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ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/236) 96 

4. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'ın, Altmel Kolektif Şirketine 
hangi illerde kaçar aded ilkokul binası 
inşaatı ihale edildiğine ve inşaatın iste
nilen zamanda ve evsafta yapılıp yapılma
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mi Încesulu'nun sözlü cevapları (6/239) 96: 

100 



Sayfa 
5. — Aydın Milletvekili Kesat Üzarda'-
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lâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müs
tahsil tarafından zamanında,bol, kolay ve 
bilhassa ucuz temin edilebilmesi için bir 
tedbir alınıp alınmadığına dair, Tarım, TH-
caret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz-
'lü sorusu (6/257) 116 

14. — Edirne Milletvekili Talât Asal
ın, Türkiye radyolarından, muhalefet parti
lerine de 1962 yılı bütçesi {hakkındaki fi
kirlerini açıklamaları imkânının sağlanıp 
sağlanamıyacağına dair Basın - Yaym ve 
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pat etmiş olup da ilâmların infaz edilmeme
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16. — Aydın Milletvekili Mehmet Ya-
vaş'ın, Askerî Fabrikalar ve İktisadi Devlet 
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ücretli ve yevmiyeli olarak çalıştırılan per
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da ne düşünüldüğüne dair Çalışma ve Mali
ye Bakanlarından olan sorusuna Maliye Ba
kanı Şefik İnan'm sözlü cevabı (6/263) 119:120 

17. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
gin'in, Gelibolu İlçesi Merkez ıKarakolunda 
Hüseyin Gelen isimli bir vatandaşın dövü
lüp dövülmediğine dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından olan sorusuna Adalet Bakanı 
Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/264) 120: 
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18. — Amasya Milletvekili Mustafa Ke

mal Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca çıkarılan bir genelge ile mo
torlu ziraatin yapılmasına engel olup. olma
dığına dair Ticaret've Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/265) 121 

19. — Tokat MiHetvekili Ali Dizman'm, 
Hükümetin teşekkülünden bit^ün* kadar, 
kâğıt para hacmmdâ bir artış olup olmadı
ğına dair sorusuna Maliye Bakanı «Şefik 
İnan'm sözlü cevabı (6/267) 121:126 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet (Bakanı Turhan Feyzioğ-
iu'nun vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 46 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının geriverilrnesine dair Başba
kanlık tezkeresi okundu. Tasan, istek üzerine 
geliverildi. 

'istanbul Milletvekili Nurettin Bulak'in, ra
hatsızlığı sebebiyle Bütçe Komisyonu üyeliğin
den affedilmesi hususundaki tezkeresi okundu. 
Gereği bilâhara düşünülmek üzere 'bilgi edinildi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılanna izin ve-

TeklifUr 
1. — Cumhuriyet Sen'atosu Afyon Üyesi Ba-

sim Hancıoğkt'nun, 5434 sayılı Borçlanma Ka
nununun geçici 65 nci maddesinin ikinci bendi
nin son fıkrasından sonra "bir fıkra daha eklen
mesine dair kanun teklifi (2/202) (Maliye ve 
Bütçe komisyonlanna)' • 

2. — Cum'huriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet Me-
murlan Aylıklarının 'Tevöıit ve Teadülüne dair 
olan 3696 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-

rilmesi hakkındaki Başbakanlık yazısı okundu, 
kabul edildi. 

Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 19G2 
olaylan dolayısiyle veya da'ha evvel bu olay
lara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen 
fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması ya
pılmaması hakkındaki kanun tasarısı, üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra kabul olundu. 

2 . '5 . 1962 Çarşamba günü "saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İzmir 

Ömer Zekât Dorman Kadri özek 
Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltactoğlu 

ğiştirilmesi ve 'bu kanuna 'bâzı maddeler ekleıı-
nıesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tadili 'hakkında kanun teklifi (2/228) 
(©ütçe Komisyonuna) 

3. —Cumhuriyet'Senatosu Üyesi Burhanet-
tin Ulu? ve 9 arkadaşının, Sihlhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti teşkilâtı 'hakkındaki 3017 sayı
lı Kanuna ek 6774 numaralı Kanunun muvak
kat maddesine bir fıkra eklenmesi 'hakkında ka
nun teklifi (2/224) (Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Maliye ve Bütçe komisyonlanna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 
KATİPLER : Kadri özek (İzmir), Zeki Baltacıoğlu (Bolü) 

> 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sayın milletvekillerinden "bâzılarına izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi (3/276) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşların izn istekle
rine dair Başkanlık tezkeresi var, okutturuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda ~ adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 2.5.1962 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkam 
Fuad Sirmen 

Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy, 15 gün, 
hastalığına binaen, 30.4.1962 tarihinden iti
baren. 

İzmir Milletvekili Nihat Kürşat, 10 gün, 
mazeretine binaen, 2.5.1962 tarihinden itiba
ren. 

Uşak Milletvekili A. Rıza Akfbıyıkoğlu, 45 
gün, hastalığına binaen, 30.4.1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — İzin taleplerini teker teker 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy, 15 gün, 
hastalığına binaen, 30.4.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme
lere başlıyoruz. 

GENEL KURULA «UNUŞLARI 

İzmir Milletvekili Nihat Kürşat, 10 gün, 
mazeretine binaen, 2 . 5 .1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Uşak Milletvekili A. Rıza Akbıyıkoğlu, 45 
gün, hastalığına binaen, 30. 4.1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'ın, Cumhuriyet Köylü Millet Partisinden çe
kildiğine dair yazısı {4/76) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi üyesi Fethi Doğançay'm partisinden 
çekildiğine dair bir yazısı vardır. Bilgilerinze 
sunulmak üzere okutuyorum. 

T. B. M. M. Riyaseti Yüksek Makamına 
C. K. M. P. den istifa ettiğimden teşriî vazi

feme müstakil olarak devam edeceğimden Müs
takil Grupa kaydımm yapılmasını rica ederim. 

30.4.1962 
G. K. M. P. Kastamonu Milletvekili 

Fethi Doğançay 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, İmar ve İskân Bakanından cevaplan
dırılmasını istediği sözlü sorusundan vazgeçti
ğinden gereğinin yapılmasını istiyen yazısı 
(4/75) (6/285) 
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BAŞKAN — Bir sözlü sorunun gündemden 

çıkarılmasına dair yazı var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın İmar ve İskân Bakanı tarafından ce

vaplandırılmasını istediğim sözlü sorumdan 
vazgeçtiğimden gereğinin bu yolda ifasına mü

saadelerinizi saygiyle rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mahmut Rıza Bertan 

BAŞKAN — Sözlü soru geri verilecektir. 
Gündeme geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Çanakkale İhtifali için kiralanan Kadeş vapu
runda vukubulan olaylara dair Ulaştırma ve 
Millî Eğitim Bakanlarından olan soruusna Millî 
Eğitim Bakanı Hümi İncesulunun sözlü cevabı 
(6/224) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili ihsan 
Ataöv buradalar mı efendim? («Burada» ses
leri) Millî Eğitim Bakanı buradalar mı efen
dim? «Burada» sesleri) Ulaştırma Bakanı bu
radalar mı efendim? («Yok» sesleri) Yalnız 
Millî Eğitim Bakanı buradalar, görüşme için 
kâfi buluyor musunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — öyleyse sözlü soruyu okuuttu-
ruyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma ve Millî Eği

tim Bakanlıklarınca sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Kadeş gemisi Çanakkale İhtifali için 
hangi makamca ne gibi şartlarla ve kaç lira
ya kiralanmıştır? 

2. Gemi nizamlarına uymıyan yolculara 
nizamlar tatbik edilmiş midir? Edilmemişşe 
sebebi nedir? 

3. Gemi yolcularının büyük ekseriyeti yük
sek tahsil gençliği olduğuna göre basma Ka
deş rezaleti olarak geçen bu olay hakkında 
Üniversite öğretim Kurulu ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ne gibi karar almıştır. * 

4. Basında resimleri^ gemi süvarisi ve bâzı 
yolcuların utandırıcı beyanları karşısında Ka
deş olayları efkârı umumiyeye intikal etmiş 

olduğuna göre ilgililerin hareket tarzı ne ol
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İN

CESULU (Çorum) — Antalya Milletvekili, Sa
yın İhsan Ataöv'ün sorularına cevabımı arz 
ediyorum. 

Kadeş vapuriyle yapılan Çanakkale gezisi 
dolayısiyle vâki sözlü sorularına cevabımı arz 
ediyorum. , 

18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısiyle Ça
nakkale'ye giden Kadeş vapurunda vukua ge
len hâdiseler üzerinde İstanbul Üniversitesi 
adına İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığınca 
İstanbul Teknik Üniversitesi adına da İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğünce iki ayn kovuşturma 
açılmış bulunmaktadır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi bu kovuştur
manın neticesini almış İstanbul Teknik Üni
versitesi öğrenci Derneği tarafından Rektör
lüğe verilen rapor yerine gönderilmiştir. Ko
nu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ta
rafından yapılan kovuşturmanın sonucu alın
mamıştır. 

Cevaben Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
nün 4 . 4 . 1962 tarih ve 2693 sayılı yazı ile 
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci Derneği
nin raporunu arz edeceğim. 

«Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü ifadeli, 
29 . 3 . 1962 tarih, 4279 sayılı yazı karşılığı
dır : 

Kadeş vapuru hâdiseleri hakkında Erzu
rum Senatörü Nihat Pasinli tarafından ve
rilen soru önergesi ile ilgili Üniversitemiz mü
talâası, sorudaki sıra dâhilinde aşağıda arz 
edilmiştir : 

1. 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü 
münasebetiyle tertiplenen törene iştirak ede
cekler, İstanbul Valiliğince tâyin ve tesbit 



M. Meclisi B : 83 
olunmuş, öğrenci teşekküllerine ait davetiyeler 
Talebe Federasyonu delaletiyle tevzi olunmuş
tur. 

'2» Üniversitemiz Talebe Birliği ve öğrenci
lerimiz arasında yapılan tahkikata ve matbu
atta intişar eden haberlere nazaran, seyahat 
esnasında, maalesef bâzı çirkin hâdiselerin vu-
kubulduğu öğrenilmiştir. 

3. Birinci maddede mâruz izahatımızdan 
anlaşılacağı veçhile seyahat vilâyet tarafın
dan hazırlanmış ve davetiyeler Federasyon kd-
naliyle doğrudan i doğruya talebe teşekkülleri
ne tevzi edilmiş bulunduğu için Üniversitemiz
den törene iştirak eden öğrencilerin ayrılması
na, vapurda her hangi bir tertibat alınmasına 
imkân bulunamamıştır. 

Bu itibarla, hâdise mesulleri hakkında müs
pet müşahadelere müstenit bir mütalâa serdi 
mümkün olamamaktadır. 

Bu münasebtle Üniversitemiz Talebe Bir
liği Başkanlığından alınan, 3 . 4 . 1962 tarih, 
486 - 2/210 sayılı yazı örneği ilişik olarak su
nulmuştur. 

Malûmaten bildirir, hürmetlerimi teyidey-
lerim. 

RÖktör V. 
Prof. X)r. Sait Kuran 

İstanbul Teknik Üniversitesi Tajebe Birliği
nin 3 . 4 . 1962 yazısı ise Kadeş olaylariyle il
gili olarak aşağıdaki hususları belirtmeyi fay
dalı görüyoruz, demekte ve şöyle devam etmek-
tedir. 

«Kadeş vapuru İstanbul Valiliği tarafından 
dağıtılan davetiyeler, son günden bir evvelki 
güne kadar kimlere, ne kadar ne şekilde, dağı
tılacağı bilinmiyordu. Son gün dağıtılmış ve 
bunların dağıtımı da çok zor olmuş teşekkül
ler de dağıtım da büyük bir zorluk çekmişler
dir. 

Dolayısiyle bağlı olduğumuz üst teşekkül 
T. M. T. F. nunun eline geçen 300 davetiye
den ancak 48 tanesi birliğimize verilmiş, bun
lardan 35 tanesi birliğimiz tarafından Fakülte 
cemiyetlerine dağıtılmış 13 tanesi de talebe 
birliğimiz idare heyeti üyelerine verilmiştir. 
İsimler her an tarafımızdan tesbit edilecek du
rumdadır. 

Bunların dışında Kadeş vapurunun normal 
yolcu adedinin çok üstünde yolcu ile dolu ol
duğu görülmüştür. 

2.5.1962 0 : 1 
Yolcuların arasında nereden geldiği bilin-

miyen garip kişilerin gemide dolaştıkları gö
rülmüştür. Esefle belirtmemiz lâzımdır ki, ge
mide gidiş ve dönüşte müessif hâdiseler ol
muştur. Bu hâdiselerin şahitleri C. Savcılığına 
bilgi vermişlerdir. Aynı zaman hâdisenin canlı 
şahitlerinden bir kısmı gemi ile dönmekten 
vazgeçerek kara yolunu tercih etmişlerdir. 

J. Bu arada talebe teşekkülerine bilhassa 
T. M. T. F. nunu ve bağlı teşekküllerine gemi
nin şevki idaresi için bir mesuliyet verilme
miştir. 

2. M. T. T. B. pazubetnli kimseler vapur 
içinde dolaşmışlar kendilerine yetkili süsü ver
mişlerdir. 

3. Kamaralarda kız ve erkekler karışık 
yatmış ve hangi kamaraların kimlere veril
diğinin tesbiti işi (daha önceden) yapılmamış
tır. 

4. —'Biletsiz pek çok kimse gemiye girmiş
tir. 

Bütün bunların dışında bir Teknik Üniver
site Talebe Birliği olarak vazifeli Genel Sek
reter ve diğer cemiyet başkanlarından bâzıları
nı gönderdik. 

Çelenk, yerine tevdi edilmiştir. 
Netice olarak bizim kanaatimizce hâdisenin 

mesulleri mesuliyeti üzerine alıpta hiç bir şey 
yapmıyan maiyet memurları - gemi süvarisi 
Ve en nihayet Türk milletinin yüz yıllar boyun
ca kazandığı değerleri hiçe savarcasına yapı
lan çirkin hareketlerin failleridir. 

Durumu özet olarak yukardaki gibi bilgile
rinize arz ederiz. 

t. T. Ü. T. B. Bş. 
Kemal özelçi 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, 

İHSAN. ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar, içtimai hayatımızda Kadeş olayları 
adı ile tescil edilen ve genç neslin sinesinde 
kötü bir işaret olacak şekilde, gelecek 18 Mart
lara intikal edecek bu olay hakında gününde 
verilen sözlü sorunun, aradan uzun zaman geç
tikten sonra bugün müzakere edilmesinden pek 
memnun değilim. 
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Ancak, olay, bir kadeş olayı olmaktan ziya

de: cemiyetimizin bir ahlâk buhranı içinde bu
lunması itibariyle üzerinde Büyük Meclisin, 
Hükümetin ve bütün Türk Milletinin eğilmesi 
gerektiği mülâhazasiyle hassasiyetle durulması 
icabeder. 

Muhterem Millî Eğitim Bakanımızın kendi 
zaviyesinden ele aldığı konuyu üniversitenin ve 
fakültelerinin işin üzerine eğilmiş bulunmala
rını açıklamış olması bizim için hakikaten 
memnuniyet verici bir olaydır. Ancak, Hükü
met bu konuda muhtelif defalar bu kürsüden 
Büyük Meclise malûbat vermiş, fakat daha ev
velki beyanlarında her hangi bir kusur kanuni 
bir suç tesbit edilemediğini ifade etmişti. Şimdi 
Teknik üniversite Dekanlığının böyle bir suçun 
vukubulciuğunu beyân etmesi ve talebe cemiye
tinin de bunu kabul etmesi bizim için hâdise 
üzerinde daha ciddî eğilmeyi icabettirmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, olay bîr mesire yerine 
giderken cereyan etmiş olsaydı» belki üzerinde 
bu kadar durmak iktiza etmezdi. Fakat, olay 
18 Mart şehitlerinin ruhlarını taziz etmek için 
yapılan bir merasimde vukubulduğu için üze
rinde durmak ve eğilmek gerekir. Ben bu olayı 
ele alırken yalnız üniversite gençliği üzerinde 
durmıyacağım. Üniversite gençliğinin büyük 
camiasını böyle olaylardan tenzih ederek, mem
lekette umumi olarak ahlâk buhranının yavaş 
yavaş yayıldığı genç nesil üzerinde duracağım. 

Üniversite çatısı altındaki genç nesil ile alâ
kalı olan kısmı ilgili makamların yapacakları 
tahkikat neticesinde tebellür edecektir. Fakat 
üniversite gençliğinin içinde olmıyan gemi içe
risine dışardan girmiş ve kötü hareketlere on
ların d» ismini karıştırmış olan bir nesil var ki, 
bu nesil üzerinde Maârif olarak, Hükümet ve 
Meclis olarak durmak mecburiyetindeyiz. 

O, 18 Martın vukubulduğu diyarlarda, her 
zaman gelip geçen ecnebi gemilerinin içinde bu
lunan insanlar dahi, «18 Mart» yazılı sırtları 
seyrederken içlerinde bir ürperti, galibolanlar 
gurur, mağlubolanlar hüzün duyarlar. 

Kadeş Vapurunun içine dışardan sızmış ol
salar dahi, davetsiz girmiş olsalar dahi, o diyar
larda huşu içinde bulunduğu anda lüzumlu say
gıya hürmet etmiyen insanları aralarında ba
rındıran ve 28 Nisanda hürriyet için sokağa 
dökülen ve her vesilede" bu bayrak altında top
lanan asil Türk gençliğinin, Dumlupınar şehit-
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lerinin bulunduğu yerde, denize çelenk atılır
ken, ancak beş kişinin İstiklâl Marşının dinle
mesini tasvibetmesini dahi bir suç addederim, 
sevgili arkadaşlarım. 

Bunlar, her kim olursa olsunlar, nereden ka
rışırsa karışsınlar, böyle bir merasim için gidi
len yolculukta, aralarına kötüler girdiğini ka
bul eden gemi süvarisinin beyanatından sonra 
bunları umumi efkâra başka türlü aksettiren 
üniversite gençliği kabul etmiyorum. 

Ben, gençliğimizi öyle görmek isterdim ki, 
Kadeş Vapuru içinde eğer 2 000 insan varsa, 
bunun.500 ü bizim asil gençliğimiz, 1 500 ki
şisi de kötü niyetle oraya girmiş olsalar dahi, 
- Bunlara bâzıları solcu, bâzıları gerici unsur
lar dediler - benim inandığım, benim güvendi
ğim ve her zaman kendilerini takdirle yâdetti-
ğim bu muhterem, yarınımızı emanet ettiğimiz 
Türk gençliği, kötü niyetli 1 500 kişiyi denize 
atacak kadar kuvvetli olsunlar. Onlarda bu 
kuvvet vardı ve nabızlarında Atatürk'ün ema
net ettiği asil kanı taşıyorlardı. 

İşte bu asil gençliğimizin üniversite deka
nına yazmış olduğu bir yazıda olayları gemiye 
yabancı unsurların girdiğini ve bunların yap
tığını beyan edişi, bizim iç yaramızın kanıyan 
kısmıdır. 

. Muhterem arkadaşlarım, cemiyetimizin içe
risine giren ve mütemadiyen gayriahlâki neş
riyat, resim ve karikatürleriyle gençliğimizi 
tahrik eden ve onları ahlâksızlığın çukuruna 
doğru itenler karşısında hem gençliğin, hem de 
Hükümetin çok hassas bulunmasını bilhassa 
isterdim. 

18 Mart Çanakkale şehitleri için bir âbide 
yapmaya bizim kudret ve gücümüzün yetmediği 
günlerde, millî hiseri büyük bir heyecanla dile 
getiren Mehmet Akif «Çanakkale Şehitlerine» 
diye bir şiir âbidesi yazmıştı Türk Milletinin 
maddi kudretsizliğinden yerine getiremediği Ça
nakkale'de bir Meçhul Asker Âbidesini, kendi 
heyecanı ile, Türk milletini temsil edercesine şii
rinde gerçekleştirmiş ve Çanakkale şehitlerinin 
ruhlarına armağan etmiştik. 

«Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın, 
Gömelim gel seni ' tarihe desem sığmazsın.» 
diyen şairin ve orada yatan şehitlerin ruhları şu 
anda çok muztariptir. 

Ondan sonra, sevgili arkadaşlarım, genişliği
ne derinliğine, bu memlekette hürriyet havasım 
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kabul eden ve memleketin hürriyetine sahibolan 
gençliği ahlâksızlığa sevk edecek, dejenere ede
cek şekilde, bu Çanakkale'ye giden Kadeş vapu-
rundaki olayları karikatürleriyle istihza ederek 
bize çok kötü örnekler veren basın kollarının 
bulunduğunu da bu olaydan sonra bir kere daha 
görmüş bulunuyoruz. ıŞimdi ben size bundan 
bir misal vereceğim: 

Uzun izahlardan sonra bir yazar der ki: 
«Helâl olsun bu yollar sana... Şundaki ön ta

kımlara bak, farlara kitakse... Dur kız gıdıklama. 
Kutusu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına... 
Dur be sana şiir okuyoruz, dinlesenç be... Moto
runu çalıştır da, anla bak ne demiş herif: (... Du
rup karşısında - döktü karnındaki esrarı haya
sızca...) Bizim bir edebiyat hocamız vardı, karı 
bize bu şiiri ezberletti, imtihanda soracağım diye 
yemin etti. işte ta o zamdan aklımda kalmış : 
(Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin -

Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin) 
Akif. ne demiş, ne demiş.. Ulan, Kontes bunu 

bize boşuna ezberletmemiş. 
« - Kontes de kim?» 
«- Edebiyat hocamız olan kadın..» 
«- Neymiş darling?» 
«- Bomba diyor be.. Şu senin bombaların 

gibi.. Kız dur... Ulan sen sahiden keklik siklet-
raıişsin...» ve saire ve saire. 

Sevgili arkadaşlarım, edebiyat hocasını bir 
karı olarak ve Mehmet Akif'in şiirlerini kızları
mızın üzerine mizahi bir nişane şeklinde işliyen 
sol cereyanın mümessillerine öyle ip uçları ver
miştir ki, Kadeş faciasmdaki gençlerimiz... Kötü 
niyetli yazar yazısının başlığına şu satırları koy
mak cesaretini bulmuştur. 

«Çanakkale yolunda soydular beni, 
sutyensiz, kilotsuz koydular beni.» 
(Bu mecmuanın ismini söylemek istemiyorum. 

(«İsmini söyle, ismini» sesleri) 
ismini mi istiyorsunuz, söyliyeyim öyleyse : 

Malûm ve mahut Zübük. 
Sevgili arkadaşlarım, olay acıdır. Olay ede

biyat tarihimize, acı bir sayfa eklemiştir, dedik. 
Şimdi, bunun sebebini açıklıyayım. Türk mizah 
(tarihinin üstatlarından ve hepinizin çok iyi nîl-
diği Akbaba Mecmuası, bu konu üzerine hassasi
yetle eğilmiş, bir başyazı yazmıştı. Bu başyazı
sında birçok İstıraplarımızı dindirecek kadar 
ciddî olarak konuyu ele almış, ondan sonra ma
alesef «Sarhoş Gemi» başlıklı bir de şiir neşret-
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mistir. Bu bizim içtimai hayatımızda, bu bizim 
ailelerimizin misafir salonlarının masalarında 
dolaşan ve boş zamanlarımızda hoş vakit geçir
memize vesile olan basın aletlenimizdendir. 

«Sarhoş Geminin hepsini okumıyacağım 
sevgili arkadaşlarım. Yalnız bir kıtasını okuya
cağım. Her tarafını dinlemeye tahammülünüz 
kalmaz, çünkü çok çirkin. Yalnız bunun üzerine 
Hükümetimizin dikkatini çekerim. Artık genç 
neslimizin hangi neşriyatla karşı karşıya bırakıl
dığını, bunlara uymıyanlara gericilik vasfı veri
lirken, hangilerinin ilerici olduğuna misal olarak 
beyan etmiş oluyorum. 

«Çekin;... karantinaya çekin hemen Kadeş'i. 
Böyle bir genel evin dünyada yoktur eşi, 
Gemi değil, bu yüzen bir orospunun leşi, 
Direklere çekilmiş sutyenlerle, kilotlar, 
Kızoğlan kız gebeler, vesikasız kokotlar.» 

(Mübalâğa, mübalâğa» sesleri) (Gürültüler) 
Dinlemeye tahammülünüz olmaz, arkadaşlar. 
Okuduklarım, ağırbaşlı, gün görmüş, umur gör
müş Akbaba Mecmuasının sayfalarında yeralan 
şiirin yalnız bir kıstasıdır. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım; bu olaylardan 
sonra Hükümet burada konuşurken «Kadeş hâ
diseleri hakkında adlî makamların yapmış oldu
ğu tetkikler sonunda, her hangi bir kanunsuzluk, 
her hangi bir suç tesbit edilememiştir, böyle 
bir hâdise karşımıza gelmemiştir» dedi
ler. Ben de bir takım gazetelerden, dergilerden 
Ibirkaç noktayı tesbit ettim, onu arz edeceğim. 

Türk basınına intikal etmiş, genç neslimizin 
sebebolduğu bâzı hâdiseler hakkında notlar al
dım, şimdi onları arz edeceğim: ! *• 

«Cebeci Bulvarında, iki vilâyetin fajriilte ta
lebesi, tornavida, ustura, kırılan sandalyalarla 
birbirlerine girdiler, içlerinde ağır yaralılar | 
var.» 

«Ankara'da yüz kadar öğrenci kolejli kızla
rın devam ettiği Milk Bara hücumla birbirlerini 
linç etmeye kalktı, içlerinden yaralananlar 
oldu.» * 

«Bir barda gençler polisi tartaklanırlar.» $ 
«Is'tanlbul'da beş yüksek (tahsil talebesi ge

ce 03,30 da bir barda patron ve garsonlarla 
kavga ettikleri.» 

«Liseli 10 kadar kız ve erkek öğrenci okul- . 
larından Ibaçarak Ada vapurunun alt salonunda ' 

1 şarap içip dans ederken yakalandılar.» 
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«Genç'lerden kurulu hırsızlık şebekesinde 

bir liseli ve iki üniversiteli yakadandı.» 
«Son bir hafta içinde îzmür'de elle ve idille 

sarkıntılık eden talebelerin yekûnu 142 idir. 
Bunlar karakollara çağırılarak nasihat edilmiş
lerdir.» 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Bunların Ka
deş olaylariyle ne alâkası var? 

İHSAN ATAÖV (Bevamla) — Alâkasını 
söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ataö'v müddetiniz biti
yor.. . 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım; Kadeş hâdiselerinin, Hükümet ağzı 
ile kanunsuz olmadığı ifade edildikten sonra li
se talebesi Ada vapurunun altında şarap içip 
dans etmiştir. Bu olayların, Cumhuriyet Sav-

, cıüarmca, suçsuzluğu (tesoül edilmesinden sonra 
Ankara Maki «Milk Bara» ihücum elden gençle
rimiz bâzı 'teşebbüslerle neticeler 'almaya çalış
mışlardır. Bunların Kadeş olayı ile ilgisi olmaz 
mı? Şu halde sol başında geniş yer bulan ve 
millî duygularımızı rencide edecek şekilde mizah 
haline getirilen bu konular üzerinde Hükümet 
olarak durmalk icabetmez mi? Bu bakımdan, şu 
vesileden istifade ederek muhterem Millî Eği
tim Bakanımıza diyeceğim ki; artık basının, 
bilhassa geınç nesle hitalbeden, okullarımızın 
içerisine giren yayınlar üzerinde durmamız, hat
tâ sevgili arkadaşlarını, gençlerimizin bu halde 
bulunmasından dolayı öğretmen arkadaşlarımız 
üzerinde dunınamız, çocukların ana - babaları 
üzerinde durmamız, cemiyetin üzerinde durma-

. imiz, parlâmento olarak, Hükümet olarak hassa
siyet göstermemiz büyük bir mecburiyet olmuş
tur. 

Eğer bunların üzerinde durmazsak, bu 'ah
lâksızlıklar, bu dejenere gidiş bizi içten içe çö
kertecektir. O zaman biz bunların üzerinde 
dursak da, iş işten geçmiş olacaktır. Kendimi
ze gelelim ve cemiyeti bu kötü gidişten kurtara
lım. 

Bunun için, Hükümetimizin dikkatini çek
mek isterim. Bunlara bir çare arasınlar, bu der
de bir deva bulsunlar. Gerekiyorsa Büyük Mec
lise kanun tasarısı getirsinler ve kötü niyetli
leri söz hürriyetini, basın hürriyetini ve yazı 
Ihürriyetini istismar ederek cemiyeti çökertecek 
ahlâksızlık unsurları olmaktan ve millî günleri
mizi hatırlatan böyle millî hâdiseler içinde bizi kö-
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tü yollara sevk edecek sabote unsuru olmaktan' 
kurtaracak tedbirler alsınlar. Ben bunu istiyo
rum. Tahmin ediyorum sizler ve bütün milletimiz 
de bunu istiyorlar. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ataöv arkadaşımız Kadeş hâdiseleri dolayısiyle 
gençliğimizin genel durumu üzerindeki görüşleri
ni beyan ettiler. Bu, memleketimizde son za
manlarda, son senelerde nazarı dikkatinizi çeken 
bir hâdisedir. 

Yine söyledikleri gibi, sadece Millî Eğitim 
Bakanlığını meşgul etmesi icabetmiyen, Ibütün 
Devletin ve toplumun gücünü seferber edip ön
lemek mecburiyetinde olduğumuz bir vakıadır. 

Bu sebeple, Millî Eğitim Bakanlığı, gençleri
mizi zararlı neşriyattan korumak amacıyla çıka
rılmış olan 1117 sayılı Kanunu kâfi görmediği 
için, bu kanunu bugünkü ihtiyaçlara cevap vere
cek ve gençliği muzır neşriyattan koruyacak ha
le getirerek kısa bir zamanda yüksek huzurunu
za sunacaktır. (Alkışlar) Yalnız şunu arz edeyim 
ki, hâdise, sadece kanun tedvin etmekten ibaret 
değildir. Takdir buyurursunuz ki, okul, saati dı
şında öğrencilerimiz sokağa, hayata, çarşıya, pa
zara gitmek suretiyle oraların genel havasından 
müteessir olmaktadırlar.. Bu hususta kanun çık
tıktan sonra alınması lâzımgelen daha birtakım 
munzam tedbirler varsa, onları da birer birer hu
zurunuza getirmek kararındayız. Hürmetlerimle 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, çok kıymetli Bakanımızın ikinci söz 
alışında beyan buyurdukları ve Yüksek Meclise 
sevk edilmek üzere hazırlamış olduklarını ifade 
ettikleri kanunu duyduktan sonra, Hükümetimi
zin dâvayı benimsemiş olduğunu ve üzerine eğil
diğini bir kere daha öğrenmiş olmaktan doğan hu
zur içerisinde, başta Sayın Bakan olmak üzere bü
tün Hükümete teşekkürlerimi arz ederim. Temen
ni edilir ki, bir dahaki senelerde böyle bir olay
dan dolayı burada bu şekilde iç kanatıcı mevzu-' 
lan konuşmak zarureti karşısında kalmayız. (Bra-
vfo sesleri.)^ 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

2 nci soruya geçiyoruz; 
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2. — Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'un, 

Toprak reformunun bu yıl gerçekleştirilmeye 
başlanmasiyle ilgili her hangi bir çalışma yapıl
makta olup olmadığına dair sorusuna Tarım Ba
kanı Cavit OraVın sözlü cevabı (6/233) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Şükrü Koç 
buradalar, ilgili Bakan da buradalar. Soruyu oku
yoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
. A ş a ğ ı d a k i sorumun Tarım Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına, delâletlerinizi 
saygiyle arz ve rica ederim. 

1.3.1962 
Aydın Milletvekili 

Mustafa Şükrü Koç 

1. [Hükümet programırida zikredilen toprak 
reformunun bu yıl gerçekleştirilmeye başlanma
siyle ilgili her hangi bir çalışma yapılmakta mı
dır? 

2. Memleket nüfusunun % 80 ninin tarım 
ekonomisine bağlı olduğu bildirildiğine göre, bu 
nüfusun ne kadarı ne miktarda toprağa sahiptir? 

.3. Hiç toprağı olmadığı halde geçimini ta
rıma bağlamış vatandaşlarımızın sayısı nedir? 

4. Tarımla geçinen köylülerimizin millî ge
lirdeki hisseslerinin oranı nedir? 

5. Köylünün tarımdan elde ettiği millî gelir 
oranını yükseltmek için 1962 (bütçe yılında prog
rama alman işler nelerdir? 

6. Türkiye'de toprak ağalığı mevcut mudur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 

— Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Şükrü Koç'
un sözlü sorularına cevap arz ediyorum. 

Sual 1 : Hükümet programında zikredilen 
Toprak Reformunun bu yıl gerçekleştirilmeye 
'başlanması ile ilgili her hangi bir çalışma yapıl
makta mıdır? 

Cevap 1 : Toprak Reformu kanun tasarısı üze
rinde Bakanlıktaki çalışmalar devam etmektedir. 
Tasarının kısa zamanda hazırlanarak Yüksek Mec
lise şevki sağlanacaktır. 

Sual 2 : Memleket nüfusunun % 80 inin ta
rım ekonomisine bağlı olduğu bildirildiğine göre, 
bu nüfusun ne kadarı ne miktarda toprağa sahip
tir? 

Cevap 2 : Ziraatle meşgul nüfusun ne kadarı
nın ne miktarda toprağa sahibolduğu üzerinde 
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maalesef gerçeğe yakın istatfetikî bilgiler mevcut 
değildir. Bu hususta 1952 yılında İstatistik Genel 
Müdürlüğünce hazırlanmış olan ankete göre zira
atle meşgul nüfusun % 72,6 srç. araziye bizzat sa
hip olanlar, ve % 21,5 u kısmen araziye saüıip 
olan çiftçileri teşkil etmektedir. Ortakçılar 
% 2,5; kiracılar % 0,6 ve ziraat .işçileri % 0,4 ü 
teşkil etmektedir. Yine aynı istatistiğe göre; 200 
dönüme kadar olan işletmeler çiftçilerin % 92,8 
ünü teşkil etmekte ve bunlar arazinin %ö<8,6 si
ni işletmektedirler. 200 ilâ 700 dönüm arasında
ki işletmeler çiftçi sayısının % 4,9 una tekabül 
etmekte ve bunların işledikleri arazi bütün arazi
nin % 21 ini, kaplamaktadır. 700 dönümünden 
yukarı işletmeler ise çiftçilikle meşgul nüfusun 
%o 8 i olup, işledikleri arazi bütün arazinin % 19,6 
sidir. Bu rakamların sıhhatine inanılsa dahi 10 se
ne zarfında olan değişikliklerin ne istikamette 
tesir yaptığı bilinmemektedir. 

Soru 3. — Hiç toprağı olmadığı halde ge
çimini tarıma bağlamış vatandaşlarımızın sayı
sı nedir? 

Cevap 3. — Ortakçı ve kiracıların 1952 ista
tistiğine göre miktarı 71 000 olarak götürül
mektedir. Buna 10 000 işçi de ilâve edilirse 
81 000 olduğu görülür. Ancak bu rakamın son 
yıl zarfında artmış olduğu kuvvetle tathmin 
edilmektedir. 

Soru 4. — Tarımla geçinen köylülerimizin 
millî gelirdeki hisselerinin oranı nedir? 

Cevap 4. — Tarım sektörünün millî gelirde
ki oranı % 42 ilâ % 53 arasında oynamıştır. Son 
yıllar göz önünde tutulursa ve köylerde oturan 
nüfusu tamamen tarımla meşgul nüfus olarak 
kabul edersek nüfusumuzun % 68,3 nün millî 
gelirin % 42 sini sağladığı anlaşılır. 

Soru 5. — Köylünün tarımdan elde ettiği 
millî gelir oranını yükseltmek için 1962 bütçe 
yılında programa alman işler nelerdir? 

Cevap 5. — Bu işler çok çeşitli ve yaygın
dır. Ancak en mühimi olarak ziraatle meşgul 
nüfusun eğitimi, öğretimi başta olmak üzere ta
rımın her sahasındaki araştırmalar, hayvancı
lık, zirai sulama ve toprak muhafazası, nebat ve 
hayvan hastalık ve zararları ile mücadele orman-
flarımızm geliştirilmesi, korunması ve ağaçlan
dırma projelerini zikretmek isterim. 

Bunlardan başka ziraat iktisadi sahasında 
kredilerin genişletilmesi ve düzenli bir şekle 
konması, gübre fiyatlarmin ucuzlatılarak daha 
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fazla kullanılmasının teşviki 1962 yılı progra
mının başlıca unsurlarıdır. 

Sual 6. — Türkiye'de toprak ağalığı mevcut 
mudur? 

Cevap 6. — Yukardaki verdiğim rakamlar
dan da anlaşılacağı veçhile 700 dönümden yu
karı çiftliklerin nisbeti % 08 olmasına rağmen, 
bunlar mevcut arazinin % 19,6 sına sahip bu
lunmaktadırlar. Bunların ortalama büyüklü
ğü ancak 1 800 dönümden ibaret gibi görünü
yorsa da bâzı mahdut bölgelerde geniş ölçüde 
ortakçılık ve kiracılık sistemine istinadeden bü
yük mülkler de bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarımın toprak ağalığından ne 
kastettiklerini bilmiyorum. Eğer büyük arazi 
sahibini kastediyorlarsa, bu mânada bâzı böl
gelere münhasır olmak kaydiyle vardır denebi
lir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Tarım 
Bakanının sözlü soruma cevabını dikkatle din
ledim. Kendilerine teşekkür ederim. Ancak, so
ruma cevap olarak burada beyan buyurdukları 
bilgiler, her hangi bir gazete makalesindeki bil
gileri aşmamaktadır. 

Biliyorsunuz, toprak reformu meselesi Ata
türk devrimlerinden birisi olarak 1923 ten beri 
Türk Milletini ilgilendirmektedir ve zaman za
man Mecliste bu konularla ilgili olarak hareket
ler görülmektedir. Büyük Atatürk, bu devrimin 
daha sonraki özel bir kanunla yapılmasına ka
dar, Medeni Kanunda 'bâzı hükümler getirmek 
suretiyle, o zaman o haliyle bırakmıştır. 1945 te 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu adı altında 
4753 sayılı Kanun çıkartılmıştır. Ancak, 4753 
sayılı Kanun daha ziyade Devlete aidolan ara
zinin topraksız köylüye üçer, beşer, onar dö
nüm olmak üzere dağıtılması maksadından 
başka bir hedefe varamamıştır. Nitekim, 1945 
senesinden beri uygulanan bu kanun sonunda 
Türkiye'de, topraksız köylüye, Hazine arazisin
den 16,5 milyon dönüm, vakıf arazisinden 650 
bin dönüm, şahıslardan kamulaştırılmış olan ara
ziden 188 bin dönüm olmak üzere takriben 
17,5-18 milyon dönüm arazi dağıtılmıştır. An
cak dağıtılan bu araziler, kendilerine arazi ve
rilen vatandaşlar tarafından ıstırapların dindiril-
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mesi, zirai istihsalin artırılması gibi esas sosyal 
ve ekonomik maksatlara yardımcı olamamış, da
ha çok, köylüye verilen birkaç dönümlük arazi
nin kısa bir zaman sonra başkalarına devredil
mesiyle, aynı meseleler tekrar ortaya çıkmıştır. 
Bu bakımdan, toprak reformu dediğimiz zaman, 
1945 te çıkarılmış olan kanundaki gibi, yalnız 
arazi dağıtımını anlamamak gerekir. Toprak re
formunun esas hedefi; toprakla toprak üzerin
de çalışan insanların münasebetlerini düzenli-
yen. ve sosyal, ekonomik kalkınmamızın başlıca 
faktörlerinden birisi olan zirai gelişmeyi sağla
mak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak 
imkânını yaratmaktır. Görüyoruz ki, şimdiye 
kadar bu konuda radikal bir harekete girişil
miş değildir. 

Sayın Tarım Bakanı «reform kanunu hazır
lanmaktadır» buyurdular, 27 Mayıstan sonra 
da üzerinde en çok konuşulan meselelerden 
birisi de bu idi, Kanun tasarısı hazırlanmıştı. 
Burada birkaç ay evvel bu tasarının yakında 
Meclise sevk edilmek üzere 'bulunulduğu (Baş
bakan ve 'Tarım Bakanı tarafından beyan edil
miştir. 

Birkaıç gün evvel, parlmanter bir demokra
tik sistemden ümidi kesmek gibi bâzı cereyan
ların bulunduğu zamanda, en çok istismar mev
zuu olan ve Meclis çalışmalarından ümidini 
kesmek istidadında bulunanların öne sürdükle
ri mazeretlerden birisi Parlâmentonun gerçek 
memleket dâvalariyle meşgul olmadığı, toprak 
reformuyla ilgilenmediği hususuydu. 'Bu yolda 
bâzı iddialar ortaya atılmıştır. Hattâ bu iddia
lar mesul Devlet büyükleri tarafından teyid-
edilmiştir. Bu bakımdan, Türkiye'de demokra
tik bir rejimin geliştirilmesi ve yürütülmesi 
için Parlâmentonun sosyal reform meselelerine 
parmak basması ve faal nüfusun % 80 ini teş
kil eden 12 milyon vatandaşın başlıca meselesi 
olarak zirai istihsaldeki millî gelir artışının, baş
lıca aracı olan toprak ve zirai reform meselele
rinin süratle Meclise getirilmesi lâzımdır. Sayın 
Bakanın 1952 anketlerine göre beyan ettikleri' 
rakamlar ile yine Ziraat Mühendisleri Odası ta
rafından ve Millî Birlik Komitesi zamanında ha
zırlanmış rakamlar arasında benzerlikler ve 
ayrılıklar var... Meselâ Türkiye'mizde ziraat ya
pılabilen toprakların miktarı 200 - 220 milyon 

ı dönüm olup bu miktann % 55 i, ziraat nüfusu-
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mm % 15 i tarafından işgal edilmiş ve işletil- ,ı 
miş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bugün Hazinenin elinde ne 
kadar arazi bulunduğu ve bunların kimler tara
fından ve ne şekilde işletildikleri ve tapu dışı 
arazilerin miktarı hakkında ilgili Bakanlık ve 
dairelerin hiçbirinde sıhhatli bir bilgi yok. Dev
let arazilerinin özel şahıslar elinde fuzuli işgal 
altında bulunması bâzı hâdiselerle kendini gös
termektedir. 

!Sjk sik gazetelerde, birçok yerde köylülerle 
ağalar arasında çatışmalar olmaktadır. Meselâ 
geçenlerde Maraş'ta olduğu gibi, büyük (grup
lar halinde köylüler gelmişler, Devlet arazisini 
- ki şahısların tasarrufundaymış - işgal etmişler
dir. -Filân yerde arazi sahibi ağalarla, köylü
ler arasında çarpışmalar vuku bulmuştur. Bu 
durum doğrudan doğruya 'Sosyal dengesizliğin 
bir tezahürü olarak meydana gelmektedir. Bu 
bakımdan cemiyetimizi sıhhatli istikamette yü
rütebilmek için Meclis olarak, Hükümet olarak I 
büyük meselelerimizden olan toprak reformu 
meselesine süratle ve radikal bir şekilde par
mak basmak, gerekli tedbirleri almak lâzımdır. 
Ve bunda artık gecikmemek de gerektir. Bu ka
nunun bir an evvel getirilmesini Hükümetten 
tekrar istirham ediyorum. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) I 

BAŞKAN — Tarım Bakanı, buyurun. I 
TARIM BAKANI OAVÎT ORAL (Adana) 

— Muhterem arkadaşlarım, buradan arz ve 
ifade ettiğim rakam! arın gazetelerde görülen 
rakamlardan ibaret olduğunu beyan buyurdu- I 
lar. Elbette aynı rakamlar olacaktır. Tarım I 
Bakanı veya Tarım Bakanlığı kendi kendine I 
rakam icadedecek değil. Mevcut istatistiklere I 
göre elimizde bulunan rakamları arz etmiş bu- | 
lunuyorum. Bunun dışında başka bir şey arz I 
etmeme imkân yoktur. 

Bu memleket arazisinin kadastrosu henüz 
tamamlanmamıştır. Devlete ve şahsa aidolan 
arazi tesbit edilmemiştir. Böyle bir durum kar- I 
şısmda, mesul bir insan, «Arazinin şu kadarı I 
Devlete, şu kadarı şahsa aittir.» diye bir be- I 
yanda bulunamaz. Elimizdeki istatistikler ne I 
ise ona göre cevap arz etmek durumundayız. 

Toprak reformuna gelince : Muhterem ar- I 
kadaşım bir kanun hazırlandığını söylediler. 
Evet, gelecek kanunlardan biri, memleketin I 
sosyal ve ekonomik bünyesini çok ciddî bir §e- | 
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kilde ilgilendiren bu kanunun üzerinde hassa
siyetle ve devamlı olarak çalışmaktayız; Bu 
hususta gösterilecek acelenin, hiçbir faydalı 
netice vermiyeceğine kaaniim. Tabiîdir ki bu 
kanun ne kadar iyi hazırlanacak olursa tatbir 
katı ve neticesi de o kadar iyi olacaktır, müspet 
olacaktır. Bu bakımdan, arkadaşımın bu de
rece istical göstermemesi gerekmektedir. 

Memleketin bünyesini ilgilendiren bu kanun, 
çok iyi hazırlanmak zaruretiyle karşı karşıya
dır. Biz bunu yapmaktayız ve zannediyorum 
ki bitirilmesi, uzun sürmiyecektir. Kısa bir za
manda Yüksek Meclise takdim edileceğini tah
min ediyorum. . 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, Yılanların öcü ismindeki eserin tem
silinin ne sebeple durdurulduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
İkinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

4. —: İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, Altınel Kolektif Şirketine hangi 
illerde kaçar aded ilkokul binası inşaatı ihale 
edildiğine ve inaşatın istenilen zamanda ve ev
safta yapılıp yapılmadığına dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Emin Paksüt ve Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi İncesulunun sözlü cevaplan 
(6/239) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen
dim? Burada... ilgili Bakanlar burada... So
ruyu okutuyorum. 

28.3.1962 
Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıda sorduğum hususların, Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanları tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ve talebederim. 

Hüsamettin Tiyanşan 
İstanbul Milletvekili 

1. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanunu
nun tatbik edilebilmesi maksadiyle, 1961 sene
sinde, «Altmel Koli. Şirketi» ne hangi vilâyet
lerde kaçar aded ilkokul inşaatı ihale edilmiş
tir. Bu okulların maliyeti nedir? 

2. Şirket mevzuubahis ilkokulları taahhüd-
ettiği ayda bitirerek teslim etmiş, miçür? 
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3. Bu tip inşaat memleketimizin bünyesine 

uygun mudur? 
4. Bu okullardan bir çoğu iki ay gibi bir 

zamanda, kullanılamaz bir hale geldiğine göre, 
ihaleyi yapanların ve mütaahhit şirketin hak
kında kanuni takibat yapılmış mıdır? 

5. Zaruretler dolayısiyle muvakkaten tes
lim alınarak, tedrisata başlanılan, bilâhara tah
liye edilerek öğrencileri civardaki evlerde ted
risat yapan bu okulların onarımı veya yenileri
nin yapılması hakkında Bayındırlık ve Millî 
Eğitim Bakanlarımız ne gibi tedbir düşünmek
tedirler? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, buyu
runuz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ ÎNCESU-
LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Hüsamettin Tiyanşan arkadaşımızın suallerinin 
Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendiren cephesine 
cevaplarımı arz ediyorum: 

1. 222 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi ge
reğince 1961 yılında 9 ilde yapılacak ilkokul
lar, Bayındırlık Bakanlığı tarafından ele alın
mıştır. Bunlardan hangi illerde, kaç okulun, 
hangr mütaahhitlere ihale edildiği ve her biri
nin maliyeti hakkında Bayındırlık Bakanı ıbilgi 
arz edecektir. 

2. Aynı Kanunun 69 ncu maddesi gereğin
ce inşaatı tamamlanan okulların katî kabulleri 
Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta ve ancak 
katî kabulleri yapılan okullar bir protokolle Ba
kanlığımızca devrolunmaktadır. 

1961 yılında merkez ihalesi suretiyle yaptı
rılan okulların Bakanlığımıza devri hususun
da henüz bir muamele cereyan etmemiştir. 

3. 13 .11.1961 tarihinde yapılan valiler 
toplantısında bu tip inşaatta kullanılan özellik
te eternit ve.heraklit gibi malzemenin mahallî 
şartlara göre uygun olmadığı, çatı şekli ve üze
rine valiliklerin yazılı mütalâaları da alınarak, 
keyfiyet Bayındırlık Bakanlığına intikal etti
rilmiştir. 

4. îhale, Bayındırlık Bakanlığınca yapıldığı 
için mütaahhitlerle olan münasebetler adı geçen 
Bakanlık tarafından takibedilmektedir. 

5. Kabulü yapılmamış olmakla beraber, za
ruretler dolayısiyle muvakkaten teslim alına
rak öğretime açılan okullardan bir kısmında 
arızalar olduğu, illerden gelen yazılardan öğ
renilmiştir. Bunların tamir ve ıslahı hususu Ba

yındırlık Bakanlığına intikal ettirilmiş bulun
maktadır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı, buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT 

(Ankara) — 'Soru sahibi arkadaşıma her şey
den evvel bana bir açıklama fırsatı verdiği için 
teşekkür ederim. Bayındırlık Bakanlığının yap
ması icabeden yatırımlarla herkesin ilgilendiği 
aşikâr, ama yatırımlara geçmeden önce yatırım
lar üzerinde etüt yapılmazsa, plân ve projeler 
için hazırlık yapılmazsa, yalnız mütaahhit de
ğil, mütaahhitle birlikte Devlet ve dolayısiyle 
Türk Milleti zararlara uğrıyabilir. Şimdi arka
daşımızın sormuş olduğu soru, 222 sayılı Kanu
na göre fevkalâde yüksek ve ideal bir hizmet 
yapacak olan, memleketin ilk öğretim ve eğitim 
meselesini süratle hallini hedef tutan bir kanu
nun ilk tatbikatında, acele yüzünden husule ge
len müşküllere tam örnek, üzüntülü örnek teş
kil ediyor. 

Muhterem soru sahibi arkadaşımın soruları
na ben de sırasiyle, Bayındırlık Bakanlığı adı
na arzı cevap ediyorum: 

Bu iş, 222 sayılı Kanunun ilk tatbik ve de
neme yılı olan 1961 in Haziran ayında yapıl
mış olan bir kısım ihalelere taallûk etmektedir. 
Geçen sene, Millî Eğitim Bakanı arkadaşımın 
arz ettiği gibi, yalnız 9 ilde Millî Eğitim Bakan
lığının bildirisi ve verdiği programa •göre mer
kez ihalesi yapılmıştır. Bu, topyekûn mektep 
ihalelerinin % 12 si tutarındadır. 

Sorudaki firmaya İstanbul'da 23, ikinci grup 
olup altı ili ilgilendiren Adana grupunda 154 
ve Ankara'da 11 ilkokul binası ihale edilmiştir. 
Bu Adana grupu dediğimiz gruptaki ihalelerin 
içinde illere göre sıralama şöyledir : 

Adana 
Niğde 
îçel 
Maraş 
Gaziantep 
Antakya 

27 
7 

17 
30 
33 
40 

yekûn 154. Şu halde bütün bu üç gruptaki iha
lelerin bina sayısı 188 i bulmaktadır. Şimdi ya
pılmış olan bu ihalelerde mütaahhit firma ta
ahhüdünü sarih olarak ifa etmiş midir? Etme
miştir. Arkadaşlarım} hazırlıklar tamam olma
dan ihale yapılınca, bilfarz bina yapmak için 
arsa tahsis edilecek vaziyete gelmedikçe, muta-
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ahhitle dalha ilk anda yer teslimi meselesinde 
müşküller baş göstermektedir. Yine bâzı yerler
de arsa tedarik edilmemiş olması, bâzı yerlerde 
temin edilmiş olan arsaların inşaata müsaidol-
maması, bâzı yerlerde de arsa üzerindeki huku
ki ihtilâfların giderilmemiş olması itibariyle ih
tilaf durumu hâsıl olmuştur. Bu 'hal, bâzı saha
larda geniş gecikmelere sebebiyet vermiştir. 

Bir de projenin araziye aplike edilmemesin
den doğan müşküller vardır. Şu halde i'h'ale ilân
larının birbirini kovalamasını istemeden önce 
yapılması ieabeden böyle ciddî ön hazırlıklar 
vardır. Projenin tam olarak 'hazırlanmamış ol
ması, arsanın temin edilmemiş bulunması veya 
projenin arsaya aplike edilmemiş olması, gibi 
müşküller sebebiyle veya mütaahlhide ait bâzı 
kusurların mevcudiyeti 'hukuki ihtilâf konusu! 
olabilecektir. Bu mütaa'hhit vecibesini zamanın
da ifa etmiş durumda değildir. Halen Adana 
bölgesinde müsait durumda olan okullar, ak
saklık ve eksiklikleri tesbit edilmek suretiyle 
tesellüm muamelesine tâbi tutulmaktadır. İki 
gün evvel aldığım bilgiyi arz ediyorum. 94 ya
pı tesellüme salih görülmüştür. Diğer çalışma
lar devam ekmektedir. Ankara'nın II yapısı te
sellüme hazır diye bildirilmiş ve bunun için bir 
heyet teşkil edilmiştir. îlk heyette 'bir ayrılma 
olduğu için, yeni bir 'heyet teşkil edilmiştir. Bu 
heyet bugünlerde bu binaların tesellümü ile 
meşgul olacaktır. 

İstanbul kısmı üzerinde, Sorunun diğer bir 
kısmına cevabolarak temas edeceğim veçhile, 
bâzı noktalar vardır. 

Bu tip inşaat (memleketimizin bünyesine uy
gun muldur? 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimizin 
bünyesine uygun olarak çok çeşitli yerlerde, 
muhlteldlf sahalarda, muhtelif binalar yapılabi
lir. Soru 'sahibi arkadaşımın (kastını anlıyorum, 
•kendisine ihak veriyorum. Demin Millî Eğitim 
Bakanı arkadaşımızın da arz ettiği gibi, pre
fabrike malzeme ile Türkiye 'nün muhtelif yer
lerinde inşaat yapİnaK fikri uygun düşmemiştir. 
Memleketimizde prefabriken malzemesinin ma
liyetleri düşürmek, inşaat surelerini lusaLtfmak 
gibi fazileti vardır. Bu fazilelftten müstefiidol-
maik için yapılacak olan binanın .mahiyetini, 
nerede yapılacağını, hiangi ölçüde bu malzeme
den faydalanılacağını derinliğine ©tüt etmek lâ
zımdır. Bunlar yapılmamış olduğu için bu se-
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neki çalışmalarımızda bu şelkilde ilkokul yapı
mını reddettik arkadaşlar. Devlet yapısında bu 
şekilde malzemenin kullanılmasının doğru al
madığı kanaatine sahip bulunmaktayız. 

Şimdi bu okulların birçoğu arıza göstermiş
tir ; bu 'bakımdan, firmalarla ihaleyi yapanlar 
hakkında bir soruşturma var mıdır? şeklinde 
sual sormuş olan arkadaşıma şunu arz edeyim. 
Beraati ziımımet, hüsnüniyet asıl olduğu kabul 
ediilıimce, nihayet ikaoıun'ların verdiği yetkinin 
Ikullanılmiası yönünden Ve aıslında teknik bakım
dan kabili mütalâa olan prefabrike imalât ile 
ihalenin yapıllmış olması hâdisesinde suç unsu
ru kabul etmeye bendeniz imkân göremiyorum. 
22i2 sayılı Kanunun geçici beşinci maddesine ve 
308 sayılı Kanuna göre yapılan ve 1961 Hazira
nında vukubulan bu ihale bendenize bir vazife-
suiistimali şeklinde görünmüyor. Bendeniz bu 
inançtayım. Arkadaşımın elinde daha geniş Ve 
ibilımediğimiz bilgiler varsa 1 Itfetsdnler. Fakat 
bizce böytle bir durum görülmüyor. Esasen o 
tarihte ihaleyi yapanların 'büyük (kısmı halen 
Bakanlığım camiasında çalışmamaktadır. 

Sonra, mütaahlhidin haklı veya haksız oldu
ğu cihetine gelince; (bu husus mukavele ahkâ
mı meselesidir. Bunu da titizlikle takabedeceği-
mize arlkadaşımızm itimat buyurmasını rica ede
rim. 

Arkadaşlar; bu okul binalarının tesellüm 
muameleleri yapılmamış loiduğulna' göre, muka
vele hükümleri dâhilinde ımütaahhide gerekli 
talimat verilmiştir. Bunları ıslah etmek teknik-
man mümkündür. Bunu yapmadığı takdirde 
mukavelenin ve mevzuatın tâyin ettiği esaslar 
dâhilinde hukuki neticeler elde edilecektir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tüyanşan. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 
Muhterem Başkata, muhterem Meclisin siaym 
üyeleri, muhterem Hükürtföt Erkânı; 

Bayındırlılk ve Millî Eğitim Bakanlarının 
soruma karşı gösterdikleri yakın alâkalarından 
ve bendenizi, Mlvesiyle muhterem Meclisinizi 
aydınlatmış olmalarından dolayı kendilerine has
saten teşekkür ederim. Yalnız, elkslik kalmış 
birkaç hususu da (tetkiklerimden istifade ederek 
arz etmeye çalışacağım. 

Bayındırlık Vekâleti Millî Eğitim Bakanlı
ğından 49 milyon liralık bir aktarma tahsisatı 
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olduğu halde mezkûr tarilhte bu ilk okul ve loj
man inşaatları için 80 - 90 milyon üiira tutarında 
ihale yapılmıştır. 

Her şeyden evvel üç ay gibi kısa bir zaman
da ibu kadar seri inşaatı ihale eden ve eksiksiz 
yapılmasını şart koşan Bakanlık elinde bu iş 
için kâfi paıra bulundurmaktan ve mütaahhide 
şartnamesi ve mukavelesi gereğince her yirmi 
günde ödiyeceği miktarı ödemediğinden, hem iş 
sahibi zor duruma düşürülmüş hem de tbu okul
lardan (beklenilen hizmet görülememiştir. 

222 sayılı Kanunun 69 ncu maddesinde : 
(Yıllık inşaait programlarının gecikmemesi için 
gerekli tedbirleri almaktan Bayındırlık Bakan
lığı sorumludur) hükmüne ıgöre bu halden bi
rinci derecede zamanın Bayındırlık Babanının 
sorumlu olması iktiza eder. 

- Yine 222 «ayıttı Kanunun 61 nci tmadidesi 
(Okul binalarının yapılacağı arsaları suyu, ha
vası elverişli ve öğrencilerin kolayhikla gidip 
gelefbilecekleri bir mahalde olması göz önüjnde 
(tutulur) der. 

Aynı kanunun 62 nci maddesinde de (İlk
okullara tahöis edilen arsaları Valilik Maliye ve 
diğer idarelerce parasız tahsis olunur) demek
tedir. 

Bu maddelere göre ilkokulların ihalesi ya
pıldığı anda bu arsaların inşaata hazır vaziyette 
bulunması lâzımgelirdi. 

Tatbikata gelince, vaziyet buna taban taba
na zıttır. Mütaahhidin şartnamesinin 22 nci 
maddesinde; (Bu işe ait vaziyet, plân, proje ve 
mukaveleleri eklidir. Fiilen ve mahallen ayrıca 
yer teslimi yapılmıyacaktır) denilmektedir. Bu 
şartlar dâhilinde istanbul'da yapılacak 23 aded 
ilkokulun ilk bir ay içinde arsaları bile tama
men bulunamamış, bulunan arsalar da göl ve 
bataklık halinde veya projede gözüken inşaatın 
tatbikine imkân olmıyacak derecede arızalı ve 
sarp yerler gösterilmiştir. Bâzı arsalar da okul 
inşası için çok dar olduğundan fosseptik çukur
lar hemen temelin 1,5 metre yakınma kazdırıl-
ması neticesi alt yapı kaymalarına sebebolmuş-
tur. 

iş sahipleri bunları zamanında defalarca 
Bayındırlık Bakanlığı istanbul Bölge Müdürlü
ğüne bildirmemiş. Ne yazık ki, oradaki zat tam 
salâhiyetle bu işin böyle yapılmasını emretmiş
tir. Bütün bunlara rağmen arsalardaki imkân
sızlıklardan tek katlı bir blok olarak gözüken 
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bâzı okullar iki katlı tek blok haline getiril
miştir. 

Diğer vilâyetlerde bu kadar aksilik zuhur 
etmemiş, çalışma şartlarının daha güç olmasına 
rağmen aynı iş sahipleri o vilâyetlerde okulları 
zamanında yetiştirebilmişlerdir. 

İstanbul'da yapılan okullara ait iki misal 
vereyim. Meselâ, Beyoğlu'nda ve Telsizler de
nilen semtlerde okulların ihalesi yapılarak pro
jeleri verilmiştir, Fakat Beyoğlu'nda böyle bir 
arsa yoktur, Telsizler'de de yoktur. Üstelik TdUf 

sizler'de böyle bir arsa olsa dahi imar Müdür
lüğü buraya okul inşaatına müsaade etmemek
tedir. Bereket versin ki, hayır sahibi bir vatan
daş başka bir yerde bir arsa vermiş ve okul ora
ya yapılmıştır. 

Bütün bu düzensizlikler ve malî imkânsız
lıklar içinde bu okullar yapılmış, ve yukarda 
bahsettiğim hatalardan dolayı büyük bir kısım 
alt yapılar kaymış ve tehlikeli çatlaklıklar hu
sule gelmiştir. Halen bu okulların öğrencileri 
civardaki büyükçe evlerde Anayasamızın 50 nci 
maddesi hilâfına ve maalesef çok fakir bulunan 
velilerinin ödediği aylık ücretlerle öğrenim yap
maktadırlar. 

Yine 222 sayılı Kanunun 61 nci maddesine 
aykırı olarak bu okullara birer patika yol dahi 
yapılamadığından zavallı yavrular bellerine ka
dar çamur içinde okula gidip gelme mecburiye
tinde bulunduklarından, yarı yarıya boğmaca 
ve zatürree gibi hastalıklardan yatmaktadırlar. 
Kanaatimce bu yılki tedrisattan bu okulların 
da öğrencileri katiyen istifade edememişlerdir. 
Çünkü, halen evlerde üçlü tedrisat yapmakta
dırlar. Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı
nın zannederim bu okullar için yaptırdığı (Sıra, 
masa, dolap gibi) eşyalar halen o civar ardiye
lerde sular içinde çürümektedir. isterlerse Sa
yın Bakana misaller verebilirim. 

Yine üzerinde durmak istediğim bir mevzu 
da istanbul'da 150 liraya yapılacak bir parça
nın (Sıra, masa, dolap v. s.) ta izmir'de ihftle 
edilerek 450 - 500 liraya maledilmiştir. Haddi 
zatında sıra, masa, ve dolap gibi eşyanın istan
bul'da çok daha ucuza maledilebileceğini yine 
alâkalılara hatırlatmak isterim. 

Bu devre, bu keşmekeş içinde ziyan olup git
miştir. öğrenim devresi bitmek üzeredir. Her 
iki bakandan da istirhamım, hiç değilse bu ta~ 
til devresinde yapılan bu okulların tamiri veya 
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imkansızsa yenilerin yapılarak gelecek yılda çe
kilen bu ıstıraba bir son vermeleridir. 

Aksi halde, tahsil uğruna küçük yaşta sıh
hatlerini ve hattâ hayatlarını kaybeden yavru
ların vebalini hep beraber çekeceğiz. Hürmet
lerimle. 

"'BAŞJKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem soru sahibi arkadaşımın 
konuşmasını, firmanın olaydaki haklılığını mü
balâğa eden kısımları hariç, tamamiyle mâruzâ
tımın bir devamı olarak görüyorum. 

Demin arz ettiğim gibi, idare ile mütaahhit 
arasındaki karşılıklı menfaatleri hukuk yönün
den, mevzuat çerçevesi içinde tesbit etmek va
zifemizdir. Buna devam edeceğiz. Soru sahibi 
arkadaşım, mütaahhit firmanın gecikmelerinde, 
Bakanlığın aşırı kusurlarının bulunduğuna, pa
ranın ödenmemesine ve saire noktalara temas 
ettiler. O itibarla br noktanın mevzuat çerçe
vesi içinde, mukavele şartları dâhilinde ya
pıldığını belirtmek isterim. Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşımla bu sene bu meselenin esas
larını bir plâna bağladık. Bu sene, şu anda, 
sonradan tadil bahis mevzuu olabilir. Mem
leketimizde yeni baştan 1810 yeni ilkokul yap
mayı derpiş ediyoruz. Bu 1810 ilkokulun ya
pılması hazırlanmış plânlara göre olacaktır. 
Burada merkezde yapılmış olan bir toplantıda, 
67 ilden • gelmiş olan Bayındırlık müdürlerinin 
tetkik ve mütalâasından geçtikten sonra, tah
sisatları mahalline gönderilmiştir. Millî Eği
tim Bakanı tarafından etraflı bir tamim, keza 
tarafımdan etraflı bir tamim yapılmak sure
tiyle bu konudaki tereddütlerin hepsi berta
raf edilmiştir. Bu sene de aynı hataların tek
rar edilmemesi için tedbirler aldık. Bunları 
arkadaşımın sorusu vesilesiyle munzam olarak 
arz etmek isterim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
HÜSAMETTİN TÎYANŞAN (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; beni üzen şu noktayı 
cevaplandırmak için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. Ben hiçbir zaman bu mütaah-
ihit firmanın bir avukatı imişim gibi huzurunuz
da konuşmak istemedim. Haddizatında sözlü 
sorumu verdiğim zaman, mütaahhit hakkında 
ve'bu işe ismi karışanlar hakkında, icabeder-
se Meclis soruşturması açılmak üzere her hangi 
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bir tahkikat yapılmış mıdır diye düşündüm. 
Bu noktadan işi tetkik ettiğim zaman Bayın- \ 
dirlik Bakanlığının ödemelerde yaptığı gecik
me ki, bu 1 milyon 2 yüzelli bin liradır, bu 
ödenmemiştir. Hukukî sebepler ileri sürülmüş
tür. Fakat, bu hukukî sebepler, ödemelerde 
yapıldığı gecikmedir. Halen, daha, 1 200 000 
lira ödenmemiştir. «Hukukî sebepler» dedi
ler, haklıdırlar. Bu hukukî sebepler, müta-
ahhidin teslim etme tarihinden sonra vukua gel
miştir. Halbuki üç ay içinde ödenmesi lâzım-
gelen normal ödemeleri dahi, Bayındırlık Ba
kanlığı zamanında yapmamıştır. Bu suretle 
mütaahhitler zor durumlara düşürülmüştür. 

Ben burada, kendilerini savunmak imkâ
nı olmıyan insanların arkasından konuşmak 
için Bayındırlık Bakanlığını muhatap olarak 
aldım ve sorumu onlara tevcih ettim. Binaen
aleyh, bu firmanın avukatı gibi değil, İstan
bul Milletvekili olarak, bu meselede gördüğ'im 
aksaklıkları huzurunuzda belirttim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem soru sahibi arkadaşı
mın hassasiyetine hak vermemek mümkün de
ğil. Ama, kendisini bu yolda üzecek bir şey 
söylemedim. Dedim ki, mevcut mukavelenin 
çerçevesi içerisinde mütalâalar münasebetiyle 
elbette sonuna kadar mücadele edilecektir. Ar
kadaşımın beyanında, mütaahhidin gecikme
den mütevellit kusurunu tamamiyle bertaraf 
edecek gibi bir husus var. Nitekim şimdi ar- . 
kadaşım, mütaahhit firmanın alacağının öden
mediğini ifade ettikten sonra bunun, bir mil-••• 
yonnun üzerinde bir para olduğunu beyan et-. 
tiler. Mütaahhidin noktai nazarı bu yoldadır. 
Ancak şimdi şu safhada mütaahhide fazla para 
ödendiği iddiası da bilmukabele dermeyan edi
lebilir. Bu itibarla bir firmanın sebepsiz yere töh- • 
met altında kalmasına imkân vermemek, diğer ta- • 
raftan idarenin haklarını za'fa düşürmemek 
lâzım. Soru sahibi arkadaşımızı üzecek en kü
çük bir şey söylemediğimi ve ancak bu kısma 
mâtûf beyanını teyidedemiyeceğimi ifade edi--/ 
yorum. Tavzih ederim. . . . . • « 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millî Eğitim dâvamızın bir felsefesi ve sistemi 
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bulunup bulunmadığına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı 
(6/243) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(«Burada» sesleri) Bakan da buradalar, so
ruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Maarif Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına yüksek 
tavassutlarınızı arz ve istirham ederim. 

31 . 3 . 1962 
Aydın Milletvekili 

Eeşat Özarda 

1. Millî Eğitim davamızın bir felsefesi, bir 
sistemi var mıdır, varsa nedir? 

2. öğretim sistemimizde «millî» olan tara
fımız nedir? 

3. Talim ve Terbiye Dairesinin yaptığı 
«millî» vazifeler nelerdir? 

4. Senelerden beri tatbik edilen sistemli 
veya sistemsiz eğitim usulünün bir ahlâk buh
ranı yaratmakta olduğunu müşahade buyurdu
nuz mu? Müşahadeniz müspet ise tedbiriniz 
ne olacaktır? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, buyurun. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarımı; sayın 
Ayidın Milletvekili Reşat Özarda'nın Millî Eği
timin tamamını kapsıyan .sorularına cevabımı 
arz ediyorum. 

Millî Eğitim dâvamızın bir felsefesi vardır. 
Bir revizyona tâbi tutularak VII nci Millî Eği
lim Şûrasının itasvibiıılden geçen son şekli ili' 
Millî Eğitimimizin temel ilkeleri şunlardır : 

Millî Eğitim ülkümüz, Türk milletinin :bü-
tün fertlerini kaderde, kıvançta ve 'tasada or
tak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur et
rafında topla-mlak; ımillî, ahlâki, İnsani, üstün 
değerlerini geliştirmek, milletimizi hür düşün
ce, sosyal zihniyetle demokratik düzenin hâkim 
olduğu, kişisel teşebbüse ve toplum sorumlulu
ğuna değer veren bir anlayış içinde bilgi, tek
liftik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağ
daş uygarlığın yapıcı, yaaıatıcı, seçkin bir or
tağı haline getirmektir. 

Bu ülküye ulaşmak için her yaştakileri eşit 
eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetleri
ne göre en üstün seviyede yetiştirmek; mille-
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timize ve insanlığa yararlı, iyi ve verimli yurt-
daşlar haline getirmek sosyal ve ekonomik kal
kınma programlarının uygulanması için gereken 
çeşitli vasıftaki insan gücünü hazırlamak millî 
eğitimin amacıdır. 

Bu sebeple Millî Eğitimin, yetişmesini sağlı-
yaıcağı yurttaş tipi özellikle : 

1. Toplumsal yönden : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin insan hakları

na dayanan, millî, demokraltik, lâyilk ve sıosyal 
bir hukuk Devleti olduğunu, Türkiye Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün bu
lunduğunu bilir ve Türk (inillötanin bir ferdi ol-
ı»ilanın Şerefini duyar ve sorumluluğunu kavrar'; 

b) Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
•devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet
lerine sahibolduğunu; dil, ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı 
gözetil'meikısizin kanun önünde eşit bulunduğunu, 
yaşaıma, madldi ve ımânevi varlığını geliştirme 
haklarınla, ikisi hürriyetine, 'dinî inanç ve kana
at hürriyetine sahibolduğunu kabul eder; 

c) Ailenin Türk Itoplumunujn temeli olduğu
nu bilir ve ona değer verir; 

ç) Türk devrimlerine bağlıdır; 
d) Kanunlara ve nizamlaıra karşı saygılı

dır; 
e) Millî kaynakları korur, değerlendirir ve 

geliştirir; 
f) îçinde bulunduğu şartları devamlı ola

rak iyileştirmeye çalışır; 
g) Genel refahın, bilimsel çalışıma ve iler

lemelerle sağlanacağını kavraır; 
h) Toplum olaylariyle ilgilenir ve toplum 

menfaatlerini kişisel menfaatlerin üstünde tu tar ; 
i) «Yurtta sulh, cihada sıüh» ilkesine (bağ

lıdır; 
2. Kişisel yönlden : 
a) Türkçeyi doğru olaralk konuşur, dkur ve 

yazaır; 
b) Kendisinin ve çevresinin sağlığını korur 

ve onları iyileştirmeye çalışır; 
c) öğrenme ve gelişme isteğine pratik ha

yatın gerektirdiği bilgi ve beceriklere sahiptir-,'' 
ç) Boş zamanlarını, kendisine ve topluma 

yanarh olacak şekilde okuma, güzel sanatlar, 
ıoyun, spor, gezi, eğlence, başjka yollarla değer
lendirir; 

d) Yurdunu sever, onu tanımaya ve tanıt
maya çalışır; 
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e) insanları sever, sayar, tabiatı, tabiî anıt 

vo güzellikleri sever ve korur; 
f) Ormanları sever ve güzelleştirip; 
g) Hayvanları sever, hayvancılığı gelişti

rir; 
h) Tarihî anıt veya eserlere ilgi ve saygı 

duyar, onları korur; 
i) Yurt savunnıasjıııı en kutsal ödevi bilir 

ve buna hazırlıklıdır; 
ı) Tecrübe- ve araştırmaya önem verir; mu-

hıaıkenıe yeteneği gelişmiş, müspet düşünce ve 
şahsiyet sahibidir; 
' j) Millî ve insani ruhu aksettiren güzel sa
nat eserlerini sever, bunların ruh gelişimindeki 
önemini Ikaıvrar, güzel sıanaltlar hareketleriyle 
yalkından ilgilenir, bunlarım yurt içinde ve dı
şında yayı'lmasına ve sevilmesine çalışır; 

k) Kenjdine güvenir, davranışlarını kont
rol eder ve iyiye yöneltir; 

1) Tenkidi eri iyi karşılar ve bunlardan fay
dalanır ; 

m) Olayları ve davranışları dakna yapıcı 
bir tenkidle değerlendirir, kanaatlerini medeni 
cesaretle savunul"; 

n) Teşebbüs kaibiliyeti gelişmiş, yurt hiz
metleri konusunda her yerde ve her sorumluluk 
yüklenmeye hazırlıklı ve isteklidir; 

3. Ekonomik hayat yönlünden : 
a) işe ve iş ımeslelk ahlâkına bağlı ve siaıy-

gıjıdır; verimli çalıştmakîtıan zevk duyar; 
b) içindeki yeterliğini (geliştirerek devanı 

ettirir; kendisinin ve çevresinin refahını artır
maya çalışır; 

c) Yeteneklerine uygun ilşi seçebilir; mes
leki vte ekonomik (başarının bilgi ve teknikle sağ-
Jariaicfcğınia inanır; 

ç) Tutuımlu, geçimini düzenlemeye mukte
dirdir; yatırımın kişisel ve toplumsal değerini 
kavrar. 

2. öğretini sistemimizin millî olan tarafı 
öğrencilerimizin Türk, öğretmenlerimizin Türk, ^ 
öğretim müesseselerimizin Türk ve hütün mille
timizin Türk oluşudur. Bütün bu insanlar ve 
müesseselerin millî hayatın icaplarına göre, 
kendilerini vatan için her dakika feda eclehi-
lecek ruhta oluşlarıdır. Türk kültürünün bü
tün inkılâplariyle birlikte öğretim müessese
lerimizde okutuluşu, öğretilişi ve bunun yetiş
mekte olan nesiller tarafından temessül edili
şidir. Bu temessül keyfiyetinin (bütün milleti-
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nıizce lâyık olduğu ölçüde benimsendiği kanaa
tindeyiz. 

Türk Millî Eğitimi, biraz evvel arz olunan 
esaslar dâhilinde çalışmaktadır. Bir iki yer
de müşahede olunan gayriahlâki münferit bir
kaç hâdisenin, bütün milletimize hiçbir suretle 
teşmil olunmaması gerekir. Aksi takdirde bu, 
noksan görüşün ifadesi sayılır. Bilimlerin üze
rinde de hassasiyetle durulmaktadır. 

Devirlerle birlikte içtimai anlayışlarda da 
değişiklikler olacağı tabiîdir. Tahsil kademe
lerimizin hiçbir basamağında istisnai olanlar 
bir yana gayriahlâki bir durum yoktur. Her 
hangi münferit bir ahlâksızlık hareketinin, 
daha, cemiyete taşmadan, smıf ve okulca men
fur görüldüğü muhakkaktır. Menfi hükümleri 
tamim etmekten çekinmeliyiz. Bu memleket, 
namuslu evlâtlarının omuzlarında durmaktadır. 
Ve ilelebet duracaktır. 

3. Yukarda arz edilen hususlar, Talim ve 
Terbiye Dairemizin, meşigul olduğu millî vazi
felerdir. 

4. Senelerden beri Millî Eğitimimizde tat
bik olunan eğitim sistemi, Türk eğitim siste
midir. 

Bugün memleketimizde, de bir ahlâk buhranı
nın mevcudolduğuna kaani değiliz. Olan hâ
diselerin gelişmesine mâni olucu tedbirlerin 
alınması şüphesiz lâzıım. Zabıta vukuatı mahi
yetindeki hâdiselerin bütün Türk Milletine 
teşmilini doğru 'bulmamaktayız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, konuş
mak istiyor musunuz ? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Buyuran. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Bal

kan, sayın milletvekilleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi müzakere 

edilirken yapılan tenkidlere cevap veren Sa
yın Bakan, bu arada : «.Türk Milletinin yarı
nının sahipleri olacak bugünkü çocuklarımı
zın yetiştirilmesi için millî eğitimin hangi gö
rüşe yöneleceği', bunun felsefesinin ne olacağım 
korusunu da şu şekilde cevaplandırmışlardı : 

«Millî Eğitim bünyesinde plânlama vesile
siyle yapılan İİ aylık çalışmalar sonucunda 
meydana getirilen ve Yedinci Millî Eğitim Şû-
rasınca testoit edilmiş bulunan millî eğitim il
kelerine göre, halkımızı, Türk Milletinin bü
tün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada or-
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tak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur et
rafında toplamak; millî, ahlâki, insani üstün 
değerlerini geliştirmek; milletimizi hür düşün
ce, sosyal zihniyetle demokratik düzenin hâkim 
olduğu, kişisel teşebbüse ve toplum zorunluğu-
na değer veren bir anlayış içinde bilgi, teknik, 
güzel sanat ve ekonomi bakımından çağdaş uy
garlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı ha
line getirmektir. 

Bu ülküye ulaşmak için her yaştakiler eşit 
eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetle
rine göre en üstün seviyede yetiştirmek; mil
letimize ve insanlığa yararlı, iyi ve verimli 
yurttaşlar haline getirmek; sosyal ve ekono
mik kalkınma programlarının uygulanması 
için gereken çeşitli vasıftaki insan gücünü ha
zırlamak, Millî Eğitimin amacıdır.» buyurmuş
lardı. 

Sayın Bakanın şahıslarına karşı derin hür
metim, kültür ve tecrübelerine karşı da son
suz itimadım vardır. Bu sorumun şahıslariyle 
asla ilgisi olmayıp tevcih etmekteki maksadım, 
senelerin ihmaline ve hattâ suikasdma uğramış 
olan millî eğitim politikamızın dejenere olmuş 
haline ve beliren ciddî tehlikeye işaret etmek 
ve bunun tedbirini almakta geciktiğimiz tak
dirde bugünkü millî eğitim sistemimizin ge
tirmesi mukadder millî felâkette hepimizin 
müşterek mesuliyeti olacağını tebarüz ettir
mektir. 

Muhterem Vekil Beyefendinin gerek bütçe 
münasebetiyle yaptıkları konuşmada ve gerek
se bugün verdikleri izahatta ifade ettikleri 
parlak fikirleri takdirle karşılamamak müm
kün değildir. Ancak, insicamlı ve manalı keli
melerle terkibedilmiş bu cümleler, eskiden beri 
işitmeye alıştığımız dogmatik fikirlerden ve 
parlak sözlerden (hiç de farklı olmayıp, tatbi-, 
katta her hangi bir fayda temin edeceği husu
sunda en küçük bir ümit dahi vermemektedir. 

içtimai bünyemizin, dimağı mesabesinde 
olup her türlü hareket tarzımızı şuurlu bir or
gan ıgibi sevk ve idare edecek olan merkez, 
Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bu (bakanlıkta gö
revli kimseler sabah saat dokuzda imza atıp 
mesaiye başlıyan, akşam beşte imza atıp daire
den çıkan, mekanik hareketlerle gününü gün 
ederi lalettayin memurlar kadrosundan ibaret 
kaldıkça, cemiyet olarak merhum Tevfik Fik-
retin, «Başsız deve» şiirinde veciz şekilde dile 
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getirdiği başsız gövdeden farklı bir manzara 
arz edeceğimize ihtimal vermemekteyim. 

Bugüne kadar maarifimizde millî terbiye-
.nin hudutlarını çizen, prensiplerini vâz'eden, 
gençliğe ve nesillere istikamet tâyin eden bir 
filozof, bir ilim adamı, bir terbiyeci yetiştire-
medik. Felsefesiz, sistemsiz terbiye ise bizi ni
hayet 'her ıgün karşılaşmakta olduğumuz tüyler 
ürpertici rezaletlere, korkunç bir iman ve ah
lâk boşluğuna, felâket uçurumunun kenanna 
kadar getirmiştir. 

Bugün hayat sahamızın her zerresinde mü
şahede edilen huzursuzlukların; ilmî, siyasi, iç
timai, iktisadi, sınai ve zirai sahalardaki çö
küntülerin anasını, meşru olmıyan ihtirasların, 
çekişme ve çelişmelerin menşeini, millî eğitim 
politikamızın sistemsizliğinde aramak ve bul
mak lâzımdır. 

Bizi üzüntüye ve bedbinliğe sevk eden cihet, 
bu hakikatin henüz lâyıkı veçhile anlaşılama
mış, içtimai dertlerimize isabetli teşhisin kona
mamış ve ciddî bir tedaviye başlanacağına dair 
en küçük bir emare görememiş olmamızdır. 

Millî Eğitim Bakanlığının Talim ve Terbiye 
Heyeti kendisine havale edilen en mühim millî 
mevzularda salâhiyetsizlik mazereti dermeyan 
etmekle işin içinden çıkmakta, ahbapların işini 
gören bir yaran «meclisi olmaktan ileri gideme-
mektedir. Esefle belirtmek isterim ki, bugün 
millî olan meselelerimizle en az ilgilenen vekâ
let Millî Eğitim Balkanhğıdır. 

Maarif sistemimizin bunca senelik tatbikatı, 
semerelerini vermeye başlamıştır. Her gün eli
mize bir gazete aldığımız zaman korkunç ha
berlerle karşılaşmaktayız. Ortaokul veya lise ta
lebelerinin kurduğu 'hırsızlık çeteleri, baskın 
yapılan randevu evlerinde yakalanan genç kız-
ler, top sakallılar çetesinin yeni marifetleri ve 
rezaletleri, öğretmenini döven talebe, bir idari 
tasarrufu protesto için dersleri boykot eden öğ
renciler ve nihayet bu Meclisin tasarrufu altın
da olup millî iradeye taallûk eden her icraata 
karşı protestolar, beyanatlar ve nümayişler, ga
zetelerimizin en sık tesadüf edilen haberleri 
arasına girmeye başlamıştır. Bilhassa son za
manlarda talebe suçları, trafik kazalariyle at 
başı yarış halindedir. Son bir aylık gazeteler
den ıgözüme ilişen başlıklardan birkaç tanesini 
zikretmekle ne halde bulunduğumuzu ve nere-
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ye gitmekte olduğumuzu kolaylıkla anlarız ka- I 
naatindeyim. 

«Talebelerin kurduğu otomobil hırsızlığı çe
tesi ele geçirildi.» 

«Ada vapurunda âlem yaparken yakalanan 
öğrenci kızlar» 

«Beş lise talebesinin kurduğu bir hırsız şe-, 
bekesi ele geçti» 

«Ders saatinde eğlenirken yabalandılar. 
Kızlı erkekli öğrenci grupu ile baskın yapan öğ
retmenler arasında itişip Ikakışmalar oldu.» 

«12 yaşında bir kız kaatil oldu.» 
«Barda rezalet çıkarıp kavga eden talebe

ler Adliyede foto muhabirimizi tokatladılar.» 
«iki üniversite talebesi genelevde rezalet çı

kardı.» 
«Âsi gençlik ıgrupu şehre dehşet saçtı. 1 ölü,. 

19 yaralı var.» 
«Üç kız öğrenci evlemnelk için evden kaçtı.» 
«Kadeşin süvarisi, ben böyle rezalet görme- I 

dim diyor.» I 
Nereye gittiğimiz artık açıkça görülmekte

dir. Bizi bu tehlikeli yola sevk edenlerin vebali I 
büyüktür. Bu istikameti değiştiremezsek bizim 
de vebalimiz büyük olacaktır. Yüksek Meclisin 
bu millî meseleyi lâyık olduğu önemle ele alıp 
vatanımızı millî bir felâketten kurtarması katî 
zarurettir. Bunu yapamazsak bir gün lanetle, 
başarabilirsek rahmetle anılacağız. 

Şimdi meselenin derinlilklerine inip bu millî 
hastalığın teşhisini koyalım. Bu teşhisi koya
lım ki, devasını bulmak mümkün olsun. Hasta
lığın başlıca sebeplerini aşağıda madde madde 
izaha çalışacağım : 

1. Ahlâk bozucu çocuk dergileri ve müs
tehcen neşriyat : 

Yurdumuzda ilkokul öğrencileri için çok 
faideli ve kıymetli dergiler çıkarılmaktadır. 
Bu öğretici ve terbiyevi dergileri çıkaranlara 
şükran 'borçluyuz. Ancak bunların yanında kov
boyluk, çetecilik, eşkıyalık gibi mevzuları ihti
va eden birçok da muzir neşriyat vardır. Kör
pe dimağlar bunların tesiri altında kalmakta
dır. 

Müstehcen neşriyat ise son senelerde 'gerek 
hayasızlık ve gerekse baskı adedi bakımından 
rekor teşkil eden bir seviyeye yükselmiştir. 
Komünizm yılanı bağrımıza çöreklenmiş, her 
gün kalblerimize korkunç zehirini akıtmakta
dır. Dinî terbiyenin fıkdanı dolayısiyle boş ka- | 
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lan vicdanlara müstehcen neşriyat ve (resim
lerle ahlâksızlık ve şehvet şırıngası yapılmak su
retiyle benliğimizde mânevi çöküntüler yaratıl
maktadır. Ne yazık ki, bunlara bigâne kalınmak
tadır. Hattâ bunlar himaye görmektedir. Bunlar
dan bir tanesi köylere kadar dağılmaktadır ki, arz 
ettiği tehlike ancak (Dehşet) kelimesiyle ifade 
olunabilir. Maksat, ve gaye, bizi milletçe topye-
kûn ve kestirme yoldan gidilerek en nazik yeri
mizden vurmak ve ahlâksızlık çukuruna yuvarla
maktır. Bu tehlikeyi gören Hükümet yok mu
dur? Ne yapıyorlar? Bu gaflet uykusu daha ne 
zamana kadar devam edecek? 

Bizden evvel bu sıraları işgal edenler, gel
mekte olan tehlikeyi hissederek 30 . 6 . 1927 ta
rih ve 1117 sayılı Kanunla «Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanunu» diye bir kattun çı
karmışlardı. Halen meriyette olan Ibu kanun iş
lememektedir. Işletilmemiştir. Belki bugünkü ih
tiyaca cevap verecek durumda değildir. Ama az 
çok faidesi olurdu. Bugün müstehcen ve yüz kı
zartıcı resimlerle dolu olarak çıkan bu dergi ve 
mecmualar yalnız küçükler için değil, büyükler 
için dahi tehlike teşkil edecek bir hayasızlık se
viyesine ulaşmıştır. Bu tehlikeli ve bozguncu fa
aliyete daha fazla seyirci kalamayız. Biraz evvel 
bir sözlü soruyu cevaplandıran Sayın Bakan, bu 
kanunu, ihtiyaca cevap verecek hale getirmek 
üzere çalışmalara başladığını beyan ettiler. Bu 
hareketlerini şükranla karşılar, kanunun bir an 
evvel Meclise getirilmesini istirham ederim. 

2. Gayriahlâki ve müstehcen filimler: 
Memleketimizde imâl edilen yerli filimlerin 

olduğu gibi ecnebi filimlerin de çoğu, küçük yaş
taki çocukların görmesine müsaidolmıyan mevzu
lara aittir. Açık saçık aşk sahneleri, gansterlere 
ait filimler ekseriyeti teşkil etmektedir. Hele yer
li filimlerde şehveti tahrik eden 'göbek sahneleri 
eksik olmaz. Bu filimleri 18 yaşından küçük 
olanların görmesi caiz değildir. Fazla sosyetik 
olanlarımız belki de bu sözlerimizden dolayı bizi 
gericilikle ithama kalkışacaktır. Çünkü bu da ye
ni icat bir komünist taktiğidir. Fakat bu gibile
re şunu sormak lâzımdır: Bugün 'biz Batı Alman
ya ve isviçre'den daha mı medeni ve müterakki 
bir milletiz? Halen bu her iki memlekette ve daha 
birçok Avrupa memleketinde 18 yaşını bitirmi-
yen küçükler, Maarif sansürünün menettiği fi
limleri (göremezler. 'Gazetelerde her gün okudu-
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gumuz hırsız çeteleri, aşk rezaletleri genç evlât
larımızın bu filimlerden öğrendiklerinin tatbikin
den başka bir şey değildir. Bunu yapmaya hak
kımız yoktur. Ahlaken düşmüş çocuklarımız ma
sumdur. Bu hareketlerin bütün günahı ve seyyi-
atı bizlerin omuzlarına yüklenmiştir. Cemiyet 
olarak, Maarif olarak, Meclis olarak suçluyuz. 
Gençlerin ahlâk ve terlbiye dışı hareketlerine şa-
hidoldükça onlara kızmaya 'hakkımız yoktur. ıKen-
di kendimizi suçlamamız ve kendimize kızmamız 
lâzımdır. Binaenaleyh bizde de talebe olsun ol
masın 18 yaşından küçük çocukların sinemalara 
gitmelerim menece'k mevzuatın bir an evvel çı
karılması icabeder. Bu yola gittiğimiz takdirde 
yerli film âmilleri talebe sansüründen 'geçirmek 
için, terbiyeyi, tarihî ve millî filmler çevirmek 
yoluna gidecek, bundan bütün cemiyet istifade 
edecektir. 

3. Disiplinsizlik: Okullarımızda disiplin çok 
gevşektir. Bâzı çocuk nasihatten, bâzısı iyi söz
den, kimisi tekdirden ve kimisi de kötekten an
lar. Son tedip yolu kapalıdır. «Kızını dövmiyen 
dizini döver» atalar sözü isabetini bir daha te-
yidetmiştir. Bugün yalnız 'dizimizi değil, saçı
mızı, başımızı da yolmaktayız. Buna rağmen fis
ke vurmaya cevaz vermeyiz. Başka çare ve yol 
kalmadığı zaman dayak en müessir terbiye vası
tasıdır. Bugün öğretmen en ağır hakaret ve küf
rü talebesinden işitmektedir. Aynı okulun öğret
meni, kendi sınıfından olmıyan diğer sınıf öğren
cilerinden hürmet ve saygı görmemektedir. Üste
lik sataşmaya ve alaya mâruz kalmaktadır. 

Ders saatlerinde sinemalara ıgidiniz. Okul kaç
kını ortaokul ve lise talebeleri ile doludur. 1'2 -15 
yaş arasındaki çocukların bir kısmı sigara içmek
tedir. Kahvehaneler okul talebeleri ile dolar, ta
şar. Küçük yaştan kâğıt oyunu, içki ve kuma
ra başlanır. Bütün bunlar her gün hepimizin göz
leri önünde cereyan eder. Fakat maalesef ciddî 
bir takip ve tedip yoktur. Bunlara karşı Maarif 
Vekâleti ve onun Talim, Terbiye Dairesi ne yap
maktadır? Millî Eğitim Bakanlığı demek, sadece 
okul yaptıran bir inşaat müessesesi ve kadro dağı
tan bir ambar demek değildir. Her şeyden evvel ter-
biyevî bir müesseseyi karşımızda görmek isteriz. 
Bu maddede izah edilen aksaklıkların da gideril
mesi yine Millî Eğitim Bakanlığına mevdu bil
iştir. Bunun çarelerini aramak ve tedbirlerini al
mak mecburiyetindedir. f 
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4. Ahlâk ve din terbiyesinin kifayetsizliği : 

Okullarımızda ahlâk eğitimine gerekli önem 
verilmemektedir. Meşhur Filozof Kent, din kuv
vetinin, ahlâkı kurtaracak yegâne yol olduğunu 
tebarüz ettirmekte ve Allah'ı inkâr edeni, ahlâkı 
inkâr ediyor, diye tarif etmenin en doğru söz ol
duğuna işaret etmektedir. Bugün karşr karşıya 
bulunduğumuz tehikenin menşeini de işte bu ah
lâk ve din eğitiminin kifayetsizliği, hattâ yoklu
ğu teşkil etmektedir. 

Allah korkusu olmıyan insanın hayvandan 
farkı yoktur. Allahsız olarak yetişen nesillerin 
ise konuşan hayvan sürülerinden farklı olmı-
yacağı bedihîdir. Türk milleti tarihe, insan
lığı ve kahramanlığı ile ün salmış bir millettir. 
İnsanlığın özünü, dinî inane ve mukaddesata 
bağlılığında; kahramanlığının hasletini de da
marlarındaki asil kanda bulmaktadır. Millî 
hasletlerimize, millî ananelerimize, millî ge
leneklerimize sıkı sıkıya bağlı kalmak ve ve 
bunları devam ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Bugün ilkolkullarımızda sözüm ona din 
dersleri varsa da bu bir gösterişten ileri git
memektedir. Dinî inane ve ahlâk kurul lanndan 
mahrum bir eğitim sisteminin meydana getir
diği hâzin tabloyu gözleriniz önüne serdikten 
sonra Saym Bakandan sormak hakkımız de
ğil midir? Ahlâik ve din eğitiminden mahrum 
ve kifayetsiz bir eğitim sistemine devam edi
lecek midir f 

Kanaatimce ilk, orta ve liselerde bilgili öğ
retmenler tarafından okutulacak ciddî ahlâk ve 
din dersleri, çocuklarımıza kısa zamanda ah-
lâkilik duygusunu telkin edecektir. 

Tarih sahifeleri ibret levhaları ile dolu
dur. Ahlâkı bozulan bir milletin maddi kuvveti 
ne kadar büyük olursa olsun faydasızdır, öyle 
bir millet esir. olmaya, yıkılmaya mahkûmdur. 
Tarihte nice milletler büyük imparatorluklar 
kurmuşlar, mamureler, meydana getirmişler, 
medeniyetler yaratmışlar, dünyaya hâkim ol
muşlar, fakat zamanla Allahı unutup ahlâksız
lığın, sefaletin çukuruna yuvarlanmışlar ve yı
kılmışlardır. İşte Bizans İmparatorluğu, işte 
Osmanlı İmparatorluğu. 

Bugün millet, olarak ayakta durmamızı, is
tiklâl içinde yaşamamızı sağlıyan; Çanakkale, 
Sakarya, Dumlupınar ve çeşitli cephelerde 
kanlarını akıtan aziz şahitlerimizdir. Bu şehitler 
ve gaziler ülkesinin çocukları 40 küsur sene 
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sonra, bu kahramanların meçhul kalıma, me
zarlarını ziyarete giderken çiçek demetlerini 
parçalayıp kızlara hediye ederlerse, genç kızla
rımız kaptanın kapısında çini çıplak soyu
nup strip tiz gösterisi yaparlarsa, bundan he
pimizin ürpermesi, korkması, sıkılması ve ağ
laması lâzımdır. Bundaki mesuliyetin ise baş
ta millî eğitimimiz olmak üzere hepimize aidol-
duğunun bilinmesi ieabeder. Ecdadımımızm 
kanları pahasına elde ettikleri istiklâlimizi, 
ahlâksızlık ummanınm dalgaları arasında ve 
sefahatin kucağında batırmaya hakkımız yok
tur. Aksi halde o kanlar boşuna akıtılmış olur. 
Maalesef bizde o günden bugüne öylesine bir 
ahlâk boşluğu, ve vicdan çukuru meydana gel
di ki, isabetli ve ciddî tedbirler derhal alınmazsa, 
nesiller boyunca telâfisine kolay kolay imkân 
bulunamıyacaktır. 

Netice olarak şu kadarını arz edeyim ki, millî 
kurtuluşumuzun tek çıkar yolu, mesuliyet 
hissinden uzak, millî meselelere yabancı olan 
Maarif Vekâleti ve onun Talim ve Terbiye He
yetini esaslı şekilde ıslah ederek memleketçi, 
milliyetçi, mukaddesatçı bir teşkilât kurma
mıza bağlıdır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanını bu kudrete 
sahip gördüğüm ve bildiğim içindir ki, bu ısla
hatın yapılacağını kuvvetle ümidetmekte ve 
beklemekteyim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, buyuru
nuz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE
SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Reşat özarda'nm sorularını cevaplan
dırdıktan sonra yaptıkları konuşma birçok 
yerlerinde hakikat şemmesi taşımakla beraber, 
kendileri bu hususta çok karamsardırlar. Ben
deniz bu görüşe iştirak etmiyorum. Şöyle ki; 
zikredilen vukuatın istatistiki olarak miktarı
nı bilmiyorum. Ancak millî eğitim camiası için
de, talim terbiye dâhilinde, ilköğretim, orta 
öğretimde üç milyondan fazla öğrenci var
dır. Bu üç milyon öğrencinin içinde şüphesiz 
ki, talim terbiyeden az nasip almış, ahlâki ve
ya cemiyete karşı davranışları gelişmemiş olan
lar bulunabilir. Tehlikeli olan bunları gör
memek değil bunları görüp heyeti umumiyeye 
teşmil etmektir. Biz bu kanaatte değiliz. 3 
milyon insanın % 5 i 150 bin kişi eder. Ama 
iki milyon 850 bin kişiyi bunlarla birlikte farz 
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etmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Türk eği
timi vazifesini yapmaktadır. Münferit hâdi
seleri küçümsemiyorum, elbette bunlara ka
bul buyuracağınız kesin hükümlerle gerekli 
tedbirler alınacaktır. Her şeyden evvel muay
yen ekalliyeti teşkil eden bir zümrenin yap
mış olduğu bir şeyi umuma teşmil etmeyi za
rarlı bulmaktayım, bilhassa bu hususu tesbit 
etmek isterim. 

İkinci, Reşat özarda Beyle tanışıklığımız 
eski olup bu meseleleri çok defa görüşmüşüz-
dür. Daha ben siyasi hayata girmeden o da 
Büyük Millet Meclisine girmeden evvel bun
lar üzerinde çeşitli konuşmalar yapmışızdır. 
Bunlar sabahtan akşama halledilecek mesele
ler değildir. Bir toplumun genel davranışı
nın ve genel gidişinin icaplarıdır. Millî Eği
tim Bakanlığı talim terbiye bakımından okul
ların içinden şüphesiz ki, sorumludur. Ama, 
hayatın muayyen bir saati okullarda geçer bu
nun dışında aile ve toplumun diğer faaliyet-
leri millî eğitim kontrolundan uzaktır. 

Demin de söylediğim gibi, bu bütün Dev
let gücü ile toplum gücü ile beraber ve ciddî 
olarak meşguliyet neticesinde halledilebilecek 
işlerdendir. Yoksa sabahtan akşama halledile
cek işlerden değildir. 

Millî Eğitim Bakanlığının Talim ve Terbiye 
Heyetinin sorumsuzluğundan, mesuliyetsizli
ğinden bahsediyorlar. 

Talim ve Terbiye Heyetinin vazifesi muay
yendir ve bunu ciddiyetle yapmaktadır, üze
rinde bulunduğumuz zemin hemen bir günde 
meydana gelmiş hâdiselerin mahsulü değildir. 
Sebepler çok geniş ve derindir. Bunları müdri
kiz. Fakat hal çaresini bulmak için karamsar 
olmamıza lüzum yoktur. Bilhassa Büyük Mec
lisin müzahereti ve dâvayı benimsemesinden 
sonra halledilmiyecek konular değildir. Gere
kirse, her türlü tedbirler, en ciddî ve en şiddet
lileri dâhil olmak üzere, alınacaktır. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Bakanın izahatına çok te
şekkür ederim. Ancak, bendeniz konuşmamda, 
umumiyetle bütün talebelerimizin bu durumda 
olduğunu katiyen söylemedim. Yalnız maarif 
sisteminizin bugünlerde değil, eskiden beri 
prensipsJüzlik dolayısiyle tatbikatı neticesinde 
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zuhur eden aksaklıkların, tekerrür etmemesi 
için bu mevzu üzerinde hassasiyetle durduğu
mu yakînen müşahede ettiğim için kendilerini 
bu yolda buradan teşvik ve tahrik etmek ve 
böylelikle millî eğitimin esas felsefe ve pren
sibi dâhilinde memleketin kalkınmasında lü
zumlu plânları kanunlaştırıp bu Yüksek Mec
lise getirdikleri takdirde her zaman Meclisin 
takdirleri ve tasviplerini kendileriyle beraber 
bulacaklarını burada ihsas etmek için bu ko
nuşmayı yaptım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Konya ovasında vukubulan fırtına ve şiddetli 
rüzgârdan mütevellit meydana gelen hasarın 
mahalleriyle miktarının tesbit edilip edilmediği
ne dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit OraVm 
sözlü cevabı (6/245) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bu
rada, sesleri) Saym Bakan da burada. Soruyu 
okutturuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ederim. 

2 Nisan 1962 

Konya Milletvekili 
Faruk Sükan 

1. Konya ovasında Mart ayının son hafta
sında vukua gelen fırtına ve şiddetli rüzgârdan 
mütevellit ekim sahalarındaki hasarın mahalleri 
ve miktarı tesbit edilmiş midir, edilmişse ne ka
dardır? 

2. Zarar gören çiftçilere ne şekilde bir yar
dım düşünülmektedir1? 

3. Orta - Anadolu ovasında fırtına ve rüz
gârların yaptığı erozyon Türkiye ölçüsünde zi
raat sahalarında hasar ve kuraklığa sebebiyet 
vermekte ve netice itibariyle büyük mikyasta 
zirai istihsalin düşmesine âmil olmaktadır. Rüz
gâr erozyonlarının önlenmesi hususunda Tarım 
Bakanlığınca ne gibi tedbirler düşünülmekte ve 
bu işe ait program ve çalışmalar hangi safhada 
bulunmaktadır? Tedbir ve tasavvurların realize 
edilebilmesi için dış yardımlardan faydalanıl
makta mıdır? 

4. 1962 yılı faaliyet programına hangi mın- | 
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takalar dâhil edilmiştir ve ne miktar tahsisat 
ayrılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun, Tarım Bakanı. 
TABIM BAKANI CAVİT OBAL (Adana) 

— Konya Milletvekili Sayın Faruk Sükan'm 
sorularına arzı cevabediyorum : 

Sual : İ in cevabı : 
Konya bölgesinde Mart aymm son haftasın

da vukua gelen fırtına ve şiddetli rüzgârlardan 
mütevellit ekim sahalarındaki hasarın mahal
leri, genişliği ve hasar durumları Konya Vali
liğince ve Topraksu Bölge Müdürlüğünce tesbit 
edilmiştir. îlk alınan malûmatlara göre Kon
ya'nın Karapınar, Karaman, Çumra, Ereğli ve 
Cihanbeyli mmtakalarmda ceman 434 690 de
kar arazideki hububat ekimi ve nadas arazisi 
rüzgâr erozyonu sebebiyle zarar görmüştür. Bil
hassa Karapınar kazasında öteden beri vukua 
gelen rüzgâr erozyonu arazinin zirai kıymetini 
kaybettirdiği gibi bu kasabanın ve civardaki 
17 köyün insan ve hayvan hayatını tehdidet-
mektedir. Bundan başka Kırşehir vilâyetinde 
15 000 dekar arazinin de bu fırtınadan zarar 
gördüğü tesbit edilmiştir. Niğde ve Eskişehir 
vilâyetlerinde de rüzgâr erozyonu zararı mev
cuttur. Netice itibariyle Orta - Anadolu'nun bü
yük bir kısmı rüzgâr erozyonu zararına mâruz 
kalmıştır. Bu cümleden olarak Balâ Devlet Çift
liğinde 4 000 dekar; Malya Devlet Çiftliğinde 
ise 2 300 dekar arazide hububat büyük hasara 
uğramıştır. 

Sual : 2 - 3 ün cevabı : 
Orta - Anadolu'da fırtına ve rüzgârların 

meydana getirdiği erozyonun ehemmiyetli nis-
betlerde hasar ve kuraklığa sebebiyet verdiği 
ve netice itibariyle zirai istihsalin düşmesine 
âmil olacağı tabiîdir. Büzgârın erozyona sebe
biyet vermesi takibedilen ziraat sistemi, ziraat 
tekniği, hayvancılık, hayvan otlatma tarzı baş
ka bir ifade ile arazi kullanma şekliyle alâkalı 
bir mevzudur. Büzgâr erozyonu daha ziyade ku
rak ve yarı kurak bölgelerde meydana gelir. 
Memleketimizin büyük bir kısmı ise bu karak
terdedir. 

Son on sene zarfında makinalı ziraatle bir-
çok mera arazisinin ziraate açılmasiyle toprağı 
tutan bitki örtüsünün ortadan kalkması, takib
edilen nadas sisteminde geniş arazi sathının 
çıplak olması ve ekili sahalardaki hububatın 
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kıştan küçük ve zayıf çıktığından koruyucu bir 
örtü teşkil edememesi Mart ve Nisan aylarında 
esen rüzgârların toprak tanelerini kopararak 
harekete geçirmesi ve savurmasına sebebolmak-
tadır. Keza, bu müddet zarfında hayvan sayı
sındaki artış, mera arazisinin otlatma kapasite
sinin düşmesine dolayısiyle çok ağır otlatılması
na sebebolmuş, hasat edilen tarlalarda anızın 
otlatılması, hayvan gübresinin yakacak olarak 
kullanılması ve nadas sistemi toprağı tutan ve 
toprağa hayatiyet veren organik maddenin dü
şük olmasına ve bütün bunlar toprağın su ve 
rüzgârla kolayca harekete geçmesine yol açmış
tır. Kurak ve organik maddece fakir olan bu 
bölge topraklarında diskli pulluk gibi toprağı 
ufalıyan toprak işleme aletlerinin kullanılması 
da toprak yapısının bozulması ve dolayısiyle 
erozyon şiddetinin artmasına sebebolmaktadır. 
Aynı zamanda ticaret gübreleri de az kullanıl
dığından hububat kıştan pek zayıf olarak çık
maktadır. Bundan böyle, bu şartlar altında 
Mart ve Nisan aylarında esen şiddetli rüzgâr
ların rüzgâr erozyonunu meydana getireceği 
tabiîdir. Keza içinde bulunduğumuz Nisan ayın
da da tekrar rüzgâr erozyonuyla karşılaşmak 
ihtimali mevcuttur. 

Bu sene 23 Mart tarihinde Kuzey - Ameri
ka'dan gelen rutubetsiz Güney rüzgârları saatte 
80 - 110 Km. süratle bütün Orta - Anadolu'yu 
katederek yukarda daha önce bildirilmiş olan 
mahallerde şiddetli erozyona sebebiyet vermiş
tir. Bu yıl rüzgâr erozyonu meydana gelen sa
haların yağışları normalin altında olmuş ve 
rüzgârın rutubetsiz oluşu erozyonun şiddetini ar
tırmıştır. 

1956 16 - 17 Nisanında da Orta - Anadolu'
da şiddetli rüzgâr olayları kaydedilmiş, daha o 
zaman durumun ciddiyetini gören Tarım Ba
kanlığı Orta - Anadolu'daki muhtelif Devlet 
üretme çiftliklerinde ceman 80 000 dekar arazi 
üzerinde erozyona karşı tedbirler almıştır. Bun
lar hâkim rüzgâr istikametine dik şeritvari 
ekimlerdir. Bu usulde tarlalar 50 veya 100 er 
metrelik şeritlere bölünerek nadas iki ekili şe
rit arasına getirilmektedir. Ve nadas şeritleri 
Mart ve Nisan aylarına kadar anızlı bırakıl
maktadır. Toprak işlemesi karasapan prensibin-
deki graham pulluğu ile yapılmış yabani ot 
kontrolü için rod weederler kullanılmıştır. Bu
gün de bu ekim sistemleri devam etmektedir. [ 
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Artık bu çiftliklerde toprağı ufalıyan diskli 
aletler kullanılmaktadır. 

Nitekim, bu fırtınanın tesir sahasına giren 
çiftliklerde rüzgâr şeritli ekiminin tatbik edil
diği sahalarda rüzgâr erozyonu zararı görülme
miştir. Halbuki ayni çiftliklerde rüzgâr eroz
yonu tedbiri almnııyan kısımlarda çiftçi arazi
sinde olduğu gibi hasar görülmüştür. Tarım 
Bakanlığı bir an önce bu nevi müspet çalışma
ları ve diğer erozyon önleyici metot ve tedbir
lerin tatbikatını bu seneden itibaren çiftçi ara
zisine intikal ettirmeye başlamıştır. 

Ancak, oldukça geniş sahalarda vukua gel
mekte olan rüzgâr erosyonunu önlemek için 
alınacak tedbirler arazinin kullanma şekille
rinde değişiklik yapmak, yem bitkisi yetiştir
mek imkânlarında ye mümkün olan yerlerde 
yeraltı sularından da istifade etmek suretiyle 
kuru ziraati sulu ziraate çevirmek, çiftçinin 
ziraat tekniğini değiştirmek, mera tesis ve ıs
lahı yapmak gerekmektedir. 

Konya'nın Karapınar ilçesindeki rüzgâr eroz
yonunun önlenmesi için 10 yıllık bir program 
hazırlanmış ve bu program gereğince toprak 
etütlerine 1961 yılında başlanmış, halen 70 000 
dekar sahanın istikşafı, toprak etütleri tamam
lanmış bulunmaktadır. 

PL-480 buğday yardımı adı altında hazır
lanan 5 yıllık bir proje gereğince Amerika'
dan 504 000 ton buğday yardımı alınacaktır. 
Halen tatbik etmekte oldukları ziraat sistemi
ni arazi kabiliyetine uygun olarak başka bir 
verimli şekle çevirmek istiyeeek olan çiftçi 
gruplarına tahsis edilecek bu buğdayın 127 500 
tonu rüzgâr erozyonuna mâruz tarlalarda bir 
münavebe dâhilinde daimî bir örtü ve şerit eki
mi yapılmasında, mera haline çevrilmesinde ve 
rüzgâr kıranlar tesisinde bu araziden gelir alı
nıncaya kadar geçecek müddet zarfında çiftçi
lere verilecektir. 

Sual 4 ün. cevabı : 
.1962 yılında Karapınar ilçesine toprak etüt

lerine devam edilecek ve ıslah çalışmalarına 
başlanacaktır. 

PL-480 buğday yardımı projesinin tatbika
tına 100 000 dekarlık Ibir sahada 10 000 ton 
buğday yardımı ile başlanacaktır. 

Çumra, Ereğli, Karaman, Cihanbeyli, Ak
saray ve Karapınar ilçelerinde ön etütlere baş
lanılmıştır. 

\ 
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Rüzgâr erozyonu üzerinde araştırma, dene

me yapmak üzere Gözlü Devlet Üretme Çift
liklerinde ve Karapınar ilçesi dâhilinde birer 
toprak muhafaza araştırma istasyonu kurula
caktır. 

Etüt, tatbikat ve araştırma işleri için 1962 
yılında 750 000 T. L. tahsisat ayrılmıştır. 

BAŞKAN — Faruk Sükan. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Muhterem 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; kıymetli Ta
rım Bakanının hakikaten geniş ve tatminkâr 
izahatından sonra en samimî teşekkürlerimi 
arz etmek isterim. 

Konuyu, sözlü soru olarak huzurunuza getir
mekteki kasdım; Orta - Anadolu için bugün 
âdeta bir felâket vaziyetini alan rüzgâr eroz
yonuna karşı Hükümetin, Devletin radikal 
bii" tedbir alması arzusu ve zaruretini kabul et
tirmekten iharet idi. Bilhassa Mart ayının son 
noktasında, 23 Martta, buyurdukları gibi, Şi
malî - Afrika menşeli kurak Cenup rüzgârları
nın ekilmiş mahsule yaptığı hasar miktarı ekil
miş arazinin % 20 sini geçmektedir. Bu mikta
rın malî ve riyazi portesi milyonların üstünde
dir. Orta - Anadolu'nun, devrî olarak sene
lerden beri mâruz kaldığı rüzgârlardan müte
vellit çölleşme ve kuraklaşmasmın maddi, millî 
ekonomi yönünden, zirai istihsalimiz yönünden 
zararları keza, her yıl milyonlara baliğ olmak
tadır. Bu itibarla konu hayati ve millî bir me
sele halinde ortaya çıkmaktadır. Bunun ted
birlerinin esaslı surette alınması memleketi
miz ve ziraatimiz için hakikaten lüzumlu bir 
mahiyet arz etmektedir. Periyodik olarak Or
ta - Anadolu'da esen rüzgârlar ki, düz, çıplak, 
ağaçsız ve az yağış alan Orta - Anadolu'da 
endişe verici erozyonu ve çölleşmeye sobebol-
maktadır. Ve !bu hal gün begün sene besene 
genişliyerek millî ekonomimizi tehdidetmekte-
dir. Yalnız karapmar mmtakasmda erozyona 
mâruz kalmış olan arazi 450 Tain dekardır. Kon
ya mmtakasmda 900 'bin dönüm arazi rüzgârı 
erozyona mâruz bölgede hiçbir zirai faaliyet 
yapılamamaktadır. Netice itibariyle Konya yedi 
kazası ile birlikte, Kırşehir vilâyeti, Niğde ve 
Eskişehir vilâyeti, Orta - Anadolu'nun ziraat 
bölgesi olan, buğday ambarı vaziyetinde olan 
bölge, rüzgâr erozyonu sehehiyle çok feci bir 
duruma gitmektedir. 
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Hakikaten, Ziraat Vekâletinin ve Toprak <-

Su'nun, işi fennî bir yönden etüdederek gerekli 
tedbirleri alma yolundaki teşebbüslerine ancak 
şükranlarımızı arz ederiz. Ümidederim ki, bu 
yıl içerisinde tahsis ettikleri 750 bin lira, en 
kısa zamanda mahalline sarf edilir ve mütaa-
kıp senelerde de, iş programlı bir şekilde ele 
alınırsa memleketin iktisadiyatı ve ziraati yö
nünden önemli faydalar temin edilir. Mâruzâ
tım bu kadardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, Or
man Genel Müdür ve Müdür Muavini olarak is
tihdam edilenlerden bâzılarının tâyin ve terbi
lerine dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/249) 

'BAŞKAN — Şevki Güler burada mı efen
dim? (Yok, sesleri) Soruları gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bol ve ucuz suni gübre tedariki konusunda 
ne düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/251) 

BAŞKAN — Fahir Girıtlioğlu burada mı 
efendim? (Burada, sesleri) Tarım Bakanı şu 
anda yoklar, bulunmadıkları için soru ıgelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

9. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Foçalıların Kaymakamdan şikâyetçi oldukları
na dair vâki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/253) 

BAŞKAN — Mustafa Uyar buradalar mı 
efendim? 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Sorumu geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Soruları ıgeriverilmiştir. 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
bütün memurları ilgilendiren kadro problemi
nin nasıl ve ne şekilde halledileceğine ve memur
ların nakillerinin muayyen aylarda yapılmasının 
mümkün olyıp olmadığına dair, Başbakandan 
sorusuna, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Akif Eyidoğan'ın sözlü cevabı (6/253) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar bu soru
nuzu da geri alıyor musunuz? 
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MUSTAFA UYAR (izmir) — Hayır efen* 

dim. 
BAŞKAN — Başbakan namına Sayın Baş

bakan Yardımcısı cevap ıverecekler. (Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica «derim. 

2 . 4 . 1962 
İzmir [Milletvekili 

Mustafa Uyar 

1. Bütün memurları ilgilendiren ve terfi 
imkânlarını güçleştiren kadro problemi, Dev
let personel dairesinin çalışması ile nasıl ve ne 
şekilde halledilecektir? 

2. Devlet memurlarının nakillerinde, Hü
kümetçe bir prensip kararı alınarak, (Kati bir 
mecburiyet ve zaruret olmadıkça) nakillerin, 
okulların tatil olduğu yaz aylarında yapılması 
mümkün değil midir? 

8. Bütün Devlet memurlarına şâmil olmak 
üzere, (Millî Savunmada olduğu igibi) Türki
ye'yi coğrafi bölgelere taksim ederek ve genel 
olarak her memurun bu bölgelerde sıyyanen va
zife görmesi düşünülmekte midir? 

4. Medeni Kanuna ıgöre karı, kocanın soy
adını taşır ve onun (temin ettiği ikametgâhta 
oturmağa mecburdur. 

Zamanımızda, kadınlar da iktisadi hayatta 
eşlerine yardımcı olmakta ve çok kere memur 
olarak çalışmaktadırlar. 

Ancak ıgenel olarak, memur olan karı - ko
cadan birisinin memuriyetinin naklinden, diğe
rinin Bakanlık veya dairesinin haberi olmamak
tadır. Böylece, karı - koca yıllarca ayrı ayrı 
beldelerde vazife görmek mecburiyetinde kal
maktadırlar, 

Mahzuru aşikâr olan bu hususun giderilmesi 
için Hükümetçe her hangi bir tedbir düşünül
mekte midir? 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKÎF EYÎDOÖAN (Zonguldak) — 
Muhterem Başkan, sayın arkadaşlar; izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm sorularına Başbakan 
adına cevap arz ediyorum. 

••• - 1. Devlet dairelerindeki kadro durumunun 
terfi imkânlarını güçleştirdiği bir vakıadır. Ye-
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ni teşkilâtlanan Devlet Personel Dairesi çalışma
larında kadro problemi önemle ele alınmış bulun
maktadır. Kadrosuzluk yüzüden terfi edemiyen 
memurlar hakkında Devlet dairelerinden istenen 
bilgiler toplanmıştır. Yapılan etütlere göre l 
Aralık 1961 tarihinde Bakanlıklar ve katma büt
çeli dairelerde terfi müddetini doldurdukları hal
de kadrosuzluk yüzünden terfileri yapılamıyan 
memur adedi 3 338, ücretli adedi ise 6 2'52 dir. 
Yekûn 9 590... 

Bunlardan: 3 aylık müddetle terfileri geçen
ler : 735 

6 aylık müddetle terfileri geçenler 597 
9 » » » » 422 

12 » » » » 1 153 
Bir yılı aşanlar 6 653 

tür. v 

1962 bütçesindeki yeni kadrolarda bu miktar 
biraz azalmış bulunmaktadır. Fakat bugünkü 
terfi sistemi ile bu problemi esasında halletmeye 
imkân olmadığı da muhakkaktır. Bu bakımdan 
Devlet Personel Dairesi memur rejimimizdeki 
ıslah çalışmalarında derece terfii, yani hizmet 
kademelerindeki mevki yükselmeleri yanında uf
kî bir maaş terfii esasını prensip olarak uygun 
mütalâa etmektedir. Bu sistem kabul edilirse, 
kamu hizmetlerinin sınıflandırılması ve hizmet 
kademelerinin gruplandırılması ve standart hale 
getirilmesi çalışmaları içinde her meslek kolunun 
özelliklerine g'öre belli sürelerde artan bir maaş 
terfii usulü tesbit ve tatbik edilecektir. Kadro 
kontrolü bu prensiplere göre yapılacak ve böyle
ce yeni personel rejimi ile birlikte kadrosuzluk 
yüzünden terfi imkânlarından mahrum bırakılma 
gibi bir durum karşısında kalınmıyacaktır. 

2. Hükümet, Devlet memurlarının nakillerini 
lüzum ve zaruret olmadıkça yaz aylarına tesadüf 
ettirmeyi prensip olarak uygun bulmaktadır. Tat
bikat da bu merkezdedir. Nakillerin, okulların 
tatil olduğu aylara katı olarak inhisar ettirilmesi 
çok arzu olunan bir keyfiyettir. Fakat bâzı Ba
kanlıklar ve dairelerdeki hizmet özellikleri sebe
biyle bu prensibin gerçekleştirilmesinde güçlük 
çekilmektedir. 

Devlet personelinin nakillerinde türlü faktör
lerin tesiri aşikârdır. Memurların çeşitli sosyal 
ve ekonomik sebepler yüzüden büyük şehirlerde 
vazife görmek isteği, sıhhi şartlara intibak edeme
mekten doğan zaruri nakil arzuları, mahrumiyet 
bölgelerinde, küçük kasabalarda ve köylerdeki 
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açık görevlere memur tâyini zarureti eşlerinin ya
nında çalışmak istiyen memurların talepleri, ço
cuklarının tahsil durumları bakımından yapılan 
müracaatlar gibi türlü faktörlerin devamlı tesiri 
altında nakillerin yalnız okulların tatil aylarına 
inhisar ettirilmesi prensibinin tamamen uygulan
ması mümkün olamamaktadır. 

Memurlar yönünden hakikaten sıkıntılı du
rumlar yarattığı gibi, 'hizmet bakımından da bir
çok malhzurları aşikâr olan sık sık nakil keyfiye
tinin imkân nispetinde önüne geçmek için her 
Bakanlık ve daire ıhassas bulunacaktır. 

3. Millî Müdafaada olduğu gibi, bütün Dev
let memurlarına şâmil olmak üzere, Türkiye'yi 
coğrafî bölgelere taksim etmek ve her memurun 
seyyanen bu bölgelerde vazife görmesini uygula
mak her hizmet grupıı ve lıer kademedeki perso
nel için tatbiki mümkün olmıyan bir usuldür. îda-
re kademesinin ve meslek 'gruplarının her kolun
daki küçük, büyük bütün memurları devamlı ve 
mecburi bir göç halinde bırakacak böyle bir siste
min faydadan ziyade birçok bakımlardan mah
surlar doğuracağı aşikârdır. Ordudaki hizmet böl
geleri ve kademeleriyle Devlet hizmetlerindeki 
köylere kadar uzanan ve ayrı özellikler taşıyan 
geniş saha arasında tam bir benzerlik bulmak da 
güçtür. Ancak bâzı hizmet gruplarında bu usu
lün tatbiki mümkündür; nitekim halen, kayma
kamlar ve Jandarma Genel Komutanlığı mensup
ları için Türkiye'yi coğrafi bölgelere taksim eden 
ve memurların buralarda belli sürelerle çalışma
larını sağlıyan yönetmelikler vardır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünde, Emniyet mü
dürleri hariç, diğer memurlar için Doğu »hizmeti 
mecburiyeti kabul edilmiştir. Ayrıca îmar ve ts-
kân Bakanlığına bağlı Toprak - Tevzi 'Komisyonu 
Reisliğinde coğrafi 'bölgeler ayrılması ve buralar
da muayyen sürelerle çalışılması temin edilmiş
tir. 

Kanaatimizce asıl ele alınması lâzımgelen hu
sus, memleketi sadece cağrafi bölgelere değil, 
sosyal ve ekonomik şartlara göre bir derecelen
dirmeye tâbi tutmak ve mahrumiyet bölgelerini 
sınıflandırmaktır. Bu bölgelerde ve yerlerde ça
lışacak memurlar için mesken derdinin halli, me
mur çocuklarının tahsil durumlarının düşünül
mesi, ailelerine Devletçe tedavi imkânlarının sağ
lanması -ve mahrumiyet ödeneği verilmesi gibi 
tedbirlerin gerçekleş-tirdümesi daha faydalı ola
caktır. Böyîece bu bölgeler, memurlar için bir 
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nevi mücazat yeri telâkki edilmesinin önüne ge
çilecek ve buralarda yaşıyan yurttaşlarımızın 
Devlet 'hizmetlerinden devamlı ve verimli suret
te faydalanması imkânları (daha rasyonel usul
lerle sağlanmış bulunacaktır. 

öıt-e yandan Devlet personellinin yetiştirilme
si batkınımdan merkezde »vazife gören memurla
rın 'mutlaka zaman zaman taşra .teşkilâtında ça
lıştırılması, tecrübelerini artırma, memleketi 
tammıa ve gerçekleri bilme 'bakımından da za
ruridir. Bu usulün henüz bir sisteme ibağlanma-
dığı da bir gerçektir. Yeni personel rejiminde 
bütükı bu noktaların önemle ele alımması Devle* 
Personel Dairesince zaruri görülmektedir. 

4. Karı - koca memur olanların aynı şehir 
veya kasabaliarda çalıştırılmaları Hükümetçe de 
zaruri görülmektedir. Devlet merkezinde ve 
büyülk (şehirlerde bu isteklere daha kolay çare 
bulunmakta, fakait hizmet ve kadro imkânları
nın dar olduğu yerlerde, Ibu 'arzunun gerçekleş
tirilmesi mümkün olmamaktadır. 

Devlet Personel Dairesi gerçek durumu tes-
bit etmeye çalışmaktadır. Hazırlanan soru kâ
ğıtlarına gelecek cevaplardan sonra gereken ted
birler alınacaktır., 

Muhterem iarkadaşıımın 4 noktadaki sorula
rı ile, hazırlamakta ve üzerinde çalışmakta ol
duğumuz personel rejimi hakkında filkir teati--
sine vesile vermiş olmalarından dolayı kendi
lerine teşekkür ederim. Soruları münasebetiyle 
eğer Hükümete bâzı telkinleri olursa, istifade 
hususunda kaydı mıalûmat edeceğimizi de arz 
ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arkadaş • 

lanın; çok muhterem Başbaikan yardımcımıza 
hassaten teşekkür ederim, ilk Koalisyon Hükü
metlimizin Türk siyasi tarihine aynı zamanda 
millî huzur Hükümeti olarak geçeceğine de ina
nıyorum. Sonunun konusunu teşkil eden ̂ per
sonel meselesini huzurun tahakkukuna sebebola-
cak olaylardan birisi olarak kabul ettiğim için 
Yüksek Meclis huzurunla getirtmiş ibulunuyorum. 

.Hepiniz takdir edersiniz M, 'halkımız, Hükü
met deyince Devlet .memurlarını anlamaktadır. 
Bir vatandaşın işi, eğer Nüfus dairesinde lise, 
onun nazarında .nüfus ımemuru Hükümettir, (hat
tâ Devlettir. îşi; askerlik şubesinde ise sulbe 
reisi, tapu dairesinde ise tapu memuru, mahke-
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inekle ise hâkim, kaymakamlıkta ise kaymakam I 
ilâh., bütün 'memurlar, vatandaş karşısında Hü-
'küsmet olarak kabul edilmektedir. Şu hale gö
re memurlarla vatandaşın, aı-asımldaki ımünıas'e-
betleır, vatandaşı huzura 'götürecek şekilde in
kişaf etmeli ve tatbik edilmelidir. Memur, va
tandaşı huzura götürürken, her şeyden evvel 
kendisinin huzurda olmasını ister. 13u, onun 
için en tabiî bir haktır. Memur huzurda değil
se, ..memur huzura tkavuşmamışsa, onun vatan
daşla olan münasebetinin neticesinde vatandaşı 
kırıcı, vatandaşı rencide edici ve haltta vatan-
Idaşı Hükümeltten soğutucu haller doğabilir. İşte I 
-memur, vatandaşla olan münıaselbetlerinid'e; va
tandaşı Hükümete daha çdk itimadeder, valtan-
daşı huzura kavuşturur hale getirtmek için, her I 
şeyden evvel şu sorduğum somların tahakkuka 
ile memurların huzurıa kavuşması lâzımdır ka
rı aatinıdeyiım. 

İfaide edildiğine göre; 1 . 12 . 1961 tarihin
de, yani bu yıl 'başında, terfi müddetleri gelmiş, I 
terfie hiak kaızanımış ve fakat kadrosuzluk yü
zünden terfi etmemiş memur iadedi 3 338, ücret
li adedi 6 252 dir. Yekûn 9 590. Bu imkânsız
lık, naçiz kanaatime göre, kadronun anlamında 
ve tatbikinde yanlış bir istikametin takibodil-
miş olmasıdır. Bendenizin kanaatine göre, kad
royu şu şekilde anlıyorum. I 

Muayyen, meselâ 4 işin görülmesi için, ne 
kadar insana ihtiyaç vardır? 4 tane, bu vazi
yette kadro 4 olmalıdır. 10 tane insana ihtiyaç 
var, bu işin kadrosu 10 dur. Bunun yanında 
buna muvazi olarak memurların tahsil derece
lerine göre de âzami bir terfi imkânı tesbit et
mek mümkündür. 

ilkokul mezunu olan memurlar, âzami 50 
lira asli maaşa; ortaokul mezunu olan memur
lar 70 lira asli maaşa; lise mezunu olan memur
lar 100 lira asli maaşa; üniversite ve yüksek 
okullardan mezun olan memurlar da 150 lira 
asli maaşa kadar -terfi edebilirler, diye, böyle 
bir sistem kabul etmek suretiyle, Devlet memu
riyetine girmek istiyen, muayyen tahsil dere
cesini: haiz olan kimseler âzami terfi imkânını 
peşinen görür ve ona göre memuriyete girer. 
Böylece kadrosuzluk yüzünden terfi edememe 
hali ortadan kalkar, kanaatindeyim. Yeni ku
rulmuş olan Devlet Personel Dairesinin bu isti
kametteki ('alışmalarından ve Hükümetin bu 
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şekildeki anlayışından dolayı çok memnunum. 
Hassaten teşekkürü bir borç bilirim. 

İkinci sorum : Nakiller de, prensib itiba
riyle, yaz aylarında ele alınmalıdır. «Katî bir 
zaruret olmadıkça» kaydını esasen sorumda 
koymuş bulunuyorum. Biz, bu nakil işlerinde 
umumi kaideler vâz'etmekle mükellefiz ve umu
mi kaideler üzerinde konuşmalıyız. İstisnalar 
kaideyi hiçbir zaman bozmaz. Katî bir zaruret, 
sıhhi bir sebebolabilir. İlk tâyin olabilir; okul 
olabilir; ölüm olabilir. Bunun dışında daha bâzı 
mücbir sebepler, iktisadi ve içtimai sebepler 
olabilir. Bunların dışında, katî olarak Hükü
met bir karar almalı, bütün bakanlıklara şâmil 
olmak üzere, katî bir sebebolmadıkça, memur
ların, ilk tâyinler, ilk kuralar hariç, nakilleri 
yaz aylarında olmalıdır. 

Bunun tatbikatı vardır. Meselâ, Şark'ta, her 
şeyden evvel kış aylarında göç sıkıntılı olur. 
Sonra bizim memleketimizde coğrafi durum iti
bariyle, bâzı bölgelerde kış hazırlıkları, kışın ih
tiyaçları yazdan temin edilir. Kömür ve mah
rukat gibi malzemeler yazdan temin edilir. İki 
üç ay sonra nakli çıkan bir memurun bunları 
satması icabedeeektir. O zaman da memur peri
şan olur, memur zarara sokulur. 

Bir kaymakam arkadaşım sohbet esnasında 
bana; «Memur çocukları okumuyor, memur ço
cukları çalışkan olmuyor, diyorlar, nasıl olsun, 
be birader? Tâyinlerimiz rasgele yapılıyor. 6 
ay bir yerde, 3 ay bir yerde, çocuklarımız da 
bizimle beraber yılda iki üç defa okul değiştir
mek, hoca değiştirmek suretiyle dersi takibet-
mek imkânını, hocanın usulünü takibetmek im
kânını bulamadıklarından gayet tabiî olarak 
çalışkan olamıyorlar ve tembelliğe doğru gidi
yorlar.» demişti. Bu iddiada bir hakikat payı 
olduğunu kabul etmemiz lâzımdır. 9 aylık bir 
ders devresinin 3 - 5 ayım başka, diğer 3 - 4 
ayını başka bir hocanın sistemi altında geçiren 
bir çocuktan randıman alınamaz. Bu itibarla 
nakillerin yaz ayalrma inhisar ettirilmesi husu
sunda Hükümetin de bu görüşte olduğunu gör
mekten bahtiyarlık duymaktayım. 

Üçüncüsü, memurların Millî Savunmada ol
duğu gibi, coğrafi bölgeler ayrılmak suretiyle, 
hepsinin umumi tâyin esaslarına göre, bölge
lerde vazife görmelerinin temini ilk nazarda, 
bütün Devlet memurlarına teşmil edilecek gibi 
görülebilir. 
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Ancak, her memuriyetin hususiyetleri ayrı

dır. Memuriyetlerin, arz ettiğim gibi, iktisadi 
ve sosyal etkileri de nazarı dikkate almak su
retiyle tesbit edilecek hususiyetleri vardır. Her 
şeyden önce, bâzı mahallî memurlar vardır, 
bunlar, ancak kendi kazalarında, şehirlerinde 
vazife görürler, başka yere tâyin edilmezler. 
Onlar, bulundukları yerde tekaüdolmak ister
ler. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Bey, müddeti
niz az kalmıştır. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bu itibarla, 
bu hususunda ıSayırı Başbakan Yardımcısının 
izah ettikleri şekilde inkişafında fayda mülâ
haza etmekteyim. 

Karı - kocanın memurluk durumlarına ge
lince, bu da hakikaten çok acınacak bir halde
dir. 

Medeni Kanunumuza göre, k a n - kocanın 
temin ettiği meskende oturmak mecburiyetin
dedir. Memur olan herkesin bir sicil dosyası 
vardır. Binaenaleyh, memurların medeni du
rumları sicil dosyalarına işlendiğine göre karı 
veya kocanın hangi daire, hangi şehirde memur
luk yaptıkları tesbit edilebilir, yazı yazılabilir 
ve her hangi birisi başka yere nakledileceği za
man diğerinin dairesine sorulmak suretiyle her 
ikisini de aynı yere tâyin etmek .mümkün ola
bilir. 

Ben size üç tane acıklı misal arz ederek bu 
hususu kapatmak istiyorum. 

Meselâ İzmir Devlet Su İşleri İkinci Bölge 
Muhasebe Müdürlüğünde Kemal Filiz 12 yıllılk 
evli. Karısı ile ancak üç yıl bir arada yaşamış
lar, 9 yıl ayrı kalmışlardır. Karısı Erzincan Şe
ker Fabrikasında çalışmaktadır. 

İkincisi; ödemiş Ziraat Bankası Muhasebe
cisi Muzaffer Kasaba. Eşi Handan Kasaba San
dıklı Hâkimi. Bunca taleplerine, müracaatları
na rağmen bir türlü müspet cevap verilmediği 
için nihayet bayan hâkim istifa etmek duru
munda kaldı. 

Üçüncüsü; 1958 yılında Söke'de Toprak - İs
kân işlerinde çalışan Lûtfi Karaşahin eşi Ley
lâ Karaşahin Çeşme PTT sinde çalışmakta iken 
Lütf i Karaşahin Şarki - Anadoluda Kars'ın İğdır 
kazasına tâyin edilmiştir. Eşi Leylâ Çeşme Ilıca 
PTT sine tâyin edilmiştir. Lütfi Karaşahin bu
nun üzerine istifa etmiştir. 
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BAŞKAN — Lütfen şahıslardan bahsetme

den vazgeçin... 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Hepinize 

gelen melktuplar arasında böyle şeylerden bah
sedenler de vardır, bu çok acıdır, önüne geç
memiz lâzımdır. Karma Hükümet, bu hususta 
kati bir karar vererek, ayrı ayrı yerlerde vazi
fe görmekte olan karı - kocaların bir araya ge
tirilmesine çalışılmalı, onların bir arada vazife 
görmelerine, işlerine devanı etmelerine imkân 
sağlanmalıdır, bunu hassaten istirham ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru 'cevaplandırılmıştır. 

11. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, yıl
lardan beri müdür süz bulunan Muş ilinin 11 na
hiyesine asıl müdür tâyini hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bahanı Ahmet 
Topdloğlu'nun sözlü cevabı (6/254) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. İçişleri 
Bakanı?... Burada. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Efendim, gündemin 32 nci sırasın
daki soru da aynı mahiyettedir. Lütfeder mü
saade ederlerse her ikisine birden arzı eevab-
edeyim? 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı aynı mahiyette 
olan 32 'sıra No. lu suruya da aynı zamanda ce
vap vermek istiyorlar. 

12. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, mü-
dürsüz bulunan Muş ili nahiyelerine asıl müdür 
atanması hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun söz
lü cevabı (6/281) 

BAŞKAN — Soru sahibi 1. Burada. 
O halde her iki soruyu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygılarımla rica ederim. 

2 .4 .1962 
ıSiirt Milletvekili 

Cevdet Aydm 

Muş vilâyetinin mevcut 11 nahiyesine kaç 
yıldan beri nahiye müdürü tâyin edilmemiştir. 
Bugüne kadar bu 11 nahiyeye asıl müdür tâyin 
edilmemesini gerektiren muhik sebepler neler
dir? 
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Bahse konu 11 nahiyenin her birinden müdü

re vekâlet etmekte olanların sıfatlan ve vekâ
let müddetleri nedir? 

Bakanlıkça Muş ilinin müdürsüz 11 nahiye
sine müdürlerin tâyin edilmesi düşünülmekte 
midir? 

ıMillet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Dahiliye Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı1 ile 
rica ederim. 

Muş Milletvekili 
ıM. Sami öztürk 

1. Müdürsüz bulunan Muş ili nahiyelerine 
aşıl müdür tâyini hususunda ne düşünülmekte
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇÎŞLERÎ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Sayın ;Siirt Milletvekili Cevdet Ay
dın ve ıSayın Muş Milletvekili Sami öztürk'ün 
Muş vilâyetinin nahiye müdürlüklerinin mün
hal bulunması sebebiyle sordukları suallere arzı 
cevabediyorum. 

Muş ilinin nahiyeleri yıllardan beri münhal 
değildir. İnkılâp Hükümeti 'zamanında alman 
bir prensip kararma 'göre iki yıldan beri mün
hal bulunmaktadır. 

Ancak yeni Anayasanın 115 nci maddesi 
muvacehesinde idari kademelerin yeniden tes-
biti mülâhazasiyle Dahiliye Vekâletinde mün
hal nahiye müdürlüklerine yeniden tâyinlerde 
tereddüt hâsıl olmuştur. Vekâlette yapılan ça
lışmalara $öre idari kademelerde, nahiyelerin 
de yer alması lüzumu Ikatî olarak anlaşılmış bu
lunduğundan bu ayın 25 nde yeniden açılan na
hiye müdürleri kursundan mezun olanların açık 
bulunan nahiye müdürlerine tâyinleri cihetine 
gidilecektir. Halen 320 nahiye ımünhal durum-
'dadır. Muş ve diğer münhal bulunan vilâyetle
rin nahiye müdürlüklerine tâyinler başlanmış
tır. 

Cevaben arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Cevdet Ay
dın. 

CEVDET AYDIN (Siirt) — Muhterem ar-
kadaşlanm, Sayın İçişleri Bakanının verdik
leri izahat beni tatmin etmemekle beraber, 
gene kendilerine teşekkür etmekle sözlerime 
başlamak istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, sorumun ikinci 

paragrafında, iki seneden beri açık bulunan 
bu nahiyelerin nahiye müdürlüklerinde kimle
rin vazife görmekte olduklarını Bakandan sor
muştum. Sayın Bakan lütfetmediler, cevap 
vermediler. 

Sayın Bakanın ifade ettikleri gibi, Mut'ta 
mevcudolan 11 nahiye 1960 yılından beri mü-
dürsüzdür. Bu 11 nahiyeye uzatmalı çavuş ve 
onbaşılar vekâlet etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet idaresi ve 
âmme hizmetinin öneminin burada izahına lü
zum yoktur. Nahiyelerin uzatmalı çavuş ve on
başılar tarafından idare edilmesi hiçte tasvip 
edilmiyecek bir yol olsa gerek. Bu çavuş ve 
onbaşıların idari bilgileri son derece mahdut 
ve kifayetsizdir. Bu itibarla aşağı - yukarı her 
biri 10 - 15 ve daha fazla köyü ihtiva eden 
nahiyelere bilgisiz, yetkisiz ve yetersiz kimse
leri nahiye müdürü olarak göndermek ve bun
ları iki senedir oralarda bulundurmak hatalı bir 
hareket olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, nahiye müdürlükle
rine gönderilen bu uzatmalı çavuş ve onbaşı
ların türlü türlü vakalarını gazetelerde oku
yoruz. Bakanlığın, bu hususu göz önünde tu
tarak, bu gibi nahiyelere bilgili, ehliyetli me
murları vilâyetlerden dahi göndermesi kabil
dir. Hattâ nahiyelerdeki nüfus memurlarının 
aynı zamanda nahiye müdür vekili olmasında 
bir mahzur yoktur. Bu memurlar, nahiyenin 
tek memuru olmalarına rağmen hiç olmazsa 
tahsillidir. En az ortaokul ve bazan da lise 
mezunu memurlardır. Halbuki, uzatmalı on
başı ve çavuşlar, ekseriyetle ilkokul mezunu 
bile değildirler. Bunu hepiniz bilirsiniz. 

Bu itibarla, bu memurların nahiye müdür
lüklerine vekâleten tâyin edilmeleri mümkün
dür. Sayın Bakana açık nahiyelere yakında 
müdür tâyin edileceği hakkındaki cevapların
dan dolayı tekrar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sami öztürk. 
SAMI ÖZTÜRK (Muş) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Dahiliye Vekiline cevaplan 
için teşekkür ederim. 

Meselenin esası şudur : 1960 senesinde na
hiye müdürlüklerinin kaldırılmasının faydalı 
olacağı mülâhaza edilmiş, düşünülmüş ve bu 
maksatla alınan bir kararla ilk tatbikata Muş'-
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tan başlanmıştır. Bu vesileyle 1960 dan beri 
Muş nahiyeleri müdürsüz bulunmaktadır. 

Seçimleri mütaakıp, Hükümet henüz teşek
kül etmeden 1 ilâ 10 Kasım arasında diğer ar
kadaşlarımızla birlikte bu mevzu ile ilgili ola
rak Dahiliye Vekâletinde ilgililerle temasta 
bulunmuştuk. Bu hususun gelen raporların 
menfi olmasından dolayı düşünüldüğünü, bir 
kurs açılacağını ve kursu mütaakıp kısa za
manda Muş'a tâyin yapılacağını vadettiler. 
Bilâhara Vekil Beyle temaslarda bulunduk. 
Kendileri aynı şekilde kurstan sonra tâyin ya
pılacağını vadettiler. Kendileri de buradadır. 
Bu iş halledilmek üzere iken dertleri en az Muş 
kadar olan fSiirt'in Milletvekili Cevdet Bey ar
kadaşımızın Muş'un dertleriyle uğraşması, il
gilenmesi faizi hakikaten mütehassis etmişti ve 
bunu 'bir fazilet örneği addederek, kendile
rine teşekkür etmeyi düşünüyorduk; fakat 
bundan '5 gün evvel (bize bir gazete geldi, bu 
gazetenin sahibi Muş C. H. P. îl Başkanıdır. 
Gazetede, «Siirt Milletvekili arkadaşımız, ve
killeri değil asilleri utandırdı.» diye bir yazı 
vardır. 

Bu bakımdan, fazilet örneği diye teşekkür 
etmeyi düşündüğümüz (bir harekete, bu yazı
dan dolayı teşekkür edememek durumunda kal
dık. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Ne 
münasebet? Bir mebus, her yere ait-soru so
rabilir. 

SAMI ÖZTÜKK (Devamla) — Mehmet Ali 
Bey, ben nu Meclise geldiğim günden Iberi hiç
bir arkadaşın sözlerine oturduğum yerden mü
dahale etmedim. Siz de müdahale etmeyiniz, 
lütfen dinleyiniz, irade ile eski alışkanlıklar 
kolaylıkla unutulabilir, tavsiye ederim. (Sağ
dan, bravo, sesleri) Eğer arzu ederseniz, gelir 
cevap verirsiniz. Ben sorduğum sualle ilgili ola
rak bâzı hususları arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, küçük hesaplara 
istinadeden hareketlerle bu memleketin dertle
rinin halledilemiyeeeği yüksek malumlarınız
dır. Bu vesile ile, bütün milletvekili arkadaşla
rımızdan ve senatör arkadaşlarımızdan, geri 
kalmış bir vatan parçası olan Muş için hüsnüni
yete makrun yapıcı yardımlar beklediğimizi ve 
bunu şeref telâkki edeceğimizi, bu hususta ken
dilerine müteşekkir olacağımızı arz ederiz. 
Halledilme istidadı gösteren meseleler karşısın-
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da suiniyete makrun küçük hesaplara dayanan 
teşebbüsler için söylenecek şey şudur : Gölge 
etmeyiniz, başka ihsan istemiyoruz. Saygıla
rımla... (Alkışlar) 

CEVDET AYDTN (Siirt) — Söz istiyorum, 
Reis Bey. 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz? 
CEVDET AYDİN (Devamla) — Sataşma 

var, küçük hesaplarla itham ettiler, izah ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sataşma yok. Tavzih için ister
seniz size söz veririm. 

CEVDET AYDIN (Devamla) — Evet, soru
mu tavzih deeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVDET AYDIN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, sorumu niçin sordum, sizlere oldu. 
ğu gibi arz edeceğim. 

Meclisin tatilinde Siirt'c seyahat etmiştim. 
Bu arada Muş'a da uğradım, oradaki vatandaş
larla temas ettim. Hepsinin şikâyetleri bu nok
tada toplanıyordu. Hepsi, iki seneden beri na
hiyelerine müdür tâyin edilmediğini, onbaşıla
rın, çavuşların halka kötü muamele ettiğini söy
lediler. Çok rica ederiz, bunu aksettirir misiniz, 
dediler. Ben de kendilerine bunu vâdettim ve 
buraya döndüm. 

Bir gün, Bitlis Senatörü Cevdet Geboloğlu 
ve Muş Senatörü ihsan Beyin huzurunda, Muş'
ta halk bana böyle bir beyanda bulundu, bir 
soru vermek istiyorum; sizce bir mahzur var 
mı, diye sorduğumda; hayır, bir mahzur yok, 
dediler. Oturdum, bu sorumu yazdım ve Sayın 
Bakanlığa takdim ettikten sonra Muş Milletve
kili arkadaşımız, hakikaten küçük hesaplar dü
şüncesiyle hareket ettiler ve bana bu soruyu 
geri almamı rica ettiler. Sebep nedir, dediğim
de : Bizi müşkül mevkide bıraktınız, dediler; 
benim de şahsiyetim vardır, dedim. Ben mecbur 
olmadığım halde, bir arkadaşınızdan bunun so
rulmasında mahzur var mı, yok mu, diyerek 
fikrini aldım. Ben, sualim Meclis Başkanlığına 
verildikten ve gazetelere intikal ettikten »sonra 
bunu geri alamam. Arzu ederseniz, siz de bir 
sual takriri verirsiniz ve bunun sebeplerini be
raber sorarız, dedim. 

Kimin, küçük hesaplarla, uğraştığı meydan
dadır. Ben yalnız Siirt'in değil, bütün Türki
ye'nin mebusuyum, aynı zamanda Muş'un da 
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temsilcisiyim. Muş'un dertleri ile en az Siirt'in 
dertleri kadar alâkadar olurum. Bundan sonra 
da Muş'un bütün işlerini bu Meclise aksettir
meye çalışacağım. 

BAŞKAN — Sorular 'cevaplandırılmıştır. 

13. — izmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstahsil ta
rafından zamanında bol, kolay ve bilhassa ucuz 
temin edilebilmesi için bir tedbir alınıp alınma
dığına dair, Tarım, Ticaret, Gümrük ^ve Tekel 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/257) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Necip Mir-
kelâmoğlu buradalar mı?.. Yoklar. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

ti. —- Edirne Milletvekili Talât Asal'ın Tür
kiye radyolarından, muhalefet partilerine de 
1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlerini açıkla
maları imkânının sağlanıp sağlanamıyacağına 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü 
sorusu (6/260) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Talât Asal 
buradalar mı?.. Burada. Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı yoklar. Soru geelcek birleşime bı
rakılmıştır. 

TALÂT ASAL (Edirne) Söz. istiyorum, 
Reis Bey. 

.1 
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aynı hassasiyeti göstermelerini istemek, bir 
parlâmento azasının en tabiî hakkıdır ve hattâ 
vazifesidir. 

Bu itibarla, önümüzdeki birleşimde, bir mil
letvekiline, bir parlâmentoya saygı ifadesi ol
mak üzere, Sayın Bakanı burada hâzır bulun
maya davet ediyorum. Aksi halde bunu gensoru 
meselesi olarak Büyük Meclisin takdirine arz 
etmek zorunda, kalacağım (Y. T. P. 'sıraların
dan, bravo, sesleri) 

15. — Giresun Milletvekili Ali (Jüceoğlu'nun, 
terfi haklarını Danıştay Hamiyle ispat etmiş 
olup da ilâmların infaz edilmemesi sebebiyle 
müktesep haklarını alamıyan kaç öğretmen bu
lunduğuna dair sorusuna Millî Eğitim Bakam 
Hilmi tncesulu'nun sözlü cevabı (6/262) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu buradalar mı? Buradalar. Millî Eğitim Ba
kanı buradalar. Soruyu okutuyorum : 

9 Nisan 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclise mal olan ve Hükümetin hal 
yolunda olduğunu temin ettiği önemli konular
dan birisi de öğretmenlik meslekini her bakım
dan çekilmez hale gelmiş olmaktan kurtarmak
tır. 

Kanunun bu derece önem taşımasına muka
bil terfi haklarını Devlet Şûrası ilâmlariyle is
pat etmiş olup da ilâmların infaz edilmemesi 
sebebiyle müktesep haklarını alamıyan kaç öğ
retmen vardır? 

Anayasanın 132 nci maddesini açık olarak 
ihlâl eden bu kanunsuz neticenin meydana gel
mesinin sebepleri nelerdir? 

Mesulleri kimlerdir, ne muamele yapılmış
tır? 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yukarda 
belirtilen hususların sözlü olarak açıklanması 
için gereğinin ifasını saygılarımla arz ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Muhterem Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun sorusuna 
cevabımı arz ediyorum : 

1954 yılında yürürlüğe giren ilkokul öğret
menleriyle ilgili 6278 sayılı Kanun. 1938 yılı ile 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, bu soru önergesi uzun zamandan beri 
Millet Meclisi gündemini işgal etmektedir. Her 
sefer gündemlerde yer aldığını gördüğüm için 
artık gündemin kâğıtlarından utanır hale gel
dim. Bir türlü muhterem Vekili bu sıralarda 
görüp, bizim sorduğumuz ve sadece bir zihni
yeti ifade edecek olan sorumuza bir türlü cevap 
verilmediğinden dolayı geçen celsede İçtüzüğün 
152 nci maddesinin ikinci fıkrasına müsteniden 
şikâyette bulunmuştum. Ümidetmiştim ki, bu 
celsede hazır bulunacaklar ve cevaplarını lûtf-
edeceklerdir. Soru parlâmentolarda m al ûmimli
niz bir murakabe unsurudur. 

Bunu yapmamak, murakabe vazifesini ifa 
etmemektir ve bu hukuki tatbikatımıza da geç
miştir. 

Şu hale göre, milletvekili, murakabe vazi
fesini yapmak arzusunu izhar ederken; Hükü
mette. icra organında bulunan kimselerin de 
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daha önceki yıllarda ilkokul öğretmeni olarak 
mesleke giren bütün öğretmenlere uygulanmış
tır. Fakat maalesef kadro yokluğu yüzünden, 
bu kanunun şümulüne giren bütün öğretmenle
rimizin terfii sağlanamamıştır* Bunlar arasında 
Damştaya başvurarak ilâm alanlar olmuş fa
kat bu kararların da bir kısmı, yukarda da be
lirtildiği gibi, kadro imkânsızlığı sebebiyle in
faz edilememiştir. 

Sözü geçen kanunun şümulüne girip de, hak
ları verilmemiş olan öğretmenlerin sayısın, ke
sin olarak tesbit etmek, 30 bine yakın dosyanın 
incelenmesini gerektirmektedir ki, bunun için 
de en az bir aylık zamana ihtiyaç vardır. Tak
ribi olarak, intibakları yapılamamış öğretmen
ler (S 000) kadardır. 

Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca bir 
kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Ali Cüceoğlu, buyurunuz. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlar; sayın bakan verdikleri izahatlarında 
«Bu is bir kadro meselesidir» diyerek geçiştirmek 
gibi bir neticeye vardılar. Bütçe müzakereleri 
sırasında, Danıştay bütçesi müzakere edilirken de 
bu mevzu üzerinde durmuştum. Benim sayın 
bakandan sorduğum soru, 1038 den evvel mes
leke girenlerin intibakı değildir. Bu int'bakın 
yanlış yapılmasından mütevellit hakları zayi 
olanların, Danıştaydan almış oldukları ilâmlerin 
tatbik edilmemesi suretiyle mutazarrır oldukları 
noktasıdır. 

Elimizde Danıstayın bir kararı vardır. Bu 
karar 1956 da istihsal edilmiştir, Bakanlığa da 
bildirilmiştir. Bakanlık ise «Kadro yoktur, kadro 
olmadığı için de bu ilâmın infazı imkânsızdır» 
şeklinde cevap vererek bu işi geciktirmektedir. 
Devlet Şûrası bir mahkeme olduğuna göre, 
mahkemelerce verilen hükümlerin hiçbir surette 
geciktirilmeden infaz edilmesi bir zarurettir. 
Bugün Anayasamızın 132 nci maddesini açtığı
mız zaman şu ibareyi okuruz: «Yasama ve yü
rütme organlariyle idare, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahke
me kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» . 

Arkadaşlar, eğer memlekette bir Anayasa te
minatı varsa bu ilâmların muhakkak surette in
faz edilmesi lâzım ve zaruridir; aksi halde Ana
yasanın sarih hükmü ihlâl ediliyor, demektir. 
Bu duruma göre muhterem Millî Eğitim Baka

nının kadro imkânı olmadığından bu infazın ge
ciktirildiği sebebiyle değil doğrudan doğruya 
kadroları bugüne kadar bir kadro kanunu şek
linde Meclise getirip, istihsal ettikten sonra ilâ
ma bağlanmış olan bu intibak mevzuunu hallet
mesi icabederdi. Bugüne kadar bu kanun ele 
alınmadığına yine verilen cevaptan anlaşıldığı 
üzere bu gecikme nîn devam edeceğine göre, 
orta yerde bir Anayasa dâvası bahis mevzuu
dur. Eğer muhterem Vekil Bey bu işin hal
linde yine ayni prensibi ve aynı tutumu devam 
ettirecekse, orta yerde Anayasa ihlâl edilmek
tedir ve bunu bir dâva mevzuu yapmak zaru
ridir arkadaşlar. 

İkinci olarak üzerinde durdumım mevzu, 
muhtelef arkadaşlarımın da ısrarla üzerinde 
durdukları talebelerin ahlâki durumlarıdır. 
Ben evvelâ bu talebeleri yetiştiren öğretmen
lere kinaveli sözler sarf edileceğine, onların 
hukuki durumlarının biran evvel tam mâna-
siyle ıslah ve günün şartlarına uydurulması 
mecburiyetinde olduğumuz kanaatindeyim. 

Bnsrün memleketimizin fedakâr ve vefakâr 
insanları öğretmenlerdir. Hiçbir sikâvette bu
lunmadan kövil^erde senelerce vazife e-örmekte 
olun. dayısı olanlar s«h**e. inphilmekte. olmı-
yanlar ise biTİnndukları kövlerde sürünmekte
dirler. Ama kövlerde ka.lanlar dahi hiçbir 
zaman fervat, etme™ektedirler. Bunların tek 
tesellileri yetiştirdikleri çocukları yüksek mer
tebelerde erörün mânevi-bakımdan tatmin ol
maktan ibarettir. 

Simdi, durum bu iken ve biz mütaaddit ve
silelerle, bilhassa bütçe müzakereleri dol avı -
sivle öğretmenler hakkında parlak nutuklar 
çekerken, onlara mahkeme kararivle kazan
dıkları haklarını dahi vermezsek, . bunların 
akıbetleri varın bugünkünden daha vahim ve 
kötü olabilir. EvveHâ kanunun tatbik edilme
sini, bilhassa kanunu çıkaranların onu tatbik 
etmesi esasını bu memlekette hâkim kılalım ki 
ondan sonra ahlâk dersi vermeye kalkalım. 

Eğer arkadaşlar, Devlet Şûrası bir mahkeme 
ise onun hükmünün muhakkak infaz edilmesi 
lâzımdır, Anayasanın bu sarih maddesi kar
şısında. Yok Devlet Şûrası mahkeme değil de 
bir idari merci ise bunun açıkça ilân edilmesi 
lâzımdır. Zira vatandaşlar, hak alacağım diye 
dâva açıp boşuna ceplerinden masraf yapmasın
lar. Bilhassa Vekil Beyden rica ederiz. Bu iş 
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üzerinde durmak benim için vicdanî bir borç
tur. Çünkü, Anayasa dâvası mevzuubahistir. 
Bunun üzerinde duracağımı tekrar hatırlatı
rım. Bir an evvel ilâm alanların isimlerini tes-
bit edip, Meclisten, bunlar mahkeme ilâmları
dır, hiçbir surette bunların infazını geciktir
mekte salahiyetli bir organ olmadığını açıklı-
yarâk, kadrolar istemelidir. Bu suretle mağ
dur öğretmenler haklarına kavuşmalıdır. Be
nim'temennim budur, bunun tahakkukunu gör
mek beni ve bütün arkadaşları memnun ede
cektir. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ: EÜÎTÎM BAKANI HÎLMÎ îx\T-

CESULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
sayın soru sahibinin beyanlarında ifade 
ettikleri ilâmların infaz edilmemesi hususun
da Anayasa maddesi malûmunuzdur. Ancak 
Hükümet tasarruflarını icra ederken, kendis-
ne verilmiş olan kadrolarla mu'kayettir. Kadro 
alınması için lüzumlu teşebbüsler yapılmıştır. 
Teklif halen Millî Eğitim Komisyonunda mü
zakere halindedir. Bu itibarla Parlâmentonun 
işlemesi muayyen formaliteleri gerektirdiğine 
göre, komisyonlardan geçip buraya geldiği 
takdirde biz de kendileri kadar memnun ve me
sut olacağız. 

Bilhassa şu hususa işaret edeyim : «öğret
menlerden dayısı olanlar şehre inmekte ve da
yısı olmıyanlar ise köylerde sürünmektedir
ler» gibi bir ifadede bulndular. Şunu söyliye-
yim ki, köy sürünülecek bir yer değildir, 
bir defa bunu unutmıyalım. İkincisi; köyleri
mizde 40 bin öğretmenimiz bulunacaktır, işi 
bu zaviyeden mütalâa etmedikçe ilk eğitim 
dâvamızı halletmeye imkân yoktur. Dayısı 
olanlara kendi sorumluğum altında bilerek 
her hangi bir işlem yapmadım. Millî Eğitim 
Bakanlığında tâyinler bir usule, bir esasa 
bağlanmış bulnmaktadır. Bunları tatbik et
mek ve kendilerinden feragat etmemek için, 
birçok defalar karşılıklı mücadele haline geç
tiğimiz bu Mecliste bulunan bâzı arkadaşla
rımız çok iyi bilirler. 

Bu'itibarla, «köyde Sürünmek, şehirde safa j 
sürmek» diye bir şey mevzubahis ' değildir. 
Evet, köy öğretmenlerinin, şehirdekileı'e nâza'-' 
ı-an daha müşkül şartlar altında bulunduğu 
doğrudur ama bu vazife, bugün mevcudolan-
lar tarafından yapılacağı gibi, yarın da yapıl-
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makta daima ve daima devam edecektir. Köy 
öğretmenleri de şehirdekiler kadar imtiyazlı ve 
şereflidir ve köyde bu hizmetin ifası da de
vam etmek zorundadır. 

Bu hususu tasrih etmek için aldığını sözü 
çok görmemelerini rica edeceğim. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Ali Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, «ben köydfr sürünmektedir» tâbi
rini kullanırken Sayın Vekil Beyin ifade et
tikleri şekilde dayısı olanlar kayırılıp şehre 
getiriliyor diye beyanda bulunmadım. Bu şe
kil bir teamül halindedir. Maalesef maarif 
müdürlüklerini gezip bunu göreceklerdir. Biz
zat Vekil Bey şikâyet edeceklerdir. Ben bun
ları gördüm ve buraya getirdim. 

ikincisi, sürünmek meselesi : Kendileri de 
ifade ettiler, köydeki yaşama şartlariyle şe
hirdeki yaşama şartları arasında büyük fark
lar vardır. Köyde maalesef Devlet memura 
olarak bir tek öğretmen bulunur. Bu öğret
menler çok cüzi ücretlerle çalışırlar. 20 lira 
asli maaşla işe başlıyan öğretmenler 350 lira, 
bilemediniz 370 lira alır. Bâzı köylerde bu 
370 lira ile öğretmen köy muhtarının elinde 
âdeta bir oyuncak haline getirilmektedir. Bun
lar acı birer hakikattir. Düşünün ki, bu kadar 
acı baskılar altında fedakârca vazife gören öğ
retmen hiçbir surette sızlanmamalkta, feryad-
edip sesini çıkarmamaktadır. Ellerine ilâmla
rını aldıkları halde,'ilâmları infaz edilmemek
tedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ilamların da 
müddetleri vardır. Bunlar da müruruzamana 
tabidirler. Kadro getireceğiz diye oyalarken 
ilâm müruruzamana uğrayacak ve senelerce cefa 
çeken bir öğretmen en meşru hakkından mah
rum kalacaktır. Bunu dikkate almak lâzım
dır. 1955 - 1956 senesinden beri ilâm hüküm
lerinin hâlâ infaz edilememiş olması; Sayın 
Vekilin şahıslarını hedef tutmuyorum, bende 
belki de müruruzamana uğratırız şeklinde bir 
kanaat uyandırmıştır. Bu ilâmlar on sene sonra 
müruruzamana uğrıyacaktır. Bir öğretmenin 
çekmiş olduğu eziyetler de heba olup gidecek
tir. Ben yine tekrar ediyorum, köylerdeki 
şartlarla şehirlerdeki şartlar aynı değildir. 
Maalesef ve maalesef, bu hâlâl devam «diyor. 
Oluyor böyle şeyler... Bunu da göz önünde 
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bulundurmak zaruridir, öğretmenlere birçok 
haklar tanımak için konuşmalar yaparken, onla
rın kazanmış oldukları haklarını vermezsek 
mesul duruma düşeriz. 

Sayın Turhan Feyzioğlu'nun, Millî Eğitim 
Bakanı iken, bütçe müzakereleri sırasında, öğ
retmenle? hakkındaki konuşmalarını birer bi
rer takibettim. Zabıtlarda da mevcuttur. Hiç 
olmazsa bunları tatbik etsinler... Turhan 
Feyzioğlu, günün şartları içinde öğretmen
lerin ek ücretlerinin artırılmasını zaruri gör
mektedir. Hattâ bunları, muayyen bir sıraya 
göre mesken sahibi kılmanın zaruri olduğuna 
da temas etmektedir. Bugün, mesken yapıl
masından falan vazgeçtik, ellerinde mahkeme
den aldıkları ilâmın hükmünü dahi yerine ge
tirmiyoruz. Bu ilâmlar infaz edilirse yine 
memnun olacağız. Bu, aynı zamanda bir Ana
yasanın sarih hükmüdür. Hiçbir suretle mah
keme ilâmlarının infazı geciktirilemez. Bunun 
behemahal yerine getirilmesi lâzımdır. Bir 
şahsi haktır, hepsinin verilmesi zaruridir ve 
kanun da bunu âmirdir. Bunun bir an evvel -
tahakkukunu görmek hepimizi memnun ede
cektir. Bunu Sayın Bakandan bekliyoruz 
arkadaşlar, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Arkadaşlardan bir şey rica edeceğim. So

ru sahipleri mevzularını izah ettikten sonra 
fikir tekerrürlerinde ısrar ediyorlar. Bu ise 
Mecliste ekseriyetin azalmasına sebebiyet veri
yor. Sorulan mesele ne ise bunun üzerinde 
durulması ve konuşulması Meclisin daha 
faydasına, olacaktır. Dikkatinize arz ederim. 

16. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavanın, 
Askerî Fabrikalar ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde: kadrosuzluk yüzünden saat ücretli ve 
yevmiyeli olarak çalıştırılan personele, 228 sa
yılı Kanun şümulüne alınarak, emeklilik ve ia
dem hakkı verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Çalışma ve Maliye Bakanlarından 
olan sorusuna Maliye Bakanı Şefik tnan'ın sözlü 
cevabı. (6/263) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yavaş burada
lar mı? Evet... 

Maliye Bakanı... Buradalar. Çalışma Ba
kanı... Yok. 

Sayın, Mehmet Yavaş, yalnız Maliye Ba-
k'P.nın cevabiyle, jiljttif a ediyor, musunuz ? 
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I MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Evet, kâfi 

görüyorum. 
BAŞKAN — O halde soruyu okutuyorum. 

9 . 4 . 1962 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Çalışma Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma-
I smı saygılarımla rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

Bir kısım işçiler İş Kanunu ve ihtiyarlık 
sigortaları kanunlarının tatbikinden evvel as-

I kerî fabrikalar ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
gibi resmî iş yerlerinde kadrosuzluk yüzün
den saat ücretleri veya yevmiyeli olarak istih
dam edilmekteyken bilâhara maaşlı kadrolara 
tâyin edilmiş ve 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun tanıdığı haklardan istifade 

I etmişlerdir. Ancak bundan evvel geçen hizmet-
| lerinin karşılığında ne işçi olarak tazminat al

mışlar ne de son çıkan 228 sayılı Kanundan is
tifade edebilmişlerdir Bu yüzden mağdur du
ruma düşmüşlerdir. 

Halbuki muhtelif tarihlerde çıkarılan 4644, 
5771, 6311, 6881, 6654 ve 5 . 1 . 1961 tarihinde 
kabul- edilen 228 sayılı kanunlarla itfaiye, 
polis, belediye, uzatmalı jandarma., göçmen ola
rak gelmiş öğretmenlerin bu hakları teslim 

j edilmiştir. 
Yukarda mağdur olduklarını arz ettiğimiz 

ve Devlet fabrikalarının kurulmasında ve çe
kirdek kadroların yetişmesinde emeği geçen 
personelin de 228 sayılı Kanun şümulüne alına
rak emeklilik ve kıdem hakkına sahip kılınıp 

j kılmmıyacağı hakkında ne düşünülmektedir? 
I BAŞKAN — Maliye Bakanı, buyurunuz. 
| MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak-
! kale) — Sayın Başkan, muhterem .arkadaşla

rım; 
I Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Ka-
! nunu ile muhtelif Emekli sandıkları kanunla

rına tâbi işlerde çalışanların hizmetleri Sandık 
kanunlarına veya Sigorta kanunlarına göre ayri 

j ayrı muameleye tâbi tutulmakta iken, 5.1.1961 
tarihinde kabul edilen 228 sayılı Kanunla, 
bu suretle çeşitli kanunların şümulüne giren 
hizmetlerin 'birlikte mütalâası kalbul edilmiştir. 

îş ve ihtiyarlık sigortası kanunlarının tat-
I bikmden evvel,, Askerî fabrikalar ve İktisadi 
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Devlet Teşekkülleri gibi resmî i§ yerinde saat 
ücreti veya yevmiyeli olarak istihdam edilen
lerin, kanunla kurulu her hangi hir Emekli 
Sandığına veya işçi Sigortalarına prim ödeme
dikleri için emekliliklerinde sayılması mümkün 
değildir. 

Her ne kadar, T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu ile ve daha evvel mülga Emekli sandık
ları kanunları ile; emekli hakkı tanınan 'bâzı 
hizmetlere emekli hakkı tanındığı tarihten ev
vel geçmiş olan müddetlerden 10 yılının borç
landırılarak emeklilik fiilî hizmet süresine; 
katılması ka'bul edilmiş ise de, bahis konusu 
saat ücreti ve yevmiyeli olarak geçmiş olan 
hizmetler, Emekli kanunlarının şümulü dışın
da bulunduğundan bu hizmetlere Emekli Ka
nunu hükümlerine ıgöre Emekli Sandığına 
borçlanma hükmü tesisi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Soru sahibi, buyurunuz. 
MEHMET YAVAŞ (Aydm) — Muhterem 

arkadaşlarım, Vekil Beyefendiye, verdiği iza
hattan dolayı teşekkür ederim. Bahis konusu 
olan işçilerin büyük 'bir kısmı teknisiyendir. 
Bunlar uzun müddet Devlet fabrikalarında 
çalıştıktan sonra iş hayatları sonuna gelmiş ve 
tekaüt olmak üzeredirler, fakat tekaütlükten 
istifade edemiyorlar. Bunların bir kısmının 15 -
16 senelik hizmet süreleri tanılıyor, kanundan is
tifade ediyorlar, fakat tekaüdolamıyorlar. Vekil 
Beyin ifade ettiği gibi, bir kısım hizmetlilerin 
on senelik hizmeti, son çıkan kanunla borç
lanmak suretiyle emekliliklerine sayılmıştır. 
Bizim temennimiz, bunlar için de hir borçlan
ma formülü 'bulunarak Devlet fabrikalarının 
kuruluşunda, 'bunların işletilmesinole, kadrola
rının yetiştirilmesinde büyük emeği geçmiş 
olan bu kütlenin emeklilikten istifade ettiril
mesinden ibarettir. 

Ben kendilerinden yine rica edeceğim; eğer 
sözlü sorumda 'bahsi geçen bir kısım hizmetli
lerin emeklilik hakkının tahakkuku mümkün 
olursa memnun olacağız ve büyük bir ihtiyacı 
karşılamış olacağız kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Diğer 
soruya geçiyoruz. 

17. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'-
in, Gelibolu İlçesi Merkez Karakolunda Hüse
yin Gelen isimli bir vatandaşın dövülüp dövül- •; 
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mediğine dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
olan sözlü sorusuna Adalet Bakam Sahir Ku-
rutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/264) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Refet 
Sezgin, sorunuz Adalet ve İçişleri Bakanlarını 
alâkadar ediyor. İçişleri Bakanı yoktur.. Yal- , 
nız Adalet Bakanının cevapları ile yetiniyor mu
sunuz? . . .-•••....'"• 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Evet, ye^ 
tiniyorum efendim. ;•'•.•'• 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum., 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ' 
Aşağıdaki sorumun, İçişleri ve ^Adalet Ba

kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına tavassut buyurulmasını rica ederim: 

Çanakkale Milletvekili • 
Refet Sezgin . 

1. Bir hazırlık tahkikatının icrası münase
betiyle, 20 . 2 .1962 tarihinde Gelibolu kazası 
Merkez Emniyet Karakolunda Hüseyin Gelen 
isimli bir şahıs davet edilerek dövülmüş müdür? 

2. Bu olay vesilesiyle Hüseyin Gelen'in 
adlî makamlara muayene ve rapor istihsali sa
dedinde müracaatı var mıdır, varsa neticesi 
nedir? 

3. Müsebbipleri hakkında idari ve adlî 
tahkikat yapılmış mıdır, yapılmamışsa intac-
edilmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHlR KÜRUTLUOĞ-

LU (C. Senatosu Üyesi) —Efendim, Kara
yolları 13 ncü Bölgesinde vukua gelen 'bir hır
sızlık se'be'biyle yapılan tahkikatta, Mehmet 
Tülây ve Hüseyin Gelen ve Hüsnü Gezer, çal
dıkları eşyalarla 'birlikte yakalanmışlar ve hır
sızlığı Hüseyin Gelen'le birlikte işlediklerini 
itiraf etmeleri üzerine, haklarında tahkikat 
yapılmış ve âmme dâvası açılmıştır. Bu tah
kikat sırasında dövüldüklerine dair hiçbir şi
kâyet olmamıştır. Muhterem arkadaşımızın söz
lü sorusunu mütaakıp Gelibolu .S'aycilığı tah
kikata başlamış Ve dövenler hakkınca adlî ta
kibata girişilmiş, fakat henüz intacedilmemiştir. 

BAŞKAN — Reıfet Sezgin, buyurunuz. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadıâşlamm; sayın Adalet Bakanının i, vermiş 
olduğu izahata teşekkür ederim. 

— HIO r-
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Yalnız; mesele, esası bakımından huzurunuz

da, hattâ memleketin huzurunda teşhir edilme-
si lâzıımgelen bir ^n iye t in ifadesini ihtiva etti
ği cihetle teşhir edilmek ihltiyacındadır. 

20' Şubat 1962 tarihinde Mehmet Tülây, H. 
Gezer ve Hüseyin Gelen ismindeki şahıslar, bir 
tel ağının çalınması hâdisesinin maznunları tooja-
rak karakoîa davet edilirler1. Hüseyin Geien 
isimindeki fahiş, hâdise ile ve mazmunlarla hiç
bir alâJ^ıplm.a.dığı/halde, siyasi düşüncesi do-
layısi^le ahiren diğerlerine dâhil edilir. Hü
seyin Gelen'in kaderi, siyasi İbir sıfatı bulunma
sı itibariyle; işkence ve eziyetin, Anayasanın 
sarih hükümlerine göre tecviz edilmemesine nağ
men, Gelibolu Emniyet Merkez Karakolunda 
52 dakika devamlı (dayak yelmesine sebebiyet 
teşkil eder. Hüseyin Gelen tin bu fiile mâruz 
kaldığını bilen şahısların isimleri ve bunlarla 
'bu fiili ika edenin 'kimler olduğu Ibendenizce 
tesbiıt edilmiş bulunmaktadır. 

Hüseyin Gelen'in acı İbir kaderi daha var : 
Mâruz kaldığı fiilden dolayı takibat kirasını 
talebeder, muayeneye şevkini ister, her nasıl
sa, bunda dla muvaffak olamaz. Ancak sözlü 
sorumu Yüksek Riyasete takdimi takiben, Sa
yım Adalet Bakanı ve içişleri Bakanının ımahıal-
linde, hâdisenin tenevvürü bakımından vâki is
tilândan üzerine, aşağı - yukarı hâdiseden iki 
ay sonra, 22 . 4 . 1962 tarihinde, dayağın bü
tün izleri ortadan kalktıktan sonra, Askerî 
hastaneye muayene için sevk edilir. Tabiatiyle 
mâruz kaldığı fiili raporla (tevsiki imkânı da 
kakmaz. Hâdise dış görünüşü itibariyle Ibasit 
olmasKna rağmen, aslında vatandaşın polis ka
rakolunda korkusuz yaşama hürriyetinin mün-
selip olması bakımından ehemımiyetlMıir. Bu söz
lü sorumu bunun için huzurunuza getirmiş bu
lunuyorum. Hukuka bağlı Devlet manzumesi 
liçinde bütün müesseselerin, evleviyetle memle-
'ket asayişini ve inzibatını teminle mükellef oltan 
polis ve jandarmanın vatandaşa sıcak kucak ac
ıması ve hatltâ 'kendi evine 'kabul eder gitbi, kar
şılanması iktiza «der. Anayasanın 14 ncü mad-

*' desinin 3 ncü - fıkrasının «Kimseye işkence ya
pılamaz» muhtevasını, vazifelileri, ki yalnız 
(bu şekilde haksızlık yapmış olanları kastediyo
rum, bu vazifelilere Anayasanın bu hükmünü 
hatırliatoaıbilirsem, vazifemi yapmış olacağım. 

BAigK AN •'-m Şortt eev^pjaadıpbilmiştir. Etten-
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dim, daha başka sorular var. Bdımz 'daha taham
mülünüzü rica edeceğim. 

18. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca çıkarılan kir genelge ile motorlu ziraatin 
yapılmasına engel olup olmadığına dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Amasya Mületvekili Mustafa 
Kemal Karan buradalar. Ancak Tarım ve Tica- , 
ret Bakanları olmadığından soru gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

19. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Hü
kümetin teşekkülünden bugüne kadar, kâğıt' 
para hacmında bir artış olup olmadığına dair 
sorusuna Maliye Bakanı Şefik înan'm sözlü ce
vabı (6/267) 

BAŞKAN _ Tokat Milletvekili AH Dizman 
burada mı efendlim? (Burada sesleri) 

Maliye Bakanı da buradalar, soruyu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanın

ca sözlü olanak cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Tokat Milletvekili • 
Ali Dizman 

1. Hükümetin teşekkülünden bugüne kadar 
kâğıt para hacmında bir artış olmuş mudur, ol
muşsa miktarı (nereye kadar baliğ olmuş ve ha
len ne miktar İbir artış vardır? 

2. Bu artışı zaruri kılan sebepler nedir, bu 
artış gerek Hükümet programına ve gerek mü-
taaddit ısrarlı beyanlarınıza uygun bir hareket 
mildir, enflâsyon mefhumu ile bu artışın bir il
gisi var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Tokat Milletvekili Sayın Ali Dizman, ' 
Hükümetin teşekkülünden bugüne kadar, para 
hacmında bir artış olup olmadığını, artış olmuş
sa miktarını sormaktadır. Sayın milletvekili, ay
rıca, artışı zaruri kılan sebepleri, durumun Hü
kümet programına ve beyanlarımıza uygun olup 
olmadığını, artış mevcut ise bunun enflâsyon 
mefhumiyle bir ilgisi, bulunup Ibulurunadığının 
açıklanmasını istemektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçe görüşmelerinden beri açılmamış olan bu 

önemli bahse lemas fırsatı verdiğinden dolayı 
Dizman arkadaşıma bilhassa teşekkür etmek iste
rim. 

Para ve kredi meselelerinin en büyük özelli
ğini muhakkak ki, bu konuların belki her işin 
üstünde bir titizliğe, devamlı ve şümullü bir mu
rakabeye muhtacolması teşkil etmektedir. Deni
lebilir ki, Millet Meclisleri ve kamu oyunun ibil-
gili alâkası, para ve kredi cihazını selâmetle iş
letmekte, Hükümetlerin tutumu kadar, hattâ on
dan da üstün değerde bir teminattır. 

Malî müşkülât karşısında cesaretini süratle 
kaybedenlere ümit veren,, aksine iş yapmadan ya
par görünmek istiyenlerin çıkmazlara sapmasını 
önliyen, bu pek yerinde murakabe ve ilgilerdir. 

Sayın milletvekili arkadaşımın sorusunu bu 
görüş ve kanaat içinde cevaplandıracağım, izah
larım yer yer, soru çerçevesini aşarsa bu bakım
dan mazur göreceğinizi ümidederim. 

Hepimizin bildiği, gibi T. C. Merkez Bankası, 
'Kuruluş Kanunu gereğince, yayınladığı hesap 
vaziyetlerinde, tedavüldeki bankınot miktarını 
her hafta muntazaman neşretmektedir. Hükümeti
miz, 20 Kasım 1961 tarihinde kurulmuştur. Bu 
kuruluş tarihine tekaddüm eden hafta sonu ise 
18 Kasım 1961 tarihine rastlamaktadır. Şimdi; 
Merkez Bankasının, bu tarih, itibariyle yayınla
dığı haftalık vaziyete Ibakılacak olursa, tedavülde 
mevcut bankınot miktarının 4 milyar 774 milyon 
860 bin 412 lira olduğu görülür. 

Bir de 21 Nisan 1962 tarihine taallûk eden 
ve bu itibarla mevcut en yeni durumu gösteren 
hesap vaziyeti gözden geçirilecek olursa, halen 
tedavülde mevcut bankınot miktarının 4 milyar 
779 milyon 948 bin 890 lira olduğu anlaşılır. Şu 
halde, Hükümetin kuruluşundan beri geçmiş olan 
foeş ay nihayetinde tedavüldeki bankınot mikta
rının gösterdiği artış, 5 milyon 88 bin 478 lira
ya inhisar etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Dizman'ın sorusu, Hükümetimizin te
şekkül tarihinden bugüne kadar tedavül hacmm-
da bir artma olup olmadığını, şayet varsa mikta
rını öğrenmeye matuftu. Görülüyor ki, Ibahis 
mevzuu beş ayın başı ile sonu arasında pek küçük 
hir fark, sadece 5 milyon liralık bir artış vardır. 
Bu miktar, tedavül hacmma nisbetle binde bir 
civarında bir artma ifade ettiğine göre, arada 
hiçbir fark yoktur dahi denilebilir. 
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Bu durum, şüphesiz ki, soru sahibini fazlasıiy-

le memnun edecek bir durumdadır. Ancak, mâru
zâtımı takibeden sayın arkadaşlarım arasında 
değişik intibalar edinebilecek olanlar da bulunabi
lir. Bilfarz denilebilir ki; «İktisadi hareketlerin 
tedavül hacmi üzerindeki tesirleri ne oluyor. Aca
ba, para otoritelerinin titizliği, tedavül mekaniz
masında iktisadi hassasiyetin aleyhine mi işli
yor?» 

Bu noktanın da Dizman arkadaşımın sorusu 
derecesinde önem taşıdığı muhakkaktır. Bu iti
barla, bahis mevzuu tedavül hacminin geçen 5 ay
lık süre zarfında kaydettiği gelişmeler üzerinde 
de durulması lâzımdır. Tedavüldeki bankmot mik
tarının bu devre ihtiyaçlarını nasıl takibettiği 
cetvelimizde açıkça görülmektedir. 

Haftalık hesap 
vaziyeti tarihi 

18 Kasım 1961 
25 Kasım, 1961 

2 Aralık 1961 
9 Aralık 1961 

16 Aralık 1961 
23 Aralık 1961 
30 Aralık 1961 

6 Ocak 1962 
13 Ocak 1962 
20 Ocak 1962 
27 Ocak 1962 

8 Şubat 1962 
10 Şu'bat 1962 
17 Şu'bat 1962 
24 Şubat 1962 

3 Mart 1962 
10 Mart 1962 
17 Mart 1962 
24 Mart 1962 
31 Mart 1962 
7 Nsan 1962 

14 Nisan 1962 
21 Nisan 1962 

Tedavüldeki bankmot 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
f> 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Mily 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
,» 
» 
:» 
» 
» 
;» 
» 
'» 
» 
» 
» 
» 
» 

miktarı 

ar 774,8 milyon 
722,7 
877,4 
837,7 
764,7 
657,4 
782,9 
817,9 
741,1 
671,8 
687,9 
923,2 
892,7 
829,5 
880,4 
117,2 
124,3 
965,-
875,7 
927,6 
981,2 
884,2 
779,9 

;» 
». 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» < 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
:» 

Şimdi 'müsaadenize sığınarak bir 'bir okudu
ğum hu rakamları derli toplu bir şekilde kıy
metlendirmek için 18 Kasım 1961 tarihi ile 21 
Nisan 1962 arasındaki devreyi iki kısma ayıra
cağım : 

A) Birinci kısmi, Hükümetin kuruluş tari
hi ile 1961 yılı sonuna kadar olan zaman te§-
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kil etmdktedir. Bu devrede tedavül miktarı 4 
milyar 774,8 milyon.lira ile başlamış ve Aralık 
ayının başlarında 4 milyar 877 milyon liraya 
kadar yükseldikten sonra devre bitiminde, baş
langıç rakamına nazaran 8 milyon liralık bir ar
tışla 4 milyar 782,9 milyon liraya rııcıı etmiş
tir. Devre ortasına kadar görülen 100 milyon li
ralık artış, ihracat mevsiminin tabiî ve hayırlı 
bir neticesidir. 

Tetkik ettiğimiz devrenin ikinci yarısında 
ise, ihracatla ilgili olarak evvelce alınmış bulu
nan kredilerde yapılan ödeaneler neticesinde, 
tedavüldeki banknot miktarı küçük bir fark ile 
eski seviyesine avdet etmiş bulunmaktadır. 

B) 1962 takvim yılının başından bugüne 
kadar geçen zamanı kapsıyan ikinci kısma ge
lince; tedavüldeki banknot miktarının, bu dev
rede dalha bariz değişiklikler kaydettiği görül
mektedir. Bunun başlıca 'sebebi, Merlkez Banka
sının açmakta olduğu iktisadi kredilere, bu de
fa Hazinenin aldığı kısa süreli avansların da 
katılmış olmasıdır. Malî yılın sonlarına doğru 
kullanılmaya başlıyım bu avans, en çok 147 mil
yon liraya çıktıktan sonra, malî yıl nihayetinde 
Merkez Bankasına tamamen iade edilmiş ve ye
ni malî yılın iptidalarından itibaren tekrar kul
lanılmaya başlanmıştır. 

Cari yıl bütçesine nazaran kanuni limiti 505 
milyon lira olan bu kısa süreli avansın 2 1 . 4 . 
1962 tarihi itibariyle arz ettiği borç bakiyesi 195 
milyon liradan ibarettir. 

Birinci kısımda olduğu veçhile bu kısımda 
da devre başı ile devre sonu arasında bir Ikıyas-
lama yapılacak olursa, tedavüldeki banknot 
miktarında bir artma değil aksine 3 milyon lira
lık bir azalma kaydedilmiş olduğu görülür. 

Başlangıcı ile bitimi arasında bu derece cüzi 
bir fark olan ve takriben 4 ay süren bu süre 
içindeki hareketlerin tahlili, bu devrenin de iki
ye bölünmesini gerektirmektedir. 

1. 1962 yılının başı ile 10 Mart 1962 tarihi 
arasındaki iki büçük aylık işüre içinde Merkez 
Barakası kredi ve avanslarında meydana gelen 
ve iktisadi sektör ile Hazine arasında yarıyarı-
ya paylaşılan artışlar, tedavüldeki banknot mik
tarında da 341 milyon liralık bir çoğalma mey
dana getirmiştir. Böylece ısene başlarken 4 mil
yar 782,9 milyon lira olan banknot miktarı, 10 
Mart 1962 tarihinde 5 milyar 124,3 milyon lira-
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ya çıkmıştır. Bu devre zarfında kaydedilen ar
tışa bir dereceye kadar müessir olan âmiller
den biri de Merkez Bankası nezdindeki tevdiat 
miktarında görülen 14 küsur milyon liralık 
azalmadır. 

2. 10 Mart 1962 tarihinden 21 Nisan 1962 
tarihine kadar süren mütaa'kıp birbuçuk aylık 
devrede ise, gelişmeler yön değiştirmiş ve evvelce 
alman krediler ve avanslardan yapılan iadelerle 
döviz satışları neticesinde piyasadan çekilen pa
ralar tedavüldeki banknot miktarında 344 mil
yon liralık bir azalma meydana getirmiştir. Böy
lece, 21 Nisan 1962 tarihinde tedavülde mevcut 
banknot miktar] sene başındaki seviyenin 3 mil
yon lira kadar altına düşmüştür. 

Bu birbuçuk aylık devre zarfında T. C. Mer
kez Bankasına yapılmış olan başlıca ödemeler 
şunlardır : 

Hazine, kısa süreli avans borcundan 97 mil
yon lira, evvelce ıskonto ettirdiği bonolardan 
36 milyon lira ödemiştir. İktisadi sektöre açıl
mış olan kredilerden de 73 milyon liralık bir 
ödeme yapılmif bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Merkez Bankası nezdindeki 
mevduat 43 milyon lira artmış, döviz satışları 
yoluyla piyasadan çekilen para da 151 milyon li
vaya baliğ olmuştur. Bu arada, iktisadi sektö
re, yeniden 56 milyon liralık kredi verilmiş ol
duğundan netice itibariyle tedavüldeki bank
not, miktarına akseden azalma bu çeşitli muame
leler sonucunda 344 milyon lirayı bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu izahlardan da 
anlaşıldığı üzere, malî hareketlerdi iktisadi 
amiller 'gibi tedavüldeki banknot miktarına te
sir etmclktcdir. 

Hazine nizami avansını kullandığı zaman pa
ra. miktarı artmakta, aksine borç ödendiği za
man. da eksilmektedir. 

Sayın arkadaşlarımın bildiği veçhile, evvel
ce masraf bütçeleri yekûnunun % 15 i olarak 

j tesbit edilmiş olan bu avans 260 sayılı Kanun-
j la genel bütçe giderler tutarının % 5 i ile sı

nırlandırılmış ye malî yıl sonunda kapatılması 
hükme bağlanmıştır. 

Tedavüle müessir âmillerden olan bu kısa. sü
reli avansın mucip sebepleri nedir ve niçin Mer-

I kez Bankasına başvurulmaktadır'; 
Devlet bütçeleri, ister tamamen denk olsun is

terse denkliği de aşarak fazlalar ihtiva etsin, malî 
yıl içindeki gelir ve gider hareketleri, ender te-
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sadüfler dışında, paralel olarak cereyan edemez. 
Daha açık bir deyimle bâzı aylarda daha fazla 
gider,, daıha az gelir kaydedilir, pazı aylarca ise 
aksi hal cereyan eder. Bilfarz |i<|er bahsinde, in
şa faaliyetlerine girişme sırasına raslıyan malî 
yıl Ibaşlariyle borç taksit zamanları, hacimli na
kit hareketlerine sebep olduğu gibi vasıtasız ver
gilerde tahsilat devreleri, vasıtalı vergilerde ise 
tyâzı aylar ve mevsirnlfer gelir hareketlerinin füstün 
seviyelerde cereyan ettiği zamanları teşkil eder. 
Bu tabıü prosesüste mühim olan nokta, gelir, gi
der bakımından yüksek ve alçak seviyelerin aynı 
zamanlara raslamaması ve arada dekalaj denilen 
kısa süreli intibaksızlıkların meydana gelmesidir. 

Malî yıl boyunca, Hazinenin gah lehine tgâh 
aleyhine cereyan eden bu hareketlerin tanzimi 
için umumiyetle kabul olunan mekanizma, kısa 
süreli borçlanmalar ve Ibu meyanda Merkez[Ban
kalarının iyice sınırlandırılmış, avanslarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz veçhile, 
memleketleri enflâsyona götüren muameleler iki 
şekilde cereyan eder. Bunlardan birincisi, büt
çe açıklarının Merkez Bankası kaynaklariyle ka
patılması, ikincisi de banka kredilerinde aşın 
gelişmelerin terviç ve teşvik olunmaşıdır. 

Hükümetiniz, biraz evvel izah ettiğim mûtat 
ve muvakkat intibaksızlıklar dışında Merkez Ban
kası kaynaklarına müracaat etmemek hususunda 
kararlıdır. Bu avans muamelelerinin, denk ola
rak yürüteceğimiz bütçe çerçevesi içinde .ye ka
nunla kesin olarak tâyin edilen hadler dairesin
de cereyan ettiği müddetçe para muvazenesini 
bozmasından en'dişe etmeye ma^al yoktur. Yük
sek Meclisin bu konuda göstercjiği müzaheret ve 
hassasiyeti bir defa daha şükranla kaydettikten 
sonra, paramızın iç ve dış değerine, fiyat seviye
sine ve umumi geçim şartlarına tesir ederi âmil
lerin Merkez Bankası kredileriyle tedavüldeki 
bahkmot miktarından ibaret olmadığını da sözle
rime ilâve etmek isterim. 

Merkez Bankası kredileri yanında banka kre
dileri; tedavüldelş %hkınotlar yanında kaydı de
nilen para, efektif 'talep ve fiyatlar üzerinde mü
him tesirler yapmaktadır. Biliıîdiği ıgibi [banka ' 
kredileri, mevduat yaratmak suretiyle para arzı
nı değiştirmekte ve talebin artması sonucunu mey
dana Sektirmektedir. 

Para arzına temas etmiş iken bunun seyri 
hakkında da muhterem arkadaşlarıma kısaca iza- | 

2.5.1962 Ö :1 
hat vermek isterim. Para arzı, fiilen tedavül eden 
bankınot ve ufaklık para ile vadesiz ticari mev
duattan ve Merkez- Bankası nezdinde, bankalar 
mevduatı dışındaki mevduatın serbestçe kullanıla
bilen kısımlarından teşekkül etmektedir. 

Hemen arz edeyim ki, para arzının hesaplan
ması tedavüldeki bankınot miktarının bilinmesi 
kadar sade ve kolay bir işlem değildir. Bunun 
için 'gçrekli rakamların yurdun her tarafına ser
pilmiş olan bankalardan toplanması lâzımdır. Bu 
itibarla elimizde mevcut en yeni rakam, 1#62 yılı 
Şubat sonuna taallûk eden 6 milyar 214 milyon 
liradır. Şu halde para arzında, 5 milyar 928 mil
yon lira olan 196JIİ yılı Kasıni sonu rakamına na
zaran 280 milyoiı lira civarında bir artış görül
mektedir. Hülâsa olarak arz etmek lâzımgelirse 
Kasım 1%1 tarihi ile 1962 Şubat sonu arasında
ki devrede para arzında meydana gelen bu artı
şın 150 milyon lirası fiilen tedavül eden bankınot 
ve ufaklık paralardan 13Ö milyon lirası da kaydî 
paradan yani Vadesiz ticari mevduattan ileri gel
miştir. Burada ifade etmek isterim ki, toptan eş
ya fiyatlariyle geçinme eindekslerindeki, istikrar 
devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, maruzatıma son ver
meden evvel bu gelişmelerin ortaya koyduğu bir
kaç mühim gerçeğe işaret etmek isterim. 

Evvelâ tedavüldeki bankınot miktarı, Hükü
metin teşekkül tarihine nazaran değişmemiştir. 
Tedavülü besliyeh Merkez Bankası kredileri ara
dan geçen altı ay içinde iktisadi şart* ve hareket
lere ihtıbak için yeter derecede elastikiyet gös
terini^, fakat elastikiyet göstereceğim diye de ko
runması lâzımgelen istikrar ihlâl olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Lundsburg'un dediği doğrudur, insanlar, pa

ra kullanmaya başladıkları çağlardan bugüne ka
dar durmadan piyasada yeter derecede para yok
tur diye sızlanmışlardir. Ancak şu hakikat de 
çok geçmeden öğrenilmiştir ki, paraya olan inan
cın bütün sırri bu yetersizliktedir.' Bundan öte
si kazanç ve refahı, emekten ve ahnterinden de. 
ğil miktar nazariyesinin" sonuçlarından bekliyen 
şahıs ve zümrelerin gürültücüdür. Yüksek Mecli
sin ve büyük halk kütlesinin ibu konularda her ve
sile ile beliren isabetli 'görüş ve davranışı, vakit 
vakit para, elastikiyetinin artırılması tarzında mü-
tevazi formüllere bazan da sonu mutlaka hüsran 
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olan teorilerle beslenerek ortaya sürülen iddia ve 
taleplere verilmiş en kesin ve en yerinde bir ce- ; 

vâptır. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru sahibi, buyurun. 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Bakanın, mevzuun ehemmiye-
tiyle mütenasibolarak titizlikle hazırlandıktan 
sonra huzurunuza çıkmış olmasından dolayı 
kendilerine müteşekkirim. 

Kendisinin verdiği rakamlar da gösteriyor 
ki, Hükümetin kuruluşu ile sualin oevaplandı-
rıldığı an arasında büyük tahavvülât olmuş
tur. Bu itibarla sualimi sorduğum anla cevap-
landırıldığı an arasında fark kalmamış ve mu
vazene husule gelmiştir. Ben sualimi sorduğum 
zaman sadece bu farka değil, biraz mevzuun 
hususi bir ehemmiyet kesbettiği bugünlerde 
Sayın Bakanın dikkatini ayrıca çekmek istedim. 
Mazi hakkında lüzum ve fayda ifade'etmiyen 
mütalâa serdi için değil, mevzuun ehemmiye
tini belirtmek için mühim dönüm noktalarına 
ait bâzı rakamlar ve hususiyetleri ile mâruzâtı
ma başlıyacağım. 

28 . 5 .1960 tarihinde tedavüldeki bankınot 
miktarı 3 milyar 888 küsur milyon lira idi. Fa
kat mühim olan nokta, devrin Hükümet idare
sinde paranın bir yardımcı olarak kullanıldığı
nın görülmesi ve muhalif partilerin gazeteleri
nin bu mevzuu fazlasiyle efkârı umumiyeye 
aksettirerek para üzerinde halkta büyük bir 
hassasiyet teşekkül ettirmiş olmalarıdır. O 
tarihteki 3 milyar 888 küsur milyon liranın 
üstünde bir de halkın hassasiyeti vardır. 

İkinci dönüm noktası 14 .10 .1961 yani se
çimlerden bir gün evvelki para miktarıdır. 
Bu miktar ise 4 milyar 825 milyon küsur lira
dır. Bu iki tarih arasındaki fark : 937 milyon 
küsur liralık bir artışı ifade etmektedir ki, 
umumi yekûna nisbeti, % 24 tür. Yani dörtte 
ibir nisbetinde bu devirde bir artış olmuştur. 
Bu artışın hususiyeti ise (malûmu âliniz, psiko
lojik sebepler, iktisadi sair unsurlarla beraber, 
aslolarak; paranın, devir süratiyle çarpımı; 
malın, fiyatlarla çarpımına eşittir.) Bu iki ta
rih arasında paranın devir süratinde büyük bir 
düşüş olmasıdır. Mal aynen kalmıştır. Ve pa
ra devri süratindeki azalma, para miktarın
daki yükselmeyi karşılamıştır. Bu itibarla fi-
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yatlarda bir artış olmamıştır. Yani paranın 
devri süratindeki azalma, (kazanç azalması) 
paranın yükselmesindeki (emisyonun artmasın
daki) inikasını fiyatlarda göstermemiş ve onu 
bir devir için maskelemiştir. işte Hükümetin 
nazarı dikkatini çekmek istediğim odur ki ; bu 
tarihte piyasada hiçbir mal artımına hizmet 
etmemiş, 937 milyon liralık bir artış görül
müştür. Ve bu sadece İktisadi hayatın durgun
luğu dolayısiyle fiyatların üzerinde inikasım 
göstermemiştir. 

Şu hale göre, Hükümet yeniden bir emis
yon yoluna gitmese dahi alacağı tedbirler de 
müessir olmadığı takdirde sadece 937 milyon
luk bir artış sebebiyle kendisi parayı artırma-
dığı halde, para artmışcasına fiyatlarda bir 
artış olacaktır. Hükümetimizin kurulduğu ta
rihi takibeden ilk tarih, ki 25 .11.1961 tarihi-
dir, bu tarihte tedavüldeki para miktarı 4 mil
yar 722 küsur milyon lira idi, en büyük ra
kamı ise 10 . 3 .1962 traihinde 'buldu ve o ta
rihte" 5 milyar 124 küsur milyon liraya yükseldi 
ki, aradaki fark 401 milyon küsur liradır. Ve 
işte bu arızî olarak vasıflandırılan artışın dahi 
piyasada akislerini veya hiç değilse işaretleri
ni görmeye başladık. Bugün gazeteleri aldığı
mız zaman, vatanın birçok yerinde narha tâbi 
maddelere, esnafın, yeni narh verilmesi tema
yülünde olduğunu bildiren haberlere rastlıyo
ruz. Bu temayül gizlenemiyecek kadar geniş 
çaptadır. Bu temayülü, sadece esnafın hak
sızlığı olarak tavsif etmeye imkân yoktur. 

Kâğıt para hacmında 400 milyon lira bir 
artış olduğunu gördüğüm zaman böyle bir sual 
takriri vermek lüzumunu duydum. 

Bugün hakikaten, Hükümetin teşekkül ta
rihi ile bugünkü tarih arasında Bakan Beyin 
belirttiği şekilde 18 Kasımı alırsak 5 milyon 
liralık, ama benim kayıtlarıma göre 25 Kasımı 
alırsak, aradaki artış miktarı 57 milyon 264 
bin lira civarındadır. Para mevzuunda ben 
şahsan bu kadar hassas olmıyacağım ama, bir 
şartla; istihsalin arttırılması, yatırımlara bü
yük önem verilmesi yoluna gidildiği takdirde. 
Ancak şu anlarda dahi halen bu yola gitme
miş olduğumuza göre istihsal yapamadığımız, 
yatırım yapamadığımız, para devrindeki sür
ati artırıp, milleti biraz olsun kazanç yoluna 
sokamadığımıza göre; hiç değilse vatandaşı 
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üstelik fiyatların artışının mahzurlan ile karşı 
karşıya bırakmamak zorundayız. Bu sebeple
dir ki bu mevzu, üzerinde hassasiyetle durula
cak bir mevzudur, Maliye Bakanı arkadaşımı
zın <Ja bu mevzu üzerinde, çok titizlikle dura
cağına kaaîli bulunmakla beraber yine de ha
tırlatmak isterim ki; bu mevzuda ufacık bir 
dikkatsizlik derhal piyasada fiyat yükselmesi
ne isebe'bolacaktır. îstihsal artışını teminen ya
tırımlara girmez, iş sahası açmaz ve üstelik 

2 . 5 . 1 9 6 2 0 : 1 
fiyat artışları ile karşılaşırsak bunu bilâhara 
hiçbir Hükümetin, hiç'bjr şahsın çözmesine im
kân kalmıyacaktır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Efendim, gündemde görüşülecek daha baş

ka maddeler vardır, vakit de bir hayli ilerle
miştir. 4 . 5 .1962 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,00 


