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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Fuat Arna'nm 10 gün, 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in ise 15 
gün süre ile izinli sayılmaları hakkındaki Baş
kanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun Dev
let İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının büt
çe, Adalet ve İçişleri komisyonlarından seçile
cek beşer üyeden kurulu bir geçici komisyona 
havalesi hakkındaki önergesi kabul edildi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan 
ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fık
ralar ilâvesi hakkındaki Kanun teklifinin gö
rüşülmesi komisyona verilen birinci madde 
henüz komisyondan gelmediğinden, 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 
6 arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması 

için borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı 
Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
teklifinin, görüşülmesi de, teklifle ilgili Ba
kan hazır bulunmadığından gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un Kar
ma Hükümetin teşkili tarihinden itibaren bu
güne kadar yeniden atanan memur adedine da
ir Başbakandan sözlü sorusu soru sahibi ikinci 
defa hazır bulunmadığından, düştü. 

212, 213, 214, 222 ve 223 sayılı sorular, 
ilgili bakanlar hazır bulunmadıklarından, ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

2 . 4 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen İzmir 

Kadri özek 
Kâtip 

Çankırı 
Nurettin Ok 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, Edir
ne ili pancar mustahsılına Şeker Şirketi ta
rafından verilen gübrenin pahalı olması se
bebine ve gübre fiyatlannıh indirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dâir sözlü soru öner

gesi, Tarım ve Sanayi bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/231) 

2. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, bo
zuk vaziyette olan Edirne - İstanbul yolunun ıs
lahının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (6/232) 

2. — ÜELÇN KÂĞITLAR 

feUif 
1.-—Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 

10 arkadaşının, Bursa. Merkez ilçesindeki Ge
dik ve Zeminlerin tasfiyesine dair kanun tekli
fi (2/179) (İçişleri Komisyonuna) 



BÎBÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 
KATİPLER : Kadri Özek (İzmir), Muslih Görentaş (Van) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, oturumu 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresi (3/235) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşların izin istekle
rine ait Riyaset Divanı tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş
kanlık Divanının 2 . 4 . 1962 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

fhıad Sirmen ' 

açıyorum. 

istanbul Milletvekili Ratip Tahir Burak, 15 
gün, mazeretine binaen, ' 2 . 4 . 1962 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, 15 gün, ma
zeretine binaen, 4 . 4 . 1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — 147 ler Demeği Başkanlığının, 1İ4 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılması dolayı-
siyle, şükran telgrafı 

BAŞKAN — Efendim, İstanbul'dan 147 le-
rin görevlerinden, affı hakkındaki Kanunun yü
rürlükten kaldırılması münasebetiyle gelmiş bir 
telgraf var, okutuyorum : 

Sayın Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Reisi 

Ankara 

147 öğretim üyesi ve yardımcısı, hak ve ha
kikatin tecellisi uğrunda sarf edilen bütün gay
ret ve alman hayırlı neticeye duydukları sonsuz 

vşükrânlarınıL iblâğ eder ve şahsınızda Büyük 
Meclisi en derin saygılariyle selâmlar. 

. 1 4 7 ler Derneği Başkanı 
:'•:".•••'•.: ;Pr,of. Dr. Müfide Küley 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur, efen
dim. 

3. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'-
nun Müliyet Gazetesinin cinsel konuda yaptığı 
anket münasebetiyle demeci. 

SÜREYYA SOFUOĞLU (Kocaeli) — Efen
dim, gündem dışı konuşmak istiyorum. 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer, 10 gün, 
mazeretine binaen, 30 . 3 . 1962 tarihinden iti
baren. 

îçel Milletvekili ihsan önal, 15 gün, hastalı
ğına binaen, 29 . 3". 1962 tarihinden itibaren. 

istanbul Milletvekili Ratip T. Burak, 15 gün, 
mazeretine binaen, 2 . 4 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, 15 gün, ma-. 
zeretine binaen, 4 . 4 . (1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger, 10 gün, 
mazeretine binaen, 30 . 3 . 1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

içel Milletvekili ihsan önal, 15 gün, hastalı
ğına binaen, 29 . 3 . 1962 tarihinden itibaren. 
• BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3 — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız? 
SÜREYYA SOFUOĞLU (Kocaeli) — Bü

yük bir topluluğu ilgilendiren ahlâki bir neşri
yat üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜREYYA SOFUOĞLU (Kocaeli) — Muft 

terem arkadaşlarım, Aziz Meclisimiz huzuruna 
gündem dışı; bir vatandaş olarak, vatmıd;^ 
reylerini almış bir milletvekili olarak, tüyleri
mi diken diken eden, gecelerimi haram eden ve 
kalbimi dondurasıya ürperten hazin bir tablo
nun ana hatlarını çizmek üzere gelmiş bulunu
yorum. tsmini burada ifade etmek istemiyorum. 
istanbul gazetelerinin birinde. 28 tarihli nüsha
sında, bütün bir sayfayı kaplıyan, aziz milleti
mizin asırlar ve asırlar boyu aile ocağının na
mus telâkkisi üzerindeki büyük inanış ve titiz
liğini bir hamlede, bir darbede yoketmek isti-
yen, gayriahlâki bir ankete yer açmış olan bu 
gazeteye ve neşriyata sadece bir iki lâfla, kendi 
düşüncelerime - inanıyorum ki, Meclisi Âlinin 
de düşüncelerini katarak - teessüf ve teessür
lerimi bildirmek isterim. (Hangi gazete ses
leri) Milliyet gazetesinde. 

[Memleketimizde ilk defa yapılan büyük an
ket] başlığı ve 7 milyon erkek ve 7 milyon ka
dının cinsel davranışlarını tesbit ediyoruz, ifa
deli bu ankette 15 yaşından yukarı 7 milyon 
kız ve kadına, 7 milyon çocuk ve ihtiyara şöyle 
sualler sorulmaktadır : 

Cinsel bakımdan kendinizi ne zaman ve na
sıl tanıdınız? - Huzurunuzda teeddübediyorum, 
sadece birkaç suali zikrederek kıymetli vakitle
rinizi israf etmek istemiyorum. - Şimdiye kadar 
ka^ kisnvi sevdiniz, kaç flörtünüz oldu? Yakın 
akrabalarınıza karşı ilgi duydunuz mu? Şehevî 
rüyalar görüyor musunuz ? Alkol cinsî arzula-' 
rınızı artırıyor mu? Evlenmeden önce [Meselâ; 
nişanlınızla] cinsi temastan kaçındınız mı? 
Gayriahlâki bulmaktan; evlenme mecburiyetin
de kalmaktan; iradenizin kuvvetini göstermek 
için, itimadını kaybetmemek için.... («Okuma» 
sesleri), (Gürültüler), («Anlaşıldı» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin büyük infi
aline uyarak, ben de okumıyacağım. Ve inanı
yorum ki, bir milleti millet yapan, bilhassa aziz 
Türk Millettinin şehametlerinde ifadesini bu
lan, kahramanlık destanları yazdıran, Meh
med'i doğuran Türk anasi'na, Mehmed'i yapan 

2 . 4 , 1962 O : 1 
Türk babasına böyle sualler sorulamaz, zaten, 
o da cevap vermez. («Alâkası yok» sesleri) 

Arkadaşlar, bu 15 milyona tevcih edilmiş 
sualdir, gazetede daha ha/in tafsilâtı olan yer
leri vardır. 

Şimdi, çok sayın Hükümetten soruyorum : 
'u çirkin ve acı tablo karşısında Hükümet ola

rak, 15 yaşından yukarı kız ve erkeği içine al
ması hasebiyle, Maarif Vekâleti olarak, hattâ 
bu neşriyat münasebeti ile söz almamdan isti
fade edip büyük Türk matbuatının büyük bir 
kısmını tenzih ederek, zaman zaman bâzı ga
zetelerde çöreklenmiş menfi ideoloji sahiplerini 
işaret edip Dahiliye Vekilinden soruyorum; ce
miyet nereye götürülmek isteniyor? (Bravo, 
sesleri) 

Bu çirkin ve hazin neşriyatın toplum üze
rindeki menfi tesirleri üzerinde durmalıyız. 
duyduğum infial hepinizin infiali oldu. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun Ah
met Topaloğlu. 

ÎÇÎŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, bu 
neşriyat Hükümetinizin de dikkatini çekmiştir. 
Dahiliye Vekâleti olarak, Adliye Vekâletiyle 
temas halindeyiz; üzerinde durulmaktadır, arz 
ederim. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

5. — Doğu - A7iadolu'daki kuraklığın sebeb-
olduğu kıtlık hakkında rapor 

BAŞKAN — Bu rapor bayramdan evvel 
huzurunuzda görüşülmüş, bâzı hatipler söz al
mış ve görüşmeler cereyan etmişti. Fakat şimdi 
yine bâzı arkadaşlar bu rapor üzerinde konuş
mak istiyorlar, öyle zannediyorum ki, raporu o 
oturumda tamamiyle okuyup muttali olmamış 
arkadaşlarımız vardır, raporun tekrar okunma
sını lüzumlu görüyor musunuz arkadaşlar? Ra
porun okunmasını istiyenler... îstemiyenler... 
Rapor okunmıyacaktır, arkadaşlar... Rapor üze
rinde konuşmak istiyen arkadaşlar var mı ! 

Nihat Diler, buyurun. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞ-

LU (Kayseri) — Hükümet adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Hükümete 

en sonra söz vereceğim. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Hü

kümet, îc/tüzüğe göre her vakit söz istemek hak-
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kına sahiptir. Bu hususta, takdir hakkı İçtüzüğe 
göre, Hükümetindir. 

BAŞKAN — Hükümet her vakit söz istiyebi-
lir. Hükümete bir kolaylık olmak için teklif edi
yorum. Konuşmak için söz almış arkadaşlar var. 
Evvelâ onları dinliyelim, sonra size söz vereyim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Usul 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkanım, bu müzakere şimdi başlamış değildir. 
Daha önce konuşanlar olmuştur. Hükümetin bu 
mevzuda izahat verebilmesi ve daha geniş çoğ un
luğun bulunması için müzakereler bugüne talik 
edilmiştir. Meclis inceleme heyeti tarafından 
yazılmış olan rapor hakkında Hükümet adına 
maruzatta bulunmayı faydalı gördüğüm için 
şimdi söz istiyorum. Vereceğim izahat hazırlanma 
tarihi bir hayli eski olan rapor üzerindeki tartış
maları kısaltabilir. 

Sayın Başkan, İçtüzüğün Hükümete verdiği 
bir hakkı kullanıp kullanmamak hususunda rak-
diri, lütfedip, bize bırakırlarsa müzakereler daha 
salim mecrada yürür. Hükümet olarak hatipleri 
sonuna kadar dinlemek vazifemizdir. Bizden son
ra konuşacak hatiplere cevap verme vazifesini el
bette yerine getireceğiz. Maruzatım bundan iba
rettir. (Hükümet sonra, sesleri) Muhterem arka
daşlarım, İçtüzüğe göre Hükümetin öncelikle söz 
almak hakkı vardır. Parlâmento müzakereleri
mizde bu hakka itiraz edildiğini hatırlamıyorum. 
Sayın Başkandan rica ediyorum, hakkımızı kul
lanmak imkânını bize lütfetsinler. 

BAŞKAN — Zatıâlinize bir şey hatırlatayım: 
O günkü toplantıda bir takrir verilmiş, münde-
recatı şudur : «Rapor, okunmuştur, mevcut âza 
adedi ve Hükümet noksandır. Meclisin ve Hükü
metin çoğunlukta bulunduğu bir toplantıda tek
rar konuşmak üzere taliki...» 

Bu takrir reye konulmuş ve tasvibedilmiştir. 
Raporun tekrar okunması hususunu reye koy
dum, kabul edilmedi. Bendeniz, Hükümete yar
dımcı olmak ıgayesi ile diyorum ki; önce, konuş
ma arzusunda olan hatip arkadaşlar konuşsun
lar, madem ki, Hükümet hazırdır, en sonunda ce
vap versin. Fakat, «Ben konuşacağım» derse, Hü
kümete söz veririm. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞ
LU (Kayseri) — Muhterem Başkanım, İçtüzüğe 
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ve teamüllere göre, Hükümetin en sonra konuş
ması da mümkündür, en başta izahat vermesi de 
mümkündür. Meclis tarafından denetlenme du
rumunda olan Hükümet bu mevzuda ne yapmış
tır? Raporda mevcut dilekler ve tenkidler hak
kında bir şey yapmış mıdır? Bu hususları aydın
latmak istiyorum. Aldığım son malûmata, bir sa
at önce gelen en yeni rakamlara dayanarak, du
rum hakkında Yüksek Meclise maruzatta buluna
cağım. Bilâhara arkadaşlarımı dinlerim. Yeniden 
cevaplanacak hususları cevaplandırırım. Bunun 
takdirini bize bırakınız, İçtüzüğün verdiği bir 
hakkı kullanıp kullanmamak hususunda Hükü
metin takdirine Başkanlık Divanının bu kadar 
ısrar ile müdahale etmemesini istirham ederim. 
Hükümet lehine İçtüzüğün zorlandığını çok gör
dük, bu defa da Hükümet aleyhine içtüzüğün 
çiğnendiğini görmiyelim Sayın Başkan. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NlHAT DlLER (Erzurum) — Doğu - Ana

dolu'nun kıtlığı mevzuunu mahallinde tetkik et
mek için bir heyet teşkil edilmişti. Bu heyet bir 
rapor hazırladı. Bu raporu bir arkadaşımız hu
zurunuzda okudu. Ancak, o zaman Mecliste ço
ğunluk olmadığı için, kalabalık olduğu bir zaman 
yeniden okunması hususu tensibedilmişti. Rapor 
aynen ıttılaınıza arz edildiği için yeniden okun
masından sarfınazar edildi. Fakat; rapor üzerin
de konuşan hatipler vaziyeti aydınlattıktan ve 
Hükümete sualler tevcih ettikten, Hükümet 
mensupları bu suallerin ışığı altında sizleri tam 
mânasiyle aydınlatır, cevaplar verirler. Bu tak
dirde hem parlâmento heyeti olan bizler, hem de 
Hükümet kendisine düşen vazifesini bihakkin ifa 
etmiş durumunda olacaklar ve açıkça ifadede bu
lunacaklar, bunun neticesi aydınlanmış olacaksı
nız. Usul hakkında maruzatım bundan ibarettir. 

( «Bir şey söylemediniz» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, Lâtif Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, geçen oturumda ekseriyetin bulun
maması ve Hükümetin de mevcudolmaması dola-
yısiyle, bu çok mühim mevzuun başka bir güne 
yani Hükümetin ve Meclis ekseriyetinin, bulun
duğu bir celseye taliki kararlaştırılmış idi. Şimdi 
huzurunuza çıkacak, bugüne kadar yapmış oldu
ğu yardımların ne şekilde ve ne derecede oldu-
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ğunu ifade etmek istiyecek. Ben bu büyük toplu
lukta ilk defa Hükümetin bu mevzu üzerinde yap
tığı işi ve yardımı ifade etmesini, mebus arkadaş
larımızın konuşma hakları mahfuz tutulmak ka
yıt ve gartiyle^ âaha fâyâalı olacağına kaanüm. 
Bu itibarla ilk defa Hükümetin konuşmasını ve 
bunun daha faydalı olacağım arz ediyorum. 

BAŞKAN — İçtüzük mucibince Hükümet 
önceden 'konuşmak ısrarındadır ve haklıdır. Bu 
itibarla önce Hükümete söz veriyorum, buyu
run. (AUkışlar) 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞ-
LU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, Do
ğu illerimizde vuku'bulan kuraklıktan dolabı 
yapılacak yardım meselesi Hükümetimizin ku
ruluş''.günlerinde ele aldığı ilk mevzulardan biri 
olmuştur. 

Daha programımızı Meclise sunmaya fır
sat bulmadan bu mevzu üzerine eğilerek bâzı" 
tedbirler almış bulunuyoruz. Bu ilk tedıbirleri-
mizin yürürlüğe girmesinden az sonra bölgeye 
'bizzat gitmek, üç ili ve bu illerin muhtelif ilçe
lerini dolaşmak suretiyle tedbirlerin tatbikatı
nı görmüş bulunmaktayım. [Bu tedbirler muh
telif (bakanlıkları ilgilendirdiği için, bunları 
ahenk ve iş birliği içinde yürütmek icabetmiş ve 
bu şekilde yürütülmüştür. 

Yüksek Meclis tarafnidan seçilen 5 kişilik 
heyet, Verdiği raporda, daha Ocak: ayında elde 
edilmiş 'olan sonuçları objektif ve kadirbilir 
bir şekilde tesbit etmiş 'bulunmaktadır. 

Beş milletvekili arkadaışımizın imzasını taşı
yan (bu raporda aynen şöyle denilmekledir. 

«Erzurum, Kars illerine ve bu illerin için
deki ara istasyonlarına kadar yiyeceklerin Dev
lete 'bağlı kurumlar Veya husûsi şahıslar eliy
le yapılan sevkiyatın da % 90 tenzilâta tâbi ol
ması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı cid
den bu bölgede geniş -bir rahatlık husule ge
tirmiş, fiyatlar üzerinde derhal müspet tesirini 
göstermiştir, tik başta astronomik rakamlar 
kaydeden hayvan yiyecekleri: normal fiyat had
lerine bu tedbirlerle düşhıü§tür.> 

Arkadaşlarımız ilâve ediyorlar : 
«Yine Hükümetçe Doğunun ihtiyacını kar

şılamak üzere gönderilen vagonların bekletil
meden tercdlhan şevki hususunda demiryolları
na talimat verildiği ilgililer tarafından mem
nuniyetle ifade edilmiştir. Doğunun içinde bu
lunduğu sıkıntılı durumu göz önüne alan Ka-

; 2 .4 .1962 0 : 1 
rayolları, Bayındırlık Bakanlığınca kar temiz
leme makinalariyle talkviye edilen Erzurum Böl
ge Müdürlüğü üç ilin ilçeleri arasında irtibatı 
sağladığı gibi birçok köy yollarını da açmaya 
muvaffak olmuştur. Yüksek Meclis huzurunda 
bu değerli mesaiyi tesbit etmeyi vazife eddedi-
yoruz.» 

Yine rapordan bir cümle : 
«Askerî birliklerin, karayollarına destek 

olarak, Erzurum'da, Ağrı'da ve Kars'da bâzı 
ilçelerimizin yollarını açtıklarını şükranla kay
dediyoruz.» 

Raporda Ibuğday dağıtımı ihakkında şöyle 
deniyor : 

«Hükümetimizin aldığı müspet tedbirlerin 
başında Doğu bölgesi halkına hulbubat tevzii 
bulunmaktadır.» 

Muhtelif siyasi partilere mensup milletve
kili arkadaşlarımızın Yüksek Meclise sunduk
ları rapor büyük bir kadirşinaslıkla bu husus
ları kaydettikten sünra, Doğuya yapılan buğ
day sevkiyatı ve Ofisin dağıtım şebekesi hak
kında bilgi vermekte ve şöyle devam etmekte
dir: «Doğu bölgemizde Hükümetimizin yiye
cek jhnbufbat hakkındaki kararı mustarip va
tandaşı ziyadesiyle memnun etmiştir. Her git
tiğimiz yerde halkın Devlete güveninin, bağlı
lığının,, arttığını memnuniyetle müşahede ettik. 
I)oğu bölgemizin bu yıl içinde bulunduğu güç 
günleri efkârı umumiyeye intikal ettiren bası
nımıza bu vesileyle şükranlarımızı sunarız.» 

Milletvekillerinin raporunun hundan sonra
ki kısmında, kuraklıktan zarar ıgören müstahsil 
çiftçinin -borçlarının tecili suretiyle yapılan 
yardımlardan bahsediliyor. Pancar müstahsılla-
rının alacaklarının her yıla nazaran daha er
ken ödenmesi suretiyle kuraklıktan zarar gö
ren çiftçiye sağlanan imkân 'belirtiliyor. Ve (ni
hayet, raporu yazan arkadaşımız müstahsil çift
çiye şeker fabrikası tarafından parasız olarak 
melas verilmesinden bahsettikten sonra bâzı di
lek ve temennilerde bulunuyorlar. 

Şikâyet konusu olarak ileri sürdükleri dilek 
ve temenniler üzerinde ehemmiyetle durduk. 
Erken söz almaktaki maksadım, biraz da, rapor
da yer alan bu dilek ve tavsiyelerin hemen 
hepsinin esasen yerine getirilmiş olduğunu arz 
etmek: ve 'böylece münakaşaları belki de kısalt
mak idi. • 
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Bu dilek ve tavsiyelerin çoğunu arkadaşla-

nmız gibi ben de mahallinde tetkikat yapar
ken tesbit etmiş idim. Ve seyahat dönüşü va
tandaşların ihtiyaçlarını Bakanlar Kuruluna 
arz ettim. Yeniden gerekli kararlar alındı. He
yetin üzerinde durduğu başlıca şikâyet şudur: 
Hayvan yemi için Ziraat Bankası kredi açtı. 
Fakat Ziraat Bankası bu krediyi geçmiş yıllar
da borçlu olan müstahsıla açmamaktadır. Borç
lu olanların istifadesine mâni olan kanuni ve 
idari engeller vardır. Bunun bertaraf edilmesi 
lâzımdır. 

Şikâyeti haklı bulduğumuz içindir ki, bel
ki daha ıbu raporu yazan arkadaşlarımız seya
hatlerini bitirmeden, 25 Ocak 1961 tarihli bir , 
Bakanlar Kurulu kararı ile Doğuya, O. E. C. E. 
kredisinden teşekkül etmiş iıç finansman fonun
dan ayrılan on milyon liranın, borçlu olup ol
madıklarına bakılmaksızın, hayvan yemi kredi
si olarak muhtaç müstahsıla dağıtılması hak
kında yeni bir karar ittihaz edilmiş ve Ziraat 
Bankasına bu yolda talimat verilmiştir. 

ikinci ehemmiyetli şikâyet kaynağı şudur : 
Arkadaşlarımız, köylere yapılan yemeklik buğ
day tevziatından memnundurlar. Yalnız, şehir 
ve kasabalar bakımından şikâyetçidirler. Doğu
nun bâzı şehir ve kasabalarında bulunan muh
taç müstahsilin tevziattan istifade edemedikle
rini söylemişlerdir. Gerçekten söyledikleri gibi, 
Doğu - Anadolu'nun köy karekterini arz eden 
bâzı şehir ve kasabaları vardır. Tarım ile geçi
nen yerlerdir. Bu karakteri taşıyan kasabalara 
da kredili veya hibe yolu ile tevziatın teşmilini 
istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet olarak biz 
tevziata şehir ve kasabalardan başlamamayı ter
cih ettik. Hattâ, köyler arasında da en ziyade 
muhtacolan köylerden başlamayı esaslı bir pren-
sibülarak kabul ettik. Bunda yanılmadığımızı 
zannediyorum. Şehir ve kasabalarda fırınlar ve 
halk buğdıaysız bırakılmamıştır. Fakat para ile 
satılmak üzere tahsis yapılmasını yeter bulmı-
yanlar, yokluktan kıvranan köyler gibi hibe ve 
kredi isterler. 

Şayet tevziata kasabalardan başlamış bulun-
saydık, birinci günden kasalba ve şehir halkı da 
dağıtıma dâhil edilse idi, elde mevcut buğday 
stokuna ve ithal durumuna göre, köylerin im
dadına yetişmeden, kalabalık şehir ve kasaba-; 
lardaki bir kısmı muhtaç, fakat çoğu fırından 
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ekmek alabilen vatandaşların akını karşısında, 
asıl yiyecek darlığı çeken köylere sıra gelmez
di. Halbuki buğday dağıtımına köylerden ve 
köyler arasında da muhtaç köylerden başlamak 
suretiyle, köylerin ihtiyacını teminat altına al
dıktan sonra kasaba ve şehirlere dönmekle müs
pet neticeyi aldığımız inancındayız. 

Bugün, kasaba ve şehirlerde de, geçimi yal
nız tanmdan ibaret olan muhtaç vatandaşlar bu 
dağıtımdan faydalanmaya başlamışlardır. 

Biraz sonra köylere yapılan tevziat miktarı 
hakkında bâzı mâruzâtta bulunacağım, imkân
larımız Amerika'dan 80 bin ton hibe buğdayın 
sağlanmasından sonra artmış bulunmaktadır. 
Bu hibe sağlanmadan evvel köylerdeki tevziata 
muvazi olarak kasabalarda da tevziat yapmış 
olsaydık, zannediyorum, güç durumlarla karşı 
karşıya kalabilirdik. 

Baporda, köylere yapılacak buğday tevzia
tında mutemet usulünün kabulü tavsiye edil
mektedir. Mutemet usulünün kabulünden mak
sat köylü vatandaşların bizzat gelip muhtacol-
duklan buğdayı almaları yerine köyden gönde
recekleri bir şahsın bunu alıp götürmesidir. Bu 
husus köylerin tercihine bırakılmıştır. Bâzı köy
ler mutemet tâyin etmemişler, her aile reisi 
ailesine isabet eden buğday miktarını bizzat 
alıp taşımak istemiştir. Peki, denmiştir. Bâzı 
köyler bir mutemet göndererek köyün ihtiyacı 
olan buğdayı imza karşılığı almışlardır. Buna 
da «pekâlâ» denmiştir. Bu yolda muamele ya
pılmak üzere valiliklere gerekli talimat ulaş
tırılmış ve mutemet usulünü reddeden yerlerde 
de 'bu usulün tatbikına geçilmiştir. 

Arkadaşlarımız şikâyet konularından biri 
olarak, dağıtım merkezlerinin sayısının kifayet
sizliğinden bahsetmişlerdir. Ofisin dağıtıma baş
ladığı günlerde kredili satış yetkisi olan mer
kezler 11 den ibaretti. İş yeri sayısı ilk hamlede 
25 e çıkarıldı. Bölgedeki seyahat sırasında, 25 
iş yerinin de kâfi olmadığını, bâzı kazaların güç 
durumda olduğunu tesbit ettik. Kars'ın JCızıl-
çakçak ilçesinde, Ağrı'nın Doğu Beyazıtında ve 
Erzurum'un 3 ilçesinin merkezî noktası olan 
Hacıömer mevkiinde yeniden birer satış yeri 
açılmak suretiyle satış yerleri sayısı genişle
tildi. 

Rapor Ağrı ve Erzurum illerine yapılan tah
sis miktarım kâfi bulmakla beraber, Kars'a ya
pılan 10 000 tonluk tahsisata 10 000 daha' ilâ-
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veşiyle 20 000 tona çıkarılması tavsiye etmek
tedir. 

Bu raporun yazılmasından ve 80 000 ton 
hibe buğdayın sağlanmasından sonra, Kars'a, 
hattâ tavsiye edilen miktardan bin ton daha 
fîazlasiyle yeniden tahsis edilmiş; fakat bu da 
kâfi görülmemiş... Yeniden ihtiyaç gösterilmesi 
üzerine Ağrı ve Erzurum'a tahsis.edilen miktar
lar da artırılmış bulunmaktadır. 

Yapılan tahsislere göre artık hasat mevsimi
ne kadar bu illerimizde dıarlik şöyle dursun, 
buğday bakımından, bolluk vardır, denebilir. 

Tohumluk bakımından, durum şudur : Yerli 
'buğday ve yerli arpadan başkası tohumluk ola
rak kullanılıamıyaeağ] için Ofis ambarlarında 
mevcut yerli mahsulden tohumluk bulabilirmi-
yiz diye uğraştık. Meselâ Horasan'da Ofis elin
de bulunan yerli arpanın tohum olmaya, elveriş
li olup• olmadığı'nı, anlamak için bir.ıay kadar 
süren, çeşitli tecrübe ve tahliller yapıldı. Neti
cede uygun olduğu anlaşıldı ve yaz ekimi için 

••bu vilâyetlere tahsis edildi. Ayrıca, yine rapor
da tavsiye edildiği gibi, Tarım • Bakanlığının 
imkânlarından faydalanılarak, yonca, fiğ ve 
korunga gibi hayvan yemi olarak değeri yük
sek nebatların tohumları da imkân ölçüsünde 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

Raporda ileri sürülen isteklerden 'büyük bir 
kısmı, böylece yerine getirilmiş olmaktadır. 
Fakat, büyük bir kısmı da hukuki veya maddi 
imkânsızlık sebebiyle yerine getirilmemiştir. 
Meselâ, Ağrı'nın Dil Çiftliğinden istifade edile: 
rek hayvanların otlatılması istenmiş, bu talep 
ilgililerce incelenmiş, çiftliğe hayvan hastalığı 
girmesi endişesi ve bu çiftliğin hudutta bulun
ması sebebiyle kaçakçılık tehlikesine yol aç
ması ve nihayet 'bu çiftliğin sınırları. içinde 
çiftliğin besliye'bileçeği kadar hayvan bulun
ması gibi imkânsızlıklar karşısında müspet ka
rara varılamamıştır. Tarım Bakanlığının ileri 
'sürdüğü ciddî itirazlar üzerine, raporda ileri 
sürülen bu tavsiye yerine getirilmemiştir. 

Raporda, Gümüşane ilinin, Erzincan ilinin 
ve Tunceli' ilinin1 yardıma muhtacolduğu be
lirtilmiştir. Rapordan sonra çıkarılan bir ka
rarnameyle Erzincan, Tunceli ve Gümüşane 
illeri de, Kars - Ağrı - Erzurum ölçüsünde ol
mamakla beraber buğday tevziatından fayda
lanan vilâyetler arasına dâhil edilmiştir. Bu
nun dışında, muhtelif vilâyetlerden gelen ta-
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lepler Bakanlar Kurulunca ihdas edilen bir 
usul dairesinde dikkatle incelendikten sonra, 
kabil olduğu nisbette tervicedilme yoluna gidil
miştir. 

Şimdi, mâruzâtımı kısa kesmek için şon alı
nan rakamlara göre üç Doğu ilimizde yapılan 
tevziat miktarları hakkında Ikısaca mâruzâtta 
bulunmak isterim. 

Ağrı ilinden, aldığımız en son rakamlara 
göre :, 

Ağrı merkezindeki! iş yerinden 173 köye 
1 779 600 kilo buğday dağıtılmıştır. 

Boğu - CBayazit iş yerinden 95 köye 
. 1 024 420 kilo 'buğday dağıtılmıştır. 

Diyadin iş yerinden 53 köye 660 000 kilo 
buğday dağıtılmıştır. 

Tutak iş yerinden 73 köye 464 900 kilo buğ
day dağıtılmıştır. 

Patnos iş yerinden 63 köye 602 960 kilo 
'buğday dağıtılmıştır. 

Eleşkirt'deki iş yerinden 85 »köye 802 440 
kilo buğday dağıtılmıştır. Toplam olarak, Ağrı 
ilinde 5 milyon 336 320 kg. buğday dağıtılmış
tır. Ayın. ortalarına kadar hayvan yemi kre
disi olarak Ağrı Ziraat Bankasından 136 köye, 
Doğu - Bayazıt'ta 81 köye, Taşlıçay Ziraat 
Bankasınca 36 köye, Tutak Ziraat Bankasınca 
22 köye, Patnos Ziraat Bankasınca 48 köye, 
Eleşkirt Ziraat Bankasınca 35 köye müstahsi
lin borçlu olup olmadığına bakılmaksızın fay
dalanacağı özel fondan 2 milyon 114 110 lira 
kredi dağıtılmıştır. 

Bunun dışında normal zirai kredi plasmanı 
artırılmıştır. Ayrıca lâğvedilen bâzı süvari bir
liklerinden arta kalan saman ve yemlerden bil
hassa Ağrı merkez ilçesine, Taşlıçay, Hamur ve 
merkez köylerine olmak üzere 670 000 kilo ar
pa 1 120 ton ot, saman ucuz fiyatla dağıtılmış
tır. Diyadin ve Doğu Beyazıt'ta da 405 000 kilo 
arpa, 126 ton saman çok ucuz fiyatla tevzi edil
miştir. 

Bütün vilâyetler için, bu şekilde 'köy ıköy tafsi
lâtlı malûmat vererek, Yüksek Heyetinizi yor
mak istemiyorum. Yalnız, mâbeten iyi durumda 
olan ve az yardım yapılmış Ağrı vilâyetinde 12 
Nisan 1962 tarihine kadar dağıtılan buğday mik
tarı, 5 667 000 kiloyu bulmuştur. Erzurum vi
lâyetinde ise, dağıtılan buğday miktarı,; Arı'da-
kinin iki mislinden fazla olup 113 304 430 ki
loyu bulmuştur, Kam vilâyetinde ise, 9 426 660 

202 



1 M. Meclisi B : ( 
kilo buğday tevzi edilmiş bulunmaktadır. Ha
sat mevsimine kadar tevzi edilebilecek şekilde 
geniş buğday tahsisi mevcuttur ve hibe olarak 
alman bu buğday, üç ilde hibe olarak dağıtıl
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak şunu arz 
etmek isterim : 

Bu sene karşılaştığımız durum olağanüstü 
bir durumdur. Devletin normal yıllarda bu şe
kilde 'bir fedakârlığa katlanmasına ximkân 'mevcut 
değildir. Dost ve müttefik devletlerden hibe ola
rak bu şekilde buğday almak imkânı da her za
man elimizde olmıyacaktır. 

Bu itibarla, bir rica ile sözlerimi tamamla
mak istiyorum: Olağanüstü kurak geçmiş olan 
birkaç yılın sonucu olan bu yardımın, bundan 
sonra normal yıllar için de tatbik edilecek bir 
usul teşkil etmediği hususunda vatandaşı aydın
latmak, Hükümet olarak ve her seçim bölgesi
nin mebusu olarak müşterek vazifemizdir. 

Aksi halde, sayın arkadaşlarımızın raporla
rında ,«halkın Devlete güveni artmıştır; halk 
Devlete daha büyük bir sevgi ile bağlanmış
tır.» diye değerlendirdikleri bu olağanüstü ted
birler, devamlı bir tedbir gibi düşünülecek olur
sa, bundan sadece Devletin ve uzun vâdede Mil
lî Ekonominin zarar göreceği aşikârdır. Bu yıl 
için, büyük bir tehlike atlatılmıştır. 

Yer yer, kaza İcaza, köy köy münferit şikâyetler 
alınmıştir. Bunlar imkânlar nisbetinde cevap
landırılmıştır. Mahallin kaymakamından, ma
hallin banka müdüründen şikâyet edilmiştir. 
Biz ancak yapılan şikâyetleri umumi olarak göz
den geçirmek suretiyle umumi dertlere çare 
ararız. Şenkaya kazasına şu kadar yardım yapı
lacakmış, bundan kazanın filân köyü az istifade 
etmiş v. S; gibi işlere uzaktan , emirler vererek 
müdahale etmek imkânına sahip değiliz. Ciddî 
şikâyetler tahkik edilmiş,. ilgililer uyarılmıştır. 
Edindiğimiz umumi intibaya göre, bir zamanlar 
açlık var; kıtlık var diye feryat edilen Doğu -
Anadolu'da, bugün; «Allah razı olsun. Devlet ba-
:ba imdadımıza yetişti.» denmektedir. Hattâ bir 
doğu ilimizin valisinin belirttiğine göre, bugüne 
kadar; o ilde en verimli hasat mevsiminde bile, 
rekor" teşkil edecek bir mevsimde dahi rasîan-
mıyan bir buğday bolluğu vardır. Benim şimdi
lik arz edeceğim bundan ibarettir. Muhterem 
arkadaşlarımın tenkid ve dileklerini cevaplan-
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drrmaya ve gerekirse yeniden daha teferruatlı 
bilgi vermeye amadeyim. Saygılar (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, rapor üzerinde konuş
mak üzere söz almış bulunan arkadaşların isim
lerini arz ediyorum. 

Nihat Diler, Gıyasettin Karaca, Fethi Ülkü, 
Adnan Şenyurt, Şeraf ettin Korunay, Şükrü 
Kösereisoğlu ve Sırrı öktem. 

Nihat Beye önceden söz vereceğim, raporu 
hazırlıyanlardandır. 

Zatıâliniz de söz istiyenler arasında var mı
sınız Lâtif Ak üzüm? Peki efendim. 

Buyurunuz Nihat Diler. 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar, tevdi ettiğiniz vazife dolayısiyle, he
yet halinde, kuraklıktan hasar görmüş Doğu -
Anadolu'yu gezdik, rapor tanzim ettik. Raporu 
Sayın Kemal Aksoy yüksek huzurlarınızda oku
dular. Kuraklık felâketi, nazarı dikkatlerin Do
ğu - Anadolu'nun üzerine çevrilmesi bakımın
dan aynı zamanda bir bahtiyorlık vesilesi olmuş
tur. Zira, bu mmtakada uzun zamandan beri 
mevcut ve müzmini eşmiş dertler, dâvalar bütün 
çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. Tatbiatın hışmı, 
Devletin senelerden beri ihmali yüzünden bir 
mihnet ve meşakkat diyarı olan bu mmtaka üze
rinde basınımız tam mânasiyle durdu, dertlerini 
ortaya koydu. Parlâmento mensupları sizler, 
Doğu'nun dertlerini kendi derdiniz gibi benim-
siyerek, Hükümetin almış olduğu tedbirleri ma
hallinde tahkik için, bizleri vazifelendirdiniz. 
Sayın Hükümet mensupları son derece hassas 
davranarak elinden gelen gayretleri sarf etti, 
tedbirler aldı. Hamiyetli vatandaşlar bilfiil im
kânları nisbetinde yardım yaptılar. 

Bu suretle vukuu muhakkak olan'açlığın, bü
yük millî servetlerin heder olmasını intaç ede
cek hayvan telefatının önüne büyük çapta ge
çildi. Bu suretle demokratik rejimi cemiyet ola
rak seçmemizde ne kadar isabetli hareket etti
ğimiz de bu vesile ile ortaya çıktı. Zira memle
ketin sahibi salâhiyet her uzvunun ve her şah
sın kendine düşken vazifeyi bihakkin ifa ettiği-
takdirde, yani felâketler karşısında, felâketler 
kadar mühim mesele ve dâvalar karşısında^ bir 
ve beraber olduğumuz takdirde yenemiyeceği-
•miz hiçbir güçlük, aşamıyacağımız hiçbir mania 
yoktur. Bunu burada ifade ederken büyük, bir 
bahtiyarlık duymaktanım. 

-^203 — 
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Doğu - Anadolu'nun mutlak şekilde duçar 

olacağı ve büyük hâdiselerin meydana gele
bileceği büyük felâketlerde, bu yapılan yar
dımlar dolayısiyle gösterdiğimiz hassasiyet ve 
alâkadan dolayı siz Parlâmento mensuplarına 
ve Hükümet mensuplarına, basın mensuplarına 
teşekkürlerimi arz etmeyi ahlâki 'bir vecibe te
lâkki ederim. Bu meyanda ilgili Hükümet men
suplarının, şu hususları yüksek huzurlarınızda 
'biiref birer cevaplandırılmasını ve sizlerin de 
aydinlatmasmı vazifem cümlesinden addede
rim; " 

1. Mera ve çayırlar da ormanlar kadar ik
limin üzerine tesir ettiğini ilgili fen mütehas
sısları bildirmişlerdir. Doğu - Anadolu'nun gez
diğimiz vilây^tlerindeM toprakların, daha zi
yade mera olarak kullanmaya elverişli olduğu
nu da keza .aynı fen heyetleri bildirmişlerdir. 
Hal böyle iken; toprak tevzii komisyonları köy
lere girdiklerinde, toprakın hususiyetlerini göz 
önüne almadan muhtaç çiftçilere mera ve ot-
lakiyeler tarla olarak dağıtılmış, bu suretle 
sökülen mera ve çayırlar erozyona uğramış, do-

• layısiyle bitki de olmadığından iklim üzerinde 
menfi ' tesir yapmıştır. Toprak tevzii komis
yonlarının bu şekilde menfi faaliyetlerinin önü
ne geçmek için Hükümetçe ne gibi tedbirler 

4îinniiştır? 
' v 2. Raporumuzda belirttiğimiz gibi, şehir 
ve kasabalarda belediye hudutları dâhilinde 
r^en^beriikle meşgul, kuraklıktan 'hasar görmüş 

'vatandaşlara kredili yemeklik buğday verilme
si temin edilmiş midir? (Bu hususu Sayın Tur
han Feyzioğlu cevaplandırdılar. Fakat aldığı-' 
miz haberlere göre henüz bu şekilde şehir ve 
kasabalarda tarımla uğraşan vatandaşlara bir 
yardım yapılmamıştır. Eğer bir yardım yapıl
mışsa bize vesikalariyle ve vakıalarla bu husu
su açıklasınlar. 

BÜVÎiET BAKANI TURHAN FEYZÎO&LU 
(Kayseri) — Hangi yardım? 

< NİHAT DÎIJER (Devamla) — Yani, kasa
balarda, şehirlerde belediye hudutları içinde 
rençjberlikle meşgul olan vatandaşlara da yar
dım yapılmış mıdır yapılmamış mıdır? 

Bizim aldığımız haberlere göre, şimdiye ka-
;dar şehir ve kasabalar içinde rençberlikle ıneş-
:ğul olan vatandaşlara bu yardım yapılmamış
tır; Eğer, yapılmış böyle bir yardım varsa, bu

nun, rakamlarla bize (bildirilmesini rica ediyo
rum efendim. 

3. Erzurum'un Hınıs, Karayazı, Tekman, 
Çat, Şenkaya, Olur; Ağrı'nın Cuma, Çay; 
Kars'ın, İğdır ve Digor kazalarında kredili 
buğday satış merkezleri açılmış mıdır? Açılma-
mışsa neden açılmamıştır? Bu mıntıkaların va
tandaşları, tâyin edilen satış merkezlerinden 
kendilerine tahsis edilen buğdayları alabilme
leri son derece müşküldür. Bu müşkilât ne şe
kilde giderilmiştir? 

4. Kredili buğday tahsis ve tevzii 1960 nü
fus sayımı esas tutularak yapılmıştır. Bu du
rum karşısında mücbir sebepler dolayısiyle yer 
değiştiren vatandaşlarla nüfusta ketum görü
len vatandaşların bu yardımdan ne suretle 
faydalandırılacağı malûm değildir. Hükümet 
bu hususta ne yolda emir vermiştir? 

Her hangi bir sebeple başka yerden (hasar 
görmüş olan mıntıkalara gelen şahıslar, büyük 
bir ıstırap içindedirler. Ayrıca kendisini yaz
dırmamış olan kimseler de bu krediden istifa
de edememektedirler. Bunları da istifade ettir
mek hususunda Hükümetin bir emrine de ben 
rastlıyamadım. Bu hususun da aydınlatılmasını 
istirham ediyorum. 

5. Yine raporumuzda tesbit ettiğimiz üzere 
123 sayılı Kanuna göre borçlu olan vatandaşlar 
yardıma muhtaçlardan en fazlasını teşkil et
mektedirler. Bunların borçları tecil edilmiş mi
dir? Ayrıca hayvan yemi kredisi almaya da en 
fazla bunlar muhtaç olduklarına göre Hükü
met bu vatandaşların hayvan yemi kredisinden 
istifade etmesi için ne ıgibi tedbirler almıştır 
ve bu vatandaşlar da şimdiye kadar (tahsis olu
nan hayvan yemi kredilerinden istifade etmiş
ler midir? 

6. Kuraklık sebebiyle koşum ve sağın hay
vanlarını ellerinden çıkaranlara yeniden müs
tahsil vaziyetine geçmeleri için yani koşum ve 
sağın hayvanlarını tedarik etmeleri için Hükü
metçe kredi tahsis edilip edilmiyeceğinin düşü
nülüp düşünülmiyeeeğinin açıklanması. 

7. Tohumlarını yiyecek olarak kullanmış 
vatandaşlara hem güz tohumunu eksik ektikle
rinden ikmal etmek, hem de yazın biraz daha 
fazla ekim yapmaları için tohumluk buğday te
min edilip edilmiyeceği? 

8. Normal zamanlarda dahi hayvancılıkla 
geçinenlerin istihsal ettikleri ekonomik kıymet-
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lerin, diğer ekonomik kıymetler içinde değerini 
muhafaza ve binnetice hayvan mahsullerini kıy
metlendirmek ve müstahsıllarmı zarara sokma
mak için Hükümetçe ne şekilde bir tedbir alın
masını lüzumlu görüldüğünün açıklanmasını is
tirham ederim. 

Arkadaşlar, biz heyet olarak Doğu - Anadolu-
yu tetkik ettiğimiz zaman, daha evvel Hüküme
tin gerekli tedbirleri zamanında almaması ne
ticesinde, vatandaşların sefalete duçar oldukla
rını gördük. Zira hayvancılıkla iştigal eden va
tandaşlar, ellerindeki hayvanları yok pahasına 
satmak suretiyle bu duruma düşmüşlerdir. Bu 
durum her zaman meydana gelebilir. Bu vazi
yetin önüne geçebilmek için hayvan değerlerini 
muhafaza etmek ancak, sosyal adalet içerisinde 
ve ekonomik gayretler sonunda olabilir, Bu ba
kımdan, bu hususta tedbirleri almak Hükümete 
düşen bir vazifedir. Nasıl ki, tütün müstahsılla-
rına/ fındık müstahsıllarına Devlet yardım eli
ni uzatıyor ve bu müstahsil hayatını devam et-
tirebiliyorsa, yine bu gibi bir yardımla Devle
tin bu meseleye alâka gösterip hassas davrana
rak hayvan müstahsilini da kalkındırması ve 
onu yaşatması gerekmektedir. Esas itibariyle 
sefaletin ve ıstırabın büyük bir kısmı da bundan 
ileri gelmektedir. 

Bunun yanında hayvan mahsulleri ofisinin 
kuruluş prensipleri ve bu teşkilâtın kurulup ku-
rulmıyaeağı hususunda Hükümetin bize malû
mat vermesini ve Hükümet mensupları tarafın
dan bu meselenin aydınlatılmasını istirham edi
yorum. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım, efen-! 
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer hatiplere de söz verece
ğim, yalnız şuhu rica edeceğim: Burada temas 
edilen bir mevzuu tekrarlamıyalım. 

Buyurun Giyasettin Karaca. 
GÎYASETTÎNKARACA (Erzurum) —Muh

terem arkadaşlarım; tabiî âfetler dolayısiyle Do
ğuda vukua gelen kıtlık, sebepleri nazarı itibara 
alınarak, Büyük Meclisin, bu vatandaşların ıs
tıraplarını dindirmek bakımından büyük ilgisine 
mazhar olmuştur. Bu sebeple, Yüksek Meclise 
karşı olan sevgi ve hürmetimiz sonsuzdur. Bu 
arada Meclisin tatile girmesi sebebiyle bende
niz de Erzurum'u gezdim. 13 Kaza ve bunlarla 
irtibatı bulunan büyük nahiye ve köylerle biz
zat temasa geçtim. Bilûmum köylü vatandaşlar, 
şehir içindekiler de dâhil olmak üzere, Hüküme-
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tin yapmış olduğu yardımı haddinden fazla kıy
metlendirerek onu benimsemişlerdir. En yok
sul vatandaşlar dâhi, Hükümetin kendilerine 
cömertçe uzattığı bu ele karşı sonsuz minnettar
lık ve sevgilerini iletmek üzere bendenize bir va
zife tevdi ettiler. Vatandaş, daima ve her yerde, 
«Hükümetimiz ve milletimiz »varolsun, bize yar
dım ellerini uzattılar, eğer bu sene kıtlık devam 
etseydi ve şayet Hükümet ve milletimiz de yar
dım yapmamış olsa idi, muhakkak ki, çoğumuz 
açlıktan mahvolup gidecektik» demek suretiyle 
gurur ve sitayişle Hükümetin bu yardımından 
bahsetmektedirler. 

Doğu bölgesinde hayvan yemi olan samanın 
kilosu 70 - 80, hattâ 100 kuruşa kadar çıkmış
ken, Hükümetimizin almış olduğu âcil ye yerin
de tedbirler sayesinde samanın kilosu 17 - 18 
kuruşa kadar düşmüştür. Buğday mevzuunda 
da Hükümet yardım yapmamış olsa idi, yiyecek 
buğday fiyatlarının kilesinin 80 - 100 liraya çı
kacağı köylü vatandaşlar tarafından söylenmek
tedir. Köylü ve şehirli vatandaşlar Hükümetin 
yardımından dolayı son derece memnundurlar. An
cak, Hükümetin bütün bu yardımların^, muvazi 
olarak, Yüksek Meclisin bu mevzuu ile ilgili ola
rak bir tahkikat komisyonu kurmak suretiyle 
gösterdiği büyük hassasiyete rağmen bu komis
yona katılan arkadaşların, kendilerine tevdi edi
len vazifeyi lâyıkı veçhile yapamamış oldukla
rını bendeniz huzuru âlinizde maalesef ve maat
teessüf söylemek mecburiyetindeyim. Hepinizin 
malûmudur ki, Yüksek Meclis bizzat ve mahal
linde durumu görüp âcil tedbir alınması için bir 
heyeti vazifelendirmiş ve derhal gereken mahal
le göndermişti. O gün için ve mevzuun Önemine 
binaen gündem dışı olarak Meclisin bütün salâ
hiyetleri kendisine Vermiş olduğu bu komisyon 
üyeleri her ne kadar mahallinde vazife yapmak 
üzere birlikte hareket etmişlerse de vazifelerini 
bir haftalık müddet içerisinde bitirmiş olmaları
na rağmen, maalesef vazifelerini tam mânasiyle 
benimsememiş olacaklar ki, buraya tekrar hep 
beraber gelip müşterek bir rapor ve hesap ver
meleri icabederken, aradan aylar geçtikten, ilk
bahar ve yaz ayları girdikten tevziat ve taksi
matlar bittikten sonra Meclise gelmişlerdir. Bun
dan dolayı vazifelerinde büyük bir terahi ve ku
sur gösterdiklerine kaaniim. Niçin acaba hep 
birlikte, müttefikan buradan ayrılıp gittikleri 
halde beraberce vazifelerini bitirdikten sonra 
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yine birlikte gelmemişlerdir? Ayrı ayrı, beş -
altı gün ara ile gelmişlerdir?. Acaba şahsi meş
guliyetleri mi onları bu duruma mecbur etti? 
Mutlak surette, bence bunun başka şekilde mâ-
nalandırılmasma da imkân yoktur. 

Meselâ deniyor ki : «Erzurum'un Karayazı, 
Tekma, Hınıs, Şenkaya veya benzeri yerlerde 
^vatandaşın irtibatları vilâyetlerine yol olmadığı 
gibi, kar, yağmur ve çamur dolayısiyle, Kara
yolları da yolları tamamiyle açamadığı için, bu 
yerler Hükümet yardımından tamamiyle istifa
de edememişlerdir. Bu muhitlerin de istifade
lerini temin bakımından buralara da şimdi ofis 
satış merkezleri açılsın, demek suretiyle bizleri 
garip bir teklifle karşı karşıya bırakıyorlar. 
. Muhterem arkadaşlarım; 

Bahar geldi, yardımlar yapıldı, taksimat ve 
tevziatlar son buldu ve hepsi bitti. Artık bu 
satış merkezlerini nerelerde açacağız ve niçin 
açacağız? Üç ay evvel söylenecek söz şimdi üç 
ay sonra bu kürsüden söylenirse bunun hukuki 
ve tatbiki bir kıymeti kalır mı? Bence hayır, 
ama sizlerin takdirini bilemem. 

Ancak, arkadaşımızın temas ettiği bir nok
taya ben de iştirak etmek isterim. Bu buğday 
fiyatları, 1960 takı duruma göre yapılmıştır, 
nüfus sayımı yapılırken bâzı vatandaşlar gur
bete gitmişlerdir. Onların gurbette bulunmaları 
hasebiyle birçok aileler bu yardımdan istifade 
edememişlerdir. Bu bakımdan, eğer Hükümeti
miz lütfedip bu yardımın dışında kalan vatan
daşlara da ellerini uzatırlarsa şüphesiz daha 
çok isabetli bir hareket olacaktır. Varsa mağ
duriyetler önlenmiş olacaktır. 

Doğu bölgesinde ekim zamanı daha ziyade 
bahar aylarıdır. Fakat bahar aylarında buğday-
hk tohum bulunmadığı için, hasat zamanında 
ümidedilen buğdayı lâyıkı veçhile elde etmek 
zor olacaktır. Hükümetin bu noktada da va
tandaşlara yardım elini uzatması şüphesiz mem
nuniyeti mucibolacaktır. Mahdut bir bütçe ile, 
imkânsızlıklar içerisinde çırpman bu vatandaş
lara yardım elini uzatarak, onları başka kim
selere muhtacetmiyen, lütufkâr ve kadirşinas 
Hükümete ve onun değerli üyelerine ve bu me
saide çok büyük hizmet ve emekleri geçen, va
tandaşların dertlerini mahallinde dinliyerek, 
kış ortasında karlar üzerinde köyden köye ko
şan ve tetkikler yapan Sayın Turhan Feyzioğ-
lu'na yüksek huzurlarınızda, bölgem adına ve 
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bu bölgeler adına sonsuz şükran ve hürmetle
rimi arz etmeyi bir vecibe addederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon adına ra
poru hazırlıyan Sayın Şerafettin Konuray. 

Şerafettin Bey, raporu beraber hazırladığı
nız Nihat Beyin temas ettiği noktalara temas 
etmemenizi rica edeceğim. Onlara temas etme
den devam buyurun. 

ŞERAFETTİN KONURAY (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, yüksek tensiplerinizle 
Senatodan beş senatör ve Millet Meclisinden 
dört milletvekili arkadaşlarınız olarak Doğu 
bölgemizde üst üste birkaç yıldan beri devam 
eden ve geçen yaz âdeta âfet halini alan kurak
lık dolayısiyle meydana gelen insan yiyeceği ve 
hayvan yemi darlığını Büyük Millet Meclisi 
adına mahallerinde tetkik etmek ve Hüküme
tin aldığı ve almakta olduğu tedbirleri yerinde 
görmek üzere vazifelendirmiştiniz. 

Geziden döndükten sonra hemen bütçe mü
zakereleri başlamış, önemli olaylar cereyan et
miş, Tedbirler Kanunu müzakereleri ve tatile 
girilmiş ve bu sebeplerle Yüksek Meclisinize 
şifahi maruzatta bulunmak imkânı bulunama
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım : Tetkiklerimiz Er
zurum, Ağrı, Kars, Tunceli, Gümüşhane illerin
de yapılmış ve 17 gün devam etmiştir,, 

Tetkiklerimizi şehir, kasaba ve bir kısım 
köylerde yapmış bulunuyoruz. Bu konuda ha
zırlanan rapor yüksek huzurunuza da sunul
muştur, 

Yüksek Senatoya da bir sureti aynen arz 
edilen raporun son şeklini hazırlıyan arkadaş
larımız alman notlara ve görülen durumlara 
göre raporu mümkün olduğu kadar kısaltmış-
lardı. 

Vediğiniz esas vazife insan yiyeceği ve hay
van yemi darlığını ve alman tedbirleri tetkik et
mekti. Bu vazife ciddiyetle yapılmıştır. 

Bu vazifenin yapılması sırasında, bölgenin 
genel durumu üzerinde de durulmuştur. Tetkik
lerimiz vilâyet ve kaza merkezinde önce mesul 
idare makaraları, uzmanlar, banka müdürleri ve 
diğer vazifelerle resmî kayıtlar ve işlemler üze
rinde yapılmış ilgili her mesul makamdan^ şif ahi 
ve yazılı bilgiler alınmış, mütaakıben şehir, ka
saba ve köylerin idare âmirlerinin ve resmî vazi-
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fdilerin bulunmadığı çeşitli halk toplüluklariyle 
heyet halinde görüşmeler yapılarak insan yiyece
ği ve hayvan yemi darlığı bu meyanda çeşitli 
meslek ve sanat sahipleriyle de görüşmeler yapıl
mış, bölgenin sosyal ve ekonomik konuları üze
rinde de durularak halkın dilekleri, ihtiyaçları 
mahallinde dinlenmiş ve tesbit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; demokrasi ve hürri
yet rejiminin üstünlüğü ve iyiliğini burada arz 
etmeden .geçemiyeeeğim. Devlet otoritelerinin 
kendi vazifelerine ait durumu, aldıkları karar 
ve tedbirleri bildirmeleri, halkın da hiçbir tesire 

; kapılmadan dertlerini ve ihtiyaçlarını açık ola
rak kendi mümessillerine ifade etmeleri ve bun
ların mesul Hükümet makamlarına derli toplu 
ulaştırılması ve halkın mümessillerinin ve karar 
ye icraat sahibi Hükümet otoritelerinin müşterek 
çalışmaları bakımından en faydalı örneği bu ge
zide görülmüştür denebilir. 

Millet Meclisinden 4 partiden seçtiğiniz arka
daşlarınız hiçbir parti mülâhazası gütmeden yal
nız halkımızın refaha ulaştırılması ve onun hiz
metlerinin en iyi bir şekilde yapılması gayesiyle 
birlikte vazife görmüşlerdir. 

Hür bir sistem içinde bu şekildeki Hükümet, 
Meclis ve halk olarak müştereken çalışırlarsa top-
yekûn milletimizi refaha ve iyi günlere götürmek 
mümkün olabilir. 

Bölgelerin özel durumları, halkın ihtiyaçları 
ve iktisadi meseleleri yerinde görülerek bunların 
kavranması dikkatle tetkik edilerek doğru karar
lara varılması, yapılacak işlerin ehemmiyet ve 
sırasına göre planlanması şüphesiz en doğru bir 
çalışma şeklidir. 

Bizler Yüksek Meclisinizin birer mümessili 
olarak bu esasa göre vazife yapmaya çalıştık, 
realiteleri .görmeye gayret ederek aldığımız ne
ticeleri Yüksek Meclisinize ve Hükümete arz et
tik. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetin insan yiyeceği, hayvan yemi ba

kımından aldığı tedbirler yerinde olmuş. Doğu 
bölgemiz için neticeleri içinden güçlükle çakıl
ması muhtemel kötü durum önlenmiştir. Bu ted
birlerin biraz daha önce alınması mümkün ola
bilse idi, daha az masraflı ve daha kolay olabi
lirdi. 

Meselenin en mühim İkramı yiyeceği olmıyan 
fakir halka ve köylüye yiyecek temini, bilhas-
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sa köylünün ilkfoaharda yapacağı ekim için elin
de mevcut tohumluğu sarf etmemesi ve yaz eki
mini yapabilmesi idi. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin bidayette kredi
li olarak dağıtımına haşladığı buğday bunu bü
yük ölçüde temin etmiştir. Bizler de halka yaz 
eğitimi için ıgerek kendilerinin ve gerekse Ofi
sin verebildiği tohumlukları, her çareye başvu
rarak, saklamalarını yaz ekimini mümkün ol
duğu kadar fazla yapmalarını temine çaltştık. 
Buğday tevziatında müşkülât demiryolu ve şo
selerden uzak 'olan, Ofisin götürebildiği mer
kezlerden sonraki kısmını halk 'kendi vasıtala-
riyle 'hayvan ve kızaklarla alabildiler. Bir kı
sım böLgelerde bunu bizzat gördük. Bu yolsuz 
ve dağlık bölgeler "halkına nazaran yollara ya
kın ve ova kısımlarındaki kazalar ve köyler 
daha kolay yardım alabilmişlerdir ve nakil 
masrafları daha az olmuştur. 

Hayvan yemi meselesindeki müşkülât Top
rak Mahsulleri Ofisinin elinde yem bulunmayı
şı ve temin edilebilen yem maddelerini de da
ğıtmak imkânlarının güç oluşu idi. 

Demiryo] nakliyatında yapılan % 90 tenzi
lât dolayısiyle istasyonlara çokça gelen ot ve 
samanın dağlık bölgelere nakli çok 'güçtür. Bu
nun için hayvan sahiplerine kredi vermekten 
başka çare yoktur. Halbuki çiftçi ve hayvan sar 
hiplerinin hemen % 90 ı Ziraat Bankasına borç
larını ödiyemediklerinden banka mevzuatına 
göre yeniden kredi verilmesi mümkün olamı
yor. Bu suretle Hükümetin hayvan yemi için 
tahsis ettiği 10 milyon liranın kredi olarak ve
rilmesi mümkün olamıyordu. Bu husus maıhal-
linde iken Sayın Devlet Bakanı Peyzioğlu'na 
da bildirilmiş mütaakılben Hükümetçe buna 
çare bulunmuş mu'htacolan hayvan sahipleri
ne kredi verilebilmiştir. Hayvan zayiatı doğum 
bakımından önümüzdeki günlerde kış uzamaz- ; 

sa hayvan telefatının da bir dereceye önlendi
ği kabul edilebilir. Buna rağmen bir kısım hay
van zayiatı olduğu ve bilhassa çiftçilerin bir 
kısım çift hayvanlarını elden çıkardıkları acı 
bir hakikattir. 

Go'k muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek müsaadelerinize ve müsamahanıza gü

venerek Doğu bölgemizin asırlardan beri de
vam edegelen ana dertlerine ve bugünkü ge
nel durum ki, bu vesile ile kısaca temas etmek 
benim için bir vazife olmuştur. 
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Doğu bölgesi geniş bir vatan parçasıdır. j I 
Erzurum, Ağrı, Erzincan, Gümüşane, Kars, 11 

Tunceli, Bingöl, Van ve Hakkâri vilâyetlerimiz i 
ve bunlara civar bölgeler bu çevre içindedir, i I 
Bölge bugünkü haliyle her bakımdan geri, fa-; 
kir ve bakımsız kalmıştır. Bunun sebepleri de- .j 
rin ve şümullüdür. Bölge asırlardan beri be-i 
men her 40 - 50 yılda bir defa düşman istilâ-1 
lahna uğramış senelerce düşman istilâsı altm-i 
da kalmış ve* düşmanın her türlü zulüm silin-: 
diri üzerinden geçmiş yıkıcı harblere tamamiy- j 
le sahne olmuştur. 

DaJha öncelerini arz etmiyeceğiım. 1853 -1877 
harbleri 1914 den 1921 e kadar devamlı muha
rebe sahası olmuştur. ! 

Üst üste hareler ve istilâlara sahne oluşu j I 
bölge halkının servetini mahvetmiş her ailenin ; I 
hayatında birkaç defa muhaceret bölge halkı- \ 
mu ezelî bir tecellisi olmuştur. 

Düşman istilâsından kurtulduktan sonra I 
muhaceretten dönenlerin azlığı dönebilenleri
nin servet <ve sermayelerinin elden gitmiş ol
ması halkın fakir kalmasının başlıca sebebi ol
muştur* 

2 nci ve en önemli sebep de tabiatın ve ikli
min çetin şartlarıdır. Bölgenin büyük kısmı se- j 
nenin beş altı ayı kar altında kalır. Halkın ça
lışmasına imkân vermez. Diğer sebep ise böl- j 
genin dağlık oluşu ekilebilen sahalarının azlığı 
ve ekilebilen kısımlarında toprağın verimsiz; 
oluşudur. Ekilebilen kısımda verim bire üç ve : 
nihayet bire beşi geçmez. Bu yüzden ziraatle j 
geçinen halk ine kadar çalışırsa çalışsın bir re
fah yüzü göremez. Ancak ve ancak kendi yiye- s 
ceğini güçlükle elde eletilir. Aletli ve kurak I 
geçen yıllarda îbunu da temin edemez. Geçen 
yıllarda olduğu gibi, senenin yansı kış olarak 
geçen JjuböİıgedehalİiTl yakacak İhtiyacı asır- I 
Iar boyunca başjka şeîrilde. iternin edilemediği ; I 
için ormanlarda Mmamış .gibidir..."..-"" 

Köyler ve kasabalarda hattâ şehirlerdeki i 
halkın b^yjük bir kısmı ekmeğini pişirmek ve il 
ısınma ihtiyacını hayvan gübrelerini yakmakla i 
sağlar. OBu hal yüzlerce seneden beri böyle der 
vam etmiştir. Bu Jıal çiftliyi toprağına gübre 
vermek imkânından' mahrum bırakmaktadır. 
Köylüler ve fakir halk ekmeğini pişirmek ve I 
ısınmak ihtiyacını gübreyi yakmakla sağlamak- I 
tadır. Buna artık bir çâre bulmanın zamanı gel- j 
mi!ş ve ıgeşmiştir. ? | 
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Görülüyor ki, bu talihsiz bölgeyi yurdumu

zun bire 15 - 20 nisbetinde mahsul yeren her 
çeşit bitkileri yetiştiren senede bir def a alına
bilen bölgelerimizle mukayese, etmek mümkün 
değildir» 

Bölge halkının büyük kısmının gücü, tabi
at şartlarına iptidai vasıtalarla mücadeleye kâ
fi gelmiyor. Bu yüzden dağlık bölgelerdeki halk 
hâlâ Orta - Çağ hayatı yaşamaktadır. 

Bölge halkının ekseriyeti kadını, erkeği ve 
çocuğiyle ancak hayatını güçlükle idameye im
kân bulmakta ve günlük yiyeceğini temin et
miş, devamlı ve çetin bir hayat mücadelesi ha
lindedir. Bu durumda olan bir bölgenin dert
lerine Hükümetin ve Yüksek Meclisin çareler 
bulması vazife olmuştur. Bunu Yüksek meclis
lerin insafla ele alacaklarını ümidediyorum. 

Bunları bir bölgecilik zihniyeti ile arz etmi
yorum. Vatanın doğusu, batısı olmaz denilir 
olmuştur. Bu çetin şartlar içinde bulunan bir 
bölgenin durumunu görmek ve ona »göre hare
ket etmek de bir vatan vazifesidir. 

Kısaca arzına çalıştığım durum hakikatin 
ifadesidir . 

Son 4 senelik devre içinde periyodik ola
rak devam eden kuraklık halkı iktisaden daha 
güç duruma düşürmüştür. 

Geçen yaz aylarında Erzurum bölgesindeki 
yerleri bizzat dolaştım. Yaylalar Ve çayır ve 
meralar âdeta bir çöl manzara»! arz ediyordu. 
Bu görülmemiş bit âfetti. Her zaman bol alı
nan kaynaklar dere ve çayı kurumuş, halk de
ğirmenlerini çalıştırmaz hale 'gelmişti; Ova kı
sımlarında bile ekine, birçok: tarlaları halk biç
memiş ve terk etmişlerdi, zarar da etmişlerdi. 
Şeker pancarı «kimi de susuzluktan aynı du
rumda'idi. 

Muhterem 
Uzun istatistik! rakamları burada, arz etme

me; vakit yoktur. Şu bir hakikattir ki Doğu 
bölgesindeki iklim şartlan bir iptidai ziraat 
usulleriyle halkın kalkındırılması günlük yiye
ceğini temin ve artan nüfusu barındırmak 
önemli bir problem haline gelmiştir. Bölgede 
hayvancılığın ele alınması, yeteri kadar ve lü
zumlu sanayi tesislerinin bilhassa hayvan mah
sulleri sanayiinin kurulması, kömür madenle
rinin ve diğer madenlerin işletilmesi ve plânlı 
olarak münavebeli ziraat yaparak halka iş sa-
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halatını açmakla halkın yaşayabilme imkânları 
ve bugünkü kısır halden kurtarılması ancak 
mümkün olabilir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Doğu (bölgemizde bilhassa Erzurum, Ağrı, 

Van ve Hakkâri vilâyetleri halkının % 70 i 
bugün zaruri olarak hayvancılıkla yaşamıya 
çalışmaktadır. Kırkıncı arz dairesi bu bölge
den geçer. ^Lmerika'-mn Teksas bölgesi, İspan
ya'da 'bu arz dairesi içindedir. Bu sebeple de 
Doğu bölgemiz 'bir hayvancılık bölgesidir. 
Orta - Döğu'mm en iyi hayvan yetiştiren böl
gesi Doğu bölgemizdir. Buna mukabil şimdiye 
kadar bu 'bölgedeki hayvancılık esaslı bir şe
kilde himaye edilmemiş ve halka plânlı bir 
yardım da hükümetlerce yapılmamıştır. Hay
vancılık başıboş bırakılmıştır. Hayvancılık bu
gün iptidai bir haldedir. Tabiat izin vermiş ise 
halk hayvanı besler yem vermek suretiyle fen
nî bir besiciliği yok gibidir. Bu da halkın fa
kirliğinden besiciliğin ve (besicilerin himaye ve 
teşvik görmediğinden, yem ziraatinin kredisiz 
ve teşviksiz kalmasından, hayvan mahsulleri 
sanayiinin kurulamamağından ileri gelmektedir. 

Türkiye'de bugün 15 milyon büyük, 65 
milyon küçük baş hayvan bulunduğu tahmin 
ediliyor. Bunun büyük kısmı doğrudur. Ame
rika'da 180 milyon nüfusa karşılık 180 milyon 
hayvan -mevcuttur. Halbuki bizde bir insana 
ikifbuçuk hayvan düşer. Fakat Amerika'da bir 
hayvan 250 kilo, bizde 80 kilodur. Memlekette 
hayvanların açlığı bir âfet halindedir. Doğu'-
da hayvanların açlığı 9 ay devam eder. Do-
ğu'daki hayvan açlığı bugünkü bir mesele de^ 
ğlldir; Orta - Anadolu ve Batı'da hayvan gıdası 
ve açlığı aynıdır. Yurdumuzun beşbuçuk ayı 
fizyolojik bir hayvan açlığı devam eder, ilmî 
hesaplara göre 'bu açlıktan ye onun getirmiş 
olduğu hastalıklardan kış mevsiminin uzun ve
ya kısa devamına göre Türkiye'de zayi; olan 
hayvan miktarı 10 - 17 milyon baş tahmin 
edilmektedir. Bu resmî kayıtların üzerinde bir 
rakamdır. Bu hal göz göre göre millî servetin 
bir kısmının malhvolması demektir. 

Hayvan yemi ve mera meıselieısi ormancı
lık kadar önemli hür dâva halineı gelmiştir. 
Yem dâvasını halletmiş memleketlerde sığırlar 
250 Mlo et verir. İnekler 2 500 litre süt, biz
de 80 kilo et 550 litre süt. 

Arkadaşlar, 65 milyon için ortalama 43 
milyon ton kuru ot, 18 milyon ton tane yeme 
ihtiyacımız vardır. Halbuki kuru ot istül̂ sa^ 
limte en çok 30 milyon tondur. En vedmla 
hasat yıllarında tohumluk ayırmadan mılsır, 
arpa, yulaf, yonca, kurutef gibi yem mah
sûllerinden istihsalimiz 4,5 milyon ton hayvan 
yemidir. 

Senelik yem açığımız 13 milyon kuru. ot 
13,5 milyon ton tane yem açığımız vardır* 
Buna mukabil her ®ene yem. istihsalimiz ge* 
rilemektedir. 

Bu memleketin kalkınmasıında büyük önemi 
bulunan hayvancılığımızı kurtarmak lâzımdır. 
Dolayısiyle Doğu bölgemizi1 hayvancılığa tah
sis etmek lâzımdır. Memleketlin yegâne garan
tili sermayesi1 ve 28 milyon İnsanın gıdası köy
lülerimizin yedek ve cani sermayesi verimli 
hale getirildiği gün Devlet de emin bir döviz 
kaynağı sağlamış olacaktır. Biz bugün Orta -
Doğunun her memlekete Sovyet Rusya'ya, Yur 
nanistan'ıa hayvan satmak imkânına sahübizf 

Hayvancılığımızın kurtarılması için : 
1. Hayvan yemi seviyesinin bugünkü du

rumdan üç misline çıkarılması, 
2. Hayvan başına verimin artırılarak hay

van sayısının azaltılması düşünülmelidir. 
Bunun için geniş ve teferruatlı tedbirlerin 

alınması, hayvan besicilerinin himaye ve teş
vik edilmesi mera ve tabiî çayırların hudut
larının geniş olarak belirtilmesi başta gelmek
tedir. 

Ayrıca hayvan mahsûllerinden tam istifade 
edilmedi için yün yıkama ve balye yapma te
sislerinin kurulması deri sanayinin de tesisi bit 
zaruret halindedir. Bugün ihraç merkezle'-
ranje sevk edilebilen yapağıların Ihemen hemen 
yarıya yakın kısmı kirli maddelere bir de nak
liye masrafı vermek -suretUyle sevk edilmek
tedir. Deriler de aynı haldedir. Bugüne ka
dar bu tesisler kurulamaz mı idi? 

Görülüyor ki, Doğu bölgemizin kalkınması 
hayvancılığa bağlıdır, fakat Devlet bu konuda 
kâfi bir yardım yapmamış hayvancılık besi
cilik himaye ve teşvik görmemiştir. 

Hayvancılığın ileri gidememesinin birçok 
sebepleri vardır. 

1. İstihsal pazarlarında hayvan ve hayvan 
mahsûllerini pazarlanmasındaM hatalar, 

ara — 
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2. Meralarda parasız beslenen hayvanlarla 

emek ve yemle 'beslenen hayvan 'fiyatlarının 
ayruı oluşu. 

3. Belediyelerin daima .müstahsil aleyhine 
hayvan fiyatlarını taıkdir edişi. 

4. Hayvan 'ihracının yasak edilmesi. 
5. Kredi verilmesi veya. verilen kredilerin 

iyi işlememesi. 
6. önce asgari fiyat tesbit edilmesi yanli 

hayvan sahiplerinin üç ay sonra olsun fiyat
ların ne hâlde olacağını bilmemeleri. 

7. Vekâletler arasında koordinasyonun ol
mayışı. 

8. Hayvan yemi olan küısbe ve kepeklerin 
ihraç edilmesi. 

9. Kombinaların hayvancılığı koruyamama
sı ve İnkişaf ettirememesi. 

10. Et ve Balık Kurumunun fiyat tahmini 
'işini iyi ayarlayamaması. 

11. Et ve Balık Kurumunun hayvan »alım 
fiyatlarını vaktinde ilan edemenıelsi gibi birçok 
sebepler vardır. Bunlar hayvancılığı ileri gö-
türmemekte bilhassa müstahsili korumıyan onu 
teşvik etımiyen sebeplerdir. Bu konuda, iki 
önemli hususu da belirtmek yerinde olacaktır. 

Birincisi hayvancılığın inkişâfı "bakımından 
Erzurum Et Kombinasının durumu, 

ikincisi hayvancılığımızın ve hayvan besici
liğinin teşviki için Amerikan yardımından 
(ÎCA), tahsis edilen 1,5 milyon liralık kredinin 
kullanılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa Doğu'da 
Kars, Ağrı, Erzurum'da her türlü iktisadi faa
liyet daha ziyade hayvancılıkla uyanır. Doğu'
da hayvancılık ve kombina mevzuu büyük önem 
taşıyor. Hemen her yerde kombinanın hayvan
cılığı senelerden beri geliştiremediği konusu 
önemle ve dikkatle münakaşa edilmektedir. Bu 
kombinalar büyük şehirlerin et ihtiyacını kar
şılamak müstahsil ve müstehlik vatandaşı ko
rumak için kurulmuş olmalarına rağmen bugün 
Erzurum Kombinası 'gaye ve maksatlarından 
ayrılarak askerî birliklerin ve hastanelerin et 
ihtiyacını karşılıyan bir mütaahhit durumuna 
düşmüştür. Kombina büyük şehirlerde et fiyat
ları yükseldiği zaman tanzim satışları yapmak 
suretiyle müstehlik vatandaşı canlı hayvan fi
yatları düştüğü zaman müdahale mubayaaları 
yaparak müstahsili koruması ieaibederken İstan
bul, Ankara gibi büyük şehirlerin toptancı set-
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mayedatların müstahsil ve besicilerden ucuz 
fiyatlarla aldıkları etin kilosunu 7-8 liradan 
müstehlik vatandaşlara satılmasına müdahale 
edememekte izahı güç sebeplerle tanzim satışı 
mağazalarını da kapamış bulunmaktadır. Ku
rumun iki yıldan beri ' istanbul'daki mutavassıt 
firmalarla büyük ölçüde mukavele yapması esa
sen malî kudretleri zayıf olan hakiki besicilerle 
yetiştiricilerin zarara sokulmalarına ve sömü-
rülmelerine sebebiyet verdiği, müstahsil ve ye
tiştirici vatandaşların şikâyet konusudur. Yaz 
mevsiminin kurak kış mevsiminin de yem dar
lığı hüküm sürdüğü ve canlı hayvanın geçen 
senelere nisbetle iki misli bol olduğu halde Erzu
rum'da Şubat ayı içinde stok yapamamıştır. Kom
binanın aylık 400 bin liraya yakın masraflarına 
mukabil Şubat ayı içinde günde 80-100 hayvan 
kestiği tesisin masraflariyle yaptığı işin karşıla
madığı da iddia ediliyor. Memleketimizn hay
vancılığının ve besi yemliğini teşvik kalkındır
mak için Amerikan yardımından İCA dan ve
rilen krediyi kurum kendisine kasaplık hayvan 
temini 'iriuksadiyle bağlantı yapmak suretiyle 
inhisarı altına almıştır. Bu durum ÎCA yardı
mının rulh ve mânasına aykırıdır. Bu fondan 
Ziraat Bankasının % 7 faizle verdiği krediyi 
alan besiciler kilosu .130 kuruştan mukavele ile 
bağlandıkları ve besledikleri hayvanlarını 90 
gün içinde kombinaya vermek mecburiyetinde
dirler. HayvanIarın alımında % 50 randıman 
ve diğer yıllarla besiciler ekseriya zarar ediyor
lar. Kombina, serbest piyasadan da dalia fazla 
fiyatla, mubayaa yapıyor. Şüphesizdir ki ser
best piyasayı da kapamak lâzım. Ancak sernla-
yeleri esasen az olan hakiki 'besiciler ve müstah
sil 'zarar ettiği için bu krediye rağbet etmiyor. 
Kredi Ziraat Bankasında bloke ediliyor. Öây-
vari piyasası bundan İstifade edemiyor. Hayvan 
besicileri bizim Ziraat Bankası müdürleri ÎCA 
kredisinin doğrudan doğruya kesicilere verilme
sini kredinin kombinanın balkısından kurtarıl
masının daha faydalı olacağını mütalâa etmek
tedirler. 

Hulâsa kombina müstahsilin durumunu göz 
önünde tutmuyor. Piyasayı ve tüccarı idare ede
miyor. Bu sebeplerle de besicilik inkişaf ede
miyor. Ve kredinin sermayesi görülmüyor. Kom
bina aradaki mutavassıtları kaldırmalı besiciyi 
ve tüccarı serbest bırakmalı böyle hareket eder
se zarara girmez. Kars'ta bu krediden şimdiye 
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kadar bir besici, Erzurum'da 28 besici istifade 
edebilmiştir. Bu konunun teferruatı geniştir, 
bunun bir sözlü soru ile ayrıca arz edilmesi ge
rekiyor. Hayvancılığın geliştirilmesi besicilerin 
ve hayvan müstahsilinin himaye ve teşvik edil
mesine bağlıdır. Erzurum'da bugüne kadar bir 
kilo et 5 lira bir kilo zeytin de aynı fiyattadır, 
hayvancılığın gelişmesi fiyatla yakından ilgili
dir. Kilosu nihayet 180 kuruştan hayvanını sat
maktadır. Bununla hayvancılık gelişemez. Hay
vancılığın geliştirilmesi konusu önemle ele alın
ması ve kombina mevzuunun bütün teferruatı 
ile bu hayati konuyu tetkik ettirmesini ve ge
rekli kararların alınmasını önemli bulmaktayım. 
Bu meseleleri gerekiyorsa ve faydalı görülüyor
sa özel sermayeye verilmesi konusu da tetkika 
değer bir konudur. 

Kuraklık ve yem darlığı yüzünden üretme 
çiftliklerinin tgönderdikleri masraflı heyetlerin 
mubayaaları pek az faydalı olmuştur. Misal 
olarak Kars'ta kilosu 70 kuruştan nihayet 70-100 
sığır almışlardır. 1960 senesine nazaradan böl
gede 'hayvan fiyatlarında % 50 düşük olduğunu 
da arz etmeliyim. Bu konuda özet olarak : 

1. Hayvancılığın geliştirilmesi için Devlet
çe himaye ve teşvik edici tedbirlerin alınması, 
besici ve hayvan yetiştiricilere kredi imkânları
nın artırılması, 

2. Hayvan besiciliği yapanlara sıhhi ve 
koruyucu tesisler kurmak için kredi verilmesi, 

3. Hayvan yemi istihsali bakımından böl
gede yonca, kuru ot, kığ gibi yem maddelerinin 
ekimini artırmak için bunların tohumluklarını 
maliyet fiyatına Tıalka verilmesi ve ekiminin 
teşvik edilmesi, 

4. Yine hayvan yemi 'bakımından şeker pan
carının ekiminin artırılması da önemlidir. Şeker 
pancarı küsbesi ve melası Erzurum'daki suni 
yem falbrikasmda kullanılmaktadır. Suni yemin 
faydaları halka henüz kâfi derecede telkin edil
memiştir. Besicilikte suni yemden alman çok 
verimli neticelerin halka çeşitli vasıtalarla an
latılması ve bu fabrikanın geliştirilmesi, 

5. Ziraat sahaları ile sair ve mera sahaları
nın ta'hdidedilmesi ve ,bu sahaları artırılması 
için her türlü tedbirlerin önemle alınması toprak 
tevzi komisyonlarında bir mütehassıs veterine
rin bulundurulması, 
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6. Hayvan mahsullerinden değeri gibi isti

fade edilmesi için Kars Erzurum gibi büyük 
merkezlerde yün yani balye yapma tesislerinin 
yapılmasında ya Devletçe veya yardım yapılarak 
özel sermaye ile kurulması, 

7. Erzurum Et Kombinasının müstahsil ve 
besici ve yetiştirici hakkında gelişen hayvancılı
ğına inkişafına yardım edecek şekle getirilmesini 
çok önemli bulmaktayım. Bu konuya ilgili bakan
lıkça vakit geçirilmeden elkonmasını rica edi
yorum. Bir misal vereyim: Hayvan Kesim Kanu
nuna mal sahiplerinin alınmamaları sebebi arka
daşlar Doğu'nun ana dertlerinden birisi de zirai 
kredilerin azlığıdır. Bankanın bu yönlere tahsis 
ettiği plasman miktarı çok azdır. Batı'da tek bir 
vatandaşın alabildiği kredi miktarı burada an
cak bir kazaya tahsis edilmiştir. Ziraat Banka
mız nüfusumuzun % 20 sine cevap veren tek 
bankadır. Bu banka çiftçinin bankasıdır. Bugün
kü plasman durumu çiftçinin ihtiyacına vefa ede
cek miktarda değildir. O halde başka çareler bu
lunarak çiftçiye kredilerin artırılması yoluna 
gidilmesi gerekir. Banka bugünkü durumda 10. -
15 sene evvelki baremine göre araziye kıymet 
takdir ediyor. Bugünkü arazi rayicine göre bu
nun değiştirilmesine zaruret vardır. İki imza bir 
senetle tüccar» vatandaşlar diğer bankalardan 
10 - 20, 50 bin, 100 bin, lira kredi alabiliyor. Fa
kat orta derecede bir çiftçi iki ilâ üç dönümlü 
arazisine mukabil bankadan ancak bu miktar 
para alabiliyor : İki ilâ üç bin lira ile .geniş ekim 
yapmak ve istihsal yapmak mümkün değildir. 
Bu vatandaşlar ıgeniş istihsal ünitelerinin nüve
sini teşkil edebilir. Bu suretle de yiyecek istihsa
limiz artar. Yardım buğdayla yiyeceğimizin te
mini ilerisi için çıkar yol değildir, istihsal artı
racak kredi imkânları fiyat politikası önem taşı
maktadır. Burada şuna temas etmeye mecburum. 
Şekerbankm kuruluş gayesi aynen şöyledir, 
(Pancar istihsalinin artıracak her türlü modern 
ziraat aletlerinin bir elden ithal ve tedaf ikiyle 
uğraşmak, pancar müstahsılına işletme kredisi ve 
zirai krediler temin etmektir.) Halbuki Erzu
rum'da Şeker'bank tamamen ticari muameleyle 
meşguldür. Bu konuda bir çiftçi kredi almış de
ğildir. Pancar ziraatı yapan çiftçilere yalnız Şe
ker Fabrikası traktörleriyle parası sonradan 
ödenmek suretiyle yardım yapmaktadır. Şeker
bankm kuruluş gayesine ,göre çalıştırılması; 
müstahsıla yardımcı temin edilmelidir. 
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BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir, efendim. 
ŞERAFETTÎN KONURAY (Erzurum) — 

Arkadaşlar, beri ilk Önce söz almış bulunuyor
dum/özür dilerim, huzurunuzu fazla işgal ettim. 
Aldığım notları tamamen arz edemedim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Raporunuz Hükümete verilecek
tir, efendim. 

Buyurun, Sayın Fethi Ülkü. 
F E T H Î ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Feyzioğlu ve diğer kıymetli 
arkadaşlarımız Doğu'nun ihtiyacı ve bu ihtiyaç 
karşısında ele alınmış ve yapılmış olan tedbirlere 
temas buyurdular. 

Bu sene Doğu'daki manzara yani kıtlık, Hü
kümete ve Büyük Millet Meclisine ve bütün Türk 

yf umumi efkârına, memleketin sigortadan mahrum 
ve felâket anında ancak yardımlaşmak suretiyle 
kurtarılır durumda olduğunu; bu işin süratle ve 
katî neticeleri istihsal etmek suretiyle ele alın
ması: lâzımgeldiğini ihtar etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; kuraklık her zaman 
varidolabilir. Kuraklıktan 'başka türlü tabiî 
âfetler, Alla!h göstermesin, gelebilir. Bunların 
tedbirini, teminatını muhakkak ki, yurttaşın 
kendi imkânının artmasında bulmak mümkün
dür. Sadece âfet geldiği zaman değil, Doğu böl
gesi ve buna benzer bölgeleri böyle bir âfetten 
kısa zamanda 'kurtarmak için ne yapılması lâ
zımgeldiğini önceden bilip veya kestirip çaresi
ni bulmak lâzımdır. Yüksek malûmlarınız oldu
ğu veçhile yabancı memleketler zirai sigorta 
ile bunu halletmişlerdir, ister kuraklık olsun, 
ister başka âfetle yurttaş mutazarrır bulun
cun, der'hal buraya geı*eken alâka ve içtimai 
yardım teksif edilmektedir. Biz henüz bu tür
lü çarelerden mahrumuz. O 'halde Doğu'nun ve 
Doğu'ya benzer yerlerin kabiliyetlerini, yeraltı 
ve yerufetü servetlerîyle insan gücünü incele- : 

, mek ve onları harekete getirmek lâzımdır. Do
ğu bölgesi kendisini kurtaramamış, yalnız Tür
kiye'nin değil, diğer bâzı medeni milletlerin de 
yardımıyla bu feci durumundan kurtulmuşsa 
bu demektir ki, bir an evvel Doğu'nun. imkân
larını geliştirmek suretiyle kendi çapında kendi 
tedbirleriyle kurtulabilecek bir 'hale getirilme
si lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarımdan bâzılarının da 
ifade ettikleri gibi, orada bir hayli yeraltı ser
veti vardır. Maalesef bunlar muattal ya'tmakta-
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dırlar. Orada insan gücü nehirler gibi boşuna 
akmaktadır. Hattâ öyle ki, kendilerine, «tem
bel, çalışmıyorlar.» deriz; fakat onlara çalışma 
mevzuu bulamadığımız için, nerede çalışacak
larını bilmeyiz. «Doğu'nun 'ormanı vardır.» de
riz; ormanın düşmanı keçi vardır. Keçi ile or
man arasındaki mücadelede orman galip gele
cektir, fakat bugün, geçimini sadece keçi ile 
sağlamak mecburiyetinde olan halka, başka bir 
geçim mevzuu bulamayız. Ama memlekette kü
çük sanatın kıymetini takdir etmiş olan Yük
sek Meclis ve Hükümet, bu senenin küçük sa
natları için ancak beş yüz bin lira koymuştur. 
Beş yüz bin lira, küçük bir vilâyetin bile küçük 
sanatlarını kalkındıracak bir para değildir. Ne
rede kaldı ki, bu miktar koca Türkiye'nin kü
çük sanatlarını kalkındıran!.. Buna inanmak 
elbette güçtür. 

Doğu'da hayvancılıktan bahsedildi. Fakat 
babadan kalma usullerle hayvancılığını idare 
eden Doğu'ya elbette, hayvancılığın ve hayvan 
mahsullerini kıymetlendirme yollarının öğretil
mesi lâzımdır. En mühimi; bu husustaki kredi
nin seyyanen dağıtılmadığı bir hakikattir. Yer 
yer ve rastgele dağıtılmıştır. Sayı durumu iyi
ce incelenmemiştir. Meselâ benim bölgemde, 
Tunceli'de 2 yüz bin koyunu bulunan bir nahi
yeye ancak 20 bin lira kadar cüzi bir kredi 
verilmiştir. Yirmi bin liranın hiçbir şey yapa-
mıyacağı bir hakikattir. 

Bütün bunların sonunda istirhamını ve te
mennim şu olacaktır: Doğu bölgesine cidden 
bir şey yapmak niyetiyle heyetler kurulacaksa 
der'hal kurulsun ve yapılacak işler tesbit edil
sin ve heyetler derhal harekete geçirilsin. 

Bir defa daha bu kürsüden arz etmiştim, 
yine tekrarlıyorum: Vaktiyle Çanakkale vilâ
yeti için yapılmış bir etüt vardı, bu da Sana
yi Bakanlığının elinde bulunmaktadır. Ö şekil
de bir etüt yapılmıştır ki 60 mütehassıs üç ay 
mütemadi şekilde çalışmak suretiyle bir eser 
meydana getirmişler ve yapılacak işleri ayrı 
ayrı tesbit etmişlerdir. Serbest sektör tarafm-
dan." neler yapılabilir,- Hükümet tarafından ne
ler- yapılabiliri Rayice göre neye çıkar ? Bu ra
por halen yetkililerin eline tevdi 'edilmiş bulun
maktadır; Doğu için de böyle bir etüde ihtiyaç 
vardır. Hükümetin bir ara, Doğu'da teşebbüse 
geçecekler için bâzı kolaylıklar göstereceğini 
ifade etmiş olması, Doğu'da ferahlık yaratmiş-
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tır ama, bugüne kadar müspet bir netice göre
memekten dolayı müteessiriz. 

Doğuda 16 vilâyet mahrumiyet bölgesi ola
rak tesbit edilmiş ve «Doğu Kalkınması» paro
lası adı altında, (Hükümet olarak gayretlerin 
öncelikle buralara teksif edileceği ifade edil
miştir. Fa"kat itiraf etmeliyim ki, temas ettiğim 
bâzı Bakanlıklarda Doğu bölgesinin kalkınma
sı mevzuu kardığında en küçük bir kıpırdanma 
ve uyanma yoktur. Daha ziyade eski anlayışla 
hareket edilerek, nerede kolaylıkla bu işin ger
çekleştirilmesi mümkün ise oralara para har
canmıştır. 

Şimdi bir husus var : Tunceli'de bir mevzu 
için sadece 500 lira tahsis edilmiş olduğunu öğ
rendim ve titremekten kendimi alamadım. Bu
ralara senelerden beri bir ziraat okulunun açıl
ması vâdedilir. Lâkin, «burası dağlık bölgedir, 
sert yerdir, arazi müsait değildir, bu mmtaka-
larda nasıl ziraat yapılabilir, bunun yerinde 
etüt yapılsın» düşüncesiyle Tunceli'ye 7 - 8 se
neden beri bir ziraat okulu açılacağı vâdedilir, 
fakat öğrendim ki, ziraat okulunun açılacağı 
yerler tesbit edilmiş, Mersin, îzmir ve Bursa 
olarak kararlaştırılmıştır. Doğu kalkınması 
böyle olmaz. Cidden ne yapılacaksa yapılmalı, 
yapılacak işler Yüksek Heyetinize Hükümet ta
rafından açıklanmalıdır. Ondan sonra inana
lım ki, Doğu'da bir şeyler yapılacaktır. Neler 
yapılacaksa yapılsın ve vatandaş da o şekilde 
harekete geçebilsin. Vatandaşa «çalışın» diyo
ruz, onlar da; «iş bulun, çalışalım, iş bulmadan 
nasıl çalışabiliriz» diyorlar. Bunlar sağlanma
dığı takdirde vatandaş kahvede tavla oynamak
tan başka bir şey yapamaz. 

Yalnız bir şeyler yapabiliriz; o da eğitim 
yoliyle yapılır. Bunlar olmadıkça hiçbir şey ya
pılamaz. Zirâi kredinin tevziatında şöyle yapa
lım, böyle yapalım, diyoruz. Bin ton buğday 
Tunceli'ye gönderildiği halde vatandaşın eline 
ancak, cüzi bir miktarın geçtiğini veya hiçbir 
şeyin geçmediğini teessürle ifade etmekten de 
kendimi alamıyorum. Hükümet hakikaten canla 
başla uğraşarak* lüzumlu tedbirleri almış ve ge
reken emirleri vermiştir. Fakat filân yerde sa
tış merkezi yoktur. Falan vatandaşa, «Sana şu 
kadar kilo buğday tahsis ettim, git şu "kadar Km. 
uzaktaki Tunceli'den istihkakını al.» demek, 
ne müessir bir tedbirdir, ne de kıtlığı önliye-
bilir. 
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Netice olarak arzım şudur : Doğu bölgesi 

iyi bir incelemeye muhtaçtır. Doğu'nun kaynak 
ve kabiliyetlerini meydana çıkarıp varılacak 
neticeleri Büyük Meclise ve Plânlamaya mal-
edip, «Şu vilâyette şu; bu vilâyette bu yapıla
caktır.» diye ilân etmek ve ondan sonra ora
daki vatandaşları harekete geçirip, güçlerini 
kıymetlendirmekten başka çare yoktur. Bunu, 
hepinizin aynı kanaatte olduğuna inanarak 
tekraren arz etmiş oluyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) , 

BAŞKAN — Sayın Adnan, Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Geçen 

yıl Doğu - Anadolu'nun mâruz kaldığı kuraklık 
sebebi ile Yüksek Meclis tarafından mahallinde 
araştırma yapmakla vazifeli kılınmış olan muh
terem arkadaşların müşahede ve tavsiyelerini 
muhtevi rapor üzerinde âcizane kanaatimi arz 
etmeden önce zamanında ve yerinde aldıkları 
ciddî tedbirlerle halkımızı büyük bir sıkıntıdan 
kurtarmış bulunan muhterem Hükümete şük
ranlarımızı sunmayı bütün bu gayretlere mu
vazi bir vazife telâkki ettiğimizi hemen işaret 
etmek isteriz. 

Zira Hükümet bu mevzudaki karar ve tat
bikatı ile mutlak surette bir açlığı önlemiş ve 
millî servetimizde yer alan hayvan zayiatına 
set çekmiş bulunmaktadır. 
^ Bu itibarla önümüzdeki gün ve zamanlarda 

alınacak tedbirler daha ziyade bir açlığı gider
mek kadar hayvan telefiyatını önlemeye dağil, 
bu kuraklığın yılımıza inikas ve tesirini gider
meye matuf olacaktır. 

İşte bu sebeple ve bu düşüncelerle hareket 
edilmiş olmalı ki, raporda bir taraftan mevsi
min mümkün olduğu kadar zararsız atlatılma
sında yol gösterici tedbirlere yer verilmişken 
diğer taraftan dâ bu kuraklığın gelecek yıllar
da vukubulacak tesirlerinin giderilmesi için 
şimdiden bâzı tedbirlerin alınmasına lüzum gös
terilmiştir. 

Bu itibarla bendeniz de işi bu zaviyeden ve 
rapora muvazi olarak ele almak suretiyle mü
him gördüğüm hususlarda mâruzâtımı ifade ite 
kuraklığın gelecek yıllara ait tesirleri hakkın
da da birkaç hususa işaret ettikten sonra bu ve
sile ile, ama mutlaka, müsaadenizle Doğu - Ana
dolu'nun durumuna bir iki cümlü ile temas et
mek istiyorum. 
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Şimdi yukarda arz ve beyan ettiğim üzere I 

sözümü Doğu - Anadolu bölgesinde acele alın
masını zaruri gördüğümüz tedbirler başlığı al- I 
tında raporda yer almış bulunan âcil tedbir
lere intikal ettirerek mâruzâtıma devam ede
ceğim. I 

Muhterem üyeler; raporun birinci maddesin- I 
de yer alan tedbir şehir ve kasaba halkından I 
muhtaç çiftçi ailelerine kredili buğday verilme- I 
si hususudur. I 

Bu gayet haklı ve zaruretlerin ifadesi bir 
tedbirdir. Zira Doğu - Anadolu'nun şehir ve ka- I 
saba halkının büyük bir kısmı çiftçi vasfında 
olup başlıca iştigal mevzuu da ziraattir. Her ne 
kadar Hükümetimiz gerek vazifeli arkadaşların 
e gerekse malûmat sahibi diğer milletvekilleri- I 
nin talepleri muvacehesinde olduğu kadar ken
di tahkikatları neticesi olarak bu mevzuda ge- I 
rekli tedbir ve kararı ittihaz etmişse de bu ihti
yaca kâfi sayılamaz. Filhakika edindiğimiz bil
giye göre alman karar köylüye yapılacak dağı
tımdan bir fazlalık kaldığı takdirde muhtaç şe
hir halkına tevziat yapılacağını âmirdir ki, bu I 
haliyle tedbir tam ve katî değildir. I 

Bize öyle geliyor ki, Sayın Hükümetin bu 
hususta ağır hareketine yegâne sebep belediye 
teşkilâtı bulunan yerlerin ihtiyacı için esasen I 
yiyecek olarak fırınlara buğday veya un tahsis 
edilmiş olmasıdır. Evet her ne kadar bu bir va
kıa ise de bunun karşılığında da yine kabili in
kâr bir hakikat daha vardır ki, o da çok defa 
küçümsenmiyecek bir kısmı ile bu vatandaşla
rın günlük ihtiyaçları olan ekmeği alacak para- I 
sının bulunmamasıdır. Bu acıdır ve fakat haki
kattir sebebi ise gayet basit olup kuraklığa ilâ
veten memlekette ve bilhassa Doğu Anadolu'
da bu mevsimde hüküm süren işsizliktir. I 

Adam sadece bir ekmek parası için iş istiyo- I 
rum diyor, hakkı vardır. Fakat bu talebe müs- I 
bet cevap yoktur. I 

Bu itibarla muhterem, Hükümetimizden ümi- I 
dimiz gibi bütün bu hususlarda daha müspet ve 
müessir tedbirler almasını arz ve istirham etmek- I 
teyiz. I 

Raporun bir başka maddesinde yem kredisi. 
olarak gönderilecek paraların belediye hudutla
rı dâhilinde bulunan çiftçilere verilmemesi den
miş olmasını uzunboylu izahına girmek istame-
dinğim sebepler meyamnda. olduğu kadar birin- I 
ci maddede derpiş ettikleri tedbirin ittihazı te- I 
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mennisine rapor tanzimcilerini sevk etmiş bulu
nan vakıalara da mubayin ve mütenakız bulmak
tayız. 

Değil mi ki, bir çiftçinin belediye hududu dâ
hilinde bulunması onun, mmtakasında hüküm 
süren kuraklıktan masun kaldığına delâlet et
mez. 

Ancak fark şuradadır ki, bir taraftan bâzı 
köylülerimiz zaman zaman yol bulamadıkları 
için köylünün sırtlarında köylerine saman taşır
ken diğerlerinin yol itibariyle daha az müşkü
lâtla karşılaşmış olmaları nazarı itibara alına
rak ittihaz edilecek tedbirlerle esastan değil, ol
sa olsa derece itibariyle mütalâa edilebilir. 

Hem zaten mevsimin yaklaşmış olması ya
nında havaların müsait gidişi köylülerimiz gibi 
ziraatle iştigal eden şehir sakinlerimizin pek kı
sa bir zaman'içerisinde bu sıkıntıdan kurtarabi
leceği ümidini bizlere verdiğinden bu hususun 
daha fazla münakaşa ve muhasebesini zait bul
maktayız. 

Esasen bu konuya ilişkin maruzatım daha zi
yade kredi hususunda âcizane kanaatlerimi ifa
de etmek içindir. Şöyle k i : 

Çiftçiye yapılan krediden gözetilen asıl gaye 
hiç şüphesiz istihsali teşvik ve onu artırmaktır. 

Bu vazifenin ise az veya çok yerine getiril
mesi elbette ki, bütçe imkânları ile mukayyettir. 
Bunun takdir ve kabul edilmesi icabetmekle be
raber işaretine zaruret hissedilen durum şudur 
ki, gerek bu* sebeple ve gerekse sair sebeplerle 
şimdiye kadar köylüye verilmiş bulunan kredi
lerin çok cüzi tevzii bütün bu kredilerin istih
sale yardımcı olması şöyle dursun çok defa esas 
mânasiyle istihlâk dahi edilmeksizin muhtelif 
yerlere sarf edilmesi suretiyle heder olmuştur. 

Netice bununla kalmamış bu paranın alınma
sı için günlerce şehir merkezlerinde beklenmiş 
olması bir o kadar da zaman kaybına ve peri
şanlığa sebep teşkil etmiştir. 

Yine netice bununla da kalmıyor fert bakı
mından ya hiç veya pek az bir faide sağlayabi
len bu cüzi paralar Devlet imkânları bakımın
dan ve bu cepheden büyük yekûnlara baliğ ol
makla Hükümet çiftçinin dolayısiyle ihstihsali-
ni artırmaya matuf .tedbirlerin alınmasında, mü
esseselerin kurulmasında, tesislerin işletilmesin
de, ucuz zirai aletler ve her türlü vasıtalar te
mininde müşkülât çekmekte ve çok defa. ihtiyaç
lara cevap verememektedir. 
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Bu duruma göre bir an evvel yapılacak iş bu 

müessesenin bütün cepheleri ile tanzimi kadar 
ne suretle ve hangi şartlarla faideli olacağının 
tesbit ve tâyin edilmesidir. 

Meselâ: Raporda bu hususla ilgili bir ted
bir daha vazedilmiş olmakla 6 ncı maddenin (C) 
fıkrasında aynen: Koşum hayvanlarının bir kıs
mı elden çıkmıştır. Büyük kısmının da yemsiz-
likten çifte yaramıyacağı müşahede edilmiştir. 
Traktörlerle bu bölgenin takviyesi; denmiş ve 
10 ncu maddede Ziraat Bankası kanalı ile çift 
hayvanı almak için çiftçiye yarı kredi verilme
si temenni edilmekle halli gereken iki mesele 
daha vaz'edilmiş bulunulmaktadır. 

Filhakika koşum hayvanlarının kısmen elden 
çıkarılmış olnnası sebebi ile bölgenin traktörle 
takviyesi bu yönden de ehemmiyet kazanmıştır. 
Ancak şu varki traktörün iş göremiyeceği mın-
takalarda onun yerine kaim olacak çift hayvan
larının temini muhtaç köylü için ziraatini ida
me ettirmekte katı bir ihtiyaçtır ki, bu da yine 
Devlet imkânları ile ihtiyaçların ve millî istih
salin muvazeneli bir surette yürütülmesi için 
halli iktiza eden meselelerimizdendir. 

Sözlerime son vermeden önce kısaca ve ehem
miyetle şuna işaret etmek isterim ki, bu yıl böl
gemizin çekmiş olduğu sıkıntı sadece bir kurak
lığın sonucu değildir ve bu sıkıntıların sebeple
ri yanında kuraklık kadar geçmiş yılların da 
ihmali vardır. Eğer şimdiye kadar Doğu - Ana
dolu lâyık olduğu dikkat ve ihtimamı görmüş ol
sa idi hiç şüphesiz sıkıntılar bu derece olmıya-
caktı. 

Bu itibarla bizim Doğu - Anadolu'nun ve 
onun meselelerinin ele alınması hususundaki ta
leplerimiz sadece ve sadece muvazenenin tesisi
ne matuftur, çünkü muvazenede ahenk ve ahenk-
te müspet inkişaflar mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Kösereisoğlu. 
ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Kuraklık dolayısiyle Doğu - Anadolu'ya ya

pılan yardımdan Van vilâyetinin istifade ettiril
memesinden doğan bir hâdise yüzünden huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Bidayette üç vilâyeti içine alan bu yardım
dan Van vilâyetinin istifade ettirilip ettirilmi-
yeceği hususu hakkındaki noktai nazarlarını, 
Muhterem Devlet Bakanı Turhan ^eyzioğhi/Bey-
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efendiye, Erzurum'dan avdet ettikleri zaman, 
sorduk. Dediler k i ; henüz Van vilâyeti için bir 
tahkikat yaptıramadık. Ondan evvel eski Ziraat 
Vekili Osman Tosun Beje gitmiştik. Beyefendi
den Van'ın niçin istifade ettirilmediği hususunu 
•rica ettik, sebebi nedir dedik. Kendileri, «nor
malin üstünde istihsal yapıldığı için, Van^a yar
dım yapılamıyacağı kanaatindeyiz» dediler. Biz 
bu izahatı kâfi görmedik. Başbakan Yardımcı
sı Akif Eyidoğan Beyefendiye müracaat ettik. 
Akif Eyidoğan Beyefendi, Toprak Mahsulleri 
Ofisi Umum Müdürü Beye telefon ettiler. Ve 200 
ton arpa ve 500 ton kuru ot hayvan yemi yar
dımı yapılması için emir verdiler. Bu yemler 
Muş'tan Van'a gidecekti. Zannedersem, bundan 
50 ton arpa ancak gelebildi. Nihayet bizi Ziraat 
Vekiline gönderdiler, temasa geçildi. Biz 500 
ton kuru ot gönderilmesi için istirhamda bulun
duk. 

Daha evvel Ticaret Vekâletine müracaat et
miştik, Toprak Mahsulleri Ofisi kanalı ile, iaşe 
zorluğu çeken bu vilâyetin beş kazasına iaşe yar
dımı yapılmasına dair Heyeti Vekileden karar 
alınması için Akif Eyidoğan Bey telefon etti 
Toprak Mahsulleri Ofisinden, Ticaret Bakanlığı-
ğına yazı yazıldığını gördük. Ziraat Bakanlığın
ca bu beş yüz tona mukabil 50 ton ot tahsisi ya
pıldı, kabul ettik. 

Münakalât Vekili Cahit Beyefendiye müra
caat ettik, bir şeyler yaparız dediler. Cahit Ak-
yar Bey ilâveten «hay hay, ben sevk ederim, 
fakat îcra Vekilleri Heyeti kararı alınmak gar-
tiyle» dediler. Bu vaziyet karşısında tekrar Baş
bakan Yardımcısı Sayın Akif Eyidoğan Bey
efendiyi makamında ziyaret ettik. Turhan Pey-
zioğlu Beyefendiyle görüştükten sonra «İcra 
Vekilleri Heyeti kararı alınacağı ve oraya da 
kredili yardımdan buğday vereceğiz» dediler. 
Kendileri çok yakın alâka gösterdiler. Bilhassa 
Cahit Akyar Beye Ziraat Vekili Beyefendiye ve 
Başbakan Yardımcısı Muhterem Akif Eyidoğan 
Beyefendiye huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
vecibe bilirim. Ancak maalesef bu 50 ton otun, 
nakliyesinden % 90 tenzilât yapılamadığından 
dolayı üç vagonu Muş'a kadar gitmiş, diğer va
gonlar Eskişehir'de beklemişlerdir. Bu yardım 
Van'a kadar sevk edildiği takdirde, kilosunun 
60 kuruştan aşağı maledilemiyeceği hesaplandı 
ve vali ile yapılan telefon muhaveresinde vali 
bey «Bize; 60 kuruştan bu otu göndermeye lü-

— 215 — 



M. Meclisi B : 68 
zum. yoktur, biz bunu burada bu fiyata satanda
yız» dediler. 

Sonra arkadaşlar, 80 bin ton buğdaydan bir 
miktarının Van vilâyetine tahsisi hususunda, 
Van'ın bundan istifade ettirilip, ettirilemiyece-
ğini, Muhterem Devlet Vekilinden sorduk. Sa
yın Turhan Feyzioğlu «ilerde 40.bin ton tahmis 
edilecektir, Bundan Van vilâyeti istifade ettiri
lecektir» buyurdular. Fakat, buna rağmen biz, 
Doğu'da hakikaten muhtacolan vilâyetlere yar
dım yapılmasından mütevellit, Hükümete bilhas
sa teşekkür ederiz. Bu yardım Erzincan'a yapıl
mış, ihtiyaçları vardır. Tunceli'ne yapılmış, mu
hakkak ki, muhtaçtırlar. Bitlis'e yapılmış 500 
ton, herhalde bunların da ihtiyaçları vardir. 
Acaba, Van vilâyetinin ihtiyacı yok mu idi?: 

/ Van valisi telgraf çekti, halk telgraf çekerek 
açlık olduğunu söylediler. 80 bin tondan niçin is
tifade ettirilmedik» diye sordular. Bugün Ek
rem Alican Beyefendi, Turhan Feyzioğlu arka
daşımıza bizim arkadaşlar Van'dan mebus seçil
miş gelmişler, rakipleri olan şahıslar seçilmemiş
tir, bunun için mi buğday gönderÜmiyor? ( «çok 
ayıp» sesleri). Bu şekildeki tahsisten meydana 
gelen durum, maalesef bizleri şüpheye sokuyor, 
demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım; 50 ton ot için % 90 
tenzilâtlı tarifeden istifade ettirilmesi için He
yeti Vekile kararı alınmaz, ricamız yerine geti
rilmezse ve Van'a istendiği halde buğday tahsisi 
yapılmazsa, siz benim yerime olsanız şüphe et
mez misiniz?... 

(Bir partizan durumun yaratılmamasmı bil
hassa rica ederim, yaratılmıyacağına da kaaniim. 

Bir milletvekili olarak buraya geldikten sonra 
her hangi bir milletvekilinin müracaatı üçe
rine nasıl tetkikat yapılıyorsa, ihtiyaçlar nasıl 
tesbit ediliyorsa Van'ın da öyle bir tesbiti şart 
idi. Bu yapılmadı. Şu halde Van valisi hilafı ha
kikat telgraf yazmıştır. ,Şu halde kaymakam ve 
halk hilafı hakikat tel çekmiş ve konuşmuşturlar. 
Çok istirham ederim. Bu i§ bu şekildi devrim 
ederse kıymetli milletvekili arkadaşlarımızın hu
zuruna daha müspet vesikalarla geleceğiz. ' 

Turhan Feyzioğlu Beyefendi bizi affetsinler, 
hoş görsünler, fakat hakikat böyledir. Elli ton ot 
yardımının üç vagonu Muş'a kadar gitmiş, di
ğerleri Eskişehir'de kalmıştır. Bu da gösteriyor 
ki; maalesef 500 ton ot yardımı yaptırılmamış
tır. Bitlis muhtacolduğu için gönderilmiştir ve 
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fakat bize de bu miktar bir yardım tahsis edebi-
lirlerdi; etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımı buraya ka
dar getirmişken, şuna da işaret etmek isterim; 
biz hiçbir zaman Doğu vilâyetlerinin tefriki hu
susunda her hangi bir şekilde bir düşünceyi bu
raya, Yüksek Meclise sokmak arzusunda değiliz. 
Ancak ihtiyaçlarımızın mahallen tesbitinde bir 
hata olmuştur ve normalin üstünde bir istihsal 
yapılmadığı tesbit edilmiştir. Bilâhara oranın 
ziraat müdürü bu hatasından dolayı işinden atıl
mıştır. Binaenaleyh, yapılacak iş; yeniden bir 
tahkikat yaptırılır ve ihtiyaçlar tesbit edilebilir 
idi. Çok rica ediyoruz. Devlet Vekili ^Beyefendi
den, bu olayı tetkik etsinler, acaba, 50 ton ot ne
den gitmemiştir. Ve Van vilâyeti ,muhtaç durum
da mıdır, değil midir? Bunu bize lütfetsinler, söy
lesinler. Hürmetlerimle efendim. (Sağdan, alkış
lar). 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Mühim olan bir noktayı izah 
için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ

LU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; şim
diye kadar konuşan arkadaşlarımız daha ziyade 
Hükümetin aldığı tedbirlerin isabeti üzerinde 
durdular, lâyık ..olmadığımız şekilde sadece vazi
femizi yapmış olmadan mütevellit bizleri mah
cup edecek derecede iltifatta bulunarak konuştu
lar. 

Son konuşan arkadaşımız, şayet Van'a yardım 
yapılmamış olması sebebini tahlil ederek konu
şurken «rakiplerimiz olan arkadaşlar seçilme
miş de ondan mı» gibi bâzı sözler söylememiş ol
saydı, huzurunuza çıkmıyacaktım. 

Evvelâ kendisine şunu arz edeyim ki, Erzin-
can,':Bitlis ve Muş için karar alındığı gün 24 Şu
bat 1961 tarihinde Van vilâyetine Ticaret Vekâ
leti 5 yüz ton teklif etmiş iken, Bakanlar Kurulu 
bin ton buğday tahsisine karar verimştir. Bu ba
kımdan muhterem arkadaşımın söyledikleri «şu 
maksatla verildi, bu maksatla verildi» sözleri ha-
kikata uygun değildir. 

80 bin ton buğdaya gelince; muhterem arka
daşlarım, bu milletlerarası bir anlaşma mevzuu-
du|. Amerika Birleşik Devletleri, «Şükrü Bey se
çildi» diye, veya «falan zat seçilmedi» diye mil
letlerarası anlaşma hükümlerinde değişiklik ya-
pa#k değild|. 
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Şunu açıkça söyliyeyim ki; Ticaret Vekâleti 

ile Büyükelçilik arasında teati edilen mektup şek
linde akdedilen anlaşmanın, elâstiki hükümler 
taşıması için, biz, çok çalıştık. 80 bin ton buğda
yın nereye, hangi vilâyetlere tahsisi gerektiği hu
susunda bize biraz elastikiyet bırakınız dedik. 
Hayır dediler. Daha biz yaz aylarında, seçimler 
yapılmamış, Şükrü Beyin seçilip seeilmiyeceği 
henüz belli değil, hattâ Muş'ta Şükrü Beyin se
çilme ihtimali dahi zayıf, hiç belli değil. 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSO&LU (Van) — 50 ton 
ottan bahsedin. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞ-
LU (Devamla) — Müsaade buyurun, parti ro
zetine göre tevziat devri geçmiştir Şükrü Bey, o 
devir kapanmıştır ve bir daha gelmemek üzere 
kapanmıştır. * Bunun üzerinde hayal kurmıyalnn! 

ŞÜKRÜ KÖSEEEÎSOĞ-LU (Van) — 50 ton 
ottan bahsetmiyorsun?. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun. (Sağdan ( gürültüler) Reis 
Beyefendi, söz istediğim zaman İçtüzüğü ile
ri sürüyorsunuz. Hatibe konuşma imkânı ver
mek için lütfen arkadaşıma ihtarda bulunmaz 
mısınız? Gelsinler istediği kadar söylesinler. 

Beni canevimden yaraladı. Cahit Bey gön
dermek istemiş, Akif Eyidoğan Bey gönder
mek istemiş, falan bey göndermek istemiş. 
Fakat Bakanlar Kurulundan çıkmamış, işte 
Cahit Akyar Bey burada. Mütaaddit defalar 
Doğu illerinden Erzurum - Kars - Ağrı - Er
zincan'a teşmil edilmiş olan % 90 tenzilâtın 

. daha bâzı yerlere teşmili için tekliflerde bulu
nulduğu zaman, talepleri karşılamak suretiyle 
her defasında, Devlet Demiryolları yüz milyon
larca lira zarar ediyor, bu zararlar daha da 
ağırlaşmıştır, bu taleplerinizi is'af etmemek 
kararındayız, demiştir. Bakanlar Kurulu ka
rarı çıkmadan, Ulaştırma Bakanının haklı 
olarak Devlet Demiryollarının zararını öne sür
mesi, «mesul Bakan olarak, buna âlet olamam.» 
demesi yerindedir. Ulaştırma Bakanı, ben bu
nu yapamam, dediği halde bir başka Bakan 
buna hayır desin; böyle şey olmaz! tş hangi 
Bakanlığı ilgilendiriyorsa o Bakanlık karar 
verir, bu kararı bâzan söz mevzuu dahi yap
maz. 

Her gün yüzlerce kararname çıkıyor. Bu 
kararnameler, çok zaman ilgili Bakanın elden 
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dolaştırılması suretiyle çıkıyor. Ulaştırma Ba
kanı, şimdi huzurunuza çıkacaklar, izah ede
ceklerdir. teşmile razı olmamışlardır; (Bunun 
altından kalkamayız, Devlet Demiryollarını 
güç duruma düşürürüz.) demişlerdir. 

40.bin ton meselesi : 
80 bin ton hibe buğday aldığımız günlerde, 

40 bin ton daha alabilmek hususunda bir ümit 
vardı. Amerikalılara; «80 bin tonu, yaz ayla
rında tesbit edilmiş olan ihtiyaçlara göre veri
yorsunuz.» denildi. Kuraklığın, sadece bâzı 
vilâyetlere münhasır olmadığı meydana çıktı. 
Meselâ Erzincan ilk listede yoktu. Fakat dör
düncü geliyor. Meselâ Trabzon yoktur, birçok 
Doğu - Anadolu illeri, Doğu - Karadeniz ille
ri, Orta - Anadolu'nun bir kısım illeri listede 
yoktur. Ankara'yı koymuşuz... Yozgat'ı koy
muşuz. Falan vilâyet, listeye konulmuş, filân 
vilâyet konulmamıştır. «Bize 80 bin ton buğ
dayın dağıtımında elastikiyet bırakınız, >; bir 
kısmını serbest bırakınız veyahut ilâve olarak 
40 bin ton hibe veriniz, iktiyaca göre Jevzi 
edelim.» dedik. Aldığımız cevap şu oldu : 
«Biz hibe anlaşmasını 480 sayılı Amerikan Ka
nununa göre yaptık. Bu kanun mucibince bize, 
büyük felâket olan yerlere, âfet olan yerlere 
hibe olarak veririz.» 

Âfet olan yerlerden bahsedebilmek için 
Wachington'daki makamlara sınır göstermemiz 
lâzım. Bu müracaat bize yaz aylarında yapıl
dığı zaman, Toprak Mahsulleri Ofisi, , Ziraat 
Bankası ve Ziraat Vekâletinden aldığımız bil
gilere istinaden ve kendi servislerimizin yap
tığı tetkikata dayanarak böyle bir liste tesbit 
ettik ve bildirdik. Şimdi Hükümete böyle bir 
liste ,gelmiş deniyor ki, o zaman ne Hükümet 
kurulmuş idi1, ne Hükümette Doğu işlerine ba
kan yardım komisyonu kurulmuş idi ve ne de 
Turhan Feyzioğlu bu komisyonun başında idi. 
Anlaşma temellerine göre, istenildiği zaman 
bu anlaşma taübik ediliyor. Bu anlaşmayı 
imzalamak müyesser oldu ve bu 80 bin ton 
buğdayı şuralara tevzi ettik : 50 bin tonunu 
Erzurum - Ağrı - Kars - Erzincan vilâyetlerimi
ze, 30 bin tonunu da geriye kalan vilâyetlere 
tevzi ettik. Bunun dışında : «Mademki dendi, 
Amerika'nın 80 bin ton buğdayını elâstikî ola
rak kullanamıyoruz, yardımı bu miktarın dı
şına çıkaramıyoruz, buna uygun olarak 80 bin 
ton Amerikan buğdayını tevzi için Bakanlar 
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Kurulu karar versin. Türk parası karşılığı ola-̂  I 
rak ithal ettiğimiz Toprak Ofisi buğdayları 
vardır, hibe vâki olacağını bilmeden Kars'ın 
imdadına elimizdeki buğdaylarda nasıl yetiş-
mişsek, bu illerimizin imdadına da aynı şekil
de yetişelim ve bu illerimiz için gözden çıkar
dığımız 40 - 50 milyon liralık buğdayı artık 
'bu illerde kredili olara'k dağıtmaya lüzum kal
madı, o halde tasarruf ettiğimiz bu imkânı 
memleketimizin başka bölgelerinden gelen fer
yadı 'dindirmek için kullanalım.» dedik ve ne
ticede şimdi okuyacağım kararı istihsal ettik : 

«Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
Türkiye'ye hibe şeklinde' verilmesi takarrür 
eden'buğdayın 50 000 (elli bin) tonu Erzurum'a 
Kars ve Ağrı illerinde, geri kalan kısmı, Ti
caret Bakanlığınca teklif, bu maksatla kurul
muş olan Bakanlıklararası Komitece kabul ve I 
Başbakanlıkça tasdik edilecek dağıtım cetvel
lerine göre, (AlD) teşkilâtı ile yapılan müza
kerelerde tesbi't edilen diğer illerde, kuraklık
tan zarar gören muhtaç müstahsil a Toprak 
Mahsulleri Ofisi vasıtasiyle ve hibe yoliyle 
dağıtılacaktır.» 

Üçüncü madde Van'ı içine alan maddedir. 
Erzincan, Muş, Bingöl, Elâzığ, Gümüşane, Bit
lis, Tunceli, Urfa, Kırşehir, Malatya, Trabzon, 
Maraş, Sivas ve Kastamonu. Yani, partizanlık I 
yapmışız, Malatya'ya verdiğimiz buğday kadar 
buğday vermişiz Van'a. Bu mudur partizan
lık?... 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van) — 50 ton 
ottan bahsedin. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, şu saydığım vilâyetlerin I 
genişliğini görüyorsunuz. Bunlara daha dokuz I 
vilâyet ilâve ederseniz, demek ki, bugün 20 den 
fazla vilâyete buğday tahsis etmişiz. Bunları I 
80 bin ton hi'be buğdayın sağladığı imkânlar- I 
la tahsis ettik. 

Tekrar huzurunuzda açıkça ifade edeyim; 
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilen usul 
şudur: Benim tek başıma, «Falan vilâyete buğ- I 
day verilsin, filân vilâyete buğday verilsin» di- I 
ye hiçbir şekilde karar vermek yetkim olmadı- I 
ğı gibi, bu usule başvurmak yetkisi de ben- I 
de değildir. Tesbit ettiğimiz usul şu; valiler I 
tarafından gösterilen ihtiyaç Ticaret Bakanlı-. I 
gına (bildirilir. Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlan- I 
dırma Umum Müdürlüğü ve Toprak Ofisi | 
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Umum Müdürlüğü, yapılan ıbu talebi muhik gö
rürlerse Ticaret Bakanlığı tarafından Başba
kanlığa hitaben bir teklif yazısı yazılır. Bu yazı 
üzerine Devlet Bakanlığından, iç işleri Bakan
lığından, Maliye Bakanlığından, Ticaret Ba
kanlığından, Tarım Bakanlığından, Ulaştırma 
Bakanlığından ve imar ve iskân Bakanlığın
dan müteşekkil 'bir heyet Ticaret Bakanlığı tek
lifinin varidolup olmadığı hususunu karara 
bağlar ve Başbakana teklifte bulunur. Başba
kanın tasdikiyle yardım yapılması veya yapıl
maması hususunda karara varılmış olur. işte 
bu suretle Van için yapılan, bu 500 tonluk tek
lif 1 000 tona çıkarılmak suret ile Komisyon
ca karara bağlanmıştır. 

ŞÜKRÜ KÖSE*ElSOĞLU (Van) — Kre
dili olarak. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Devamla) — Tabiî kredili olarak. Hibe ola
rak aldığımız buğdayı mektup teatisi suretiy
le yapılan anlaşmada tasrih edilen vilâyetlere 
vermek zarureti vardır. Şunu arz edeyim ki, 
Hükümet bu karara vardığı zaman, kredili ola
rak vermenin de mahzurlarını düşünmüştür. 
Hattâ, Kars'ın en muhtaç bölgelerine ilk ay
larda yaptığımız kredili yardıma mukabil, hibe 
aldıktan sonra aynı vilâyetin komşu kazaları
na hibe olarak vermenin mahzurunu da düşün
müşüzdür. Bunun üzerine verdiğimiz karar 
şu olmuştur: Hükümet olarak hibe etmek im
kânına sahip değiliz, ama Yüksek Meclise bir 
kanun sevk ederiz, Şöyle deriz: 80 bin ton hi
be olarak dağıtıldı. Anlaşmanın dışında kalan 
şu kadar vilâyete de hibe olarak 20 bin ton da
ğıttık, karşılığı şu kadardır, şu kadar milyon 
ton da kredili dağıtım yaptık. Bunun bir mik
tarım bir defaya mahsus olmak üzere kuraklık 
âfeti dolayısı ile hibe olarak dağıttık. 

Yüksek Meclisin tasvibine sunacağımız bu 
kanunla kuraklık dolayısiyle meydana gelen 
ihtiyaçların yekûnunu alalım ve bu ihtiyacın 
hangi miktarda olduğunu bilelim diye çalışıyo
ruz. Bu itibarla Van'a yapılan muamelenin 
başka Vilâyete yapılan muameleden farklı ol
masına imkân yoktur. Böyle bir şey olsaydı 
Malatya da bu durumda olmazdı. Bugün Ma
latya da bu durumdadır. Beni asıl ıstıraba sevk 
eden - lâtife yollu da olsa - Ferid Melen seçil
mediği için mi böyle oldu, demeleridir. 
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ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van) — Ben 

söyledim, Ekrem Bey söyledi. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 

(Devamla) — Siz veya lideriniz. 

ŞÜKRÜ KÜSEREÎSOĞLU (Van) — Ben 
«izi tenzih ederim, dedim. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 

(Devamla) — Beni tanırsınız tenzih ederim, 
dersiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kadar te
minatlı bir usul içinde, aslında benim mensüb-
olduğum partinin bakanı olmıyan bir bakanlı
ğın teMif ettiği bir usul içinde ve ekseriyeti 
'benim mensubolduğum partiden olmıyan bir 
heyet tarafından verilojlş olan kararla, 6 kişi
lik, çeşitli partilerden gelen ve Meclis tarafın
dan seçilen heyet tetkik etmiştir. 

Bizim anlayışımızdaki insanlar mutlak ekse
riyette olsalar dahi, hakikaten, Hükümetin te
minatına sahilbolan vatandaşın rızkını siyasi ka
naatiyle karıştırmamak idrakindedir. Bunu 
arz etmek istiyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Şahsı
ma sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buıyurun Ulaştırma Bakanı Ca
hit Akyar. 

ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT AKYAR 
(îzmir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Van 
Milletvekili arkadaşımız bu ot taşıma mevzu
unda hatıralarında küçük bir zühul yaptılar. 
Filhakika bir miktar otun vagonlara yüklen
miş olarak Van'a sevk edildiğini ve bunun ten
zilâta tâbi tutulmasını - Yanılmıyorsam şu sı
raların önünde - l)ir gün bana söylediler. Ben 
de kendilerine bunun bir rejim mevzuu oldu
ğunu, muayyen Bakanlardan mürekkep bir Ko
mitece karara bağlanması icabettiğini, Demir
yollarının artık yüzde 90 tenzilâta tahammülü 
olmadığını, binaenaleyh, umumi bir tenzilâta 
gidilemiyeceğini, ancak kendisinin ısrarı dola-
yısiyle bu emri vâkii bir defa komite arkadaş
larımla müzakere edeceğimi söyledim. Bilâhara 
yaptığımız toplantılarda bu tenzilâtın Van'a da 
teşmiline, kendi bakımımdan imkân göremedi
ğim için mevzuubahsolan otlar % 90 tenzilâta 
tâbi tutulmadı. Mâruzâtım budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Siz iddianızı tavzih babında 
konuşacaksınız. Şahsi bir sataşma yoktur. 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van) — Muh-
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terem Ulaştırma Vekili Beyefendinin ifadesi 
tatmin etti, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — O halde mesele halledilmiştir. 
Buyurun, Lâtif Aküzüm. 
LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Doğu'nun kuraklıktan mü
tevellit çekmiş olduğu ıstırabın Yüksek Mec
liste müzakere edilişi, elbette ki, bu Meclisi teş
kil eden millî irade mümessillerin hepsim, Do
ğu illerinin temsilcileri kadar ilgilendirmiş, 
memnun etmiştir. Bundan yüzde yüz eminim. 

Bu itibarla bütün arkadaşlarımın Doğu il
lerine mensup arkadaşlarım kadar, Doğu'nun 
meselelerine ilgi duyduklarından emin olmakla 
sevinç duymaktayım. 

Kendilerine hürmet ettiğim Turhan Feyzi-
oğlu arkadaşımızın konuşmasını dikkatle dinle
dim. Hükümetin, en dar ve çok sıkışık zaman
larında Doğu'ya, bu mahrumiyet mmtakalarma 
el uzatması elbetteki şükranımızı doğurmuştur. 
Feyzioğlu'nun, Meclisten Doğu'ya gidecek he
yetin hemen seçimini mütaakıp Hükümet tem
silcisi, âzası ve yardım komitesi başkanı olarak 
Doğu'ya gitmek suretiyle durumu bizzat tetkik 
etmesi ve elinden geldiği kadar âcil t^11""1—:n 
alınması hususundaki alâkasını ve hassasiyeti
ni şükran ve minnetle ifade etmek isterim. Ha
kikaten Feyzioğlu, Hükümeti temsil ederek bu 
vazifeyi yapmıştır. Binaenaleyh, Hükümete de 
müteşekkirim. Yalnız arkadaşlar, Feyzioğlu'
nun söylediği gibi bizim de Doğu'nun mebus
ları olarak işittiklerimizi, bize yazılan yazıla
rın ışığı altında bildiklerimizi ifâde etmemiz 
vazifemizdir. 

Doğu'da birkaç vilâyetin kuraklığı mevzuu-
bahsolurken, bu kuraklık o vilâyetlerin bütün 
kazalarına veya halkına teşmil edilemez. Kars'
ın 15 kazasından 15 i de yardıma muhtaç de
ğildir, altısı yardıma muhtaçtır. Fakat işitiyo
rum, gelenlerle konuşuyorum, giden arkadaş
lardan soruyorum, yardım aşağı - yukarı bü
tün kazalara ihtiyacı olmıyanlara da yapılmış
tır. Tahmin ediyorum ki, kuraklık geçiren di
ğer vilâyetlere de aynı şekilde hareket edil
miştir. Bu yardım bence israf edilmiştir, arka
daşlar. Seçim bölgemde Kars'ın 15 kazasının için
de en çok mahrumiyet gören 6 kaza vardır. Bu 6 
kazada yaşıyanlarm nihayet, nihayet yarısı, belki 
de sadece % 30 u yardıma muhtaçtır. Bin müza
yaka içinde olan insanlardır. Hükümetin, kılı 

— 219 — 



M. Meclisi B:68 
. fcırk yararak bu yardımların mahalline masruf 

olmasına hassasiyet göstermesini arzu ederiz. 
Tekrar ediyorum, kılı kırk yarmak suretiyle 

( yardım yapılmalıydı. Bu bakımdan yardımlar 
hakiki ihtiyaç sahiplerine yapılmamıştır. Beni 
Feyzioğlu affetsin. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞ-
LU (Kayseri) — Hükümet değil, valiler yaptı. 

LÂTİF AKÜZÜM (Devamla) — Kuraklık 
hasat zamanından evvel kendini göstermiştir. 
Umumi bir kuraklık olmuş, ot bitmemiş, hay
van telefat vermiştir. Ot bitmeyince elbetteM 
hayvan ölecektir. Bu durum muvacehesinde 
köylü hayvanını bir an evvel elinden çıkarma 
yoluna gitmiştir. Ekin de olmamış, 300 teneke, 
500 teneke tohumluk attığı yerden köylü, üç 
teneke 10 - 15 teneke mahsul bile alamamıştır. 
Bunların yüzlerce, binlerce misali vardır. 

Şimdi durum böyleyken köylüye yardım 
yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor; beher nüfusa 
ayda on kilo ve şimdiye kadar her nüfusa 40 
kilo yardım yapılmıştır. Bundan daha az, hattâ 
hiç olmıyanlar da çok. Şimdi soruyorum size; 
Hükümetimizin, Devletimizin eli uzundur, 
Doğu uzun yıllar ihmal edildikten sonra halk 
•elbette yegâne yardımı Devletten bekliyecek-
,tir. Bu onun hakkıdır onbin ton buğday tev
zi «edilmiş. Hükümet beni mazur görsün, on 
bin ton buğdayın tevzii, hele mahalline mas
ruf olmamak suretiyle tevzii, bu ıstırabı izale 
etmez ve etmemiştir. 1960 yılında hasat sonu 
gelmiştir. Köylü neticeyi aldıktan ve mahsu
lünün bit kısmım sattıktan sonra, o senenin 
borcunu ödüyor, • elde ettiği paranın bir kıs
mını üstüne başına harcıyor, bir 'kısmını kış-
h)k yiyeceğine hasrediyor ve bir k,smmı da 
tohum olarak ambarına koyuyor. Fakat hiç
bir şey elde edememiş köylü ise borcunu ödi-
yemediği gibi, tohumsuz, giyeceksiz, yiye-
ceksiz, şekersiz ve çaysızdır. Bu vaziyette 
olanlara, al sana birkaç kilo buğday demek 
onların ıstırabını dindirmez. Binıbir ihtiyaç 
içinde kıvranan bu hemşehrilerimize hakikaten 
el uzatılmasını istiyorum. Ben nıasıl yaşıyor
sam, . o hemşehrimi ve komşum da aynı şe
kilde yaşamasa bile, hiç olmazsa insan hay
siyetine yakışırv bir şekilde yaşaması imkânını 
bu/lmah#ır. Hükümetimiz kudreti dâhilinde 
yardım etmelidir. Köylü kanaatkardır, köy
lü mahrumiyete, darlığa alışkındır, Hükü-
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metin durumunu anlayışla 'karşılıyan insanlar
dır, Bir okşama kabilinden, her eve 3 - 5 
kilo şeker vermek suretiyle ufak bir yardım 
yapılmalıdır. Arma mahalline masruf olmak 
şartiyle. 

Bugün öyle köyler vardır ki, çiftlini süre
cek koşum öküzü kalmamıştır. 100 hanelik 
köyde ancak 15 evde öküz vardır. Bir ıköyde 
yeteri kadar öküz kalmazsa durum ne olur? 
Köylü tarlasına tohumu nasıl atacak? Beni af
fetsinler, Devletin, Hükümetin bunu düşün
mesi icabederdi. 

Tarım Vekili benim partime mensup bir 
Vekildir. Neden bugün bu konuşmada bura
da bulunmadılar? Tenkit ediyorum, bulun
ması icabederdi, bulunmasını arzu ederdim, 
çok arzu ederdim. Tohumluk verilmiş deyi-
yorlar. Hayır arkadaşlar. Ma.rtın 20 sinden 
itibaren Kars'ta, Erzurum'da ve daha birçok 
yerlerde tarlalar sürülüyor. Nerede tohum, 
nereye gitmiş? Biz neye Mimliyoruz? Ya biz 
vazifemizi yapamıyoruz, ya biz memleketimi
ze karşı alâkasız kalıyoruz, yahut da yar
dım 'komitesi ve ilgili vekil durumdan bihaber. 
Onun için zaman geçmek üzeredir. Nisan ayı
nın 2 sindeyiz. Derhal ve derhal bu vilâyet
lere çok âcil bir şekilde yardım yapılması 
şart olmuştur, arkadaşlar. Ben memleketi
min insanlarını el açan insanlar olarak kabul 
etmiyorum. Onlar Şerefli, onurlu insanlardır. 
Bakınız bugün Kars'tan, Erzurum'dan bin
lerce insan maişet gailesi dolayısiyle iş bul
mak için müracaat halindedir. İşçi Kurumun
dan sordurunuz. Binlerce insan açlıktan, fe
lâketten kaçarak iş bulmak maksadiyle bura
ya gelmişlerdir. İşçi Bulma Kurumuna mü
racaat etmişlerdir. Biz onlara fiş bulamamak-
da üzüntü ve ıstırap çekiyoruz. Bunlar la
lettayin bir vilâyet halkı durumunda değildir
ler. Bunlar sefalet , ve felâket içindedirler. 
Onun için istirham ediyorum, Hükümet bir 
an evvel bunlara ellini uzatsın Bu durum bizim 
için başka vahîm haller doğurabilir. Bugün 
işsizlik alabildiğine genişlemiştir. Ben kendi 
bölgem için söylemiyorum, benim için vata
nın her köşesi birdir. Bunlar zamanı gelin
ce hutut bekçisi oluyor. Düşman karşısında 
bütün vekârı ile durmak, kahramanlık gös
termek karın doyurmuyor. Bu redakârlığa 
Devlet olarak, Meclis olarak, Türk vatanda-
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§1 olarak katılalım. Biz de fedakârlık yapa
lım. 

Çok heyecanlıyım, beni bağışlamanızı rica 
ederim. Hükümetin bu illere el uzatmasını 
yardımını artırmasını, kredi miktarını artır
masını rica ediyorum. Hepinizi bu vesile ile 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ruhi Soyer, buyurun. 
RUHÎ SOYER -(Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım, Doğu - Anadolu'da geçen sene-
vuku bulmuş olan kuraklık münasebetiyle Hü
kümetimizin gayet yerinde ve hassasiyetle al
mış olduğu tedbirler hepimizin göğsünü iftihar
la kabartmıştır. Bu mıntakaya ait, bu mıntaka-
dan seçilmiş arkadaşlarımızın da bu hususta gös
termiş oldukları kabiliyet hakikaten şayanı tak
dirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Doğu'ya yapılmış 
olan bu yardım o kadar meşbu bir hale gelmiş
tir ki, memleketim olan Niğde'den oraya kadar 
gtidilp buğday alma .imikânı Ihâısıl olmuştur. Bu 
bakımdan bizim memleketimiz de faydalanmış
tır. Bu hususta ayrıca şükranlarımı ifade ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetimizin gös
termiş olduğu bu şayanı iftihar ve mesut vesile 
ile bir noktayı arz etmek istiyorum : Biliyorsu
nuz, Orta - Anadolu'da 1954 den bu yana müte
madiyen kuraklık hüküm sürmüştür. Kuraklık 
dolayısiyle muhterem huzurunuza bir tahkik he
yeti kurulması için bir takrir vermiştim. Muh
terem Meclisimiz böyle bîr yola gidilmesini tas
vip buyurmadı. Fakat ben şimdi bu vesile ile 
muhterem Hükümetimizden sormak istiyorum: 
Bu sene bilhassa şu bayram günlerinden bu ya
na 15 gün mütemadiyen devam eden müthiş fır
tına, tohumsuzluk yüzünden esasen geçen sene 
az ekilmiş bulunan ekimleri yerinden sökmüş ve 
üzerine, bu kum fırtınası yüzünden, kalın bir 
talbaka ille kaplanlmış Ibuılummaktadır. 

Bu itibarla Orta - Anadolu, 1954 yılından 
bu yana devam eden kuraklık ve son vukua ge
len tahribat dolayısiyle Muhterem Hükümetin 
ne gibi tedbirler düşündüğünü ve ne gibi bir 
yardım yapmak istediklerini bu kürsüden beyan 
etmelerini rica ediyorum. 

Son olarak meydana gelen büyük âfet, haki
katen uzun zamandan beri devam eden kurak
lık, bu bölge halkını da ehemmiyetli, büyük fe
lâkete düşürmüştür. 
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Bu yaşa geldim, hiçbir zaman görmemiştim, 

bizim bölgenin kuyularının dahi kuruduğunu 
gördüm. Bu yaz kuyularımızda su kalmamıştı. 

Binaenaleyh Hükümetimiz, bu hizmetlerin
den Orta - Anadolu'yu nasıl istifade .İttirecek? 
Lütfen izah ederlerse bahtiyar olacağım. Hür
metlerimle. (Alkışlar) < 

BAŞKAN — Efendim; söz almış; bir tek ar
kadaşımız kaldı. Kifayeti müzakere takriri de 
var. Müsaade ederseniz bu arkadaşınızın da ar
zusu kırılmamış olur. Bu son sözdür. Bundan 
sonra Hükümet adına Sayın Feyzioğlu konuşa
caklardır. Buyurun Sabahattin Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; bendeniz söz alacak de
ğildim. Faikat bâzı hususların tavzihi lüzumuna 
binaen söz almış bulunuyorum. Vakit geçmiş 
olduğu için çok özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz heyette 
üye olarak bulunuyordum. Bu heyetin vazifele
ri bakımından izahat vermek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşları/m; Yüksek ÖeyetticMn 
tensibiyle vazifeli kılınan heyet, Doğu - Anado
lu'nun vilâyet merkezlerinden başlıyarak kabala
ra, nahiyelere ve köylere kadar giderek mevzuu 
en ince teferruatına kadar incelemek suretiyle, 
kendisinin hususi surette kabul etmiş olduğu 
usule göre gerekli tetkikatı yapmıştır. Heyet bu
ralarda, Giyasettin Bey arkadaşımızın işaret et-
tûği şekiMe d e P , Yüksek Heyetinizin Itensibötti-
ği şekilde, Hükümetin tedbirlerini yerinde ince
lemek için vazife almıştır. Heyet Döğu/yu kal
kındırma heyeti değildir, Yüksek Heyetiniz adı
na Hükümet tedbirlerini mahallinde tetkikle gö
revlidir. Bu tetkikatı da bu çerçeve içinde yap
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet tedbirle
ri üzerinde bilhassa şunu belirteyim ki, beride* 
niz daha evvel bir sözlü soru ile Doğu - Anado
lu'daki durumu, Ekim ayında înkılâp Husû
metinin, muvakkat Hükümetin deyam ettiği 
sırada huzurunuza getirmiştim. O sırada Hükü
met geçici olduğu için bu konu ile ilgilenemedi. 
Ondan sonra kurulan Hükümetin geçirdiği ku
ruluş safhalarını hep biliyoruz. Bu konu ile ge
reği gibi o sıralarda meşgul olunamadı. Yapılan
lar ve ondan sonra alman tedbirler belki gecik
miş olabilir. Yalnız, kuruluş ve i t i t a ü tftöfta-
akıp alman tedbirlerin % 100 isabetli QİdujŞunu 
belirtmek isterim. (Bravo sesleri) 
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Muhterem arkadaşlar, hayvan yemi naklinde 

% 90 tenzilât çok faydalı olmuştur. 
DDY. nm durumu hepimizce malûm, bir İk

tisadi Devlet Teşekkülü olarak % 90 bir tenzi
lâta gitmiş olması, bu mevzuda, Hükümetin 
gösterdiği fedakârlığın en başta gelen bir delili
dir. 

Hükümetçe buna ilâve olarak kredili hubu
bat verilmesi, hayvan yemi verilmesi suretiyle 
ve dost ve müttefiklerimizle vâki anlaşmalar ge
reğince temin edilen buğdayların hibe olarak ve
rilmesi suretiyle vatandaşın sıkıntısını gider
mek hususunda almış olduğu tedbirlerin, mahal- j 
linde yaptığımız inceleme neticesinde halk üze
rinde müspet bir etki yaptığı sarahaten anla- I 
silmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa dört parti
ye mensup arkadaşlar olarak inceleme yaparken, j 
sizin, millî hâkimiyetin mümessili heyetinizin 
halkın ihtiyacına, sıkıntılarına karşı ne derece 
hassas olduğunu, mükerrer defa izaha çalıştık, 
sizin sıcak atmosferinizi, candan ilginizi iletme
ye gayret ettik. Bu çabamızı uzak köylere ka
dar götürdük. Ancak, ihtiyarımız dışında Mec
lisin meşguliyeti sebebiyledir ki, bunun netice
sinin Yüksek Meclisinize arzı biraz gecikmiştir. 
Fakat, gruplara arkadaşlarımız, bendeniz de dâ
hil gerekli izahatı vermiş bulunmaktayız. Bu he
yet, tetkifeaıtı tensibiniz dâhilinde ve gereği gi
bi yapmıştır. Tetkikatm bu çerçeve içinde, bu 
mahiyette yapılmış olduğunu arz ederim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞLU 

(Kayseri) — Efendim, mâruzâtımı tekrar etmi-
yeceğim, gayet kısa olarak hatipler tarafından 
yeni olarak ortaya atılmış bâzı mevzulara temas 
edip, cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesine cevap ve
receksiniz değil mi efendim ? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Devamla) — Evet efendim. 

Muhterem arkadaşların^ müzakere, Doğu il
lerinde husule gelen kıtlık üzerine Hükümetçe 
yapılmış olan yardımlar hakkındadır ve doğru- f 
dan doğruya Millet Meclisi tarafından seçilmiş 
komisyonun verdiği rapor üzerindedir. Bu iti
barla gündemdeki maddenin hududu dışına çı
karak çok çeşitli Bakanlıkları ilgilendiren mese
leler ve Devlet Plânlama Dairesinin Doğu'yu 
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ilgilendiren plânları üzerinde mâruzâtta bulun
mayı doğru görmedim. Bu bakımdan şimdi mâ
ruzâtımı arz ederken gündemin maddesi içinde 
kalarak cevap vermeyi, bunun dışındaki mevzu
lara da başka vesilelerle, zamanı geldiğinde, te
mas etmeyi bir vazife bilirim. 

İlk sözü alan arkadaşımız, Hınıs, Karayazı, 
Tekman ilçelerine, zannediyorum ki, kendisinin 
seçim bölgesi olan bu ilçelere yardımda bulu
nulmasını istediler ve ayrıca Şenkaya, Narman, 
Olur ve Kars'ın Digor ilçelerine yardım yapılıp 
yapılmadığı hususunu sordular. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda daha ev
vel konuşmuştuk. 

T. M. Ofisi Genel Müdürü arkadaşımızı va
zifelendirip Doğu'ya gönderdiğimiz zaman, 15 
satış merkezimizi 25 e çıkaralım diye bir teklif
le geldi ve bu gerçekleşti. Bendeniz Doğu'ya 
gittiğim ve nerede noksan var, hangi satış mer
kezi yol bakımından yoksun diye araştırdığım 
zaman, Ağrı'da, en çok mağdur durumda olan 
kazanın Doğu Beyazıt olduğunu ve Kars'ta Kı-
zilçakçak'ın bu durumda olduğunu gördüm. Hı
nıs, Karayazı, Tekman'ın, bu ölçüde olmamakla 
beraber, yardım merkezlerinin uzaklığı bakı
mından en mağdur durumda olan ilçeler olduk
larını tesbit ettim. Ve durumu tetkik için mahal
line gitmeden harita üzerinde, Erzurum Valisi 
ile birlikte yaptığımız çalışmada, bu üç ilçenin 
merkezi noktası olan Hacıömer köyüne yol kav
şağı olması dolayısiyle bir iş yeri açılması so
nucuna vardık. Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdür Muavini ve Bölge Müdürünün de yanı
mızda bulunduğu sırada; bu mesele üzerinde dü
şündük. Kazaların her birine bir satış merkezi 
açılması şüphesiz çok daha iyi olurdu ama, de
miryolları ile irtibat yoktur. Ayrıca bina yok, 
daha başka güçlükler dolayısiyle kontrolün sağ
lanamaması gibi bâzı sebepler yüzünden bu me
selenin halli mümkün görülmemiştir. Hacıömer 
mevkiine bir iş yeri açılmasiyle İktifa edilmek 
mecburiyetinde kalındı. Buna rağmen Erzurum 
Valisiyle mutabık kaldık, bu kazalar halkı, Ha
cıömer köyüne gelip buğday götürmekte güç
lük çekebilirler; mümkün mertebe resmî vasıta
lardan, ordu vasıtalarından istifade -etmek.-su
retiyle Hacıömer köyünden Hınıs, Tekman ve 
Karayazı kasaba merkezlerine kadar buğday 
götürüp dökseniz, oradan öteye de kızaklarla 
ve hayvanlarla taşmsa mümkün olmaz mı, dedik. 

— 232 — 



M. Meclisi B : 68 
Ordu mensuplariyle, bu hususun tetkik edilme
si ve Hacıömer köyünden bu kazalara kadar 
buğday götürme işinde yardım etmeleri için te
masta bulunduk. Erzurum'dan Başbakana tel
graf çekerek, Hacıömer köyünde bir iş yerinin 
açılmasının Bakanlıkça tasdik olunduğu, ora
dan kazalara buğdayın nakli için ordu vasıtala
rından da istifade için sorduk. Ordu vasıtaların
dan yol açma işinde istifade edildiğine göre, ka
saba merkezlerine buğday yetiştirmek işinde de 
istifade edilmesi için emir verildiği cevabını da
ha Kars'ta iken almış bulunduk. 

Şimdi rakamlara bakalım : 
Muhterem arkadaşlarım; Hınıs, Karayazı 

ve Tekman'da müstakil birer satış merkezi yok
tur. Fakat, üçünün ortasında bulunan Hacıömer'-
de kurulmuş nferkezden bugün, 2 Nisan tarihi 
ile aldığımız bir telsize göre, 3 kazanın ihtiyacı 
için dağıtılan buğday miktarı; kredili olarak 
630 160 Kg. ve 80 bin ton hibe buğdayı aldık
tan sonra, bu 3 kazaya dağıtılan buğday mikta
rı 440 000 Kg. ki, ceman 1 milyon Kg. m üstün
dedir. işte, bu miktar buğday, satış yeri bulun
madığı söylenen bu üç kazaya dağıtılmıştır. Yo
lu bulunan birçok kazamıza göre, meselâ, Ofisin 
en büyük silolarının bulunduğu dört merkeze 
göre dağıtım daha geri durumda değildir arka
daşlarım. Sonra hiç şüphesiz tevziat sona ermiş 
de değildir, yeni hasat idrak edilinceye kadar 
devam edecektir. 

Gene, Erzurum'un Şenkaya, Narman, Olur 
kazaları Oltu iş yerinden beslenmektedir. Bu
rada kredili olarak 1 066 766 kilo ve hibe olarak 
da 1 818 400 kilo buğday ki, ceman 2 885 400 
kilo bu kazaların ihtiyacı için dağıtılmış bulun
maktadır. • 

Şimdi, bir nokta var. Buyuruluyor ki, «bâ
zı köyler yardım almadı, bunun için şikâyet var.» 
Fakat Aküzüm arkadaşımız da diyorlar ki : 
«Tatbikat yanlış olmuştur. Her köye ve o köy
lerdeki her aileye tevziat yapmak doğru değil
di. Ancak muhtaç köylere ve o köylerde de muh
taç durumdaki ailelere yardım etmek, birtakım 
aileleri yardım dışı bırakmak, bir kısmına yar
dım etmek doğru olurdu». 

Arkadaşlar; işte bu ikisinin arasını bulmak 
çok güçtür, Bugüne kadar 2 000 e yakın köye 
buğday dağıtımı yapıldığına göre kim muhtaç
tır, kim değildir, hangi köye ne verilmek lâzım
dır konusunda, burada oturmakta olan bir Top- | 
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rak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünün, bu teş
kilâtla doğrudan doğruya ilgisi olmıyan bir Dev
let Bakanının kontrol ve murakabe yetkisi mah
dut kalmaya mahkûm ise de biz mahallinde yap
tığımız tetkiklerle ve bütün idarecilerle yaptı
ğımız çalışmalarda şunu rica ettik : En muh-
tacolanı öne alınız. Seyyanen bir dağıtım olma
dığını muhtarlar ve kaymakamlar izah ettiler. 
Bilhassa çok güzide bir genç olan Aşkale Kay
makamının nasıl çalıştığını takdirle gördük. 
Bizzat Pmarkaya köy muhtarını çağırttık ve 
durumu sorduk. Dedi ki, «170 hanelik köyden 
şu kadar hanesinin listesini yaptık, diğerlerinin 
buğdayı vardır, listesini yaptığımız hanelere ver
dik, olanlara vermedik» dedi. Kaymakam hep
sini toplamış, «siz Müslümansmız, vatanperver
siniz demiş, memleketin buğdayı şu kadardır, 
hepinize yardım etmeye imkân yok, en muhta
cınız hanginizse onlara verilecektir, herkese ve
rirsek muhtaçolanlar sonra açlıktan ölür.» de
miş. . • 

Köyün muhtarına, «elinizi vicdanınıza koyu
nuz» diye telkinler yapılmış, konferanslar veril
miştir. Onlar da şu kadarımız isteriz, bu kadarı
mız istemeyiz, demişler. Yalnız bir yerde lâyıkı 
veçhile telkin yapılamamış, bir muhtar diretmiş, 
siyyanen tevzi usulünü istemiş ve o şekilde tev
ziat olmuş. Kars'ın Susuz kazasına geldiğimizde 
«Vali paşa» diye yolumuzu birisi kesti. «Bana iki 
kişilik hissemi eksik verdi muhtar» diye bar bar 
bağırıyor. Birisi izah etti, birinci âza imiş. «Bu 
adamın dedi, iki oğlu var, İstanbul'da çalışırlar, 
biri odacı imiş, diğeri de başka bir işte çalışırmış. 
Onlar için de ister, burada olmıyan için nasıl ve
ririz?» dedi. 

Adam bar bar bağırıyor, 'benim oğullarım 
«nüfusta benim üzerime kayıtlı değil mi?» diyor. 
Bunun sesi Bakanlığa kadar geliyor. Doğuda aç
lık vardır diye yardım yapıyorsunuz, İstanbul'
daki odacı oğlu bulunan bir vatandaş bir teneke 
huğdayım verilmedi diye şikâyet ediyor. 

Bugüne kadar binlerce köye buğday ulaşmış, 
milyonlarca vatandaşın rızkı, üzerinden bir ku
ruş bile bedel alınmadan dağıtılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Meclis Heyetinin ra
porunu, hakikaten ohjektif olduğu için nasıl kar- ' 
şıladığımızı "belirtmiştik. Biraz evvel bizi acı bir 
şekilde tenkid eden arkadaşımızın mensuboldu^ 
ğu Y. T. P, nin. Doğuya göndermiş olduğu heye-
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tin hazırladığı rapor da buradadır. Bakınız ne di
yorlar; bâzı mühim kısımlarını okuyorum : 

-«tik olarak şunu memnuniyetle belirtmek is
teriz ki, Devlet Bakanımız Sayın Feyzioğlu'nun 
bu bölgeye gitmesi, bu bölge halkı üzerinde onla
rın dertleri ile sıkıntıları ile yakından alâkadar 
olmak hakkından müspet tesir yaratmış ve mo-
ralman takviye edilmelerini sağlamıştır.» 

Hep hatırlarız : «Açlıktan insanlar ölüyor. 
Hayvanlar ölüyor, millî servet mahvoluyor. Do
ğudan Batıya kütle halinde hicret başladı ve 
saire.» denilmiştir. Açlıktan ölen insan yoktur 
arkadaşlar. «(Bu bölgede iki senedir kuraklık ve 
uzun süren kış dolayısiyle iaşe sıkıntısı vardır.» 
Bu 4a şimdilik önlenmiştir. «Dolayısiyle mevsim 
işsizliği yaygın haldedir.» Her kış bu hareket var
dır. Muhtemelen bu seneki şiddetli kuraklık yü
zünden bu gidiş - geliş bir miktar artmıştır. Fa
kat bu, hiçbir zaman bir hicret manzarası alma
mıştır. 

«3. Bütün resmî temaslarımızda ilgili ma
kam ve şahısların tam bir ahenk içinde ve sıkı bir 
iş birliği halmde gece gündüz ve tatil edemeden 
^aPıştıklarini. ve vatandaşın ıstırabını hafifletme
ye gayret sarf ettiklerini memnuniyetle gördük.» 

«4. Erzurum ili sınırlan içine girince demir
yolu boyunca istasyonlarda buğday, saman, ot 
stokları dikkati çekmiştir. Binaenaleyh Devlet 
Bakanımızın rakam olarak verdikleri hakikatin 
ifadesidir. Ve ilgililer de bunu teyidetmiştir. Biz 
orada iken henüz yolu açılmamış, kaza merkez
ler.! de vardı. Yukarda arz edilen ahenkli çalışma 
ile ve gerekirse Hükümetin desteği ve askerî yar
dımda bu güçlüğün de yenileceğine inanıyor.» 

, denilmektedir ki, hu da yenilmiştir. Bütün kasa
baların yollan açılmış; hattâ bâzı köylere sekiz 
saat askerî vasıtalar çalışarak yiyecek ulaştırıl
mıştır. Daha sonra Devlet Demiryollarının % 90 
tenzilâtının yerince olduğundan bahsediliyor. 
«Hayvan yemi rayici istikrarını muhafaza etmiş 
ve karaborsa önlenmiştir.» deniyor. Hüküm fık
rası olarak, «Bu alınan tedbirlerle vatandaşın 
açlık tehlikesine riiârüz kalmadan kışı çıkaraca
ğına inanıyoruz.* 

BtT sözler Söylendiği zaman tevziat şimdiki 
miktann belki 1/3, 1/4 ti raddesinde bile değil
di. Bugün yetkililerden aldığımız malûmata isti
naden, Erzurum Valisiyle de telefonla görüştük, 
Kars ve Ağrı illeriyle temas halindeyiz, Erzurum 
Valisi, «rekor denebilecek bir hasat mevsiminde 
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alman buğdaydan daha fazla buğday var» dedi
ler. 

Şimdi arkadaşlarım Doğunun dertlerinden 
haklı olarak bahsettiler, Fethi Ülkü ve diğer 
arkadaşlarımız da bu dertleri dile getirdiler. 
Bunlar uzun vadeli meselelerimizdir. 

Muhterem arkadaşlarımız hatırlıyacaklar, 
bendeniz de arz ettim, Doğu'nun derdi, bu üç 
ilin derdi, derinden gelen bir meselesi vardır. 
Mer'a ve ormansızlık yüzünden yağmura düş
man olma gibi bir durumu, bir meselesi vardır. 
Yağmur yağdığı zaman alıp götürüyor, bir şey 
bırakmıyor. 

Doğu'hun asırlar boyunca serhat olması; iş
gale mâruz kalması, birtakım ihmallerin neti
cesi mâruz kaldığı mahrumiyetlerini yenmek 
için meseleleri üzerinde duruyor ve çalışıyoruz. 
Bu sene Doğu'ya yapılan yardım, bütçe yatı
rımları ayrı bir grup halinde, Plânlama Teşki
lâtı bakımından tasnif edilmiştir. Bu meseleler 
üzerinde, fakat uzun vadeli olarak neler yapı
labileceğini düşünüyoruz. Bir pilot bölge teş
kili, Doğu'da teşekkül edecek sanayi için, bâzı 
kredi kolaylıkları, vergi kolaylıkları sağlamak 
suretiyle, rüçhaniyet verilmek suretiyle bâzı 

# 
tedbirler düşünülmektedir. Ama takdir Duyu
rulur ki, bunlar bir sihirbazın değneğiyle do
kunur gibi birkaç ayda halledilebilecek mese
leler değildir. Mesele, dâvaları benimseyip 
doğru yolda çalışmaya başlamış olmak veya ol
mamak meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aküzüm arkadaşım, «yardım yapılan kimse

ler, iyi bir hayat seviyesine ulaştırılmak lâzım
dır ; 40 ı bir defa, 40 ı ikinci defa yapılan yar
dım kâfi gelmez.» dediler. Kendilerinden rica 
^diyorum, yaptığımız nâçiz yardımları, göster
diğimiz nâçiz gayretleri kadirşinaslıkla değer
lendirsinler. Heyecanlarını anlıyorum, ama çay 
ve şeker istihsali, hayat seviyesi, mesken gibi 
bakımlardan, birkaç aylık yapılacak yardım
larla oradaki vatandaşın hayat seviyesini, bu
radaki mebusun hayat seviyesine ulaştırmak 
mümkün müdür? Mümkün olabilse ne iyi olur? 
O mesut günleri de inşaallah bu millet idrâk 
edecektir. 

Tohumluk bakımından, muhterem arkadaş
larım, mesul vazifeli durumda olan bakanlık 
Tarım Bakanlığıdır. Bakan arkadaşım burada 
olsa idi elbetteki size daha fazla malûmat ve-
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rirdi. Bendeniz yalnız şunu arz edeyim ki, 6 bin 
ton arpa Horasan'da tesbit edilmiş ve tecrübe 
istasyonunda intaş tecrübesi için arpanın orada 
ekilmesine başlanonıştır. Bu 6 bin ton arpanın 
tohumluk olarak dağıtılmasına karar verildi. 
Bu dağıtımın bir kısmı da Sivas'a ayrılmıştır. 
Sivas Mebusu arkadaşımız arpa dağıtılmıştır, 
dediğine göre, Horasan'da bulunan ve Sivas'ta 
dağıtılan arpa elbette ki, Doğu'da da dağıtıl
mıştır. Fakat bu hususu tetkik eder kısa za-
manda% hattâ yarın öğrenir, bildiririm. Mutla
ka dağıtılmıştır, zira dağıtılma kararı veril
miştir. Uzun zamandır mahallinde buğday bu
lunmaktadır, valiler bizzat bunları nakle hazır
dırlar. 

Bir arkadaşım, tohumluk buğday dağıttınız 
mı, diye sordu. Cevabını daha evvel arz etmiş
tim. Devletin elinde, vazifeye başladığımız za
man bir gram dahi yerli buğdaydan tohumluk 
yok idi. Yeni mevsime girerken Toprak Mah
sullerinin siloları boşalmıştı. Bir buçuk milyon 
ton ithal malı gelmeden evvel, Toprak Mahsul
leri Ofisinin ancak on yedi bin ton buğday mu
bayaası yapmış olduğu bir devirde, açlık tehli
kesi geçirdiğimiz günlerde bilhassa Doğu'ya 
yardımlar yapılmıştır, Amerika'dan kalkan bir 
vapurun, falan geminin iskenderun'a iki gün, 
üç gün gecikmesi ile büyük şehirlerimizin iaşe 
zorluğu, iaşe sıkıntısı geçirdiği, zamanında bile 
bu yapılmamışken; bu sıkıntıların tamamen ar
kada kaldığı, bol bol buğday geldiği bir zaman
da tohumluk dağıtılmaması nasıl olabilir? 

Sevkiyatta bâzı gecikmeler olmuştur, bâzı 
arkadaşlarımız lütfettiler, bâzı gecikmelerden 
şikâyet ettiler, 

Arkadaşlarım Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürümüzle görüşsünler. Başka mem
leketlere giden gemileri yoldan çevirmek gibi 
tedbirleri almak üzere bir arkadaşımızı süratle 
Waahington'a göndermek zarureti hâsıl olmuş
tur. Ne büyük şehirlerde, ne de korktuğumuz 
bölgelerde açlık tehlikesi ile karşı karşıya ka
lınmamıştır. 

Hayvan yemi kredisi bakımından arkadaş
larım fazlaca tenkidde bulundular. Borçlu va
tandaşların da faydalanması hususunda yapa
bildiğimizi yaptık. Miktarın kifayetsizliğine ge
lince : Muhterem arkadaşlarım, ^Ziraat Banka
sının sermayesi donmuş bir haldedir. Sayın 
Başbakan da Hükümet programını okurken 

söylediler. Bankanın, fonksiyonu senet tazele
mekten ibaret bir hale gelmiş, likiditesi kal
mamıştır. 2,5 milyara yakın imkânı olan bu 
bankanın, parmakla sayılabilecek milyonlar 
içinde likiditesiz kaldığı günleri olmuştur. Bu 
sene bütçesinde ilk defa olarak kanuni vecibe
yi yerine getirerek, 101 milyon lira ilâve etmiş 
bulunuyoruz. 101 milyon koca Türkiye jçin ne 
ifade eder ki? Bununla beraber Doğu Bölgesi
ne bankanın normal imîkânlariyle 10 milyon li
raya yakın; arkasından iç finansman fonun
dan, karşılık paralardan bir başka 10 milyon 
lira daha gönderilmek suretiyle eldett gelen 
yardım yapılmıştır. Martta bütçenin yürürlü
ğe girmesiyle Türkiye'nin diğer bölgeleri gibi 
Doğu bölgesi de az çok hissesini almıştır. Da
ha fazla kredi dağıtılamamış olması, elde mev
cut imkânların olup da kuUamlamamasindan 
değil, Ziraat Bankası imkânlarının çeşitli se
beplerden bugünkü hale gelmiş bulunmasın? 
dandır. 

Arz ettiğim gibi bâzı noktalara bu müzake* 
renin şümulü dışında kaldığı için belki cevap 
arz edememiş bulunuyorum. Elimizden .geleni 
yaptığımıza kaaniiz. Tatbikattaki kusurlarımı
zı, en uzak kasabadaki kusurun, sorumluluğu
nu seve seve kabul ediyoruz. Arkadaşlarımızın 
göstermiş oldukları kadirşinaslıklarıiia tekrar 
teşekkürlerimi arz ederek huzurunuzdan ayrı
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük mucilbince 
Hükümetten sonra son söz milletvekiliniridir. 
Söz istiyen arkadaşlarımız da vardır; fa&at tou 
hususta bir de kifayeti müzakere takriri gel
miştir; evvelâ onu okututyorum. ..-.•-'••. 

Meclis Başkanlığına 
Doğudaki, kıtlıkla ilgili müzakereler sonun

da durum aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeter-. 
ligi ile.gündemin diğer maddelerine geçilmesi
ni arz ye teklif ederim. . . . . . . 

Kırklareli 
Hasan Tahsin Uzun 

BAŞKAN ~~ Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,..: Tak t i . 
rir kabul edilmiştir. . İ . r -

Sayın Halil, özmen, buyurun. 
NİHAT DÎLEK (Erzurum) - - Komisyon 

adına konuşacağım; söz benimdir. 
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BAŞKAN — Raporda imzası bulunan bü

tün arkadaşların hepsi konuşmuşlardır. Hükü
met de cevap vermiş bulunmaktadır. Şimdi son 
söz, söz istemiş bulunan Sayın Halil özmen'in-
dir. 

HALİL ÖZMEN — (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; ihmal edilmiş 
Doğu - Anadolu'da vukua gelen kuraklık "üze
rine, Hükümetimiz elindeki bütün imkânları 
sarf ederek, mufhtaç durumda olan vatandaşla
ra gerekli yardımı yapmıştır. Bu bölgemizde 
bugün için, merak edilecek bir husus kalma
mıştır. İleride Hükümetimizin imkânları çoğal
dığı zaman bu bölgemize gerekli yardımlar her 
zaman yapılacaktır. Bu bölgede yaşıyan halkı
mızın bundan böyle müstahsil hale gelmeleri 
en büyük arzumuzdur. 

işte bu sebeplerden dolayı zamanında ge
rekli tedbirleri alan Hükümetimize teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan bir hafta 
evvel Nevşehir, Kırşehir ve civarında kum fır
tınası meydana gelmiştir. Ekinler kum altında 
kalmıştır. Hükümetimizin bu mıntakaya da aci
len yardım elini uzatmasını, bunların borçları 
ve vergilerini bir defaya mahsus olarak tecil 
etmelerini ümidetmekteyiz. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Komisyona 
sataşma vardır, efendim. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzük sarihtir efendim. Ki
fayeti müzakere takriri kabul edildikten sonra 
ne milletvekili, ne Komisyon, ne de Hükümet 
söz alır. Lütfen bunu öğrenin. (Bravo sesleri, 
alkışlar) ^ 

Arkadaşlar, Doğu illerindeki insanların ve 
hayvanların iaşesi darlığı hakkındaki vaziyet 
dolayısiyle seçip göndermiş olduğunuz heyetin 
raporu okundu ve üzerinde gereken müzakere 
de cereyan etti. Şimdi, Meclis namına gelen bu 
rapora Yüksek Heyetiniz muttali olduktan son
ra Hükümete tevdi edeceğiz. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Başkanlığı Divanı ve konuşan mil;-

letvekilleri kanunen yasak olan ve inkılâpları^ 
miza uymıyan kelime ve «Elkâp». ile konuşmak
tadır. Buna bir son verilmesi için önergenin 
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Genel Heyete sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

(«İzah etsin» sesleri) 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — İzah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. Takririnizi izah edin. 

4. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in, (Paşa, efendi, beyefendi) gibi tâbirlerin kul
lanılmaması gerektiği hakkında demeci 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlarım; Yüksek Meclisiniz kanunları en 
çok koruyacak ve onlara en çok riayet edecek 
bir heyettir. Binaenaleyh, buraya çıkan bir 
çok milletvekili arkadaşlar; beyefendi, paşa, 
hanımefendi ve saire gibi kelimeleri kullanma
malıdırlar. Bu kelimeleri kullanmak kanunen 
yasaktır. Nasıl ki, en küçük bir hâdisede Ana
yasayı ihlâl ediyoruz diye direniyoruz, Anaya
sada bu mevcut bulunmaktadır. Bundan sonra 
bu gibi hususlara arkadaşların riayet etmeleri 
ve memlekete de örnek olmaları lâzımdır. Mâ
ruzâtım şudur ki... (Gülüşmeler, «Kendisi ma
ruzat kelimesini kullandı.» sesleri) 

Arkadaşlar, mâruzât kelimesi kanunla ya
sak edilmemiştir. Benim size kullanmayınız, 
dediğim kelimeler, bu kelimeler değildir. Bu 
kelimeler, kanunen yasaklanmamıştır. Kanunen 
yasak edilen kelimeler, efendi, beyefendi, paşa, 
hanımefendi, hazretleri ve ağa gibi kelimeler
dir. Bu gibi kelimeleri kaldırmak için söylü
yorum. Bunların ne Divan tarafından ve ne de 
arkadaşlar tarafından söylenmemesi lâzımdır. 

Tekrar ediyorum, memlekete ve millete ör
nek olalım. Yoksa hiçbir zaman kimsenin ko
nuşmasını bağlayıcı bir şey söylemek istemiyo
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir daha var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan evvel 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Efendim, görüşülecek işlerin 
1 nci maddesine geçiyoruz. 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ar ikan 
ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle ek
lenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hak
kında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve İç
işleri komisyonları raporları (2/55) (S. Sayısı: 
49) 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde evvelce 
komisyonun isteği üzerine içişleri Komisyonu
na gitmişti'. Şimdi gelmiş bulunuyor. Fakat 
ondan evvel komisyon raporunu okutuyorum. 
(«Alâkalı Bakan yok» sesleri) Komisyon bu
rada efendim. Tekel Bakanı? (Yok sesleri) 
Efendim, daha önce bir defaya mahsus olmak 
üzere talik edilmişti. Komisyon buradadır. 
Şimdi komisyondan gelen 1 nci maddeyi oku
tuyorum : 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunu tadil eden 6829 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 6829 sayılı Kanuna aşağıdaki 
3 ncü madde eklenmiştir : 

Ek madde 3. — «Kaçakçılığı takip ile gö
revli makamların lüzum gördüğü her şahıs 
ve madde için göstereceği gerekçeli talep üze
rine, Bakanlar Kurulunca 6829 sayıl, Kanu
na göre tesbit ve ilân edilmiş madde ve eşya
lar hakkında ilgili il valisinin başkanlığında, 
il jandarma kumandanı, il belediye, ticaret, 
sanayi ve ziraat odaları başkanlarından kurulu 
komisyonlar tarafından, içişleri ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarının müştereken hazırlı-
yacaklan esaslar dâhilinde beyanname istene
bilir. 

Emniyet bölgesindeki yerli halk ve yay-
lakçılann yayladan kışlağa dönen hayvanları 
ile çift hayvanları giriş müsaadesine tâbi' de
ğildir.» 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Evvelâ ben 

söz istedim. Ben muhalifim, 

I BAŞKAN — Komisyon izahat versin. Sonra 
konuşabilirsiniz, hakkınızdır. 

ÎÇlŞLERİ KOMİSYONU ADINA ILHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, ge
çen oturumda kanunun maddesi ve heyeti umu-
nıiyesi üzerinde bir hayli konuşuldu. Bunun 
üzerine Yüksek Heyetinizin temayülüne uya
rak maddeyi geri aldık. Encümende görüşül
dükten sonra, sizin verdiğiniz ilhamdan mül
hem olarak, maddeyi bu tarza ifrağ ettik. Ev
velâ şunu belirtmek isterim ki, bize gelen tek
lif şu tarzdadır : 

«Ancak emniyet bölgesi dâhilinde oturan
lardan kaçakçılığı sanatı mûtade haline getir
diği veya kaçakçılıkla iştigal ettiği anlaşılan 
'kimselerle bu kimselerin oturduğu kasaba ve 
köyler halkı kaçakçılığı takip ile mükellef il
gili /makamların teklifi ve valilikçe teşkil edi
lecek komisyon kararı ve mahsus talimatnamesi 
veçhile beyanname vermek...» ve saire diye de
vam ediyor. Binaenaleyh, encümenimize havale 
edilen teklif budur. Biz bunun üzerine bütün 
meseleleri etrafiyle düşünerek bugün yüksek 
huzurlarınıza sunulan metni hazırladık. Biz 
bu metni hazırlamakla şu meseleleri vatandaş 
lehine halletmiş olduk : 

Birincisi, 6829 sayılı Kanunla birtakım mü
kellefiyetler konulmaktadır. Zaten vatandaş
ların duyduğu ıstırap da münhasıran beyanna
meden dolayı değildir. , 6829 sayılı Kanunun 
getirmiş olduğu mükellefiyetlerdendir. Beyan
name kaldırıldığı takdirde dehi bu kanun mev-
cudolduğu müddetçe, m'evzuubahis 'huzursuz
luklar devam edecektir. Çünkü Ç829 sayılı Ka-
nunnn ek 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası şöyle 
demektedir : «icra Vekilleri Heyetince tesbit 
ve ilân edilecek madde ve eşyalar, Dahiliye, 
Gümrük ve Tekel VekâleÜerince tâyin edile
cek mercilerden müsaade alınmaksızın emniyet 
bölgesine sokulamaz.» Esasen beyanname mü
kellefiyeti bu madde ve eşyaların emniyet böl
gesine sokulması ile ilgilidir. Bu beyanname 
alınmasa bile bu kanun hükmüne göre, ilgili 
mercilerden müsaade alınmadan bu bölg'eye 
girmek mümkün <olmıyâcaktır. Bu takdirde de 
bugün devam eden güçlükler yine devam ede
cektir. Aşiret hayvanları, emniyet bölgesi hu
duduna gelecek, fakat, ilgili mercilerden mü-
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saade alınamadığı için bunlar orada bekliye-
eeMir. Böylelikle susuzluktan, otsuzluktan bir
çok kırılmalar olacaktır. Binaenaleyh, beyan
name, mükellefiyeti getirmiyor. Demin okudu
ğum şu fıkra mükellefiyeti' getirmektedir. Bu 
maddenin ikinci fıkrası şöyle devam etmekte
dir : «Emniyet bölgesinde istihsal, imal ve sair 
suretle tedarik edilmiş olan veya gerekli 
müsaade verilmiş 'bulunan mallar, elden çıka
rılmış olsa dahi bunların, istihlâk, istimal ve 
satış gibi suretlerle sarf mahallerini talepte 
bildireceklerdir. îştc 'bu iki husustur ki, hudut 
'boyunda yaşıyan vatandaşlara birtakım güç
lükler doğurmaktadır. Biz komisyon olarak 
şunu düşündük ki; hu kanun da antidemokra
tik kanunlar arasında ele alınacak ve Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisinin en
cümende belirttiği gi'bi kaçakçılıkla mücadele 
'bütün hususiyetler dikkate alınarak yeniden 
bir usule bağlanacaktır, işte bu kanun çıkın
caya kadar teklifte mevzuu'bahsedilen hâdisele
ri daha da tahfif ederek maddeyi yüksek huzu
runuza arz ettik. Madde şunları sağlamakta
dır : 

Bu kanuna dayanılarak konulan beyanname 
mükellefiyeti gereğince Emniyet Bölgesinde otu
ran bütün vatandaşlardan Vekiller Heyetinin 
tesbit ettiği maddelerden dolayı beyanname alın
makta idi. Biz şimdi bu beyanname alınması hu
susunu mahdut şahıslara inhisar ettirdik. Bu şa
hıslardan da indî ve garazkârane mülâhazalarla 
beyanname alınmasın diye, ilgili makamların 
beyanname taleplerini «gerekçeli lüzuma» bağ
ladık. ilgili makamlar, bu kimselerden beyanna
me alınmasını talebederken, onların kaçakçılık 
yaptıklarım, bunda devam ettiklerini madde tas
rih etmek, yer tasrih etmek suretiyle talebin ge
rekçesinde açıklamak mecburiyetinde olacaklar
dır. Ancak böyle bir tekliftir ki, mevzuuba'hsetti-
ğimiz komisyona gelecektir. Bu komisyonu da 
'Hükümet mümessilleriyle, vatandaş temsilcile
rinden müteşekkil olarak kurduk ki, her iki gö
rüşler bütün hâdiseler meydana çıksın diye. Şu 
halde ikinci garantimiz de, bir yandan gerekçeli 
talep iken, diğer yandan bu komisyonun halk ve 
İHükümet temsilcilerinden kurulmuş olmasıdır. 
Üçüncüsü; 

Beyanname verilmesi hususunu bir suçlama 
vasfından kurtardık; Beyanname verenler, ka
çakçılıkla itham edilmemektedir. Sadece içinde 
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yaşanan muhitin zaruri kıldığı şartlar sebebiyle 
bâzı kimselerin beyannameye tâbi tutulabilecek

lerini kabul ettik. Yani bir beyanname verenin 
kaçakçılık yaptığı mevzuubahis değildir.. Böyle 
bir töhmet altında değildir. Sadece içinde bulun
duğu şartların zaruri kılması dolayısiyle beyan-

;. name verebilir. Her şahıs için esbabı mucibesi ile 
'birlikte talepte 'bulunulacak ve bu talepler ko
misyonca karara bağlanacaktır. 

Dördüncüye gelince; 6829 sayılı 'Kanunun 
biraz evvel okuduğum ek maddesi bilhassa hay
vancılık bakımından çok mühimdir, biliyorsunuz 
aşiretler yazın yaylağa giderler. Binaenaleyh, 
25 Km. nin dışına çıkarlar. Bunlar tekrar eski 
yerlerine, kışlağa dönmek mecburiyetindedirler. 
Bu dönüş, dışardan geliş mânasına gelir. Bunla
rın tekrar eski yerlerine dönmeleri müsaadeye tâ
bidir. Beyanname mükellefiyeti kalksa bile bun
lar için müsaade müessesesi devam edecektir. Bu 
sebeple, demin arz ettiğim ,gibi, sürüler gayrimü-
sait yerlerde beklemek zorunda kalacak ve mev
cut mahzurlar devam edecektir. Komisyonumuz 
bu durumu da nazarı itibara alarak yerli y<ıy-
lakçıların bu bölgeye girmelerini müsaade dışın
da bırakmıştır, yani, doğrudan doğruya girecek
lerdir. Burada oturan vatandaşların, çiftçilerin 
hayvanları her hangi bir şekilde dışardan gele
cek ise, onlarda müsaade dışı bırakılmıştır. Neti
ce itibariyle komisyonumuz, teklifi çok yumuşa
tarak, çok hafifleterek vatandaşın tamamen men
faatine ve 'huzuruna uygun hale ifrağ ederek 
yüksek huzurunuza sunmuştur. 

Bâzı arkadaşlar diyorlar ki; bu beyanname sa
dece kaçakçılığı sanatı mûtade haline getirenler
den alınsın. Arkadaşlar, o zaman beyannamenin 
hiçbir kıymeti kalmaz. Çünkü sanatı mûtade ha
line getirmesi için mahkûm olması şarttır. Biz 
biliyoruz ki, kaçakçılık yapanların bizzat kendi
leri kaçakçı değildirler. Onların birçok elleri 
vardır. Biz bu hâdiseyi önlemek istiyoruz. Zaten 
mahkûm olduktan sonra bu hâdiseler çok aza in
hisar edecektir. Kaldı ki, teklifi yapanlar çok da
ha ağırını ifade etmişlerdir. Müsaade ederseniz 
tekrar fıkrayı okuyayım, «kaçakçılıkla iştigal et
tiği anlaşılan kimseler» deniyor. Biz komisyon 
olarak bunu kabul etmeyip, bu şahıslardan ge
rekçeli lüzuma binaen beyanname istenmesi hu
susunu koyduk. Demin arz ettiğim gibi alâkalı 
mercilerin gerekçeli beyanname talebi, maddede 
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yazılı komisyondan geçtikten sonra bu vatandaş
lardan beyanname alınabilecektir. 

Maddeyi, arz ettiğim sebeplerle bu tarzda ted
vin, ederek huzurunuza getirdik. Takdir Yüksek-
Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle. 
VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Ko

misyon Sözcüsünden bir sual sormak istiyorum. 
(BAŞKAN — Buyurun. 
VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Bugün 

komisyonda Hükümeti temsil eden arkadaşlar ta
rafından şöyle bir teklif vâki olmuş mudur : 
«Bize bir hafta müsaade edin, beyanname mükel
lefiyetini kaldıracak bir teklifle huzurunuza ge
leceğiz.» 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Evet böyle denmiştir. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — İkin
ci sualim : Sayın sözcü, kaçakçılık ancak kaçak
çılar mahkûm olduktan sonra önlenebilecektir 
diyorlar. Şu hale göre muhterem komisyon ta
rafından tedvin edilen ve huzurunuza sevk 
edilen bu maddede, «bir insanın kaçakçılığı iti
yat haline getirdiği ve onunla iştigal ettiği;» 
yolunda teşekkül eden komisyonun objektif 
kıstası ne olacaktır? Ve bu objektif kıstastan 
hareket edilerek nasıl gerekçe hazırlanacak
tır? Sözcü olması hasebiyle, zabıtlara geçmesi 
bakımından buna da cevap vermesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisoyn. 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Efendim, Hükümet 
adına konuşan Jandarma Hukuk Müşaviri ar
kadaş bize bu beyannamenin kaldırılmasının 
Hükümet tarafından düşünüldüğünü bildirdi. 
Fakat biraz evvel belirttiğim gibi, beyanna
menin kalkması hâdiseyi önlemiyecektir. Biz 
kanun maddesi ile beyanname mükellefiyeti
nin kalkmasından daha fazla bir fayda sağ
ladık. Çünkü biraz evvel belirttiğim gibi 6829 
sayılı Kartunâ 25 kilometre içine giriş mü
saadeye, tâbidir («O da değiştirilir» sesleri.) De
ğiştiği zaman' dikkate alınır. Bu kanun mer'i 
kaldığı müddetçe. her 25 kilometreden içeri gi
recek kimse bu madde ile müsaadeye tâbi ola
caktır. Bilhassa belirttiğim gibi, aşiretlerin 
hayvanları, yüzbinlerce hayvan, yaz mevsimi 
yaylalara çıkar, kışın tekrar döner. Eğer bu 
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madde kabul edilmezse, bunların eski yerle
rine dönüşü müsaadeye tâbi olacaktır* Hal
buki biz bu, madde ile bunları müsaadenin dı
şında bırakıyoruz. 

ikinci olarak Vahap Beyefendinin sualin» 
cevap vereyim. Objektif kıstaslarımız şunlar
dır : «Gerekçeli talepj» dedik. Kaçakçılıkla 
itşigal eden kimselerin beyannameye tjibr ta»-
tulması hakkında, «gerekçeli taleple*?* istedik. 
Gerekçeli talep deyince, kaçakçılığı iddia edilen 
kimsenin kaçakçılık yaptığını ispat edecek 
delillerin, mahalliyle, hadisesiyle rikreöülmesi 
lâzımdır. Ancak, gerekçe, böylelikle teşekkftf 
ve tekemmül edebilir* Nerede ve ne surette btr-
kaçakçılığı yaptığı iddia edilmektedir. Bumm 
bildirilmesi ve bu bildiri üzerinde de komisyon 
olarak ileri sürülen noktai nazarın tatmin edidi 
bulunması şarttır. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — O za
man mahkûm eder efendim. Bildikten sonra... 

IÇIŞLERI KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÎLHA-
Mt ERTEM (Edirne) — Hayır. Bir defa beyan
name önleyici bir tedbir, idari, bir tedbirdir, 
Ma'hkûmiyet onun sonradan gelen (halidir. Bi
naenaleyh, sanatı mûtade haline getirilirse, 
mahkûm olan kimseler ancak beyannameye tâ
bi tutulur. Halbuki teklife göre, kaçakçılığı ta-, 
kip ile mükellef makamlar idari tetkikler neti
cesinde şüpheli gördüğü kimselerin durumlara» 
nı kati deliller karşısında beyannameye tâlri tu*. 
tulması için komisyona teklif edecek, komis^ 
yon tarafından deliller yeter görülürse o kim-. 
seler beyannameye tâbi tutulacaktır. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Efendim; demin müzafcere 
başlamadan evvel bâzı arkadaşlar Hükümetin 
bulunmamasından dolayı müzâkere edilemiy*^ 
ceğini mevzuubatosettiler. Bu hususta bir tfifepr 
olan arkadaşları tenvir Taamında içtüzüğün 8T" 
nci maddesini okuyacağım: ; 

Madde 87. — ikinci pragraf : 
«Bir Vekâlete ait bir lâyiha veya teklifin 

müzakeresi sırasında o Vekilin veyahut o nama 
gelen 'birinci sınıf d«vair rüesasmdan foirmiır 
Mecliste 'huzuru meşruttur.» mütaakıp parag
raf : «'bulunmazlarsa, müzakere bir defaya 
mahsus solmak üzere gelecek inikada talik edi
lir» ki, biz bunu -evvelki oturumda yapmış bu
lunuyoruz. Şimdi, Hükümet olmadığından dfr 
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layı, müzakere devani edebilir. Bu arada istit-
raden Hükümete şunu da hatırlatmaklığımız 
lâzım gelir! Vekil seyahattedir, memleket dâ
hilinde seyahatte olduğu için de yerine vekil 
tâyin edilemez, o «halde müsteşarının veya bi
rinci derecede bir memurunun burada bulun
ması lâzımdır. Hükümetin de 'bunu İhmal etme
mesini hatırlatırız. Komisyon adına buyurun 
Şevki Aysan. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlar; İçişleri Komisyonu Üyesi 'olarak ko-
misyoriun yeniden tedvjin ettiği madde metnine 
muhalif kaldım. Muhalefetimin gerekçesini ve 
teklifimi kısaca arz için 'huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Bilindiği veçhile bundan evvel bu teklif üze
rinde uzun uzadıya yapılan tartışmalar sonu
cunda Yüksek Meclisin temayülü belirli Ibir hal 
almıştı. Yüksek "Mecliste 'beliren hava ve tema
yülü kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür: 
Beyanname usulü Anayasa hükümlerine, insan 
haklarına ve kişi dokunulmazlığına tamamen 
aykırıdır. Beyanname usulü kaçakçılığı önleyi
ci bir tedbir değil, sadece ve sadece Güney il
lerimizde, 5 ve "25 kilometre arasında oturan 
vatandaşlarımıza ıstırap vermiştir. Beyanname 
usulü tamamen ve kesin olarak kalkmalıdır. 
Yüksek Mecliste (beliren hava bu idi. Bunun 
üzerine içişleri Komisyonu Sözcüsü arkadaşım 
kürsüye çıktılar ve aynen şu beyanda bulundu
lar, dediler (ki; «müzakerenin ışığı ve arkadaş
larımızın kıymetli görüşleri tahtında maddenin 
tekrar gözden ıgeçirilmeşini ve komisyona ia
desini arz ediyorum.» dediler ve madde komis
yona .havale edildi. 

Aziz arkadaşlarım, İçişleri Komisyonunda 
yapılan tartışmalar sonucunda yeniden hazır
lanan, metnin Yüksek Meclisin (havasına ve te
mayülüne tamamen uygun olmadığı inancında
yım. Filhakika komisyonca hazırlanan metin 
aynen şöyle başlıyor: «Kaçakçılığı takiple gö
revli ıinakamlarm lüzum gördüğü her şahıs ve 
madde için» diyor. 

Şimdi, hu hale göre beyanname usulünü ta
mamen ilga etmiyoruz. İlga etmediğimiz gibi, 
son derece suiistimale ve haklı şikâyetlere yol 
açacak sübjektif hir takdir usulü vaz'ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek dikkat ve in-
safınıza arz ediyorum, «kaçakçılığın takibi ile 
görevli makamların lüzum (göreceği her şahıs 
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ve madde için...» deniliyor!., «lüzum gördüğü» 
teriminin hududu var mıdır?., ölçüsü var mı
dır?.. Bu metin aynen kabul edildiği takdirde 
Güney illerimizde husule gelecek manzarayı 
kendi kendime tahayyül ediyorum: İhbarlar, 
şikâyetler alıp yürüyecek. Alman tedbirler ne 
olursa olsun şikâyetler merkeze aksedecek, bun
dan sonrasını sizler tasavvur buyurun. 

Arkadaşlarım; değişmiyen bir inancımı be
lirtmek isterim: Takdir usulünün âdil ve ohje'k-
tif olabileceğini hiç kimse iddia edemez. Küçük 
esnafın durumu meydandadır. Seçim çevresin
den dönen hangi arkadaşımız, küçük esnafla 
ilgili takdirin âdil ve objektif olduğunu iddia 
edebilir? Arz ettiğim bu sebeplerle ve komisyo
nun bu konudaki hassasiyetini göz önünde tuta
rak, kaçakçılığı itiyat haline getiren şahısları, 
yalnız, bu şahıslan beyannameye tâbi tutabilir 
şeklinde bir teklifi sunacağım, takdir Yüksek 
Meclisindir. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Usul hakkında 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Muhterem arka

daşlar; bu tasarının geçen defa talikinin sebebi, 
encümenin tasarıyı geri alması arzusu idi, yani 
Vekilin bulunmaması değil idi. Mademki Vekil 
bugün yoktur, bu, Hükümet Burada yok demek
tir. Binaenaleyh Başkanın bu mülâhazasına işti
rak etmiyorum, itiraz ediyorum. Bunun gelecek 
Birleşime taliki lâzımdır. (Alkışlar, bravo ses
leri) 

BAŞJCAN — Muhterem arkadaşlar; usul hak
kında görüşen arkadaşımızın bahsettikleri huşu 
su arkadaşlarımla görüştüm. 

Baha evveM celse rahatsızlığım hasebiyle bu
lunamamıştım. Cereyan eden şekle göre arkada 
şımızm dedikleri gibi Vekilin bulunmamasından 
değil, maddenin gelmemesinden dolayı talik edil
miştir. Bu itibarla Vekil bulunmadığına göre 
birinci defa olarak maddeyi müzakere edemeye
ceğiz. 

M. ALİ ARIKAN (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlar; filhakika geçen celse, komisyon söz
cüsünün talebi üzerine kanun teklifi komisyona 
iade edilmişti. Ancak bir evvelki celsede Vekilin 
hazır olmaması sebebiyle »kanunun görüşülmesi 
hususu bu Birleşime talik edilmişti. Bu bana 
şunu hatırlatır : Mahkemede hâkim gıyap karar; 
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verir, gaip gelir duruşmaya katılır, gıyap ka
rarı kaldırılır. îki celse sonra gelmezse bir da
ha gıyab kararı verilmez, celse devam eder. Bu 
da böyledir. Müzakerelerin devam etmesi lâzım
dır. («O usulü muhakeme» sesleri) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı lâzımgelen is
tişaresini yapmış bulunuyor. Kanunun birinci 
müzakeresinde Vekil varmış. Madde verilen tak
rir üzerine komisyona iade edilmiş, ikinci top
lanışta madde komisyondan tadil edilerek gelme
diğinden dolayı, bu Birleşime talik edilmiş («ha
yır hayır» sesleri) Böyle olduğuna göre, Vekil 

2 . 4 .1962 O : 1 
bu defa bulunmuyor, gelecek oturumda bulun
mazsa, 87 nci maddenin 3 ncü maddesi gereğin
ce, müzakere devam edebilir. Binaenaleyh, ar
kadaşlar haklıdır. Müzakereye devam edilemez. 
Gelecek oturuma bırakacağım. Haddizatında mü
zakere devam etse dahi görüşmeler bittikten son
ra Heyeti Aliyenizde tam bir ekseriyet olmadı
ğından dolayı, reye koyamıyacağız. Bu itibarla 
Birlegimi 4 . 4 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 




