözlü iorusu (6/961)

Sorulara devam ediyoruz.
4. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'im, Türkiye
Millî Talebe Federasyonu
tarafından yabancı
memleketlere tertiplenen seyahatlere ve Talebe
Federasyonuna şimdiye kadar y'apüan para yar
dımının miktarına dair Mülî Eğitim Vekilinden
sözlü sorusu (6/956)
REİS — Said Bilgiç buradalar mı?.
sesleri)
,.
Gelecek Birleşime bırakıyoruz.

(Yok

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman BoyacıgüUt'in, Büyük Doğu Mecmuasınvn günlük
gazete haline geldiği ve kapandığı tarih üe bu
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REİS — Başvekil ve adına kimse olmadığın
dan gelecek Birleşime bırakılmıştır.
6. — Trabzon Mebusu Hpmdi Orhon'un, İs
tanbul'da Veremle Savaş Derneği Kongresini vâ
ki müdahale dolayısiyle ne muamele
yapıldığı
hakkmda İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/965)
R E İ S — Hamdi Orhon buradalar mı?. (Bu
rada sesleri)
İçişleri Bakanı yoktur. Gelecek Birleşime bı
rakıyoruz.
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER
GÜRELİ (Balıkesir) — Gündem hakkında söz
istiyorum.
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B E İ S — Buyurun.
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER
GÜRELİ (Balıkesir) — Gündemde bulunan
maddelerde» vekâletimi ilgilendiren dünya buğ
day fiyatlarına ve İva Anlaşmasına dair soru
nun, hasada gireceğimiz şu günlerde vekâletim
den gerekli malûmatın verilebilmesini temin için,
bu maddenin takdimen konuşulmasını huzurunu
za teklif edeceğim. Soru sahibi arkadaşım da
muvafakat ederlerse gündemde bulunan bu me
selenin diğer maddelere takdimen konuşulması
nın. kabulünü arz ve rica ederim.
BEİS — Cemal Bey, muvafakat ediyor musunu??.
CEMA£ REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
Evet, kş&ul ediyorum.

0:2

Türkiye'nin buğday politikasına tesirleri bakı
mından Hükümetimizin görüşü nedir?
REİS — Ekonomi ve Ticaret Vekili.
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ EN
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Trabzon Mebusu
Cemal Eyüboğlu arkadaşımın dünya buğday
fiyatları ve Beynelmilel Buğday Andlaşması
hakkındaki sorusuna cevap verirken böyle mü
him bir mevzuda bana etraflı bir açıklama im
kânı verdiğinden dolayı kendisine teşekkürle sö
ze başlıyacak ve mâruzâtım mevzuun mahiyeti
ile mütenasip olacağından zaman bakımından
müsamahanıza iltica edeceğim.

Evvelâ Beynelmilel Buğday Andlaşması na
sıl kurulmuştur :
İkinci Cihan Harbi esnasında başlıca gıda,
•7. — Trab&on Mebusu Cemal Reşit Eyuboğham ve mm mamul maddeler mevcutlarının ha
lu'nun,
Vaşington'daki
Milletlerarası Buğday
kiki ihtiyaçlara göre tahsisi işlerine ' bakmak
An<Ufl$mas% hakkındaki soruşuna Ekonomi ve Ti maksadiyle müttefiklerarası çeşitli komiteler ku
caret Vekili Enver Güreli'nin
sözlü cevabı
rulmuştu. Bunlardan buğdayla meşgul olanı
(6/1047)
1942 de faaliyete geçirilmiş ve 1946 da Millet
lerarası
Buğday Konseyine kalbedilmişti. 19
REİS — Sözlü soruyu okuyoruz.
Mart ile 23 Nisan 1947 arasında Londra'da yap
Ankara, 28 Nisan 1953
tığı toplantısında bu Konsey, buğday müstah
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sili ve müstehliki memleketler arasında ilk de
fa
uzun vadeli bir anlaşma akdine çalışmış, fa
Özeti : Washington'dakat
o tarihte müspet bir netice alamamıştı. Bir
ki Milletlerarası Buğday
,
sene,,
sonra 28 Ocak ilâ 6 Mart 1948 tarihli top
Andlaşması hakkında
Aşağıdaki soruların EkonomÂ ve. Ticaret Ba : lantısında Konsey 36 memleket arasında beş
' senelik bir anlaşma hazırlamaya muvaffak olkam tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
muş;, ve 1 Ağustos 19>48 de. yürürlüğe girmek
sına delâletlerini rica ederim. Saygılarımla.
üzere âkıd Hükümetlerin tasvibine sunmuştu.
Trabzon Milletvekili
Bu anlaşmayı, büyük buğday müstahsili
Cemal Reşit Eyüboğlu
memleketlerden Birleşik Amerika, Kanada ve
Washington'da, aylardan beri 2T memleket
Avustralya olmak üzere 3 ve müstehliklerden
arasında cereyan etmekte olan buğday görüşme
de başta İngiltere olmak üzere 33 memleket pa
leri 18 Ndsan 1963 <te sona «örjH&işfcir.
rafe* etmiş,.bulunuyordu.
Bu memleketlerden 15 i ithalâtçı, 3 ü ih
Böylece 36 memleket milletlerarası buğday
racatçı oliûakr üfce^e, 1$ i. l*azjrja#ap> Buğçlay
piyasasında istjkrar, sağlamak, taahhüdüne girîAndlasmaşu^ı ^inw», e t ^ i ş l ^ i r .
yorlarfU, Büyük müstahsil,olmakla beraber, Ar
Gazetelerde çıban h a ^ l e r a * göre* bu And*
jantin ve Sovyet Rusya buğday anlaşması dı
şında kalmışlardı.
laşma ile buğdayın.* lıBuşeline (2tf,19€ Kg.)\ast
Anlaşmanın başlıca hükümleri, mükellefiyet
gari olarak 1,55 dolar, âzamâ, olacak 2$Ş, dolar
leri ve organları:
•
fiyat tesbit edilmiştir.
An^Jaşn^ayı İDftzakyan- mem^kş^er a r a m 
Müddeti :
da, E. P. U. ya dâhil olup Türkiye bu|$ayl$rı1 Ağustos 1948 den 31 Temmuz 1953 e kadar
nın. nıtjşterjsi olan Mm/m&fy İtalya*, İsyiçre, de
b^m*&ş»ıiy4ı«
vfrö^r.
patlar-:
Bu Âhdlaşma hakkında umumi olaraJk ve,
5 yıl > için b ^ r v « ^ i p « ş i n birer asigari've âza-
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«mi fiyat tefcbit ^edilir. Fiyat esası USA ile Ka- | yatların tutunamıyacağı kanaati satıcıların bi
ııada arasındaki büyük göller bölgesinde Fort
le zihinlerinde hâkim bulunuyordu. MüstahsilViIıanı - Fort Arthur'da depo teslimi Manito'ba
lanna mütaakıp seneler zarfında önceden bildNorthern No. 1 cinsi dökme buğdayın bushel ba
nen müstakar fiyatlar ve satış • emniyeti sigor
şına (=27,21552 kg), Milletlerarası Para Fo
talamak, büyük ihracatçı (memleketler için esa
nunca kabul edilmiş paritesiyle, Kanada doları
sen daima arzuya şayan bir keyfiyettir. Anlaş
olarak ifade olunur. Diğer kalitelerin ve menmanın ilk şekline göre üç ihracatçı âıza her mah
şelerin fiyatları da bu esasa göre takarrür etti
sul yılı için 500 milyon buşjhel (13.608.000 ton)
rilir. Konsey icalbında her ımalhsul yılı arifesin
buğday satışını taaJhlhüt ediyorlardı. Bu mik
de, asigari ve âzami limitleri aşmamak şartiyle,
tar 33 âza memleket arasında taksim olunuyor
sülüsaın ekseriyetle, o yıl için yeni asigari ve âza
du. Esasen fiyatlar bushel başına asigari 1,20
mi fiyatlar tesibit edebilir.
dolar (tonu: 44.09 dolar = kilosu : 12,35 kuruş)
ve âzami 1.80 dolar (tonu : 66.14 dolar = kilo
Azaların hak ve vecibeleri :
su 18,52 kuruş) idi.
İthalâtçılara önceden her yıl için bir «garan
Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar ve gir
tili mubayaa» kotası tahsis olunur. Buna mukadikten
sonra daha başka memleketler de iltâhak
'bil, ithalâtçılar talep vukuunda, o yıl için mu
ettiğinden, kotalar zamanla değişmiştir, öyle
karrer asigari fiyat ü&erdnden kendi 'kotalarını
ki ihracatçıların sayısı Fransa'nın da katllmatamamen saıtmalmakla mükîelleft&rler.
siyle 4 e ve ithalâtçılarınM 42 ye çıkmış, kota
Keza ihracatçılara önceden her yıl içim. bir
ların yekûnu 15.010.000 tonu bulmuştur.
«garantili satış» kotası ayrılır. Buna mukabil,
Bu müddet zarfında anlaşma esas fiyatla
ihracatçı âza talep vukuunda, o yıl için mukar
rında bir değişiklik yapılamamıştır: Yalnız dik
rer âzami fiyat üzerinden kendi kotalarını ta
tahminlerin
aksine istihsalin artmasına rağmen
mamen satmakla mükelleftirler.
'buğday fiyatları düşmemiş, anlaşmanın yalnız
Âkıd memleketler anılaşma esaslarına uygun
âzami fiyatları cari olmuştur. Son 4 yılın umu
olarak Konseyce ittihaz olunan kararlara tâbi
mi iktdsadi feonjönfetürii, biiıaasa Kore Harbi
olmayı önceden kabul eklerler.
nin selbep olduğu fiyat furyası ( = boam) bü
Azalar, bilûmum buğday alım, satım, itha
tün dünyada serbest -buğday fiyatlarını devam
lât ve ihracatlarını usulü dairesinde konSleye bil
lı surette anlaşma âzami fiyatlarumn üstünde
dirmek mecburiyetindedirler.
tuttuğundan, Anlaşma ithalâtçı azanın lehine
Anlaşma dahilindeki alım, satımlarını ihlâl
ve ihracatçı azanın aleylhİme işlemiştir.
etmemek şartiyle, âza memleketler ,kendi zi- I
Bu arada ihracatçılar, zararlarını hafifletmek
raat ve fiyat siyasetlerinde tamamiyle serbestiçin, Anlaşma hükümlerine uygun ölmıyan tek
tSrler.
taraflı bir proeedure ile fiyatlara işletme masraf
Anlaşmanın işleyişi :
ları adı altında 6 centlik bir ilâve yapmışlardır.
6 Mart 1948 tarihli ilk Anlaşma metninin I (Ton fiatı : 68,14 = kilosu 19,14 kuruş). Buna
meriyete girmesi, ilgili parlâmentoların tasdirağmen Birleşik Amerika Hükümetinin, bir yan
kından geçmesine bağlı idü. Nitekim Amerikan
dan buğday müstahsilini korumak politikası icabı,
Kongresinde Anliaşma uzun münlafcaşalara sebep ol idame ettirdiği yüksek iç pazar fiyatları, öte
muş, metinde bâzı tashihler yapılmış, âza nam
yandan düşük tutulmuş olan anlaşma fiatları ara
zetleri yeni metni 23 Mart 1949 da tekrar imza
sındaki farkların ödenmesi yüzünden Amerikan
lamışlar ve bu yüzden bir sene gecikerek 1
hazinesine yüklenen malî külfet takriben 700 mil
Ağustos 1949 da yalnız dört senelik müddetle
yon dolara baliğ olmuştur. Daha mütevazı ol
yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın hazırlandığı
mak üzere Kanada'da böyle bir fedakârlığa kat
tariflilerde âzami fiyat haddi ser!best piyasalar
lanmış, yalnız Avustralya monopolü, buğday fidaki fiyatlara kıyasen hayli düşüktü» Lâkin,
atVarmı baskı altında tuttuğundan anlaşma ona
Birinci Cihan Harlbinden sonraki devrede dün
böyle bir külfet yüklememiştir.
ya iktisadi konjonktürünün takip ettiğii seyir I
Yenilenen Anlaşma : Buğday fiatlarmdaki bu
unutulmamış oilduğundan ve henüz son harbin
tenevvü, ithalâtçı memleketlerde dolar kıtlığı, ih
yarattığı darlığın tesiri altında bulunan cari fi- | racatçı memleketlerde stokların artması gibi lehte
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ve aleyhte çeşitli sebep ve âmiller yüzünden I olduğundan; sterling sahasının dolar mûktesebatı
yeni bir tediye buhranı yaratacak şekilde azal
3 1 . V I I . 1953 te müddeti bitecek olan' Milletler
maktadır. Birleşik Amerika'da ise; Cumhuriyet
arası Buğday Anlaşmasının uzatılıp uzatılamıyaçi parti iktidara geldikten sonra, gümrük hima
cağı bir senedenberi dünya umumi efkârını işgal
yesi daha fazla artırılmak istikametindedir, in
eden bir mevzu olmuştur. Nitekim 8 nci içtima
giltere Hariciye ve Hazine nazırlarının Vaşingdevresi müzakerelerini 1952 Nisan ve Temmuzun
tonu ziyaretleri umulan neticeyi vermemiştir. Bu
da Londra'da yapmış olan Konsey, ruznamesindeitibarla ingiltere parasını korumak üzere buğda
ki bu madde hakkında bir karara varamadığından
yını da mümkün mertebe dolar sahası dışından te
nihayet son defa Vaşington'da-30 Ocak 1953 te
mine gayret edecektir. IWA içinde İngiltere'nin
başlayıp bir buçuk ay uzıyan münakaşalı toplan
kotası % 29 u bulmaktadır, ingiltere'nin, hariçte
tısında bir netice elde edebilmiştir.
kalmasının
anlaşma üzerindeki tesirlerini şimdi
Buna göre :
den
tahmin
kolay değildir.
— Anlaşma 1 Ağustos 1953 ten itibaren daha
İngiltere IWA duşunda kalmakla, umduğu
üç sene için tecdit edilmekte;
veçhile, muhtemelen dollâr tasârruif edebilecek— Asgari 1,26 $ (tonu 46,30 dolar, kilosu 12,96
se de, dünyanın en büyülk buğday ithalâtçısının
kuruş), âzami 1,86 $ (tonu 68,34, $ kilosu 19,14 ku
serbest piyasalara alıcı olarak çıkınca umduğu
ruş) olan fiyatlar, 1,55 $ (tonu 56,95 kilosu 15,95
fiyatlarla mubayaa imkânı builuıp bulamayacağı,
kuruş) ve 2,05 $ a (tonu 75,32 $ kilosu 21,09 kuruş)
cevaplandırılması kolay bir sual olamaz.
yükseltilmekte;
Yeni Anlaşmanın yürürlüğe girmesi :
— Eski anlaşmanın esas prensipleri muhafaza
15 Temmuız 1953 e 'kadar âza memleketler
edilmekle beraber", metinde, dört senelik tecrübe
den üçte ikisinin parlâmentoları taraflından tas
lere istinaden, tatbikatı kolaylaştıracak tâli bâzı
dik olunduğu takdirde, yeni Anlaşmanın 1
değişiklikler yapılmakta;
Ağustos 1953 ten itibaren yürürlüğe girmesi
— Bu meyanda tatbikattan doğan ihtilâfların ı kabil olacaktır. Greçen defa olduğu gibi Ame
tetkiki için ilk merci ollarak bir «İstişare Heyeti»
rikan Kongresinin bu sefer de fiyatlar üzerinde
ihdas olunmakta;
durması ihtimalini varit görenler vardır.
Yeni kotalar :
İhracatçılar ve ithalâtçılar için yeni kotalar
tesbit edilmektedir.
42 ithalâtçı memleketin önümüzdeki üç se
me içinde satmal masını taahhüt edecekleri mik
Hazırlanan yenji metin 13 Nisandan itibaren
tarlar yekûnu; her mahsul senesi için 16.208.000
14 gün müddetle azaların imzasına arzolunmuş
tondur. Bu miktarın ithalâtçılar arasında te'tur.
vezzüü şekli ilişik listeden görülebilir. İhra
Yalnız İngiltere, 2,05 $ lik fiata razı olmadığı
catçılar arasında taksimi neticesi de aşağıda
için, Anlaşmayı bu defa imzalamamıştır. Filha
gösterilmiştir :
kika konseyin birbuçuk ay süren son müzakere
Birleşik Amerika
7.353.000 Tonlerini, esas itibariyle ithalâtçılarla ihracatçılar
Kanada
6.804.000
»
arasında fiat bahsinde cereyan eden çetin pazar
Avustralya
2.041.000 »
lıklar doldurmuştur. İhracatçılar âzami fiatm
Fransa
' 10.000 »
2,50 $ a çıkarılmasını, ithalâtçılar ise 1, 86 $ a. ip
kasını istemekle münakaşaya başlamışlar, nihayet
16.208.000 Ton
en büyük satıcı olan Birleşik Amerika 2,05 $ a ka
Milletlerarası Buğday Anlaşmasına d'âıhil
dar indiği halde, en büyük alıcı olan İngiltere
Avrupa Tediyeler Birliği (EPÛ) memleketle
2, dolardan üstüne çıkmayı reddetmiştir. İngiliz
rinin yenilenen Anlaşma ile değişen kotaları
lerin izahına göre, âfcami fiatın 1,86 dan 2, dolara
eskisiyle mukayeseli olarak ilişik.cetvelde gös
çıkarılması bile kendilerin^ senede otuz mil
terilmiştir.
yon dolar fazla tediyeyi icabettirecektir. Son
yılın umumi konjonktürü sterling sahasından sa
IWA'ya dâhil EPU memleketlerinin eski ve
tılan başlıca ham maddelerin fiatlarını düşürmüş | yeni ithalât kotaları :
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Eskisi

Yenlisi

Azatltma

1.800
Almanya
300
Avusturya
550
Belçika
Danimarka
44
675
Holânda
4.819
İngiltere
275
irlanda
1.100
îtallya
210
Norveç
75
İsveç
175
İsviçre

1.500
250
615
50
675
4.819
275
850
230
25
215

300
50
—
—
—
—
—
250
—
50

14. 5.1963
Artırma

**
( - ) 650

— I
—
65
6
—
—
—
—
20
—
40

( + ) ısı

Malûmaten arzedeyim: Avrupa Tediye Bir
liğine, dâhil olup da ÎWA dan istifade eden mem
leketler kotalarında 650 bin tonluk bir azaltma
yapmışlardır. Bu bizim memleketimiz bakımın
dan buğday
ticaretinin bir kısmının bize dön
mesi bakımından ferahlatıcı bir haber olarak ka
bul ediyoruz.
Dünya buğday istihsali ve ticareti :
Son harb buğday istihsalini azaltmıştı. 1935
ilâ 1939 beş yıllık devrenin senelik istihsal va
satisi 163.9 milyon ton iken, harbi takip eden
beş yıllık 1945 ilâ 1949 devresinin vasatisi an
cak 15,8.8 milyon ton idi. On senede dünya nü
fusunun tahminen 180 - 200 milyon artmış ol
masına mukabil, buğday istihsali % 3 raddele
rinde eksilmiştir. İstihsal henüz son üç yıl içnide harbden önceki rakamları aşmıştır.
19,50 de 172,- milyon ton,
1951 de 176,3 milyon ton ve bir rekor yılı olan
1952 de 199,2 milyon ton ile harb öncesi va
satisinin % 21,5 üstüne çıkmıştır.
Dünya üzerinde yetişen buğdayların her ye
di ilâ sekiz kilosundan ancak bir kilosu Millet
lerarası ticarete çıkmakta ve gerisi yine aynı
memlekette istihlâk olunmaktadır.
Son iki sene içinde milletlerarası mübadele
ler mevzuu olan buğday:
1951 de 27,5 milyon ton,
1952 de 24,5 milyon ton idi.
Bunların takriben % 55 ilâ % 60 ı Millet
lerarası Buğday Anlaşması dahilinde, geri ka
lanı serbest piyasa fiyatlariyle alınıp satılmıştır.
Anlaşma umumi kotası ve anlaşma
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I fiilî satışlar ve nispetleri şöyledir: (Milyon ton
I olarak) :
Kota
1950/1951
1951/1952
1952/1953 '
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I

dahilî I

15,3 '
15,8
15,8

Fiilî satışlar

%

14,45
15,57
—

94,4
98,5
—

Milletlerarası buğday ticaretinde ihracatçı
olarak başta Birleşik Amerika, Kanada, Avusturalya, Arjantin, Sovyet Rusya ve Türkiye
gelmektedir. Yalnız Birleşik Amerika ile Kanada umumi ticaretin % 80 ninden fazlasını temin
ediyorlar. Bu yüzden dünya ticaretinde buğdayın
% 80 den fazlası dolarla alınıp satılmaktadır.
Dolar ise bilindiği üzere kıt bir döviz olduğundan
ithalâtçı memleketlere, daha pahalı da olsa dolârdan gayrı paralarla satılan buğdaylara rağbet ediyorlar. Bunun neticesinde dünya pazarlarmda çeşitli buğday fiyatları tekevvün etmektedir. Bir fikir vermek üzere, bu çeşitli fiyatları
böylece sıralıyabiliriz:
1. 28 . I I . 1953 tarihinde IWA fiyatı: Nothern Mânitoba No: 1 Fob Mantraal Bushel'i 2,07
dolar, kilosu 21,30 kuruş idi;
2. Serbest piyasada Nothern Mânitoba No: 1
fob Montraal bushel'i 2,42 dolar, aynı mal No:3
bushel'i 2,38 dolar, kilosu 24,49 kuruş idi;
3. Arjantin bttğdayı (takriben northern Manitöba No: 3 ayarında) 18 . I I I . 1953 tarihinde
serbest dolarlı fiyatı, fob Buenos Aires bushel'i
2,34 dolar, kilosu 24,07 kuruş idi;
4. Arjantin buğdayı, aynı mal, Brezilya kliringinden satış fob, bushel'i 3,04 dolar, kilosu
51,28 kuruş idi;
5. Arjantin takaslı buğdayı (USA Ziraat
Nezaretinin 2 . I I I . 1953 tarihli resmî neşriyatından) busel'i 3,04 dolar, kilosu 34,98 kuruş idi;
(Mukayese için : Bizim halen cari tonu
96,-$,l'ik fiyatımızla kilo fiyatı 26,88 kuruştur.)
Buğday piyasası :,
1952 - 1953 yılı istihsal bakımından buğday
için emsalsiz bir yıldır. Birleşik Amerika, Kanada, Arjantin ve Türkiye'nin rekolteleri bütün
geçmişteki istihsal rekorlarını kırmıştır. İthalât
çı memleketlerin çoğunda da bereketli mahsuller
idrak edilmiş olduğundan, umumi ithalât miktarlan mûtadın altında kalmıştır.
Vaziyetin bir tasvirini şu rakamlarda görmek mümkündür.
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Kabili ihraç buğday (milyon ton) olarak:
1.III.1953

U.S.A.
Kanada
Arjantin
Avustralya

1.HI.1952

18 2
14 5
4 36
2 9

11 2
10 6
0 06
2 2

39

24

96

06

îlk iki memleketteki buğday mevcutları,
dünya stoklarının arslan payını teşkil ediyor.
Buna rağmen fiyatlar geçen seyekinden pek
farklı değildir. Çünkü Birleşik Amerika'da zi
raat maddeleri fiyatlarının korunmasına müte
allik kanun 1954 sonuna kadar mer'idir. İkti
dara geçen Cumhuriyetçi Parti âti hakkında bir
şey söylememekle beraber, hale» mevcut hima
yenin devam edeceğini ve 1953 -1954 devresinde
şimdiki 2,20 yerine 2,21 den daha az olmamak
üzere, buğdayın korıumeağını Ziraat Nazırının
ağzından ilân etmiştir.
Bâzı kaynaklara, göre Ziraat Nezareti iler
de himaye kaldırılıp serbestr fiyatlara, djönülürse, buğday ve pamuk g4Wmaıidtleria ekim sa
hasının tahdidini derpiş eylemektedir. Bundan
da Amerikan çiftçisinin, bir kere. elde-, ettiği fi
yatlardan mahrum edituaek istenmeüiiği ve do
larlı fiyatların düşüriUmiyeeağ^ anlaşılıyor.
Dünya buğdaylarının |% 80 ninden^ fazlasının
dolarla satıldığı nazara alnırsa, dolarlı fiyat
lardaki istikrarın buğday konjonktürü üzerin
deki önemi tebarüz eder. Maaraafih, dünya
buğdaylarının % 80 ninden fazlasının dolarla
satılmasına mukabil bu buğdayların j% 95
inden fazlasının dolar sahası dışındaki memle
ketler tarafından satın alındığı vakıası karşı
sında milletlerarası buğray piyasalarında çeşitli
tediye şekillerinin sebep olduğu tenevvüü hattâ
teşevvüşü de gözden uzak tutmamak gerekir.
Türkiye'nin IWA karşısında durumu :
Dolar, iktisabı zor bir para olmakta devam
ettikçe, Türkiye gibi buğdaylarını EPU veya
Anlaşma hesap paralariyle satan bir müstahsil
için Milletlerarası Buğday Anlaşmasına dâhil
olmak, mahzuru menfaatine galip sayılmalıdır.
Umumi iktisadi konjonktüre müessir olan hâ
diselerin (Meselâ Kore harbi gibi) ham madde
fiyatları üzerinde, saman: alevi gibi mübalâğalı
fakat geçici, buna mukabil sanayi maddeleri
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fiyatları üzerinde tedrici fakat devamlı tesir
leri nazara alınırsa, münhasıran hammadde sa
tıcısı olan memleketlerin «hammade; mamul
madde» fiyat makasından kendilerini asgari za
rarla sıyırmaya çalışmaları meşru bir nefis müdafaasıdır. Nitekim kıdemli bir buğday ihracat
çısı olmasına rağmen, Arjantin de bu mülâha; zalarla IWA'ya katılmamaktadır.
Bununla beraber, Türkiye süratle, büyük
çapta bir buğday ihracatçılı olmak yolundadır.
Devamlı ve emin alıcı piyasalar kazanmak za
ruretini ihmal edemez. Bu itibarla serbest pi
yasa imkânlarından istifadenin de hududu var
dır. Dolar darlığı çeken memleketlere Ameri
kan kredileri ve yardımlariyle dolar enjeksi
yonu yapılmakta olması ve son yılın rekor mah
sulü gibi realiteler bu hududu besbelli çizmek
tedir
Yurdumuzun hububat politikasına gelince :
Buğday fiyatları hakkında Sayın Başbakan'm muhtelif yerlerdeki konuşmalarını bütün
Meclisteki arkadaşlarım biliyorlar. Bunu arzedecek değilim. Yalnız şunu arzetmek isterim
ki; dün denecek kadar kısa bir zamanda senelik
Devlet mubayaaları 400 - 600 bin ton arasında
bulunan Türkiye bugün muhalif muvafık hepi
mizin iftiharla müşahede ettiğimiz üzere dünya
hububat ihracında altıncı memleket haline gel
miştir. (Alkışlar). Hiç şüphe yok ki bütün istih
sal şubelerinde çalışan vatandaşlarımızın millî
serveti artırmak hususunda sarfettikleri gay
reti şükranla karşılamaktayız. Ancak memleket
nüfusunun % 80 nin meşgul olduğu hububat
istihsal kıymeti, bizim için mücerret rakamlar
dan ibaret değildir. Bu artışta millî iştira gü
cünün çoğalması, hayat standardının artırılması
imkânlarını tahakkuku gibi kalkınmamızın bellibaşlı unsurlannı da görmekteyiz. Buğday fiyat
larının müstahsil için tatminkâr oluşu yerli ve
millî sanayiin doğmasında bir temel taşı olduğu
nu unutmamalıyız. Bizim için gaye Türkiye'nin
4 milyon ton hububat ihraç edebilecek bir seviye
ye gelmesidir. Makineli ziraatin hakiki netice
lerini ancak birkaç sene sonra idrak edebilece
ğimizi gözden uzak tutmamalıyız. Elbette me
saimiz çetin olacaktır. Mahsullerimizin standardizasyonu, depolarımızın, silolarımızın ku
rulması, nakil imkânlarımızın artırılması, yükle
me vasıtalarının modernleştirilmesi gibi her gün
artan yeni ihtiyaçlar karşısında bulunacağız. An-
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eak fertle Devletin el ele verdiği millî kalkınma ' darda 19,10 dan 21 kuruşa çıkarılmış; arpada
da Türk Milletinin halledemiyeeeği hiçbir mese i 17,30 dan 19 kuruşa; çıkartılmıştır. Aradaki,
le mevcut değildir. (Soldan şiddetli alkışlar)
kalite itibariyle farklı hububatin sayıp fiyatını zi
hinleri karıştırmak istemedim; onun için bunla
REÎS — Cemal Reşit Eyübo£lu.
rı saymaktan içtinap ediyorum. Hükümet fi
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
yatları yükseltirken veya alçaltırken, Toprak
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ekonomi ve Ti
Ofisinin Teşkilât Kanununun bir maddesine gö
caret Bakanımızın sözlü soruma verdikleri etraf
re,
beynelmilel piyasalardaki fiyatları, göz önün
lı cevaptan dolayı kendilerine teşekkür ederim.
de tutar. Demek oluyor ki, Hükümetimiz bey
Bilhassa memleketin hassasiyetle üzerinde durdu
nelmilel fiyatları göz önünde tutmuş, iç şart
ğu bir konunun kısa, tatmin etmiyen cevaplarla
ları da nazara almış, hububat fiyatlarına umu
karşılanmasını, enerjk, ve kendi vukufundan,
miyetle bâzı zamlar yapmıştır. Sayın bakanı
iktidarından emin bulunduğum değerli arkada
mızın biraz evvel verdiği izahattan anlaşılmak
şımdan beklemezdim. Yalnız bütün bu geniş iza
tadır ki, hububat fiyatları bilhassa Washing
hata rağmen sayın arkadaşımın cevaplarında
ton'daki görüşmelerde evvelki dört senelik dev
bâzı noktalar açık kalmaktadır. Bilhassa mevzuu
renin fiyatlarının oldukça ehemmiyetli bir şe
ikiye yarıp bunun bir kısmını dıg ticaret bakı
kilde, üzerine çıkartılmış bulunmaktadır.
mından ve bir kısmını da iç iktisadi;faaliyetler
ı Şimdi bu buğday fiyatları acaba iç şartlar
aynı zamanda sosyal politika bakımından tetkik
bakımından tatminkâr mıdır? îç ve dışı tefrik et
ettiğimiz zaman arkadaşımızın vermiş olduğu
mekten maksadım, kanun, hububat fiyatlarını
cevapta bu noktaların noksan kaldığı kolaylıkla
tesbit ederken, yabancı borsaların fiyatlarının
göze çarpmaktadır. Sözlü sorumun konusunun
da göz önünde tutulması mükellefiyetini Hükü
bu derece tevsi edilmiş olmasından değerli arka
mete tahmil etmiş olduğundandır. Buğday fi
daşlarımın, Yüksek, Heyetinizin müsamahasını
yatları beher kiloda 1,20, çavdar 1,90, arpada
tetirhamedee#ğim. Sözlü sorularda bakanlar ar1,70 kuruş artırılmıştır. Şimdi arkadaşlar, bu
kalaruada büyj&jteaMlâta, dayanmaktadırlar ve
vaziyetin tesirleri şâmildir. Muhtelif âmiller is
bu kürsüde istedikledir kadar geniş ve uzun ko
tihsal fiyatlarına tesir eder; acaba bu zamlar
nuşmak imkânına madiktirler; buna mukalpfü,
istihsal fiyatlarını tazyik eden âmillerin tesirle
YüfcsekUeyatimge g e d m i ş olduğu bir noktayı
rini karşılıyacak kuvvette midir? Evvelâ bunun
milletvekilinin savunabilmesi veya tatman edil
üzerinde bir lâhza tavakkuf etmek icap eder :
mediği hususları izah edebilmesi için kendisine
Şimdi, memleketimizde makineli ziraatin yer
ancak 15 dakikalık bir zaman tahsis edilmiştir.
leşmekte olmasında ve bunun süratle inkişafın
Bu itibarla zaman bakımından Yüksek Heyetini
da hepimiz, sayın vekilin de ifade ettikleri gi
zin, müsamahasına dayanarak Sayın Bakana ce
bi muhalif ve muvafık bütün memleket, mem
vaplarımı arzetmek istiyeceğim.
nuniyet duymakta ve memleketin istikbali için
Evvelâ ben Sayın Bakanın sırasını takip
makineli ziraatin inkişafının tek çare olduğunu
etmiyerek aşağıdan yukarıya doğru gitmek is-.
kabul etmekteyiz.
tiyorum.
r
Şu halde makineli ziraatin maliyet unsuru
Hububat fiyatları, memleketimizdeki hububat î içinde-, yer alan mühim iki unsurdan birisini
fiyatları acaba tatminkâr mıdır? Bugün beynel L «bedene», diğerini de onun «ruhuna» benzet
milel piyasalardaki fiyatlarla mukayese edil
mek mümkündür.
diği zaman, bilhesap çok yüksek olduğu iddia
Şimdi arkadaşlar; Washington'daki anlaşma
edilen; fakat, vekilin biraz evvel verdiği iza
ile buğday fiyatı yükseltilirken, Türkiye'de
hata nazaran, pek de yüksek olmadığı anlaşılan
buğday fiyatları üzerinde yeni baştanı Hükü
meırıAeketisaizdeki hububat fiyatları, acaba müs
metin durmasını icabettirecek sebepler var mı
tahsil bakımmdan, bir de içti»ai politika bakı*
dır, yok mudur? Bu nokta üzerinde duralım.
maadan kâli midir?
Nitekim, makin a maliyetleri üzerinde son za
Son 1951 ve 1952 ziraat yılı mahsulüne tat
bik edilen fiyatları tahattur buyurursunuz; buğ
dayda 28^80 den 30 kuruşa' çıkarılmıştır; çav-

manlarda beliren fiyat terefifüü, Hükümetin
ıgeçen sene telâfi-etmek istediği farkı çok-fazlasiyle aşmaktadır. Nitekim bugün «takasdo-
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lârı» kullanılmak suretiyle ithal edilmiş bulu
nan zirai makinalar geçen, seneki fiyatlara na
zaran, (sayın Bakan butnu vesikalarla burada
izah edecek vaziyettedir, benim şahsan ve mün
ferit tetkiklerimin neticesi olarak arzediyorum)
% 20 civarında yüksektir. Makina fiyatları
yükselmektedir. Neden? Çünkü, duş ticaret an
laşmamızın döviz üzerinde bir kapısı açıktır.
Orada resmî kurun tesirlerini hiçe indiren ve
hattâ memlekette mal fıkdanı dolayısiyile yu
karıya doğru çıkmak temayülünde bulunan fi
yatları mütemadiyen kamçılı yan, bir nevi ka-.
nunen meşru denilebilecek, fakat haddizatın
da pek de meşru sayılamıyacak bir açık kapı
vardır ki, bu da takas kapısıdır.
Şimdi, memleket dışına çıkmış otları ve karşrlığı «takas doları» olarak memlekete girmek
te bulunan paralarla ziraat aletleri satmahnmaktadır. Takas dolarına verileın primler bu
paralarla memlekete ithal edilen zirai makinaJarım üzerine binmektedir. Sayın (Bakan dedi
ler ki : «Vaşington'daki buğday fiyatı senbest
(dolarladır, fakat serbest dolar bulamıyacak
memleketler için bunu daha yukarı satmak
imkânı vardır.»
Arkadaşlar, serbest dolarla buğdayımızı alamıyan bir memleket aradalki farkı bize bağış
lıyor demek değildir. Aradaki farkı bir başka
yolla bize ödetiyor demektir. Her türlü zahirî
görünüşü bir tarafa bırakarak, meselenin1 içi
ne baktığımız zaman anlamak gayet kolaydır.
Hiçbir memleket diğer bir memlekete havadan
'bir menfaat temin etmez. Binaenaleyh memle
ketimize ithal edilmekte bulunan makinaların ve yedeklerinin fiyatları yukarıya doğru
çıkmaktadır. Dünyadaki fiyatlar son zaman
larda, bir seneden beri aşağı doğru giderken,
memleketimizin ithalâtı makûs bir istikamet
takip ediyor; işte iddialarımın bariz delili. Ga
yet tabiîdir ki serbest dolar bulup ödemedikçe
(birtakım anlaşmalara girmek ve başka piya
salardan aldığımız mallara daha fada fiyat
Ödemek ieabetmektedir.
ıŞimdi mesölenin diğer safhasına geçiyorum.
«Makinalı ziraatin rulhunu akar yakıt teşkil
eder» demiştim. Şimdi mevzuu bir de akar
yakıt yönünden tetiki'k edelim :
Aziz aıfkadaşlanm; dikkat nıaizaırlannızı bdiühasaa bu konu üzerine rica ederim. Bu, bugünün
meselesi de değildir. Yıllardan beri devam ede-
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gelen bir hâdise üzerinde duracağım. Dünkü ve
daha evvelki Hükümetlere sirayet eden bir hâ
dise üzerimde. Her milletvekilimin kendi vüs'u dâ
hilinde memlekete hizmet etmek vazifesi olduğu
na göre, kanaatlerini samimî olarak B. M. M.
huzuruna, Türk milletinin malûmatına olduğu
gibi arzetmesi lâzımgelir.
Bir kilo benzinin memlekete giriş fiyatı 10
kuruş 595 santimdir. Yani aşağı yukarı 10,5 ku
ruştur.
Sayın arkadaşlarım; bir kilo benzinin Türk
gümrüğünden girerken verdiği vergi hakkında
acaba kaç tanemizin bilgisi ve fikri vardır. Bü
tün memleket iktisadiyatını alâkadar eden ve
memleket istihsalinin her şubesinde tesirini bü
tün şiddetiyle gösteren böyle bir metadan güm
rükte alman vergi ne olabilir?. Yüzde yüz değil
arkadaşlar, yüzde 346 dır. Yani bir kilo benzin
1 Haziran 1953 tarihinden beri cari alış fiyatı
üzerinden 34 kuruş 60 santim ödemektedir.
REÎS — Cemal Bey, sözlü soru hudutları
içinde kalmanızı rica ediyorum.
CEMAL EYÜBOĞLU (Devamla) — Sözlü
sorumun hudutları içinde kaldığımı zannediyo
rum. Sayın Bakan bana gayet uzun bir raporla
cevap verdiler. Ben de kendilerine uzun olmıyacak şekilde cevap veriyorum. Ben Yüksek Mec
lisin lûtfuna iltica ediyorum. Bir müddet daha
müsaadenizi rica ederim. Vaktim bitmiş ise mü
saade eder misiniz devam edeyim?. (Devam de
vam sesleri)
Yüzde 346 dır. Yani on buçuk kuruşluk bir
kilo benzinden 34,60 kuruş vergi alınmaktadır.
Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de makineli zi
raatin gelişmesi ve aynı zamanda maliyetlerin
düşmesi için her şeyden evel bu maliyette ağırbasan unsurların fiyatlarının indirilmesi icabeder. Şimdi diğer akar yakıt nevilerine geçece
ğim; yalnız şunu da ilâve edeyim ki, bu rakam
içinde yalnız, Gümrük, İstihlâk, Muamele Vergisi,
Ardiye Ücreti, ithalâttan Belediye Resmi gibi
gümrükte alınan vergi ve resimler vardır. Ayrıca
akar yakıt Türkiye'de, memleket içinde belediye
hudutları dâhilinde, Belediye Vergisine tâbi tu
tulmaktadır: Nitekim Ankara Belediyesi; benzi
nin beher kilosundan 3 kuruş almaktadır. Bunun
iki kuruşu Belediye İstihlâk Resmi, bir kuruşu
da Asker Ailelerine Yardım Vergisidir.
Sayın arkadaşlarım, gaz da makineli ziraatte
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esaslı unsurlardan birisini teşkil etmektedir. Bil- j yıalar işittim. Buğday fiatı 11 kuruş. Milyonlar
hassa memleektimizde çok yayılmış olan Traktör- I ca Türk liralık zarar olacağı, paranın sokağa atıl
lerden bir kısmı gazla müteharrik olan nevidendiı
dığı, Millî servetin çürüyeceği hakkında birtakım
konuşmalar olmuş. Arkadaşım da ondan mü
REÎS — Efendim bir dakikanız kaldı.
teessir
olarak verdiği bir sözlü soru ile bunlar
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) —
hakkında
izahat istiyordu. Hattâ arkadaşıma ben
Yüksek Meclis müsamaha eder.
lâtife ettim ve dedim ki, buğday fiatını 27 den
REÎS — Riea ederim tüzük sarihtir. 15 daki
hesap ederseniz bu kadar ürkecek bir şey olma
kalık vaktinizden bir dakikanız kalmıştır. Devam
dığını görürsünüz.
ediniz.
Ben bütün bu şayiayı millet ve Büyük Meclis
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) —
huzurunda bertaraf edici izahat verebilmek
Bir kilo gazın maliyeti 8,6 dır. Vergiler 16,58
için huzurunuzda tahsis edilen zamanı aşıp fazla
dir. Satış fiatı 32 kuruştur. Bu satış fiatı
mâruzâtta bulunursam affinızı rica ederim.
doğrudan doğruya ve toptan, Ofis tarafından
Akar yakıt fiyatlarına bu zam yapılmalı
konmuş olan fiattır. Bu fiatlann üzerine, İstan
mıydı, yapılmamalı mıydı? Takasla dolar kalmalı
bul, İzmir ve İskenderun 'dan memleketin ta Şar
mı idi, kalmamalı mıydı?
kına kadar veya Cenup hudutlarımıza kadar nak
Arkadaşlar, bir defa takasla IW A Anlaşması
liye ücretleri, ayrıca tüccara tanınmış olan kâr
nın hiçbir irtibat ve alâkası yoktur. Kendileri bu
haddini de ilâve ettiğimiz zaman bunun memle
hususta bir soru getirirlerse arza cevaba hazırım.
ket sathı üzerinde, girdiği zamanki fiata naza
Arkadaşıma bîr noktayı hatırlatmak isterim.
ran nasıl bir fiatla satılmakta olduğunu tahmin
Arkadaşım acaba buğday fiatlannın artırılmasını
edebilirsiniz. Hepiniz intihap çevrelerinizde mü
mı istemektedir, yoksa bugünkü resmen ilân etti
şahede etmektesiniz.
ğimiz 30 kuruşta sabit tutacağımızı beyan ettiği
REİS — Müddetiniz dolmuştur buyurun.
miz buğday fiatlarmı muhik ve mâkul görmekte
Ekonomi ve Ticaret Vekili söz sırası sizindir.
midirler? Bunu anlıyamadım. (Soldan, alkışlar).
EKONOMİ VE TİOARET BAKANI EN
REİS — Cemal Reşit Eyüboğlu.
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, arka
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
daşımı kemali dikktele dinledim. Yalnız itiraf
Saym arkadaşım bir çıkmaz yapmak istediler.
edeyim ki benim konuşmalarıma bir cevap teşkil
(Açmaz, sesleri) Evet açmaz yapmak istediler;
etmekten çok uzaktır söyledikleri. Sual aynjen
sürçü l'isan oldu. «İntakı hak» kabilinden, bir
şu : (Washington'da, aylardan beri 27 memleket
«sürcü lisan». «Çıkmaz», dedim; öyle zannediyo
arasında cereyan etmekte olan buğday görüşme
rum ki kendileri beyanlariyle bir çıkmaza girmiş
leri 13 Nisan 1953 te sona ermiştir.
I bulunuyorlar.
Bu memleketlerden 15 i ithalâtçı, 3 ü ihracat
Büyük vatandaş kütlesinin refahını alâka
çı olmak üzere, 18 i hazırlanan Buğday Anlaşma
dar etmesi itibariyle, sayın Başbakanın muhtelif
sını imza etmişlerdir.
yerlerdeki beyanları üzerinde duracağım. Gön
Gazetelerde çıkan haberlere göre, bu Anlaşma
lüm ister ki Hükümet 30 kuruş yerine 35 kuruş
ile buğdayın X buşelin (27, 196 Kg.) asgari ola- | verebilsin; buna sadece memnun olur ve minnet
rak 1,55 dolar, âzami olarak 2,05 dolar fiat tesbit | tar kalırım. Şimdi diyorlar ki, hububatı indir
edilmiştir.
mek mi istiyorlar? İktisatçı olan arkadaşımın
sualini ben burada bir açmaz yapmak ve bir nevi
Andiaşmayı imzalıyan memleketler arasında,
meselenin esasının dışında, bir mübarezei lisaniE. P. U ya dâhil olup Türkiye buğdaylarının müf
ye ile dâvayı kazanmak şeklinde telâkki etmek
terisi olan Almanya, İtalya, İsviçre de vardır.
istemem. Bu yola gitseler dahi, iktisadi mesele
Bu Andlaşma hakkında umumi olarak ve
Türkiye 'nînfouğday politikasına tesirleri bakımın- j lerde belagat ve hitabetin tesiri, küllî değildir
dan Hükümetimizin görüşü nedir?)
{ ve bir netice kazandırmaz. Ben kendilerine yal
Arkadaşımın hafızasında bâzı hâtıraları can j nız şunu söyliyeceğim : Neden 28 buçuk kuruş
olan buğdayı bir taraftan 30 kuruşa çıkartıyor
landırayım. 1 Evvelâ bu soru bu şekilde verilmedi
sunuz da, diğer taraftan bütün bu fiyat farkını
Gazetelerde buğday fiatlannın 11 kuruş olduğuna
dair o gün Meclise geldiğim zaman birtakım şa- j tamamen tesirsiz bırakan hattâ himaye ettiğinizi
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iddia ettiğiniz müstahsilin zararına olarak fiyat I yın maliyeti eğer 20 - 25 kuruş dse bunun 15 - 17
ların tereffüüne meydan verecek tedbirlere baş
kurusu akar yakıta ve yedek parçaya gitmek
vuruyorsunuz. Sayın Başbakanın ifadelerinden
tedir. Onun için Hükümetten beklediğim şu
aynen alarak arzediyorum, Diyorlar ki : «Bu
dur : Bizim fiyatlarımız dış fiyatlara nazaran
memleket müstahsilinin himayesi için icabında
yüksektir. Bizim sağlam bir dış ticaret tesiis
bütçeden buğday primi olarak 100 milyon sarf
edebilmemiz için fiyatlarımızı - sadece buğday
edeceğiz.» Köylümüzün himayesi için, 100-200
da değil bütün zirai mahsullerimizde - indirmek
hattâ, icabında, milyarlar dahi feda edilebilir,
mecburiyetindeyiz. HaJmdalsun memleketimi
harcanabilir. Fakat mesele, yapılan bu fedakârlı
zin ham toprakları, gübre ve entansif ziraatin
ğın yerine sarfedilmiş olmasıdır. 100 milyon li
icalbettirdiği diğer masraflardan müstağni ka
ralık bir fedakârlık nerden ileri geliyor? Akar
larak uzun müddet işlenebilecek vaziyettedir.
yakıt ve sair vergilerin tezyidinden mi? Mesele
Bugün biz ziraatimiizin hayırlı, feyizJli neticele
buradadır. Ben Sayın Bakandan, iktisatçı Ba
rini elde edebiliyorsak bunu memleketimizin
kandan bunun cevabını beklerdim.. Bana diyor
ibâkir topraklarına nıedyunuz. Esasen bize ma
lar ki.. (Gürültüler, sorunuzla ilgili değil sesleri)
kinenin temin ettiği en büyük fadde de burada
dır.
E E Î S —• Cemal Reşit Bey, sorularınızın hu
dutları içinde kalmaya çalışınız, vaktinizi diğer
Sayın Bakan, fiyat politikası hakkında, sos
mevzulara sarfetmeyin, bu suretle devam edecek
yal politika hakkında, Başbakanın son zaman
olursanız vaktiniz kifayet etmiyecektir.
lardaki konuşmasına atıf yaptılar. Sözlü soru
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) —
mun hudutları içinde kalarak, Başbakanın ba
Bana imkânı verirseniz bu mevzuu etraflıca ko
sın toplantısındaki konuşmalarına arzı,cevap
nuşurum; aksi halde sayın Vekilden rica ediyo
edeöeğim.
rum, mevzuu «Gensoru» yapsınlar; «gensoru» ta
Sayın Bakamımız buğday fiyatı konusunda
lebinde bulunsunlar, kendilerinin salâhiyeti da
dediler ki: «Türk köylüsünü himaye etmek için
hilindedir.. (Gürültüler, önerge ile ilgisi yok
icabında Devllet bütçesinden yüz milyon lira
sesleri) Müsaade buyurunuz arkadaşlar, Vekil
sarf edeceğiz.» Kendileriyle tamamen mutabı
ile karşılıklı konuşuyoruz, Vekil buraya hazırlık
kını. Yalnız bir nokta üzerinde durmak deabelı olarak gelebilmesi için arkasında koskocaman
cler; Sayın Başbakan memleketteki büyük inki
bir teşkilâtı vardır; rakamları en sahih yerinden
şafın tesiri altında büyülenmiş olarak bâzı inki
alır, ben ise münferit bir mesai ile karşınıza gel
şaflardan bütün kitlenin faydalandığını zanne
miş bulunmaktayım, kerem buyurun.. Müsaade
debilir. Yahut bunun aksini zannetmekle ben
'buyurun, kendilerine arzı cevap edeyilm. Aksi
yanılmış olaJbiMr'im. Bu fikirleri Büyük Millet
takdirde konuşmak imkânı yoktur. Çünkü Sa
Medlisin'in huzurunda karşılaştırıp, çarpıştırırız;
yın Bakan beni hatalı gösteriyorlar. Fakat ken
sağlamlar kalır; sakatlar kırılır ve yere dökü
dileri o kadar uzun beyanatta bulundular ki,
lür.
mevzuun dışına çıktılar. Ben onları cevaplan
Şiiindi arkadaşlar; «buğday üzerinde diyor
dırmak mecburiyetindeyim. Aksi takdirde Sa
lar, 100 milyon liralık fedakârdık yapacağız;
yın Bakan dilediği kadar konuşur; ben ctevap
hattâ icabında bu hadleri de aşacağız.» Gönül
veremezsem hatalı vaziyete düşerim. Yüksek naöyle temenni eder ki, çok iyi fiyatlarla dünya
safetinize sığınıyorum. Konuşmak imkânı lüt
piyasalarında buğdayımız satılsın, Devlet büt
fedin. (Soldan gürültüler).
çesine her hangi bir külfet tahmil etmesin. Ama
satılınazsa 100 ve hattâ 200 milyon Türk lirası,
Azİz arkadaşlar, demin arzetmiştim. Bu
Türk köylüsüne feda ollsun. Acaba Sayın Ba
akar yakıt üzerindeki vergilerin tahripkâr tesi
kandan rica edebilir miyim ki, Toprak Mahsul
ri derindir. Neden Türk köylüsünün buğdayı
leri Ofisine buğdayını satmış olan çiftçilerim,
beynelmilel piyasalarda rağlbet görmesin. He
işletme üniteleri itibariyle istatistikleri var
le, makîinalı ziraatten s'onra. İçimizde ziraat ya
mıdır? Böyle bir tetkik a t yapmaya acaba sa
pan arkadaşlarımı vardır. Bunlardan b'ir tane
yın
Başbakan lüzum ve zaruret duymuş mu
si de bendenizim. Makinalı ziraatin esası akar
dur? (Anlaşılmadı sesleri).
yakıt ve yedek parçadır. Bunu, ziraatçi arka
Efendim, buğday fiyatlarındaki politikamız
daşlarımın hepsi bilirler. Yani bir kilo huğda- I
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iki veçhelidir : İktisadi politika, sosyal politi
ka. Sosyal mülâhazalarla bir fedakârlık yap
makta isek, yapacak isek, bu yerine masruf
•mudur, değiy midir? Kimi himaye etmekteyiz?
Bunu anlamak anica'k Toprak Ofise hububat sa
tanı vatandaşların zirai işletme üniteleri itiba
riyle sattıkları 'hububat miktarları bakımından
bilinmek lâzımıdır.
REIFET AKSOY (Ordu) — Yani zengininki
ayrı, fukaranınki ayrı mıdır'?
CEMAL REŞİT EYÜBOÖLU (Devamla) —
O şekilde değil.
ıŞimdi arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofi
sinde böyle 'bir istatistik tesis edilmemiştir.
Sayın Bakan bu rakamları, bugünden başla
mak şarkiyle belki i'ki ay sonra huzurunuza
getirebilir. O da çok büyük hatalarla muallel
olarak. Yani çıkaracakları cetveller çok ha
talı olacaktır. Çünkü, Toprak Mahsulleri Ofi
sinde, sadece bu'gün değil, minelkadim 'böyle
bir usul tesis edilmiş değildir. (Ne lüzumu var?
sesleri);
Lüzumu var. İçimizde ziraat yapmış arka
daşların çok olduğunu biliyorum. Aramızda
40 - 50 arkadaşın ziraatle meşgul dlduğunu
zannediyorum. 'Memleketin Konya'sını bilenle
riniz vardır, Urfa ve Mardin'i bilenleriniz var
dır, memleketimizin Trakya'sını, memleketin
Ankara'sını bilenleriniz vardır. Şimdi ben şah
san kendi tetkik saham olan ve gözümle gör
düğüm bölgelere istinaden arzedeeeğim. Sa
dece Urfa ve Mardin ovamızda Toprak Mah
sulleri Ofisine 500 tonun üstünde buğday teşr
iim eden zürraın adedi yüzleri ve yüzleri bulur.
Konya'ya, Ankara'ya sözü getirdiğimiz zaman
bu biraz daha artar. Bilhassa Konya'da kuv
vetli ziraatçirerimiz vardır. Bunları gördükçe
gönlümüz ferahlamaktadır. İstikbale ümidimiz
ve güvenimiz artmakladır. İlerde kuvvetli bir
ziraat memleketi olacağımıza şürJhe yoktur. Bu
ayrı meseledir. Bu memleket nüfusunun % 85
ini köylü teşkil etmektedir. Bu büyük kitlenin
şu himayeden ne kadar fayda gördüğünü iyice
anlamalıyız. Bin büyük çiftçinin biner ton
huibubat teslim . ettiğini fareetsek, bir milyon
ton hububat eder. Bizim kendi vüVunruz, ken
di ölçümüz itibariyle 'bilhassa mazinin rakam
ları karşısında çok büyük rakamlardır. Baş
ka müstahsil memleketlerle mukayese edildiği
zaman da pek cılız, zayıf ka.lır. Biraz 'evvel sa-
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ym Bakan, müstahsil bâzı meml eke tilerin 10 - il
milyon ton buğday satım taahhüdünde bulun
duğunu söylediler. Bu meyanda Kanada 6 mil
yon ton ihraç ediyor. Kanada altı milyon ton
ihraç ederse bizim Anadolu'muz, tarihler bo
yunca dünyanın zahire ambarı olan Anadolu'
muz, bilhassa bu fennî vasıtalarla teçhiz edil
dikten sonra, bunların kat kart fevknıda istih
sal yapması kabeder.
REİS — Cemal Bey, bir dakikanız kalmıştır.
CEMAL REŞİT EYÜBOÖLU (Devamla) —
Ben bu Tıususta Yüksek. Meclisin müsaadesini
rica edeceğim.
Ticaret Vekili arkadaşımız cevabında sayın
Başbakanın konuşmalarına işaret ettiler. Şu
halde, sayın Başbakanın sözlü sorumun konu
sunu ilgilendiren sözlerini burada cevaplandır
mak durumundayım. İçimizde ziraatçi arka
daşlarımız vardır. Onlar da pek iyi bilirler ki
bu memlekette toprak istatistiği yapılmış değil
dir. Şimdiye kadar yapılmış birçok etüdler
yarıda kalmıştır. Yalnız 1926 yılında Trakya'da
yapılmış 'bir sayım vardır. Bu d a iktisadi saha
da birtakım dedüksiycnlar yapmaya, elverişli
vaziyette değildir.
REİS — Cemal Bey, müddetiniz dolmuştur.
CEMAL REŞİT EYÜBOÖLU (Devamla) —
Yüksek Heyetten müsaade istirham ediyorum.
Daha 10 dakika vaktinizi alacağım.
REİS — 15 dakikalık müddetiniz dolmuştur
efendim.
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ EN
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim; demin
iki defa söz alıp maksadımı izah ederken I. W.
A. Anlaşması hakkında mâruzâtta bulundum.
Beyefendinin soruları; Washington'daki Mil
letlerarası Buğday Andlaşması hakkında idi.
Kendileri, buğday fiyatları nedir? Türkiye'nin
bu Andlaşma karşısında durumu nedir? Şeklin
deki sorularını etraflıca cevaplamıştım. Dünya
buğday fiyatlarından, memleketimizdeki hubu
bat fiyatlarından malûmat arzettim.
Eğer arkadaşımızın sorduğu suallerden ce
vaplanmamış kısımlar varsa yine arzı cevaba her
zaman hazarım. Arkadaşımız sözleri arasında
gensorudan bahsettiler. Bu gensoru kendilerine
ait olsa daha muvafık olacaktır.
İkincisi; iktidara geldiği zaman buğday fiyat
ları 27,80 idi. Şimdi bu fiyat 30 kuruşa çevril
miştir.
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BEDRİ NEDÎM GÖKNİL (İstanbul) — I ter Amerikan Doları alınız, ister külçe altın alı
nız. Binaenaleyh Tediye Birliğinin bugünkü iş
O vakit indirilmesi isteniyordu.
leme tarzı yüksek fiyatla satarsanız muhakkak
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ EN
yüksek fiyatla alacaksınız diye bir kayıt koyma
VER GÜRELİ (Devamla) — Akar yakıt fiyat
sına imkân yoktur.
larına zam yaptığımızı söylüyorlar. Onu da ay
Arkadaşımızdan not edebildiklerim şeylere
rı bir soru mevzuu yaparlar. Bunun ziraatteki
arzı
cevap ediyorum.
maliyet unsurlarına tesirlerinin ne olduğu, akar
Arkadaşımız diyorlar ki, mâruzâtım esnasın
yakıt kullanmıyan çiftçilerin ne kadar olduğu arizü
da
Başbakanın önümüzdeki kampanyada hubu
amik burada incelenir. Aleyhe mi, lehe mi ol
bat fiyatlarının indirilmiyeceğini muhtelif siya
muştur, kesin bir hüküm veririz. Bir de eğer
si konuşmalarında açıkladıklarını ifade ettim,
yanlış anlamamışsam arkadaşım diyorlar ki,
tekrar etmiyorum.
Geçende Başbakan icap ederse 100 milyon da fe
dakârlık ederiz dediler. Bundan kim istifade
Arkadaşımızın sorularında esasen bu yoktur,
edecektir? Yani büyük mülkiyet mi!
maahaza Hükümet adına malûmat kabilinden
ben arzedeyim.
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
Arkadaşımız: «Sorduklarına eevap vermedikle
Büyük işletme. . .
ri için ben vekilin beyanatını, siyasi toplantılarda
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ EN
konuşma yapan Başbakanın beyanı olarak kabftl
VER GÜRELİ (Devamla) — Büyük işletme ve
ediyorum, Başvekilin Kırşehir'deki konuşması,
ya büyük mülkiyet; ikisini de izah edeceğim,
Vekili ve Hükümeti ilzam ediyor mu?.» diyor.
müsaade edin. «Büyük işletme, büyük mülkiyet
Ona hiç lüzum yoktur. Ben kendisine söyliyeyim:
bundan faydalanacak. Esasen diğerleri % 8 ka- |
Buğdayı eski fiyatta tutmak kararım verdik ve
dar bir kışımı teşkil eder, bunlar istifade ede
tutacağız! (Soldan alkışlar)
mez.» diyorlar. Hayır arkadaşlar ben buna ka
REİS — Cemal Reşit Eyüboğlu.
ni değilim. Bugün bir vatandaş 15 ton getirir
satar, diğeri 50 ton getirir ofise teslif eder ise
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) —
bunun kendi tarlaları mahsulü olduğu sanılmaEfendim, Sayın Bakana teşekkür ederim. Mem
malıdır. Bugün memleketin bir yeni cephesi, ye
lekette buğday fiyatları hakkında teminat verdi.
ni bir realitesi vardır. Kamyoncular bugün ofi
Zaten hepimiz bu fiyatı Hükümetin indirmiyesin fiyatından nakliyeyi keserek harman yerin
ceğini tahmin ediyorduk. Ama bir mesele yine
de müstahsıldan mal alıp ofise götürüp sat
kalmaktadır. O da bu fiyatlarla kendilerinin te
makta tamamen meşru bir ticari muamele yap
min ettikleri gibi Türk köylüsünün himaye edil
maktadırlar. Kaldı ki, ben bunu da bırakarak
miş olup olmadığı meselesidir. Af buyurun, tef
iktisadi yönden bir misal vereyim. Memleketin
rika gibi, mabadin mabadi gibi konuşmaktayım,
manifatura ithali 44 milyon lira iken bu sene . maalesef elimizde başka imkân yoktur, bu garip
110 milyon lirayı geçmiştir, gelecek sene 150
vaziyetten dolayı özür dilerim.
milyon. Eğer umumi iştira gücünde bir artış
Memleketimizde, arzettiğim gibi, zirai istatis
olmasaydı da münferiden birkaç işletmede buğ
tikler güvenilir ve tatmin eder şekilde değildir.
day fiyatlarından istifade etseydi bu neticeyi
Bugün elimizde güvenilecek ve bunlardan bir
verebilir miydi? (Alkışlar)
takım iktisadi neticeler çıkarılabilecek istatistik
Arkadaşım beynelmilel fiyatlar mevzuunda
kliring fiyatlarının yüksek olacağını, pahalı
alanın pahalı satacağını, binaenaleyh, hiçbir zaman fiyatı yüksek tutmakla övünülemiyeceğini
söylüyor. Bilâteral münasebetlerde böyle olursa
da mültilâteral münasebetlere girdiğiniz gün
en uygun fiyatı bulmak, buğdayı Amerikan dolârı üzerinden satmak imkânı bulunur. Eğer
Eğer eksedantar bir durum ihdas etmekte ve anlaşma mucibince size altın ödemektedir, siz is-

ı

j
j
j
î

ler yoktur. Bu itibarla birtakım monografiler,
birtakım şahsi etüd ve görüşlere dayanmak zaru
reti vardır.
1935 - 1936 yıllarında zannederim, Ziraat
Enstitüsü 4 - 5 yüz köyde bâzı etiidler yapmıştı;
bunların neticeleri birkaç yüz brp^ir halinde çık
mıştır. Bunlar, Türkiye'de 4 0 0 - ^ 0 0 köyün zirai
vaziyetini etüd eden bir mesainin neticeleridir.
Şimdi arkadaşlar, bu malûmata istinaden arzediyorum, belki rakamlarda yanılmış olabilirim.
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RElS — Heyeti Umıımiyeye hitaben söyleyi
niz.
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla —
Şimdi aziz arkadaşlarım; ben bu 85 rakamını orta
lama olarak alıyorum; ziraatçi mütehassıs arkadaş
larım rakamların doğru olup olmadığını söyliyebilirler. Bu da 1700 kilogram eder. Bu rakam
dan tohumu çıkaralım; tohumluk olarak beher
dünüme 15 kilodan 300 kilogram hesap ediyo
rum ; bunu tenzil edersek 1450 kilogram hu
bubat kalır. Bugün bir köylü ailesi nüfusu or
talama olarak 375 - 425 tir. Bunu da ortalama 4
olarak alıyorum. Bir nüfusa günde bir kilogram
hesap ediyorum; arkadaşlar çok iyi takdir eder
ler ki, kalori bakımından bu haddi asgaridir;
çünkü bizim köylümüz sadece buğday yer, bunu
hepimiz biliriz. Buğday ekmeği yer; buğday çor
bası yer; bulgur plavmı yapar, tatlısını ekşisini,
her şeyini ondan yapar.

daşlarım geriye ne kalır? Hiç. Farzedelim ki, beş
on kilo kalmıştır. Ben bunu onla çarpıyorum.
Yüz kilogram diyorum.
Bunu birinci sınıf buğdaylar gibi sattığını
farzediyorum: 100 kilogram buğday satışından
köylünün eline en çok geçecek olan 30 uradır.
Yaptığınız zam 1,5 kuruş, 2 kuruş; yüz elli,
iki yüz kuruş eder. İşte küçük çiftçinin gördüğü
himaye. Hükümet dese k i : «Bu memleketin kal
kındırılması için her şeyden evvel büyük çiftçiyi
himaye edeceğiz; büyük çiftçiyi kuvvetlendire
cek ve memleketimin bir kere bu ölgün olan
hayatını harekete getirdikten sonra, bundan
elde edeceğim büyük imkânlarla büyük kitle
ye döneceğim» derse, bunun üzerinde durulabilir.
Fakat bunun dışında, söylenenler hatalı bir fa
raziyeye istinadetmektedir. Hükümetin söyle
diklerini, temennilerini bütün samimi kalbimle
takdir ederim. Fakat maalesef Hükümetin sözü
ile vakıalar birbirine uymuyor, himaye ettiği
kitlenin, büyük köylü kütlesi olmayıp mahdut
büyük zürra olduğu anlaşılıyor. Bu doğru mu
dur, değil midir? Ayrı mesele. Nitekim, Barker
raporunda da büyük çiftçiyi himaye etmenin
başta geldiğini, küçük çiftçileri de sosyal poli
tika zaviyesinden himaye edici birtakım malî,
iktisadi yollar ve tedbirler bmulunması tavsiye
ediliyor. Fakir olan memleketin kalkındırılması
için büyük işletmelerin himaye edilmesini tav
siye ediyor. Hattâ raporunun bir yerinde diyor
ki «Ziraat Bankasını tetkik ettim; orada hâkim
olan zihniyet, sağlam teminat zihniyetidir.» Sağ
lam ve kuvvetli müteşebbis değil.
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Es
kiden beri.
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Devamla) —
Halen de biraz öyledir.
REİS — Cemal Bey sözünüz üzerinde kaim.
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla)
— Memleketimizde, şüphesiz her şeyden evvel
müteşebbise değer verilmelidir. Bunlar müna
kaşa edilebilir. Bunlarda büyük hakikatlerin
mevcut olduğuna kaaniim. Büyük partiniz,
memleketin büyük ekseriyetine dayanarak ikti
dara gelmiş olan partiniz, programındaki poli
tika ile Hükümetinizin politikası arasında fark
olup olmadığı hususunda durup düşünmek mev
kiindedir. Bu noktaya dikkatlerinizi çekebil-

1440 kilo dört nüfuslu ailenin bir yıl için
yaşamasına elzem olan miktardır. Sayın arka-

mişşem kendimi mesut addederim. (Soldan gü
rültüler).

Memleketimizde hububat ziraati yapılan sahalar
da orta derecedeki bir çiftlinin toprak miktarı,
ekebildiği toprak miktarı 10 - 20 dönüm arasın
dadır. Yani nadasa bırakmış olduğu miktarla be
raber 3 0 - 4 0 dönüm arasındadır.
Şimdi tamamen huzurunuzda rakamları dile
getirerek konuşacağım ve sizi daha fazla yorma
dan kürsüyü terkedeceğim.
Şimdi, 20 dönüm arazi ekmekte bulunan bir
Türk çiftçi ailesini ele alalım. Bunun 40 dönüm
arazisi vardır; öyle farzediyoruz. Hepimiz köyle
alâkası bulunan insanlarız, onun için biliriz ki,
Kırk dönüm Türkiye'de büyük bir ölçüdür.
Şark'ta bâzı vilâyetlerimiz hariç, kırk dönüm,
Türkiye'de beher aileye ortalama isabet eden
toprağın çok üstündedir. Yirmi dönümü ekti;
bir yılda ne alabilir; bilhassa hububatın en kıymet
lisi olan buğdayı, buğdayın da Hükümet tara
fından verilmiş en yüksek kıymetini ele alarak
hesaplan yapacağım. 85 kilodur dönüm başına
vasati.
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş)
—110 dur.
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) —
Son iki senenin rakamıdır o, Sayın Tarım Ba
kanı Nedim ökmen! Son beş, on'senenin vasati
sini alırsanız 85 in de dununa düşen bir rakamla
karşılaşırsınız.
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Bunun dışında olarak, ikinci fıkra; «bundan
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Usul hakkında I
başka bir bakanlıkla ilgili bir tasarı veya teklif
söz; istiyorum.
görüşüldüğü sırada, o Bakanın veya adına gelen
REİS — Bu soru münasebetiyle mi?
birinci
sınıf daire reislerinden birinin hazır bu
CBZMİ TÜRK (Devamla) — Bugünkü gün
lunması
şarttır.»
dem ve usul hakkında istiyorum.
Burada, mevzularla alâkalı Bakan bulunmadı
REİS — Gündemle alâkalı ise gündemden ev
ğı gibi birinci sınıf bir şahsiyet de hazır bulun
vel söz almanız lâzımgelirdi. Som ile alâkalı ise
mamıştır. Görüşmelerin başından sonuna kadar,
Meclisin bu hususta mütaaddit kararları vardır.
Meclise hürmeten, burada vâki suallere cevap
söz verilmez.
vermek üzere, Hükümet namına bir temsilcinin
CEZMl TÜRK (Devamla) — Soruların pere- | bulunması lâzımdır. İlgili Bakanlar burada bu
yan tarzı hakkında söz istiyorum.
lunmadıkları için, muvafık, muhalif Mebus arka
REÎS — Ne hakkında istiyorsunuz, usulsüz
daşların izhar ettiği arzuya uyan Başkanımız
lük hakkında mı? Usulsüzlük mevcut mudur
Meclis mesaisini 20 dakika tehir etmiştir. Bu su
CEZMl TÜRK (Devamla) — Vardır, ırzeretle Meclis mesaisi 20 dakika sektedar olmuştur.
deyim.
İşi tatlıya bağlıyarak arzediyorum; Sayın Baş
REİS — Buyurun.
bakanın kendisini temsilen burada, eski tabiriy
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bugün Yük
le, bir nöbetçi bulundurması lâzımdır. Bendeni
sek Meclisiniz açıldı, sözlü soruların geri bıra
zin yaptığı bir hesaba göre, Yüksek Meclisin her
kılmasına dair bir önerge verildi, bunu Cemal
dakikası 400 liraya mal olmaktadır. Hükümetin
Reşit Eyüboğlu arkadaşımızın sözü takip etti.
vazifesini ihmalden dolayı boş geçen 20 dakika
Yüksek reyinize müracaat edildi, önerge kabul
lık müddet millete sekiz bin liraya mal olmuştur.
edilmedi ve sözlü sorulara geçildi. Sözlü soru
Bunu Sayın Başbakana arzediyorum.
lara geçildikten sonra Hükümet var mıdır,
REİS —• Efendim, sözlü sorulara taallûk eden
yok mudur münakaşaları arasında Mecliste Hü-. bir hususta Cezmi Beyin usulsüzlüğe mütaallik
küm etten hiç kimsenin bulunmadığı anlaşıldı
beyanını Riyaset bir usulsüzlük mevcut olmadı
ve bunun üzerine yirmi dakika tatil yapıldı.
ğı cevabı ile karşılamak ihtiyacmdadır.
İkinjci bir usulsüzlük yapıldı; sözlü sorular sıİçtüzük, Bakan sorulara istediği zaman, soru
rasiyle görüşülmesi icabederken Sayın Ticaret
sahibinin muvafakatiyle, cevap verir diyor. Gün
Bakanı atıldı, bugünkü hayatımızı çok yakından
demde sorular sırasının tebdilinde Heyeti Umualâkadar eden Buğday Anlaşması hakkındaki so
miyenin kararma ihtiyaç olduğuna dair ne tat
ruyu takdimen görüşelim dedi, buna da Cemal
bikat, ne sarahat ve ne de daha evvel mevcut bir
Reşit Eyüboğlu muvafakat ettiğinden müzakere
teamül vardır, o itibarla Cemal Reşit Eyüboğ
sine başlandı ve bu suretle de gündem altüst
lu 'nun muvafakatiyle o soruya geçmekte bir usul
oldu. Bunlar yanlış ve kötü ananeler olur. Bun
süzlük olmadığı kanaatindeyiz. Riyasetin noktai
lar tüzüğe aykıdıdır, bir.
nazarı budur.
Sonra Hükümet her gün burada bir bakanını,
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Söz isterim. Söz
dünyânın her yönünde olduğu gibi, Parlâmento
lerinize karşı mukabil, müeyyideli beyanda bu
nun port föyünde bulunduracak ve bu zat, Hükü
lunacağım.
met görüşlerini, görüşülecek mevzularda açıkla
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI
yacaktır. Eğer; bakan yoksa bir memurumu gön
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, eğer Cezmi
derir. İçtüzüğün 87 nci maddesi bunu âmirdir. İş
Türk arkadaşımız dakikalar, saatler hesabı yap
te madde : «Hükümet adına düşüncesini bildir
masaydı, Hükümet vazifesini yapmadı, gelmedi,
mek üzere Başbakan, yahut, onun yetkilediği bir
Meclisi hiçe saydı gibi mülâhazaları olmasaydı
bakan veya birinci sınıf dadre reislerinden biri
huzurunuza çıkmıyacaktım.
her görüşmenin başından sonuna kadar hazır
Muhterem Cezmi Türk arkadaşım; niçin hâ
bulunur.» Bugün Hükümet vazifesini ifa etme
diseleri tetkik etmeden, işin esasını öğrenmeden
miştir. Çünkü Başbakan bulunmamıştır. Yerine
bu muazzam Heyetin huzurunda Hükümeti itham
başka bakan gelmemiştir. Yerine bir memur gön
ediyorsunuz?
derilmesi lâzımdı, gönderilmemiştir,
|
Hükümetiniz bugün sabahın saat 10 undan
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itibaren bilâfâsula, bilâinkıta, bir çey içmeye
dahi zaman
olmaksızın, en az bugün huzuru
nuzda konuşulmakta olanı, tekrar ediyorum en
az onun kadar, memleketin hayati
meseleleri
üzerinde görüşmüş ve mesai sarfetmiştir. Heyeti
Celilenizin üçte toplanacağını biliyordu. Fakat
memleket hizmeti tevdi ettiğiniz Heyeti Vekileniz ancak elindeki meseleleri 6 saat mesai sarf ederek ikmal eyledi ve işini bitirir bitirmez de
ağzına bir lokma ekmek koymadan huzurunuza
koştu, vazifesini ifa ediyor.
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Usul hakkında
söyliyeceğim. Bakan da bana temas eden beyan
da bulundu, cevap vereceğim.
RElS — Usul hakkında söz istediniz, gerek
riyasete taallûk eden, gerekse usule ait sözle
rinize cevaplar, verildi. Sizin usule dair mütaaddit sözlerinizden sonra bir karara varılmıyacağı cihetle, usul hakkındaki beyanınızın kifa
yetini takdirinize arzederim.
Gündeme devam ediyoruz efendim.
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Usulü ihlâl edi
yorsunuz, kötü anenenler yaratıyorsunuz. Ama
bu milletin hürriyet rejimine bir şey yapamaya
caksınız.
8. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin,
Bandırma'da Komiser Şevki Gürkaya hakkında
vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair
İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/979)
R E İ S — İçişleri Vekili yoktur, gelecek birle
şime bırakılmıştır.
9. — Ordu Mebusu Hüsnü Akyol'un, Zongul
dak - Ereğli Kömür
İşletmesinin işçiler için
satınaldığı lâstik botların adedleri üe markasına
ve hangi şartlarla mubayaa edildiğine dair soru
suna İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı'nın sözlü ce
vabı (6/990).
REÎS — Soru önergesini okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek
Başkanlığına
Zonguldak - Ereğli Kömür işletmesinin son
zamanda yapmış olduğu bir lâstik mubayaası
nın, mahallinde bazı dedikodulara
sebebiyet
verdiği öğrenilmiştir.
Aydınlanmamız için aşağıdaki hususların
İşletmeler Bakanı tarafından sözlü olarak açık-

0:2

lanmasmı arz ve rica ederim.
Ordu Milletvekili
Hüsnü Akyol
1. İşçiler için satınalınan lâstik botlar kaç
çifttir?
2. Markası nedir ve beher çifti kaç liraya
alınmıştır?
3. Kimden satınalmmıştır?
4. İlân yapılmış mıdır?
5. Mubayaa şartları nedir?
6. İşletmelerin bu türlü
mubayaalarında
mevzu usul nedir?
7. Sözü edilen bu lâstik botların mubaya
asında mevzu usule riayet edilmiş midir?
REİS — İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı.
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI
(Balıkesir) — Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol'
un Ereğli Kömürleri tşletmesinee mubayaa edi
len lâstik botlar hakkındaki sözlü soru önerge
sine cevaplar :
Sual 1. — İşçiler için satmalman lâstik bot
lar kaç çifttir?
Cevap 1. — İşçilere satınalınan lâstik bot
lar 25.000 çifttir.
Sual 2. — Markası nedir ve beher çifti kaç
liraya alınmıştır?
Cevap 2. — 8.500 çiftinin markası Cizlavet,
8.500 çiftinin markası Venüs'tür. 8.000 çifti
(N. M.) dir. 8.500 çifti İstanbul'da vasıtada tes
lim çifti 14.40 liradan, 8.500 çifti gene İstanbul 'da vasıtada teslim çifti 14.50 liradan, 8.000 çifti
Ankara'da vasıtada teslim beher çifti 16.50 li
radan satınalmmıştır.
Sual 3. — Kimden satmalımıştır?
Cevap 3. — 8.500 çifti İstanbul'da Kauçuk
Sanayii Türk Anonim Şirketinden, 8.500 çifti
İstanbul'da Ahmet Temiz ve şeriki firmasın
dan, 8.000 çifti de Ankara'da Nurettin Manyas
firmasından satınalmmıştır.
Sual 4. — İlân yapılmış mıdır?
Cevap 4. — Bu mubayaa için ilân yapılma
mıştır. Fakat; Nurettin Manyas, Çıkvaşvili, Kartallâstik, Derbilâstik, Viktorilâstik, Abdullah
Binatlı, Emin, Rüştü Diktürk, Baline, Kodrat,
Kauçuk Sanayii gibi 12 firma ve müesseseden
teklif istenmiştir.
Sual 5. — Mubayaa şartları nedir?
Cevap 5. — Mubayaa şartları :
15 . X I I . 1952 tarihine kadar teslim edilme-
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si, % 7,5 muvakkat teminat yatırılması, bilâ- I
REİS — Vekiller yok, gelecek Birleşime bı
hara bunun ;% 10 a iblâğı, bot numaralarının
rakıyoruz.
40 - 45 arasında olması, botların mat olması,
11. — Çanakkale Mebusu Süreyya
Endik'in,
Kauçuk nispetlerine gelince :
Balıkesir ve Çanakkale'de
vukubulan zelzeleyi
a) Kauçuk Sanayi ve Ticaret A. Ş. den alı
Hükümetin ne zaman haber aldığına ve ölen
nacak botlar için yüz kısmında % 46.9, tabanda
lerin sayısına, yapılmış olan kurtarma ve yar
%41.2,
dım faaliyetinin
kâfi görülüp
görülmediğine,
b) Ahmet Temiz ve şeriki firmasından alı
önümüzdeki aylarda bu mıntakanın imar edilip
nacak botlar için yüz kısmında % 65, tabanda
edilmiyeceğine dair İçişleri Vekilinden
sözlü
% 55,
sorusu (6/992)
c) Nurettin Manyas firmasından alınacak
REİS — Süreyya Bey buradalar mı? (Yok
botlar için, yüz ve taban farkı gözetilmeksizin,
% 70 ve dökme olmasından ibarettir.
sesleri). Gelecek BMeşime kalmıştır.
d) Teslimdeki gecikme halinde, geçen her
12. — Seyhan Mebusu Sinan
Tekelioğlunun,
gün için beher çift bot başına 0.50 lira ceza alın
Saraçoğlu Mahallesindeki apartman dairelerinin
ması,
ne sebeple yüksek maaşlı memurlara tahsis edil
Sual 6. — İşletmelerin bu türlü mubayaala
diğine, alınan kira bedellerinin
apartmanların
rında mevzu usul nedir?
amortisman, idame ve tedvir masraflarına teka
Cevap 6. — İşletmelerin bu türlü mubayaa
bül edip etmediğine, Verem Savaş dernekleriy
larında, mevzu usul ya mubayaa edilecek ma
le verem hastanelerinin faaliyetlerine dair soru
lın ilân edilmesi veyahut da imalâtçı veya bayi
suna Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Sağlık
firmaların tesbiti ile bunlardan lâakal 10 tane
ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstünsinden teklif istenmesi ve gelen tekliflerin idare
dağ'ın sözlü cevapları (6/993)
komitesinde görüşülerek fiyat ve evsaf bakı
REİS — Siman TdceMoğlu? ((Buradadır ses
mından en uygun görülen firmalara
sipariş
verilmesi şeklindedir. îlân yapılması zaruri de
leri).
ğildir.
31.III.1953
Sual 7. — Sözü edilen bu lâstik botların mu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine
bayaasında mevzu usule riayet edilmiş midir?
Aşağıdaki sulleriımin sözlü olarak Malîye ve
Cevap 7. — Sözü edilen lâstik bot mubayaa
Sıhlhat vekilleri tarafından cevaplandırılmaları
sında işletmece yukardaki mevzu usule riayet
nı saygilarımla dilemim.
edilmiştir. İstanbul'da ve Ankara'da lâstik
Seyhan Mebusu
bot imal eden firmalar evvelden tetkik ve tesSinan Tekelioğiu
bit ettirilmiş ve ilân yapılmıyarak yukarda
1. Saraçoğlu Mahallesindeki apartman da
4 ncü maddede belirttiğimiz gibi 12 firma ve mü
ireleri neden hep yüksek: maaşlı memurlara tah
esseseden teklif istenmiştir.
sis ediliyor da küçük maaşlı ve her suretle yar
Zamanında teklifleri uygun görülerek kabul
dıma muhtaç, memurlara verilmiyor ? Bu küçük
edilen firmalar taahhütlerini tamamen ifa eyle
memurlar bu yüzden yüikse'k kira bedeli ödemek
mişlerdir.
imedburiyetinde
kaMiklarınidan esasen bozuk
REİS — Buyurun Hüsnü Bey.
olan iaşe durulmları büsbütün kesbd müşkülât
HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Tenevvür ettim,
ediyor.
teşekkür ederim, (Bravo sesleri).
Bugün o mahalleden alman kira bedeli apar
tmanların amortisman, idame ve tefdvir masraf
10. — Yozgad Mebusu Yusuf
Karslıoğlu'nun,
larına te'kabül ediyor mu ? Etmiyorsa senevi açık
Çankaya'ya yakın bir köyde vukubulduğu söyle
ve kâr miktarı nedîr?
nen çirkin bir hâdise dolayısiyle
mütecavizleri
Bu ve buna benzer adaletsizlik, haksızlık,
hakkında cereyan eden muamelenin ne safhada
yolsuzluk, idaresizlik, israf ve suiistimallere son
olduğuna, ırz, can ve mal emniyeti hususunda
vermek ve müsebbiplerini kanun pençesine tes
ne düşünüldüğüne dair Adalet ve İçişleri vekil
lim
'etmek maksadiyle milletimiz tarafından îklerinden sözlü sorusu (6/991)
\
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tidara getirilen Demokrat Parti mfilletin bu arzularmı ne zaman yerine getirecektir?
2. Her yerde verem savaş dernekleri kurul
muş, SıMıât Bakanlığınca da verem hastaneleri
açılmış bulunmaktadır. Bu hastanelerin kad
roları tamamlanmış mıdır? Kaç tanesi hali fa
aliyettedir?
Verem Savaş dernekleri v.e Sıhhat Vekâleti
Teşkilâtı köylerde verem hastalığına tutulmuş
olanları aramış ve tes/bdt etmiş mîdir? Vereme
tutulmamak için Sibiıaıt Vekâleti memlekette
ne gibi teşkilât kurmuş veya tedaibîr ittihaz et
miştir?
REİS — Maliye Vekili.
MALİYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN
(Eskişehir) — Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın
Namık Kemal mahallesindeki meskenlere dair
olan sözlü sorularına cevabımı arzediyorum.
Memur Meskenleri inşası hakkındaki 4626 sa
yılı Kanuna istinaden yapılmış bulunan ve îcra
Vekilleri Heyetince de 3.1.1946 tarihinde ka
bul ve tasdik edilmiş olan talimatname gereğince
Namık Kemal mahallesindeki meskenler, vekâlet
lere muayyen nispetler dâhilinde tefrik edilmiş
bulunmaktadır.
Her vekâlet kendisine tefrik ve tahsis edilmiş
olan meskenleri; talimatname hükümlerine göre.
kendi bünyesinde teşkil ettiği komisyonlar tara
fından verilen kararlarla, talimatnamede tesbit
edilmiş bulunan vasıf ve şartlan haiz meskeni
ölmıyan memurlara tahsis eylemektedir. Tahsis
lerden, yüksek veya az maaşlı olmalarına bakıl
maksızın kanunun derpiş ettiği esaslar dahilinde
her dereceden memur istifade etmektedir.
Halen mahallede 80 lira ve daha fazla aslî
maaşlı 208 memur, 70 lira ve daha az maaşlı 226
memur oturmaktadır. Bu mahalleden yılda alı
nan kira tutarı, mahallenin yıllık masraflarından
35 - 40 bin lira fazla bulunmaktadır.
Diğer Devlet emvalinin idaresinde olduğu
gibi Namık Kemal mahallesinin kiralanmasında da amortisman nazara alınmamaktadır.
Bu mahalle hakkında esasen alâkalı komis
yonların tetkikındani geçtikten sonra Yüksek He
yetinize sunulmuş bulunan bir kanun tasarısı da
mevcut bulunmaktadır. Bu tasarının alacağı ni
haî şekle göre mahallenin ilerdeki durumu taay
yün edecektir.

I
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKÎLt
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, Seyhan Mebusu Sinan Teke
lioğlu arkadaşımın sorusunu cevaplandırıyorum.
Memleketimizde önemli miktarda can kaybına
sebep olan verem hastalığına karşı alınacak ted
birler ve yapılacak mücadelelerde Devlet ve Mil
letçe iş birliği ve çalışma beraberliği zaruri bu
lunduğundan, vekâletimizin maddi ve mânevi
müzaheret ve yardımlarının da inzimamı ile yur
dun hemen her bölgesinjde teşekkül eden ve sa
yıları 108 i bulan verem savaş dernekleri ile 37 ye
baliğ olan dispanserleriyle bu dâvada faydalı
mesailerine devam etmektedirler.
Verem ölümlerinin şehir merkezlerinden köy
lere doğru gidildikçe azalması, verem mücadele
taramalarını, şehirler ve sanayi merkezlerinden
'başlamak suretiyle yürütmek hususunda en kuv
vetli mucip sebebi teşkil etmektedir.

Bugüne kadar :
1951 yılında Edirne'de
19.804 göçmen
1951 »
Tekirdağ'da 7.125 halk
Zonguldak'ta 36.845 Kömür İşlet
| 1952 »
mesi mensubu
I
1952 »
»
7.855 halk
I

J(

^

71.629
olmak üzere ceman 71.629 kişi verem taraması
na tâbi tutulmuştur. Bunlardan faal veremli nis
peti; göçmenler arasında yüzde 1,56, Tekirdağ
halkında yüzde 1,27, Zonguldak'ta ortalama yüz
de 1,3 bulunmuş ve hastalar sağlık müessesele
rinde tedaviye tâbi tutulmuşlardır.
İstanbul Verem Savaş Derneği seyyar röntgen
cihazı ile çok faydalı olmakta, diğer dernekler
de bu dâvaya hizmet için çalışarak müracaat
edenleri gerekli tetkik ve tedaviye tâbi tutmak
tadır. Bu derneklerin kalkınmaları ve daha
faydalı olabilmeleri için, Vekâletimiz tarafından
bütçe imkânları nispetinde nakdî yardımlarda
bulunulmaktadır.
Vereme karşı koruyucu faktör olarak dünyanın
her tarafında yapılmakta olan verem aşısı vekâleti
mizin organizasyonu ile gelişmekte ve bugün
31 vilâyetimizde verem aşısı tatbik edilmekte
] dir. Bu cümleden olarak bugüne kadar,
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Yılı
1949
1950
1951
1952
1953

Yapılan
tüberkülin
59
158
427
496
136

430
104
836
362
139

Alman netice
+
—
38
77
198
240
59

730
938
614
447
641
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Yapılan
B C G

15
76
194
211
59

110
256
673
602
028

kişiye tüberkülin B C G tatbik edilmiştir.
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Dünya
Sağlık Teşkilâtı arasında yapılan bir anlaşma
gereğince adı geçen teşkilâtın gönderdiği eksper
ler, taşıt ve lüzumlu materyellerle takviye edilmek
suretiyle vekâletimizee teşkil edilen ekiplerle
başlanarak bütün yurda teşmil edilecek olan
B C G kampanyası 12 . I . 1953 tarihinde Trak
ya'da Edirne'den başlamış ve Kıklareli'nden^
Tekirdağ'a geçmiş bulunmaktadır.
Veremden koruyucu olan bu aşı sayesinde
icabedenlere yapılacak tatbikat ve bu hususta
yurdun her tarafında kurulacak organizasyonla,
bu mevzuda memleketimizde verem musap ve
ölümlerinin, ileri memleketlerdeki nispetlere
yakın bir dereceye düşürüleceğine kuvvetli
ümidimiz bulunmaktadır.
Bundan başka bir yandan yukarda arzettiğim gibi koruyucu tedbirler alınırken bir yan
dan da mevcut verem tesislerinin adedi artırı
larak verem musaplarının sağlık tesislerinde te
davilerine çalışılmaktadır. Azimli ve verimli
çalışmalarımız sayesinde 1950 yılı başında ve
kâletimize bağlı sağlık tesislerinde 1097 verem
yatağı mevcut iken 1952 malî yılı başında bu
yatak sayısı 5357 ye iblâğ edilmiş ve bunların
bütün malzemeleri, lüzumlu cihazları, personel
kadroları tamamlanmıştır.
Bugün bu verem hastaneleri Devlet hastane
lerine ek olarak yapılan paviyonlarla birlikte
elliyi bulmuştur.
1953 yılında Sayın Meclisini?; tarafından ka
bul buyurulan 1000 verem yatağı da bu yıl için
de halk hizmetine açılmak suretiyle Vekâletimize
bağlı verem tesislerinin yatak sayısı 6357 ye çı
karılmış olacaktır.
Yalnız sağlık tesisleri açmak suretiyle önlenemiyeceği tabiî olan bu dâvada halkımızın da
uyanık olması, koruyucu tedbirlere riayet etme
si, kısaca, Hükümetimizle el birliği yapması lâ
zımdır. Bunun için bu hususta hazırlanmış filim-

11
57
165
194
45

528
570
102
833
366

(bu rakam iki aylıktır.)

lerin gösterilmesi, konferanslar verilmesi, radyo
lar vasıtasiyle konuşmalar yapılarak halkımızın
bilgisinin artırılmasına çalışılmaktadır.
REİS — Sinan Tekelioğlu.
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlarım; gerek Maliye Vekilinin, gerekse Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekilinin vermiş oldukları
izahata teşekkür ederim.
Çok âlâ biliyorsunuz ki, 1946 senesinden beri,
şimd'i ismi Namıkkemal olan Saraçoğlu Mahalle
si yüksek maaşlı memurlara tahsis edilmiştir.
Maliye Vekili, bu evlerin evi olmıyanlara
tahsis edilmiş olduğunu söyledi. Ben, apartmanı
olup da orada oturanları biliyorum. Bunu, be
nim bildiğim gibi bütün memleket de biliyor.
Bu daireler yüksek maaşlı, hattâ apartman sa
hibi memurlara tahsis edilmiştir, bu gibiler seçi
lerek oturtulmuştur. (Bravo, sesleri)
Ben bunun kabahatini Maliye Vekili Hasan
Beyde bulmuyorum. Bu daireler kendileri Vekâ
lete gelmeden evvel verilmiştir. Hiç kimseyi de
bundan mesul tutmak istemiyorum. Olan olmuş
tur, şimdi işi düzeltmek lâzımdır.
Maliye Vekilinin verdisi izahata göre, aynı
zamanda elimizde bulunan bir teklife göre, bu
mahal! e,Devletin kira ile tutmuş olduğu binala
rın yerine kaim olacaktır.
Arkadaşlar, Devlet Bütçesinden kira ola
rak verdiğimiz paraları bir hesap edecek olur
sak Saraçoğlu Mahallesini birkaç sene zarfında
satın alabiliriz. Onun için ben Maliye Vekilin
den çok rica ediyorum, asıl ivedilik ve öncelik
le müzakere edilecek kanun budur. Çünkü ora
dan çıkarılacak insanların birçoklarının zaten
apartmanları vardır. Bunu yapacak olursak, az
maaşlı ve nafakasını teminden âciz olan ve yav
ruları vereme tutulmuş biçare memurların hiç.
olmazsa gönlünü yapmış oluruz. Gerçi bunu bu
Meclis yapmadı, 1946 dan evvelki Meclis yaptı.
Fakat tashih etmek vazifesi bu Meclise düşer.
Halen 100, 150 ve 180 bin lira veren birçok res-
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mî daireler buralara yerleştirilmelidir. Geçen
bütçe müzakerelerinde de söylediğim gibi, çok
fazla kira veren müdüriyeti umumilerin isim
lerini de verebilirim, fakat Meclisi fazla işgal
etmemek için söylemekten sarfınazar ediyorum.
Yalnız Meclisten ricam şudur : Bir an evvel
bu kanunu çıkartsın. Millet bunu bekliyor. Mil
letin arzusu bu şekildedir. Bunu bendeniz bü
tün arkadaşlardan rica ediyorum.
Arkadaşlar, acaba verem meselesine neden
temas ettim? Ben bunu her sene Halk Partisi
zamanında bu kürsüden feryat ederek anlatır
dım. Bu sefer memlekete gittiğim zaman bir
doktor arkadaş beni muayenehanesine çağırdı.
Bir insan uzanmış yatıyordu, ölü mü sağ mı
belli değil. Bu yatan askermiş veremin üçüncü
devresini bulmuş, ondan sonra tebdil hava ver
mişler, köyüne gidecekmiş. Anası babası oğul
larının ne olduğunu bildiği yok. Doktora getir
mişler. Doktor bana hastayı gösterdi ve ne ya
pıyorsunuz? Sizin bu verem hakkında birçok
teşkilâtınız var, paralar sarfediyorsunuz, bu
teşkilâtınızın eli buraya kadar uzanamaz mı? De
di. İşte uzanamadığı belli dedim. Şimdi bu za
vallı insan köyüne gidecek, köylü hısım akra
bası, Ahmet gelmiş diye tas tas süt yoğurt geti
recek. Hasta içecek, o kaptan köylü de su içe
cek günün birinde de bakıyorsunuz ki, köyde tu
fan kopmuş, hiç kimse kalmamış. Yine bir kö
ye gitmiştim, kimse kalmamış, dediler ki, bizim
köye bir âfet geldi, ne hastalığıdır bilmeyiz, genç
leri sildi götürdü.
§
Arkadaşlar, Sıhhat Bakanlığının mesaisini
hakikaten takdir etmemek için insanda vicdan ol
mamak lâzım, takdir ediyoruz. Fakat bu teşki
lâtı yalnız şehirlerde değil, diğer sahalarda da
kurmak lâzım. Orduda hasta olanları, köyüne
değil prevantoryumlara mı, sanatoryumlara mı
yoksa hastanelere mi göndermek lâzımgeliyorsa oralara göndermeliyiz. Hiçbir hasta neferin
köyüne gitmesine ordu asla müsaade etmemeli
dir. Onlar vatanın müdafaası için koşmuş, çalış
mış insanlardır, onları tedavi etmek ve köyüne
sağlam göndermek suretiyle geride bıraktıkları
ailelerini zehirlemeye müsaade etmemek lâzımdır.
İşte arkadaşlar sıtmayı nasıl ortadan kaldırmışsak, veremi de ortadan kaldırmak bizim eli
mizdedir. Ama çok mesai sarf etmek lâzım. Sıhhat
Bakanına arzederim, birçok kazalarımızda Hü
kümet doktoru yoktur. Sıhhat yuvaları, sıhhat
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müesseseleri gibi bir şeyler kurduk. Ama kapa
lıdır, çünkü doktoru yoktur. Binaenaleyh 50 100 köyü olan bir kazada verem hastası aramak
kimin vazifesidir? işte esas seferberlik yapıla
cak iş, köye sudan ziyade, yoldan ziyade götü
rülerek iş memleketin genç ordusu için, mem
leketin gençliği için, ordunun takati için, arka
daşlar bunu yapmak lâzımdır. Verem olan bir
nefer köye gitmez, o geldiğinde sağlamdı, arslan gibi idi. Arslan gibi memleketi müdafaa ede
cek olan bu gençleri bu şekilde verem olarak
köye göndermemeliyiz, bunların sağlam olarak
gelen bu neferlerin sağlam olarak memleketine
gönderilmesi Türk milletinin vazifesidir, bizim
vazifemizdir. Bu iş yalnız Sağlık Bakanlığının
değil bütün Bakanlıkların, kabinenin, hepinizin
vazifesidir, hepinizden rica ediyorum, bu iş üze
rinde durulsun, orduda vereme tutulan neferleri
köyüne tebdilhavaya göndermek değil, onu bu
lunduğu yerde tedavi etmek lâzımdır.
Arkadaşlar; verem hastaneleri açılmış olsa
bile memlekette kaç tane
verem mütehassısı
doktor vardır? Tabiîdir İki, 'açılam bu hastaneler
masraf ister, oraya doktor göndermek için mas
raf lâzım
olduğu gibi o doktora da verilecek
işler için de para lâzımdır. Binaenaleyh, evvelâ
köylere gitmek sonra şehirlere gelmek lâzımdır.
Çünkü köylerde kimsesiz kalmış, hekimsiz, hâkimsiz, doktorsuz kalmış olanlara bakmak lâ
zımdır. Sıhhat Bakanlığından çok rica ederim,
doktorsuz kaza varsa oraya süratle doktor gön
dersin, takviye etsin, sıhhat memuru göndersin,
köyleri dolaşsınlar, zayıflamış kimseleri, gıda
sız köylüleri, et yemiyen', yağ yemiyen köylü
leri koruyalım, onlara elimizi uzlatalım artık.
Benim mâruzâtım ,demin arzettiğim gibi, bir
hasta neferin 3 ncü devreye
geldikten sonra
ölüm halinde bir doktor sedyesinde yattığını
gördüğüm içindir. Bu sual takririni bunun için
verdim. Eminim ki, milletin bu Yüksek Meclisi
bütün bu gibi dertlere elini uzatacaktır.
Asıl
mühim olan su değil, yol değildir. Bundan evvel
orduyu kemiren bu hastalıktan milleti kurtar
maktır.
'REÎS — Maliye Vekili, buyurun.
»MALÎYE VEKÎLÎ « A S A N POLATKAN
(Eskişehir > — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız
apartmanı veya evi bulunan memurların Namrkkemal Mahallesinde oturmakta olduğundan
bahsederek, bende misaller vardır, dediler.
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Talimatnameye göre, evi ve apartmanı bu
lunan memurlara Namıkkemal Mahallesinde
lojman tahsis olunamaz. Ancak 'bu kabil söz
ler bize de intikal ettiği için bu yıl başında
orada oturmakta olanlardan teker teker imza
latmak suretiyle birer beyanname aldık. Ken
dilerine veya eşlerine ait evi veya apartmanı
bulunmadığına dair beyanname verdiler. An
cak, bunların içinden birkaç kişi çıktı, hakika
ten evi ve apartmanı mevcuttu. (Bunlari/n da
tahliyesi cihetine gidilmiştir.
'SİNAN
olun.

TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sağ-

3. — Antalya Mebusu Burhanettin
Onat'm,
Tunus meselesinde Hükümetin noktai nazarına
dair sorusuna Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün sözlü cevabî (6/936)
REİS — Dışişleri Vekili
üçüncü soruya avdet ediyoruz.

'geldikleri

için

13 .1.1953
Yüksek 'Başkanlığa
'Türkiye ile Yunanistan arasında yakın dost
luk ve sıkı iş biriliğinin takviyesi hususunda
Hükümetimizin takip ettiği isabetli politikanın
diğer komışu Orta - Doğu memleketlerine de
teşmili 'hakkında Hükümetin ne düşündüğünü
ve Fransa ile kardeş Tunus Milleti arasındaki
ihtilâfın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yine getirilmesi hususunda Hükümetin nasıl
bir hareket tarzı ihtiyar edeceğine dair bir
kaç ay evvel vermiş olduğum sözlü sorunun
yalnız birinci kısmına cevap vermiş ola.n Hari
ciye Vekili, sorumun ikinci kısmını teşkil eden
Tunus meselesine, di|ş politikamız hakknda
Meclis Heyeti Umumiyesine yakında yapacağı
umumi izahat sırasında cevap vereceğini bil
dirmiş olmasına rağmen aradan haftalar geçti
ği halde va'dini yerine getirmemiştir.
Tüzüğün 152 nci maddesi gereğince Riya
set tezkeresini aldıktan en geç iki Birleşim
sonra cevap vermesi lâzımgelirken, ben aylar
dan beri sorumun cevabını almamış bulunuyo
rum. Buna binaen bu gecikme sebebinin izahı
ile beraber sorumun Dışişleri Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim.
Antalya Melbusu
OBnrhanettin Onat
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REÎS — Dışişleri Vekili, Buyurun.
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; Antalya
Mebusu Dr. Burhanettin arkadaşımızın sualine,
muhtelif defalar burada bulunduğum halde ve
yahut sorulara sıra gelmediği için cevap vermek
imkânını bugüne kadar bulamadım.
Esasen Heyeti Celilenize ve bu arada kendi
lerine daha bütçe müzakereleri esnasında, umumi
dış siyasetimiz hakkında izahat verirken Orta
Şark memleketlerine karşı vaziyetimiz hakkında
olduğu gibi, Tunus meselesi hakkında da, Hü
kümetin hattı hareketini ve bu hattı hareketi icabettiren esbabı siyasiye ve hukukiyeyi etraf iyi e
izah etmiştim. Kendilerine ozaman da söyledi
ğim ve arzettiğim gibi o günkü sözlerime, bugün
dahi ilâve edecek hiçbir sözüm yoktur.
Yalnız kendileri, geçen defa, yani Cuma gü
nü, bendeniz burada bulunduğum halde cevap
vermemek için içeri girmediğimi zannetmişler, ve
gazinoda, bulunduğum halde kendilerine cevap
vermemek için/ .salona girmediğimden bah
setmişler. Ben kendilerinin daima muhterem
arkadaşlar hakkında hüsnüzanla hareket et
tiklerini bildiğim için bunu bir yanlışlık eseri
olarak telâkki ediyorum. Bendeniz burada değil
dim. Vekâlette işlerimle meşguldüm. Burada ol
saydım gelip söylerdim, yani bütçe müzakeresin
de bu mesele hakkında vermiş olduğum uzun iza
hata ilâve edecek hiçbir şeyim olmadığını söyler
dim.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REÎS — Burhanettin Onat.
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Evet
arkadaşlar, geçen sefer muhterem vekilin Meclis
binası içinde olduğu halde gelip sözlü soruma ce
vap vermediklerini arzettim. Ve o zaman bu kür
süye çıkmadan beş, yahut en çok 10 dakika evvel
ben de bir çay içmek için gazinoya gitmiştim. Ora
dan dönerken muhterem vekil gazinoda idiler.
(Gülüşmeler). Ondan sonra belki çıktı, vekâlete
gittiler, yahut da burada idiler. Bunun için bir
şey söyliyecek değilim. Zaten bunun sözlü soru
ile bir alâkası da yok. Ama, nedense takılmışlar
o meseleye. Vaziyet böyledir.
NECDET İNCEKARA (İzmir) — Olmadı.
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ne
dedi, oradan? (Gülüşmeler). Olmadı mı? (Oldu
oldu sesleri).
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REÎS — Necdet Bey, hatibin sözünü kesme
yin lütfen. Devam ediniz efendim.
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) • - Efen
dim, bir milletvekili olarak, yalan söylemiyen bir
insan olarak, vaziyeti olduğu gibi arzediyorum.
îcabederse ispata da hazırım ve Hariciye Vekili
nin avukatlığını yapmak da zati âlinize düşmez
oradan.
Tunus meselesine gelince; arkadaşlar defatle
söylediğim veçhile, buyurdukları Yaikın - Doğu
politikasına ait defatle Muhterem. Vekilin beya
nı vardır. Fakat Tunus meselesine taallûk eden
hususu açıklamamışlardır. Ve hattâ Orta - »Sark
politikasına ait meselelerde izahatta bulunurlar
ken, Tunus meselesine ait cevabımı da bundan
sonraki konuşmamda beyan edeceğim, buyur
muşlardır. Diyorlar ki, ona ilâve edecek bir
sözüm yoktur; olabilir. Bir Hariciye Vekili
bâzan bir mesele üzerinde beyanda bulunmak
istemiyebilir. Ama bunu daha evvel yaptıkları
gibi, ben senin bu sözlü soruna cevap vermiyeceğim, yahut, şimdi yaptıkları gibi, vaktiyle
eevap vermiştinn şeklinde değil. Ne bileyim, bir
diplomat teller pullar, iki saat konuşur da is
terse bir mâna ifade etmez arkadaşlar. ((Gülüş
meler). Ne ise o ayrı, nedense bu mevzuda ko
nuşmak istemiyor. Ama biz hâdiseyi realitele
rin ışığı altında mütalâa edersek hakikate ya
kın bir neticeye varabiliriz zannediyorum. Or
tada bir vakıa vardır. Tunus bugün bedbaht
bii' memlekettir. Kuvvetli bir devletin tazyiki,
baskısı altında ezilmektedir. Dünyada beynel
mileli mahkeme mahiyetinde olan bir Birleşmiş
Milletler Teşekkülü vardır. Tunus dâvayı bu
raya intikal ettirmek, getirmek istiyor. Ve Bir
leşmiş Mülletlerdeki bâzı üyelerin kendilerini
desteklemesini istiyor. Nâçiz kanaatimce bu
vazife, onun dâvasını Birleşmiş Milletlere gö
türmesi vazifesi en evvelâ, en önde Türklere
teveccüh eder. Türküye bu vazifeyi yapmıyor.
Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Cemiyetindeki
murahhaslar, iki zümreye ayrılıyor. Bir kısmı,
Tunus dâvasını destekliyor, bir kısmı reddedi
yor, bir kısmı müstenkif kalıyor. Biz destek
lemediğimiz gibi, müstenkif dahi kalmıyoruz;
reddedenler tarafına iltihak ediyoruz. Bunun,
memleketimizden ve bilhassa bizden ümit bekHyen Tunus'ta nasıl bir hayal sükûtuna, nasıl
bir kalp inkisarına sebep olduğunu muta akıp
neşriya/t bize göstermdştir.
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I
MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Evvela
I can.
I
REÎS — Hatibin sözünü kesmeyiniz.
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — TeI şekkür ederim, bilmediğim bir hakikati öğretI tiniz. (Gülüşmeler).
I
Şdmdi arkadaşlar, Hükümet niçin bu.hareI ket hattını ittihaz ettti? Acaba Tunus'un istik-,
I lâline kavuşmasını Türkiye istememekte midir?
I Derhal şunu arzedeyim k i ; başta Sayın Fuad
I 'Köprülü olmak üzere, her millet gibi, Türkiye
I de Tunus'un istiklâlini can ve gönülden arzu
I ettiğine % 100 kaaniim. Şu halde arkadaşlar,
I
Acaba, Birleşmiş Milletler camiası içinde yer
I almış bulunan iki devletten biri olan Fransa'nın
I aleyhine çıkabilecek olan böyle bir karara katılI mak Birleşmiş Milletler ruhuna aykırı bir hareI ket mi telâkki edildi, Hükümet tarafından? BuI nu da düşündüm; şu neticeye vardım, acaba deI dim, Tunus dâvasını desteklemek Kızıl Çini Hü
kümet olarak tanımak, Rusya'ya tepkili uçaklar
vermekten daha ağır bir ihtilât mı tevlit e d a ,
I dedim. Demek ki, dünya sulhunu tehdit edebtteI cek mahiyette, bâzan üyeler arasında aykırı bir
I hareket oluyor ve bu asla dostluğa, Birleşmiş
I Milletler ruhuna aykırı olmuyor.
I
O halde biz niçin Tunus'u desteklemekten geI ri kaldık. Acaba böyle bir şeyi yaparsak BirleşI miş Milletlerin yardımından mahrum mu kalırız!
I Evvelâ can diyen arkadaşımın maksadı bu mu
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I

idi?
Arkadaşlar; biz millet olarak dünyasın en
büyük istilâsını yapmış, tarihin en büyük devrini yaşamış bir milletiz. Kisveler fethetmiş, kıt'alar fethetmişizdir. Galip geldiğimiz zamanlar
olmuş, mağlup olduğumuz zamanlar olmuş, çekilip çekilip Hükümet merkezinin sınırlarına ilti
ca ettiğimiz zamanlar olmuş fakat asla bir peyk
devlet menzelesine düştüğümüz olmamıştır. (Alkışlar) Dün olmadığı gibi bugün de olmıyacaktır ve olmamıştır. Hükümetin Tunus dâvasını
desteklememesi bundan mütevellit değildir. Ş a
halde bence lüzumsuz bir vehimden ileri gelmiştir arkadaşlar. Lüzumsuz bir vehim uğruna 1wrihin bize tevdi ettiği bu vazifeyi yapmamış buhbnuyorua.
Şimdi sorun bana sen niçin düşüyorsun bu
işin üstüne, bakın evvel can diyenler var, sen ken
dini düşünsene? Dönüp dönüp arkadaşımızın bu
hitabı üzerine geliyorum. Çünki evvel can diyea
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arkadaşın seslenmesi beni yaraladı arkadaşlar.
Dediğim gibi bizim zayıf düştüğümüz anlar
çok olmuştur arkadaşlar. Bir demirbaş Şarl; bir
ecnebi kıral kalkmış, memleketimize 'iltica etmiş
tir. önünden kaçtığı Rus sürüleri gelmiş hudu
dumuza dayanmış, ya teslim edersin, ya harb
açarım demiştir. Hazinede 10 para yok, ordu di
ye ortada bir şey yok. Fakat zamanın Hükümeti
her şeye rağmen ısrar etmiş vermem de vermem,
demiş ve harbi dahi göze almış, ama mülteciyi
vermemiştir. Bir Kanuni Sultan Süleyman, teca
vüze ıfğrıyan Fransa'nın istimdadı üzerine Av
rupa'nın en kuvvetli İmparatorluğuna: «Dur!»
demiştir. Tarihimizde bunun yüzlerce misali var
dır
Ne oldu bugün bu büyük ruh?..
MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Afaki
konuşuyorsunuz Burhanettin Bey..
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Siz
de buraya çıkın gayriâfaki konuşun. Ben afaki
değil, tarihî konuşuyorum. Arkadaşlar, arzettiğim gibi tarihin en büyük istilâlarını biz yap
mışızdır. Diğer milletler istilâ ettikleri yerleri
müstemleke, halkını köle etmişlerdir. Biz ise is
tilâ ettiğimiz yeri vatan ve halkını vatandaş et
mişiz hattâ onları idareye iştirak ettirmişizdir.
Küçücük b'ir Arnavutluk - Yunan idaresinde
bulunmuştur. Roma idaresinde bulunmuştur
İslâv istilâsına uğramış, müstakil olduğu za
manlar olmuş, fakat tek başına bir tek tarihi
şahsiyet, bir kumandan çıkarmamıştır. Fakat
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Enderun'un
süzgecinden geçtikten sonra 127 vezir, 29 sa
drazam çıkarmıştır. Tunus 'tan, Cezayir 'den,
Fas'tan, Mısır'dan, Rumeli'nden, Anadolu'dan
hattâ Hırvat'tan daha sonra azınlıklardan Dev
let vazifesinde bulunan büyük insanlar yetiş
tirmiştir. Devlet idaresine iştirak eden büyük
insanlar çıkarmıştır.
Bu, şu neticeyi tevlit etmiştir arkadakla'r,
İmparatorluk inhilâl ettikten ssnra bizden ay
rılan milletler, başka imparatorluklardan ayrı
lan milletler gibi, bize lanet etmemişlerdir ve
hattâ başka imparatorluklar, imparatorlukları
nın, bir cüzünü kaybettikleri zaman acaba nasıl
elde edebiliriz diye düşünürken, aksine olarak
biz, bizden eyrılanların en az kendimiz kadar
hürriyete ve istiklâle sahip olmalarını istemişizdil.
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I
REİS — Burhanettin Bey müddetiniz doİI muştur. (Devam devam sesleri). Rica ederim
efendim, müddetiniz dolmuştur (reye reye sesI leri). Müsaade buyurunuz efendim tüzükteki saraI hat reye müracaat imkânını vermemektedir, lûtI fen efendim on beş dakikalık müddetiniz sona
I ermiştir, rica ediyorum efendim (Emsali var
I sesleri). Emsali mevzuubahis değildir efendim.
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Söz rica ediyorum.
REİS — Buyurun.
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ
I (İstanbul) — Efendim; söz almaktan maksaI dım arkadaşımızın bir zühulünü tashih etmekI ten ziyade kendisine, başlamış olduğu güzel
I hitabesine devam imkânını vermek içindir. (Alr kışlar).
I
Tunus meselesi hakkında, bütçe müzakereI leri esnasında söylediğim, yaptığım
beyanat
değil de, ondan iki ay kadar evvel yaptığım beI yanalın sonunda onu arzet.miştim, yani Tunus
| meselesi hakkında sonra izahat vereceğim demişI tim. İhtimal Burhanettin Beyin hatırında o kaiI m ıştır.
I
Halbuki bütçe müzakeresi esnasında söylediI ğim sözler ve orada aşağı yukarı yarım sütunI dan fazla bir yer işgal eden kısım Tunus meseI leşine hasredilmiştir. Ve Tunus meselesinde HüI -kümetin hattıhareketi ve bu hattıhareketi ica
bet t iren sebepler bu beyanatımda izah edilmiş
tir.
I
Şimdi burada bunu tekrar okuyup da gerek
arkadaşımı yormak ve. gerekse sizin vaktinizi alI m ak istemem. Eğer arkadaşım okumak istediği
takdirde, o beyanatımda Tunus meselesinin meskût geçilmediği, onun bütün sebepleriyle izah
I edildiğini görecektir.
I
Sonra, arkadaşım mazur görsünler, mütemaI di şekilde cevap verilmediğini söylüyorlar, ben
I bu suallerine cevap vermek için Perşembe günü,
I cevap günleridir diye, gelmiştim. Beni o vakit
I görmüşlerdir, onu hatırlıyorlar. Halbuki Cuma
I günü Meclis sorulara devam etmiş, bundan
I haberim yoktu. Eğer vekâlete haber vermiş olsaI lardı kendilerine bugün verdiğim cevabı o vakit
I verebilirdim.
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — MüI saade buyurur musunuz?
REİS —• Buyurun efendim, buyurun. Riyaj set sadece vazifesini yapıyor.
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BURHANETTİN ONAT (Antalya)— Arkadaşlar, bundan evvelki sözlü sorumun bura
da görüşülüp görüşülmediği meselesine geçmiyeceğim. Çünkü vakit kaybediyorum. (Gülüş
meler) Gazeteler, matbuat ve Meclis bunu çok
iyi takip etmiştir. Karan sizlere bırakıyorum.
Netice itibariyle bugün başımızın üstünde asır
ların elinin işlediği muazzam bir bayrak dalga
lanmaktadır. Biz bunu elimize almaya korkuyo
ruz. Bugün İmparatorluktan ayrılan milletlerin
bize karşı beslediği hissiyat, başka milletlerin
hissiyatına benzememektedir. Bunlarla tarih ve
mukadderat birliğimiz vardır. İstiklâl Harbin
de Cenup cephesinde ordularımız Fransızlara
karşı döğüşürken karşımızda Garp cephesinde
almanlara karşı kahramanca döğüşen bir Tunus
taburu getirdiler. Bizi birbirimize kırdırmak
için. Bu tabur harb etmedi. Topu ile tüfeği ile
bize iltihaketti. Ve harbin nihayetine kadar,
saflarımız arasında yer aldı, bizimle beraber
çarpıştılar. İşte şahidi de burada . . .
.
SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — İskan
bile edemedik, şimdi de sürünüyorlar.
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ve
nihayet yakında ajanslarda okuduğunuz ya
hut radyolardan dinlediğiniz Tunus, istiklâli
için mücahede ederken, dövüşürken ölen iki
aziz şehidin cebinde Atatürk'ün resmi çıktı,
Stalinin değil. (Bravo sesleri) Demek ki, biz
den ayrılmış olan bu kardeşlerimiz Türk istik
lâlini örnek olarak Atatürk adım ve resmini
de bayrak olarak kullanmaktadır. Binaenaleyh

hiç değilse gösterdikleri vefa ve sadakata mükâfaten demiyeceğim, riayeten Birleşmiş Mil
letlerde desteklememiz lâzımgelmez mi idi? Kıya
met mi kopardı? Top, tüfek verelim demiyo
rum. Beynelmilel mahkemede, Birleşmiş Millet
lerde haklarını müdafaa edelim, dedim. Ama şu
bu mülâhaza ile bu yapılmamıştır.
Tunusluların gösterdikleri bu sadakat bunun
la da kalmıyor, arkadaşlar. Tetkik edilecek olur
sa İstiklâl Harbini kazandığımız zaman 30 Ağus
tos zaferi haberi gittiği zaman bütün Şimali Afri
ka şehirleri gibi Tunus da yukardan aşağı bay
raklarla süslenmiş ve bayram yapmıştır. Libya da
öyle, Cezayir de öyle, Fas da öyle, Mısır da öyle.
Binaenaleyh, arkadaşlar şu veziyeti bir tetkik
edeeek olursak görürüz ki; bizim millî misakımızla. hudutları taayyün etmiş olan vatanımız
olan Türkiye'den başka bir de mânevi vatanımız
vardır. Bu mânevi vatanın da hudutları Pasifikten Atlântiğe kadar imtidad eder. Burada yaşıyan milletlerin akıbetleriyle, tarihleriyle olduğu
gibi talihleriyle de iştirakimiz vardır. Binaen
aleyh bugün onların istiklâle kavuşmaları için,
onların saadete kavuşmaları için elimizden gelen
medeni, insani ve siyasi yardımı yapmak tarihin
bize yüklediği mânevi bir vazifedir. Bundan fe
ragat ettiğimiz anda tarihî ve millî vazifemizi ih
mâl etmiş oluruz arkadaşlar.
REİS — Efendim vakit gecikmiştir. 15. V
1953 Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum,
Kapama saati : 18,06
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