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3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umumi-

yeye maruzatı 
1. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut 

Okaygün'ün, 6731 sayılı Millî Korunma 
Kanununun muvakkat ikinci maddesinin 
tadiline dair olan kanun teklifinin geri-
verilmesine dair takriri (2/417, 4/273) 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
giriş tarifesi cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki 5983 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair takriri (2/381, 4/275) 

5. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-

ııın, Nusaybin ovasının sulanması için ya
pılacak tesisata dair Dahiliye, Maliye ve 
Nafıa Vekillerinden şifahi suali (6/314) 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ-
lu'nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunun
daki son tadilleri kaldıran kanun lâyiha -
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sının ne sebeple geri alındığına dair suali
ne Başvekil adına Adliye Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/312) 213:217 

3. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
Amerika'dan geniş ölçüde ekonomik kredi 
sağlanüacağı hakkındaki söylentiye dair 
sualine Hariciye Vekâleti Vekili Etem 
Menderes'in şifahi cevabı (6/327) . 217:220 

4. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin ve 
sair adliye memurlarının terfihleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Adliye Ve
kilinden şifahi suali (6/329) 220 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, 1956 yılı Şeker İstihlâk Resmi ile Dev
let bütçesinin umumi varidat tahsilâtına, 
1955 ve 1956 yıllan şeker satışları mikta
rına ve ihracedilen şeker ile son defa fi
yatlara yapılan zamma dair Başvekilden 
olan sualine Maliye Vekili Hasan Polat-
kan ve İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun şifahi cevapları (6/330) 220:233 

6. — Edirne Mebusu Cemal Köprülü'-
nün, «İcra organı karşısında hâkimlerin 
istiklâli» adlı konferansın Ankara Valili
ğince menedildiğinin doğru olup olmadığı-



Sayfa 
na dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/331) 233 

7. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, başta Ankara ve istanbul olmak 
üzere bâzı şehirlerde ele alman imar hare
ketlerine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/332) 233 

6. — Müzakere edilen maddeler 233 
1. — İnegöl'ün, Elmaçayır köyünün 24 

numaralı hanesinde kayıtlı Alioğlu, 
1935 doğumlu, Bayram Ali Yeşil'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (3/400) 233 

İskân kanunu lâyihasını müzakere etmek üze
re muvakkat bir encümen teşkili kabul olundu. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Başve
kil ve "Vekillerin vazife ve mesuliyetlerine dair 
^anun teklifi, teklif sahibinin talebi üzerine, ge
liverildi. 

Sayın mebuslardan bâzüarına izin verilmesi 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi kabul edildi. 

Suallerden önce diğer işlerin görüşülmesine 
dair takrir kabul olundu. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Me
busu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan Kan
gal'ın, haklarında yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Devre sonuna bırakılmasına dair Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatasının müzake
resine devam ve aynen kabul olundu. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, hakkında 
yapılmak istenen takibat ve muhakemenin Devre 
sonuna bırakılmasına dair Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası kabul edildi. 

Eski Adliye Vekili merhum Osman Şevki Çi-
çekdağ hakkında Meclis tahkikatı açılması talebi
nin, adı geçen vekilin vefat etmiş bulunmasından, 
reddine, 

Bir kaza sebebiyle vefat etmiş olan Durmuş 

Sayfa 
2. — Üstünü öldürmekten maznun III 

ncü Korugan Tb. I nci Bl. erlerinden Mus-
tafaoğlu Ali Kınalı 'nm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (3/473) 233:239 

B — Tahriri sual ve cevabı 239 
1. — Balıkesir Mebusu Enver Güreli'-

nin, Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri 
tazminat Kanununun 1 nci maddesinin C 
bendinde yazılı talimatnamenin tatbik 
edilip edilmediği hakkındaki sualine Millî 
Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'in 
tahrirî cevabı (7/270) 239:240 

Toprak mirasçılarının, tazminat verilmesi ve4 ge
lir bağlanması hakkındaki taleplerinin reddine 
dair olan Arzuhal Encümeni mazbataları kabul 
olundu. 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'ın, 
Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, ve yine 
Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, 
Bursa Mebusu İbrahim öktem ve Tokad Me

busu Hasan Kangal'ın, haklarında yapılmak iste
nen takibat ve muhakemenin Devre sonuna bı
rakılmasına dair Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbataları kabul olundu. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nusaybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden şifahi 
suali, sahibi hazır bulunmadığından, 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, Mil
letvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadilleri 
kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple geri alın
dığına dair Başvekilden şifahi suali, sahibi ha
zır bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Amerika'
dan geniş ölçüde ekonomik kredi sağlanılacağı 
hakkındaki söylentiye dair Hariciye Vekilinden 
şifahi suali, Hariciye Vekâleti Vekili Eteni Men
deres'in talebi üzerine 16 . I I . 1957 Cuma gün
kü İnikada talik edildi. 
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Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş vilâ
yeti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde köp
rüler inşa edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Nafıa Vekilinden şifahi sualine Nafıa 
Vekili Eteni Menderes cevap verdi. 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, zabıt 
kâtipleriyle mübaşirlerin ve sair adliye memur
larının terfihleri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Adliye Vekilinden şifahi sualf} Adliye Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk, 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 1956 yılı 
Şeker istihlâk Resmi ile Devlet bütçesinin umu
mi varidat tahsilâtına, 1955 ve 1956 villan şe

ker satışları miktarına ve ihraeedilen şeker ile 
son defa fiyatlara yapılan zamma dair Başve
kilden şifahi suali, sahibi hazır bulunmadıkla
rından, gelecek İnikada bırakıldı. 

15 . I I . 1957 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere înikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, kar 

dolayısiyle kapalı olan Elâzığ - Çemişgezek 
yolunun açılması hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri Dahili
ye, Nafıa ve Millî Müdafaa Vekâletlerine gön
derilmiştir. (6/336) 

Tahrirî sualler 
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-

nun, Gevaş Kaymakamı Necati özdemir hak
kında vâki şikâyet dolayısiyle ne muamele ya
pıldığına dair tahrirî sual takriri Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/306) 

2. — Edirne Mebusu Cemal Köprülü'nün, 
Edirne Tarım Ceza Evinde idare memuru iken 
vazifesine son verilen Şaban Kaman'm beraet 
ettiği halde açıkta bulunması sebebine dair 
olan tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine gön
derilmiştir. (7/307) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Mazbatalar 
1. — 1957 malî yılı Muvazene! Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) (Ruznameye) 

2. — Ankara üniversitesi 1957 malî yılı Büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/575) (Ruznameye) 

3. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/576) (Ruznameye) 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/577) (Ruzna
meye) 

5. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/578) (Ruznameye) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/579) (Ruzna
meye) 

7. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/580) (Ruzna
meye)^ 

8. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/581) (Ruznameye) 

9. — İstanbul Üniversitesi 1957 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/582) (Ruznameye) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/583) (Ruznameye) 

11. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/584) (Ruznameye) 

12. — Orman Umum Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/585) (Ruznameye) 

13. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı 
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Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/586) (Ruznameye) 

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/587) (Ruznameye) 

15. — İş kazalariyle meslek hastalıkları ve 
Analık sigortaları hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bir maddesinin 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Edirne mebuslarına kadar yoklama yapıl-

di). 

REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 
1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası dünden 

1. — Tünedi Mebusu Bahri Turgut Ökay-
gün'ün, 6731 sayılı Millî Korunma Kanununun 
muvakkat ikinci maddesinin tadiline dair olan 
kanun teklifinin geriverümesine dair takriri 
(3/417, 4/273) 

REÎS — Takriri okuyoruz, efendim . 

13 . I I . 1957 
Yüksek Reisliğe 

6731 sayılı Millî Korunma Kanununun mu
vakkat ikinci maddesinin tadiline dair olan ka

m u n teklifimi geri alacağımdan, gereken muame
lenin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla ri
ca ederim. 

Tunceli 
B. T. Okaygün 

REÎS — Geriverilmiştir, efendim. 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 

kaldırılmasına ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun lâyihası ve Çalışma Encümeni 
mazbatası (1/554) (Ruznameye) 

16{ —1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sı ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/629) (Ruz
nameye) 

itibaren tabı ve mebus arkadaşlara tevzi edil
meye başlanmıştır. Tensip buyurulursa 20 Şubat 
Çarşamba günü bütçe müzakerelerine başlanması 
hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Çarşamba 
günü bütçe müzakeresine başlanacaktır. 

I Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş tarifesi 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki 5983 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek-
lemnesi hakkındaki kanun teklifinin geriverüme
sine dair takriri (2/381, 4/275) 

REÎS — Bir takrir daha vardır, onu da oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş tarife

si cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki 5983 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkındaki Kanun teklifimin geriverilmesi-
ni rica ederim. 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

REÎS — Geriverilmiştir. 
, I Suallere geçiyoruz, efendim. 
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REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Muhlis Görentaş (Van) 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞtFAHt SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'ntn, Nu
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata 
dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden şi
fahi suali (6/314) 

REİS — Arslan Bora arkadaşımız buradalar 
mı? (Yok, sesleri) Sual sahibi arkadaşımız ikinci 
defa bulunmadıkları için sual düşmüştür. 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son ta
dilleri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple ge
ri alındığına dair olan sualine Başvekil adına Ad
liye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi ce
vabı (6/312) 

REÎS — Yusuf Azizoğlu arkadaşımız bura
dalar mı? (Burada, sesleri) Başvekil adına Adli
ye Vekili arkadaşımız cevaplandıracakları için 
suali okutuyorum: 

21 . XII . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sualimin Başvekil tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıy
la rica ederim. 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

Dördüncü Adnan Menderes Hükümetinin 
14 . XII . 1956 tarihli programında aynen (Seçim 
Kanununda intizamı temin ve vatandaş rey ve ar
zusunu daha iyi tahakkuk ettirmek mülâhazası 
ile yapılmış olan son tadilâtın lüzumsuzluğu ya
nında türlü menfi tefsirlere yol açmış bulundu
ğu görüldüğünden bu mahzurun da ortadan kal
dırılmasına teşebbüs edeceğiz) tarzında sarih bir 
taahhüt mevcuttur. 

Bu taahhüde müsteniden Seçim Kanunundaki 
son tadilleri kaldıran bir lâyiha hazırlanarak alâ
kalı encümenlerce de kabul edilip Meclis günde
mine alınmışken, malûm olmıyan sebeplerle mez
kûr lâyiha Hükümetçe geri alınmıştır. 

a) Bu lâyihanın geri alınmasının mucip se
bepleri nelerdir? 

b) Hükümet mezkûr tadili aynen veya başka 
bir şekilde yeniden Meclise getirmek niyetinde 
midir? 

Bu takdirde bu, hangi tarihte mümkün olabi
lecektir? 

c) Aksine bir beyanla yeniden itimat reyi 
almadıkça Hükümet programındaki taahhütlerini 
ifa etmemek yetkisini haiz midir? 

d) Demokrat Partinin muhalefet devrindeki 
beyan ve taahhütlerinin de ışığı altında Hüküme
tin topyekûn seçim mevzuatı ve seçim sistemleri 
hakkındaki görüşü nedir ? 

REÎS — Adliye Vekili 
ADLİYE VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, Di
yarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu arkadaşımı
zın, Milletvekilleri Seçimi Kanununda 6428 sa
yılı Kanunla yapılan tadilâtın kaldırılmasına 
dair olan kanun lâyihasının geri alınması sebep
leri hakkındaki sual takririne sayın Başvekili
miz adına cevabımı arz edeceğim. 

A) Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
rinin kaldırılmasına dair 6428 sayılı Kanunun 
ilgasına ve bunun yerine 5545 sayılı Seçim Ka
nununun eski hükümlerinin aynen meriyete ko
nulmasına dair hükümetçe hazırlanıp Yüksek 
Meclise takdim edilmiş bulunan kanun lâyiha
sının, encümenlerdeki tetkik ve müzakeresi sı
rasında esasa müessir ehemmiyetli tadil takrir
leri verilmiş ve ayrıca muhtelif kanun teklifle
ri yapılmış olması hasebiyle keyfiyetin yeniden 
tetkiki için bahis mevzuu olan lâyiha geri alın
mıştır. Şu halde arkadaşımın ileri sürdüğü, lâ
yihanın geri alınma sebeplerinin malûm olma
dığı yolundaki iddia varit değildir. Esasen bu 
geri alınma sebepleri yüksek huzurunuzda mu
kaddema açıklanmış idi. 

B) Seçim mevzuuna taallûk eden kanunun 
bizatihi arz ettikleri ehemmiyet ve bu hususta 
yapılmış olan kanun tekliflerinin ve verilen tak
rirlerin seçim mevzuatımızı esaslı bir surette 
değiştirecek mahiyette mühim ve çeşitli yeni 
hükümleri ihtiva etmesi nazara alınarak bu mev
zu hassasiyetle tetkik edilmektedir. 

Mevzuubahis tetkikat ve faaliyet ikmal edil
medikçe, lâyihanın alacağı şekil hakkında ha
len bir şey denilemiyeceği gibi, bu hususta ta
rih beyanı-da mümkün görülememektedir. 
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Mamafih, hükümetin biraz evvel işaret etti

ğim mucip sebeplerle geri almış bulunduğu 
mezkûr kanun lâyihasının ihtiva ettiği hüküm
ler, arkadaşımız Muammer Alakant tarafından 
bir teklifle Yüksek Meclise getirilmiş ve halen 
Teşkilâtı Esasiye Encümeninde, bu husustaki 
diğer tekliflerle birlikte müzakere mevzuu ya
pılmış bulunmaktadır. Azizoğlu arkadaşmı da, 
arzu buyurduğu takdirde, ayrıca böyle bir tek
lifle huzurunuza gelmekte serbesttir. 

C) Dördüncü Menderes Hükümeti Progra
mı, Demokrat Parti iktidarı programı olan ve 
seçim beyannamesi olarak dav milletçe tasvibe-
dilmiş bulunan, Birinci Menderes Hükümeti 
Programındaki esas ve prensiplerin bir temadi 
ve ikmalinden başka bir şey değildir. 

Hükümetler değiştikçe, bir program yapıl
ması kanun icabı olduğu cihetle Dördüncü Men
deres Hükümeti de Büyük Millet Meclisine es
ki programının devamı mahiyetinde bir prog
ram takdim ederek Yüksek Meclisin itimadını 
almış ve yine Yüksek Meclisin yakın kontrol 
ve murakabesi altında tahassül eden umumi ka
naat neticesi de bu itimadı devam ettiregelmiş-
tir. 

îktidara geldiği günden beri program icap
larını yerine getirmek hususunda büyük bir ti
tizlik ve hassasiyet gösteren hükümet, bugün 
sekizinci bütçesini Yüksek Meclise takdim et
mek üzere olduğuna ve şimdiye kadar takdim 
kıldığı bütçeler dolayısiyle veya muhtelif vesi
lelerle, Meclisi Âlinin, hükümete karşı olan iti
madının daima teeyyüt ve tekerrür eylemiş bu
lunduğuna göre, bu hususu, hükümet progra
mındaki ana prensiplerin milletin arzusuna uy
gun bir şekilde tahakkuk ettirilmekte olduğu
nun en bariz bir delilini teşkil eder. 

D) Seçim mevzuundaki suale gelince : Bu 
husus esasen hükümet programında tasrih edil
miş bulunmaktadır. 

BEİS.— Yusuf Azizoğlu. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlarım, tam iki ay önce Yüksek-Ri
yasete takdim ettiğim bir sual takririnin, uzun 
bir bekletilişten sonra, binbir nâzü niyat ile, ni
hayet muhterem Adliye Vekili tarafından ce
vaplandırılması lûtfu bahşedilmiştir. (Soldan, 
«bu ne nezaket?» sesleri) 

Muhterem Vekilin beyanlarını hep beraber 
dinledik. Suallerinde, cevap ve izahını arz etti-
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ğim hususları bulmak maalesef mümkün olma
mıştır. Bilhassa Adliye Vekili Beyefendinin 
işaret ettikleri gibi, açık bir esbabı mucibe ile 
geri alındığı ifade edilen Seçim Kanununun akı
beti maalesef ifade ettikleri, gibi olmamıştır. 
Muhtelif sual vesileleriyle ve gazetecilere ve 
memleket efkârı umumiyesine vâki beyanlariyle 
Başvekil, tarafından bu mevzuun sarih bir izahı 
yapılmadığı meydandadır. Hükümet programın
da, yani Meclisin son defa itimadına mazhar 
olan hükümet programında, birtakım mahzur
lara sebebiyet verdiği açıkça ifade edilen Seçim 
Kanununun tadil edileceği ifade edildiği ve ta
sarı Yüksek Meclise getirilmiş olduğu halde 
bunun geri alınışı hakkında bugüne kadar her 
hangi aydınlatıcı bir izahat verilmemiş bulunu
yor. Ve ben de hepimizin kafasında bir istifham 
şeklindeki bu mevzuun, bu kürsüden açıklan
ması maksadiyle bu suali sormuş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim bildiğimiz 
Hükümet programları, ilham ve kuvvetini Ana
yasadan alan, parti programları ve seçim beyan
namelerinin çok üstünde olan ve kanuni mecbu
riyetleri ifade eden birtakım taahhütnamelerdir. 
Bizdeki Hükümet programları sadece Meclisten 
itimat istihsal etmek için yapılıyor. Hükümet
ler; madde madde, teker teker verdikleri taah
hütlerin hesaplarını (Meclise vermek zorundadır^ 
lar. Bu, dünyanın her tarafında böyledir. Bu
nun aksini iddia etmek bid'at olur. Halbuki 
Adliye Vekilinin kürsüden ifade ettiği gibi, eski 
programın devamı mahiyetinde olan dördüncü 
programa kadar bu kürsüden Büyük Millet Mec
lisi vasıtasiyle Türk milletine yapılmış olan bil
hassa rejime mütaallik bulunan vaitlerin hiç bi
risinin ifa edlmemiş olduğu meydandadır. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Muhterem Vekilin işaret ettikleri Birinci 
Menderes Kabinesinin bilhassa bu mevzuları hu
lâsa eden fıkrayı müsaadenizle burada aynen 
tekrar edeceğim. 

«Demokrasi inkılâbımızda bugüne kadar el
de edilmiş neticeleri mahfuz tutmakla kalma
yıp, Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine 
ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir Devlet 
nizamını teminat altında bulunduracak esaslı 
tadiller hazırlayıp huzurunuza arz etmek kara
rındayız. 

Bununla muvazi olarak, kanunlarımızda, 
itiyatlarımızda ve telâkkilerimizde tek parti 
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devrinden arta kalan ne varsa tam olarak tasfi
ye edeceğiz. Bu cümleden olmak üzere, meselâ 
Matbuat ve Ceza Kanununlan, Memurin Muha-
kemat Kanunu gibi bellibaşlı antidemokratik 
hükümleri ihtiva eden kanunları ve mevzuatımız 
içinde yer yer tesadüf olunan mümasil hüküm
leri demokrasi ruhuna uygun tadillerle huzuru
nuza getireceğiz.» 

Şimdi Muhterem Adliye Vekilinden bu kür
süden istirham ediyorum, Adnan Menderes Hü
kümetinin birinci programında ifade ettiği, so
nuncu programı ile teyidettiği hükümlerin han
gisi yerine getirilmistir? 

Hükümet programında ifade ettiği Demok
ratik Matbuat Kanunu; son gelen Kanun mu
dur? 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu, me
busların dahi seçmenleriyle huzur içinde konuş
malarını meneden, demokratik prensipler ge
tirecek olan kanun bu kanun mudur? Demokra
tik müesseseler kurulacak diyen kanun bu ka
nun mudur? D. P. ye rey vermedikleri için cezaya 
müstahak görülen Kırşehir Kanunu mudur?... 
(Sağdan, bravo Azizoğlu, sesleri) (Soldan, gü
rültüler) 

REÎS '— Azizoğlu, zatıâlinizin sual mevzuu; 
Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadil
leri kaldıran kanuna mütaallik lâyihanın Hükü
metçe ne sebeple geri alındığına dairdir. 

Bu vesile ile Adnan Menderes Hükümetinin 
birinci ve sonuncu programlarının münakaşası
nı yapmak, teşrih etmek değil. Rica ederim, Mil
letvekilleri Seçimi kanunu lâyihasının niçin ge
ri alındığı hakkındaki sualinizin mevzuu dışına 
çıkmayın. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem Riyasete şunu arz ederim ki; ben sualimin 
tam içindeyim. Sualimi lütfen tekrar gözden ge-
çirsinler; sualimin maddelerinden biri de; Dör
düncü Menderes Kabinesinin programının neden 
yerine getirilmediğidir. Yine suallerimin içinde 
Hükümetin Meclise ve Anayasaya karşı duru
mu nedir maddesi de vardır. Kaldı ki; Adliye 
Vekili demin bu kürsüden Menderes'in Birinci 
Programından Dördüncü Programına kadar de
vam eden icraatında yapılan vaitlerin hepsinin 
yerine getirildiğini ifade etti. Bu vaziyet kar
şısında Makamı Riyasetin müşkülât çıkarmama
sını rica ederim. 
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REÎS — Müzakerenin selâmeti namına Ma

kamı Riyaset icabeden yerde müdahalede bulu
nabilir. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Benim 
tarafımdan müzakerenin selâmetini ihlâl eden 
bir hareket olmamıştır. Ben tamamen mevzuun 
içindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 yılıda en üstün 
seviyeli bir demokrasi kuracağından ve tek parti 
devrinden kalmış olan bütün anane ve kötü 
âdetlerin silip sökülmesinden bahseden Adnan 
Menderes, arz ettiğim gibi tam mânasiyle ric'i 
bir istikamette giderek ve esas, prensipleri tah-
ribederek memleketi bugünkü duruma getirmiş
tir. Bu, burada bu kürsüden hüzünle ve teessür-

• le ifade edilecek bir vakıadır. (Sağdan alkışlar) 
Hükümet bütün kuvvet ve ilhamını sık sık tek
rar ederek istinadettirdiği Seçim Kanunundan 
arz ettiğim şekilde son defa yapılmış olan tadi
lâtla demokrasimiz tamamen tahribedilmiştir. 
Bugün vatandaşın tam bir serbesti içinde seçi
me katılmasını engelliyen ve istediğine rey ver
me serbestliğini selbeden, serbest ve eşit propa
gandaları ve hâkimlerin teminatını ortadan kal
dıran Seçim Kanunu ile dürüst ve âdil seçimler 
yapmak imkânı artık mevcut değildir. (Sağdan, 
bravo sesleri) Bir Seçim Kanunu tam mânasiyle 
mükemmel ve adilâne dahi olsa, ondan adilâne 
bir netice istihsal edebilmek için birtakım mütem
mim müeyyidelerin mevcudiyetine bağlıdır. Bir 
memlekette fikir hürriyetini kökünden baltalı-
yan bir Matbuat Kanunu olursa, hâkim teminatı 
kısılmış olursa, Kırşehir Kanunu mer'i olursa 
hiçbir zaman serbest bir seçimden bahse imkân 
kalmaz. (Sağdan, bravo sesleri) Böyle bir seçi
min neticesi haklı ve meşru telâkki edilemez, ar
kadaşlarım. Bu itibarla, Büyük Türk Milletinin 
binbir emek, fedakârlık ve mücadele ile istihsal 
ederek sizlere tevdi etmiş olduğu büyük emane
te sadakat bakımından sizlerin seçim mevzuun
da son derece hassas olmanız, rejim bakımından 
parazit teşkil eden bütün unsurlarla mücadele 
etmeniz, hiçbir anormalliğe meydan vermemeniz 
icabeder. (Sağdan, bravo sesleri)-

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Meclise 
ders veriyorsun, diyecekler. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; Adnan Menderes'in son derece 
ileri görüşlü ve saflarında bulunduğumuz zaman 
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sevinç ve gurur duyduğumuz programı, akabin- | 
do bu programla tevem olmıyan birtakım mev
zuatla Bizi karşı karşıya bırakmış bulunmakta
dır. ;/ I 

Bu dördüncü program ve bilhassa Seçim Ka- I 
nunu mevzuunda ve diğer müe&seseler mevzuun
daki vaitler muvacehesinde, bakınız D. P. adına 
fikir beyan eden D. P. Sözcüsü ne diyor ; / 

«Seçim Kanununda .1954 senesinden sonra ya
pılan değişikliklerin yarattıkları menfi tesirler i 
mülâhazasiyle, tamamiyle ortadan kaldırılması 
da Hükümet programında yer alan bir husustur, i 
Bunun isabetine işaret etmekle iktifa ederiz.» 

Yine aynı zat Demokrat Parti Grupu adına 
bu programın sadakatle tatbikine bekçilik ede
ceklerini millete şu sözlerle vadediyordu : I 

«Programın tatbikatının, sade Hükümeti I 
Meclis Grupu karşısında mesul eden değil, aynı I 
zamanda D. P. Meclis Grupunun Türk umumi I 
efkârı karşısında ilzam eden bir hususiyet arz I 
edeceğine, sözlerime son verirken, bilhassa işa
ret etmek isterim. D, P, Meclis Grupu, bu dü- I 
şünce ile, Hükümet programına itimat reyimi I 
izhar ederken, programın tatbikatına hassasi
yetle nigehban olmak azim ve karanın da ifade I 
etmeyi yerinde buluyor.» 

Arkadaşlar ekseriyet grupunun Hükümetin, I 
programına ne derece hassasiyetle nigehban ol- I 
duğunu huzuranuzda hatırlatırsam beni mazur 
görmenizi rica edeceğim. i 

Muhterem arkadaşlar; benim sualim Hükü- I 
met' programının ne şekilde tatbik edildiği hak- I 
kında topyekûn ve şâmil bir sualdir. Sualimi 
Muhterem Adliye Vekili birtakım kapalı cüm
lelerle ifade ettiler, daha doğrusu cevaplandır- I 
madan geçtiler. Bugün icra mevkiinde bulunan I 
Hükümetin Seçim Kanunu mevzuunda görüşü I 
nedir! Sualimi tekrar ediyorum. Lütfen bu hu- I 
susu bu kürsüden ifade etsinler. Bugün mer'i r 
bulunan muaddel Seçim Kanunu ile seçime gi- I 
rilmiyeceği hususunda kendilerinin evvelce iz- I 
har buyurdukları fikirde musir midirler? Bu I 
kanunla seçime girilmiyecek midir? Hükümet 
olarak hangi sistemi benimsiyorlar; majoriter 
sistemi mi, nispî seçim sistemini mi, dar bölge I 
sistemini mi getireceklerdir? Hükümetin bu kür- 1 
süden fikrini ifade etmesinde zararet vardır. I 

Muhterem arkadaşlanm, 1950 yılında sabık I 
iktidar tarafından tedvin edilmiş bulunan Se- j 
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çim Kanunu şüphe yoktur ki, bugünkü muallel 
kanundan çok daha teminatlı bir kanundur. Fa
kat şu hususa da işaret etmek lâzımgelir ki, o 
kanunu da dayandığı sistem itibariyle tam mâ-
nasiyle mükemmel bir kanun demek imkânı yok
tur. Bu kanunda nispî sistemin kabul edilmemiş 
olmasının 1950 ve 1954 yıllarında yapılmış olan 
tatbikatiyle nasıl haksız ve gayriâdilâne neti
celere, müncer olduğunu görmektesiniz. Nite
kim 1946 yılında o zaman muhalette bulunan 
Demokrat Parti bugün bizini kürsüden ifade et
tiğimiz görüşü bakınız nasıl ifade ediyor? 

REÎS — îki dakikanız kaldı. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Milletve

kili Seçimi Kanununun tek dereceli usule göre 
tadili sırasında 1946 yılında muhalefet partisi 
sözcüsü Adnan Menderes grupu adına şöyle di
yor. «İktidar partisinden başka diğer partilerin 
vaziyetleri üzerinde hiç durulmamış olması, ta
sarının aleyhinde kaydolunacak esaslı noktalar
dır. Azlıkta kalacak partilere teminat olmak 
üzere bir nispî temsil prensibinin hiç düşünül
memiş alması da ayrıca üzerinde ehemmiyetle 
durulacak bir meseledir.» İşte bu haklı iddia o 
zamanın iktidarı tarafından iltifat görmemişti. 
Bugün cezasını çekerek 3,5 milyon rey almasına 
rağmen Mecliste 35 mebusla temsil olunmakta. 
D. Parti ise 5 milyonla 500 mebus getirmiş bu
lunmaktadır. Bu, ilâhi adaletin tecellisi demek
tir. O. H. Partisi o zaman bir haksızlık yapmış. 
bugün ise bu haksızlığın cezasını çekmektedir. 
Bu vesile ile halen iktidarda bulunan muhterem 
Demokrat Partili dostlanma da şunu hatırlat
mak mecburiyetini hissediyoram : (Gülüşmeler) 
Sizler de bu tecelliden ibret alınız. Bir gün aym 
âkibetle karşı karşıya kalmanız mukadderdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette demok
rasinin asgari şartı olan tam, mükemmel ve kâ
mil bir Seçim Kanunu; ne bizim şu veya bu yol
da bir ısrarımızla, ne de sizin şu veya bu şekil
de itiraz kabul etmez, istirham dinlemez karaı-
lannızla olamaz. Bu Seçim Kanununu bitaraf 
bir ilim heyetine tevdi edip Türk Milletinin 
vicdanında hiçbir tereddüt bırakmıyacak şe
kilde, memleketimizin realiteleri ve geçmişteki 
tecrübeler de göz önünde bulundumlarak, mem
leketimizin şartlarının gerektirdiği şekilde - Bü 
yük Millet Meclisinin de alacağı nihai bir ka
rarla - en mükemmel bir tarzda tanzim edip 
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Türk milletine teslim vo hediye edeceğinizi, hiç 
olmazsa bu asgari şartı Türk milletinden esir-
gemiyeceğinizi ümidederek, hürmetlerimle söz
lerime nihayet veriyorum. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Ame
rika'dan geniş ölçüde ekonomik kredi sağlanûa-
cağı hakkındaki söylentiye dair sualine Hariciye 
Vekâleti Vekili Efem Menderes'in şifahi cevabi 
(6/327) 

REİS —• suali okuyoruz, etendim. 

28 . î . 1^57 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurdumuzun ekonomik kalkınmasını çabuk

laştırmak, bu alandaki geriliğimizi elden geldiği 
kadar bir an önce giderip Devletimizi NATO 
için, birçok bakımdan kendi kendine yeter, daha 
kuvvetli bir dayanak durumuna getirmek, yurd-
daşlarımızı da Batı dünyasının yaşayış seviyesine 
yaklaştırmak için Amerika'dan büyükçene bir 
ölçüde kredi sağlanacağı sözü arasıra dolaşmakta 
ve her defasında bu yolda doğan ümitler boşa 
çıkmaktadır. 

Halbuki NATO ile Birleşmiş Milletler barışçı 
siyasalarının çerçevesi içinde Orta Doğunun gü
venini sağlamak işi pek geniş çapta Türk Ordu
suna verilmiştir. 

NATO devletleri arasında ise millî servet ve 
gelirine nispet edilince ordusu uğrunda en bü
yük yükü, Türk milleti taşımaktadır. Ve bu yön 
halkımızın yaşayışı ile ilerleme hamlelerimizi kıs
maktadır. 

Böylelikle milletimiz âdeta NATO 'nun tedaisi 
durumunda bulunuyor ve işlerin gidişinden karşı 
taraflarca bunun hep bu biçimde devam etmesi 
ve yapılagelen nispeten ufak ölçüde ekonomik 
yardımlarla yetinmemiz istenildiği anlaşılıyor. 

Amerika Cumhur Başkanının son defa kendi 
Meclislerine sunduğu tasarıda ise bizim bu du
rumumuzu esaslı biçimde düzeltecek bir yön bu
lunmamaktadır. 

Bu geniş ölçüde ekonomik kredi konusu üze
rinde Dışişleri Bakanınca sözle aydınlatılmamızı 
diler en derin saygılarımı sunarım. 

Manisa 
Hikmet Bayur 

REÎS —- Buyurun, Etem Menderes. 
HARİCÎYE VEKÂLETÎ VEKÎLÎ ETEM 
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MENDERES (Aydın) — Muhterem arkadaşla
rım, iyi niyetle ve samimî maksatlarla verilmiş 
olduğuna kaani bulunduğumuz bu takririn zi
hinleri işgal eden bir mevzuun efkârı umumi-
yeye açıklanmasına fırsat vermiş olmasından do
layı Hikmet Bayur arkadaşımıza teşekkür ede
lim. 

Türkiye'nin gerek askerî bakımdan, gerek ik
tisadi bakımdan kuvvetlenmesi; büyük dost ve 
müttefikimiz Birleşik Amerika ile aramızda 
mevcut karşılıklı yardımlaşma münasebetlerinin 
en mühim bir esasını teşkil eder, Dolayısiyle ik
tisadi yardım meselesinin de karşılıklı yardım
laşma çerçevesi içerisinde mütalâası yerinde olur. 

Muhterem takrir sahibinin de dediği gibi, 
Türkiye'nin kendi istiklâlinin korunması için 
olduğu kadar aynı zamanda bütün NATO cami
ası ve hür dünyanın güvenini sağlamak için sari' 
ettiği gayretler ve takabbül ettiği külfetler pek 
ehemmiyetlidir. NATO camiası içinde münferit 
imkân ve kaynaklar bakımından bir mukayese 
yapıldığı takdirde, Türkiye'nin müşterek emni
yet. uğrunda, şüphesiz ki, seve seve, yüklenmiş 
olduğu malî külfetlerin büyüklüğü sarahaten 
ortaya çıkar. 

Bizim iktisadi kalkınma sahasındaki gayretle
rimizin de yine müşterek emniyetin sağlanması
na hizmet edecek bir askerî gücün meydana ge
tirilip idame ettirilmesi gibi askerî maksatlara 
müpteni olduğunu da hatırdan çıkarmamak ik
tiza eder. Gayemiz, bilindiği gibi, modern bir 
ordunun kendi imkân ve kaynaklarımızla ayak
ta tutulmasını mümkün kılacak bir iktisadi güce 
erişmektir. îktisadi inkişaf bakımından asgari 
diyebileceğimiz bir seviye elde edilmedikçe mo
dern bir ordunun ayakta tutulmasının imkânsız 
olacağı şüphesizdir. 

Türkiye, şimdiye kadar kendisine yapılan 
yardımlara müteşekkir olmakla beraber memle
ketimizin her bakımdan arz ettiği ehemmiyet ve 
imkânlar nazarı itibara alınarak daha geniş ve 
ileri bir görüşle mesele mütalâa edilip ele alın
mış olsaydı, bugün bölgemizde vaziyet şüphesiz 
ki, daha müspet ve kuvvetli olurdu. Filhakika 
iktisadi ve askerî gücü daha da kuvvetlenmiş 
bir Türkiye'nin mevcudiyeti halinde bölgemizde 
siyasi istikrarın temini, sanırız ki, daha kolay
lıkla mümkün olur, idi. Tekrar ederim ki, Tür
kiye, kendisine yaptığı yardımlar dolayısiyle bü-
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yük dost ve müttefiki Birleşik Amerika'ya olan 
şükran borcunu ebediyen muhafaza edecektir. 

Birleşik Amerika'dan geniş ölçüde bir ikti
sadi kredi sağlanması mevzuuna gelince; Sayın 
Hikmet Bayur arkadaşımın iktisadi kalkınma
mızı münhasıran böyle bir kredinin sağlanması^ 
na bağlıyan görüşüne tam olarak iştirak edemi-
yeceğim. Bilindiği gibi bir hayli zaman evvel or
taya atılmış olan böyle bir kredi tasavvurunun 
tahakkuk etmemiş olmasına rağmen iktisadi kal
kınmamızın hızla devam etmekte olduğunu hep 
birlikte görüyoruz. 

iktisadi yardımın, karşılıklı mahiyeti ve Tür
kiye'nin mâruz bulunduğu tehlike ve takabbül 
ettiği külfetler, diğer taraftan iktisadi ve askerî 
potansiyel ve imkânları ile dünya sulhüne yapa
bileceği hizmetler göz önünde tutularak bu kül
fetlerin münasip nispetlerde paylaşılmasına 
gayret edilmiş olmasını görmenin, Türk Milleti
nin derin memnuniyetini mucibolacağı şüphe
sizdir. Diğer taraftan iktisadi yardım mevzuunu 
muhakkak surette kredi mevzuu ile irtibatlaıı-
dırmak da doğru olmıyacaktır. 

Her halü kârda biz büyük dostumuz ve mütte
fikimiz Birleşik Amerika'nın memleketimin ve 
milletimiz hakkındaki takdir hisleriyle son dere
ce samimî niyetlerinden eminiz. Ve, yukarda 
arz ettiğim hakikatlerin büyük müttefikimizce de 
kemaliyle takdir edilmesine ve gerek siyasi, ge
rekse askerî, iktisadi vaziyetimizin daha da tak
viyesine hizmet edecek bir anlayışın vücut bul
masına daimî surette sarfı gayret etmekteyiz. 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Bakan arka

daşımızın verdiği izahata teşekkür etmekle bir
likte, ben bu hususta daha çok ileri gitmek mec
buriyetindeyim. Bu bakımdan, konuşmam bâzı 
ileri fikirleri ihtiva ederse mazur görülmemi 
rica edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, bizim ekonomik kalkınma
mız sırf Amerikan yardımına bağlıdır ve bağlı 
olmalıdır, düşüncesinde değilim, böyle bir şey 
yoktur, fakat bizim ordumuzu ayakta tutmak, 
NATO ile iş birliği yapmak, bir de asırlardan 
beri hâsıl olmuş olan geriliğimizi giderebilmek 
için, bundan çok daha fazla yardım lâzımdır. 
. Bunu hatırlattıktan sonra, şunları arz ede
ceğim. Ben de bütün Türk vatandaşları gibi; 
Amerika'ya müteşekkirim ve hepimiz de müte
şekkir olmalıyız. Bizim birçok batıla devlet-
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i lerle bağlattığımız olmuştur. Hiçbiri barış zama

nında bize bu ölçüde yardımda bulunmamıştır. 
İster yardım olsun, ister kredi şeklinde borç 
olsun bunu hepimiz şükranla karşıianıalıyız. 
Ama arkadaşlar, bu yardım bugün NATO'nun 
emrine verdiğimiz orduyu kendi kuvvetlerimizle, 
atom silâhları hariç, ayakta tutmamızı sağlıya-
cak bir duruma gelmedi. Bizi ekonomik bakım
dan o seviyeye yükseltmedikçe eksiktir ve ama
ca uygun değildir. 

Şimdi, şu hakikatleri söylemek lâzundır: 
Türklerde büyük })iv fedakârlık duygusu var
dır. Aç kalır, çıplak kalır yine Devleti için bin-
bir fedakârlıkta bulunur. Bu, bir. 

İkinci bir duygu vardır; ikinci Cihan saya
sından sonra Rusya bizden toprak istedi. Bu da 
bizde muayyen tepkiler uyandırdı. Bu gibi duy
guları sönmrerek bağlaşıklarımız bize az yardım 
yapıyorlar, bunu daima onlara hatırlatmak lâ
zımdır. Çünkü bugün biz ekonomik gücümüzün 
pek üstünde bir orduyu ayakta tutuyoruz. Bu 
gidişle biz, Osmanlı Devletinin yüzlerce yıl sü
ren yanlış siyasasından hâsıl olan geriliği im
kânı yok gideremeyiz. 

Bundan iki sonuç çıkar: Birisi şudur; eğer 
günün birinde bize ihtiyaç kalmazsa, aynı za
manda üzerimizdeki tehlikeler baki kalırsa ne 
olacaktır?. Eğer ordumuzu kendi gücümüzle 
ayakta tutamazsak bize ihtiyaç kalmadığı za
manlar açıkta kalırız. Bu ekonomik za 'fimiz 
devam ettikçe ve dışarıya muhtacoldukça yani 
kendi kaynaklarımızla kendi ihtiyaçlarımızı kar-
şılıyalmadıkça ordumuzu asrın icaplarına göre 
kendimiz teçhiz etmedikçe pek çok işlerde uy
sal olmaya mecbur kalırız. Sesimizi gerektiği 
ölçüde yükseltemeyiz, menfaatlerimizi de gerek
tiği ölçüde koruyamayız. Koruyoruz dersek 
kendi kendimizi aldatmış oluruz. Bu bakımdan 
bu işi Amerikalı dostlanmızla bağlaşıklarımızla 
daha esaslı surette ele almak gerekir. •" 

Sonra bir şey de akla geliyor; (Ama kimse 
kimsenin fikrini bilmediği için, bu belki karşı ta
rafın fikridir, belki fikri değildir.) mümkündür 
ki uysal olalım diye ekonomik bakımdan fazla 
ilerlememiz istenilmiyor. 

Türk Ordusu ne işler görüyor, neye yarıyor, 
neyi koruyor? Her şeyden önce Türk Ordusu, 
Türk yurdunu koruyor. Bundan başka komünist 
egemenliğine karşı Orta - Doğuyu koruyor, Or-
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la - Doğu petrollerini koruyor. Ondan sonra ko
münizmin Akdenize çıkmasını önliyor ve Orta -
Doğuda NATO nun başlıca ve tek ciddî silâhıdır. 

Demin saydığım beş konunun dördünde biz
den fazla dostlarımız ve bağlaşıklarımız ilgilidir. 
Ancak Türk fedakârlığına güvenilerek, yurdumu
zun geleceğini koruyamamak tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmamıza rağmen, var gücümüzü sa
vunma işlerine verip ekonomik ilerlememizi kıs
men engelliyoruz ve onu halkımıza pek aşırı 
fedakârlıklar yükliyerek yapabiliyoruz. 

Şimdi NATO nun durumunu ele alalım: Bi
zim gibi tıpkı 'Almanya da topun ağzındadır. Fa
kat 200 bin kişiyi toplamak için bin bir nazla 
davranıyor. 60 milyona yakın nüfusu var. Fran
sız Ordusunun üçte ikisi Kuzey - Afrika'da bulu
nuyor. Ve atom silâhlariyle teçhiz edilmiş ordu
sunu yeni baştan çete harbine göre talim ettiri
yor. 

ingiltere askerî bütçesinin 1/3 ini kısmak için 
müzakerededir. Bunu niçin söyledim: Batı - Av
rupa'da büyük bir boşluk var. Üç yüz Rus tü
menine karşı Batı - Avrupa ancak 30 - 40 tümen 
çıkarıyor. Buna göre bizim ha 10, ha 20, ha 30 
tümenimiz olmuş ne ifade eder? Batı - Avrupa'
nın 100 - 150 tümeni olmalı ki, bizim 20 - 30 tü
menimizin de mânası olsun. Eğer bugünkü Rus 
kuvveti durdurulabiliyorsa bu Amerika'nın atom 
ve sanayi üstünlüğündendir. Bu duvar arkasında 
her kes ekonomik durumunu geliştirmeye bakı
yor. Biz eğer bugüne kadar geri kalmamış olsay
dık bu hamlelerimiz belki yeter sayılabilirdi. 
Ama öyle değildir. Geri kalmak bir felâkettir. 
Osmanlı Devleti bunu tatmıştır. Onun için biz de 
onun gibi geri kalmıyalım. 

Programdan bahsediliyor, deniliyor ki: Bizim 
programımız varmış, yokmuş, olmadığından dola
yı Amerika yardımda bulunmuyormuş, ve saire... 
Bizim bildiğimiz Amerikalıların ileri sürdükleri 
program Türkiye'nin sanayide büyük hamle yap
mamasından ibarettir. Fiilî durum budur. Gaze
telerde okuduk, Amerikalılardan 300 milyon do
lar-ödünç istedik, o vakit gazetelerde çıkan bu
dur, Tornberg'in yazdığı kitap bu yoldadır. Hal
buki biz dünyada mevkiimizi almak ve Osmanlı 
Devletine benzememek için sanayide çok büyük 
hamleler yapmak mecburiyetindeyiz. Dostluk bi
ze bu yolda yardım etmektir ve bizi bu yoldan 
alıkoymak değildir. Ama diyeceksiniz ki, şu ve
ya bu baraj §u veya bu fabrika için şu kısmi yar-
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dımlar yapılmıştır, bunlar doğrudur; ancak Tür-
ki}re gibi birkaç yüz bin kişilik orduyu, Almanya, 
ingiltere ve Fransa'nın ordularından daha^büyük 
bir orduyu bugünkü kaynakları ile ayakta tutan 
bir ülkeye baraj için vesaire için onların değeri
nin beşte biri gibi bir yardım edilmiştir, bu, bir 
iş değildir. Esasen biz yardımdan çok kredi isti
yoruz. 

Şimdi Ayzenhover doktrinine geliyorum; si
yasal bakımdan Amerikan Cumhurbaşkanının fik
rini son derece beğeniyorum, müteşekkirim, bun
da şüphe yok. Ancak ekonomik bakımdan bize 
gelecek yardım, iki yıl için yılda 200 milyon do
lardan, ne olabilir? Bundan belki 40 - 50 milyon 
bize düşer. Dâvamız bu değildir. Dâva; Türk eko
nomisinin modern hale getirilmesi için âzami kre
didir. 

Bir şey daha var, anılan doktrine göre icabe-
derse Amerika Orta - Doğuya bir kuvvet gönde
recektir. Bu kuvvet nereye gelir? Ya Türkiye'ye 
veyahut israil 'e, gelebilir. Bu kuvvetin gelece
ği yerde ekonomik bakımdan gelişmiş, kuv
vetli bünyeli bir Devlet, bir ülke mi bulunma
lı, yoksa güçlük içinde çırpınarak ekonomik 
kalkınmasına çalışan bir Devlet mi bulunmalı? 
Hiç şüphesiz ekonomik bakımdan gelişmiş ve 
kuvvetli bir Devletin bulunması ve buraya bu 
kuvvetlerin böyle bir muhit bularak gelmesi 
büsbütün başka sonuçlar verir. 

Bâzı başka meseleler de vardır; meselâ Mı-
sır'ı alalım. Amerika, başta Batı devletleri 
Asüan Barajı için kredi vermeye karar ver
mişlerdi. Bu baraj Türkiye'deki bütün yapı
lacak barajların hepsini içine alabilecek ka
dar muazzam bir iştir. Ö nispette masraflıdır 
ve neticesi de o kadar büyük olacaktır. Kredi 
veriliyordu; Mısır'dan ne istendi? Tam barış 
halinde duracağını, israil'e çatmıyacağmı te
min etmesi ve Rusya ile sıkıfıkı dost olma
ması. Mısır'dan istenen bunlardı. Bunlar hak
kında kâfi teminat elde edilemeyince iş bozul
du. Biz ise Rusya ile sıkıfıkı dost değil, ondan 
ne kadar uzaktayız. Hiç kimseden toprak iste
miyoruz, hiç kimseyi yıkmak istemiyoruz. Hal
buki Asuan Barajı için para verilmeye hazır-
lanılırken bize karşı niçin bu kadar çekinser 
davranıyorlar? 

Şimdi, bir ciheti daha belirtmek isterim : 
Bütün dış siyasa işlerinde olduğu gibi, mem
leketin yüksek menfaatlerinde de iktidarla 
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muhalefetin fikri tek olmalıdır. Amerika bize 
kredi vermediği vakit Amerikan gazeteleri aca
yip yazılar yazdılar. Muhalefet onlara hak ve-
rir gibi tavırlar takınmasaydı, tamamiyle Hü
kümete hak verseydi başka bir durum hâsıl 
olurdu (Soldan, alkışlar) Bunun için muhale
fete mensup arkadaşlarım bana kızmasınlar, 
ama dış siyasa böyledir. Bir memlekette dış 
işlerde muhalefet iktidarı desteklemezse yahut 
ona ayak uydurmazsa karşı taraftaki Devletin 
eline birçok koz verir ve o da ona göre davra
nır. Her Devlet adamının ilk işi kendi ülkesi
ne asgari fedakârlık karşılığında âzami men
faat sağlamaktır. Karşı taraftaki dost veya 
düşman olsun bu işte fark yoktur. İkisine kar
şı da millî birlik lâzımdır. Eğer bir ülkede bir
lik olmadığı için istenen bir krediyi ret kara
rını tasvibedereesine yazılar çıkarır, sözler 
söylerse tabiî karşı taraftaki Devlet adamları 
kendi ülkelerine asgari fedakârlıkla âzami fay
dayı temine çalışırlar. Bu işte Hükümetle mu
halefet elbirliğiyle çalışmalıdır. Bunu söyler
ken düşünüyorum ki, dış meselelerde Hükü
met de muhalefete danışsın ve ikisi sıkı bir 
iş birliği yapsın. Böyle yapılırsa her halde şim- . 
dikinden daha fazla bir netice elde edilir, her 
ikisi de istifade eder. Çünkü her ikisi de Türk 
Milletinin evlâdıdır.-

Bir şey daha hatırlatmak istiyorum : Eğer 
asgari geçim haddi, ayrı tutulursa NATO için
de ulusal gelirine göre ordusu için en çok fe
dakârlıkta bulunan memleket Türkiye'dir. Bu, 
istatistiklerle tesbit edilir, ilân edilir ve karşı 
tarafa gösterilirse belki ilmî müzakereler, ilmî 
tartışmalar daha kolay olur. Bu malûmat da 
ancak istatistiki rakamlarla verilebilir. 

Şayet bu ekonomik yardım, ekonomik kre
di bizim çabucak sanayileşme amacımızı kolay
laştıracak ölçüde olmıyacaksa biz de ona göre 
tedbirlerimizi almalıyız. Bugün, NATO'ya dâ
hil devletlerden Almanya, Fransa, ingiltere, 
Felemenk, Belçika ve sair birçok devletler gi
bi ekonomik zorluklar karşısında askerî mas
raflarını kısmak durumunda kalmışlardır. Biz
den çok müreffeh bir durumda olan bu devlet
ler askerî masraflarını kısarlarken biz de ni
çin ayni yola gitmiyelim? Bugün Almanya bile 
Amerika silâhlarına güvenerek ordu kurmakta 
çok yavaş davranıyor. 
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I REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Biz, hem 
askerî masraflar üzerinde bugünkü durumu 
devam ettirir, hattâ masraflarımızı kabartır, 
hem de kalkınma hamlelerine bu şekilde hızla 
devam edersek bu sıkıntılar, bir gün gelecek 
ki, milletin canına tak edecektir. O hale gel
meden önce tedbirler almak lâzımdır. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

i. — Trabzon Mebusu EmruUah Nutku'nun, 
zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin>•> ve sair adliye 
memurlarının terfihleri hususundu ne düşünül
düğüne dair AdUye -Vekilinden şifahi suali 
(6/329) 

RElS Emrullah Nutku.. Buradalar. Adliye 
Vekili.. Yoklar. Gelecek İnikada talik edilmiştir, 
efendim. 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
1956 yılı Şeker İstihlâk Resmi üe Devlet büt
çesinin umumi varidat tahsilâtına, 1955 ve 1956 
yılları şeker satışları miktarına ve ihracedilen 
şeker ile, son defa fiyatlara yapılan zamma dair 
Başvekilden olan sualine Başvekil adına Maliye 
Vekili Hasan Polatkan ve İşletmeler Veküi 
Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevapları. (6/330) 

REİS — Fethi Çelikbaş buradalar, Başvekil 
adına Maliye ve İşletmeler vekilleri suali cevap
landıracaklardır. Suali okuyoruz, efendim. 

2 . H . 1957 
T. B. M. Meclisi Sayın Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Başvekil tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını, saygılarımla 

I rica ederim. 
Burdur 

I Fethi Çelikbaş 

1. 1956 malî yılının Şeker İstihlâk Resmi 
tahsilat miktarı, ay gayeleri itibariyle, ne ol
muştur? 

2. Devlet bütçesinin umumi varidat tah
silat miktarı, 1956 yılı Aralık ayı sonu itiba
riyle ne kadardır? 

3. 1955 ve 1966 yıllarında ay gayeleri iti
bariyle şeker satışları miktarı ne kadardır? 

4. Bugüne kadar ne miktar şeker ihrace-
I dilmiştir? Bu ihraçtan mütevellit zarar ne 
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kadardır? Hükümeti şeker ihracına sevk eden 
sebepler nelerdir? 

5. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
ketinin, 1956 malî yılının her ayı ortasında ve 
en son tarih itibariyle, Türkiye Cumhuriyet 
Merkex Bankasına olan ticari ve zirai senet
ler borç bakiyeleri nelerdir? 

6. Son defa şeker fiyatlarına yapılan % 25 
nispetindeki zammın sebepleri nelerdir? 

7. Şeker gibi mühim bir zaruri ihtiyaç 
maddesine yapılan bu büyük zammın iktisadi
yatımızın her cephesi üzerindeki inikası tet
kik edilmiş midir? 

8. 1956 senesinde, fiyatların daha evvelki 
yıllara nazaran görülmemiş bü süratle yüksel
mekte devam etmiş bulunması Çarşısında, bu 
zammın fiyatları daha süratle ve yaygın bir 
şekilde yükseltmeye sebebiyet vereceği ve bu 
suretle halkın geçim darlığının daha da arta
cağı dikkate alınmış mıdır? 

9. Şeker fiyatlarına yapılan bu zam pan
car müstahsili çiftçilerimize nasıl intikal etti
rilecektir? 

10. Panear ekiminde, verimin artırılması 
için Hükümetçe alınmış ve alınması düşünü
len tedbirler nelerdir? 

11. Şeker fabrikalarının bulunduğu böl
gelerde, Hükümetçe hayvancılığın geliştiril
mesi için alınması düşünülen tedbirler var mı
dır! 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Burdur Mebusu Sayın Fethi Çe-
likbaş'ın sözlü sorularının Maliye Vekâletine ta
allûk eden 1 nci ve 2 nei maddelerine cevap arz 
ediyorum : 

1. 19,56 malî yılı içinde şeker istihlâk res
mi tahsilatı aylık olarak şunlardır : 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 

12 636 570 
19 652 324 
16 661 800 
10 394 354 
2 000 034 

18 115 050 
10 760 458 
51 122 559 
14 722 082 
23 395 602 
22 019 987 
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2. Devlet bütçesinin 1956 yılı Aralık ayı 

yani malî yılın 10 ncu ayı sonu itibariyle Devlet 
gelirlerinden 2 477 801 339 lira. 

11 nci ay sonu itibariyle de 2 721 403 870 
lira tahsil olunmuştur. 

REÎS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLÎ SAMET AÖAOĞLU 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlar; vekâletime 
taallûk eden sorulara cevapları veriyorum. 

1955 ve 1956 şeker satış miktarları yine ay iti
bariyle şöyledir. 

Ton olarak : 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül v 
Ekini N 
Kasım 
Aralık 

1955 

16 729 484 
15 062 812 

1956 

20 271 802 
18 929 676 

23 462 54Gs 28 937 660 
24;575 327 
18*906 190 
3 135 959 
9 994 750 

15 465 335 
22 727 351 
15 073 531 
24 562 190 
23 768 124 

28 678 898 
18 574 700 
17 175 333 
10 375 005 
12 149 197 
19 834 430 
16 942 842 
27 384 026 
25 910 308 

Yekûn 213 463 599 245 163 517 

Soru sahibi diğer sorusunda, bugüne kadar 
ihracedilen şeker miktarını ve bu şekerin ih
raç fiyatı ile maliyeti arasındaki farkı öğren
mek istiyorlar. 

Bugüne kadar 8 991 ton şeker ihracedilmiş-
tir. Bu şekerin maliyeti ile ihraç bedeli arasın
daki fark takriben 6 milyon liradır. Hükümeti 
şeker ihracına sevk eden sebepler kısaca şöyle
ce hulasa edilebilir. 

Memleketimiz artık dünya şeker müstahsili 
memleketler arasına girmiş bulunuyor. Her han
gi bir senede elde edilen şekerin miktarı o yıl 
ihtiyacının üstünde olursa, iç satışların serbest 
bulunmasına, herkesin istediği kadar şeker alıp 
satmasına rağmen şayet elde stoklar kalırsa 
veya geçmiş seneler şeker istihlâk miktarları
na göre kalacağı kuvvetle tahmin edilirse bu 
fazla şekerin memleketin döviz ihtiyacını karşı
lamak, yeni Türk şeker sanayiine beynelmüel 
piyasa ve bordalarda yer temin etmek, bu yenii 
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sanayiin dünya şeker sanayii arasında beynel
milel mevkiini tâyin ve tesbit etmek gibi çeşit
li sebeplerle ihracı yoluna gitmek doğru olur. 

Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi
nin 1956 malî yılının her ayı ortasında ve en 
son tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına olan ticari ve zirai borç bakiyeleri 
şöyledir : 

Ticari senetler Zirai senetler 

15 Ocak 
15 Şubat 
15 Mart 
15 Nisan 
15 Mayıs 
15 Haziran 
15 Temmuz 
15 Ağustos 
15 Eylül 
15 Ekim 
15 Kasım 
15 Aralık 
15 Ocak 1957 
11 Şubat 1957 

Görülüyor ki, 

T. L. 

171 000 000 
165 500 000 
161 000 000 
153 000 000 
141 500 000 
128 000 000 
159 000 000 
158* 250 000 
164 000 000 
166 500 000 
166 500 000 
199 500 000 
210 500 000 
205 000 000 

malî yılın son 

T. L. 

36 973 281,25 
36 894 174,21 
36 979 633,78 
36 698 592,01 
36 480 732,77 
36 568 356,40 
36 748 393,89 
36 557 526,24 
36 974 793,80 
36 974 793,80 
36 971 780,25 
36 971 780,25 
36 502 *975,20 
36 465 982,26 

ayı itibariyle 
ticari senetlerden 205 milyon, zirai senetlerden 
36 465 982 lira olmak üzere ceman 241 465 982 
lira borç bakiyesi vardır. 

6. Soru sahibi son yapılan % 25 nispetin
deki zammın sebeplerini öğrenmek istiyor. Kı
saca anlatalım : 

A) 1956 yılı Haziranında Büyük Meclisin 
kabul ettiği Şeker Kanununun 10 ncu maddesi 
küb şeker için kiloda 100, kristal şeker için ki
loda 85 kuruş İstihlâk Resminin alınmasını em
retmektedir. 

B) Aynı kanunun 11 nci maddesi müstahsil 
fabrikalara mevzu sermayelerinin net % 10 u 
nispetinde kâr teminatı tanınmıştır. 

C) Şekerin, pancar bedeli dâhil, sınai mali
yeti 110 kuruştur. Şeker Kanununun emrettiği 
İstihlâk Vergisi ile beraber satış fiyatı küb şe
ker için 210, kristal şeker için 195 kuruş olması 
icabeder. 

Buna mevzu sermayenin % 10 nispetinde kâr 
ile satış masraflarını da ilâve lâzımgelir. Bunun 
için de vasati (5) kuruş kâr ve satış masrafı 
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ilâve edersek küb şekerin 200 kuruş olması mec
buriyeti vardır. 

Ç) Zamdan evvelki fiyat küb (180), kris
tal (160) kuruş idi. Yukarda yaptığımız hesap 
ile bu fiyatlar arasındaki fark senede 120 mil
yon lira tutuyordu. Bu farkı karşılıyabilmek 
için ya istihlâk Vergisinde indirme yapmak ve
ya satış fiyatını buna göre ayarlamak zarureti 
vardı, hemen ilâve edeyim ki, şekerin 110 kuruş 
olan maliyetinin 82 kuruşu pancar çiftçisine 
ödenmektedir. 9,25 kuruş da kredi masrafları 
ve faiz şarjlarıdır. Fabrika imali, maliyeti yal
nız (19) kuruştan ibarettir ki, şeker sanayiinin 
bulunduğu memleketlere nispetle 1 - 2 kuruş 
aşağı bulunmaktadır. 

Yine ilâve edeyim. Bizde pancar fiyatı prim' 
ve nakliye tazminatı ile birlikte on kuruş oldu
ğu halde pancardan şeker istihsal eden memle
ketlerde pancar fiyatı 4,5 kuruş kadardır. 

D) Yeni fiyatlarla şeker şirketlerinin elin
de kanuni kâr hisseleri çıktıktan sonra takriben 
kilo başına küb şekerde (15) kuruş bir fark kal
maktadır. Bu fark Şeker Kanununun 11 nci 
maddesinin (d) fıkrasına göre Merkez Banka
sında açılacak hususi bir fonda toplanacak ve 
yine kanunun emrettiği hususlara tahsis olunan 
miktarlardan bakiyesi her beş senede bir Hazi
neye irat kaydolunacaktır. Kanunun bu fondan 
tahsisine müsaade ettiği hususlar ise evvelâ, % 
10 kâr garantisi, sonra da 16 nci maddede yazılı 
şeker ihracından mütevellit leh ve aleyhte husu
le gelecek farklardır. 

E) Kanunun sekizinci maddesine göre pan
car fiyatlarına yapılacak zammın şekere intikal 
ettirileceği hakkındaki hükmü ve 1955 yılında 
1,5 kuruş, 1956 yılında kiloda (50) santim taz
minat ile (2) kuruş zam yapıldığını hatırlatma
ya lüzum var mı? 

îşte şekere son zammın sebepleri, 
7. Fethi Çelikbaş soruyor, şeker gibi mü

him bir zaruri ihtiyaç maddesine yapılan büyük 
zammın iktisadiyatımızın her cephesi üzerinde
ki inikası tetkik edilmiş midir? Evet edilmiştir. 

Pancar fiyatlarına 1955 te 1,5 kuruş, 1956 
da kiloda 50 santim taşıma tazminatı ile birlik
te 2 kuruş zam yapılmış, buna mukabil şeker 
fiyatları sabit tutulmuş idi. İnikas esasen evvel
ce vâki olmuş bulunması itibariyle yeni bir zam 
düşünülmemektedir. 
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10. Pancar ziraati için her yıl 120 bin ton I 

gübreye ihtiyaç vardır. Bunun 40 bin tonu azot
lu, 80 bin tonu fosfatlı gübredir. Fosfatlı gübre
yi memleket dâhilinde temin etmekteyiz. Azotlu 
gübreyi de Kütahya Azot Fabrikası istihsalâtm-
dan temin edeceğiz. Bu fabrika faaliyete geçin
ceye kadar hariçten ithal zarureti vardır. 

Ödenen para 2,5 milyon dolardır. Kütahya 
Azot Sanayii 1958 de faaliyete geçecektir. I 

11. Eski $eker fabrikalarımız bölgelerinde 
safkan sığır cinsinin üretilmesi yolunda muvaf
fakiyetler sağlanmıştır. , 

Yeni tesis edilen fabrika sahalarında da ahır
lar tesisine başlanmıştır. Buralarda süratle üre
tim faaliyetine geçilmek üzere İsviçre 'den yüksek 
evsafta sığır getirmek kararındayız. İsviçre aynı 
zamanda şeker alıcısıdır. Şeker vereceğiz, hay
van alacağız. Çiftçi hayvanlarının süratle ıslâhı 
için mümkün olan yerlerde suni ilkah yoluna 
gidilmek üzere hazırlıklara başlanmıştır. Bunlar 
için de hususi küçük lâboratuvarlı arabalar ha
zırlanmaktadır. 

Ayrıca her sene bir milyon ton küspe - melasla 
karışık olarak - köylüye verilmektedir. Bunun 
hayvan gıdası olarak çiftçiye faydaları çok bü
yük kıymettedir. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, son sualimin izahında da arz edece
ğim veçhile mevzu, bir iki Vekâleti değil, birçok 
Vekâletleri ilgilendiren umumi bir karekterde idi. 
Buna rağmen ilgileri dolayısiyle iki Vekil cevap 
verdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Maliye 
Vekilinin vermiş olduğu cevaplar, nihayet bir 
istatistik rakamından ibarettir ki, bütçenin mü
zakeresi sırasında elbette bu rakamlardan istifa
de edecğiz. İşletmeler Vekili Beyefendinin cevap-

** lan, memleketin ekonomik konjonktürü bakımın
dan üzerinde durulması lâzım gelen, mühim ci
hetleri ihtiva etmektedir. 

Evvelâ ihracat: Şeker gibi bir malın ihracına 
karar vermeden evvel meleketteki istihsal vazi
yeti, stok vaziyeti ve nihayet istihsal ve stokla
rın sürümü bakımından fiyat meselesi önceden 
tetkik edilmek icabederdi. Rakamlar gösteriyor ki 
ve zammın kanunda gösterilen İstihlâk Resimle
rini kapamak maksadından başka bir maksadı 
var ki, şeker fiyatlarına içinde bulunduğumuz 
iktisadi şartlar bakımından cüzidir zamla iktifa I 
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edilmesi lâzımgelen ahvalde dahi bu nispet üs
tüne çıkılmıştır. 

Vatandaş bütçesine büyük bir yük teşkil ede
cek bir maddenin zam nispetinin ehemmiyeti aşi
kârdır ve reklâm mahiyetinde, sanayiimizin ta
nıtılması düşüncesiyle ihracına kalkrlması yerin
de değildir. 

İşletmeler Vekilinin burada serd ettiği müta
lâaya iştirak etmek mümkün değildir. Eğer zam 
yapılmadan bütün bunlar olsaydı, ki o da müm-
kindir, arz edeceğim, hakikaten o zaman zararlı 
sataş makbul olabilirdi. Bu takdirde de az zararlı 
satış yapmak imkânları bulmak iktiza ederdi. 

Niçin, başka şekilde hareket edilmek imkânı 
vardı, dedim. Kendileri de söylediler, İstihlâk 
Resmi olarak kanunun bir maddesinde küb şe
kerde 100, kristal şekerde 85, kuruş tesbit edil
miştir. Eğer vatandaşların bütçesinde şeker gibi 
mühim bir maddeye yapılan zamdan sarfınazar 
edilerek, bilâkis onun bütçesine hafiflik verecek 
bir tedbiri Hüküniet ihtiyar etmiş olsa idi, niha
yet kanunun koymuş olduğu resmi tenzil etmek 
ve fiyatları müstakar tutmak için kanunun ta
dili yoluna gidilebilirdi. Halbuki aksi yol seçil
miş ve Hükümet tercih etmiş, zam yapmış. Bu 
zammı yaparken mümkün olduğu kadar siraye
tinin hesabedilmediğinin misalini de vereceğim. 
Halbuki bu zam yapılırken inikasının sirayetini 
hesaba katmak iktiza ederdi. Birçok imalâtın kâr 
haddi kanunlar gereğince tesbit edildiği için 
hammaddesine % 25 zam yapılan bir malın ima
lât masrafı arttıkça bizzarure kanunen bunun 
kâr nispeti aynı kalmak şartiyle satış fiyatı
nın daha da artmış olacağı tabiîdir. Ezcümle şe
kere % 25 bir zam yapılınca mevcut mevzuata 
göre muayyen bir kâr nispeti tanınan tahin hel
vasında % 40 bir inikas göstermiştir. Bunun 
tetkik neresinde arkadaşlar? Yani bu derece va-
tadaşın, fakir fukaranın mühim bir maddesi 
olan şeyde tetkik edildi, deyivermek kâfi değil
dir. Eğer deselerdi ki; şu sahadaki inikası bu
dur, şu sahadaki inikası şudur, mesele kalmazdı, 
yalnız onlar üzerinde -durulurdu. 

İkinci bir misal arz edeceğim; İstanbul'da es
naf belediyeye müracaat ediyor, hammaddemiz 
olan şekere % 25 zam yapılmıştır, tarifelerimiz 
yeniden belediyece tetkik edilsin, diyor. Çünkü, 
tarifeleri değiştirmek belediyenin salâhiyeti dâ-
halindedir. Belediye diyor ki; hayır, zam yapını -
yacaksmız. 
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Arkadaşlar; yüzde yirmi beş nispetindeki 

zammı kendi imal ettiği mallara intikal ettire
bilmek, tarifelerin belediyece tasdikine tâbi ol
duğundan pek çok esnafın elinde değildir. Tari
felerin tasdiki belediyelere aidolduğu için mi, 
esnafın mâkul re makbul zam taleplerine hayır, 
deniyor? Ve bu, mâkul bir tedbir midir arkadaş
lar? Katiyen bir tedbir değildir. 

Bu itibarla bu zam yapılırken İşletmeler Ve
kili Beyin, tetkik ettiniz mi sualime, evet, şek
lindeki cevabına hakikaten inanmadığımı beyan 
etmek isterim. (Sağdan, kendisi inandı mı, ses
leri) 

Sonra arkadaşlar, eğer bunun, bu zammın, 
diğer maddeler fiyatlarına, şekerin hammadde 
olarak girdiği veya yarı mamul madde olarak 
kullanıldığı maddelere, sekerle yer değiştiren, 
yani şeker yerine kullanılan maddelere ikame 
mallarına da inikası olacaktır. 

Yani şeker yerine kullanılabilen ne var ise; 
bal, pekmez, hattâ şekerli meyvalar, bütün bun
ların fiyatlarına, ikame malı olmak itibariyle. 
asgari ölçülerde olsa dahi bu, intikal edecektir. 
Bu intikal keyfiyeti önceden şekerin maliyetini 
hesaba katarak bu dediğimiz maddeler geniş 
müstahsil kütlesinin elinde iken yani bağcının, 
çiftçinin elinde iken bu iş olsa, geniş bir kütleye 
sirayet edeceği için zammın müspet neticelerin
den büyük bir ekseriyet faydalanır der itiraz 
etmezdim. Bal müstahsili, şeker müstahsili faz
la kazansın. Fakat bu olmuyor arkadaşlar; maa
lesef. Bu hâdiseler ortaya çıktıktan sonra; tedbir 
almak neticesi, bütün bu zamlardan istifade 
eden yüz binlerce fakir müstahsil olmuyor. Sa
dece köşede bucakta kapitale dayanarak büyük 
stoklar yapan mütevassıtlar istifade ediyor. Bu 
doğru değildir. Sosyal politika bakımından 
doğru değildir. Çiftçiyi, esnafı korumak bakı
mından doğru değildir. Zammın zamanını seçe-
memek keyfiyeti ihtikârın âdeta muharrik se
bebi vaziyetinde bir rol oynuyor. Bunlar doğru 
değildir. 

Şimdi, şeker fiyatına, yaz aylarında pancara 
yaptığımız zam dolayısiyle zam yaptık dediler. 
Bugünkü fiyat seviyesi içerisinde, zam yaptık 
dedikleri pancar fiyatlarının dahi gelecek sene 
kâfi geleceği kanaatinde değilim. Gezilerde gör
dük, müstahsil pancar ekimi ve fiyatından mem
nun değil. Umumi bir fiyat istikrarı takibeder-
ken o arada bunu da hesabeder, kiloda 1 -1.5 kıı-
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ruş zammeder. Bu olur. Maliyet fiyatları, pan
cara yapılan zamla beraber hesabedilir, fabrika
ların sinai maliyetleri, ticari maliyetleri ne ol
duğu ortaya konur. O zaman bu zamlar yapılır. 
Zammın zamanı iyi seçilir. 

Arz ettiğim gibi şeker yerine ikame edilecek 
maddelerden çiftçi, müstahsil istifade eder. Bu
gün bu imkân da ortadan kalkmıştır. Sırf Hü
kümetin önceden hâdiseleri derpiş ederek mali
yetlerin ne olacağını önceden hesabettirmemesi 
neticesinde bu zamma yol açılmıştır. Bu, yalnız 
zirai sahada değil her sahada böyledir, fakat so
rumun dışında olduğu için temastan içtinabedi-
yorum. 

Şimdi, İşletmeler Vekilinin umumi bir gü
lüşle cevaplandırdığı mühim bir meseleye temas 
etmek istiyorum. Bu da şeker ve şeker pancarı 
sahasında randımanın yükseltilmesi mevzuu
dur. Ben kendisine isim ve yer- göstererek söy-
.1 iyeyi m, Pamukova'da ve Eskişehir'in Seyitgazi 
kazasında bizzat müstahsiller söylediler, sulanan 
araziden dönüm başına beş ton pancar elde edilebi
lirken, moto - pomp bulamamak yüzünden tarla
sını sulayamıyan bir müstahsil da tarlasından dö
nümünde 500 il o 1 000 kilo pancar alıyor. Bu şeker 
fabrikalarının bulunduğu yerlerde, bütün mmta-
kalarda sulanmıyan yerlerde randıman fevkalâde 
düşük oluyor. Nakit kıymeti itibariyle varidat 
da düşük olduğu için bugün çiftçiler ekim hu
susunda isteksiz bir haleti ruhiye içindedirler. 
Bunu kendi seçim mıntakam olan Burdur'da 
tesbit ettiğim gibi, İzmir vilâyetinin Kınık ka
zasında da gördük. Pancar ekmedik, dediler. 
çünkü verimi düşük oluyormuş. Şu halde ar
kadaşlar pancar ziraatinin geliştirilmesi mühim 
bir dâvadır. Bunun üzerinde hassasiyetle dur
mamız gerekir.. 

Sonra arkadaşlar; gübre meselesi vardır. 
Gübreler müstahsilin eline vaktinde geçmemek
tedir. Vekil Beyin hiç temas etmediği sulama 
mevzunnun da mühim bir mesele olduğunu be
lirtmek is.terim. Pancar müstahsili çiftçilerimizin 
bize söylediği misaller, hakikaten mühimdir, dik
kate alınacak mühim bir keyfiyettir. Şu halde 
eğer verim artınlacak olursa, 1 ton yerine ft 
ton alacak olursanız şeker politikanızın istika
meti hakikaten değişir arkadaşlar. Ama verim 
böyle cılız kalırsa bu politikanın ne şekilde yü
rüyeceğini bugünden kestirmek mümkün değil
dir. Yine bu fiyatlarla alakalı olarak -. yalnız se-
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ker fabrikaları ile alâkalı olduğu için değil -
zaten memlekette sık sık söylediğimiz fakat bir 
türlü kabul ettiremediğimiz mühim bir dert de 
arkadaşlar enflâsyon politikasıdır ve bu muha
sebenin inceliklerine nüfuz edilmeksizin anlaşı
labilir bir hal olmaktan çıkmıştır. Hele Merkez 
Bankasının reeskont ettiği senetlerin mahiyeti
ne nüfuz etmeden enflâsyonun kaynağının ne 
olduğunu bilmek bir marifet haline gelmiştir. 
işte bugün şeker politikası üzerinde hassasiyet
le durulması lâzımgelen bir mesele de bunun fi
nansmanı politikasıdır. Yalnız şekerde değil, 
arz edeyim, diğer İktisadi Devlet Teşekküllerin
de Devlet müdahalesiyle çalışan bilûmum bir
liklerin keza bu finansman meselesi üzerinde 
titizlikle durulacak konulardan biridir. Ve mev
zuun asıl sahibi olması itibariyle Maliye Veki
linden bütün işlere âm ve şâmil mânada vâzıul-
yed Başvekilden rica ediyorum; Türkiye'nin bir 
numaralı dâvasının fiyat dâvası olduğunu veh
metsinler. Şu veya bu noktada bir istikrar te
min eden .bir fiyat politikasına sahibolmaclıkça 
bugünkü dairei fâsideden kurtulunamaz. Bu ba
kımdan fiyat ve finansmanla alâkalı hususlarda 
Hükümetin bilhassa nazarı dikkatini eelbede-
rim. 

1956 da fiyatlar geçen yıüanara nazaran da
ha çok yükseliyor. Daha evvelden de yükselmiş
tir, ama bilfarz % 3 yükselişle % 50 nispe
tinde bir yükseliş arasında azîm fark vardır. Hü
kümetin bu noktaya nazarı dikkatini çekmekte 
fayda görüyoruz. Bir numaralı dâva, fiyatları 
bir noktada müstakar tutacak malî, İk
tisadi politikayı behemehal benimsemek da
vasıdır. Aksi takdirde herkesin şikâyetçisi ol
duğu hayat pahalılığı meselesini tahfif etmek -
bertaraf etmek demiyorum - mümkün değildir. 
Bakınız arkadaşlar, bir öğretmenin bizden bu
rada... (Ticaret Vekili idi sesleri) okunması için 
yolladığı mektupta neler deniyor. 

REÎS — Ayarlıyasmız diye söylüyorum, üç 
dakikanız kaldı, Fethi Bey. Müdahale etmeyiniz, 
efendim. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — «yayın 
milletvekili Çelikbaş, «Yüksek Meclis âzalarının 
kısa bir an için ayda 139,70 lira alan bir öğret
men olmalarını rica ederiz. Bununla neler yapı
labilir? Bizlerin de hakkını Mecliste arayınız. 
Sİz düşünün. Meclisi de düşündürünüz.» Biz de 
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insanız.» Bunu kutsal bir vazife gördüğünü ka
bul ettiğimiz, öğretmen yazıyor. 

AHMET MORGÎL (Bize) — Ayda 139 lira 
70 kuruş alan öğretmen yoktur. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Ahmet 
Bey; çıkar kürsüden söylersiniz. 

Şimdi son noktaya geliyorum, arkadaşlar : 
Et meselesi mühim bir derdimiz. Hani sen 

ne yaptın, derler. Arkadaşlan tatmin için arz 
edeyim : Bendeniz işletmeler Vekâletinde iken 
Ziraat Bankası, Et Balık Kurumu ve Ziraat Ve
kâletinin alâkalı servisleri ve Şeker Şirketi mü
messillerinden mürekkep bir komite teşkil ettir
dim ve bir Hükümet politikası olarak şeker fab
rikalarının kurulduğu yerlerde bir de hayvan
cılık mevzuunu etüd etmek üzere vazifelendir
dim. 

DEVLET VEKİLİ CEMlL BENGÜ (Ordu) 
— Sonra ne oldu? 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Ne oldu? 
Ah Cemil Bengü Bey,.. Bu komitenin ne yaptı
ğını bana değil halefime yanınızda oturan Ka
bine arkadaşınıza sormak iktiza eder. Eğer şe
ker fabrikalarının bulunduğu yerlerde hayvan
cılık politikası olsa, kolayca bu dâvanın halli 
yoluna girilir. Meselâ Eskişehir'de fabrikanın 
kurulduğundan bu yana; fakültelerde yaptır
dığımız etüdler neticesinde anlamış bulunuyoruz 
ki, besi hayvancılığı ehemmiyet kazanmıştır. 
Hükümetten rica ediyorum; kredi meselesi ola
rak Ziraat Bankası; et piyasası bakımından Et 
Balık Kurumu, etin teknolojisi ve hayvan işlet-

, meciliği bakımından Ziraat Vekâleti ve pancar 
küspeleri bakımından, bu küspelerin sahibi ol
ması dolayısiyle Şeker Fabrikaları Anonim Or-
taklığiîTÛan müteşekkil bir komite vasıtasiyle 
Hükümet böyle bir politikanın sahibi çıkarsa 
Türkiye hem millî bir dâvanın halli bakımından 
ve hem'de döviz kaynağı olması bakımından et 
politikası hal yoluna girer. (Sağdan,, alkışlar 
ve bravo sesleri) 

REİS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-

LU (Manisa) — Muhterem arkadaşlarını; 
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş Beyin sorula

rının tek hedefi şimdi üzerinde uzun uzun izaha 
çalıştığı ve kendi ifadelerince şekere yapılan 
% 25 gibi ehemmiyetli bir zammın memleket ik
tisadiyatının her cephesindeki inikaslarının ne ol-
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duğunu öğrenmekti. Bıınu okuduğum zaman ha
kikaten sevinmiştim. Ümit ve tahmin etmiştim 
ki, kendileri tıpkı bizim gibi bu inikâslann ne 
olduğunu etüd etmişlerdir ve bizim vereceğimiz 
bâzı rakamlarda yanlışlıklar varsa, bâzı inikasları 
biz göstermemişsek kalkıp tashih edeceklerdir. 
Halbuki hiçbir şey söylemediler ve yalnız bir hel
va misali verdiler... Onu da yanlış olarak. Zira 
şeker zammının helvadaki inikası 40 kuruş değil, 
16 kuruştur. (Sağdan, 40 kuruştur, sesleri) Hayır 
% 40 olan; helvanın içindeki şeker nispetidir. 
Zam ise 40 kuruş olarak değil başka maddelerin 
mevcudiyeti dolayısiyle 16 kuruş olarak tesir 
eder. 
* Şimdi arkadaşlar, Fethi Beyin istediği gibi ko

nuşalım. Ve gayet açık olarak görüşelim, bu mev
zu dikkate şayandır. Zira son günlerin iktisadi 
demagojilerinden birisi de budur. Muhtelif mu
hitler ve muhtelif mahafilde demagojik iddialara 
yol açan bu şeker zammı dolayısiyle hakikatleri 
görüşmek cidden yerinde olacaktır. Bir kere ar
kadaşımız diyor ki, iktisadiyatın her cephesinde 
inikaslar nedir, bu ifadeyi kabul edelim. Ancak 
ilmî metodu aşmış bulunduğunu da o kabul etsin. 
İlmî metot olarak doğrudan doğruya veya bilva
sıta da olsa çok yakılı maddeler üzerindeki ini
kası nedir, diye sormalı idi. Halbuki iktisadın 
her sahasında kıavata, elbiseye, gömleğe kadar te
sirleri Öğrenmek istiyor. Müsellesat okudunuz, ce
bir okudunuz, bu ilimlerde olduğu gibi sıfırdan 
aşağıya, sıfırın altında rakamlara inmek istiyor. 
Peki, dediği gibi. yapacağım, kendi tâbirlerince 
iktisadiyatın her sahasında inikasları gösterece
ğim. 

, Istitraden şunu söyliyeyim: 240 milyon ticari 
ve zirai senetler mecmuu karşısında bu bir enfi-
lâsyondur, dediler. Maliye Vekili Bey bunun enf
lâsyon olup olmadığını kendileriyle münakaşa 
ederler. Soru müessesesi bir konferans haline ge
tirildi. Ben yalnız şuna işaret edeyim. 240 mil
yon liralık borcun bulunduğu zaman 188 bin ton 
şeker de Şirketin elinde idi. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Diğer banka
lara borç nedir? 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Ben sorulan suale cevap veri
yorum. Eğer verdiğim cevapta bir yanlılık var
sa çıkar, İşletmeler Vekili yanlış söyliyor, dersi
niz. 
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EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Diğer ban

kalara borcu söylemiyorsunuz! 
REİS — Rica ederim, Alican Bey, hatibin sö

zünü kesmeyiniz. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AÖAOG-

LU (Devamla) — Eğer soruda envestismanlar 
karşılığı borç ne kadardır, denmiş olsaydı ben, 
kendilerine rakam verirdim. Mesuliyetimin ne ol
duğunu idrak eden bir insanım ve bu rakam
ların hepsi hafızamda yazılıdır. 

Bana sordukları, Merkez Bankasındaki 1956 
nihayeti ticari ve zirai senetlerin baliği nedir? 
Ben de, diyorum ki; gu kadardır. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Bütün borç
lan söyleyin. (Soldan, gürültüler) 

RElS — Efendim, söze karışmayın. Sual sa
hibine tekrar söz vereceğiz. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Yine şeker zammının iktisadiya
tın her cephesi üzerinde inikaslarını misallerle 
tetkik etmeden evvel, Fethi Çelikbaş'm, ihrac-
edilen şekerin ihraç fiyatı ile maliyet fiyatı 
arasındaki farkın 6 milyon olduğu şeklindeki 
ifademe verdikleri cevaba temas edeceğim. 

Dediler ki; bu zammı yapnianın her halde 
başka bir sebebi de vardır. Çünkü yapılan zam 
İstihlâk Vergisi nispetinden fazladır. Doğru
dur. Ama kristal şekerde değil yalnız küb şe
kerde tesbit edilen 230 kuruş fiyat içinde 10 -
15 kuruşluk bir fark vardır. Meclisin kabul et
tiği Şeker Kanunu hükümlerinden birisi de 
bir fon tesisine aittir ve bu fonun ciheti tahsi
sinin nerelerden olacağını kanun göstermekte
dir. Bunlar, kabul edilmiş olan % 10 u kârla 
ihracattan mütevellit aleyhte fiyat farklarıdır. 
Şimdi, bir taraftan, neden şeker ihracettiniz? 
diyor, bir yandan da bu zarara karşılık, 3 ku
ruş, 5 kuruş kalır diye küb şekerden aldığımız 
15 kuruşluk bir fazlalığı tenkid ediyor. Be
nim buna aklım ermedi. 

Arkadaşlar, sırf tenevvür bakımından bir 
noktayı arz edeyim, çünkü kafalarda çok yer 
ediyor. «Niçin maliyetten aşağı fiyatla şeker 
ihracediyormuşuz.» Size Avrupa'dan misaller 
vereyim : Fransa'da şekerin kilosunun maliye
ti 54 kuruş, Doğu - Almanya'da 59, İngilte
re'de 60,5, İtalya'da 50 kuruştur. Bunlar dı
şarıya âzami 30 - 34 kuruştan şeker ihraceder-
ler. Dış piyasa ile iç piyasa arasında zaruri 
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olarak bu fark vardır. Bu memleketler de tıp
kı bizim gibi zararına şeker ihracederler. Çün
kü bunda başka menfaat vardır. (Sağdan, daha 
o hale gelmedik, sesleri) Daha o hale gelmedik 
mil . Peki, efendim. 

Bir noktayı daha izah edeyim, çünkü unu
tuluyor, unutturulmak isteniyor. Arkadaşlar, 
bizde şeker içindeki pancar hissesi aşağı - yu
karı 80 - 82 kuruş arasındadır. Başka yerlerde 
pancardan şeker istihsal eden hiçbir memleket
te böyle değildir. Bu suretle bizde şeker sana
yii zjraatimizin kalkınmasının bellibaşlı âmil
lerinden birisini teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Pancar ziraatimizi inkişâf ettirmek için, 
sulamayı temin etmek için aldığımız tedbirler 
var. Aşağı - yukarı 3 000 pompa ve motor ge
tirtmek ve yapmak üzereyiz. Bu sahada aldı
ğımız tedbirlerin listesi uzundur. Ben ancak 
bir iki misal vermek suretiyle Hükümetin alâ
kasını bir soru dolayısiyle göstermek istedim. 
Fethi Çelikbaş arkadaşımız isterlerse almış ol
duğumuz tedbirleri kendilerine takdim edeyim. 

Şimdi gelelim asıl meselemize. Arkadaşlar, 
şekerli maddeleri, teferruata girmeden ele alı
yorum. Bellibaşlı şekerli maddeler : Helva, çu-
kulata, akide şekeri ve pastalardır. Helvanın 
içerisinde şeker nispeti % 40, çikolatada % 40, 
akide şekerinde ise % 100, dür. Zammın asıl 
tesir etmesi lftzımgelen madde akide şekeridir. 
Yapılan zammın tamamı, yüzde yüzü ona git
mektedir. Pastada şeker nispeti % 25 tir. Dik
kat ederseniz bu maddeler, helva müstesna, 
lüks mahiyetindedir. Fakat helva da dâhil hiç
biri avuç avuç, kilo kilo yenen maddeler de
ğildir. (Sağdan, ne olursa olsun sesleri) 

Ne demek ne olursa, olsun? İktisadi hayatı
mızda şeker zammının inikasını tetkik etmi
yor mu idik? Meselâ, bir vatandaşın girdiği 
pastahanede yediği pastalar için kaç para faz
la ödiyeceğini araştırmıyor mu idik? Fethi Bey 
onu istiyor. O halde ben diyorum ki; pasta-
haneye giren bir adam, bir, iki kilo pastayı bir
den yemez, bir tane yer. (Sağdan, daha fazla 
yer sesleri, gülüşmeler) 

Şimdi rakamları okuyacağım : Arkadaşlar, 
zamdan evvelki fiyat, helva 250 kuruş, çiko
lata 2 000 kuruş, akide şekeri 295 kuruş, pas- , 
ta kilosu 800 kuruş. 

Şekere yapılan zam dolayısiyle kiloda ar- I 
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tış : Helvada 16, çikolatada 16, akide şekerin
de 40 kuruş, pastada 10 kuruş olmak lâzımgelir. 

Şimdi bir metot meselesine geleceğim. Fethi 
Beyin ifade buyurdukları gibi zammın iktisadi
yatın her cephesi üzerindeki inikaslarını, ara
mak beyhudedir. Şekerli ve şekerle alâkalı mad
deler üzerindeki akisleri sormadılar. Ama 
şimdi ben yine iktisadiyatın her cephesi üzerin
deki inikaslarını ele alacağım. Bunun için de 
bir işçi ailesi ile, orta halli bir ailenin geçim 
indekslerini önümüze koyalım. İşçi ailesi için 
Ticaret Vekâleti Konjoktür Dairesinin neşret
miş olduğu, orta halli aileler için İstanbul Tica
ret ve Sanayi Odasının tesbit ettiği indekslere 
göre, birinci için aylık 290 küsur, diğeri için 
598,36 lira bir aylık geçim masrafıdır. 

Şimdi bir işçi ailesinin iradına göre, İktisat 
ve Ticaret Vekâletinin 290 lira 20 kuruş içinde 
şekere ayırdığı, 2 kilo 400 gram şeker için 417 
kuruş 60 santimdir. Bir kilo kristal, küb değil, 
şekere yapılan 40 kuruş zam dolayısiyle bu aile
nin ödiyeceği fazla para ayda 96 kuruştur arka
daşlar. 96 kuruşu aylık irada nispetini tesbit 
ederseniz yüzde sıfır virgül 33 rakamını bulur
sunuz. Orta halli beş kişilik aile için İstanbul 
Ticaret Odasının tesbit ettiği aylık indeks 
598,36 liradır. Bunun içinde şekere aidolan 
13,95 liradır. Yani 7,5 küo şeker. Bu 7,5 kilo 
için verilen fazla para üç liradır. Bu paranın 
irada nispeti % 05 tir. 

Istitraden şunu arz edeyim, mMî gelir hesap
larına göre, 17,750 milyon tahmin edilen milli 
gelir içinden &d.am başına isabet eden 734 lirayı 
ele alırsak beş kişilik bir ailenin şeker zammı 
dolayısiyle vereceği para takriben 25 - 27,5 lira
dan ibarettir ki, senede, bunun nispeti % 075 tir. 
Bunlar kale alınır nispetler değildir. 

Şimdi bu nispetleri de hesapları 100 kuruş 
esas olmak üzer"e bir vahide irca ve paraya tah
vil edersek, millî gelir bakımından 30 para, işçi 
ailesi îçin takriben 13 para, orta halli arile için 
20 paradan ibarettir. Yani zammın umumi gelir 
üzerindeki reaksiyonu bundan ibaret olması lâ
zımgelir. 

Şimdi arkadaşlar, Fethi Bey ytiimz şekerli 
maddelerden helva üzerinde durdu. Müsaade 
ederseniz gıda maddelerini de zamla beraber ele 
alalım. Zammı denize atılmış bir taş farzedelim, 
teşekkül eden birinci daire şekerle doğrudan doğ
ruya alâkalı maddeler, ikinci daire bilvasıta alâ-
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kalı maddeler, üçüncü daire gıda mddeleri ol- I 
ması'lazimgelir. Dördüncü daire ise Fethi Çelik
baş'm istediği gibi iktisadiyatın her cephesidir. I 
Madem istiyor, bütün bunların üzerinde dura- I 
hm. I 

Şimdi unu ele alaihm, yine işçi ailesiyle orta I 
halli aile esastır. Unun fiyatı 120 kuruş zam yü
zünden orta halli aile üzerindeki tesiri % 0,5-6 I 
olmaktadır. Para hesabiyle 24 para. I 

Ekmek 30 kuruştur. 6 para artırmamız lâzım- I 
gdi*. 

Pirinç 186 ^ruştur. 36 para artırmamız lâ-
zımgeîir. I 

Zeytin 300 kuruştur. 60 para artırmamız lâ- I 
zımgeMr. I 

Zov^nyağı 475 kuruştur. 96 para artırmamız I 
lâzrmgelir. 

Yumurta 25 kuruştur. 5 para artırmrmz lâ- I 
zımgeKr. Aynı hesaplar işçi ailesi için şöyledir : I 

Ün 16 paradır, ekmek 4 paradır, pitrinç 16 I 
paradır, zeytin 40 paradır, zeytinyağı 64 para- I 
dır, yumurta 3,5 paradır. I 

Nerede hangi milletin ekonomisinde bu şe
kilde para hesapları vardır? Hangi dükkâncı bu I 
şekildeki para üzerinde hesaplar yapar? I 

AHMET FIRAT (Malatya) — Bunlar hep 
nazariye. I 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Siz nazariyeyi kabul edin de I 
sonra realiteyi teker teker.mütalâa ederiz. Bun- I 
lar rasgele şeyler değil, İstanbul Ticaret Odası- I 
mn verdiği câri rakamlardır. I 

SIRRI ATALAY (Kars) —.Bunlar hep na
zariye. Biz realite istiyoruz. 

REİS — Sırrı Bey ayrı bir sual takriri ve- I 
lirsiniz, o zaman istediğiniz gibi konuşursunuz. I 
(Saldan, hasta, hasta sesleri, muhalefet hastası I 
sesleri) I 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — B u artışın diğer maddeler I 
üzerindeki tesiri ne olacaktır? I 

Şimdi arkadaşlar, yine beş kişilik bir işçi aile- I 
sini ele alalım. 290 küsur lira içinde melbusata 
aidoîan miktar 38 liradır. Şeker zammının bu 
ailenin iradına tesiri % 33 olduğuna göre bu
nun da 38 liralık melbusat bedeline aksi aynı I 
nispette, yani ^3 kuruştan ibaret olacaktır. 38 
lira için 13 kuruş, işte gördünüz mü? Büyük 
inikası? I 
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Şimdi de orta halli aileyi ele alalım. Orta 

halli ailede melbusat masrafı 100 lira hesabedil-
miştir. İstanbul Ticaret Odası 5 kişilik orta halli 
bir ailenin melbusat ihtiyacını 100 lira olarak 
hesabetmiştir. Şekere yapılan zam dolayısiyle 
aile iradına tesir % 5 olduğuna göre, 100 lira
da 50 kuruştan ibarettir. Yani şekere yapılan 
zam dolayısiyle 100 liralık melbusat ihtiyacına 
50 kuruş ilâve etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu hesapları 
Fethi Çelikbaş Beyin yapılan zam iktisadiyatı
mızın her sahasına inikas etmiştir, demelerine 
cevap vermek üzere arz ettim. Yoksa, ilmî ola
rak ancak, şekerle alâkadar maddelerin ele alın
ması lâzımgeldiğini arz etmiştim. Yoksa, şekerle 
-îoğrudan doğruya alâkalı olmıyan .maddeler 
üzerinde durmak doğru değildir. Tekrar ediyo
rum, mamul madde içindeki hammadde olarak 
veya ikame etmek suretiyle şekerle alâkalı mad
delerden bahsedilebilir. İsterseniz yine bu zam
mı para olarak hesaba devam edelim. Bakın bi
raz da şaka olsun, diye bu hesaplan; kravatı 
ele aldım. 4 liralık kravatla, 20 liralık kravata 
tesiri, birincide 1,5, ikineid,e 6 kuruştur, 40 lira 
değerinde bir ayakkabı için orta hallide 12 ku
ruş, işçi ailesinde 6 kuruştur. Fethi Bey, sualin 
iktisadiyatın her cephesinden cevaplanmadı, de
dikleri için kendilerinin tarif ettikleri metot dâ
hilinde cevaplarını vermiş, her şeyi rakamlarla 
göstermiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, nihayet son söz olarak 
şunu söylemek istiyorum; şekere yapılmış olan 
zamlar Büyük Meclisin kabul etmiş bulunduğu 
Şeker Kanununun muhtelif maddelerinin em
rettiği zaruretlerin neticesidir. Bu zamların ne-' 
ticesinde küb şekerde husule gelen 15 kuruşa ya
kın bir fazlalık mevcuttur; Bu muhtelif sebepler
le şekerin duçar olduğu zararların karşılığı ola
rak ayrılmıştır. İhraç meselesini hulâsa olarak 
arz ettim. Fethi Çelikbaş dediler ki, «Ben ihra
cın zaruretini anlarım. Yeter ki, onun bir karşı
lığını bulmak mümkün olsun» bunu anladığına, 
bu karşılığın kısmen olsun mevcudiyetine göre 
şekerin ihracına da itirazları kalmamış demek
tir. 

Soru ile alâkası yok ama efkârı umumiyenin 
duyması bakımından arz etmek mecburiyetinde
yim. Şeker zamları, asla diğer fiyatlara ekono
mik olarak müessir olmaması lâzımgelen zam-
lardır. Memleketimizde şeker stokları mevcuttur. 
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İstihsale 5 ay kalmıştı. En geniş bir istihlâk su
retiyle dahi şeker daima vardır. Ticareti serbes-
tir. önümüzdeki senede daha fazla şeker elde 
edeceğiz. 

Bu sözlerim, son zamanlarda ihracı da vesile 
ittihaz etmek, şeker fiyatlarının yükselmesini ele 
almak'suretiyle şeker kalmıyacaktır. Yolundaki 
propagandalara bir cevaptır. Ve Başvekilin Ada
pazarı'nda söylediği sözü tekrar edeceğim : 
«Türkiye'de şeker sıkıntısı inşallah ebediyen 
nihayete ermiş bulunmaktadır.» (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, İşletmeler Vekilinin bu sual takriri 
vesilesiyle nazariyeyi kabul etmiş olması cidden 
bizim için ferahlık verici bir hâdisedir; hamdol-
sun. Nazariyeyi kabul ediyor musunuz?, dediler. 
Yani kendileri kabul ediyorlar. 

Esasen sualimin demin temas etmediği mü
him merkezi sıkleti, fiyatların piyasada tekev
vünü dolayısiyle bunun bir mekanik meselesi, 
bir fizik hâdisesi, gibi değil, binbir âmilin tesi
riyle, sebeplerin tesmyle hareket eden insan 
psikolojisinin de muayyen bir anda rol oynadığı 
mühim beşerî bir hâdise olduğunu kendilerine 
göstermek içindi. 

Dikkat ettim, hakikaten lütfetmişler, kravata 
varıncaya kadar inikası tetkik etmişler. Bir ke
re inikası kabul ediyorlar, bu bîr. 

Şimdi arkadaşlar, mal darlığının tevlidettiği 
fiyat yükselişinden doğan psikolojik faktörlerin 
vatandaş haleti ruhiyesinde bıraktığı endişeyi 
hesaba katmamak mümkün değildir. Bu bir me
kanik mesele midir? Burada bir, orada iki tesir 
etsin. Hayır, arkadaşlar. İşte Hükümetin üze
rinde durması icabeden mesele, bunun beşerî bir 
hâdise olduğu meselesidir. Millî Korunma Ka
nununu neden getirdiniz? Ucuzluk olsun, diye, 
olmadı. Sonunda dendi ki, bu ticaretle zabıtayı 
ahlâkiye meselesidir. Bütün bunlar iktisadi me
sele olarak, bir beşer meselesi olarak ele alın
madığı müddetçe, binbir sebeple değişen haleti 
ruhiyelere göre insanın şu veya bu vaziyette 
efal ve harekâtının değişeceğinin hesabını yapma
yıp bir fizik meselesi olareV kabul edildiği 
müddetçe enflâsyon bertaraf edilse bile fiyat
lara istikrar vermek mümkün olmıyaçaktır. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Onu sormadınız. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şekere 

% 25 zammın kravata kadar inikasını zikret
tiniz. Bunu hesabeden bir insanın dolayısiyle 
halkın haleti ruhuyesindeki akisleri hesaba 
katması iktiza eder. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Onu sormadınız. , 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İktisadi
yatımızın her cephesini hesa.betttm, demek bu 
psikolojik faktörlerin de hesabedildiğini kas-
detmek demektir. Nazariyeye iltifat ediyorsu
nuz.. Yüksek Meclisin huzurunda nazariyeye 
iltifat etmedim deseydiniz üzerinde çok dur
mazdım. Ama nazariyeyi benimsedikten sonra 
bunun inikasını her cephede tesirlerini değiş
tirmemek basiretsizlik ve tedbirsizliktir. Ar
kadaşlar, icranın vazife ve salâhiyeti ile teş
riî Meclisin vazife ve salâhiyetinin birbirin
den ayrı olduğunu İşletmeler Vekilinin takdir 
etmesi lâzımgelirdi. Eğer ben icrada olsaydım 
dediklerini yapardım. Biraz evvel söylediğim 
tedbirleri alırdım. Bir mebus vazifesini yapar
ken Vekilin vereceği cevap, siz de tetkik edip 
getirseydiniz, demek değildir. Mebusun vazife
si murakabe etmektir. Hükümet seker gibi mü
him bir maddeye % 25 nispetinde zam yap
manın akislerini tetkik etmiş midir, tetkik 
etmemiş midir! Bunu sordum. Türkiye'nin bü
yük ekseriyetini fakir insanlar teşkil etmek
tedir. Esnaf, işçi, çiftçi, memurun, yüksek ka
demeleri hariç, diğer kısmı, hattâ serbest mes
lek erbabından bâzı avukatlar ve doktorlar 
bilmem etibba odalarının ve baroların müza
kerelerini takibettiniz mi, bunlar fakir insan
lardır. Bugün büyük ekseriyet 15 gün sonra 
nasıl geçineceğim diye düşünmektedir. Böyle 
bir konjonktür içinde yüzde 25 nispetinde de
ğil hattâ yüzde bir nispetinde tereffü üzerinde 
düşünülecek şeylerdendir. Benzin yüzde bir 
yükselişidir. Süveyş hâdisesi sonunda Fran
sa'da benzine zam yapılması lâzımgeldi. Ben
zinin litresine bir frank küsur santim zam ya
pıldığı zaman Hükümetten sualler sorulmuş
tur. Bu ise bizim resmî kurdan bir kuruş aşa
ğıdır. Türkiye bugünkü ekonomik konjonktür 
itibariyle, hele Hükümetten gelen bu zamlara 
katiyen mütehammil vaziyette değildir. Bunun 
için tedbirler alınması lâzımdır. Hükümetin 
şeker gibi bir mala, yüzde 25, zam yapması 
Vekil beyin ifade ettiği indeksler üzerinîe mef-
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iniz tesirlerin dışında başlı başına mühim bir I 
hâdisedir. Çünki Tİirkiye'de bugünkü ekonomik 
vaziyet karşısında bu zammın reperküsyon
ları, akisleri çok şümullü olmaktadır. Bu vasıta 
ile kendilerine hatırlatmış olayım; nazariye 
ye iltifat ettikleri için psikolojik faktörler, 
Türkiye'de bugün objektif iktisadi faktörler 
kadar, hattâ ondan fazla iktisadi hayatta rol 
oynamaktadır. 

Şimdi emisyon meselesine gelelim: Bu mesele
de Vekil Bey nasıl hâdiselerle münasebet tesis 
etmiyor? Şeker Şirketinin elindeki stoklar fazla 
iken bilfarz 9 ncu ayda Merkez Bankasına olan 
borç 164 milyondur. Bu stoklar 180 bin tona 
iniyor fakat borç 210 milyona çıkıyor. Arkadaş
lar, Şeker Şirketinin stokları sadece Merkez Ban
kasından alınan reeskont karşılığı olsa haydi 
neyse, fakat başka bankalara da bir yığın borç 
vardır. Bütçenin heyeti umumiye müzakerelerin
de bu mevzu üzerinde de duracağız. | 

Eğer arkadaşlar bu fiyatları durdurmak I 
mümkün olmıyacak olursa- Türkiyede altı ay | 
sonrasının iktisadi vaziyetini vuzuhla kestirecek I 
kimse bulunamaz. 

Hastanın tedavisi için evvelâ hastalığının teş
hisi şarttır. İşletmeler Vekili Bey, işte efendim 
şirketin borcu var ama 1$0 bin ton şeker de 
stoku vardır diyecek olursa ve bendenizde kendi 
söyledikleri rakamlarla kendilerini tekzip edecek 
olursam burada diğer rakamları söylemeye lü
zum kalırnui.. Fakat bütçenin heyeti umumiye-
sinin müzakeresinde' bunları birer birer söyliye-
ceğiz. 

Arkadaşlar, demin söylediğim gibi zararına 
ihracat yaparkende az zararla ihracat yapmak 
marifettir. Bakın buna hiç temas etmediler. Hal
buki bu işler üzerinde durulursa neler ortaya 
konmaz. Bakınız, kanunda bir madde var, buna 
göre şekeri imalâtında kullananlar mamullerini 
satarlarsa istihlâk resmi kendilerine iade olunur. 
Güzel ama kâfi değil. Halbuki zam ve ihracat 
üzerinde tetkikler yapılsaydı kanuna başka hü
kümler ilâve etmek lâzımgelirdi. 

Bugün olduğu gibi 110 kuruşa mal olan şe
keri 30,5 kuruşa satacağına, konserve fabrikatörle- I 
rine, çikolata imalâtçılarına ve sair ilgililere, ka-

. nunu tadil ettikten sonra, dese ki, ben şeker sa
tacağım size, 50 kuruştan. Size ham madde ola
rak şeker versem mamullerinizi ihraç edebilir 
dişiniz? O zaman bu mesele düşünülmüş olsaydı | 
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kanunun tadili cihetine gidilirdi. Ama arkadaş
lar, millî konjoktür dikkate alınmaz, günlük ted
birlerle ve iltifat ettikleri nazariyat dahi ekse
riya olduğu gibi hükümetin ekseriyeti itibariyle 
ihmal edilir, ilimle istihza edilirse meselelerin 
halline imkân hâsıl olmaz. Kendilerinden rica 
edeceğim, temenni edeceğim, şeker kanununun bu 
maddesi tadil edilmek iktiza eder, eğer hakikaten 
şeker sanayiimiz, demin ifade ettikleri gibi ihra
cata müteveccih bir sanayi olarak elde bulun<Ju-
ruyorlarsa. Bunları tabiî bendeniz kendileri ka
dar bilmiyorum. 

Sonra arkadaşlar, siz getirin diyebilirler, çün
kü bunlar hep oluyor. Arz edeyim. İşletmeler Ve
kili iken döviz komitesinden üç toplantıda çı
kardığım bir hususu, yabancı sermaye kanunun 
tadiline ait teklif olarak seçerdim, İki yıla yakın 
zaman oluyor. Ticaret Komisyonundan yeni çık
mıştır. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye şeker sanayiini, 
' ihracata müteveccih bir sanayi olarak kabulcdi-
yorsa hükümet şekeri az zararla satmanın ted
birleri üzerinde dursun. Çikolata fabrikatörleri
ni çağırsın, konserve fabrikatörlerini, marmelât 
fabrikatörlerini çağırsın, meseleyi müzakere et
sin. O zaman İstihlâk Vergisini zammetmek su
retiyle ihracatı teşvik edecek yerde başka ras
yonel yol bulsun. Misal vereyim; şeker 220 ku
ruş, bunun İstihlâk Vergisi 80 kuruş, şeker kac,a 
gelecek, 140 kuruşa. 140 kuruşa şeker verece
ğine, fabrikatörü çağırsın, desin ki: Ben 30 
kuruşa satıyorum, sana 50 kuruşa vereyim, sen 
imal et ve mamulünü sat, ihracet. İşte marifet 
budur. 

Arkadaşlar, şekeri ham madde olarak değil 
de böyle mamul halde ihracederseniz o zaman 
bu sanayi inkişaf eder. Bu suretle ihracat muh-
tacolduğumuz dövizi temin ediyoruz. Vekil Be
yin görüşmesine de uygun olarak devamlı bir dö
viz kaynağı sağlanmış olur. 

İşte nazariye budur arkadaşlar. (Sağdan, bra
vo sesleri) 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Kaçakçılığı nasıl 
önliyeceksmiz? 

FETHİ ÇEDIKBAŞ (Devamla) — Hükümet 
buna cevap vermiyecekse ben cevap vereyim. 

Şimdi arkadaşlar, sorunun sonuna geliyorum, 
döviz ihtiyacı için olsun, piyasaların ihtiyacı 
için olsun, ihracat üzerinde duruluyorsa bunım 
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yollarım araştırmak lâzımdır ve bu yol İşletme
ler Vekilinin dediği yol değildir, onun için ben
deniz Başvekilden sordum, bu mesele bütün ve
killeri alâkadar eder, yarın bir Gümrük Vekili 
veya Maliye Vekili gelir ben kaçakçılığı nasıl 
önliyeceğim der ve İşletmeler Vekilinin yapmak 
istediğine kaçakçılık olur diye mâni olabilir. Bu 
itibarladır ki, mesele bir hükümet meselesidir. 

işte bendenizin bu mevzuda aydınlatıcı ola
rak arz etmeye çalıştığım şudur: Hayvancılık 
meselesinde lütfedip kabul buyurduğunuz gibi 
ihracat meselesinde de kanunun tadili suretiyle 
yapılacak işler vardır, arkadaşlar. Binaenaleyh 
bir ihracat meselesi, fakat herhalde ve her şeyin 
üstünde bir memleket meselesi olarak fiyatların 
durdurulması, hayat pahalılığına mâni olmak 
için tedbirler alınması meselesi vardır. İşte me
sele budur, bunun dörtbaşı mâmur olarak mü
talâa edilmesi lâzımgelİrdi, yoksa bir ayarlama 
yapmak için küb şekere 15 kuruş fazla koyduk 
veya filân fonu temin etmek için bunu yaptık, 
sözü mesnetsiz kabı*. Bu takdirde biz Demokrat 
Parti iktidarda bulunduğu müddetçe, yani De
mokrat Partinin iktidarda kalacağı umumi se
çimlere kadar (Sağdan, bravo sesleri) (Soldan, 
gülüşmeler) Hükümetten hayat pahalılığı mese
lesinde müspet tedbirlerin alınmasını istemekte 
devam edeceğiz. Her vebalin başta Başvekil ol
mak üzere hayat pahalılığını birinci mesele ola
rak ele alması ve bunun için de elinden geleni 
yapması, elinden gelen gayreti göstermesini is-
tiyeeeğiz. Ta M, geçim sıkıntısından bunalmış 
milletimize, bir az rahatlık verebilsin ve bunun 
içinde Hükümet fiyat meselesinde ekonomik 
faktörleri ve bunun yanında daha fazla psiko
lojik faktörlerin rol oynadığım hesaba katsın 
ve isabetli tedbirler bulmaya çalışsın. Temenni
miz budur. 

REİS — Samet Ağaoğlu. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ

LU (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, huzu
runuzu üçüncü defa işgal ediyorum. 

Fethi Bey, ben inikas sözünü pisikolojik ini
kaslar mânasına söyledim, diyor ve arkasından 
Şeker Kanununun tadilini kasdettim, diye ilâve 
ediyor. Elmana fi batnişşair. Beyefendi alır bun
ları yeni bir soru mevzuu yaparsınız bu önümde
ki yazılı takrir sizin kaleminizden çıktı ise şim
di söylediklerinizin % 90 ı orada yoktur. Siz 
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zammı şöyle ele aldınız: «Şeker gibi mühim bir 
zaruri ihtiyaç maddesine yapılan büyük zammın 
iktisadiyatımızın her cephesi üzerindeki inikası 
ne olmuştur?» Sualiniz budur. Burada pisikoloji-
den bahis nerede! Siz deseydiniz ki, zammın pisi
kolojik bakımdan tesirleri düşünülmüş müdür? 
O zaman size ekonomik olarak hitabetmezdim. 
Pisikolojik olarak hitabederdinı. 

Halbuki ben zannediyordum ki, siz ekonomik 
hâdiseler üzerinde duruyorsunuz, bu bir. İkinci
si, kanunu neye tâdil etmedi İşletmeler Vekili?, 
diyorsunuz. Bu hususta şimdiye kadar beni tah
rik etmediniz. Tahrik edeydiniz. Yazılı sualinizde 
ise kanunun tadiline ait tek kelime yok. Kanun 
1956 Haziranında çıktı. Zabıtları getirelim, ken
dileri konuştular mı, konuşmadılar mı bilmem. 
Şimdi bu kadar ehemmiyet verdikleri bir madde 
üzerinde zannederim o zaman mütalâası olmadı. 
Hattâ hiçbir madde üzerinde... Yalnız yanlarında 
oturan Kocaeli Mebusu arkadaşım Ekrem Alican 
Füzyon dolayısiyle bir tek sual sordu, ondan baş
ka kanun üzerinde hiçbiri konuşmadılar... 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) -^.Kanuna mu
halif diyen var mı? 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Hayır. Ne bileyim ben kafasın
dan geçenleri, işte çıkıp burada yeni söylüyor. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim: «Günlük 
tedbirlerle hayat pahalılığı meselesi üzerinde du
rulmaz», dediler. O halde asıl hedefleri şeker 
zammının inikaslarını iktisadiyatın muhtelif cep
helerinde tetkik etmek değil, hayat pahalılığı ko
nusunu ele almak suretiyle bunu konuşmaktır. 
Ama itiraf edeyim ki, bu hususta katiyen müs
pet bir delil vermemişlerdir. Ben hayat pahalı de
ğildir, derim. Siz, hayat pahalılığı var, dersiniz, 
ben.yok, derim. Sittin sene bunun münakaşasını 
yaparız. Sabaha kadar münakaşa ederiz. Halbuki 
delil ve vesika ile konuşmak lâzım. Alkışladınız 
değil mi? Size 50 tane rakam verdim, birini ikti
satçı arkadaşımız hiçbirini tekzibetmedi ve arka
sından itiraf etti 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Tekzibe lü
zum yok ki. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Ve «ben dedi, murakabe ya
parım, hesabını yapmak size aittir.» Halbuki ben 
söze başlarken, «Her halde dedim, iktisatçı arka
daşımız, bu soruyu sorarken birtakım etüdler 
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yapmış olacaktır, ve bunların doğru olacağına 
kaaniim. Verecekleri mukabil rakamlarla ya beni 
teyit veya tekzibedecekler.» diye konuştum. Fakat 
şimdi bu soruyu getirirken dahi mevzuu asla tet
kik etmemiş bulunduklarını görüyor ve anlıyo
rum. (Soldan, bravo, sesleri). 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim; 

bu vesile ile bir hususun Türk milleti önünde 
tesbit edilmesinde fayda var. Demokrat Parti ik
tidarı ve onun şimdiki Hükümetinin bir âzası, 
Türkiye'de pahalılık yoktur, diyor. Bu böylece 
tesbit edilsin ve bunu Türk milleti bilsin. Ta
mam. 

Şimdi arkadaşlar, iktisadi meseleleri içinde 
bulundukları zaman içerisinde mütalâa edil
mezlerse bu şekilde konuşmalarımız fuzuli olur. 
Arkadaşlar iktisadi hayatta zaman çok mühim 
bir faktördür. 

Vekil Bey dediler ki; elimizde istatistikler. 
var. Bu istatistikler arkadaşlar Eylül ve Teş
rinievvel aylarına aittir. Bunlar dahi çok geri 
zamana aittir. 

Arkadaşlar; ben sualimi Başvekilden sor
dum. Bendenizin sorduğum bu suallere Başveki
le niyabeten İşletmeler Vekili cevap veriyorlar. 
Başvekil dört celse Mecliste bulunmadılar. Bun
dan evvelki sual takririm düştü, çünkü ben bir 
vazife ile iki celse bulunmadım. İşte İşletmeler 
Vekili Samet Ağaoğlu düşen takririmizden son
ra bu takririmizin verildiğini görmüş ve tesbit 
etmiş olsa idi, bunun, hakikaten bir takririn ko
nuşulmaması sebebiyle verilmiş bir başka tak
rir olduğunu anlamakta gecikmezdi. Biz 4 celse 
burada bulunuyoruz, Başvekil bulunmuyor. Agâh 
Bey eksik olmasınlar, biz vekili getirtemeyiz di
yorlar, bu da garip bir naktai nazardır, ve bu 
nizamnameye külliyen aykırıdır. Mebus iki celse 
bulunmuyor, suali düşüyor. 

Düşen takririmdeki sualimin birisi şu idi ; 
Hükümetin Devlet sektörü için olsun bir fiyat 
politikası var mıdır? Varsa bu politikayı Başve
kil nasıl gerçekleştirmeyi düşünmektedir? 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Bu sual bu takrirde yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bakın gör
dünüz mü, daha evvelki sualimize bir defa ol
sun atfı nazar edilmezse bunun vebali bize ait de
ğildir. 
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SABRİ DİLEK (Trabzon) — Siz takibetmi-

yorsunuz, Fethi Bey. 

REİS — Rica ederim, siz devam ediniz, efen
dim. 
~ " F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla).— Bu sualim 
günlerce gündemde bulundu. Başvekil bulunma
dılar. Nizamname gereğince bulunmaları lâzım
dır.. 

REİS — İzaha lüzum yok, Fethi Bey, sözle
rinize devam buyurun, rica ederim. 

SABRİ DİLEK (Trabzon) — Siz sualinizi 
takibetmemişsiniz, düşmüş bunun mesuliyetini 
Samet Beye nasıl izafe edersiniz?... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efendim 
% 25 zammın pisikolojik tesiri neler olacaktır 
diye sormalı imişim...: Şeker gibi bir mala % 
25 zam yapıldıktan sonra pisikolojik tesirini 
sormaya lüzum var mıdır? Eğer Vekilin nazari
yata iltifat ettiğini bugün bu vesile ile öğrene
memiş olsaydık esasen üzerinde durmıyacak, 
tavsiye edip geçecektik. Ama kendisi şekerli ma
mullere zammın tesirini sormalı idi dedi. Hal
buki zammın psikolojik tesirini de hesabetmelçî 
iktiza, ederdi. Ancak sora bunu ihtiva etmediği 
için sarahaten cevap vermedim, dediler. Ama 
zammın kravata kadar inikasını hesaba katmış
sınız da, zamanın kıravatla alâkasını buldunuz 
da nasıl pisikolojik faktörlerin tesirini hesaba 
katmazsınız. Burada ulu - orta cevap vermek su
retiyle mesele halledilmez. Nasıl vesikaya bağlı 
olduğu için hayvancılık mevzuunda söylediğim 
sözler karşısında sükûtu ihtiyar etmiş iseler 
burada doğru olan şeylerde de Vekilin bir me
busa karşı iltihak ediyoruz demesi zannederim 
onu küçültmez. Biz hesabettik ama pisikolojik 
faktörleri dikkate almadık şeklindeki cevap ka
tiyen tatmin edici değildir. Böyle söyliyecekle-
rine hiç izahat vermeselerdi daha yerinde olur
du Aile bütçesi üzerinde, işçi bütçesi üzerinde, 
hayat üzerinde bunun inikasını anlattılar. İlk 
cevapta bir şey söylemediler, sadece, evet, de
diler. Sonra belki bu meseleler, üzerinde hazır
lıksızdır, müşkül duruma sokarım diye düşünen 
Samet Beye, biraz daha temkinli olmasını tav
siye deceğiz. Hele öteden beri bu meseleleri tet
kik edenlere karşı cevap verirken. 

Arkadaşlar, % 25 zam Samet Beyin istihfaf 
ettiği gibi kravata bir kuruş olarak sirayet et-
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mez. Şekerde yüzde yirmi beş zam psikolojik j 
faktörlerin tesiriyle havuza atılan bir taşın dal- j 
ga dalga etrafına yayılması gibi, diğer madde
lere de sirayet eder. Ama bu, bâzı ahvalde 15 
gün sonra, bâzı ahvalde iki ay sonra tesirini j 
gösterir. Bu fiyatı yükselen malla yükseltilen • 
mal arasındaki irtibata bağlıdır. Türkiye'nin | 
bugünkü ekonomik bünyesi iktisadi konjonktür 
Hükümet cephelinden bu gibi zamlara: mütaham-
mil değildir. Piyasadaki tereffüler vatandaşı 
tazyik altında tutmaktadır. 

Ama Samet Bey, mesul bir hükümet âzası 
olarak buna» iştirak etmiyon Kendi bileceği bir 
şey. Ama biz İşletmeler Vekâletinde birçok Dev
let sektörünün malları olduğundan; bu mallara 
zamlar yapılması iktiza ederken, icrayı hükü
met etmek; intihabetmek; seçmek demek oldu
ğundan; ya o tedbir ya bu tedbir? Şu tedbiri 
veya -bu.tedbiri isabetle seçmek için tedbirler 
alındığı takdirde bunun inikasının en uzak kö-

1967 Ö • : İ 
şelerde dahi neler olacağını bir etüdle- hesabet-
tirmesini kendisinden rica ediyor ve kendisine 
tavsiye.ederek huzurunuzdan ayrılıyoruz. 

REÎS —- Sual cevaplandırılmıştır. 

6. — Edirne Mebusu Cemal Köprülü'nün, 
«îcra organı karşısında hâkimlerin istiklâli» ad
lı konferansın Ankara Valftiğiftce menedüdiğinbı 
doğru olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/331) — 

REÎS — Sual sahibi burada. Dahiliye Vekili 
olmadığı için sual gelecek inikada talik edilmiş
tir. 

7. — Trabzon Mebusu EmruUah Nutku'nun, 
başta Ankara w tstanbul olmak üzere bâzı şe
hirlerde ele. alınan imar hareketlerine dair Baş-
veküden şifahi suali (6/332) 

REÎS — Sual sahibi burada. Başvekil olma
dığı için sual gelecek inikada bırakılmıştır. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

t — İnegöl'ün, Elmaçayır köyünün 24 nu
maralı hanesinde kayıtlı Alioğlu, 1935 doğumlu 
Bayram AH Yeşil'in ölüm cezasına çarptırılması 
îıakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
menimazbatası- (3/400) (1) 

REtS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu.). 

R E Î S — Mazbata hakkında söz îstiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum : Kabul'eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. % 

2.— Üstünü öldürmekten maznun III ncü 
Korugan Tb. I nci Bl. erlerinden Mustafaoğlu 
Ali Kınalı'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (3/473) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu,) 

REİS — Mazbata hakkında, Veysel Varol, bu
yurun, efendim. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Kıymetli 

(1) .128 sayılı matbua zaptın sonuldadır. 
(2) 129 saydı matbua zaptın sonundadır. 

arkadaşlarım, huzurunuza gelmiş bulunan bu 
mazbata ile bir vatandaşın idamına karar ver
miş olacağız. Mazbatadan öğrendiğimize göre 
er Ali Kınalı üstü bulunan onbaşıyı yatağında 
Öldürmüş' bulunmaktadır. / • 

Hâdiseyi şöyle bir düşünecek olursak, mu
hayyilemizde birçok istifhamlar belirmektedir. 
Maktul onbaşı bu Ali'den bizce meçhul talepler
de, mi bulunmuştur? Ali'yi nöbete veya vazifeye 
sık sık göndermek suretiyle devamlı olarak bir 
tazyik altında mı tutmuştur? 

(«Bunu tetkik bizim vazifemiz:değildir» ses
leri) 

Arz edeyim, yoksa arkadaşlarının muvacehe
sinde sövüp - saymak, hatta dövmek suretiyle 
izaç mı etmiştir f Hattâ bunların haricinde er 
Ali bir hiç yüzünden üstünü öldürecek kadar 
bir akıl hastası mıdır? işte bu hususların açık
lanması için Mazbata Muharirrinin bizleri ay
dınlaması iktiza etmektedir, ölümle neticelenen 
kararın tashihine imkân yoktur. Belki silâh al. 
tında bulunan arkadaşlarının terhisinden sonra 
bâzı mühim noktalar belirmiş olabilir. İşte o za
man iadei muhakeme yoluna gitmemiz ieabeder. 
Arz ettiğim veçhile mazbata muharirinin bizleri 
aydınlatmasiDi rica'ediyorum. Maruzatım bun
dan ibarettir. • > 
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îtEİS — Sim Atalay. I 
SIRBI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Adliye Encümeni mazbatasını ve iki I 
günden beri de dosyayı teferruatiyle ve en 
ufak müzekkeresine kadar okumuş bir arkada
şınız sıfatiyle, maruzatım eğer biraz uzun olur
sa beni bağışlamanızı rica edeceğim. Zira, ha- I 
dişe bir insanın hayatına son verilmesidir. I 

Burada mahkemelerce verilmiş kararların I 
esasına ve mahkemelerin istiklâli ve Anayasa- I 
nın kendilerine tanıdığı teminatın hudutları içi- I 
ne girip delillerin tesbiti ve takdiri lüzumunu I 
arz ye izah edecek değilim. I 

Ancak Anayasanın 26 ncı maddesinin Bü- I 
yük Millet Meclisine tanıdığı hudutlar içerisin- I 
de dosyanın tahlil ve izahını yapmaya çalışaca- I 
ğım. Tetkikatımm neticesi olarak infaza imkân I 
vermiyen şu üç mühim noktayı arz etmek isti- I 
yorum : I 

Bunlardan birincisi, maznunun müşahede altı- I 
na alınıp aklî maluliyetinin tesbit edilmediği
dir. 

İkincisi, Temyiz Mahkemesinin, kesinleşen 
Tevhidi İçtihat Kararlarına rağmen, dosya içe
risinde maznunun nüfus kâğıdını dahi görme
diğidir. Diğer taraftan, hâdisenin işlendiği an- I 
dan şu güne kadar, maznuna müdafaa imkânı- I 
nın en asgarisinin dahi verilmediğidir. I 

üçüncüsü de adlı hatanın mevcudolmasıdır. I 
Eski o-eza hukukunda suç nazarı itibara alı

nırdı. Ama modern hukukta suçtan ziyade suç- I 
lu nazarı itibara alınır. Bu dosyada suçlu naza
rı itibara alınmamıştır. Sadece ve münhasıran 
suç Üzerinde durulmuştur. Hâdiseyi izah ede- I 
bilmek için müsaade ederseniz oluşundan baş-
lıyarak kısaca arz edeyim : I 

10 Haziran 1956 tarihini 11 Haziran 1056 ta
rihine bağlıyan gece yarısı saat 12 ye doğru I 
bölük koğuşuna sarhoş bir er giriyor. Sonra- I 
dan 20 ye yakın dinlenen şahitler bu erin ken
disini bilmiyecek derecede sarhoş olduğunu, be- I 
yan̂  etmektedir. İçeri giren er, Karaköse'nin I 
Diyadin kazasından Ali Kınalı'dır. Saat 23 le I 
1 arası nöbetçisi bulunan er Nusret kendisine 
ne aradığını soruyor. Maznun bir kasaturayı 
silâhlıktan alıyor ve kapıdan 4 metre ilerde bu
lunan ranzanın üzerine çıkarak orada elbisesi
ni çıkarmış, ceketsiz olarak uyumakta olan on
başı Hasan'ı bu kasatura üe öldürüyor. | 

im c: ı 
Şimdi ortada bir öldürme hâdisesi var ve 

suçlunun da mutlaka ceza görmesi lâzımdır. 
Ancak bütün şahitlerin ifadesine ve hâdisenin 
seyrine göre maznun suçu işlediği anda bütün 
hareketlerini kontrol edebilecek bir durumda 
değildir. Halbuki hükümde bu hiç nazara alın
mamıştır. 

Gene bütün şahitlerin ifade ettikleri ve daha 
evvelki hâdiselerin gösterdiği gibi, suçu işliyen 
Ali Kınalı bölükte geçimsizliği ve kavgacılığı 
ile tanınmış, bölük içinde «serseri» olarak bi
linmektedir. Mütaaddit hâdiseler çıkarmıştır 
ve hattâ bu hareketlerinden dolayı koğuşta da
hi yatırılmamakta, tavlada yatırılmaktadır. Bu 
şekildeki bir* şahıs suç işliyor ve suçu işlediği 
anda hareketlerini kontrol edebilecek bir du
rumda değildir. 

Bu şahsın idamı istenmektedir. Bu şahıs su
çu işlediği anda hareketlerini kontrol edebile
cek olan bile, suçu işledikten sonra akli duru
munu kontrol edememesi idam cezasının infa
zına mâni olur. Erin akli durumu müşahede 
altına alınmamıştır. Hattâ mahkeme bir ara 
kararı ile bu ciheti teyit ve tesbit etmiştir. Kal
dı ki, 11 Haziran 1956 tarihli, yani suçun vu
kuundan birkaç saat sonra verilen raporda şu 
cihetler tesbit edilmektedir, : (Ağzının alkol 
kokmadığı, hareket şuurunun normal olduğu 
ve fizyonomisinde pek çok sebeplerden ileri ge
lebilecek bir durgunluk bulunduğu) tabip tara
fından tesbit ediliyor. 12 Haziran 1956 tarihin
de er Mustafa Alagöz sarhoş olmadığını, iyi 
bir adam hali de bulunmadığını, suçlunun tav
lada yatmak için kimin emir verdiğini bilme
diğini söylüyor. 

Er Hüseyin Yazıcı : «Ali, bölükte herkesi 
yıldırmıştı, tavlada yatardı, maktul ile araları 
iyi idi.» demiş. 

Er Süleyman, «Sanık çok kimselerle döğü-
şürdü, istediği zaman çekip giderdi. Hasan'la 
arasında geçmiş hiçbir hâdise yoktur.» diyor. 

Er Hüseyin özdemir, «Tavlada yatardı, yok
lamaya gelmezdi.» demiştir. 

Er Fehmi, «Herkes onun fenalığından kor
kardı, yoklamaya dâhil değildi.» diyor. Hattâ 
bir onbaşı, «O mevcut mu, değil mi, biz bunu 
öğrenmek için tavlaya dahi gidemezdik.» diyor. 

Bu durumdaki bir şahsın hiçbir sebep yok 
iken öldürmesi üzerinde durulacak bir mes
eledir. Maznun Ali Kınalı'nm, öldürülen 
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tiasan'ı niçin öldürdüğüne dair tahkikat 
dosyasında hiçbir malûmat yoktur. Bu du
rum tesbit edilmemiştir. Niçin öldürmüş
tür belli değil. Bilinmiyen sebepten. Bilinen 
sebep yok, saik yok, kasıt yok. Bunlar tes
bit edilmiyor. O halde Ali Kanalı durup durur
ken, yalnız sarhoş olduğu için, gelip bir ar
kadaşını öldürüyor. Böyle bir hâdise üzerine 
tıbbın eğilmesi lâzım, böyle bir hâdise üzerin
de hukukçuların enine, boyuna düşünmeleri 
lâzımdır. Hâdise, kasıt dışında, saik ve se-
bebolmadan işlenmektedir. O halde maznun 
üzerinde durulması lâzımgelir. Böyle bir maz
nun tıbbın müşahedesi altına dahi alınmamıştır. 

Bölük Kumandanı Üstteğmen Yusuf Yurt
sever şöyle diyor : «Ali tavlada, ben bölüğü 
teslim almadan önce yatıyormuş, Âli'nin bö
lükte serkeş hareketlerini bana söylemediler, 
söyleselerdi gerekli tedbirleri alırdım. Hâdise
den sonra Ali'nin serkeş hareketlerini erler ba
na söylediler.» 

Onbaşı Veysel Koç : «Ali'den korktuğumuz 
içiri mevcudolup olmadığını öğrenemezdik.» di
yor. 

Tabur Kumandanından tümen şu hususların 
tesbitini işiyor: «13 Haziran 1956 tarihindeki ya
zısında, kaatil ile maktul arasındaki münase
betler hakkında bilgi maktulün tavlada yatı
rılmasının sebeplerini bilmemekteyiz.» 

Yetkili üst Hamit Erkaö, maznun er için 
cevabında şunu demektedir : «Geçimsiz, zayıf 
karakterli bir insandı.» Suçlu bu. Durumu bu 
olan suçlu ilk duruşmaya çıkıyor, duruşmada 
şahitlerin hüviyetleri tesbit edilirken, Askerî 
Mahkeme şu kaarrı veriyor : (Maznun dosya 
münderecatına göre bölük dâhilinde şerir ta
nınması, salona alınan şahidin hüviyeti tesbitinde 
dahi hareket ve konuşmalarında gayritabiîlik gö
rülmesi sebebiyle As. Ceza Mu. Us. Ka. 173 neü 
maddesi gereğince salondan çıkarılmasına itti
fakla karar verildi.) Mahkeme böylece maznunun 
gayritabiî hareketleri olduğunu kabul ve tesbit 
ediyor. 

Askerî mahkeme maznunun gayritabiî hare
ketini tesbit ediyor ve ara kararında maznunun 
dışarı çıkarılmasına ittifakla karar veriyor, 
ara kararını ittifakla veriyor. 

RE t S — Müsaade buyurun. 
Bu iş kaziyei muhkeme halini almıştır. De~ 

lilleri burada şerh etmeye lüzum yoktur. Meclisi 
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Âli cezayı tahfif edebilir, tasdik edebilir. Yal
nız bu vadide söz alan arkadaşın delilleri teşrih 
etmesine lüzum yoktur. Bu sebeple muhakeme sa
fahatını Yüksek Heyete bildirmenize lüzum ol
madığı kanaatindeyiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Re
isin ikazları üzerine peşinen ifade edeyim ki; de
lillerin durumunu arz etmiyorum. Ben, maznu
nun hakkında verilen ve kesinleşen cezanın in
faz edilmemesinin delillerini arz ve izaha çalışı
yorum. Bu sebeple elbette ki, bütün dosya içinde 
akıl maluliyetinin tesbit edilmediğini gösteren 
hususları burada göstermem icabeder, buna ça
lışıyorum, arkadaşlar. Reylerini kullanırken, da
ha isabetli kullansınlar diye. 

REÎS — Şahitlerin ifadesini bir bir okuyor
sunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir bir oku
muyorum. İfadelerden birer kelime okudum. 
Arz ettiğim delillerin tahliline gitmiyorum. Suç 
sabit ama işin içinde adlî hata vardır, maznu
nun durumu vardır. Mahkeme huzuruna asabiye 
mütehassısı getiriliyor, o diyor ki; «Maznun sağ
lamdır.» Bunu diyor, ama muayene etmeden, 
tahlil etmeden, diyor, yalnız mahkeme huzurun
da fizyonomisi üzerine ehlivukuf olarak: «Maz
nun sağlamdır ve maznunun ceza ehliyetini kal
dıracak akıl maluliyeti yoktur» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, öldürme suçunu iş
lemiş ve idam cezası talebiyle mahkemeye 
sevk edilmiş olan bu maznunun gayritabiî hare
ketleri olduğu iddia ediliyor. Kendisini hasta 
gibi asla göstermiyor. Malûmu âliniz birçok hâ
diselerde suçlular akü maluliyetine müptelâ ol
duklarını söylerler. Bu, mütemadiyen ve mutta
sıl, her hangi bir fobinin tesiri altında olmadan, 
kendisinin sağlam olduğunu iddia ediyor. Diğer 

• taraftan şahitler normal bir şahıs olmadığında 
ısrar ediyorlar. Bu şartlar içerisinde kendisinin 
müşahede altına alınması lâzımgelirken müşa
hede altına alınmıyor. Mücerret bir tek asabiye 
mütehassısınm hastayı birkaç dakika görerek 
verdiği rapor üzerine, akıl maluliyeti cihetinden 
mahkeme hiçbir şey demiyor. Asabiye mütehas
sısı şöyle diyor: «Maznun sağlamdır, hâdiseden 
bâzılarını söylüyor, bâzılarını söylemiyor, bu 
sebeple ifadesi uydurmadır.» Demek istiyor ki, 
«bâzı hâdiseleri söylüyor, bâzılarını söylemi
yor. Bunu kasden böyle yapmaktadır.» «Ama 

,asabiye mütehassısı tezada düşüyor. Çünkü 

- 2 3 6 
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biraz-aşağıda, «sarhoşluğun verdiği .şuursuzluk 
• bulmak bir şuursuzluktur bu esnada insan yap
tığını tamamiyle hatırlıyamaz fakat kısım, kı
smı hatırlıyabilir - bu cihetler tavzih edilmiyor, 
araştırılmıyor - » deniliyor. Bu iddianame ile 
sevk edilen kimse, sarhoşluk ve adam öldürmek 
suçları ile itham edilmiştir. 

NAİL GBVBCI (Aydın) -~ ihtiyari sarhoş
luk••'-cezayı kaldırır mı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ihtiyari sar
hoşluk cezayı kaldırmam ama ihtiyari olmıya-
rak, kasdetmiyerek bir suç işlenirse bu, elbette 
bir'tahfif sebebi sayılabilir. Fakat ceza -huku
kunda bu cihet ileri bir görüş değil nazara alınıp 
tatbik edilen bir cihettir. 

Muhterem arkadaşlar; maznunla maktul 
arasında hiçbir geçimsizlik, hiçbir hâdise, hiç
bir münasebet yoktur. Ve şahitler ifadelerinde 
diyorlar ki, «gayet iyi arkadaştırlar, gayet iyi 
konuşuyorlar, aralarında hiçbir münasebet yok. 
Birden bire çıkıp kendisini öldürüyor». «Şimdi 
kendisi diyor ki, ben annemden bir gün önce 
mektup aldmi, müteessirdim, kardeşim annemi 
bırakmış, gitmiş, ayrılmışlar. Annem mağdur 
olduğu için iki şişe şarap içtim, 250 gram ra
kı içtim, 1Û1 numaralı menzile geldim, ondan 
ötesini hatırlamıyorum. 

Şahitler ise; «bir an içinde içeri girdi, ev
vela nöbetçiye hücum etti, nöbetçi kuvvetli ol
duğu için kendisini müdafaa etti, ondan son
ra kapı yanındaki ranzada bulunan onbaşı Ha^ 
san'ı öldürdü» diyorlar. Bu hâdise üzerinde 
tıbbın, hukukçuların durması lâzımdır. Bu^hâ 
dişe tipik bir hâdisedir. Suçun işlendiği ranza, 
öldürülen onbaşı Hasan'in ranzası, maznun Ali 
Kınalı'nm asker ocağına ilk geldiği gün yat
tığı ranzadır. Maznun kendi ifadesinde diyor 
M; «Ben, asker ocağına ilk geldiğim gün on-" 
başı Hasan'm ranzasında yatıyordum.» 

SABRÎ DÎLEK (Trabzon) — Ne ile öldür
müştür? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kasatura ile 
öldürmüştür. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Altta mı, 
üstte mi yatıyormuş? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dosyayı tet
kik ederseniz görürsünüz. 

RElS — Efendim, rica ederini, mebus me-
- busa sual soramaz. Mazbata muharriri izah ede

cektir. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Saniğın ilk 

asker ocağma geldiği andan itibaren yattığı 
yer bu ranzadır. Elbette ki, gayröhtiyari ola
rak şuursuz bulunduğu bir anda gideceği yer 
bu ranza olabilir. Şuursuz durum oraya sürük
ler eğer o gece o ranzada yatan onbaşı Hasan 
olmayıp da bir başıkası olsaydı o öldürülecekti. 
Çünkü kasıt yok, sebep de yok. O gece ranza
da kim yatsaydı o öldürülerekti. Bu hâdise
den dolayı verilen ölüm cezası isabetsizdir. 
Muhakemenin ilk safhalarında, hazırlık soruş
turması sırasında, ilk tahkikat sırasında bu 
husus tabellür etmiştir. Asker ocağına ilk gel
diği andan itibaren yattığı ranzaya, şuursuz 
bir anda gitmesi miimkündü. Ö anda onbaşı 
Hasan olmayıp da er Mehmet olsaydı - ölüme o 
muhatabolacaktı ve maznun üstünü öldürme 
suçundan değil • âdiyen adam öldürmekten mah
kûm olacaktı, cezası da idam olmıyacaktı-

SABRİ DÎLEK (Trabzon) — Hemşehrisi de 
ondan... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sabri Bey bir 
insan, benim seçim bölgemdeki de, senin seçim 
bölgendeki de insandır. 

Muhterem aıfeıdaşlar ileri birçok memleket
lerde ceza hukukunda nazarı itibare alınan suç 
değil, suçludur. Bu dununda yaşanan muhitin 
tesiri, fiziki faktörler, içtimai faktörler nazara 
alınır, suçlunun durumu tahlil edilirken göz 
önünde tutulur. Bunların hiçbir tanesi eie alın
mamıştır. 

Meselâ modern ceza hukukunda tehlikelilik 
durumu kabul edilmiştir ve bu tehlijceliMk du
rununum birçok faktörlerin birleşmesinden -mey
dana geldiği farz edilir. Antropolojik faktör ola
rak yaş - tahsil, fiziki faktör olarak hararet, ik
lim, mevsim, günün bölümleri, içtimai faktör 
olarak örf ve âdet, din, istihsal, naştahk. v. s. kabul 
edilmiş ve üzerinde durulmuştur. Bizde henüz 
bunlar ele alınmıyor, maznunun psikolojik mu
vazenesi dahi talüiledilmiyor. Gayrişuuri . hare
ketleri tesbit edilmiyor. 

Doktor arkadaşlarımdan rica ederim, bunun 
üzerinde dursunlar ve bizi aydınlatsınlar. Otoma
tizm diye bir şey vardır, şuurun sarih müdaha
lesi olmaksızın husule.gelen hareketler vardır. 
Bunun neticesinde ırza- geçmek, adam öldürmek gi
bi bâzı suçlar irade haricinde de meydana gelebi
lir. Bunlarda sebep ve saik yoktur. Hâdisede malı-

236 
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keme kasıt unsurunu dahi tesbit etmemiştir. Hattâ j 
hazindir arkadaşlarım, araştırmamıştır dahi, 
Kasıt unsuru araştınlmaamştır. 

Şimdi bir insanin hayatının yok edilmesine 
reylerimizi vereceğiz. Muhterem Reis, bunları tah
lil etmeden, hakikatin ışığım üzerine tutmadan 
bir insanın yok edilmesini nasıl tasvibedebiliriz? 
Ceza Kanununun 46 ncı maddesini hulasaten 
arz edeyim : 

(Fiili işlediği vakit şuurunun veya hareke
tinin serbestisini selbedecek surette akli malu
liyete müptelâ olan kimseye ceza verilmez.) Kal
dı kir biz ceza verilmesin demiyoruz; idam edil
mesin diyoruz; 

Size müsaadenizle gayet kısa olarak Faruk 
Eremln adlî psikolojisinde, adam öldürme suç
larında erken bunamanın tesirleri faslından pek 
az bir kısmını okuyacağım. 

(Maznunun serseri, serkeş olduğu; atak ol
duğu söyleniyor. Mahkemece bunlar sabit. Âmir
leri söylüyor, arkadaşları da teyidediyor. Bu bi
linenlerle, adlî tıptaki nazarlardan birini mu
kayese için arz edeyim. 

(Hiçbir sebebolmadan adam öldürür, hiç 
görmediği, kin beslemediği bu adamı soğuk
kanlılıkla öldürdükleri ekseriya görülmüştür. 
Adam öldürme suçu erken bunamada kendini 
gösteren ataklık halinden ileri gelir, ekseriya 
erken, bunaklarda-atak. olma hali gözükür, Ko
nuşurken âni olarak adam öldürenler sonra hiç
bir şey olmamış gibi otururlar.) 

Bu erken bunama yaşlılıkta değil, bilhassa 
ve umumiyetle 15 ile 30 yaşları arasında görü
lür. Maznunise 23 yaşındadır. 

Adlî tıbbın bu hususta yerilmiş birçok rapor
ları vardır. Meselâ size 12 .XII . 1944 tarihinde 
adlî tıbbın verdiği rapordan birkaç satır okuya
yım : «öldürmekten suçlu ve göz altında bulun
durulmuş bedenî ve ruhi muayenesinden sonra.. 
bu maddi arazların yanında kavgacılık tahar-
rüşiyet - ataklık - ileaiyct gibi karakter bozuk
luğu izhar ettiği ve 46 ncı maddeye uygun ol
duğu....» 

Şimdi, verilen raporlar, adlî psikoloji bakı
mından teşhis edilen husus, maznun hakkında 
verilen ara mahkeme kararı ve maznunun bütün 
arkadaşları ile ve âmirlerinin ifadeleri ile müşa
hede edilen durumu bize şunu gösteriyor ki, 
maznun normal bir şahıs değildir; olmasına im- I 
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I kân da yoktur. Bütün hâdiseler bunu göster

mektedir. Bütün bunlara rağmen maznunun ak
li maluliyeti tesbit edilmiş değildir, müşahede 
altına alınmamıştır. Bu şahsın idamına karar 
verilmez arkadaşlar. 

Yine bir rapor arz edeyim : 
«Kendisinde bir akıl hastalığı, zayıflığı veya 

bozukluğu bulunduğu çevresinde bir alâmet gös
termeden, buna rağmen, suçunun normal bir ak
li durum içinde ilerlemiş olması pek varit görül
mediği adlî tabipçe tesbit edilmektedir.» Bu 
misaller de mevcudolmasma rağmen maznunun 
akli selâmetinin derecesi tesbit edilmiş bulun
mamaktadır. 

I Muhterem arkadaşlarım, yalnız akli selâme
tinin tesbiti değil, hukukçu arkadaşlarım bilir
ler, adam öldürme suçunda - hele idam cezasın
da - maznunun nüfus örneğinin dosyada bulun
ması lâzımdır ve şarttır. Tipik bir hâdisedir, üzü
lerek söyliyeyim; askerî mahkeme durumu o ka
dar çabuk bitirmek istemiştir ki, dosyayı ortadan 
kaldırmak arzusu içinde maznunun nüfus kaydı 
bile getirilmemiştir. Binde bir ihtimal dahi ol
sa 23 yaşındadır. Ya 22 ise, 21 ise cezai ehliyete 
müessir olmıyaeak mıdır? Kararı sizler vereceksi
niz eğer idam edilsin derseniz birkaç gün son
ra infaz edilecektir. Bakınız Askerî Temyiz Mah
kemesi ne diyor: «Maznunun her ne kadar nüfus 
kayıt örneği dosyada bulunmamış ise de, (ken
dileri de bunu kabul ediyorlar.) ve bu hususta 
Temyiz Mahkemesinin tevhidi içtihat kararı var
sa da 1111 numaralı Askerlik Kanunu mucibin
ce bu şahıs askere alınmış ve muamelesi ikmal 
edilmiştir, o halde nüfus kaydının getirilmesine 
lüzum yoktur.» Ne olursa olsun, hangi formalite 
olursa olsun. Nüfus kaydının tashihli örneği veya 
nüfus kâğıdı lâzımdır. Şimdi mahkeme bunu ye
ter görecek, onu idam mı edecektir? Asla... Buna 
imkân yoktur. Nüfus kayıt örneğinin getirilmesi 
şarttır. 1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanu
nunun formalitesi icabı, nüfus kayıt suretinin ge
tirilmesi yapılmadıkça, cezanın verilmesine imkân 
yoktur. Tek başına dahi, Temyiz Mahkemesi içti
hat kararlarına mugayereti ifade eden bir infa
zın yapılmaması lâzımdır. Bunlara riayet edil
memiştir. 

Askerî Temyiz Mahkemesinin tebliğnamesin-
den okuyayım: «ölüm cezalarında mahkemece 

I nüfus kâğıdının mutlak surette tesbiti ve tasdik-

23T •— 
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li. örneğinin dosyaya ithali meşrut olup müsta
kar Temyiz içtihatlarının, da bu merkezde bulun
masına rağmen, hilâfına hareket olunması kanu
na aykırı ve maznunun bu cihete matuf 10 nu
maralı temyiz itirazı varit ise de, şahsın asker 
olması ve 1111 sayılı Kanuna göre askere çağırıl
ması karsısında bunun bozma sebebi sayılamıya-
eağı.» 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlarken 
dediğim gibi iki husustan Büyük Meclisten, Ana
yasanın 26 ncı maddesine göre, idam cezasının 
değiştirilmesini talep edeceğim:.Birisi akli malu
liyet yani infaza imkân olup olmıyacağı hususu 
ve nüfus kâğıdının veya suretinin dosyada bulun
maması, ikincisi de adlî hatanın mevcudiyetidir. 

Bir 3 ncü husus daha vardır, o da maznunun 
kendisini lâyıkı veçhile müdafaa etmek imkânını 
bulamamasıdır. Bizde ceza muhakeme usulü ka
nunları, ister asker, ister sivil kanunlarımız olsun, 
mutlak surette maznuna bir müdafi tâyinini 
emretmemiştir. Maznunun gayritabiî hareketleri
nin daha muhakemenin bidayetinde karar altına 
alınmasına ve bidayetinde maznunun cahil, fa
kir hattâ imzasını atamıyacak durumda oldu
ğu bilinmesine rağmen müdafi tâyin edilme
mesi doğru sayılamaz. Hukukçu arkadaşlarımın 
ve tatbikatçı arkadaşlarımın vicdanlarına hitab-
ediyorum. Maznun ilk duruşmaya çağrılıyor» id
dianame kendisine o gün tebliğ ediliyor. Mahke
me bu hususta şöyle diyor : «Her ne kadar id
dianamenin tebliği ile duruşma arasında gerek
li mehle riayet edilmemişse de maznun buna iti
raz etmemiştir. Maznuna soruldu; söyllyeoek bir 
şeyi olmadığını beyan etti» ile mesele halledil
miştir bunu diyen. İmzasını atamıyacak ka
dar cahil, hareketlerini kontrol edemiyecek ka
dar anormal ve fakir bir adam. İddianamenin 
tebliği ile duruşma arasındaki zamanda kanuni 
hak ve imkânlarını nasıl kullanacak, bunları na
sıl bilecek ? Bu hakkı kullanmasına imkân yok
tur. Nitekim kullanamamıştır. Böyle bir şahsa 
müdafi tâyin edilmiyor, 

Muhterem arkadaşlarım, gerçi alâkası yok
tur ama müsaadenizle Amerika Birleşik Dev
letleri Askerî Ceza Muhakemeleri Usul Kanu
nunun 27 nci maddesinden birkaç satır okuya
cağım. Ve müdafa hakkının nasıl ehemmiyetle 
nazara alındığını arz edeceğim. 

REtS — Sırrı Bey.. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir hayat 

me vzuub ahistir... 
REİS —• Bir diyeceğim yok, arkadaşların te

mayülünü size göstermek istiyordum. Yoksa sa
baha kadar, bütün ilim kitaplarından, içtihat
lardan söyliyebilirsiniz, dinlemekle mükellefiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Estafurullah 
efendim, sabrınızı suiistimal ettiğim için özür 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Amerika Birleşik Dev
letleri Askerî Ceza Kanunu Her ki; mahkemeyi 
kuran askerî âmir hangi derece ve sınıftan bir 
müddeiumumi tâyin ederse, maznunu müdafaa 
edecek müdafii de aynı derece ve sınıftan tâyin 
etmeye mecburdur. Yani eğer müddeiumumi 
kuvvetli ise, federal mahkemede müdafaa ya
pacak bir ihtisas sahibi ise müdafiin de aynı şart
lara haiz olmasını âmirdir. .Yani müdafaa hak
larına bu kadar kıymet veriyor. Bu maznuna, 
gayritabiî halleri tesbit edilen bu şahsa müda
faa hakkı verilmiyor, müdafi tâyin edilmiyor. 
Bir müdafi tâyin edilmiş olsaydı ben de sizleri 
yorup, zamanınızı fazla işgal etmiyecektim. Dos
ya da huzurunuza bir idam dosyası olarak da esa
sen gelmiyecekti. Müdafaa haklan tanınmadığı 
için huzurunuza böyle gelmiştir. 

BİR SES — Avukat yazıhanenizi bilmiyor 
mu idi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben bugüne ka
dar bir dâva almadım. Bir hakkı müdafaa edi
yorum... 

Muhterem arkadaşlar; hâdisede adil hata da 
vardır. Maznun kimi öldürmek istemiştir? Bu, 
mahkemenin başından sonuna kadar belli değil
dir. öldürenin kasdı Hasan'ı mı öldürmek? Bu 
da yok. Sebep de yok. Eğer olayın vukubuldu-
ğu anda ranzada yatan bir er olsaydı ve onu 
öldürmüş olsaydı, Askerî Ceza Kanunumuzun 91 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasına göre idam cezası 
görtmiyecek, ağır hapis cezası görecekti. Ni
tekim hâdisede Ceza Kanunumuzun 52 nci mad
desindeki durum da bahis mevzuudur. Yani 52 
nci madde : Hata veyahut bir arıza sebebiyle 
maznunun kasdetmediği veya arzu etmediği, bir 
şahsı öldürmesidir. Burada kasdettiği bir şahıs 
da yoktur. Burada iradesi dışı bir öldürme hâ
disesi vardır, maznun rast gele bir kimseyi öldür
mek istiyor ve kurbanı da tesadüfen onbaşı çı
kıyor. Ve bu tesadüf kendisini idama götürüyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, 9Ü nci madde şudur: 

«Taaruz âmirin veya mafevkin vücudunda tah
ribatı mucip olmuşsa suçluya 15 seneden az ol
mamak üzere ağır hapis, eğer ölümü mucip ol
muşsa buna,- az vahîm hallerde müebbeden ağır 
hapis cezası verilir.» 

Şimdi sorabilir miyim, eğer hâdise sırasında 
ölen onbaşı ' olmayıp ta bir yüzbaşı olsaydı yine 
üstünü öldürmekten maznun mu olacaktı? Bu 
.hâdisede vahîm veya az vahîm vaziyeti yok mu
dur? Bir generali veya bir maraşali öldürmekle 
bir onbaşıyı öldürmek arasında vahîm ve az va
hîm farkı yok mudur? Hâdisede bu vahîm veya 
az vahîm konusu üzerinde de durulmamıştır. Eğer 
bu hâdisede ölüm cezası verilirse, daha vahîm 
bir halde hangi cezayi vereceksiniz? 

MEHMET ÜNAL (Seyhan) — Takdir mah
kemeye aittir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunları arz 
etmekteki maksadım şudur: Tahkikat safhasında 
ve duruşma safhasında maznun lehindeki de
liller toplanmamış, maznun bu şartlar için hiçbir 
kanuni veya takdiri, tahfife merhamet veya şef
kate mazhar olmamıştır. Mahkemede mazhar ol
madığı bir mazhariyete sizin huzurunuzda maz
har olması için arz ediyorum. («Bunlar askerî 
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mahkemeye ait» sesleri) Mahkemenin takdir hak
larına müdahale etmek için arz etmiyorum, bun
lar elbette mahkemenin haklarıdır, orada bir 
tahfife mazhar olmadığına işaret etmek için arz 
ediyorum. Onbaşı için vahîm olan başkası için 
daha mı az vahimdir! Maznunun orada mazhar 
olmadığı semahate huzurunuzde mazhar olması 
için arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; hâdiseyi daha uzun 
arz etmek isterdim, sabırlarınızı suiistimal etti
ğimi anlıyorum. Maznunun durumunu sizlere bir 
nebze arz edebildimse vazifemi yapabilmiş ad
dedeceğim, kasdım; bu şahsın hayatının kurta
rılmasından ziyade kanunlarımız hükümlerinin 

«ruhlarına uygun tatbik edilmesi Ve hukuk icap
larının yeıine getirilmesidir, 

26 nci maddeye göre maznunun cezasının de
ğiştirilmesi için bir önerge veriyorum. Sizlerin 
semahatına mazhar olması için gerekli talepleri 
arz ettim. Meselede adlî hata da vardır. Adale
tin yerine gelmesini tam tecellisini sizler temin 
etmiş olacaksınız. 

REİS — Pazartesi günü saat lö te toplanıl
mak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,07 

B — TAHRİBİ SUAL 

1. — Balıkesir Mebusu Enver Oüreli'nin, jet 
tayyareciliği uçuş hizmetleri Tazminat Kanunu

nun 1 nci maddesinin C bendinde yazılı talimat
namenin tatbik edilip edilmediği hakkındaki 
sualine MiUt Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Er-
gin'in tahrirî cevabı (7/270) 

17 Aralık 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sualimin Millî Müdafaa Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Balıkesir 
Enver Güreli 

1. 6725 sayılı Jet tayyareciliği uçuş hizmet
leri tazminatı Kanununun birinci maddesinin C 
bendinin son fıkrasında adı geçen talimatname 
hazırlanıp tatbika konulmuş mudur? 

2. Bu bentte yazılı branşlarda çalışan su

bay, astsubay, askerî memur ve sivil personele 
aylık tazminatları verilmekte midir? 

T. C. 
Millî Müdafaa Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1 

14 . I I . 1957 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
18 Aralık 1956 gün Kanunlar Md. 7-270, 

3620/16278 sayılı yazıya cevaptır : 
Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin Jet tay

yareciliği uçuş hizmetleri tazminat Kanununun 
1 nci maddesinin C bendinde yazılı talimatna
menin tatbik edilip edilmediğine dair tahrirî su
al takririne verilen cevabın ilişikte sunulduğunu 
saygı ile arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Ş. Ergin 
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Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri Kanununun 1 
nei maddesinin C bendinde yazılı talimatname
nin tatbik edilip edilmediğine dair Balıkesir 
Mebusu Enver Güreli'nin yazılı sual takririne 
cevap 

Sorti 1. — 6725 sayılı Jet tayyareciliği uçuş 
hizmetleri tazminatı Kanununun 1 nei maddesi
nin C bendinin son fıkrasında adı geçen tali
matname hazırlanıp tatbike konulmuş mudur? 

Cevap 1. — 6725 sayılı ve 27 Nisan 1956 ta
rihli Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat 
Kanununun 1 nei maddesinin C bendinin son 
fıkrasında adı geçen talimatnamenin hazırlan
ması için Maliye Vekâletinden bir temsilcinin iş
tirakiyle Hava Kuvvetleri hizmet kadroları bi
rer birer tetkik edilmek suretiyle % 40 tazmi
nattan istifade edecek personel tesbit edilerek 
talimatnameye ilişik 10 cetvelin hazırlanması 
işi 12 Ekim 1956 günü bitmiş, talimatname met -
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ni ile eetveller mütalâaları alınmak üzere aynı 
tarihte Maliye Vekâletine gönderilmiş, mezkfu 
vekâlet mütalâasını 3 Kasım 1956 günü bildir
miş bu mütalâaya uygun olarak talimatname 
metninde ve cetvellerde gerekli tadiller yapıla
rak nihai şeklini alan talimatname ve cetveller 
15 Kasım 1956 tarihinde îcra Heyetince tasdik 
edilmek üzere Başvekâlete gönderilmiştir. 
4/8358 sayı ve 29 Kasım 1956 tarihinde karar
name 11 Ocak 1957 gün 9506 sayılı Resmî Ga
zetede neşrolunarak meriyete girmiştir. 

Sora 2. — Bu bentte yazılı branşlarda çalı
şan subay, astsubay, As. memur ve sivil perso
nele aylık tazminatları verilmekte midir?. 

Cevap 2. — 6725 sayılı Kanunun 1 nei mad
desi C bendinde yazılı branşlarda yazılı, subay, 
astsubay, askeri memur ve sivil personele % 40 
tazminatları 1 Mart 1956 dan itibaren hesap ta
hakkuk ettirilerek kendilerine ödenmektedir; 

»•<i 

TASHİH 

Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 
128 numaralı matbuanın birinci sayfasının 23 

ıîcü satırındaki «bulunmakta» kelimesi «bulun
makla» şeklinde tashih edilecektir. 

»m<t 

T. B. M. M mmam 
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İnegöl'ün Elmaçayır köyünün 24 numaralı hanesinde kayıtlı Ali-
oğlu, 1935 doğumlu, Bayram AK Yeşil'in ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında Başvekalet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (3/400) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . VIII . 1956 

Zat ve Yazı İşleri TL Müdürlüğü 
H. No. 5/4-2367 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

19 . XII . 1954 gecesi İnegöl'ün Elmaçayır köyünden Tayyar Turhan'ı parasına tamaan ve 
taammüden öldürmekten maznun İnegöl 'ün Elmaçayır köyünün 24 sayılı hanesinde kayıtlı Alioğlu, 
Ilabibe'den doğma, 1935 doğumlu Bayram Ali Yeşil'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapılmasına 
dair olup Adliye Vekâletinin 4 . VIII . 1956 tarih -ve 22077 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz 
mahkemesinin 14 . VII . 1956 gün ve enas 1563, karar : 2276 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin dosyanın 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni * 12 . II . 1957 

Esas No. 3/400 
Karar No. 29 

Yüksek Reisliğe 

İnegöl'ün Elmaçayır köyünden Mahmutoğlu 
Tayyar Turhan'ı, parasını ve eşyasını çalmak 
için, kasten öldürmekten suçlu İnegöl'ün Elma
çayır köyü 24 nüfus hanesine kayıtlı Ali ve Ha-
bibe oğlu 1 . I I . 1940 doğumlu iken, İnegöl As
liye Hukuk Hâkimliğinin 14 . VI . 1955 tarihli 
ve 955/493 sayı, 479 karar No. lu ilâmiyle 1935 
doğumlu olarak tashih edilen Bayram Ali Yeşil 
hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesince müt-
tehaz 15 . III . 1956 tarih 955/343 esas ve 956/ 
72 karar sayılı idam karan, Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesinin 14 . VII . 1956 tarih ve 
1563 esas, 2276 karar ve 1759 tebliğ sayılı ilâ

miyle ittifakla tasdik olunmuş ve mütaakıp ka
nuni muamelelerin ikmali için dosya Başvekâle
tin 14 . VIII . 1956 tarih ve 5/4 - 2367 sayılı tez
keresi mucibince Riyasetçe encümenimize hava
le edilmiş bulunmakta muhtevası birer birer in
celendi. Neticede : 

Suçlu Bayram Ali Yeşil'in 19 - 20 . X I I . 1954 
gecesi Mahmutoğlu Tayyar Turhan'ı, parasını 
ve eşyasını almak için, kasten öldürdüğü mah
kemece sabit olmuş ve suçlunun hareketine uyan 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla mu
addel 450 nci maddesinin 7 numaralı bendi ge
reğince idam cezasiyle mahkûmiyetine müteda-



ir karar Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Daire
since de tasdik edilmiş olduğundan işbu ölüm 
cezasının hafifleştirilmeşini veya değiştirilme
sini müstelzim hiçbir sebep de mevcut görülme
diğinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 neı 
maddesi mucibince idam cezası nm infazına 
30 . 1 . 1957 tarihinde encümenimizde ittifakla 
karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Aydın Yozgad 
C. Ülkü M. Ataman 

Kâtip 
Kocaeli Bingöl Bursa 

AS'. Dinçer N. Arası M. Krkuyumcu 

Çanakkale Çoruh Kars 
S. Sezgin M, önal t. Us 

Konya Sivas Tokad 
II. Ay diner S. Ecevit O. Ha-cıbaloğlu 

Zonguldak 
Ar. Kirişcioğlu 

( S. Sayısı : 128 ) 
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Üstünü öldürmekten maznun III ncü Korugan Tb. I nci Bl. 
erlerinden Mustafaoğlu Ali Kmalı'nın ölüm cezasına .çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

X3/473) 

T. e. . • 
Başvekâlet m 23 . I . 195? 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4 - 158 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Üstünü öldürmek suçundan maznun I I I ncü Korugan Tb. I inci Bl. erlerinden Mustafaoğlu 
1933 Diyadin doğumlu Ali Kmalı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında As. Temyiz Mahkemesin
ce verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair 
olup Millî Müdafaa Vekâletinin 29 . XII . 1956 tarih ve 104 - 56/9000 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
As. Temyiz Mahkemesinin 13 . XI . 1956 tarih ve Esas : 56/3254, Karar : 56/3460 sayılı ilâmîyle 
hu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 12 . II . 1957 
Esas No. 3/473 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Üstü; III . Korugan Tb. 1 nci Bl. Onbaşıla- muhtevası birer birer incelendi. Neticede : 
undan 1932 doğumlu Adana'nm Çiçekli köyün- Suçlu Ali Kmalı'nın 10/11 Haziran 1956 
den Hasan Aslangöz'ü kasatura ile öldürmekten günü saat 24 sıralarında üstü Hasan Aslangöz'ü 
suçlu aynı bölük erlerinden Mustafa ve Güllü yatağında yatarken kasatura ile tesbit odilmi-
oğlu 1933 doğumlu Diyadin kazasının Aşağı Botu yen bir sebeple taarruz ederek öldürdüğü mah-
köyünden Ali Kınalı hakkında Gelibolu 4 ncü kemece sabit olmuş ve suçlunun hareketine uyan 
Tümen Kumandanlığı Askerî Mahkemesince ve- Askerî Ceza Kanununun 91/4 ncü fıkrası ikinci 
rilen 28 . VII . 1956 tarih ve 56/60956 sayı, bendi gereğince idam cezasiyle mahkûmiyetine 
56/259 esas ve 56/112 karar sayılı idam kararı, mütedair karar Askerî Temyiz Mahkemesince de 
Askerî Temyiz Mahkemesi 13 . XI . 1956 gün ittifakla tasdik edilmiş olduğundan; iş bu ölüm 
56/3254 esas ve 56/3460 karar sayılı ilâ.miyle it- cezasının hafifleştirilmesini veya değiştirilmesi-
tifakla tasdik olunmuş ve mütaakıp kanuni mu- ni müstelzim hiçbir sebep mevcut görülmediğin-
amelelerin ikmali için dosya Başvekâletin den Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci mad-
23 . I . 1957 gün 5/4-158 sayılı tezkeresiyle desi mucibince idam cezasının infazına 4 . I I . 
Kiyasetçe encümenimize havale edilmiş olmakla 1957 günü ittifakla karar verilmiştir. 
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