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1 — S A B I K Zi 

Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin İkti
sat ve Ticaret Vekâletine tâyin edildiğine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi okundu. 

Ruznamede mevcut kanun teklif ve lâyihala
rının surllerden önce müzakere edilmesine dair 
takrirler kabul edildi. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât 
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 
kadro ilâvesine dair Kanun kabul olundu. 

Şifahi Sualler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Dev

let Vekili Cemil Bengü'nün 28 . IV . 1956 tari
hinde Şerefli Koçhisar kazası, Yenimahalle De
mokrat Parti Ocak Kongresinde yaptığı konuş
maya dair şifahi sual takriri, Devlet Vekâleti
ne gönderilmiştir. (6/232) 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, ka
lemi teksir aleti addeden hâkimler mevcudolup 
olmadığına ve 3 ü Temyiz Mahkemesinden ol
mak üzere 19 hâkimin ne sebeple emekliye sevk 
edildiklerine dair şifahi sual takriri, Adliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/233) 

Lâyihalar 
1. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 

6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili
ne dair kanun lâyihası (1/462) (Dahiliye ve 
Adliye encümenlerine) 

2. — Belediye kanunu lâyihası (1/463) (Da
hiliye Encümenine) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti vilâyet memurları kısmına ilâve yapıl
ması hakkında kanun lâyihası (1/464) (Dahi
liye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ile 
bir bent eklenmesine dair kanun lâyihası 
(1/465) (Dahiliye Encümenine) 

5. — Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okul-

[T HULASASI 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesinin müzakeresine devam olundu. 

16 . V . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top^ 
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Zonguldak Mebusu 
Agâh Erozan Edibe Sayar 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

3. — Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'nın, 
Millî Sağlık Plânının tatbik edilip edilmiyeceği-
ne ve bu hususta ne düşünüldüğüne dair şifahi 
sual takriri, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/234) 

Tahrirî Sual 

1. — Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm, 
Burdur'un Yeşilova kazasına 1954 - 1955 yılla
rında kaç tane otobüs, kamyon ve binek otomobi
li tahsis edildiğine dair tahrirî sual takriri, İk
tisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/169) 

larınm birliştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası (1/466) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

6. — Köy kanunu lâyihası (1/467) (Dahili
ye Encümenine) 

7. — Türkiye ile Japonya arasındaki ticari 
münasebetlere mütaalliık olarak imzalanan za
bıtname ile ek mektubun tasdikine dair kanun 
lâyihası (1/468) (Hariciye ve Ticaret encü
menlerine) 

8. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 
10 neu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun lâyihası (1/469) (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Av
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandanı arasm-

Sualler 

2 .— HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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(la Arrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karar
gâhına tâbi bulunan müttefik karargâhların 
Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetlerine tat
bik olunacak hususi şeraite mütedair anlaşma
nın tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/470) 
(Hariciye ve Millî Müdafaa encümenlerine) 

Teklif 
10. — Ordu mebusları Sabi i Işbakan ve Fa

zıl Krim'in, Devlet memur ve hizmetlilerine tah
sisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/299) (Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
11. —- Kelkit kazasının Bandola köyünden 

ömeroğlu Şahin Doğan 'm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/344) 
(Adliye Encümenine) 

12. — Devlet orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/345) (Divanı Muhasebat Encümeni
ne) 

13. — Gazianteb Mebusu Salâhattin Ünlü'-
ııün teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/346) (Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit- Encümene) 

14. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/347) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

15. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/348) (Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümene) 

16. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
ııın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/349) (Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

17. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nııı teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/350) (Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

18. — Kocaeli Mebusu Sefer GöksePin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ

let tezkeresi (3/351) (Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhte&k-JEn-
cümene) 

19. — Malatya Mebusu Kâmil Kmkoğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/352) (Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

20. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-
vekâdet tezkeresi (3/353) ('Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

21. — Millî Piyango İdaresinin 1955 yılı bi
lançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi (3/354) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

22. — Orman Umum Müdürlüğünün 1954 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (3/355) (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

Mazbatalar 
23. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'-

ün, Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/270) (Ruznameye) 

24. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 ar
kadaşının, Astsubay Kanununa ek kanun tek
lifi ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'uıı, Ast
subay Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/180, 2/225) 
(Ruznameye) 

25. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, 
Süleymanoğlu Rüstem Çetinkaya'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/124) (Ruznameye) 

26. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 
ve Maraş Mebusu Mazhar Özsoy'un, Gaziantebli 
Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/86) 

27. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 bin 
aded piyade havan mermisinin Libya Devletine 
hibe edilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/406) (Ruznameye) 



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

REİS — Reisvekili İhsan Baç (Tokad) 
KATİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri). Ömer Mart (Kayseri) 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Giresun mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı) 
REİS — Fethi Çelikbaş, zaptı sabık hulâ

sası hakkında. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlarım, 9 Mayıs Çarşamba günkü 
İnikatta hazır bulunan arkadaşların müşahede 
buyurdukları veçhile reis sayın Agâh Erozan, 
henüz müzakeresi intacedîlen bir* kanun lâyiha
sının müzakeresine devam olunurken, saat 16,30 
da celseyi re'sen tatil ettiğini beyan etmiştir. 

Dahilî Nizamname hükümlerini yakînen bil
diğini memnuniyetle müşahede ettiğimiz Sayın 
Erozan, her nedense, Dahilî Nizamnamenin 81 
nci maddesini son İnikatta ihmal etmiştir. Mü
saadenizle bu maddeyi okumak istiyorum. 81 nci 
madde diyor ki : 

«Reis, saatinde Meclisi açar ve müzakerele
rin sonunda kapar;» Müzakereler devam ettiği
ne göre, saat 16,30 da, hiçbir sebep yokken, Mec
lisin tatil edilmesi, şu okuduğum hükme kati
yen uygun değildir. Bunun tekerrürüne mâni 

olmak için Yüksek Heyetinizin müsamaha etmi-
yeceğinden emin olmakla beraber, Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu olarak Yüksek Meclisin 
vazife anlayışı ile bu tarz mesaiyi kabili telif 
göçmediğimizi beyan etmek istiyorum. 

Zabıt hulâsasını tanzim ederken de riyaset
ten ricamız, inikatların açılış ve kapanış saatle
rinin bu zabıtlarda yer alması hususunda titize 
lik gösterilmesini temenni etmek olacaktır. 

Maruzatım budur. 
REİS — Efendim, esas itibariyle Dahilî Ni

zamname, aynı zamanda Riyaset Makamının 
müzakereleri idare tarzını gösteren bir kanun 
mahiyetindedir. Eğer bu nizamnamenin tatbi
kinde bir yanlışlık gördüğünü kabul ediyorsa 
Fethi Çelikbaş, bir sual takririyle müracaat ede
bilir. Söyledikleri husus zaptı sabıka taallûk et
miyor. Arz ettiğim gibi yanlışlık varsa sual tev
cih eder. 

İkinci noktaya gelince; esas zabıtlarda cel
selerin açılış ve kapanış saatleri yazılıdır. Bu
nun zaptı sabıkta tekrarına lüzum görmüyo
ruz. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. —• MÜlî Piyongo teşkiline dair Kanunun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasının geriverilmesine dair Başvekâlet 
iezkemi (1/278, 3/457) 

REİS —- Efendim, tezkereler var, okuyoruz. 

10 . V . 1956 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Piyango teşkiline dair 3670 sayılı Ka
nunun 14 neü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da olup 11 . V . 1955 tarihli ve 1614 sayılı ya
zımızla sunulmuş bulunan kanun lâyihasının 
iade edilmesine müsaade buyurulmasım saygı

larımla rica ederim. 
Başvekil 

Adnan Menderes 

2. — Ölüm cezasına hükümlü Ahmet Nazh'-
ya ait dosyanın geriverilmesine dair Başvekalet 
tezkeresi (3/337, 3/456) 

Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 
21 . IV . 1956 tarih ve 5/4-1290 sayılı tez~ 

kereye ektir : 
Ölüm cezasına hükümlü Ahmet Nazifnm 

30 . IV . 1956 tarihli istidası ile iadei muhake
me talebinde bulunduğundan bahsile bu işe ait 
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dosyanın tetkik edilmek üzere, geri alınması, 
Adliye Vekâletinin 8 . V . 1956 tarih ve 13141 
sayılı tezkeresiyle istenilmektedir. 

Yukarda tarih ve sayısı yazılı tezkere ile 
gönderilmiş olan hüküm dosyasının geri gönde
rilmesine müsaadelerini saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Başvekil 
Adnan Menderes 

BEÎS — Her ikisi de geriverilmiştir, arz ede
rim, efendim. 

Gündemle alâkalı bir takrir var, okuyoruz, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Nusret Kirişcioğlu 

MUSTAFA EKÎNCİ (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar, Büyük Meclis gündemine her 
zaman hâkimdir. Fakat, Dahilî Nizamnamede 
«soru müessesesi» diye bir müessese kurulmuş
tur. Mebuslar öğrenmek istedikleri hususu bu 
Soru müessesesine istinaden sorarlar. 

Yine Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesi
ne göre, bu soruya iki inikat sonra da cevap ve
rilmesi iktiza eder. Bu soru müessesesini de ha
leldar etmemek için sorulara haftada bir gün ol
sun yer verilmesi lüzumu vardır. Bu itibarla 

.1956 C : 1 
müsaade ederseniz her Çarşamba sorulan, Cuma 
ve Pazartesi günleri de kanun lâyiha ve teklifle
rini tercihan konuşabiliriz. Bu itibarla verilen 
takririn reddini rica ederim. 

REÎS — Takririn aleyhinde konuşuldu. Tak
riri reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Yine gündemle alâkalı ikinci bir takrir var, 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede bulunan Trabzon Me

busu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ile Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
talarının, uzun zamandan beri encümenlerde 
kalmış olması dolay isiyle alâkalıların daha fazla 
mağduriyetlerine meydan verilmemesi için Millî 
Korunma Kanunundan önce işbu teklifin encü
menimiz adına diğer işlere takdimen ve müsta-
çelen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Afyon 

Osman Talu 

REÎS — Efendim, Emekli Sandığı Kanu-
nunun bir maddesinin tadili hakkındaki Kanu
nun Millî Korunma Kanunundan evvel muza* 
keresini istiyen bu takriri yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Millî Korunma Kanununun tadiline dair 
kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah 
Hutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 
MüU Korunma Kanununun 4945 saydı Kanunla 
tadil edilen 31 nci maddesinin 1 nci bendi ile 
57 nci maddenin II, III, IV ve V nci bentlerinin 
değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu Ke
mal Özçobdn'tn, Millî Korunma Kanununun 4945 
sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu mad
delerinin tadili hakkında kanun teklifleri ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30, 83,155) 

REÎS — Millî Korunma kanun lâyihası hak
kında söz istiyenler : 

Hürriyet Partisi adına Feridun Ergin, 

Demokrat Parti Grupu adına Burhanetti» 
Onat, 

Şahsı mevzuubahsolduğu için Fethi Çelikbaf, 
Doğan Köymen, 
Sadettin Yalım, 
Bahri Turgut Okaygün, 
Servet Sezgin, 
Mahmut Ataman, 
Sıtkı Köraltan, 
Hulusi Bozbeyoğlu, 
Emrullah Nutku, 
Nizameddin Âli Sav, 
Hüsnü Göktuğ, 
Ahmet Gürkan. 
Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu adma 

Feridun Ergin'indir. 
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Hürriyet Partisi adma Feridun Ergin. (Yok 

sesleri) 
Demokrat Parti Grupu adına Burhanettin 

Onat. " 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, iktidarımız eski devirlerin ih
malini tamir ve gelecek nesle müreffeh bir devir 
hazırlamak için dünyanın çok kritik, çok karı
şık bir devrinde çok cüretkârane bir kalkınma 
hamlesine girişti. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu hamleyi, ya
rım milyona yakın genç. bir kütlenin sapanı bı
rakıp silâha sarılarak hür dünya cephesinin ileri 
karakolunda nöbet beklemesi, bütçenin yarısına 
yakın bir kısmını millî savunma işlerine hasret
mesi, memleketin gittikçe yükselen hayat sevi
yesi ihtiyaçlarına eevap vermesi, eevap vermek 
mevkiinde olması gibi ağır şartlar içinde demli
de etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, çok isterdim ki, zemin ve zaman 
müsaidolsaydı da şimdiye kadar gördüğümüz 
işleri birer birer sayıp dökerek ondan duyduğum 
heyecanı, zevki bir kere daha tatmış olsaydım. 
(Sağdan : Gülüşmeler) Niçin gülüyorsunuz efen
dim? 

TURGUT GÖLE (Kars) — Millet, her şeyi 
biliyor.. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Öyle 
mi; elendim? 

REÎS —• Rica ederim, muhavereyi bıraka
lım. Sözünüze devam ediniz. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ta
biî, bu arada hissiyatımız arasında farklar 
olması aşikârdır. Bunu sizin kadar biz de bi
liyoruz, kabul ediyoruz, takdir ediyoruz. (Sağ
dan, gülüşmeler) 

Muhterem, arkadaşlar; biz yaptığımız işler
den nadim değiliz. Bilâkis, başardığımız işlerin 
heyecanı içinde, varmak istediğimiz hedefin 
artık görünmüş olmasını sezmekten mütevellit 
bir haz içinde yine cesaretle, metanetle yo
lumuza devam ediyoruz, edeceğiz arkadaşlar. 
(Soldan: «Bravo, bravo reis!» sesleri) 

Çünkü arkadaşlar, iktidara geçtiğimiz za
man düşündük : Memleket büyük ihtiyaçlar için
dedir. Bunlardan bir tanesini dahi ele alma
mış olsa idik, bir metre yol dâhi yapmamış 
ve bir karış arazi dâhi sufamamış olsa idik, hiç
bir köye bir çeşme ilâve etmemiş bulunsa 
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idik durum ne olacaktı? Yalnız bunlardan, hal-' 
km ihtiyaçlarını tatmin etmek için ne bugün
kü ihracaat imkânlarımız ve ne de hazinede 
mevcut altınlar kâfi gelmiyeeekti. Birkaç sene 
içinde mevcut altınlar eriyip bitecek, ve biz taş 
üstüne taş koymak imkânını bulamadan günün 
birinde hüsran içinde iflâsa doğru gitmiş ola
caktık. Bunun için arkadaşlar, düşündük, iki 
şey lâzımdı : Birisi memleketi kalkındırmaya 
doğru götürürken, bir taraftan varımızı yoğu 
muzu bu kalkınma ihtiyaçlarımıza tahsis ede
rek sair günlük ihtiyaçlara tahsis etmekten 
korumak için bugünlük ihtiyaçlarımızı mem
leket dâhilinde temin etmek yoluna teveccüh 
ettik, ve 5 milyarlık envestisman yaptık, ar
kadaşlar. 

Şu kadar borcunuz var diyorlar. Evet ar
kadaşlar, borcumuz var ama, biz bunu keyfe, 
sefaya, zevka, sefahete, donmuş anıtlara verme
dik. Bunlar daha bugünden semeresini verme
ye başlamış olan ve dövizlerimizin dışarıya ak
masını önliyecek olan faydalı yatırımlara ve
rilmiştir. 

ikincisi, istihsalimizi artıraark dışardan faz
la döviz temin etmekti. Zirai istihsalimizi ar
tırmak için giriştiğimiz ve başardığımız işler 
hepinizin malûmudur. 

Bir taraftan ağır bir yükün altında ezilir
ken bir taraftan memleketin imarına çalışmak 
ve bir- taraftan da iktisadi istiklâlimizi elde et
mek için hayırlı ve verimli teşebbüslere giriş
mek elbette memlekette birtakım sarsıntı ve dar
lıklar meydana getirecekti. 

Bunlardan bir tanesi de pahalılık mevzuu 
idi. Arkadaşlar; pahalılığın çeşitli sebepleri 
vardır, bunu hepiniz takdir buyurursunufz. Bun
lardan bir tanesi de karaborsacılıktır. Bu çe
şitli sebeplere çare ararken bilhassa vatandaş 
vicdanında geniş ve menfi akisler yapan, kara
borsacılıkla mücadele mevzuunda elbette hissiz 
ve hareketsiz duramazdık. Bunun içindir ki, 
Millî Korunma Kanununda bâzı değişiklikler 
yapmayı istihdaf eden bir tasarı Huzuruâlini-
ze getirildi ve müzakeresine başlandı. Bu, öyle 
bir mevzu idi ki arkadaşlar, içinde muhalefetin 
arayıpta bulamadığı pahalılık mevzuu, malî 
mevzular, iktisadi mevzular... Gıcırı bol bir sa
kız ki tam muhalefetin ağzma lâyık ve asla da 
ihmal etmediler arkadaşlar... (Gülüşmeler) Diş
lerinin arasında çıtır çıtır çıtırdatarak, balon-
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İar şişirip patlatarak, alabildiğine çiğnediler. 
(«Bravo reis», sesleri) 

Hürriyet Partisi adına Feridun Ergin çıktı. 
Aşağı yukarı altı senedir tanıdığımız, tanıştı
ğımız ve benim şahsan çok kıymet verdiğim bir 
arkadaş, yüksek bir iktisatçı. Kalktılar dediler 
ki, ne yapıyorsunuz, pahalılık şu, şu, şu esas
lara dayanır ve aldığınız bu tedbirlerle pahalı
lığın önüne geçilemez, bunun iktisadi sebepleri 
vardır, malî sebepleri vardır... Memlekette en-
filâsyon vardır, emisyon vardır, şu vardır, bu 
vardır ne diye uğraşıyorsunuz? 

Bir an için iddialarında bir hakikat payı ol
duğunu kabul etsek dahi, karaborsacılığın bun
da hiçbir rolü yok mu, arkadaşlar? 

Bütün aldığımız tedbirleri, alacağımız ted
birleri biliyorsunuz, bu tedbirleri alırken bunun 
yanında yerden mantar gibi biten, türeyen mil
yonerlerin, halkın vicdanında, âmmenin vicda
nında husule getirdiği aksülâmele cevap verme
mek mi lâzımdır? Bu aksülâmeli hiç görmemek, 
bu mevzuda tedbir almamak imkânı var mı
dır? 

Biz demiyoruz ki, pahalılığın bütün sebebi 
kara borsacılıktır. Hayır, bunun yanında diğer 
mevzular da vardır. Bunlar hakkında tedbirler 
alırken elbette gayrikanuni, gayrivicdani şekil
de servet iktisabetmek için halkın cebinden pa
ra aşırırcasına iktisabı servet yoluna gidenle
re karşı elbette kanuni tedbirler düşünülecek
tir. Yaptığımız da budur. Niçin yadırgıyorlar? 
Feridun Ergin bu meyanda kanun maddeleri
nin ihtiva ettiği şiddetli tedbirler üzerinde dur
du. Ne yapalım arkadaşlar, bir vuruşla milyon
lar vuran bir adama 10 lira cezayı nakdî ne 
yapar? Elbette onun canını yakacaksınız ki çe
kinsin, ihtiraz etsin. Sonra buna niçin itiraz 
ediyorlar anlıyamadım.; mazur görsünler. So
kakta elini cebinize sokan bir yankesiciyi, yol
da otomobili, otobüsü durdurup soyan bir hay
dudu hapse atarsınız da daha yeni doğmuş bir 
nevzadın sütünden, gıdasından, bir hastanın ilâ
cından, kıt kanaat geçinen memurun nafakasın
dan, alacağı havayici zaruriyeden çalan adama 
niçin acırsınız? (Soldan; bravo, sesleri, alkış
lar) 

Bana garip geldi arkadaşlar. Bu mevzu üze
rinde o kadar fazla durdular ki âdeta bir kısım 
tacirlerin, müdafaasını yapıyor gibi bir halleri 
vardı. 

1956 Ö : İ 
Arkadaşlar, Feridun Ergin bir misal verdi, 

dedi ki: «önünüzdeki misallerden ders almı
yorsunuz, işte Çin. Karaborsa üzerine şiddetli 
müeyyideler koyan Çan Kay Şek Hükümeti if
lâs etti, nihayet yurdunu bırakıp Formoza'ya il
tica mecburiyetinde kaldı.» Bu şekilde bir mü* 
dafaa karşısında dondum kaldım arkadaşlar, 
itiraf ederim. 

Hakikaten milliyetçi Çin Hükümeti mem
leketini bırakmış, Formoza adasına iltica etmiş
tir. Fakat bunun sebebini; Çan Kay Şek'in ka
raborsa üzerine koyduğu ağır müeyyidelere 
bağlamak doğru değildir, Çin muamması dün
yanın başlıbaşma bir problemidir, arkadaşlar. 
Dünya dev adımlariyle ilerlerken hâlâ afyon 
çekerek uyuyan bir millet tasavvur edin. Bir 
millet ki; çeyrek asrı geçen bir zamandan beri 
kuvvetli bir komşusunun Japonların hücumu
na «uğramış, çeyrek asırdan beri devam eden 
müzmin bir harb, iç harbleri, Birinci ve İkinci 
Dünya harblerinin sarsıntıları... Sonra binbir 
ayaklı kızıl ahtapotun mmçemlerini Çin'in şah-
damarlarına yapıştırarak kanını zehirliyen de
vamlı baskısı... Avrupa'nın, Amerika'nın lâkay-
disi... Nihayet iç ihtilâflar, idaresizlikler. Bütün 
bunlar bir tarafa, sanki bunlar yoktur, Milli
yetçi Çin Hükümeti bir inkıraza uğradı ise bun
ların hiç tesiri yoktur, ya ne vardır? Milliyet
çi Çin karaborsaya karşı şiddetli tedbirler al
mıştır, onun için Formozaya çekilmek zorunda 
kalmıştır. Hakikat bu mudur, arkadaşlar? Feri
dun Ergin pekâlâ bunları bilirler. 

Yalnız bu kadar da değildir. Her halde Pearl 
Buck'ın romanlarını da okumuş olmaları lâzım
dır. 

Yine bir mevzuda bir arkadaşım, kalkınma
larımız hakkında nasıl oldu bilmem, ıbir ecnebi
nin şahadetine müracaat etmek istedi ve dedi ki : 
«Bakın, bir ecnebi bizim kalkınmalarımızı övü
yor.» Derhal atıldılar, dediler ki : «Ecnebiye ne 
lüzum var, hâdiseler 24 milyonun önünde cere
yan ediyor.» 

Arkadaşlar, Allah a şükür, çok şükür ki hâ
diseler 24 milyonun önünde cereyon ediyor. 
(Soldan «bnavo» sesleri) O 24 milyonun ki asla 
şaşmıyan, asla inhiraf etmiyen aıklıselimi île ha
kikatleri görüyor, idrak ediyor ve hükmünü 
veriyor. Yoksa yabancı şahitlere kalsaydı, ya
hut kalil bir zümrenin izhar ettiği kanaatler* 
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kalsaydı işimiz çoktan dumandı arkadaşlar. 
('Soldan, bravo sesleri) 

Yalnız bir noktaya işaret etmek istiyorum 
arkadaşlar, o gün bir yalbancmm şahadetini ya-
dırgıyan arkadaşını, ve bütü'n 'muhalefet bu ka-
na'tlerinde samimî iseler kendilerini tebrik ede
rim, kendileriyle beraberim. Fakat böyle değil, 
bir gün yine bir Time dergisi, içimizdeki bir kır 
yeşilden aldığı zehiri sayfa sayfa, sütun sütun 
kusanken mal bulmuş 'mağribi gibi sevindiklerine 
şah'idolduk... «Bakınız Amerikalı ne yazıyor» 
diyor. Hattâ bütün bir beyanatı bizi iltizam 
eden, iktidarımızı öven Randall'm beyanatının 
bir kelimesinin delâlet ettiği muhtelif mânalara 
sarılıyor; «işte bakın Randall bile böyle söylü
yor» diyor. 

Samimî olsunlar arkadaşlar. Memleketimiz 
bir kalkınma hamlesinin doğum ağrıları içinde
dir; memleketimiz 'kalkınırsa bu memleket sa
dece D. P. nin değil hepimizindir. (Bravo ses
leri) Böyle 'bir anda, bize müspet ellerini, yapıcı 
ellerini uzatsınlar; her adımımızda bize çelme 
takmaya kalkmasınlar. Yoksa bize değil mem
lekete yazık etmiş olurlar. 

Arkasından Hazer arkadaşım çıktı. Ben Ha
zer arkadaşımın Meclis çalışmalarını çok tak
dir ederim, açık söyliyeyim. Bir mevzuu alır, 
eski tecrübeli bir idare adamı zihniyeti içinde 
adesesinin altına koyar, tahlil eder, güzel şey
ler getirir. îmar Kanununda kendisinden çok 
istifade ettik. Yalnız ne yapalım arkadaşlar, 
fertlerde olduğu gibi bazan topluluklarda, hattâ 
milletlerde de fikri sabitler vardır. Kanunumuzu 
beğensin beğenmesin, orası kendi bileceği iş, 
menfi de olsa kanatine hürmet ederiz. Demokrat 
Parti hiçbir şey yapmamış da olsa hudutları en 
geniş mesafelere kadar dayanan hür bir kürsü 
ihdas etmiştir. Burada herkes aklına geldiğini, 
kanaatlerini açıkça söyliyebilir. Her birine hür
met ederiz. 

Bu Millî Korunma Kanununda istenilen ta
dilât dolayı'siyle de bâzı kıymetli fikirler ileri 
sürdüler. EsbaJbmı tahlil ederken şu ve şu se
bepler arasında Türkiye'deki rejim buhranı tat
bikatını da gösterdiler. Rejim buhranı ve hayat 
pahalılığında, biraz evvel söylediğim gibi arka
daşlar, bazan çok geniş kütlelere şâmil olan sa-
•bit fikirler vardır. Kendisinin bu mütalâalarını 
dinlerken a'klıma bir fıkra te'badür etti, arz 
edeyim : 
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Bir zamanlar Avrupa'da fil mevzuunda bey

nelmilel bir anket açmışlar. Bu ankete birço'k 
milletler iştirak etmiş. İngiliz, tüfeğini kapmış, 
Hindistan'a gitmiş, avlanmış ve «Cmgıl'da ilk 
fili nasıl avladım?» diye İngilizce ilk eserini 
yazmış. 

Fransız, hayvanat bahçesine gitmiş, fili sağ
dan seyretmiş, soldan seyretmiş, aile hayatını 
tetkik etmiş ve eserini vermiş. Fransız 'm eseri : 
(Fil ve aşkları). 

Alman, işi filden almış, ta ilk hücreli amipe 
kadar bütün hayvanatı ve hayvanat camiası 
içinde filin bütün inceliklerini tetkik etmiş ve 
sekiz ciltlik bir eser sunmuş: (Fil antolojisine 
giriş). Alman karakteri de bu. 

Rus, tavan arasına çekilerek, elini şakağına 
dayamış; fil var mıdır diye düşünmüş. Rus'un 
şüpheci karakteri de bu. 

Polonya'ya gelince: Polonyalı da eserini yaz
mış, vermiş. Eserin ismi (Fil ve Polonya istik
lâli). 

Onun için Hazer arkadaşımın pahalılık mev-
I zuunda, bilmem Millî Korunma Kanunu mev

zuunda konuşurken Türkiye'deki rejim buhra
nından bahsetmesini hiç yadırgamadım ve şuna 
inanıyorum ki; Hazer arkadaşımız da bu an
kete katılmış olsalardı, eserlerinin adı «Fil ve 
Türkiye'de rejim buhranı» olmuş olacaktı. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Hakikati arıyacak olursak arkadaşlar, Tür
kiye'de bir rejim buhranı değil, bir ahlâk buh
ranı vardır. (Soldan, bravo sesleri) («Siyasi 
ahlâk buhranı» sesleri) 

Sıkıntılı günleri geçiriyoruz arkadaşlar. Ba
zan tabiatın da huysuzlaşmaları ile beklenme
dik hâdiselerle karşılaştığımız oluyor. 

Kömür istihsal bölgemiz olan bir mmtakaya 
şiddetli yağmurlar yağıyor, sel basıyor. Halk 
ve işçi dehşet içindedir, öksürseniz dağıhvere-
cekler. Temkinli duruyorlar, anlayış gösteriyor
lar. Derken birisi çıkıyor: «Ne duruyorsunuz? 
Sakın bu kuyulara inmeyin, boğulursunuz, mah
volursunuz...» diyor. İşçi uysa, bir anda memle
ketin kömür istihsali duracak, memleketin ha
reket, cer, sanayi kuvvetleri bir anda felce uğ-
rıyacak. Bu ahlâki bir hareket değildir. 

Arkadaşlar, zaman zaman bâzı maddelerin 
darlığı hissediliyor, döviz zor temin ediliyor, 
geç veriliyor veya vapur yolda kalıyor veya 

l birdenbire istihlâk artıyor, ortadan bir mad-
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de çekiliyor. Bu takdirde hemen faaliyete geçiyor
lar, meselâ şu ucu ucuna gelen akar yakıt işinde 
yakında bir dirhem dahi akar yakıt gelmiyeeek, 
diyorlar. Halk bu, dünyanın hangi tarafında 
olsa böyledir. Bir hücum, akar yakıt olarak 
gaz, benzin, petrol diye bir şey kalmıyor, öbür 
taraftan arkadaşlar, eskiden Allah korkusu ile, 
vicdan korkusu ile din korkusu ile çarpan bazı 
kalbler, bugün nedense bütün varlığını menfa
atine bağlamıştır, meşru kazançla iktifa etmi
yor, vurgunculuğu bir açıkgözlülük, bir eseri 
zekâ sayıyor ve çabucak milyoner olmıya çalı
şıyor. Yalnız siyasi değil, aynı zamanda bu bir 
içtimai ahlâksızlıktır. (Soldan, doğru sesleri) 
En basit köşebaşı bakkalından en yüksek itha
lâtçı tüccarına kadar, heyeti umumiyesini ten
zih ederim, ama mevcutların husule getirdiği ih
tilâf, efkârı umumiyede akisler yapıyor, efkârı 
umumiyede ıstıraplar uyandırıyor arkadaşlar. 
işte bu kanun onun için yüksek huzurunuza ge
tirilmiş ve heyeti umumiyesi hakkında konuşul
maya başlanmıştır. 

Arkadaşlar, en kuvvetli kanun odur ki, millî 
bünyenin hakiki ihtiyaçlarına cevap vermek 
üzere hazırlanır ve bu ihtiyaç millî bünyenin 
içinde hissedilir. İşte bu böyle bir kanundur. 
En kuvvetli kanun odur ki, esbabı mucibesi 
Meclis encümenlerinin raportörünün kalemin
den çıkmadan evvel halk efkârının dilinde do
laşır, bu kanun böyle bir kanundur. En kuv
vetli kanun odur ki, müeyyidesini efkârı umu
miye tâyin eder. Bakıyorum idam diyenler de 
var, (ekseriyeti öyle seslen) ağır hapis diyen 
de, ağır para cezası diyen de vardır. Heyeti 
Âliyeniz bunun muhassalasını alacak, en doğru 
hükmü kanunun metnine koyacaktır. Daha ora
ya erişmedik. 

Deniyor ki, büyüklere bir şey olmıyacak, bu 
kanun birkaç zavallı, masum tacirin başına be
lâ olacaktır. 

Arkadaşlar, adalet cihazımız bu kadar düş
tü ise, biz Meclis olarak bunu önliyemiyecek 
hale geldiysek vay halimize. Fakat asla bu vazi
yete düşmüş değiliz, elhamdülillah. Çünkü bu 
kanunun en büyük yardımcısı bizzat millet, ef
radı, millet olacaktır. Arada bir hatayı adlî 
olursa bunun da önlenmesi çareleri elbette ki, 
bulunacaktır. 

Arkadaşlar bu, millî bir dâva, millî bir va
zifedir. Bu sebeple muvafık, muhalif bunu bir 
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polemik mevzuu yapniiyalım da el birliği ile 
bu işin bir çaresini bulmaya bakalım. Yolu kat 
için az bir mesafemiz kaildi, aydınlık günlere 
erişeceğiz. Cenabı Haktan bir an evvel bu gün
lere bizleri eriştirmesini temenni ederken ka
nunun da memleketimiz hakkında hayırlı, fe
yizli olmasını ve hiçbir vatandaşımızın bu ka
nunun cezalarına earpılmamasını, bütün kara 
kalblerin yumuşıyarak, aydınlığa erişerek 
memleketteki karaborsa denilen yükün kalk
masını temenni eder, hepinizi hürmetle ve mu
habbetle selâmlarım. (Soldan, bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) 

RElS — Mehmet Hazer Bey, şahsınız için 
mi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Evet efendim, 
şahsım için. 

REİS — Hürriyet Partisi adına Feridun Er
gin buyurunuz. 

HÜRRIYET PARTISI ADINA FERIDUN 
ERGİN (Urfa) — Çok muhterem aı dadaşlarım, 
Demokrat Parti Grupu adına konuşan kıymetli 
arkadaşım Burhanettin Onat'm güzel bir sözü
nü tekrarlıyarak sözlerime başlıyacağım. 

Bir Polonya'lı fil mevzuunu tetkik ederken, 
yazdığı eserine şu başlığı koymuş: «Fil ve Po
lonya'nın istiklâli»... 

Kendisinden mazur görmesini rica ederek 
söyliyeceğim. Kendileri de sözlerine aynı şe
kilde başladılar. Mevzuumuz pahalılıktır. Mev
zulunuz, bu memlekette maişet sıkıntısı çeken, 
ailelerini geçindiremiyen, üstelik iktisaden istis-
male uğrayan yüz binlerce ailenin davasıdır. Ve 
bunlar da bu dâvayı tedavi ve bu dâvaya bir 
çare beklerler. Biz bu mevzuda görüşürken 
Burhanettin Onat arkadaşım da Polonya'yı di
le getirdi. Mevzuu envestismanlar, millî müda
faa masrafları, imar hareketleri ve ağır bir 
masraf yükü altında bulunmamız zaviyesinden 
tetkik ettiler. Dediler ki, elbette darlık mey
dana gelecek. Bu darlıkların bir tanesi de pa
halılıktır. Darlığın muhtelif sebepleri vardır. 
Pahalılığın muhtelif sebepleri vardır. Bunlardan 
bir tanesi de muhakkak ki, bu kalkınma gayret
lerimiz. 

Arkadaşlar, fil ile Polonya istiklâlini ha
tırlayalım. Polonya'nın istiklâli gibi her mevzuu 
kalkınmaya bağlıyalım. Kalkınma mevzuu ile 
diğer iktisadi, içtimai ve siyasi meseleleri bir-
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•birincieh ayırmak lâzımdır. İler kalkınan mem
lekette pahalılık olmaz, her kalkınan memle
kette enfilâsyon olmaz. Ve pahalılık olan hel
memi ekette kalkınma olmaz. Bunu iktisadi bir 
hakikat olarak kabul etmek lâzımdır. Harb es
nasında bunu iktisadi bir hakikat olarak kabul 
etmek lâzımdır. Harb esnasında darp memleket
lerinin vaziyetini dikkate alınız. Almanya'da, in
giltere'de, Amerika'da Türkiye derecesinde bir 
pahalılık olmuş mudur? (Olmuştur, sesleri) Harb 
sonu Avrupa'sını dikkate alınız; harbten harap 
bir halde çıkan, bütün kaynakları kaybolan, elin
de ne bir stoku bulunan, ne bir hammadde mal
zeme membaı kalan Avrupa memleketleri, 5 - 6 
senede harbte yıkılan bütün şehirlerini imar ede
rek, istihsallerini hattâ harbten önceki seviyenin 
üstüne yükseltecek kadar süratli bir kalkınma 
devresi geçirdikleri halde bu memleketler de bir 
pahalılık olmuş mudur? (Soldan, oldu, oldu, ses
leri ). 

REÎS — Efendim, hatip sual sormuyor, fikir
lerini izah ediyor. 

FERİDUN EROİN (Devamla) — Arkadaş
larım, geçen celselerde bizim müdafaa ettiğimiz 
noktai nazar şu idi; pahalılığın hakiki kaynağı, 
iktisadi ve malî sebeplerdir. Pahalılığın asıl kay
nağında boğulması, pahalılığa karşı mücadelenin 
asıl kaynağında yapılması, yani enflâsyonun ön
lenmesi icabeder demiştik ve iktisadi sebeplerin 
ehemmiyeti üzerinde dururken, muhtekirin ce
zalandırılması lâzımgeldiği, âmme vicdanında 
yükselen feryada cevap verilmesi lâzımgeleliğini 
söylemiştik. Burhanettin Bey arkadaşım beni af
fetsinler, fakat bugün bize atfen söyledikleri fi
kirlerden bir kısmı bizim kendi malımız değildir. 

Arkadaşlar; samimî konuşalım. Eğer dâva, 
hakikaten muhtekirle mücadele ise, eğer dâva ha
kikaten bu memleketi istismar edenlerle mücade
le ise, mücadelenin en evvel âmmenin vicdanın
da başlaması lâzımdır, muhtekirin, mürtekibin, 
hırsızın, ilk olarak âmme vicdanında takibata 
mâruz kalması gerekir. 

Bu dâvada, Burhanettin Onat arkadaşımız, 
Hürriyet Partisine bir samimiyetsizlik izafe et
tiler, buna asla hakları yoktur, konuşmalarında 
samimiyetsizlik kelimesini kullanmaya asla hak
ları yoktur. Çünkü; mürtekibin, muhterisin, hır
sızın, âmme vicdanında takibata uğramasına da
ir kanun teklifi su sıralarda oturan arkadaşları-
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mız tarafından yapılmıştır, ispat hakkını ilk defa 
istiyen, ortaya atan onlardır. Onlar bu teklifi 
ispat hakkı tasarısı ile ilk defa olarak ortaya at
mışlardır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Eğer 
takibetmek istedikleriniz bu milleti istismar eden
lerse; gelin o noktadan itibaren, âmme vicdanın
dan itibaren, onları el ele verip beraber takibede-
Jim. 

Bir arkadaşım, temas ettiğim bu noktanın ne 
alâkası olduğunu sordu. Tüccarla şu bakımdan 
alâkası vardır : Ticaret hayatında istismar hare
ketleri nüfuz ticaretiyle başlar, perakende tica
retle nihayet bulur. Mebde nüfuz ticaretidir. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Bu itibarla bu
radan başlıyoruz. 

Burhanettin Onat arkadaşımın bir suali var, 
dedi ki : «Muhtekire ağır ceza verilmesini niçin 
yadırgıyorlar?» bir vuruşta milyon vurana 10 li
ralık cezanın ne kıymeti ve ehemmiyeti olabilir. 

Arkadaşlarım, bugünkü mevzuata göre mil
yon vuran muhtekire 10 liralık ceza verilmez. 
Bugünkü mevzuata göre muhtekire verilen ce
zanın âzami haddi 15 sene hapistir. 15 sene ha
pis cezasını tatbik eden bir kanun muhtekiri 
himaye eden bir kanun değildir. Biz konuşma
larımız esnasında, geçen celselerde muhtekire 
15 senelik hapis cezası verilmiştir, bu 15 sene 
ağır bir cezadır, buna rağmen piyasada ihtikârı 
önlemeye muvaffak olunamamıştır, .15 senelik ce
zanın hükmünün ve 16 senelik Millî Korunma 
tatbikatının ihtikârı önliyememesi ceza kuvveti 
ile, çiğ kuvvet kullanarak ihtikâra karşı mües
sir bir mücadele açılamıyacağınm en sarih deli
lidir. Hastalığın tedavisi için daha müessir ted
birler vardır. Gelin,arkadaşlar şu kanun tasarı
sını geri alalım ve bunu hep beraber memleke
te faideli bir hale getirelim demiştik. P^vet arka
daşlar; 15 senelik ceza tatbik edilmemişken, bu
nun tesir derecesi tecrübe edilmemişken nazari 
bir mülâhazaya dayanılarak 30 seneye çıkarıl
masına aleyhtarız. Ve ceza bahsinde de bizim 
görüşümüz şudur : Harbden evvel Moskova'da 
seyahat acenteliğinde çalışan bir Fransızı hu
dut harici çıkarmak isterler. Fransız Büyükelçi
si M. Covlondres kalkar gider bizzat Mösyö 
Litvinofla görüşür. Ve kararın iptalini ister. 
Litvinof der ki; bizim hudut dışına çıkarmak is
tediğimiz bir seyahat acentesinin küçük bir me
murudur. Tek bir adam için Fransa Hükümeti 
niçin bu kadar hassasiyet gösteriyor? Ve tek 
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bir adanı için niçin büyükelçi mütaaddit defalar 
Hariciye Vekâletine geliyor, bu kadar sert no
talar tevdi ediyor? Ovakit Coulondres şu ceva
bı verir. Der ki : «Ekselans, bir zamanlar Fran
sa'da tek bir adlî hata yüzünden dahilî harb çık
ması ihtimali belirmişti». Tabiî dahilî harb tâbi
rinin bu mevzu ile hiçbir alâkası yoktur. Bu va
kayı zikretmekliğime sebep, bir adlî hata için, 
tek bir insan hukuku için modern bir devletin ne 
kadar üstün bir alâka gösterdiğini tebarüz ettir
mektir. 

Arkadaşlar; öyle bir kanun mekanizması ku
ruyorsunuz ki, ihbar edilmek suretiyle, bu ihba
rın icabederse evlâda yaptırılması suretiyle, me
murlara kazai takdir hakkı tanımak suretiyle, 
temyizi kabil olmıyan hükümler verdirmek su
retiyle, mahkemelerin mevkufen cereyan ettiril
mesi suretiyle öyle ağır ve öyle şiddetli bir me
kanizma kuruyorsunuz ki, değil tek adam, bu 
kanun şümuliyle tatbik edilirse düzünelerle in
san haksız muameleye mâruz kalabilir. Bizim 
hassasiyetimiz bu noktadadır. Pahalılıkla müca
dele edilmesini, muhtekirin cezalandırılmasını 
istiyoruz. Fakat hiç kimsenin haksız yere ağır 
bir zarara mâruz kalmasını istiyoruz. (Gürültü
ler) 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 
Hangi mahkeme böyle haksız bir hüküm verir? 

REİS —• Efendim, rica ederim hatibin sözü
nü kesmiyelim. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Nusret 
Bey; «Hangi mahkeme bu haksız hükmü verecek?» 
diyor. Arkadaşlar; bu kanun vasıtasiyle kuraca
ğınız takibat mekanizmasının büyük bir kısma 
mahkeme hüküm vermeden tatbik edilecektir. 
(O o o o sesleri, yok efendim öyle şey, öyle şey 
olmaz, sesleri) 

Büyük bir kısmı mahkeme karar vermeden 
tatbik edilecektir. Muhalefetimiz burada. (Yok 
öyle şey, sesleri). Yok öyle şey diyenler. Kanun 
maddelerini açsınlar, lütfen okusunlar. 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 
Ben her gün komisyondaydım, sen bir gün gel-
medin. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Mahkeme 
kararı aramaksızın araştırma yapılıyor. 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 
Arama bir tedbirdir. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Aramadan 
sonra zan altına alman adamın elindeki bütün 
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mal stoklarına el konuyor. Mal stokları devredi
liyor, teslim ediliyor, satılıyor, yahut muhafaza 
ediliyor. Ticarethane kapatılıyor. Adam mevku
fen muhakeme ediliyor, hapse kapatılıyor. (Gü
rültüler) . 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Bunların yeri 
maddelerdir. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Zühtü 
Bey, İçtüzüğün bir maddesini size hatırlatırım. 
Kanunun maddelerine heyeti umumiyesi görüşü
lürken temas edilir. Bu mevzuun dahilindedir ve 
İçtüzüğün de, müzakere tekniğinin de icabatın-
dandır ve Nusret Bey arkadaşımın sualine ce
vaptır. Burada bir hatibi makas ateşine almaya 
kalkmayın. Birisi «neden böyle» der, sebebini 
izah edersiniz, öteki «yeri maddelerdir» der. Bu
radaki sözlerimin gayesi siyasi partiler arasında 
hitabet yarışı yapmak değildir. Biz buraya mü
cadele yapmak için değil, memlekete en faydalı 
olacak hükümleri bulmak üzere geldik. (Sağdan 
alkışlar) 

ZAHİT AKDAĞ (Seyhan) — Ağzın söylü
yor ama için böyle yapmıyor. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bunu söy-
liyen arkadaşım kimdir? Bilmiyorum. Kakat ona 
da aynı sözü tekrarlamak kabildir. Sonra Bur-
hanettin Onat arkadaşımız memlekete yapıcı el
lerini uzatsınlar, diyor. Evet, biz kendi görüşü
müzü izah ediyoruz, onlar ise diyorlar ki; konu
şuyorsun ama, ağzın böyle konuşuyor; için böyle 
konuşmuyor. 

Arkadaşlar, yalandır, bu ve bunu yapan ar
kadaşa sözünü şiddetle iade ederim. 

REİS — Rica ederim, devam edin. 
FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bu kanu

na ceza hukuku zaviyesinden de aleyhtar bulun
maktayız. Çünkü hukukta tekâmül, şiddetli ceza 
yerine suç sebeplerinin izalesini temin etmek is
tikametindedir. Vaktiyle tababette kangren ol
muş uzuvları keserlerdi. Kesmekten başka çare 
bulamazlardı. Bugün daha bâzı ilâçlar, pansu
manlar ve enjeksiyonlarla uzuv kurtarılabiliyor. 

Vaktiyle ceza hukukunda hırsızın kolu kesi
lirdi. Bugün hırsızlık1 yapan adamın ıslahı için 
cemiyet çalışmaktadır. Vaktiyle suç. işliyen feda 
edilirdi. Bugün bu adam cemiyete kazandırıl
mak istenmektedir. Umumi tekâmül bu adamı 
cemiyete kazandırmak istemektedir. Umumi 
tekâmül bu istikamettedir. İhtikâr mevzuunda, 
eğer bu suç kesretle işleniyorsa Hükümete dü-
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şeh, Meclise düşeri en, en esaslı vazife bu suç 
sebeplerini izale etmektir. İhtikâr, rutubette 
yetişen mantarlar gibi enflâsyon içinde inkişaf 
eder. İçtimai ahlâk mevzuundaki bozuklukları 
ve ihtikârı eğer samimî olarak önlemek isti
yorlarsa, eğer pahalılığı hafifletmek istiyorlar
sa, evvelâ enflâsyonu durdururlar efendiler. 
'Mahkûm edeceğiniz vatandaşların adedini azal
tacak, iktisadi tedbirlerle, piyasa uzuvlarının 
canlarını yakmaksızm maksadı temin edecek şe-
iküde çalışmalarımıza istikamet verelim. Millî 
Korunma Kanununun 10 senelik tatbikatına 
bakalım, bu kanunun ağır cezalara rağmen ihti
kârı önliyemediğine siz de kaanisiniz, biz de 
kaaniiz. O halde niçin aynı yoldan daha ileri 
gitmek istiyoruz? Mesele buradadır, arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken, paha
lılığın memleket hesabına büyük bir dert haline 
geldiğini, fakat sırf cezai müeyyidelerle bu der
din önlenemiyeceğini, iktisadi politikamızın 
bir revizyona tâbi tutulması lâzımgeldiğine ka
naat getirdiğimizi bir defa daha tebarüz ettirir, 
bu istikamette alınacak bütün tedbirlere müza
hir olmayı vazife sayacağımızı belirtirim. (Sağ
dan alkışlar) 

REİS — Ercüment Bey, Hükümet de söz is
tiyor. Buyurun, İktisat ve Ticaret Vekili Zey-
yat Mandalinei. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALİNCİ (Muğla) — Muhterem arkadaş
lar, hiç şüphesiz ki, müzakere mevzuunu teşkil 
eden Millî Korunma Kanununun tâdiline dair 
tasarı, memleketimizin ekonomik ve sosyal ha
yatiyle sıkı sıkıya alâkadardır. Hükümetiniz bu 
lâyiha ile bugünkü ahval içinde hâdiselerin ge
risine düşmemek ve bilâkis hâdiselere hâkim 
olarak tarzı cereyanlarını millî ihtiyaçlara göre 
ahenkleştirmek içindir ki, sizlerden salâhiyet is
temektedir. Ehemmiyeti, muhalefete ve iktidara 
mensup birçok hatip arkadaşlarım tarafından 
gayet veciz bir şekilde tebarüz ettirilen bu ka
nun tasarısının bünyesine girmeden evvel ha
tıra gelebilecek olan şu noktayı arz ve izahla 
sözlerime başlamak isterim. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesini icabettiren ahval nereden 
ve niçin gelmiştir? Avrupa memleketleri geniş 
bir istihsal ve sosyal inkişaf içinde bulundukları 
bir sırada bu nasıl oluyor! Şahsi kanaatime 
göre bu hususun aydınlatılması bir zarurettir. , 
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Nitekim biraz evvel konuşan muhterem arkada* 
şım Feridun Ergin de bu husustaki tereddütle
rini ortaya koymuştur. Bu hususun, hep bera-
ber, aydınlanması için müsaadenizle harb son
rası Avrupa ekonomi kalkınma hareketini kı
saca gözden geçirelim. Meselâ arkadaşlar, bugü
ne kadar bir itiyadolarak, memleketimizde harb 
sonrası ekonomik gelişmesi mevzuubahsolduğu 
zaman, ortaya daima Almanya misal olarak atıl
maktadır. Hakikaten bu, yerindedir. Çünkü 
harb sonrası Avrupa iktisadi kalkınmasınla' en 
tipik misalini Almanya kalkınması teşkil etmek
tedir. 1945 te Almanya'nın harbden nasıl çıktı
ğı hepinizin malûmudur. Bu memleketin kısa za
manda muazzam bir potansiyele kavuşmuş ol
ması mucizesinin sebepleri nelerdir? Bu potan
siyele kavuşmuş olması mucizesi ne olmuştur? 
Bu memlekette harbden sonra elde ettiği Ame
rikan yardımı ile sanayiini kısa zamanda ihya 
edebilmiş ve yıkılan fabrikaları yapmak, bozulan 
çiftlikleri ihya etmek suretiyle büyük bir hamle 
yapmış ve bu hamlesini iktisadi düzen içinde, 
büyük teşevvüşler vukubulmadan yapabilmiştir. 
Bu, bir vakıadır. Fakat acaba bu hamlenin mu
vaffakiyetine saik olan âmiller nelerdir? Arka
daşlar, bu memleket prodüktif sanayiini süratle 
tesis edebilmek için ana ekipman dediğimiz teç
hizata tamamen malik bulunmaktadır. Filhaki
ka fabrikaları yıkıldı, filhakika çiftlikleri bozul
du, bütün teşebbüsler perişan olduğu ve bu mem
lekette para stoku, altın stoku kalmadı, ve hattâ 
daha fazlasını söyliyeyim, memleketin en verimli 
topraklarından mühim bir kısmını da kaybetti, 
fakat buna rağmen bu mucize şu şekilde meyda
na geldi : Amerikan yardımından edilen istifade 
ile, Alman sanayi erbabı yıkılan fabrikasını yal
nız montaj yapmak durumunda idi. Çünkü ih
tiyacı olan enerji fabrikasının civarından geç
mekte idi. Bir enerji fabrikası kurmak için ni
hayet birkaç yüz metrelik bir kablo ihtiyacı ile 
karşı karşıya idi. Bu memleket için muhtacolu-
nan teknik elemanları elde etmek, nihayet ga* 
zeteye ilân koymak ve bu ilân ile kapısına gelen 
birçok teknisiyenlerden en iyisini seçmekten iba* 
retti. İstihsal için ihtiyacı olan iptidai madde
leri kapısının önüne kadar kanallarla gelebile
cek durumda idi. Ana ekipmanlarla elde ettiği 
istihsal maddelerini dünyanın her bir bucağına 
gönderebilecek Devlet Demiryolları ve diğer nak
liye şebekesini tesis etmiş bulunmaktaydı. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Evine su getirmek gibi en iptidai ihti
yaçlar kargısında değildi. (Sağdan «müdahale 
etmiyelim» sesleri). 

ÎKTISAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALİNCt (Devamla) — Evet, zirai sektör 
de aynı şekilde bozulmuştu. Evet, yangınlarla 
şurada veya burada her şey harabolmuştu. Fa
kat zirai istihsalini mükemmel bir şekilde temin 
edebileceği hareket noktası yine bir montaj ame
liyesinden ibaret idi. Çiftliği çalışmaya başladı
ğı, andan itibaren muhtacolduğu sulama tesis
leri, her şey bir baraj teşkilâtı olarak mevcut 
i&i ve istihsal edebileceği rakamlar gayet mah
dut farklarla bir teminat ve garanti altına alın
mıştı. Bu vaziyetler karşısında bir krediye ka
vuşmuş bulunan Almanya bütün iktisadi sek
törlerde bir mucize derecesindeki kalkınmayı 
başarabildi. 

Arkadaşlar, diğer Avrupa memleketlerinde 
de aşağı - yukarı vaziyet bu ve buna yakın bir 
tarzda cereyan etti. Bugün hakikaten Avrupa'
da sanayi sahasında, hattâ ziraat sahasında, 
harbden evvelki miktarı dahi aşan, bir istihsal 
durumu hâsıl oldu. Demek ki bu mucize, bu 
memleketlerin ana tesislerinin yarattığı bir mu
cizedir. Ve biz bundan şu neticeyi istihsal ede
biliriz : Memleketin sağlam iktisadi bünyeye ve 
müstakar bir sosyal nizama kavuşması bu esas 
şartların tahakkukuna vabestedir. Bizim için 
medeni bir seviyeye ulaşabilmek imkânını sağlı-
yacak müstakar ve mesut bir hayatın teminatını 
teşkil edebilecek olan bu şartlar, dâvamızın esa
sının ta,kendisini teşkil etmektedir. 

Bu muazzam dâvayı, muhterem arkadaşlar, 
üç basit kelimede toplamak mümkündür : Su dâ
vası, yol dâvası, enerji dâvası..-. Bu üç noktada 
meselelerini halletmemiş bir memleket, (entellek-
tüel ve teknik seviyeleri, ordusunun kuvveti, hat
tâ toprak altı ve üstü servetleri ne olursa olsun) 
zayıf bir memlekettir. Böyle bir memleket dünya 
konjonktürü tesirlerine karşı çok hassastır. Pal-
yatif tedbirlerle bünyede husule gelen zararları 
telâfi etmek ise çok zordur. 

Bir memleketi halıya benzetmek mümkündür. 
Onun üzerindeki desenler ne kadar sanatkârane 
olursa olsun onu zemine tesbit eden ana unsur 
boya, kök boya olmadıkça bu halı zaman ve rüz
gârın, hava tahavvüllerinin tesiriyle kıymetini 
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derhal kaybeder. Fakat onun üzerine tesbit edi
len desenlerin boyası solmaz kök boyadan ise yüz
lerce yıl sonra dahi bu halı bir kıymettir. Bunla
rı meydana getirmeden şu ve bu istikamette ta
mamen prodüktif bir sanayi kurmaya imkân 
yoktur. Tarihte de bunun binbir misalini bul
mak mümkündür. Küçük bir cehidle geriye dö
necek olursak, binlerce yıl evvel teşekkül etmiş 
bütün medeniyetlerin mutlaka sahillerde, nehir
ler güzergâhında veya yol güzergâhlarında teşek
kül etmiş bulunduklarını görürüz. Bu dahi gös
teriyor ki, arkadaşlarım, dünya kuruldu kuru
lalı bu üç faktörün bütün milletlerin yaşayışı 
üzerinde tesirleri vardır. Bugün de iktisaden ile
ri gitmiş memleketlerle, geri kalmış memleketler 
arasındaki mümeyyiz fark zaten budur. îleri git
miş olan memleketler; temel teçhizatını tamam
lamış, sağlam bünyeli, yaralarını süratle sarabile
cek şekilde hayatiyetini takviye eden memleket
lerdir. Geri kalan yani hayatiyet faktörlerinden 
mahrum, yaralarını müşkülâtla sarabilen mem
leketlerde, iktisadi kanunları ve bununla ilgili di
ğer kanunları muayyen şartlar içinde, ayniyle 
tatbik etmek ve onlardan da aynı müspet netice
leri, aynı hayatiyeti beklemek mümkün olamaz. 
Binaenaleyh arkadaşlarım; arkadaşımızın, üzerin
de çok durduğu bu nokta üzerinde şunu söylemek 
isterim ki, Almanya misali, veya başka bir Av
rupa memleketi misali, teknik ve ileri memleket
leri; geri memleketler hüviyeti içinde kalmış bir 
memleketin ekonomik durumu ile mukayeseye as
la imkân vermez. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Cihan harbinden 
sonra Avrupa'da mevcut memleketler sağlam 
temeller üzerinde derhal geniş, istihsale girer
ken biz de elbette ki bu hakikatler karşısında 
imkânlarımızı istihsal ve istikrarın teminatı 
olan su, yol ve enerji dâvaları üzerine teksif et
mek mecburiyetinde bulunuyorduk. Bu tesis
ler külfetlidir. Bu tesisler rantabilite bakımın
dan zamana mütevakkıftır. Bir barajın kurul
ması milyonlara vabestedir. Ve baraj kurul
duktan sonra derhal rantabl olmıyabilir, yani 
derhal muazzam kârlar temin etmiyebilir. Çün
kü bu barajdan elde edilecek enerjiyi kullan
mak içiri bir teknik formasyona ihtiyaç vardır. 
Elbette buradan elde edilecek imkânları top
rak üzerinde verimlendirecek elemanlara ihti
yaç vardır. Binaenaleyh teknik formasyon ba
kımından geri kalmış bir memleket süratle pro-
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düktivite yoluna girmesi beklenemez. Bu, uzun 
bir zamana mütevakkıftır. Bu zamanın kısa 
olması bizim topyekûn çalışmalarımızla müm
kün olacaktır. Eğer bu husustaki formasyonu 
tesri edebilecek imkânları hazırlarsak elbette 
bunlardan elde edilen rantabilite o derece sürat 
kesbedecek, o derece çabuk olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada yine mil
lî ekonomimizde fiyat politikası, para politi
kası üzerinde konuşulurken daima memleketi
mizde başlamış ve devam etmekte olduğumuz 
finansman politikamız üzerine büyük hücumlar 
yapılmaktadır. 

Arkadaşlarım, ileri seviyedeki memleketle
rin sosyal sekürite mevzuunda yaptıkları yar
dımlara bir an için dikkat edecek olursak göre
ceğimiz hakikat şudur: Fransa'da, İngiltere'de 
şu veya bu memlekette işsiz miktarı yani sos
yal hayat bakımından zaruret içinde telâkki 
edilen insanların miktarı nihayet % 3, % 5, % 8 
veya % 10 dur. Bu kadar cüzi bir insan kitle
sine dahi nispet bakımından her Devlet milyar
larını tahsis etmekte ve onlara insana yakışır 
lâyık bir hayat seviyesi temin etmektedir. % 80 i 
tamamen zaruret seviyesi içerisinde bulunan bir 
memlekette devletlik vasfının birinci icabı ola
rak elbette ki bu kitlenin imdadına yetişmek ve 
elden gelen yardımı esirgememek icabederdi. 
Demokrat Parti hükümetlerinin çiftçiye, zaru
ret içinde bulunan insanlara yapmış olduğu bü
yük yardımlara, asla ve asla tek taraflı ekono
mik cepheden değil, sosyal bir zaruretin ifade
si olması bakımından ehemmiyet vermek icabe-
der. Bu hususta şunu memnuniyetle söyliyebi-
lirim ki ; Hükümetimizin bir senede bu şekilde 
zaruretten kurtarılmak ve muayyen hayat se
viyesine ulaştırılmak istenen kitlelere yaptığı 
direkt, endirekt yardımların yekûnu 500 milyon 
lira raddelerindedir. Bu, bizler için ancak ve 
ancak bir şeref payı olur. Ve bunu burada ko
nuşurken bana meserret verdiğini memnuni
yetle söyliyebilirim. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususları arz ve 
izah ettikten sonra mevcut duruma bakalım. 
Dür umumuz nedir? Durum şudur arkadaşlar: 
Büyük gayretlerin mahsulü, portesi milyarları 
bulan mesut eserler meydana gelmektedir. Bu 
eserler Türk Milletinin topyekûn gözleri önüne 
serilmiştir. Ancak, şurası muhakkaktır ki, ar
tan iştira gücü, çoğalan nüfus ve biraz evvel 
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bir arkadaşımın da izah ettikleri gibi dünya po
litikası içindeki şerefli mevkiimizi muhafaza 
için üzerimize aldığımız büyük mesuliyete ce
vap verebilmek için ordumuza sarf etmek mec
buriyetinde olduğumuz muazzam giderlerin sa-
ikasiyle istihsal ile istihlâk arasında bir ahenk 
bozukluğu meydana gelmiştir. Bunun neticesi 
olarak da memleketimizde bir döviz darlığı ol
muştur, bu, bir vakıadır. Bâzı ihtiyaç maddeleri 
zamanında tedarik edilememiştir, bu da bir va
kıadır; fakat arkadaşlarım, doğum mesut bir hâ
disedir ama doğum hâdisesinin mesut oluşu hiç-
bir suretle onun ıstıraptan vareste oluşunu ica-
bettirmez. Meydana getirilen büyük eserlerin 
bünyemiz üzerinde organik tesirleri olacak idi. 
Bundan tabiî bir şey olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; hem yiyelim, hem içe
lim, hem eğlenelim, hem büyük işler yapalım, 
bu olmaz. Büyük eser meydana getirmenin bi
rinci şartı feragattir, ingiltere 1945 senesinde, 
ikinci Cihan Harbinden muzaffer olarak çıktı
ğı ve büyük imkânlara sahibolduğu halde, mil
letine birçok maddeleri vesikaya tabi tutmak 
suretiy/o vermiştir. En büyük kumaş istihsal 
memleketi iken ingiltere'de bile yıllar boyunca 
kumaş vesika ile tevzi edilmiş ve fabrikalar is
tihsallerinin % 70 ni ihraç etmedikçe bakiyenin 
memlekette sarfına müsaade edilmemiştir, in
giltere'de bu mahrumiyet yılları 1945 senesin
den 1952 senesine kadar devam etmiştir. Bunun 
karşısında muhalefet iktidara, iktidar muhalefe
te geçmiştir. Fakat hiçbir suretle ingiltere'de 
halk kitlesi hükümetlerinin koydukları kayıtlar 
karşısında direnmemiş, ayaklanmamıştır. Bilâ
kis hattâ hükümetin muvaffakiyeti için bu ka
yıtlara tahammül etmekle kalmamış fiilen çalig-
mıştır. Bu büyük fedakârlık neticesindedir ki 
1952 senesinde ingiltere tekrar malî ve iktisadi 
satvetine kavuşmuş ve dünya huzuruna çıkmıştır. 
Böyle olabilmek için bugün her milletin bu fe
dakârlığı göze alması icabeder. Eğer büyük dev
let olmak istiyorsak feragat ve fedakârlık şart
tır ve bu geçit mutlaka geçilmesi lâzım olan bir 
geçittir. 

Sonra Muhterem arkadaşlarım; ekonomik ve 
sosyal istikrarımızın bozulduğu sık sık söylen
mektedir. Ben burada da bir vakıa olarak haki
katen bundan 5 sene evvelki ekonomik istikrarın 
ve sosyal istikrarın hattâ değiştiğini kabul et
mek zorundayım. Fakat arkadaşlarım, ekonomik 

— 342 



î : H 16. 
ve sosyal istikrar tamamen nispî bir şey
dir. istikrar vahşet halinde yaşıyan mem
leketlerde de vardır. İstikrar demirper
de gerisinde olan memleketle-rde de var
dır. En asgari seviyede istikrar olduğu gibi, 
en âzami seviyede de istikrar vardır. Elbetteki 
en yüksek seviyedeki memleketlerin istikrarına 
kavuşmayı bugün için iddia etmek ne haddimiz-
dir, ne de hakkımızdır, ama 1950 den evvelki 
halkımızın yüzde 80 inin ezilmesi bahasına mü
esses bulunan bir istikrarı biz yıkmak zorunda 
idik, gaye ve emelimiz bu idi. 

Bizim bugün istediğimiz nedir? arkadaşlarını 
istediğimiz, demokratik rejim içinde ekonomik 
varlık ve sosyal adalet kaidelerine dayanan ni
zamı tesistir. 

Bundan dolayı sıkıntılara duçar olmak müm
kündür ve fakat millî beraberlik bu sıkıntıları 
kısa zamanda mutlaka önliyecektir. Bunun için 
lâzımgelen tedbirleri almak vazifemizdir, ve bu
nun içindir ki ; bu tedbirleri almak tekebbüsüne 
geçmiş bulunuyoruz. 

Yoksa tamamen geçici olan piyasa darlığını 
önlemek için tek çare Millî Korunma Kanunu
nun tadili değildir, elbette ki, buna paralel ola
rak birçok tedbirlerin alınması icabeder. Bu, 
tedbirler alınmaya başlamıştır ve Başvekilin 
bundan üç - üç. buçuk ay evvel yaptığı beya
natla bu tedbirler prensipleşmiş bulunmakta
dır. 

Fakat şunu takdir etmek icabeder ki, büyük 
bir hamle içindeyiz. Memleketin İm hamlesini 
birden bire durdurmak imkân ve ihtimali yok
tur. Ancak derlenmek toparlanmak için, inik An
larımızı biriktirmek ve yeni hamleler yapmak 
için elimizden geleni yapmaktayız ve Hüküme
tiniz olarak yapmakta devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, gayemiz bir tedhiş 
havasını yaratmak değildir. Muhterem arkada
şım Feridun Ergin'in konuşmasının sonunda 
söylediği sözler endişe mahsulü birer fikirdir. 
Biz her fikre hürmet ederiz, buna da fikir ola
rak hürmet edilmek icabeder. Yalnız burada 
bizim gayemiz hiçbir suretle bir tedhiş havası 
yaratmak değildir. 

Maateessüf arkadaşlarım; ticaret sahasında
ki müşahedelerimize başlarken Cumhuriyetin 
ilânından evvelki ticaret hayatımıza da bir göz 
atmak icabeder. Bu tarih nevi şahsına m imha sır 
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bir manzara arz eder. O zamanlar Türkler için 
ticaret yapmak bir nevi ayıp sayılırdı. Daha 
doğrusu bunun bir meşgalei sakile olduğu ka
naatine varılmakta idi. Cumhuriyetten sonra, 
bu sahada da yavaş yavaş, atılmaya başlanan 
adımlar Avrupa'daki gibi süratli olmamıştır. Bu 
kütle maalesef millî ekonomi içinde vazifeli ol
manın şuuruna dâhil olamadılar ve bir ticaret 
ananesi bulamadılar. Ve kendilerine maziden 
kötü örnekle i' verecek, kötü bir anane buldu
lar ve bunun tesiri altında kaldılar. Zamanla 
ticaretimiz Devletin inkişafında hissesine düşen 
ağır vazife ve mesuliyetleri idrak yolunda ve 
bir tekâmül seyri içinde çok inkişaf etmiştir 
ve bu suretle hepimizin iftihar edeceğimiz sağ
lam bir ticaret nüvesi teşekkül etmiştir. Fakat 
bunun yanında iktisadi konjonktürün zaman 
zaman değişmesi, ticareti, fırsatların âzami is
tismar şeklinde telâkki eden bir zihniyetin hort
laması ile istihsalden istihlâke kadar pazarla
rımızda bir ahenksizlik unsuru halinde meyda
na çıkmış, binaenaleyh vatan ve memleket sat
hında bunun ıstırapları hissedilmiştir. Bir mem
leket nizamı bir kül olarak mütalâa edilirse gö
rülür ki, her sektör umumi ahengin fonksiyon
ları dâhilinde bir statüye bağlıdır. Ve bu statü
ler umumi menfaatlerin teminatı olmakta ve bu 
şekilde vatandaşın kazancı ve hayatı teminat 
altına alınmış ve buna karşı vatandaş da vazi
fe almış ve taahhütlere girmiş bulunmaktadır. 
Bir asker, bir memur kendisini statüsü içinde 
memlekete hizmet düşünce ve şuuru içinde vazi
feli görmektedir. Bir işçi, memleketin yapıcısı 
olmak vazifesi ve şuuru içinde kendisini mükel
lef addetmektedir. Bir tüccar, istihsalden istih
lâke kadar uzanan bir sirküi içinde hizmet ta
ahhüdüne girmiş bir insandır. Elbette kazanmak 
hakkıdır ve kazanacaktır, fakat bu kazanç anın
da asla ve asla lâyüsel olamaz. Bu, umumi ni
zamın ieabettirdiği meşruiyet hudutlariyle mah-
dudolmalıdır. Binaenaleyh sanki bu memleketin 
kaderine ortak değilmiş gibi her türlü kayıttan 
ve kontroldan azade bir ticaret rejimi mevzuu-
bahsolamaz ve olmamak lâzımgelir. Olduğu za
man da bunu Önlemek Devletlerin mesul organ
larının birinci vazifesidir. 

İşte muhterem arkadaşlar, Hükümetiniz bu
gün huzurunuza ekonomik ve sosyal hayatı teh-
dideden hususlara karşı koyma lüzum ve ehem
miyetine inanarak mevcut tasarı ile gelmiş bu-
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lunuyor. Bu tasannın Büyük Meclisçe yapıla
cak ilâve ve çıkartmalarla en kâmil şekline ulaş
tıracağından asla şüphe etmiyorum. (Soldan, 
alkışlar) 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Ve
kilden sual soracağım. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Ben konuşayım ondan sonra sorarsınız. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — An

lamadım, niçin hakkımı alıyorsunuz? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Ben cevap vereceğini. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Mil

letten fedakârlık ve feragat beklendiğini ıııü-
kerreren vekil söyledi. İstenen fedakârlık ve fe
ragati yapmamış mıdır ki, bugün bu kanunu 
getirerek cebrî şekilde o yola dökülmektedir? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, Hamid Şevket Li
ce'nin sual şeklinde ileriye sürdüğü bir müta
lâayı cevaplandırmakla sözlerime başlamış olu
yorum. 

Şimdiye kadar Türkiye'de misli görülme
miş bir iktisadi felâketin hâkim bulunduğu, pa-, 
halılığm bütün memlekti kasıp kavurduğu ve 
pahalılıktan milyonlarca vatandaşın eşi görül
memiş ıstıraplar içinde yaşamakta oldukları 
iddialarına karşı, süratle ve zaruri kalkınmamı
zın neticesi olarak bâzı müşküllere mâruz kal
mış isek bunun milletçe hüsnütelâkki edilmesi 
lâzımgelir şeklinde söylenmiş bir söz vardı ve 
Hâmid Şevket Lice'nin istizah etmek istediği 
husus da bundan ibaretti. Zannederim ki, bu 
sözlerimle kendisine cevap vermiş oluyorum. 

Şimdi ben, Grup Reisi muhterem arkadaşı
mın beliğ ve güzel konuşmalarından sonra, genç 
ve kıymetli arkadaşım İktisat ve Ticaret Veki
linin etraflı izahatından sonra niçin huzurunu
zu tasdi ettim de söz aldım*? İki kelime ile bu 
suali cevaplandırayım. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de ne oluyorsa 
felâketiyle, bütün şeametiyle düzensizliklerin 
hepsi iktisadi kalkınmadan ileri gelmektedir; ik
tisadi kalkınma hususunda, daha doğrusu umu
miyetle, iktisadi mevzularda alman tedbirlerin 
isabetsizliğinden ileri gelmektedir iddiası, bu 
memlekette zihinlere ve vicdanlara yerleştiril-
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inek istenmektedir. Millî Korunma Kanununda 
yapılacak bâzı tadilât münasebetiyle, gerek bu 
celsede, gerekse bundan evvelki celselerde konu
şulurken söz alan bâzı hatiplerin ifade etmek 
istediklerinden yeni bir mâna çıkarmak müm
kündür. Pahalılık mı var? İhtikâr mî var? Bun
ları hep iktisadi düzensizlik iddialarına bağlan
mak istenmektedir. 

Sanki, bunun yanında yeni bir tedbire ihti
yaç yokmuş gibi, iktisadi düzensizliği ortadan 
kaldırın, şu pahalılık da kökünden halledilir, 
her şey düzelir-, deniyor-. Muhterem arkadaşlar, 
işte ben bunu cevaplandırmak istiyorum, ikti
sadi kalkınmamız, iktisadi kalkınmamızdaki hız 
ve genişlik, bâzı müşkülâtımızın sebepleri ola
bilir. Fakat bu, hiçbir zaman milletin ıstırabını 
mucip değildir. Yapılmakta olan eserler mille
tin zararına olarak yapılmamaktadır. 

Karşı taraf,n yaptığı iddiaların hepsi, Türk 
milletinin kendi emeğinin mahsulü olan bu gü
zel ve mutlaka yapılması zaruri eserlere karşı, 
âdeta onu, kendi maişet ve iktisadi sıkıntıları
nın menşei ve sebebi, olarak göstermek suretiy
le kendi eserlerine karşı iktisadi kalkınmaya 
karşı bizzat Türk milletini soğutma maksadını 
takibetmektedir. Bu hususu mutlaka cevaplan
dırmalıyım. 

Muhterem arkadaşlar, acaba Türkiye'nin ik
tisadi vaziyeti nedir? Türkiye, bütün dünya ki
taplarında yazıldığı gibi, iktisaden geri kalmış 
bir memlekettir. İktisaden geri kalmış memle
ket nedir? İstihsali az, istihlâkine yetinmiyen 
memleket, mahrumiyet içinde yaşıyan memleket, 
mahrumiyet içinde yaşamıya mahkûm memleket 
demektir. Türkiye, endüstri tesisleri yapılmamış, 
yolları mühmel bırakılmış, ziraâti ve zirai is
tihsal vasıtası, bir- kağnı ve bir karasabandan 
ibaret, limanı yok, susu yok busu yok bir mem
leket. Hiçbir şeysi yok... Fakat vaktiyle müref
feh idi, Türkiye'nin müreffeh bir altın devri 
vardı ama bu, bu... bir türlü dilim varmıyor... 
bu, kötü demokrat iktidar geldi, birtakım bi
dat] ar çıkardı, köy suyu dedi, liman dedi, ba
raj dedi, bilmem ne dedi ve başımıza hayat pa
halılığı çıkardı, maişet zorluğu çıkardı. Bunla
rın h'epsi bu iktidardan ve onun takibettiği ik
tisadi politikadan ileri gelmektedir. Şimdi haki
kati hal böyle mi? Hayır arkadaşlar. Birkaç ay 
evvel bütçe müzakereleri münasebetiyle yaptı
ğını konuşmalarımda, 1945 te, 1946 da, 1947, 
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1948, 1949 ve 1950 senelerine ait et buhranı, 
kömür buhranı, ekmek buhranı ve saire birçok 
buhranlar hakkında o devirlerdeki gazetelerin 
kupürlerini okumuş, ekmeğin 38 kuruşa olduğu
nu, kömürün bulunmadığını, buna mukabil ka
zançların da asgari bir seviyei mütenezzilede 
olduğunu burada anlatmıştım. Şimdi daha ev
velki devirlere ait birkaç söz söyliyeyim ki; 
Türkiye'nin ne vaziyette olduğunu kavramak 
mümkün olsun. Türkiye, iktisaden geri bırakıl
mış bir memleket olarak, sefalete, mahrumiyete 
mahkûmdu, bakınız, sene 1934, ne baraj var, ne 
yol yapıyoruz, ne şunu, ne bunu yapıyoruz, ne 
liman? Hiçbir şey yapmıyoruz. 

Rulbu asır statik bir iktisat sistemi içinde, 
dört şeker fabrikası, bir iki çimento fabrikası 
yapmakla geçirilmiş. Hiçbir şey yapmamışız. 
Sene 1934, İktisat Vekili Celâl Bayar, nutuk 
veriyor, diyor k i ; memlekette kahve yok, bu 
memlekete kahve getirilemiyor, bugün kahve 
için bir lira dahi vermek; memlekete ihanettir. 

1934 te ne baraj var, ne çimento fabrikası 
ne de şu gördüğünüz asarı terakii medeniyet 
var ve kahve de yok. Ama tahrikçiler de yok, 
anladınız mı?... (Soldan gülüşmeler, alkışlar) 
Ondan sonra : Sene 1937. Evet efendim Mehmet 
Hazer Bey, Bayar ismini mahsus söyledim, sizin 
bir tebessümünüze vesile vermek için onun is
mini mahsus söyledim. Beyaz, güzel dişleriniz 
ortaya çıksın, diye. 

MEHMET HAZER (Kars) — Benimkiler 
arada şifada meydana çıkıyorsa sizinkiler her 
zaman çıkıyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDEERS (Devam
la) — Evet sene 1937, yine ne baraj var, ne yol 
var, ne liman var. Bunlar akıldan, hayalden bi
le geçmiyor. Zannediliyordu ki Türkiye'nin ka
deri o gün için de, gelecek asır için de budur; 
Tüfkiye buna mahkûmdur. Bu kaderi değiştir
menin mümkün olacağı hususu kimsenin aklın
dan geçmiyordu. Yine^o zamanlarda İktisat Ve
kili Celâl Bayar'dı. Başvekil olmasına yakın 
zamanlarda idi. Et buhranı vardı, neden et buh
ranı vardı? Çünkü Halk Partisinin ittihaz et
tiği iktisadi tedbirler, kararlar vardı?!. Ve o 
zaman altın devri idi! Yalan mı ? Tüccar - kasap 
kombinezonları kuruluyor, şunlar yapılıyor, 
bunlar yapılıyor ve et buhranına çare bulalım 
diye uğraşılıyor... O vakit harb yok darp yok, 
liman, yol, enerji dâvası yok, hiçbir şey yok. 
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TEVFİK İLERİ (ıSamsun) — Ümit de yok. 
ADNAN MENDERES (Davamla) — Evet, 

ümit de yok, iktisadi kalkınmadan haber yok. 
Şimdi zannediyorum ki şu söylediklerimle, 

bugün memlekete inandırılmak istenilen ve bü
tün dünyaya yayılmak istenilen iddiaların hiç
bir veçhile şayanı kabul bulunmadığını ispat et
miş bulunuyorum. Ben, geçmişi çok dikkatle ta-
k'ibetmek suretiyle bunu âtiye inikas ettirme
nin ve bundan memleketin idaresinde faydalı 
neticeler çıkarmanın yerinde olduğuna kaniim. 
Onun için bende çok misaller vardır, arzu eder
lerse bunları namütenahi taaddüdettirebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bizim iktisadi 
müşküllerimiz, bundan evvelki bir konuşmamda 
da ifade etmiş olduğum gibi, deruhde ettiğimiz 
kalkınma yükünden ileri gelmekten ziyade bu 
memleketin uzun yıllar çok iptidai bir hayat se
viyesine mahkûm bırakılmış olmasından ileri 
gelmektedir, bu, bir hakikati katiyedir. 

Şimdi biz birtakım envestismanlar yapmak 
suretiyle sırtınıza yük almadık mı? Aldık. Ama 
dikkatli olarak hesabedildiği takdirde ve ra
kamlarla sabittir k i ; bizim deruhte ettiğimiz 
envestismanlarm büyük bir kısmından alınan 
neticeler, bunlar için sarf ettiğimiz paraların 
büyük bir kısmını geri almak imkânını vermiş 
bulunuyor. Her sahadaki istihsalin artışı şimdi
ye kadar. yapmış olduğumuz envestismanlarm 
çoğunun millî gelir olarak bize mühim yekûn
lar iade etmiş olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Şimdi biz bunları yapmasaydık ne olacaktı? Bir 
an düşününüz. Çimento fabrikasını yapmasay
dık ne olacaktı? 385 bin ton istihsalde bulduk 
memleketi. 1955 senesinde 1 milyon 650 bin ton 
çimento sarf ettik. Eğer biz çimento fabrikaları 
için envestisman yapmamış olsaydık, ya, 1955 
senesi içinde 1 milyon 200 bin ton çimento it
hal edecek veya bu memleketi çimento sıkıntı
sına, hiçbir iş yapmamaya mahkûm etmek pa
hasına ithal yapmamaya mecbur bırakacaktık. 

Şeker de böyle... Hâlâ şeker buhranı var, di
ye gazeteler yazıyorlar... öyle olsun... bunun se
vinilecek tarafını almak lâzımgelir. Bu memle
ketin daha dün denecek kadar yakın bir mazi
de 40 bin ton - 50 bin ton şekerle bir sene ki-
fafı nefs ettiğini düşünelim. Ve bugün 1955 
kampanyasında istihsal ettiğimiz 265 bin ton 
şekerin, bütün bu pahalılık ve iktisadi sıkıntı, 
iktisadi felâket teranelerine rağmen, Türk mil-
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leti tarafından sıhhatim korumak için, insan 
seviyesinde yaşamak için istihlâk edilmiş olma
sı saadetini düşünelim. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) Ben 265 bis ton şeker istihsal etmemi
ze rağmen bu sene 10 bin, 20 bin ton şeker it
hal etmek mecburiyetinde kalmamızı dahi beşa
ret telâkki ederim. Çünkü, hakikaten istihlâk
te o kadar aşağı seviyelerdeyiz ki, dünya ra
kamlarına bakılacak olursa bu millete nasıl bu 
kadar aşağı bir istihlâk seviyesinde bulunması
nın reva görülmüş olduğu, elemle, ibretle mü
şahede edilir. Ne söylüyorsunuz? Bu memleke-
•tin yiyeceğinden, içeceğinden, giyeceğinden 
kısmak suretiyle mi muvazeneyi tesis etmek is
tiyorsunuz? Bu memleketin hayat seviyesinden 
fedakârlık yapacak hiçbir tarafı yoktur. Alınız, 
bakınız, başka memleketlerle mukayese ediniz. 
Başka memleketlerin tıkma, tıkma yedikleri
nin onda birini dahi milletimiz yiyememekte
dir. 

Şimdi Almanya misaline geleyim: Beyefen
diler; neyi ne ile mukayese ediyorsunuz? Elma
yı portakalla, portakalı maden kömürü ile. 
Almanya ile Türkiye'yi mukayese ediyorlar. Hal
buki iktisaden ayrı bir sınıfa mensuptur, iktisa-
den geri kalmış bir memlekettir. Onun kitaplar
da, tasniflerde yeri Almanya'nın yanında de
ğildir. Ne konuşuyorsunuz siz?. Almanya kalkın
ma yapmış da pahalılık falan olmamış. Bunlar 
lâf olarak söyleniyor, (lâf onlar, sesleri) evet, 
lâf bunların hepsi, yuvarlak lâflar söyleniyor, bu
rada. (Gülüşmeler) Ben size söyliyeyim ki, Al
manya'nın tekrar silâhlandırılma kararı verildi
ği anda bütün fiyatlar % 15 yükselmiştir. De
niliyor ki, iktisadi kalkınma, devlet masrafları, 
şu, bu hayatın pahalanması ile alâkası yoktur. 
Nasıl yoktur? Alâkası olmaz olur mu? Bir dev
letin kâin bulunduğu coğrafyanın dahi hayatı
nın seyri üzerinde namütenahi tesirleri olur. 
Bunların hepsini bir kalemde bertaraf et. Al
manya'nın iktisadi mucizesi. Almanya bu sür
atle muvaffakiyet temin ettiği halde, Türkiye 
bunu temin etmemiş. Misaller getirilirken dahi 
mevzu ile bir münasebeti olmasına, uzak veya 
yakın bir münasebeti olmasına dikkat etmek lâ-
zımgelir. Ben size söyliyeyim, Almanya'nın 
1945 - 1955 iktisadi kalkınması bir mucize de
ğildir. Bilirsiniz ki, Birinci Cihan Harbinden 
mağlûp, perişan çıkmış olan Almanya o vakit 
akla hayale sığmıyacak, harb borçlarına, harb 
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tazminatına mahkûm edilmişti. Ve o zaman zan
nedilmişti ki, Almanya 50 senede belini doğrul-
tamaz. Fakat Almanya 3 - 4 senede bütün dün
yayı esaret altına alabilecek bir iktisadi ve askerî 
kuvvet haline geldi. Birinci Cihan Harbinden 
sonra ki, bu hâdise ikinci Cihan Harbinden son
ra ikinci bir defa gene vukua geldi. Neden? Ar
kadaşım izah etti ve dedi ki : .0 memleketin bü
tün ana tesisleri vücuda getirilmiştir, nehirlerini 
ıslah etmiştir, sulama işlerini yapmış; ziraatini 
ıslah etmiş; on binlerce ziraat mütehassısı yetiş
tirmiş; hayvan neslini ıslah etmiş; ondan sonra 
namütenahi fabrikalar kurmuş; namütenahi ma
denleri mevcut; demiri, çeliği, bilmem nesi.. Hal
buki biz yetmiş bin ton demir istihsali kapasite
sine gelebilmek için bu on senenin nüsgu iktisa
disini âdeta israf etmişiz. Onların, her biri yüz 
bin, beş yüz bin ton demiri izabe edecek birçok 
fabrikaları vardır. Ondan sonra teknisiyenler, 
tesisler, ilim, üniversite, mektep ve saire.. Biz 
bir köyden bir köye gidemiyoruz. Kasabalı 
şehre gidemez. Memleket muhtelif bölgelere bö
lünmüş. Her biri öbüründen habersiz. Buğday
lar falan mmtakada çürür, Ankara ekmeksizlik-
ten kırılır. Çünkü muvasala yok, şimendifer yok, 
yol yok. Ondan sonra en iptidai ihtiyaçları dahi 
ele alınmamış bir memlekette yine elinizdeki pa
raları ve imkânları nereye sarf edeceksiniz? Bu
gün şurada içme suyu yoktur. Suyu olmıyan 
köylere su götüreceksin; Anadolu'da bunu yap
maya mecbursun. Ondan sonra köyde mektep 
yapacaksın, ondan sonra hükümet konağı yapa
caksın. Anadolu baştan başa toprak damlardan 
ibarettir. Neresinde bir maden vardır, daha ma
lûm değil, ele alınmamış, araştırılmaya başlan
mamış. Şimdi iki memleketi karşı karşıya alıyor
lar. Almanya neden kalkmıyor da memleketimiz 
kalkmmıyor? Bir şey daha söyliyeyim. 

Bugün kalkınma için lâzımgelen teknik ele
manın beşte birine dahi sahip değiliz. 30 - 40 
bin mühendise ihtiyaç »ar bugün. Elimizde 4 
bin, 5 bin mühendis var. Nereden başlıyalım? 
Senede mektepten 10 - 15 mühendis çıkmak su
retiyle seneler ifna edilmiş. Geride bıraktığımız 
asırların korkunç boşlukları nasıl dolduracağız? 
İleri dünya ile bugünkü Türkiye arasındaki bu 
korkunç mesafeyi nasıl ortadan kaldıracağız, 
beyefendiler?... Nasıl ortadan kaldıracağız?... 
(Soldan, sürekli alkışlar, bravo sesleri) Ağır 
tempo ile gidecekmişiz!... Hangi tempo ile?... 
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Adamlar atom devrinde... 10 bin metreye çıkı
yor, yetmiyor 20 bine çıkıyor yetmiyor. Eflâke 
çıkacak. Biz ise iki çimento fabrikası fazladır 
diye münakaşa yapıyoruz. O medeni âlemin ar
kasından koştuğu ideal ve hayaller ortada iken 
hür dünya için, hürriyet dâvası için, tecavüze 
karşı koymak için teşkil edilen set ve siperlerde 
bu derece cansiperane vaziyet alan Türk milleti
ne sizin reva gördüğünüz yaşayış seviyesi bu 
mudur, hayat seviyesi bu mudur? Hayır. 2'o0 
bin ton şeker fazladır bu Türklere diyorlar, bu 
eti yememeli idi, bu yumurtayı yememeli idi 
diyorlar, ayağını yorganına göre uzat yani istih
saline göre istihlâkini yap diyorlar, tıpkı 25 
seneden beri yapıldığı gibi. Yani zaruri bir 
muvazenenin, açlığa, mahrumiyete mahkûm 
edilerek tesis edilen bir muvazenenin hâlâ has
reti içinde bulunuyorlar. Acınacak şey bu. O, 
rehavet içinde bulunan miskin hükümetlerin 
kârıdır ve kolaydır, denilir ki, sen bu kadar 
yiyeceksin, kontenjan, takas aldığın kadar sa
tacaksın, sattığın kadar alacaksın. Bu afsaneler, 
içinde iken harb geldi çattı, ekmek bulamadık, 
buğdayın kilosu 150 kuruşa çıktı. Bu kadar süfli 
ve sefil bir istihsal seviyesine düştük. Daha ne 
zamana kadar bekliyeceğiz? Biz medeni âlemle 
aramızdaki mesafeyi kısaltmaya çalışıyoruz. 
Türk milleti bunu bilsin, bizim kalkınma ham
lemiz gizli değildir. Aradaki mesafeyi kapa
mamız lâzımgelir. 

SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Plânlı 
çalışmalarla... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Hangisinin plânlı olmadığını lütfen söy
lesinler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, cesaretle konuş
mak lâzımdır. Bir baskının altından konses-
yonlar yaparak, bir itiraz tufanı ile acaba tah
rik edebilir miyiz diye konuşmanın hiçbir fay
dası olmaz. Bu memleket için doğruyu doğru 
olarak konuşmalı, bu kürsüden bir şellâlei felâ
ket gibi iktisadi buhranın gelmekte olduğuna 
dair nutukların binlercesini dinledik. (Soldan : 
gülüşmeler) Muhterem arkadaşlar; geçen se
ne de böyle iktisadi inhidamdan bahsediliyordu. 
O zaman bunun mesuliyeti altında beraberdik. 
Kiminle? Muhalefette mazisi olmıyan veya bir 
arpa boyu kadar olan zevatla. Geçen sene bu 
iktisadi felâketten bahsedilirken, müşterek 
mesuliyet altında olarak, müdafaaları beraber » 
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yapıyorduk. Şimdi bütün bunlar, kaygular 
bertaraf edildi, sanki Kalû Belâdan beri muha-
liflermiş gibi konuşuyorlar. Zararı yok, oldu
ğu gibi kabul ediyoruz, böyle konuşalım. 

Geçen sene şu bu maddelerden, bahsediliyor
du, biz saydık 26 madde; sonra 36 maddeye çıktı. 
Bunda suni tahriklerin büyük tesirleri vardı. 
Bunları ele aldılar, tahrik ede, tahrik ede fi
yatları en yüksek seviyesine getirmeye çalıştı
lar. Sonra dediler ki, işte iflâs etmiş bir ik
tisadi program karşısındayız. Delil mi istiyor
sunuz? Çin böyle söyledi; Japon şöyle söyledi; 
Filipin böyle söyledi; şu oldu bu oldu. Yani 
Türkiye ekonomisi üzerinde böyle düşünüyor
lar diye deliller göstermektedirler. 

O günden bu güne kadar, sevgili arkadaşla
rım bakıyorsunuz ki, memlekette bol mahsûl 
olmadı. Büyük yardımlar almadık. Böylece bir 
sene de geçti. Hani, Türkiye'nin sefinei iktisa-
diyesi bir noktaya gelecek vuracak param par
ça olacaktı? 

Senesi geldi, bol mahsûl olmadığı halde, şu 
ve bu olmadığı halde? muhalefetin iddiası hi-
fma, çok sıkıntılı olmıyan hayatımız devam edi
yor. ve iktisadi buhranın mevcudolduğuna dair 
ortada hiçbir delil yoktur. Bilâkis müşkillerin 
sonunda ve iyi zamanın başlangıcında bulun
duğumuza dair namütenahi beşaretli deliller
le karşı karşıya bulunuyoruz hem istihsalimiz
de bir durgunluk yaratmıyoruz, hem de ya
pılmış olan envestismanlarımızm bitirilip işler 
hale gelebilmesi için elimizden gelen hiçbir 
şeyi esirgemiyoruz. Böyle değil mi beyler? 
Meselâ geçen sene, Türk Hükümeti, Türk Baş
vekili 6.5 milyon doları 32 milyon dolarlık mal
zemenin getirilmesi için peşin olarak verdi. 
Malzeme daha gelmedi. Bugün yarın gelmek 
üzeredir. Bununla ne yapacağız? Toprakaltı 
sularını bulacağız, yol yapacağız. 

17 tane yeni gemi aldık. Türkiye, Türkiye 
olalı, üç tane yeni gemiyi bir! arada görmedi. 
(Alkışlar) ne yaptık? Barajları bitiyor. Bu 
sene göreceksiniz. Evet, o sıralarda kahve yok
tu. Kahveden biraz sıkıntı çektik. Öldük mü? 
1934 t e de vardı kahve buhranı. Ama biz bu pa
raların hepsini eserlerimizin ikmali için sarf et
tik. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, görüyorsunuz muhalefet, ve 
matbuat, vatandaşın gündelik maişetine dikkati 
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çekip, topluluğu vatani düşüncelerinden ayırmak 
maksadiyle, tahrikler yapıyorlar. Halka, madem
ki, bugün kahve yok, baraj yapılmış kaç para 
eder diyorlar. Olur mu böyle şey Beyler? Biz ik
tisadi kalkınmanın hızını bu milletin vicdanında 
kökleştirmek yolundayız. 2 sene, 3 sene sonra dün
kü geri hayat şartlarından tamamen uzaklaşacak
sın, sen bir torba çimento için ele avuç açacak 
millet olmaktan kurtulacaksın. Başka memleket
ler gibi, namusunu, iffet ve istiklâlini muhafaza 
edecek, ordunu, hiç olmazsa yarı yarıya, yüzde 70 
teçhiz edebilmek imkânına sahibolacaksm, diyo
ruz.. Ve gayret istiyoruz. Bugünkü işlerimizde 
ne fazlalık var? Bu memleket sanki hiçbir sıkıntı . 
görmemiş, felâketle ancak şimdi karşı karşıya 
gelmiş!. Sıkıntı olduğunu bir an için dahi kabul 
etsek arkadaşlarım, bu, tahammül edilmez bir sı
kıntı mıdır? Bunun mukabil vezni meydanda, kar
şılığı meydanda. Bütün bunlar meydanda iken bir 
kurtuluş hareketi için okyanusu geçmek üzere 
iken, kıtalar görünmüş iken, bunları bir tarafa 
bırakarak gazeteler de sabah, akşam, efendim, 
kahvede kuyruk, falanda kuyruk... Kuyruğu kop
sun... (Gülüşmeler) Milletin böyle günlük geçici 
sıkıntısını istismar etmek suretiyle, halkımızı, va
tanı kül olarak, vatan menfaatlerini, millet men
faatlerini ebedi daimiyeti içinde mütalâa etmek 
hissinden uzaklaştırmak istiyorlar, günahtır bu 
memlekete. Bu memleket öylesine bir vatanper
verlik içindedir ki, şurada, burada yapılan ikti
sadi eserleri, sanki kendi kazanmış hususi malı 
imiş gibi, saadet duymaktadır, dokunmayın şev
kine bu milletin efendiler! 

Bir şeker fabrikasının yapıldığı bölgede halk 
bayram yapıyor. Niçin bu bir felâketmiş gibi 
gösterilerek memlekette vatan sevdasına bir şaibe 
kondurulmaya çalışılıyor, yazık değil mi? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bâzı noktala
ra daha cevap vermek mecburiyetindeyim. 

Şu pahalılık mevzuu. 
Bir şeye dikkatinizi çekerim. Pahalılık köy

de mi, kasabada mı? Ankara veya istanbul'da mı? 
Pahalılığı, iktisadi bir şelâlei felâket emaresi 
olarak kabul edilmek lâzımgeliyorsa, bu, nerede? 
Bana göstersinler. Gelin çıkalım sokağa. Bay
ram gelmeden, Hacı Bekir arife günü öğleyin 
bitirdi şekerini. Üç misli çıkardığı halde. îşin 
doğrusunu konuşalım. Apartmanları altları kös
tebek yuvası gibi delinip, buralara dükkânlar, 
mağazalar yapılıyor. 
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Pahalılık köyde mi?... Köye bakın. Dostları

mız kendileri söylüyorlar : istihsal ile istihlâk 
arasında bir muvazenesizlik var. iştira gücü ço
ğaldı. Talep çoğaldı. Bir taraftan istihlâkin düş
mesi, yani halkın ihtiyacı olan maddeleri ala
maması keyfiyeti ve iddiası, diğer taraftan işti
ra gücünün arttığı iddiası... Tezat aşikârdır. 
Ya iştira kuvveti artmıştır, millet dünküne na
zaran çok fazla yemekte, çok daha fazla sarf et
mektedir, binaenaleyh bir iktisadk sıkıntıdan, 
yani maişet sıkıntısından bahsetmek abestir. Ve
yahut, istihlâk gücü yoktur. Binaenaleyh millet
çe maişet sıkıntısı içindeyiz. 

Arkadaşlar; pahalılık meselesine kemali ce
saretle böylesine bahsediyorum, istihlâkimiz art
maktadır. istihlâkimizin bu artışını, düne naza
ran fazlalaşan ihtiyaçlarımızın tatmin edilmesin
de aramak lâzımgelir, milletçe dünkünden faz
la giyiyoruz, fazla yiyiyoruz, dünkünden daha 
iyi yerlerde oturuyoruz. Bu, bir hakikati kati
yedir. 

Şimdi, bunun karşısında sen geç, gözlerinin 
içine bakarak, sen açsın, sen felâket içindesin! 
de. Vatandaş bakıyor, neden bunlar doğru söy
lemiyorlar diye. Çıkalım bakalım Türkiye'de aç 
var mı? Türkiye'de aç vardı.... 

SELÂHATTlN TOKER (Elâzığ) — Vatan
daş hayat pahalılığına çare arıyor, aç var. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Demogojiye lüzum yok. Ne kadar hami-
yetlenmişsiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; benim iddia et
tiğim başka. Zahir birtakım iddialarla sanki halkı 
korur gibi görünmek, onlar namu hesabına paha
lılık iddiasında bulunmak, alt taraftan, bunların 
istihlâkini düşürmek lâzımdır demek, halkın der
dine, halkın ihtiyacına, halkın maişetine yardım 
etmek demek değildir. Çünkü ileri attığımız tez, 
halkın gıdasından, halkın ihtiyacından, halkın 
maişetinden kısmak suTetiyle bir muvazene tesis 
etmek lâzımdır iddiasıdır. Zahirde halkı korur gi
bi görünen iddiaların, halkın bugünkü maişetine 
göz dikmiş olmasından başka mâna ifade etmez. 
Biz ise 260 bin ton şekerin bu memleket için faz
la olmadığını, 400 bin tona yakında vâsıl olaca
ğımızı bir beşaret telâkki etmekteyiz. Ona göre 
fabrikalarımızı kurmaktayız. 

Bir kat dahi çamaşırı olmıyan halkımızı in
san gibi, hiç olmazsa 3 kat çamaşıra sahip kıla
bilmek için, pabucu olmıyanın pabucunu teda-

— 348 — 



î : 64 16.5. 
rik edebilmesi için, bir de istihlâki bugünün ' 
çok üstünde bir muvazeneye ulaştırabilmek için 
çalışmaktayız. Hepsi bu. Hakikati halde biz pa
halılığı soğukkanlılıkla ve objektif olarak böyle 
tasvir ettiğimiz zaman, ey Türk Milleti sen bu 
pahalılığa lâyıksın, demek istemiyoruz. Bilâkis 
bir taraftan, yapılan propagandaların bîsudlu-
ğunu, asılsızlığını ispat etmek, diğer taraftan da, 
bu kadar asıl, bu kadar necip, bu kadar çalış
kan, bu derece aklü iz'an sahibi, tarihin derin
liklerinden hüviyetini almış, dünyanın en nazik 
parçasında oturup da sulh dâvasına bu derece
de büyük hizmetler yapan Türk Milletine, sen 
elbette daha iyi bir hayata namzetsin, demek is
tiyoruz. Çok görmüyoruz. Bilâkis çok az bulu
yoruz. 

Zaten onlar da dâvayı alıp buraya getirdiler. 
Yüz binlerce ailenin ıstırabı... Dikkat ediniz tâ
bire: Yüz binlerce ailenin ıstırabı, diyorlar. Muh
terem arkadaşlar; bir taraftan, «Memleketin mu
azzam bir felâket içinde olduğunu» söylerken, 
köylü dün ne idi, bugün ne oldu? Bu sual kar
şısında tâbir ve ifadelerde birtakım tenzilât yap
mak lüzumunu hissediyorlar. O derecede ki, «yüz 
binlerce ailenin ıstırabı» na kadar geliyorlar. 
Biz ise, bunların da ıstıraplarını bertaraf et
mek için bu Millî Korunma Kanununu tadille-
riyle birlikte diğer tedbirlerin hiçbirinde de ku
sur etmemek arzusunda olduğumuzu bir defa 
değil, bir milyon defa tekrar ediyoruz. (Bravo 
sesleri) Bütün cehdü gayretimiz, bu memleke
tin en kısa bir zamanda saadetini temin etmek
ten ibarettir. Türk Milleti bu seviyede kalamaz, 
bu seviyeye mahkûm edilemez. Düşük bir istih
lâk seviyesinde olan memleket; kömürünü, çi
mentosunu, şekerini dışardan getirecek... Ne ile? 
Beşerin tanıdığı en iptidai taşıt vasıtası olan bir 
kağnı ve beşerin tanıdığı en iptidai, toprağı 
işleme vasıtası olan kara sapan ile. Türkiye'nin 
kaderi bu iki en iptidai vasıtaya bağlı, ona mah
kûm kalacak. Böyle şey olmaz. Türkiye'yi bu
lunduğu bu yerden mutlaka kaldırmak lâzımge-
lir. Bu nasıl olacaktı? Nasıl olur? Oluyor, ol
maktadır. Mütemadi çalışmalarla bütün memle
kette tanınmıyacak çehre değişikliği yaratan ve 
hayatın istihaleleri bakımından, - eski tempoya 
nazaran - mazi ile irtibatını kesmişcesine bir 
hamle içindeyiz. Bu hamle daha da artacaktır. 
Çünkü insanlık öyle terakki hamleleri içinde 
ilim ve fen de öylesine bir seviyeye vâsıl olmuş-
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tur ki, biz de onlarla beraber yaşıyabilmek vö 
medeni âlem içindeki şerefli mevkiimizi bir an 
evvel elde etmek mecburiyetindeyiz. Bizi bu ar-
zumuzdan hiçbir kuvvet geri çeviremez. 

Şimdi istihsalle istihlâk arasında bir muvaze
nesizlik hâsıl oldu. 

Sevgili kardeşim Ticaret Vekili bu ibareyi 
söyledi, fakat üzerinde durmadı, ben arz edeyim, 
eksiğini tamamlıyayını. Hakikaten iki yekûn 
arasında, istihsal ile istihlâk arasında bir mu
vazenesizlik meşhut. Fakat istihlâki ıstılah mâ^ 
nasmda almamak lâzımdgelir. Çünkü bu (istih
lâk) denilenin içinde yarının saadetini yapan 
hakikatte istihlâk edilmemiş, bilâkis namütena
hi istihsal yapacak olan maddeler dâhildir. İs
tihlâk ile istihsal arasındaki farka muvazene
sizliğe, bu faktör, yarının muvazene unsurunu 
ithal etmek lâzımgelir. Biz bugünkü açıkların 
3 - 5 mislini eser olarak ortaya koyduk. Kim is
terse gelsin hesap veririz, esasen kısa bir za
man evvel muhalefete geçmiş olan arkadaşlar 
bunları bu kürsüden göğüslerini gere gere mü
dafaa etmişlerdi. Ben onlara bunları Öğretme
ye mecbur değilim, bunları zaten hepsi biliyor
lar. (Soldan, alkışlar) 

Birtakım tekerlemeler, hele bunlara ilmî hü
viyet verdin- mi, bunlar bir de okuyucu zümre
si içinde yer aldı mı, tamam; karşına al, mektep 
talebesi gibi dikte ettir, söyle: Her kalkman 
memlekette enflâsyon olmaz, her enflâsyon olan 
memlekette kalkınma olmaz. Bunlar tekerleme 
beyler, bunlar tekerleme! 

Hâdisemize gelelim. Almanya müşkülât çek
medi mi? Almanya, harbi mütaakıp müşkülât 
çekti. Biz neden bugün çekiyoruz? Çünkü her 
memleket kalkınmaya 1945 te başladı. Biz 1950 
de başladık. Dünya konjonktürünün en müsa-
idolduğu beş seneyi israf ettik. Ondan istifade 
edemedik. Onlar 1945 te başladı. O zaman dün
yanın hali ne idi? Ekmek yok, kömür yok, şu 
yok, bu yok. İnsanlar sefalet içinde. Ama diğer 
şeyleri var. Bütün iktisadi tarafları, tesisleri 
mevcut. Bir kısa devrin sıkıntılarını bertaraf 
ettikten sonra Fransa kökünden yıkılmadı. Ar
tık ; Allah Lillâh rızası için yeter! 

Ben Almanya'ya gittim. Eski yapılanların 
yanında yeni yapılanları da gördüm. Biz 1950 
deki imkânlarla bütün Anadolu'yu baştan ba
şa yapabilirmiydik ? 
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Bir defa inşaatı dış tediye meselesi olmak

tan çıkardığımız zaman bütün Türkiye'yi baş
tan başa inşa etmek mümkün olacaktır. Keres
teyi, çiviyi, demiri, çimentoyu şunu, bunu dışar
dan almakla; dökme su ile değirmen dönmez. 
Dışardan gelme, dış tediye ile bir memleket ih
ya edilmez. Bunların Almanya'da hepsi mev- J 
eut. Almanya'nın 1945 yılındaki bütün tahriba
ta rağmen eline geçen iktisadi envanter ile bi
zim ellerimize geçen iktisadi envanter kabili kı
yas değildir. Neyi konuşuyor, neyi müdafaa edi
yorlar? Ondan sonra Almanya dahi sıkıntıda 
kaldı, E. P. U. ya gitti, ben borçlanmak istiyo
rum, diyerek dış tediyeden bol miktarda istifa
de etmek istedi. Bilmem ne kadarı verilemedi 

diye birtakım tedbirler aldılar. Esasen iktisadi 
kalkınma hamlesine 3 - 4 senedir girişilmiş idi. 
Ondan sonra bol miktarda dış yatırımlara maz-
har oldular. Hâdise budur. 

Şimdi yeni muhaliflerimiz Türkiye aleyhi
ne ne varsa onu konuşuyorlar. Türkiye lehinde, 
Türklerin bu kalkınma hamlesi lehinde ne ka
dar karanlık yapmak mümkünse o kadar bol ka
ra boya kullanarak tabloyu ziçiyorlar. Bu, mem
leketin hayrına değildir arkadaşlar. Avrupa 
harbden sonra her şeyini tamir etti, kalkmdı. 
Pahalılık oldu' mu, enflâsyon oldu .mu ? Frank
ın altına nazaran kıymeti kaçtır, dersem ne di
yecekler? Bugünkü Fransız frangının altına nis
peti, kıymeti kaçtır? Bu enflâsyon değil midir? 
Türkiye'de olduğu zaman enflâsyon, gözü kör 
olası... Orada değildir. 

Sonra şu noktanın tesbit edilmesi lâzımge-
lir. Kanun münasebetiyle mâruzâtta bulunayım: 
Yeni muhalefet partisi bu kanunu istemiyor. 

MEHMET HAZER (Kars) — Böyle deme
di. (Soldan, öyle dedi, sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — İktisadi tedbir almak lâzımdır, rejim me
selesi diyor, kömür meselesi diyor, her şeyi söy
lüyor. Fakat bu kanunu istemiyoruz, diyor. 
Bunu geri alın, diyor. Bu bir defa tesebbüdet-
sin... Mızrak çuvala sığmaz. Baklayı ağzından 
çıkarır günün birinde... Bu kanun arzu edilmi
yor, çünkü çok şiddetli imiş. 

Arkadaşlar, Meclis hayatında olanlar çok iyi 
bilirler ki, şiddetlidir, hafiftir, nâkâfidir, ihti
yacın, zaruretin hududu ötesine gitmiştir. Bir 
kanunun bünyesi içinde bütün bunlar mevcud-
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olabilir. Ama bütün bu iddialar kanunun heyeti 
umumiyesinin istenilmemesinin, reddedilmesinin 
sebebini teşkil etmez. Bütün bunlar nerede öl
çüyü geçmişse, nerede ihtiyaca cevap vermiyor
sa, kanunun bünyesi içine girilip müzakere baş
ladıktan sonra noktai nazar olarak ileri sürü
lür. Hududu aşmış olması, şiddetli olması veya 
hafif olması, kifayetsizliği hiçbir zaman kanu
nun reddi için mucip sebep teşkil etmez. Fa
kat bunların kanunun müzakeresi sırasında ek
seriyetin anlıyabileceği şekilde, ekseriyete ka
bul ettirebilecek şekilde ileri sürülmek suretiy
le lâzımgelen tashih ve tadillerin yapılmasına 
gayret edilmesinin bir vecibe olduğu aşikâr. 
Maddelere gelince; şurada fazlalık, burada ek
siklik var deseler.. Bunu söylemiyorlar, bu ka
nunu bırakın, söyledikleri budur. 

Bir kanun âmme vicdanında yer yapması lâ-
zımgelir, nitekim bu kanun evvelâ âmme vic
danında doğmuştur ve Demokrat Parti iktida
rı onun için bunu ele almış ve Meclise getir
miştir. 

Kanuna sebebolan zaruretler devam ettiği 
takdirde ise bundan âmme vicdanının hoşnudol-
mıyacağı hakikatini bilmekteyim. 

Söz buraya gelince ve madem ki, esasta ve 
pıensipde beraber olabiliriz, o halde böyle bir 
kanuna ihtiyacolduğunu, âmme vicdanının bu
nu lüzumlu bulduğunu ve bunun bir kıymet ol
duğunu kabul etsinler, bundanki ileriliği, geri
liği maddeler müzakere ederken söylesinler, bü
tün noktai nazarlarını bildirsinler, eksikleri ta-
mamlıyalım. Fakat bunu reddettirmeye çalış
mak suretiyle bütün memleketçe beklenenin aksi 
bir istikâmete iktidarı sevk etmeye, zorlamaya 
çalışmasınlar, yardım etsinler ki, milletçe bek
lenen bu kanunu en mükemmel bir şekilde çı
karalım, arkadaşlar. (Soldan ; bravo, sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

REİS — Encümen adına Ercüment Damalı. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım ; Büyük Meclis, bu kanun tadilinin mü
zakeresi münasebetiyle, hakikaten çok acı mev
zuların cereyan ettiğine şahidoldu. Hakikatin 
acılığını, şimdiye kadar, darbı mesel olarak bil
mekte idik. Fakat onun, Türk iktisadiyatının, 
bugün bulunduğu mevkide bütün şümüliyle ta
rif ve tavsif edilmesi ve ileri bir iktisadi bün
yeye sahip bir memleketle mukayese edilmeni 
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mevzuun, bütün çıplaklığıyle hakikatinin mey
dana çıkmış olması içlerimizde doğurduğu acı
lık bir darbımeseldeki mücerret acılığın çok da
ha fevkinde reel bir ıstıraboldu. 

Bilhassa muhalefet safından gelen sesler, 
böyle bir konuşmaya vesile teşkil etti. Bundan 
büyük faydalar çıktığına ben şahsan inanıyo
rum. Mevzuubahsolan konu 1956 senesinin ti
cari, iktisadi ve malî şartlarının Türkiye'de, 
Türk heyeti içtimaiyesinde tanzimi, düzeltilme
si ve esas maksadiyle ihtikârla mücadeleden 
ibarettir. 

Bu kanunun görüşülmesi bahse konu olduğu 
zaman getirilen meseleleri teşmil etmek, ikti
sadi ve malî olarak sahasını genişletmek ve bu
radan memleketin genel politikasına intikal et
mek ve bu genel politika ile bugünkü reel va
ziyet arasında münasebetler kurmak ve netice
ler istihsal etmek belki bir politik yol olabilir. 
Fakat hiçbir zaman bu kanunun zatında mün-
demicolan espriyi ihlâl etmez. Denildi ki, ka
nun, pahalılık sebepleri, muhtekirde, münhası
ran muhtekirde arandığıı için getiriliyor. De
nildi ki, mücerret cezai müeyyidelerle pahalılık 
ve bu gibi mudil meseleler önlenemez ve yine 
denildi ki, pahalılık bir neticedir ve sosyal bir 
neticedir. Her sosyal netice gibi muhtelif es
babı muayyenenin, neticesinden ibarettir. Gü
ya Demokrat Parti iktidarı ve güya Hükümet 
bunlara müdahale etmemiş gibi, güya hiçbir 
iktisadi tedbir almamış gibi ve bütün memle
ket içinde mevzuubahsolan hayat pahalılığı de
nilen şeyin mücerret cezai müeyyidelerin şid-
detlendirilmesiyle önlenmesi isteniyormuş gibi 
konuşmalar oldu. Hükümet ve Grup Başkanı 
arkadaşımız, hayat pahalılığı ve bunların gi
derilmesinin çaresi ve iktisadi tedbirleri üzerin
de geniş konuşmalar yaptılar. 

Arkadaşlar, bu kanun," ihtikârla mücadele 
kanunudur. Bu kanunun temeli, biliyorsunuz, 
16 sene evvel atılmıştır. 

Eğer bir memlekette iktisadi şartlar değişir, 
hayat şartlarının ağırlıkları kendisini gösterir, 
gayritabiî hayat pahalılıkları, gayritabiî mal 
buhranları, ihtikâr, gayrimeşru menfaat temini 
gibi hususlar kendisini gösterirse, her milletin 
tarihinde böyledir, normal ticari ve iktisadi hu
kuk sistemlerinin mevcudiyetine rağmen, hattâ 
bâzan mücerret hak, hukuk, adalet kaideleri
nin tervicetmediği tedbirler alınır. Devlet, ken-
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di bünyesine uygun muvakkat hükümler koyar, 
müeyyidelere rapteder, karanlık yollardan bü
yük menfaatlerin temin ve kütlenin ıstırabını 
çoğaltmak suretiyle hakikaten bir asayişsizlik, 
emniyetsizlik, huzursuzluk yaratmak istiyen-
leri şiddetle cezalandırır. Kanunun esprisi bu 
olunca muhterem arkadaşlar, kanunun tümü 
üzerindeki konuşmalar prensip itibariyle kanun 
lâzım mıdır, değil midir, şeklinde olmalı idi. 
Halk Partisi konuşmadı. Arzu ederdim ki, par
tileri namına bu kürsüden böyle bir tadilât üze
rinde konuşma yapsınlar. Bilmiyorum, niçin 
yapmadılar. Yahut akla şu geliyor, acaba sa
kal, bıyık meselesi mi, acaba kasden mi sükût 
ediyorlar, acaba politik bir maksat mı takibe-
diyorlar? Acaba kanun çıksın, derlerse ne olur, 
bir reaksiyon mu olur, çıkmasın denilse ne olur, 
menfaatlerine dokunur mu? Eğer böyle bir du
rum, ince bir hesapları yoksa, senelerce evvel 
burada temelini attıkları bir mevzu hakkında 
bu kürsüden konuşmaları icabederdi. 

Çok heyecanlı ve çok daha idealist görünen 
Hürriyet Partisi kendi görüşünü açıkladı, nok-
tai nazarları belki hâdiselere tavafuk etmiyebi-
lir, ama, cesurane bir hareketle görüşlerini ifa
de ettiler, tebrike şayandır, bu cesareti göster
diler, bu bakımdan Halk Partisi ile hakikaten 
bağdaşamıyacak]arı kanaati bendenizde hâsıl 
oldu. 

Arkadaşlar, konuya dönelim: 
Kanun; esasen mevcudolan müeyyideleri şid

detlendirmiş ve fakat prensip itibariyle çok bü
yük yenilikler getirmemiştir. 

Tevkif müessesesi, ihbar müessesesi, cezaların 
şiddetlendirilmesi, bâzı cezaların katî olması, hu
susi mahkemelerin kurulması... Bunlar üzerinde 
bilhassa muhalif arkadaşlarım noktai nazarlarını 
arz ettiler. îşi, mücerret hukuk, hak, adalet nos
yonları ile mütalâa ederseniz bu kanunu, normal 
şartların bir verimi olarak, kabul edemezsiniz. 
Hayır, bu kanunun ölçüleri başkadır arkadaşlar. 
Bu kanun çıktıktan sonra, bütün kalbimle temen
ni ederim ki, tatbik edilmesin. Ve memlekette öy
le bir muvazene - i ticariye teessüs etsin ki, bu ka
nunun hiçbir maddesi, hiçbir mahkeme tarafın
dan, hiçbir kimseye tatbik edilmesin; kimsenin 
bumu kanamasın; en halisane temennim budur. 
Bu temenni başka, memleket realiteleri gene baş
kadır. Bugünkü realite böyle bir kanunun çıkma
sına hepimizi icbar etmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; maddelerin konuşul- I 

masına sıra gelecektir, göreceksiniz ki, çok şiddet
li gibi, bir muvazeneyi ihlâl ediyor gibi, büyük 
adaletsizlik doğuracak gibi gelen yeni müessese
ler eski müesseselerin takviyesi gibi hususat, yine 
kendi bünyesinde yeni muvazeneler tesisi suretiy
le adaletlendirilmiştir. Evet tevkif vardır. Fa
kat tevkif çok ağır olan cezalı suçlar hakkında
dır ve vazıı kanun acaba bir haksızlık yapar mı
yım ve bir bigünah vatandaşı haksızlıkla tevkif 
eder miyim endişesiyle de hareket etmiş ve der
hal, icabında hâkime kefaletle tahliye yetkisini 
de vermiştir. 

Cezanın katiliği meselesi, miktarca hafif ce
zalarda bahse konudur. Hususiyle bu cezaları ve
recek mahkemeler, birinci sınıf hâkimlerden, ih
tisas sahibi, tecrübeli hâkimlerden teşekkül eden 
mahkemelerdir, bu mahkemeler böyle kararlar 
vereceklerdir. Esas itibariyle hataların az yapıla
bileceği, hiç olmazsa haddi asgaride bulunacağı 
müessese kurulmuştur. Ve dediğim gibi tevkif 
mecburiyeti, kefaletle tahliye müessesesiyle mu-
vazenelendirilmiştir. Hususi mahkemeler kurul
ması suretiyle adaletsizlikleri haddi asgaride mü
talâa etmek icabeder. 

ihbar müessesesi; bu kürsüden denildi ki; ev
lât babayı ihbar edecek. Büyük bir adaletsizlik 
numunesi veriyoruz. Büyük kapıyı açıyoruz, içe
risinde evlât babadan olacak, baba evlâdına kin 
güdecek. Allah saklasın. Böyle bir şeyin vârid-
olacağmı hatıra getirmek dahi istemeyiz. İhbar 
müessesesi yeni olarak mı bu memlekete geliyor? 
Türk mevzuatı içinde ihbar müessesesi yok mu
dur? Bu müessese yeni midir? Zaten mevcudolan 
Millî Korunma Kanununda bu müessese vardı. 
Bu müesseseyi 15 senelik tatbikatta işlemez hal
de görerek, biraz daha iyi işler hale getirmek, 
maksudolan faydayı istihsal etmek bir hata mı
dır, arkadaşlar? Kanun vâzıı, ihbarın muhtemel 
haksızlıklar tevlidedebileceği endişesini yine gös
termiştir. Muhbire, eğer iftira etmiş ise, normal 
ceza kanunundaki müeyyidelerden çok daha üs
tün yeni müeyyideler, getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, nerede muvazenesizlik, 
nerede adalete taaddi varsa, yine bu kanunla 
onun muvazenesini temin edecek, yeni müessese
ler getirilmiştir. Cezaları çok şiddeti endiriyör
müşüz, esasen eski kanunda şiddetli cezalar var
mış, bu hiç tatbik edilmemiş olmasına rağmen 
pratik olarak nasıl netice alınırmış. Bilâkis polis 1 
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nizamatiyle piyasa, pazar düzelmez, iktisadi kai
deler önlenemezmiş, kanun ne mal yaratırmış, ne 
de ucuzluk getirirmiş. Güzel. Kitaplarda oku
duk. Ama ben Türkiye'de Türk Milletinin şart
larına, imkânlarına, Türk Milletinin vasatına 
hitabediyorum. Ve benim çıkardığım kanun, bir 
ihtiyaca cevap vermek için çıkmıştır. Kanun, za
tında bir urdur. Bu kanunun tatbik edilmez bir 
hale gelmesini, böyle bir havanın esmesini bütün 
kalbimizle temenni ediyoruz. 

Cezaların şiddetlendirilmesi hali : «Ceza pren
siplerine, muasır ceza sistemlerine muhalifmiş» 
Hayır arkadaşlar. Ben, hattâ bir ur getirdiğimiz 
halde bunun muasır ceza sistemleriyle, ceza pren
sipleriyle bağdaştığını iddia ediyorum. Ceza Ka
nunumuzda vatan ve devlet aleyhine işlenen 
suçları biliyorsunuz, asgari ağır hapisten başlar. 
îdamı müstelzim olabilir. Bütün milletlerin ta
rihlerinde zaman zaman ihtikâr olabilir. Biz bu 
memlekette namusu ile çalışan, hakkına razı olan 
ve memleket iktisadiyatını tanzim eden, ticaret 
hayatını istihsalden istihlâke kadar götüren çok 
münevver, temiz geniş bir tüccar kitlesi tanırız. 
Bu kanun, bu çok geniş, çok muhterem tüccar 
kitlesinin haysiyet ve şerefini her şeyden evvel 
korumak için çıkmaktadır. Bunun yanında muh
tekirin yaratmakta olduğu ıstırabı umumiyi ha
fifletmek, büyük kütle içerisindeki ihtiyaçlardan 
istifade etmek temayülünde olanları tedibetmek 
maksadı da vardır. Eğer bir kitle, memleketin 
içinde bulunduğu şartlardan istifade edilerekten 
bâzı ihtiyaç maddelerinin, suni buhranlar yara
tılmak suretiyle bulunamamasmdan mütevellit 
çok fazla bedel ödemek veya bu bedeli ödemek 
kabiliyetinde olmadığı için o maddeden istifade 
edemiyecekse bunun tedbirlerini hükümet elbette 
alabilmelidir. Aksi, iktidar için zaıf teşkil eder. 
Bugünkü şartlar, bugünkü zaruretler bâzı hâdi
seler hakikaten Millî Korunma Kanununun tek
rar ele alınmasını ve bunun üzerine getirilen ta
dilâtın yapılmasını zaruri ve muhik kılmıştır. 

Hepinizin hafızaları yerindedir, hakikaten 
memlekette bâzı malların normal istihlâke cevap 
verebilecek vaziyette ve miktarda olmasına rağ
men; sistemli çalışmalarla, sistemli harekât ile bu 
malların güya mevcut değilmiş gibi, güya itha
line imkân yokmuş gibi, imal edilmelerine imkân 
yokmuş gibi bir hava yaratılarak evvelâ psikolo
jik bir umumi ilgi doğurmak ve sonra bu çeşit 
malları parça parça, kısım kısım, şuradan, bu* 
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radan gizli ellerle satışa arz etmek. Maalesef ya
kın tarihimiz, bu gibi hâdiselere sık sık sahne 
olmuştur. Bir şekeri, bir demiri, bir çimentoyu, 
bir kahveyi, bir gazı, bir çayı ve daha birçok 
malları hakikaten memlekette mevcutları kal
mamış gibi gösterip; bunlar üzerinde oyunlar 
yapılaraktan pek fahiş menfaatler temini sure
tiyle ıstıraplar yaratıldığı, o kadar ki, çok defa 
muhtaçların bu mallardan istifade edemez ol
dukları bir hakikattir; 

Her kaidenin bir istisnası vardır. Hakika
ten bu kanunla mücerret pahalılığın önlenece
ğine ve mal bolluğu olacağına inanmamak mev-
zuubahsolabilir. Fakat Türkiye, yakın tarihin
de geçirmiş olduğu misallerle bu kaideye âdeta 
bir istisna teşkil etmektedir. Pek muhtemeldir 
ki, birçok malların, bu kanun çıktıktan sonra 
piyasaya döküleceğini ve hakikaten piyasadaki 
pahalılık münasebetiyle bu malların fiyatların
da bir düşüş olacağını kabul etmek yerinde 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, bu yapılan itirazlara 
icabettikçe encümen arzı cevap edecektir. Bun
dan evvelki konuşmalar Muhterem Heyetinizi 
fazlaca meşgul etmiş bulunmaktadır. Yüksek 
alâkalarınızı daha ziyade dağıtmamak ve sabrı
nızı suiistimal etmemek için sözlerimi kısa ke
siyorum. 

Kanun, bilhassa muhalif arkadaşların konuş
tukları gibi, gayritabiî şartlara cevap veren bir 
kanun olmasına rağmen hak ve adalet kaidele
rine hürmet etmiş, hakikaten çıkması halinde, 
kendi sahasında büyük faydalar sağlıyacak şe
kil ve surette hazırlanmış bir kanundur. Uzun 
çalışmalar sonunda boşluklar sabırla birer bi
rer bulunmuş ve birer hüküm halinde huzuru
nuza arz edilmiştir. Bu itibarla kabulünü istir
ham eylerim. 

REÎS — Selâhattin Toker. 
SELÂHATTÎN TOKER (Elâzığ) — Muvak

kat 'Encümen 14 kişi ile toplanmıştır. Verdik
leri mazbatada üç imza da bulunmamış, altı ki
şi söz hakkını mahfuz tutmuş. Sayın Reisten 
soruyorum : Mahfuz tutulan söz hakkı hangi 
mevzulara aittir? (Maddelerde sesleri) 

Bugün arkadaşların da ifade ettikleri gibi 
piyasa bir keşmekeş arz etmektedir. Birçok 
Anadolu tüccarları faturasız mal almışlardır 
İstanbul'dan. Kanun çıkar çıkmaz bu faturasız 
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malları ne hale getireceklerdir? (Muvakkat 
madde ile halledilmiştir sesleri) 

Halen mer'i olan Millî Korunma Kanunu ile 
hazırladıkları tasarıyı tetkik ve mukayese et
tim. Madde madde, kelime kelime a$Lğı - yuka
rı aynıdır. Hafif para cezası ile hapis cezası hu
suslarında farklar mevcuttur, tasarıyı encüme
ne sevk etmiş olanlar ellerindeki... 

REİS — Selâhattin Bey, sual kısa ve vazıh 
olur. Bu hususta mütalâalarınızı söylüyorsunuz. 

SELÂHATTİN TOKER (Devamla) — Encü
men Millî Korunma Kanununun hangi maddele
rini, ihlâl edilen hangi maddelerini yerine getir
memiş ? 

REÎS — Yalnız kanunun heyeti umumiyesi-
ne taallûk eden hususlarına cevap veriniz, mad
delere ait hususları sonra cevaplandırırsınız. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ-
HENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar, ellerinizde bulunan Muvakkat Encümen maz-
ba,tasmdaki imza atan arkadaşlarımızın adedi ve 
bâzılarının kaydi ihtirazi dermeyan etmek su
retleri sizlerce malûmdur. Bir kanunun müza
keresinde, takdir edersiniz ki, genel hatları iti
bariyle, esprisi itibariyle o kanuna ihtiyaç varsa 
kabul edilir, yoksa reddedilir. O kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edildikten sonra maddelerine 
geçilir. Bâzı arkadaşların elbetteki noktai nazar 
ihtilâfları ve ayrılıkları olacaktır ve raporu im
zalarken bu kaydı ihtiraziyi dermeyan edecek
lerdir. 

Bu suretle arkadaşımın birinci sualini cevap
landırmış oluyorum. Diğer hususları maddelere 
taallûk etmektedir, maddelerin müzakeresi sıra
sında muhterem arkadaşım istediklerini sorabi
lirler ve cevap arz ederim. 

Şunu arz edeyim ki bu kanunun hakkında 
yaratılmak istenen fırtına hakikaten faydalı ol
muştur. İçinde bulunduğumuz şartlar bir kero 
daha çok acı da olsa ortaya dökülmüş bulunmak
tadır. Bu vesile ile faydalı olmuştur. 

REİS •— Efendim bu arada kifayeti müza
kere takrirleri vardır arkası da gelmektedir. 
Dahilî Nizamnameye göre son söz mebusun oldu
ğuna, konuşacak olan pariti grupları sözcülerine 
de henüz söz verilmediğine göre kifayeti şimdi 
reye arz edemiyeceğim. Parti grupları sözcüleri
ne ve onu takiben bir mebusa söz verdikten sonra 
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âiıcak bu kifayeti müzakere takrirlerini reyinize | 
arz edeceğim. 

Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu sözcüsü 
Feridun Ergin'indir. 

MEHMET HAZER,(Kars) — Söz istiyorum 
efendim, bendeniz de istemiştim. 

REİS — Mehmet Hazer Bey, söz istediğinize 
dair daha evvel bir şey söylemediniz, Hürriyet 
Partisi Grup Sözcüsü sözünü bitirdikten sonra 
talebinizi düşünürüz. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FERİDUN ERGİN (Urfa) —Muhterem 
arkadaşlarım, bugünkü müzakereler esnasında 
kanun mevzuundan hayli uzaklaştık, memleketin 
umumi iktisadi politikasına, kalkınma tedbirle
rine Almanya'nın harb sonu iktisadi vaziyetine 
ve hattâ Paris borsasının altın fiyatlarına ka
dar uzanan bir cevelân yaptık. Bu cevelânm fay
dasız olduğu iddia edilemez. Mevzudan uzak
laştığımız nispette bize memleketin iktisadi şart
ları hakkında niçin iktidarın hatalı bir yola sü
rüklendiğini gösteren çok güzel deliller, çok en
teresan imkânlara rastladık, ve bu itibarla mü
zakerelerin bir kazanç teşkil ettiğini tebarüz et
tirmek isterim. 

Hatanın anlaşılması, hiç olmazsa taraflardan 
biri tarafından anlaşılması yine bir kazanç teş
kil eder arkadaşlar. Başvekilin, bu kanun hak
kında muhalefete atfettiği görüş hakikate uygun 
değildir. Kendisi muhalefet, bu kanunu istemiyor 
dedi. Arkadaşlarım, biz görüşlerimizi bundan 
evvelki iki celsede ve bu celse esnasında mütaad-
dit defalar ifade etmiş bulunuyoruz. 

Gayet iyi hatırlarsınız Ekrem Alican arkada
şımız, noktai nazarımızı en sarih kelimeler ile ifa
de etmişti. Demişti ki, şayet lüzumuna kanaat ge
tirilirse, diğer bütün tedbirler alındığı halde pa
halılık yine önlenemezse biz de o zaman idam ceza
sına kadar gitmek hususunda sizinle beraberiz, 
Hal böyle iken Başvekilin muhalefet ve muhalif 
partiler bu kanunu istemiyor demesinde maksat 
nedir? Kanunu istemiyorsak ne olacak! Muhte
kirleri himaye ediyorsunuz diyecekler. Eğer biz 
bu kanunu istiyoruz dersek «madem ki, istiyorsu
nuz kabul etmek üzere reyinizi kullanınız ve mad
delere geldiği zaman tadil teklifleriniz varsa onla
rı öne sürün diyeceklerdir.» Bu vaziyeti yaratma
ya teşebbüs etmekle, tecrübeli bir parlmanter olan 
Muhterem Başvekil bize iki yoldan birini ter- | 
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cih etmek imkânını bırakıyor. Fakat hangi yoİa 
gidersek gidelim maksadımızdan uzaklaşacağımız 
tabiidir. Hayır arkadaşlar, biz böyle bir «dilem
ma» içine düşmemek içindir ki bu kanunun ıslah 
edilmesi için encümene iade edilmesini istedik. 
Kanunun encümene iadesini istedik, çünkü Mec
lis Heyeti Umumiyesinin kürsüsü siyasi bir kür
südür. Bu kürsüden 6 seneden beri benim diledi
ğim ve sizlerin de buraya geldiğiniz tarihten beri 
dinlediğiniz veçhile hiçbir zaman iktisadi mevzu
larda tekniğin derinlerine inip tahlil etmek im
kânı bulunamamıştır. Bu, üniversitede de böyle
dir. Bir sınıf ne kadar kalabalık olursa o kadar 
teknik konuşmak imkânı kayboluyor. Ne kadar 
müzakere muhiti veya seminer havası daralırsa 
mevzuun tekniğine nüfuz o kadar kolay olur. 
Meclis olsun, üniversite olsun, neresi chırsa olsun 
ancak ihtisas heyetleri iktisadi mevzular üzerinde 
icabeden hassasiyetle durabilir. Bizim tadil teklif
lerimizi, bunların esbabı mucibelerini etraflı bir 
şekilde bu kürsüden izah etmemize imkân yoktur. 
Bu mevzularda uzun münakaşalara girmeye 
mecburuz. Bu da encümenlerin vazifesidir. Bu 
işler encümende yapılır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Müzakere- » 
si encümenlerde aylarca devam etti. Nerdeydi
niz Feridun Bey ? 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Sadettin 
Bey, her encümen kendi âzası ile toplanır. Siz 
encümene âza seçtiniz de gelmedik mi? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Gelmenize 
mâni mi vardı? 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Benim va
zifem İçtüzük mucibince burada tenkid yap
maktır. Encümende müzakeresini kâfi bulursam 
kabul ederim, kâfi bulmazsam encümene iadesi-' 
ni Heyeti Umumiyede talebederim. Ben, bu Mec
lisin Heyeti Umumiyesinin bir âzası sıfatiyle ve 
İçtüzük mucibince rey kullanacağım, ve hepiniz 
de aynı vaziyettesiniz. Bir mebusun, Meclis için
deki 16 - 18 encümene, aynı zamanda toplanan 
muhtelif encümenlere devam etmesi kabil değil
dir. 

Sadettin Bey size şunu hatırlatırım, ne diye 
encümende konuşamadın da, Heyeti Umumiyede 
konuşuyorsun diye itabetmek, Teşkilâtı Esasi-
yenin mebuslara tanıdığı salâhiyeti tanımamak 
demektir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen neden 
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gitmedin encümene? Şimdi neden reddini isti- T 

yorsun ? 
REİS — Sadettin Bey, rica ederim müdahale 

etmeyin, Feridun Bey siz sözlerinize devam edin, 
yalnız heyeti umumiyesi hakkında konuşun. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Biz, kanu
nun reddini değil; encümene iadesini istemiştik. 
Fakat biraz ev ve] gördük ki, bu kanunun lüzum
suzluğunu ispat için çok daha veciz, çok daha 
kuvvetli konuşulması kabilmiş. Başvekilin bura
da yapmış olduğu konuşma bu kanunun lüzum
suzluğunu, bu kanunun beyhude olduğunu, ve 
cezai bir sadizm teşkil edeceğini sarahatle orta
ya koydu. 

Arkadaşlar, ne dedi Başvekil? İktisadi vazi
yetimizden bahsetti ve dedi ki; eğer bir pahalı
lık varsa, eğer bir darlık varsa, eğer mal getire-
miyorsak, eğer dahilî ve haricî tediye muvaze
nemizde aksaklıklar varsa, şunu 'biliniz ki bun
lar gayretlerimizi, eserlerimizin ikmaline tahsis 
ettiğimiz içindir... (Soldan, yanlış anlamışsın 
sesleri) Bu konuşmalar, ki muhterem Burhanet-
tin Onat arkadaşımızın sözleri de bu mealdedir, 
sarahatle gösteriyor ki, bugünkü iktisadi güç
lükler ve pahalılık hakikatte takibedilen kal
kınma siyasetinin bir neticesidir. Siz bunu ka
bul ederken, bunun hesabını piyasadan mı sor
mak lâzımdır? Sizin takibettiğiniz politikanın 
hatalarının bedelini piyasaya nasıl ödetirsiniz? 
İktidarın hatalarının bedelini piyasa ödeyemez, 
arkadaşlar. Biz adalet hissi zaviyesinden bunun
la mücadele etmekteyiz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bu bir ticari ah
lâk kanunudur, ahlâksızlıkla mücadele kanunu
dur. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bâzı ar
kadaşlarım ahlâk kanunudur diye bahsediyor-

,1ar. Bu ahlâk kanunu tâbiri, Devlet Vekili Ce
mil Bengü arkadaşımızın çok hoşuna gitmiş ola
cak ki Ref et Beyin elini sıktı. 

Arkadaşlar; ahlâksızlıkla mücadele hususun
da herkesin mutabık olması lâzımgelir. Fakat 
kabul etmenizi rica ederim ki, ahlâksızlık içti
mai tesirlere, iktisadi tesirlere bağlı bir hâdise
dir. Büyük Alman enflâsyonu esnasında hazır
lanmış olan istatistikleri elinize alm, aynı 
mealde muhtelif devrelerde birçok diğer mem
leketlerin istatistikleriyle karşılaştırınız. Enf
lâsyon olduğu zaman görürsünüz ki, haksız ik
tisaplar artar, ihtikâr hâdiseleri artar, boşan-
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malar artar, aile içinde muhtelif sebeplerle ci
nayete sebebiyet veren hâdiseler artar. Bu da 
gösteriyor k i ; ahlâkın bozulması enflâsyonla 
müterafik bir hâdisedir. Enflâsyonla müte-
rafik bir hâdise olduğu içindir ki, istatis
tikçilerin tabiriyle, bir korelâsyon mevcut bu
lunduğu içindir ki, biz diyoruz k i ; ahlâksızı 
cezalandırmak üzere bütün kuvvetinizle yum
ruğunuzu indirmeden evvel piyasayı Robespier'-
in çocuğuna terk etmeden tüccara hüküm giy
direceğiniz yerde, onu cürüm işlemeye sevk 
eden içtimai şartları ortadan kaldırınız, ikti
sadi şartları ortadan kaldırınız. 

Başvekilin altın hakkındaki mütalâası da, 
Paris borsasındaki altın fiyatları hakkındaki 
mütalâası da tashihe muhtaçtır. Kendisi söyle
di, bu kürsüden. Acaba dedi, Hürriyet Partisi 
adına konuşan zat Paris borsasında altın fiyatı
nın ne olduğunu biliyor mu? 

HÜSEYİN ORTAKHIOĞLU (Çorum) — Al
tına nazaran frangın değeri nedir dedi. 

REİS —• Müdahale etmeyin efendim. 
FERİDUN ERGİN (Devamla) — Altına na

zaran frangın değeri nedir demiş. Acaba öyle 
mi? 

Arkadaşlar; franga nazaran da söylüyorum, 
Türk lirasına nazaran da söylüyorum, Paris 
borsasında bir gram altının fiyatı 457 franktır. 
Bunun Türk lirası olarak karşılığı 380 kuruş
tur. Türkiye'de bir gram altının fiyatı ise 1380 
kuruştur. 380 kuruşla 1380 kuruş arasındaki 
fark size enfilâsyonun hangi memlekette oldu
ğunu sarahatle gösterir. (Soldan, gürültüler) 

Bir de Almanya meselesi burada hayli zama
nımızı işgal etti. Bu mevzu üzerinde etrafiyle 
duran Mandalinci arkadaşımız oldu. Ondan son
ra Başvekil de bu mevzua temas etti. Almanya 
ile Türkiye arasında iktisadi bakımdan bir mu
kayese yapmaya mahal olmadığını uzun uzun 
anlattı. Arkadaşlar, ben konuşmamda yalnız Al
manya üzerinde durmamış, harbten sonra harb-
ten çıkmış veya bitaraf kalmış olan birsürü 
memleketler üzerinde de durmuştum. Bunlar 
enflâsyona sürüklenmeksizin kalkınmayı tahak
kuk ettirdiler, dedim. Binaenaleyh enflâsyon 
ve pahalılık, kalkınma politikasına mazeret ola
rak gösterilemez. Enflasyonsuz kalkınmanın ka-
abil olduğunu size misallerle izah etmiştim. 
Kendileri kolay buldukları için burada yalnız 
Almanya misalini aldılar. Dediler k i ; Alman-
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ya'da kalkınma hakikatte bir montajdan iba
rettir. Türkiye ise sıfırdan başlıyarak herşeyi 
yapmaktır, Almanya'da köylere suyun gitmesi
ne ihtiyaç yoktur, izabe fırınları vardır, şu var
dır, bu vardır. Arkadaşlar izabe fırınları, şu ve
ya bu bir memleketin kalkınmasına kifayet ede
bilir mi? 

SÜLYMAN KURANEL (Gazianteb) — Bal 
gibi eder. 

FERİDUN ERGlN (Devamla) — Etmez. 
Başvekil söyledi itiraz ettim, siz de söylüyorsu
nuz, size de itiraz ediyorum. Bu materyalist gö
rüş iktisadi siyasette çok zararlıdır. Çünkü sizi 
hatalara sürükler. Süleyman Kuranel, bal gibi 
eder dedi, ama bir tek misal iddiasını çürütme
ye kâfidir. Biliyorsunuz, Almanya bir tane de
ğildir, bugün iki tane Almanya vardır, Alman
ya ortadan ikiye bölünmüştür, Doğu - Almanya 
ve Batı - Almanya vardır. Doğu - Almanya'da 
da teknik imkânlar vardır, niçin Doğu - Alman
ya, Batı - Almanya ayarında kalkmamadı? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Orada Rusya var. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Hâ bakın, 
Nusret Beye çok teşekkür ederim. Benim aklı
ma gelmiyen bir delille noktai nazarımı teyidet-
tiler. Evet, Doğu - Almanya kalkmamadı, çün
kü orada Rusya vardır. Rusya'nın bulunması 
ne demektir? Orada enflâsyon olması, para kıy
metinin düşük olması, sakat ve dar görüşlü iki 
taraflı bir dış ticaret siyaseti takibedilmesi, ni
hayet şiddetli ceza müeyyidelerinin ve tethiş re
jiminin tatbik edildiği bir memleket olması de
mektir. Nusret Bey arkadaşım, kendi müdafaa 
etmiş olduğu kanunu kendi eliyle yıktığı için, 
benim vazifemi kolaylaştırdığı için... 

NUSRET KlRlŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Doğu - Almanya ile Türkiye'yi mukayese ede
mezsin. Ağzını topla. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Arkadaş 
demagoji yapma. 

NUSRET KİRlŞClOĞLU (Zonguldak) — 
Sen yapıyorsun demagojiyi. Demagojinin gözü
nü yapıyorsun. Millî Korunma Kanunu memle
kete komünizmi getirmez. 

FERİDUN ERGlN (Devamla) — Bana ifti
ra ediyor bu adam. Doğu - Almanya ile muka
yese ediyorken şartları mukayese ediyoruz. Su
nunla ediyoruz : Bir iddia ileri sürdü Süleyman 
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Kuranel; dedi ki; maddi imkânlar bir memleke
tin kalkınması için tamamdır. 

işte maddi imkâna sahip iki memleket diyo
rum : Doğu ve Batı - Almanya. Niçin Batı - Al
manya kal kındı da Doğu - Almanya kalkınamadı, 
dedim. 

Bir arkadaş bağırdı, o memlekette paranın 
kıymeti yoktur, enflâsyon vardır, dedi. Diğer bir 
ifade ile, enflâsyon olan bir memleket kalkın
ma hamlesini destekliyecek, kalkınmaya hız ve
recek iktisadi şartları haiz değildir. Bu ikinci 
noktada bizzat Nusret Kirişçioğlu arkadaşımız, 
çünkü orada Ruslar vardır, diye cevap veriyor
lar. Bunun mânası nedir? Çünkü onlar şiddet 
rejimini tatbik eden kimselerdir. Bir memleket 
olarak Doğu - Almanya hiçbir zaman Türkiye ile 
mukayese edilemez. Fakat Nusret Bey; niye bu 
kanun üzerinde titriyerek duruyoruz? Şiddet 
rejimini getirerek bizi de bu tarafa kaydırma
yın diye. 

NUSRET KlRlŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Millî Korunma Kanunu komünizmi getirmez 
memlekete.. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bir mem
lekette şiddet rejiminin tatbik edilmesi, o mem
leketin piyasasında huzurun, itimadın kalma
masını tevlideder. Bu, kaidedir arkadaşlar. Hu
zur ve itimat bir memlekette iktisadi inkişafın 
temel şartıdır. Biz ağır ceza istemiyorsak, lü
zumsuz yere ağır ceza istemiyorsak, memleke
timizin piyasasında huzuru muhafaza etmek is
tediğimiz içindir... 

KEMÂL TERZİOĞLU Çorum) — Memleketi 
dolaş... 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bir arka
daşım şuradan sızlanıyor, memlekette dolaş, di
yor. Memlekette dolaşmaya başlamadan evvel, 
şu dört duvar içinde yakın mazide bu arkadaş
la beraber bir dolaşma yapalım ve iktidar na
mına bu kürsüden yahut Bütçe Encümenindeki 
Hükümet sıralarından söylenmiş olan sözleri kı
saca gözden geçirelim. 

Bundan dört sene evvel, yahut beş sene ev
vel memleketimizdeki iktisadi vaziyet gayet iyi 
idi. Ferah bir vaziyet vardı. Bu vaziyetten 
bahsedilirken o tarihin muhaliflerinden bir me
bus müsait hava şartlarından bahsetmişti. Mü
sait hava şartları sayesinde mahsulün iyi oldu
ğunu, iktisadi vaziyetin güzel olduğunu ima 
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eden bu söz karşısında Muhterem Başvekil şöy- J 
le bir cevap vermişti. Demişti k i : «Bizim ikti
sadi bünyemiz hava şartlarına tâbi değildir. (Ha
tırımda kaldığı veçhile kelime aynen budur.) 
Biz hava şartlarına da hâkimiz.» demişti. Bu 
sözlerin arkasından da izah etmişti, demişti ki : 
«Türkiye, mütenevvi mahsulleri olan bir mem
lekettir. Türkiye, yeni sulama tesisleri olan 
bir memlekettir. Türkiye, her sahada değişik 
iklim gösteren bir memlekettir. Bir tarafta va
ziyet bozuk olursa, öbür tarafta güzel olur ve 
bunu telâfi eder. Bizim için iyi veya kötü ha
va bahis mevzuu değildir, devamlı surette ikti
sadi ferahlık mevcuttur.» Bugünkü konuşma
sına bakalım, fena yıllar olduğundan bahsedi
yor, mahsul olmadı, diyor ve güçlüklerimiz 
muvakkattir, diyor, kötü mahsul yılları araya 
girmiştir, diyor. O ifade ne idi, bu ifade nedir? 
1951 Menderes'inin noktai nazarı mı, 1956 yılı
nın Menderes'inin noktai nazarı mı doğrudur? 
İşte size bir tenakuz. İki kanaat vardır ki, siz
de, itimat ettiğiniz Hükümetin iki kanaati var-
ki, ya birincisi doğrudur, ya ikincisi doğrudur. 
Arkadaşlar, size soruyorum; hangisine itimat 

$ reyi veriyorsunuz? Ve yine sene 1952, ilk ik

tisadi güçlüklerle karşılaşılmış ve birçok kim
seler dış ticaret açığının süratle kötüye gitti
ğinden, tediye güçlükleri belirdiğinden bahse
diyor. O tarihte Hükümet adma verilen cevap
ları hatırlıyalım; deniliyor ki; bu arızaların 
hepsi muvakkattir, bu arızalar yakın bir za
manda giderilecektir. Bu söz üç, dört ay sür
dü, liberasyon rejimi tadil edildi, liberasyon re
jimine dönülmesi için endişeye lüzum olmadı
ğına dair beyanat verildi; bir daha liberasyo
na dönülmesine imkân olmadığını söyliyenler 
âdeta suçlandırıldı. Halbuki bugün, arkadaş
lar, ne kadar değişik bir haleti ruhiye. Bugün 
ise liberasyondan bahsetmek bir suç teşkil et
mektedir. Deniyor ki ; bu memlekette liberas
yonu nasıl tatbik edebilirsiniz, sizin yapacağı
nız şey kemerleri sıkmaktır. Bu da gösteriyor 
ki, ya bugünkü görüş hatalıdır, ya dünkü gö
rüş hatalıdır. 

Üçüncü bir misal vereyim: Memleket dâhi
linde bâzı mallar piyasadan çekilmeye başla
mıştı. Bunu söyliyenlere darlık yoktur, dedi
ler; pahalılık var, diye feryat başladı, pahalı
lık yoktur, dendi. Aradan bir sene geçti, geç
medi, esbabı mucibesinde pahalılık dolayısiyle I 

.1956 C : 1 
müstehlik istismar ediliyor, şeklinde ifadeler ta
şıyan bir kanun getirildi. Müstehlik istismar 
ediliyor, demek, pahalılık var demektir, bunun 
mânası budur. îşte yeni noktai nazar, işte dün
kü noktai nazar, işte aradaki tenakuzun derin
liği ve darlığı. Kabul ediyorsununz ki, pahalı
lık ve darlık vardır. -

Yüz binlerce ailenin ıstırabından bahsedili
yor. Fakat Başvekil'in veyahut Ticaret Vekili'nin 
ifadesiyle, memlekette kahve yoksa baraj vardır, 
biz bu darlığa baraj yapmak için katlanıyoruz. 
Halbuki, 1954 ün nihayetine doğru yani iki sene 
evvel aynen deniyordu ki, biz envestismanlar yap
tık, birkaç aya kadar bunların semerelerini göre
ceğiz. Pahalılık ve darlığı kaldıracağız. Bugün 
aradan bir seneden fazla geçmiştir, darlık azala
cak yerde artmaktadır. Burada da bir görüş ha
tası vardır. Burada da bir siyasi hata vardır. 
Şimdi bu hatanın tebarüz ettirilmesi maksadiyle 
iktisadi siyaseti tenkid etmek, sizleri yani iktidarı 
itham etmekle siyasi bir maksat güttüğümüz doğ
ru değildir. Zira iktisadi mevzular üzerinde mu
halefet, zannetmem ki, geniş bir propaganda fa
aliyetinde bulunmaya ihtiyaç hissetsin!... Bu mev
zular üzerinde durmamın sebebi, hatalı bir yolun 
mevcudiyetini ortaya koymaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir mesele daha vardır: 
Deniyor ki, Türkiye iktisaden geri kalmış mem
lekettir. Türkiye bir mahrumiyet bölgesidir. Baş
vekilin tabiriyle Türkiye mahrumiyete mahkûm^ 
bir millettir. Bir kere iktisaden geri kalmış mem
leket tabiriyle mahrumiyete mahkûm millet tâbi
rini birbirinden ayırmak lâzımdır. Benim şahsi 
kanaatimce bu memleket mahrumiyete mahkûm 
değildir ve olamaz, iki tâbir, gerilik ve mahru
miyet arasında bir ayırma yapmak lâzımdır, ik
tisaden geri kalmış olmakla iktisaden mahrumi
yete mahkûm bulunmak aynı şey değildir. Bir
çoklarınız Suriye'ye, Irak'a gidiyorsunuz. Bu 
memleketleri gördünüz. Onlar da iktisaden geri 
kalmış memleketlerdir. Fakat acaba mahrumiyete 
mahkûm mudurlar? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Nüfusu
nun ekseriyeti mahkûmdur. 

NİMET SÜMER (Ağrı) — Başvekil, mah
kûm edilmiş dedi. Mahkûm demedi, sözlerini tah
rif etme..., 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Yunanis
tan'a gidiniz, Yunan piyasasına ve fiyatlara ba-
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kmuz, memlekete giren eşyanın tenevvüüne bakı- | 
nız. Acaba bu memlekete mahrumiyete mahkûm 
bir ülke sıfatı verebilir misiniz. Görülüyor ki, bir 
memleket iktisaden geri kaldığı halde halkına 
müreffeh bir hayat temin edebilir. Bütün mesele, 
optimal dedikleri refah şartları altında bir mem
leket, âzami süratle terakki etmek imkânını te
min etmektir. Bu imkân, nasıl temin edilir 
memleketimizde niçin temin edilemedi? 

Arkadaşlar, hükümete tevcih edilmek ica-
eden tenkidlerden en şiddetli bir tanesi, hayat 
pahalılığı ise, diğer bir tanesi de kalkınma siya
setidir. Kalkınma siyaseti, dikkat buyurun, 
kalkınma siyaseti denildiği zaman yapılan ten
kidin mahiyeti şudur, bu memleket, muhtacol-
duğu süratle terakki yolunda ileıiiyememektedir. 
Başvekilin kendisi 1934 ve 1937 seneleri ile mu
kayeseler yaptı. O mukayeseler bizi alâkadar 
etmiyor arkadaşlar. En katî bir lisan ile size 
söyliyeyim, 1939 senesinde Türkiye Garple Şark 
arasında, geri kalmış memleketlerin hepsinden 
ileri ve Garbe yetişmek azminde olan bir mem
leketti. (Soldan, Allah Allah sesleri) Tabiî, 
tabii. 

1939 senesinde orta şarktaki, Şimalî Afrika .'-
daki, Cenubi Asya'daki bütün memleketlere, 
terakki yolunda Türkiye misal olarak gösteril
mekte idi. 

Bu memleketler henüz kalkınma yoluna hiç 
girmemiş iken, biz; onlara medeni bir örnek 
teşkil edecek vaziyette idik. 1954 te, arkadaş
lar, istatistikleri alınız, göreceksiniz ki, bu 
memleketlerdeki istihsal rakamları bizdekilere 
nispette daha süratle ilerlemektedir. Biz, İkinci 
Cihan Harbinin sonunda altın istoku ile çıktı
ğımız halde Almanya'nın ne durumda olduğu 
malûmunuzdur. Biz de 700 milyon dolar iktisadi 
yardım gördük. Biz de iktisadi yardım gördü
ğümüz halde niçin aradaki fark, geri kalmış 
memleketlerle aleyhimize olarak kapanmış, ni
çin ileri memleketlerle aleyhimize olarak açıl
mıştır"? Arkadaşlar, bu nokta üzerinde durmak 
lâzımdır. Yine Başvekilin dediği gibi bir teker
leme yaparak iktisadi kalkınma siyasetini ten-
kid ediyorlar, bu efendiler, kalkınma aleyhinde-
dirler, deyip işin içinden çıkmak olmaz. Bilâkis 
bizim davacı olduğumuz nokta, memlekette kal
kınma hareketlerine icabeden hızın verilmemiş 
olmasıdır, kalkınma hareketlerinin zedelenmiş 
olmasıdır. Niçin kalkınma hareketleri zedelen-
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i mistir"? Bu nokta üzerinde 1951 denberi Bütçe 

Encümeninde nice münakaşalar cereyan etmiş
tir. Muhalefet bir arpa boyu gitmemiştir, diyor
lar1. 

Arkadaşlar, muhalefete henüz girmeden, De
mokrat Parti içinde iken beş sene müddetle bu 
nokta üzerinde Bütçe Encümeninde hararetli 
münakaşalar cereyan etmiştir. Ve bu münaka
şalarda iki tez çarpışmıştır. Birinci tez, hesap
sız bir kalkınmanın taraftarı olan ve edebiyatını 
her gün sizin de, bütün memleketin de dinlemiş 
olduğu bir kalkınma siyasetidir. İkincisi ise, kal
kınma hareketinin müterakki bir tempo ile iler-
liyerek garble aramızdaki mesafenin kapatılma
sını istiyen tezdir. Bu iki tez her noktadan bir
birinden ayrılmıştır. Sözlerimi bitirmeden bu
nu kısaca izah edeyim. 

Bunun tek cevabı dahilî finasman tekniğidir. 
Türkiye'nin kalkınma imkânlarından bahsedil
diği zaman ilk akla gelen haricî tediye mesele
sidir. 

Türkiye hariçten malzeme ithal edebildiği 
nispette baraj kurmak, hariçten malzeme ithal 
edebildiği nispette fabrika yapmak imkânına 
maliktir. Şekerin 200 bin tondan bilmem 400 bin 
tona çıkması ithalâta bağlıdır. Bugün 16 dolar
lık bir hususi iğne bulunmadığı için hastaneler
de göz ameliyatı yapılamaması yine ithalât im
kânlarının kifayetsizliğinden mütevellittir. Bi
naenaleyh Türkiye bir kalkınma siyaseti taki-
betmek istediği takdirde bunun tek bir mihrakı 
vardır; bu da haricî tediye vaziyetidir. 1950, 
1951, 1952 senelerinde bu haricî tediye vaziye
ti üzerinde Hükümet gereken ehemmiyet ve has
sasiyetle durmamıştır. Mevcut bütün krediler 
âzami surette kullanılmıştır. Kullanılan bu kre
diler sayesinde memlekete gelen malzemenin 
kıymetlendirilmesi yani kurulup işler hale geti
rilmesi için Türk liralarına ihtiyaç vardı. Bu 
Türk liraları nasıl temin edilecekti"? Temin edil
mesi için normal yol, sermaye piyasasını teşki
lâtlandırması, millî tasarruf hâsılasının yatırım 
sahalarına doğru kanalize edilmesi idi. Halbuki 
takib'edilen siyaset tam aksi istikamette inkişaf 
etmiştir. Merkez Bankasının avanslarına müra
caat edilmiştir, muhtelif teşekküllere Merkez 
Bankasından 2 milyar 600 milyon liraya kadar 
avans almak salâhiyeti tanınmıştır. Hariçte ya
pılan müzakereler için hazırlanmış bir istatistik 
cetveli var bende. Bu istatistik cetvelinin rakam-
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lanın şu anda tam olarak hatırlamıyorum. Cet
velin tarihi 1954 yahut 1955 tir. Yapılacak en-
vestisnıanlarm yekûnu Türk lirası olarak iki 
milyar altı yüz yahut sekiz yüz milyon lira ola
rak gösterilmektedir. Bu da gösteriyor ki iki -
üç milyara çıkan bir envestisman yapın ak isti-
yen Hükümet, Merkez Bankasından iki milyar 
altı yüz milyon liralık bir avans almıştır. Bu 
avanslarla memleket içinde iştira gücü şişi
rilmiştir. îştirâ gücünden uzun boylu bahsetti
ler, bu, hakikatte suni olarak şişirtilen bir iştira 
gücünün yarattığı yine suni bir muvazenesizlik
tir. Bunun adına, bu şişkinliğin adına enflâsyon 
denmektedir. Zaten enflâsyonun lügat mânası 
şişkinlik demektir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Pa
ra şişkinliği... 

FERİDUN EROİN (Devamla) — Bu şişkin
lik dolayısiyle fiyatların yükselmesi, paranın 
iptizale uğraması üç netice vermiştir, arkadaş
lar. 

Birinci netice : Ortada para bol olduğu için 
şimdiye kadar istihlâk edilmiyen birçok istih
sal maddeleri dâhilde istihlâk edilmeye başlan
mış, dolayısiyle ihracedilememiştir. Yani para
nın erken olarak ve suni olarak bollaşt iril ması 
memleketin döviz kaynaklarından bir kısmını 
d ar altmıştır. 

İkinci netice : Dâhilde fiyatların yükselmesi, 
dünya piyasalariyle dahilî piyasa arasındaki 
muvazeneyi bozmuştur. Yani Türk mallarının 
sürümü gün geçtikçe güçleşmiştir. 

Üçüncü bir netice ile daha karşılaşılmıştır : 
Memlekette para bol. Para bol olduğu için de 
cebinde para olan herkes mal satmalmak isti
yor. Fakat satmalmacak her madde ya ihracatta 
bir kısıntı veya ithalâtta yapılan bir zam de
mektir. Bu yüzden ithalât; genişlemiş, dış tica
ret muvazenemizde bugünkü müzmin ve memle
kette darlık yaratan vaziyeti almıştır. Diğer bir 
ifade ile bugün eğer memlekette pahalılıktan 
bahsediyorsak, bunun sebebi takibedilen dahilî 
finansman sistemi ve enflâsyondur. Eğer 1953 te 
1 milyar yüz küsur milyon lira olan ihracatımız 
1955 senesinde 800 küsur milyon liraya düşmüş
se bunun sebebi yine enflâsyondur. Eğer hariç
ten getirilecek mallara aşırı bir talep varsa bu
nun sebebi de yine dâhildeki para kıymetinin 
iptizalidir. 
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Millî tasarrufla finanse edilen ve millete mal-

edilen bir kalkınma siyaseti takibedilmesL gere
kirken Merkez Bankasından alman yüz milyon
ların ocağı Merkez Bankası dururken niçin pi
yasa erbabına baş vurayım denmesi yüzünden 
enflâsyona gitmiş isek böyle bir siyasetin netice
si olan enflâsyondan doğan ihtikârı önlemek 
üzere evvelâ ihtikâra zemin hazırlıyan iktisadi 
ve içtimai şartlar üzerinde durmak lâzımdır. 

Sözlerimi bitirmeden önce, daha evvel temas 
ettiğim bir noktaya avdet etmek istiyorum. 

İhtikârın bir ahlâk buhranı olduğunu söylü
yorsunuz. Mutabıkım. Fakat bu ahlâk buhranı
nı yaratan iktisadi şartları izale edelim ki bizim, 
sizin ve hükümetin kabahati yüzünden bu ahlâk 
buhranına sürüklenmiş zümreler, bundan böyle 
sizin iktidarın günahı yüzünden hapse girme
sinler. Evvelâ ahlâk şartlarını tesis edelim ve 
ahlâk şartlarının tesisi için zaruri siyasi ve ikti
sadi şartları hazırlıyalım, ondan sonra temaruz 
edenleri cezaya çarptırırız. Çünkü ancak o zaman 
şeriatın kestiği kol acımaz, denebilir. (Sağdan al
kışlar). 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 
Mandalinci, buyurun. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALİNCİ (Muğla) — Muhterem arkadaşım 
Feridun Ergin'in temas ettiği noktalardan bir 
ikisini cevaplamak isterim. Bilhassa Şarki - Al
manya ile Batı - Almanya arasında yapılan mu
kayesenin, zannediyorum ki esaslı bir argüman-
tasyona istinadı mümkün değildir. Şarki - Al
manya inkişaf etmemiştir, Garbi - Almanya in
kişaf etmiştir. -Bu nedendir sualinin cevabının 
gayet kolay olması ieabeder. 

Çünkü muhterem arkadaşlar, Şarki - Alman
ya, Almanya'nın bütünlüğü ihlâl edilmeden ev
vel dahi Almanya camiası içinde iktisaden en 
geri kalan bir yer ve bilhassa teknik cihazlanma 
bakımından en geri olan kısmı idi. Şarki - Al
manya, Garbi - Almanya'nın bir nevi rezervu-
varı, bir nevi deposu halinde bulunmakta idi. 

İkincisi; Şarki - Almanya ile Garbi - Alman
ya arasındaki mühim farkın birisi bilhassa şu
dur : İkinci Cihan Harbinden sonra, konuşma
mın başında da hatırlattığım gibi, Amerikan 
yardımından namütenahi istifade etmiştir. Hal
buki Şarki - Almanya böyle bir iktisadi kalkın
ma yapmak için böyle bir yardımdan mahrum 
kalmıştır. 

— 359 — 



î : 64 16.1 
Üçüncüsü; Şarki - Almanya'daki ekonomik 

şartla, Garbi - Almanya'daki ekonomik şart ta-
mamiyle birbirinden ayrıdır. Garbi - Almanya, 
ekonomisi entegre edilmeksizin Amerikan yar
dımından istifade ettiği gibi geniş Garp âlemi 
içinde namütenahi mahreçlere sahip bulunan bir 
piyasa manzarası arz etmekte olduğu halde Şar
ki - Almanya, Kus ekonomisinin entegre etmiş 
olduğu mahdut bir piyasaya malik bulunmakta 
idi. 

Dördüncüsü; ekonomik hayatın gelişmesi 
için lâzım olan iptidai madde darlığıdır. İpti
dai madde darlığı, Şarki - Almanya'nın kalkınma
sında büyük bir mâni teşkil etmekte idi. Bu mem
leketin ihtiyacı bulunan birçok maddeler Garp 
memleketlerinden gönderilmemekte idi. Garp 
memleketleri, Şarki - Almanya dâhil, demirper
de gerisindeki memleketlere birçok maddelerin 
sevkında ambargo koymuşlardı. Bir başka hu
sus da Şarki - Almanya'da imal edilen malların 
serbest dolar piyasasında hiçbir suretle satış 
imkânına malik bulunmaması dolayısiylo haya
ti imkân bahşeden dolar temini imkânsızlığı kar
şısında bulunmakta idi. 

Sonuncusu; Şarki - Almanya bütün demir
perde gerisinde olduğu gibi sanayii, askerî hu
suslara tercih ettirmiş, halbuki Garbi - Alman
ya'da sosyal ve ekonomik inkişaf esas gaye ola
rak ele alındığı için bu cihetten de Garbi - Al
manya namına bir avantaj meydana gelmiştir. 

Arkadaşımın terör •rejimi hakkındaki sözle
rine gelince : Burada yaptığı mukayesenin, ha
kikaten, bizim memleketimize taallûk ettiğini 
sanmıyorum. Bu hususa muhakkak ki, arkada
şım da kaanidirlcr. Yalnız şunu söylemek iste
rim ki, bu memlekette mevcut terörün de yine 
iktisadi inkişaf âmili olduğu bir vakıadır. Fa
kat bizim bu kanunla istihdaf ettiğimiz gaye, 
hiçbir suretle, memlekette bir terör yaratmak 
değil, ancak istihsal ye istihlâk arasındaki (sir-
küvi) de normal olarak cereyanı icabeden muta-
bıklığı temin ve bu sirküvinin serbest olarak ça
lışmasını engelliydi mânileri ortadan kaldır
maktır. Bu şekilde, zannediyorum ki, arkadaşı
mın bu noktadaki sözlerini cevaplandırmış bu
lunuyorum. Bir başka nokta : Yine kendisinin 
1945 te Türkiye'nin geri kalmış memleketlerin 
en ilerisinde olduğu halde bugün çok gerilerde 
kalmış olduğunu iddia ettiği husustur. Bendeniz 
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konuşmamda yine arz etmiştim. İstikrar hakika
ten nispî olan bir şeydir. Muayyen seviyede is
tikrar tesis etmek mümkündür. Hakika
ten 1945 te memlekette bir istikrar var
dı. Fakat bu istikrar çok aşağı bir se
viyede bir istikrardı. Bu noktadan kendisiyle 
dogmatizm bakımından bir anlaşmazlık içinde 
bulunmaktayım. Kendisi burada merkantilizm 
görüşünü tam bir ifade ile ortaya koydu. Bu 
memleketin servetini âdeta altın stoku nazariye-
siyle ifade etmek istediler. 

Arkadaşlar, hakikaten 1945 te memleketimiz
de şu kadar miktar altın stoku bulunmuş ola
bilir. Fakat bu demek değildir ki.... 

FERİDUN ERGİN (Urfa) — Reis Bey mü
saade eder misiniz? Bir yanlış nokta üzerinde 
duruyorlar. Ben mukayeseye esas olarak 1939 
senesini aldım ve gayet iyi hatırlarlar 1939 se
nesinden evvel bu memlekette kayda değer bir 
altın stoku mevcut değildi. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALİNCİ (Devamla) — özür dilerim. Bi
naenaleyh hiçbir memlekette mevcudolan altın 
stoku ile değil o memlekette umumi ekonomi
nin inkişafının temelini teşkil eden sınai tesisle
rin meydana gelmesidir ki, o memlekete yüksek 
seviyede iktisadi istikrarı temin etmek müm
kündür. Normal envestismandan bahsettiler. 
Kendilerinin bir sözlerini bu münasebetle ce-
vaplıyayım, istihsal ile istihlâk üzerindeki söz
lerimi tekrarladılar. Hakikaten bir memlekette 
normal seviyeye ulaşmış bir memlekette norl-
mal piyasada istikrar vücut bulmuşsa envestis-
man istihsal ve istihlâk marşıyle mütenasibo-
larak yapılır. Bizim memleketimizde, sözleri
min başında arz ettiğim gibi, içinde bulunduğu
muz seviyede kalmayı kabul ettiğimiz takdirde 
bu yola gitmek mümkün olur. Memleketin icap
ları bu yoldaki iktisadi bir kanuna mutlak ola
rak kavuşulabilsin. Fakat, daha yüksek seviye
de bir istikrara kavuşmak icabederse, gayet 
tabiîdir ki aşağı seviyenin istikrar durumunu 
bozmak ve yukarıya doğru tedbirler almak ve 
icabederse envestismanı, iktisat kaideleri dışın
da forse etmek suretiyle bu seviyeye kavuşmak 
fırsatını arayıp bulmak lâzımdır. 

Arkadaşımız, kanunun hem çıkmasını, isti
yor, hem de istemiyor. Ve şunu söylemek iste
rim ki, ahlâk şartlarının teessüsü takdirinde bu 
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işin meydana gelmesini arzu ediyorlar ki, bu, sa
kat bir yoldur. Çünkü kanunun kendisi, selbe-
dilmiş, ahlâkı, bilhassa iktisadi bakımdan tesis 
etmek gayesine matuftur, boldan, alkışlar) 

REİS — Mehmet Hazer Bey, niçin söz iste
miştiniz? 

MEHMET HAZER (Kars) — îki defa hak
kımda konuşuldu, tariz edildi, sataşma oldu. 
(Gürültüler) 

REİS — İşitemiyorum, sataşma mı oldu! 
Yoksa size evvelki sözlerinize muhalif sözler mi 
izafe edildi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Hem sözleri
me muhalif sözler izafe olundu hem de sataş
ma. 

REİS — Kim tarafından? 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başve

kil ve Burhanettin Onat tarafından. 
REÎS — Israr ediyor musunuz ? 
MEHMET HAZER (Kars) — Evet. Evvelâ 

benim söylemediğim bir şeyi bana izafe ettiler. 
REÎS — Divan, bu kanaatte değildir. Israr 

ediyorsunuz, reye arz edeceğim. 
Arkadaşımız, kendisine sataşma olduğunu ve 

sözlerine muhalif sözler, kendisine izafe olundu
ğunu iddia ile söz istiyor. Kendisine söz veril
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

Doğan Köymen. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Grup Re-

isvekili olarak söz istiyorum. 
REİS — Efendim, aynı mevzuda, grup adına 

ancak bir kişi konuşabilir. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Tüzük 

var efendim. 
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REİS — Eskiden verdiğimiz kararlar var. 

Bütçe müzakeresi sırasında bir meselede grup na
mına bir kişi konuşur diye karar verdik. Biz böy
le anlıyoruz Tüzüğü. Eğer aksi kanaatte iseniz 
bir tefsir getirirsiniz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sizin anla
dığınız muteberdir. Demin ismimi yazdırmıştım 
efendim. 

RE IS — İsminizi yazdık. Sıranız gelince ko
nuşursunuz, efendim. 

RAlF AYBAR (Bursa) — Üç aydır böyle 
anlaşılıyor, efendim. Halbuki bu tüzüğün 30 se
nelik tatbikatı var. 

REİS — Müsaade buyurun arz edeyim. Dahi
lî Nizamname, Divanı Riyasetin müzakerelerin 
idaresinde bir kanunu mahiyetindedir. Yani Ri
yaset Divanı bunu tatbik ile mükellef bir idarî 
uzuv halindedir. Aksini iddia ediyorsanız, bir tef
sir getirirsiniz, kabul edilirse Riyaset o tefsire 
uyar. 

Doğan Köymen. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, muhalif muvafık birçok arkadaşlar 
kanun üzerinde konuştular, getirilebilecek tedbir
leri gösterdiler. Bu kanun üç aydan beri Muvak
kat Encümende görüşülmüştür.. 

REİS — Doğan Bey, sözleriniz çok mu? Çok-
sa gelecek İnikada talik edelim. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Peki efen
dim. 

REİS — Efendim vakit geciktiği için 18 Ma
yıs 1956 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üze
re İnikadı kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 18,50 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVAPLARI 

t. — Sivas Mebusu Rifat Öçten'in, İstanbul -
Rami 66. Motorlu Topçu Alayında Karargah Bö
lük Çavuşunu dövdüğü söylenen Yüzbaşı hakkın
da ne muamele yapıldığına dair sualine Millî Mü
dafaa Vekili Semi Ergin'in tahrirî cevabı (7/91) 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Millî Müdafaa Vekilince 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
arz ederim. 5 . V . 1956 

Sivas Mebusu 
Rifat Öçten 

1. Bana vâki müracaata binaen : 

İstanbul - Rami 66. Motorlu Top. Alayı Ka
rargâh Bl. çavuşlarından Mustafaoğlu Zeki De
mirin, Yüzbaşısı Tacettin Saner tarafından çok 
ağırca dövüldüğü ve bu sebeple sol kulağının zarı 
patlıyarak işitme kabiliyetini kaybettiği anlaşıl
maktadır. 

2. Çavuşun halen sıhhi durumu ne merkez
dedir? 

3. Vatani hizmetini ifa eden bu çavuşu, in
saf hissi zail olmuşcasma döven adı geçen yüzba
şı hakkında ne muamele yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Müdafaa Vekâleti 10 . V . 1956 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 101/62 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6 Mayıs 1955 gün ve Kanunlar Md. lüğü 

7 - 91 -1429/5848 sayılı emirleri karşılığıdır : 
İstanbul - Rami 66. Tümen Motorlu Topçu 

Alayı Karargâh Bölüğü çavuşlarından Mustafa
oğlu Zeki Demir'in Bölük K. Yüzbaşı Tacettin 
Saner tarafından dövüldüğüne, bu yüzden sol 
kulak zarının arızalanarak işitme kabiliyetini 
kabettiğine, yüzbaşı hakkında bu suçundan ötü
rü icra kılman takibata, çavuş hakkında yapı
lan muamele ve sıhhi durumuna dair Sivas Me
busu Rifat öçten tarafından yüksek riyasetle
rine verilen ve vekâletimize havale buyurulan 
tahrirî sual takriri üzerine gereken tahkikat ya
pıldı. 

Alman neticeye göre : 
1. 19 . IV . 1955 günü bölük erat koğuşun

da patlıyan bir mermi hakkında ve bu merminin 
patlamasına sebebiyet veren arkadaşlarını siya-
net maksadiyle bölük çavuşlarından Zeki Demir'
in hâdiseyi gizlemesine ve kendisine haber ver
memesine kızan yüzbaşının hâdiseyi bir gün 
sonra başka bir bölük K. mdan öğrenmesi üzeri
ne çavuşu bölük odasına celbederek dövdüğü 
sabit olmuştur. 

2. Çavuşun 21 . IV . 1955 günü kulağın
dan şikâyet ederek viziteye çıkması üzerine alay 
tabipliğince yapılan muayenesi sonunda kulakta 
nezle teşhisiyle bir hafta istirahale ilâcı verile
rek bölüğüne gönderildiği, istirahatın bitmesini 
mütaakıp 30 . IV . 1955 günü tekrar viziteye 
çıkan çavuşun aynı gün mütehassıs muayenesi 
yapılmak üzere Gümüşsüyü Askerî Hastanesine 
sevk edildiği, kulak mütehassısı tarafından 6 gün 
ayakta tedaviden sonra görülen lüzum üzerine 
Gümüşsüyü As. Hastanesine yatırıldığı anlaşıl
mıştır. 

3. Hastahanece yapılan muayene ve te
davi sonunda sol kulaktaki arızanın müessir 
'fiil sonucu olubolmadığı katî şekilde tesbit 
edilemediğinden tahkikat dosyası Tümen K. 
İığmca mağdurla birlikte Adlî Tıp Müessese
sine gönderilmiş, Adlî Tıp Müessesesinin 
3 . X . 1955 gün ve 10071 sayılı raporu ile de 
Çavuş Zeki Demir'in kulak zarı parferasyonu 
ve orta kulak iltihıbı ile müterafik arızanın 
müessir fiil ile illiyyet rabıtası tesbit edileme
miş Ve işitmede devamlı zaıf mahiyeti bulun
madığı bildirilmiştir. 

4. Hâdise hakkında Çavuş Zeki Demir bi
dayette bölük K. nı tarafından dövüldüğüne 
dair şikâyette bulunmadığı için I. Ordu Mf. 
liğince verilen emir üzerine 66. Tümen K. İl
gınca 9 . V . 1955 günü olaydan haberdar olu
narak tahkikata başlanılmış, Yüzbaşı Tacettin 
Saner'in suçu sabit görülerek tevkif edilmiş 
ve hakkında mevkufen tahkikata devam edil
diği 66. Tümen K. lığının 10 . V . 1955 gün ve 
As. Mh. 55/60598 sayılı raporundan anlaşılmış
tır. 
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5. Asta müessiı fiil yapmak suçundan 

maznun olarak hakknıda düzenlenen iddiana
me ile Tümen askerî mahkemesine verilen 
Yüzbaşı Tacettin Saner'in 15 . X I I . 1955 günü 
yapılan duruşması sonunda subay; As. C. K. mm 
117. maddesinin I. fıkrası gereğince tecilen 20 
gün hapse, 250 kuruş harealmmasma mahkûm 
edilmiş, işbu hüküm taraflarca temyiz edilme
mek suretiyle 12 . I . 1956 tarihinde kesinleş
miştir. 

6. Çavuş Zeki Demir'in Bölük K. nı Yüz
başı Tacettin Saner tarafından döğülmesi ne
ticesine dair Sivas Mebusu Riaft öçten'in 
5 . V . 1955 tarihli tahrirî sual takririnde so
rulan 3 maddenin yukarıda 5 maddede cevap-
landırıldığmı, gereğine müsaade Duyurulmasını 
arz ederim. 

M. M. V. 

2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum
luoğlu'nun, Çekerek kazası Belediye Reisi seçimi
ne ve belediyeler emrine yangın arazöz ve alet
leri verilmesi için döviz tahsisi hakkında ne dü-
şünüldüğ'üne dair sualine Dahiliye Vekili Eteni 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/145) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki soruların muhterem Dahiliye Ve- % 

kili tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasım saygılarımla rica ederim. 

Yozgad Mebusu 
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 

1. Çekerek kazası Belediye Refsi seçiminde 
kanuni bir usulsüzlük var mıdır, var ise ne dü
şünülüyor1? 

2. Çekerek Kaymakamlığının Çekerek Be
lediye Reisliğine yazdığı 14 . I I . 1956 tarih ve 
30 sayılı yazıları ile Belediye Reisliğinin 15 . I I . 
1956 tarih ve 46 sayılı cevabi yazıları üzerine ne 
düşünülüyor? 

3. Çekerek Kaymakamlığının Çekerek Be
lediye Reisliğine yazmış olduğu 16 . I I . 1956 
tarih ve 14-4 ve 24 . I I . 1956 tarih ve 24-4 
sayılı yazıları muvacehesinde Yüksek Vekâletçe 
ne yapılması düşünülüyor? 

4. Çekerek Belediye Meclisinin 1580 sayılı 
Kanunun 27 nci maddesine tevfikan vermiş ol
duğu 29 . I I . 1955 tarihli kararma muhalif 
olarak 2 . XI I . 1955 tarihinde yapılan beledi-
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ye reis seçiminin kanunen muvafık olup olma
dığı hakkında ne düşünülüyor? 

5. Son zamanlarda çıkan yangınlar göz 
önünde bulundurularak, iller Bankasınca bele
diyeler emrine verilmek üzere yangın arazöz ve 
aletleri için döviz tahsisi hakkında ne düşünülü
yor? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 11.V.1956 

M. î. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı : 621-303-170 

Özü : Yozgad Mebusu Ömer 
Lûtfi Erzurumluoğlu'nun su
al takriri Hk. 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
26 . III . 1956 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-145-11171/2499 sayılı yazüariyle alman Çeke
rek kazası Belediye Reisi seçimine ve belediyeler 
emrine yangın arazöz ve aletleri verilmesi için 
döviz tahsisi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Yozgad Mebusu Öm'er Lûtfi Erzurumluoğlu ta
rafından verilen tahrirî sual takriri üzerine ya
pılan inceleme neticesinde : * 

1. Çekerek kazası Belediye Reisi seçiminin, 
Belediye Kanununun 89 ncu maddesine uygun 
olarak yapıldığı ve aynı madde gereğince vali 
tarafından tasdik edildiği anlaşılmıştır. 

2. Tahrirî sual takriri üzerine muttali olu
nan Çekerek Belediye Reisliğinin Çekerek kay
makamlığına yazdığı 15 . II . 1956 gün ve 46 
sayılı tahriratın 29 . X I . 1955 tarihli Belediye 
Meclisi kararı hilâfına indi olarak yazıldığı an
laşılmıştır. Zira bu toplantıda Belediye Kanu
nunun 27 nci maddesine göre sihri akrabalıkla
rı tebeyyün eden müstakil azalardan Dursun 
Doğançay'ın âzalıktan çıkarılmasına ve yerine 
yedek âza Yakup Caner'in asıl âzalığa alınma
sına dair bir karar ittihaz edilmemiştir. 

Kaymakamlığa belediye meclisi kararı hilâ
fına malûmat veren belediye reisvekili hakkın
da gerekli tahkikatın yapılması hususu valiliğe 
tebliğ edilmiştir. 

3. Belediye meclisi âzalarının hısımlık de
recelerine göre bir mecliste birleşmelerinin ca
iz olup olmadığına karar vermek salâhiyeti be
lediye meclisine aittir. Bu bakımdan Çekerek 
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kaymakamlığının azaların meclise, girmesini me-
nedici mahiyetteki 16 . II . 1956 gün ve 14/4 ve 
24 . II . 1956 gün ve 21/4 sayılı yazıları kanu
na mugayir bulunduğundan badema bu gibi mü
dahalelerden tevakki edilmesi hususunda kay
makamın nazarı dikkati çekilmiştir. 

4. Belediye Meclisinin 29 . XI . 1955 tarih
li toplantısında sihriyet durumlarına itiraz edi
len iki azanın ihracına karar verilmemiş yalnız 
talepleri veçhile o günkü toplantıya iştirak et
memeleri kabul edilmiştir. Bu bakımdan 
2 . XII . 1955 tarihli toplantıda 29 . XI . 1955. 
tarihli karara muhalif olarak verilmiş bir ka
rar yoktur. 

2 . XII . 1955 tarihli oturumda Dursun Do-
ğançay'm meclise alınması yolundaki 27 nci 
maddeye mugayir olarak alınan kararda mez
kûr kanunun 74 ncü maddesine göre Vilâyet 
İdare Heyetince iptal edilmiştir. 

5. Yurdumuzun birçok şehir ve kasabaları
nın arazözlere ve diğer yangın söndürme cihaz 
ve malzemesine olan büyük ihtiyacı nazarı dik
kate alınarak 100 arazöz ve teferruatı için 
3 , 5 - 4 000 000 liralık döviz tahsis edilmesi iller 
Bankası Umum Müdürlüğünce Maliye Vekâle
tine arz edilmiş ve muvafakat istihsal olunduğu 
takdirde derhal arazöz mubayaa ederek şehir 
ve kasabalara tevzi edilecektir. 

Bu hususta Maliye Vekâletinden alman 
27 . IV . 1956 gün ve Hazine U. Md. Kambiyo 
Md. 503576/37-12 sayılı yazıda da : 

Bâzı belediyelere bu konuda döviz tahsisi 
yapılmış olduğundan mükerrer tahsislere mey
dan verilmemesi için istenen arazözler hangi 
belediyelere ait bulunduğunun ve birim fiyatla
rının tasrih edilmemesinin İller Bankası Umum 
Müdürlüğüne yazıldığı bildirilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

3. — Ankara Mebusu 8 ey fi Kurtbek* in, Ha
vayolları için yeni satmalmmış olan D. H. Heron 
tayyarelerine dair sualine Münakalât Vekili Arif 
Demirer'in tahrirî cevabı (7/161) 

12 . IV . 1956 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki suallerin Münakalât Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ-
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letlerini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Seyfi Kurtbek 

1. Havayolları için yeni satmalmmış olan. 
D. H. Heron tayyarelerinin satmalma muamele
leri nasıl cereyan etmiştir? 

2. Bu tayyareler servise gireli hangi tarih
lerde ne gibi arızalar göstermiştir? 

3. Bu tayyareler ne zaman ve niçin servis
ten kaldırılmıştır? 

4. Bu tayyarelerden kaç tanesi ne kadar 
müddetle âtıl kalmıştır? Ve bundan dolayı idare
ne kadar zarar etmiştir? 

5. Dünya havayollarında bu tip tayyreleri 
hangi şirketler kullanmaktadır? 

6. Yeni kurulan Havayolları Şirketinin hisse
darları kimlerdir ve ne kadar hisseleri vardır? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 16 . V . 1956-

Sivil Havacılık Dairesi Reisliği 
Şubesi Teknik İşler Md. 

Dosya No. 8/52 
Kayıt No. 1061/5382 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
12 . IV . 1956 gün ve Umumi Kâtip, Kanun-

" 1ar Müdürlüğü 7-161/2575/11595 sayılı yazınıza. 
cevaptır: 

Devlet Havayolları için satmalmmış olan 
Heron tayyareleri hakkında Ankara Mebusu 
Seyfi Kurtbek tarafından sorulmuş olan sualle
rin cevapları aşağıda açıklanmıştır: 

1. Devlet Havayolları için yeni alman De 
Havillând Heron uçaklarının satmalma muame-
lerinin cereyan tarzı şöyle olmuştur: 

1953 yılı Kasım ayında, Devlet Havayolları
nın elinde bulunan uçakların ekserisinin reviz
yon müddetlerini doldurmuş olması neticesinde 
uçak sayısının azalması sebebiyle âcil tedbirler 
alınması zaruretinde kalınmış ve yapılan uzun 
etüdler sonunda varılan karar ile aşağıda arz 
olunan faktörler göz Önünde bulundurularak 
Heron uçaklarının mubayaa edilmesi cihetine 
gidilmiştir: 

İç seferlerdeki izdihamı önliyebilmek, hiç de
ğilse hafifletmek için satınalınacak uçakların 
1954 yılı yaz mevsiminde servise girmeleri zaru
reti karşısında «erken teslim» keyfiyeti, tercih. 
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sebeplerin bellibaşlı unsurlarından olmuştur. 
Memleketimizin bilhassa _iç hatlar ihtiyacını 
karşılamak maksâdiyle idarenin elinde mevcut 
DC-3 tayyarelerinin yerine ikame edilebilecek 
teknik ve ekonomik vasıfları haiz bir tayyare 
tipinin dünya piyasalarında mevcut bulunma
dığı dünya havacılığı âleminde kabul edilmiş 
bir hakikattir. 

Bu sebeple, DC-3 den daha küçük, fakat 
memleket içi seferler için kullanışlı, maliyeti 
ucuz ve bilhassa teslim müddeti kısa olan bir 
tayyare tipi üzerinde inceleme yapılmıştır. 

O tarihte bu kategoriye dâhil tayyareler ara
sında. İngiltere'de DOVE, PRINCE, PERCİ-
VAL, IIERON ve Amerika'da BEECHCRAFT 
uçaklarının evsafı üzerinde mukayeseli etüdler 
yapılmış ve bunlar arasında De Havillând fir
masının imal ettiği Heron uçaklarının bir inti
kal zamanında memleketin âcil ihtiyacını karşı
lama bakımından DC-3 lere yardımcı olacağı 
kanaatine varılmış ve aşağıdaki rüçhaniyet se
bepleri üzerinde durulmuştur: 

a) Heron uçakları 14-17 kişilik, diğerleri 
ise 8-12 kişiliktir. Mevcut istatistikler, 8-9 kişi
lik bir tayyarenin artık maksadı karşılıyama-
yacağını, göstermektedir. 

b) İdarece sefer yapılması düşünülen İstan
bul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Akhisar Eskişe
hir, İzmir, Afyon, Ankara gibi memleketin Batı-
bölgelerinde Heronlarm işletme ve ütilizasyon 
ekonomisi uygundur. 

c) Ufak da olsa ilk 4 motorlu bir tayyare ol
ması dolayısiyle daha ileride alınacak daha bü
yük tip tayyarelere adaptasyonu sağlıyacaktır. 

d) ICAO standartlarına göre «A» katagori-
sine uygundur ve performans durumu elverişlidir. 

e) Bilhassa, çok mühim bir faktör olan tes
lim şartı ve müddeti en uygun olanıdır. 

f) İşletme ekonomisi bakmamdan DC-3 1er 
ile mukayese edildiğinden en az bu tip uçaklar 
ekonomik olduğu görülmüştür. 

Yukarıda arz olunan rüçhaniyet sebepleri 
göz önünde bulundurularak bu tip uçaklardan 
8 - 1 0 aded satmalmması hususunda 30.XI.1953 
tarih ve 8736/25178 sayılı yazı ile Münakalât 
Vekâletinden müsaade istenilmiş ve müsaade ve
kâletin 4 . XI I . 1953 tarih ve 8-25/1926/1214 
sayılı cevabi yazısı ile istihsal olunmuştur. 

Bu müsaadeyi mütaakıp İcra Vekilleri Heye
tinin 18 . XII . 1953 tarih ve 1441 sayılı kararı 
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istihsal edilerek 6149 sayılı Kanuna istinaden 
satmalma komisyonunca ittihaz olunan 8.II.1954 
tarih ve 495 sayılı karar üzerine satmalma işine 
fiilen başlanmıştır. İlk olarak De Havilând fir
ması ile 11 . I I . 1954 tarihinde bir esas muka
vele akdolunmuştur. Bu mukaveleye göre muba
yaa olunacak 7 aded HERON II uçağının beheri 
45 580 Sterlin olup uçaklar mukavelenin taraf
larca imzasından 5 ay sonra ve ayda ikişer aded 
olmak üzere teslim edilecekler, uçak bedellerinin 
% 25 i sipariş anında % 15 i tayyarelerin fab
rikada tesellümü anında ve mütebaki % 60 ı da 
4 senede 6 şar aylık taksitler halinde tediye olu
nacaktır. Bu tarz tediye esas olmak üzere 
Maliye Vekâletinden 9 . I I I . 1954 tarih ve 
593573/1812 sayı ile 500 000 Sterlinlik döviz 
tahsis olunmuştur. 

Aktedilen mukavele gereğince uçakların 1954 
senesi yaz mevsiminde hizmete girmeleri icabe-
derken tediyedeki bâzı malî güçlükler sebebiyle 
uçaklar ancak 1955 yılı Şubat ve Mart aylarında 
memlekete getirilip hizmete sokulabilmişlerdir. 

Yukarıdaki mâruzâttan anlaşılacağı veçhile 
Heron uçaklarının mubayaa muameleleri, Müna

ka lâ t Vekâletinin tasvibi, Maliye Vekâletinin 
muvafık mütalâasını mütaakıp İcra Vekilleri 
Heyeti kararı istihsâl edilerek 6149 sayılı Ka
nuna istinaden cereyan etmiş bulunmaktadır. 

2. Heron uçaklarının servise girdikleri Mart 
1955 tarihinden bu güne kadar her tip uçakta, 
kullanmadan mütevellit normal ve mûtad olan 
arızalardan başka işletmeyi aksatacak hiçbir 
arıza kaydedilmemiştir. Bir senelik faaliyet müd
deti içinde beher uçak başına vasati olarak 800 
saatlik uçuş yapılmıştır ki bu netice memleke
timizin işletme şartları muvacehesinde yepyeni 
bir tip tayyare için şayanı memnuniyet bir ne
tice olarak mütalâa edilmek lâzımgelir. Bir se
nelik işletme faaliyeti içinde gövde üzerine iniş 
ile neticelenen iki vaka kaydedilmiş olup bun
ların sebepleri efkârı umumiyeye yanlış olarak, 
iniş takımlarının teknik bir hata sebebiyle açıl
mamış olduğu, şeklinde aksetmiştir. Her iki 
vakadan sonra yerli ve yabancı uzmanlarımızın 
iştiraki ile yapılmış olan tahkikat neticesinde 
Uçaklarda hiçbir teknik arızanın bulunmadığı 
ve her iki vakanın da sadece pilotun iniş takım
larını çıkarmayı unutarak inişe geçmesinden ile
ri geldiği kati olarak tesbit edilmiştir. 
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3. Heron uçakları firmasınca yapılmış olan 

tecrübeler neticesinde istikamet dümeni ile il
gili bir çubuğun 400 saatte bir değiştirilmesine 
karar verilmesi ve bu kararın firması ve İngi
liz Hükümeti Sivil Havacılık Dairesi tarafın
dan bu uçakları kullanan memleketlere tebliğ 
edilmesi üzerine elimizdeki uçakların uçuş saat
lerinin bu hududun üzerinde bulunması sebebiy
le 4.D7.1956 tarihinde servisten kaldırılmıştır. 

De Havilland firması yeni ve sağlam parça
ları derhal uçak postası ile bilâbedel memle
ketimize göndermiş ve bu parçalar yerlerine ta
kılarak uçaklar 8 . I V . 1956 tarihinde tekrar 
servise sokulmuştur. Bu suretle uçaklar ancak 
4 gün servis harici kalmışlardır. Bu keyfiyet 
havacılık âleminde normal bir keyfiyet olup kul
lanma neticesinde elde edilen tecrübelere istina
den zaman zaman uçaklarda tadilât yapılır ve 
bu malûmat kullanıcılara yayınlanır. 

4. Yukardaki maddede izah olunduğu gibi 
Heron uçaklarından 6 adedi 4 gün müddetle âtıl 
vaziyette kalmışlardır. 

Uçakların âtıl kaldıkları müddet zarfında 
Türk Havayolları Heron uçakları yerine DC-3 
uçaklarını ikame etmek suretiyle seferleri ida
me etmiş ve idare bu yüzden hiçbir zarara uğ
ramamıştır. 

5. Dünya havayollarında bu tip tayyare
leri aşağıda sıralanmış olan havayolları kullan
maktadırlar : 

Japon Airlines — Japonya. 
Garud Airlines —• Endonezya. 
U. A. T. — Fransız Garbi - Afrikası. 
BEA — İngiltere. 
Branthens Airways — Norveç. 
Dragon Airways — İngiltere. 
Butler Air Transport — Avusturalya. 
British West African Airvvays Indian Air

lines Corp. — Hindistan. 
Newzeeland National Airways — Yeni Ze

landa. 
6. Yeni kurulan Türk Havayolları Anonim 

Ortaklığının hissedarları ve hisse miktarları 
aşağıda gösterilmiştir: 
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58 099 500 lirası kurucu Hazine. 
1 000 000 lirası kurucu PTT İşletmesi 

Umum Müdürlüğü 
500 000 lirası kurucu Antaş Havacılık ve 

Turizm Ltd. O. 
200 000 lirası kurucu Mehmet Fuat Asmaz-

oğlu 
100 000 lirası kurucu TCDD İşletmesi 

Umum Müdürlüğü. 
20 000 lirası kurucu Abidin Mortaş 
5 000 lirası kurucu Rıza Çerçel. 
1 000 lirası kurucu Muhittin Asral. 
10 000 lirası kurucu Cumhuriyet Matbaa

cılık ve Gazetecilik T. A. §. 
5 000 lirası kurucu Sedat Simavi Halefleri 

Haldun ve Erol Simavi Kol. Şti. 
5 000 Lirası kurucu Safa Kılıçlıoğlu 
5 000 lirası kurucu Ercüment Karacan. 
1 000 lirası kurucu Vatan Gazetecilik ve 

Matbaacılık T. A. Ş. 
2 500 lirası kurucu Faruk Gürtunca. 
1 000 lirası kurucu Kâzım Şinasi Dersan 

ve ortakları Akşam Komandit Şti. 
5 000 lirası kurucu Yeni İstanbul Neşriyat 

Ltd. Şti. 
5 000 lirası kurucu Halil Lûtfi Dördüncü. 
1 000 lirası kurucu Dr. Osman Nebioğlu. 
5 000 lirası kurucu Doğan Kardeş Yayın

ları A. Şt. 
5 000 lirası kurucu Tefdruk Matbaacılık 

Sanayii Anonim Ş. 
5 000 lirası kurucu Alaeddin Kıral. 
5 000 lirası kurucu Mithat Perin. 
1 000 lirası kurucu Dünya Basın Yayın ve 

Ticaret Ltd. O. 
1 000 lirası kurucu Yusuf Ziya Ortaç 
5 000 lirası kurucu Ethem İzzet Benice. 
1 000 lirası kurucu İleri Matbaacılık ve 

Neşriyat T. A. Ş. 
1 000 lirası kurucu Selim Baban. 
5 000 lirası kurucu Selim Ragıp Emeç. 
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

7. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

Samsun öğretmenler Derneği Reisliği tara
fından gönderilen ve Kadro Kanununun kabu

lü münasebetiyle öğretmenlerin şükranlarını 
bildiren telgraf. 

»m<t 
T. B. M. M. Matbaam 


