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1. — Diyarbakır Milletvekili Recai İs-

kenderoğlu'nun, geçen Birleşimdeki ırkçı
lık cereyanlariyle ilgili konuşmasına cevap 
veren Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun demeci üzerine vâki görüşme
ler ' 7:14 

2. —' Zonguldak Milletvekili Nuri Be
şerin, mahkûmiyetine dair mahkeme ka
rarı ile Yargıtay onama ilânının sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/370) 14:15 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi, hakkında Başkanlık tezkeresi 
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4. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan İsparta 
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Milletvekili Lokman Başaran'ın ödeneği 
hakkında Başkanlık tezkeresi (3/379) 15:16 

5. — Ağrı Milletvekili Kerem Özkan'
ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonun
dan çekildiğine dair yazısı (4/100) * 16 

6. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanunu gereğince Kurula üye seçi
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1. — Antalya Milletvekili thsan Ata-

öv'ün, Basın - ilân Kurumu Kararname
sinin yürürlüğe girdiği günden bugüne 
adar istanbul, izmir, Ankara ve Ana
dolu gazetelerine verilen ilân bedellerinin 
miktarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/314) 

2. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, çeşitli yönlerden istismar edi
len Eminsu konusu hakkında neler dü-
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şünüldüğüne dair Millî Savunma Bakarım
dan .sözlü sorusu (6/367) 18:19 

3. — Mardin Milletvekili Esat Kental 
Aybar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve 
civarı illerde henüz yakalanamamış bu
lunan gıyabi mevkufların adedine ve bun
ların yakalanmaları için özel surette tedbir 
alınıp alınmadığına dair İçişleri Bakanım
dan sözlü sorusu (6/368) 19 

4. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, kaçakçılığın meni ve takibi 
nıaksadiyle istimlâkine karar verilen Gü
ney - Doğudaki arazilerin istimlâkinden 
vazgeçme yoluna gidilip gidil ıtıiyeceğinıe 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 19 

5. — Aydın Milletvekili Kesat Özar-
da'nııı, Almanya'nın Mülhemi kasabasın
da her yılın 21 Şubatında tertibedilen Türk 
Haftası adındaki festivale 1963 yılında 
iştirak edilmek üzere bir teşebbüs ve ha
zırlık yapılıp yapılmadığına dair Dışiş
leri. Bakanından sözlü sorusu (6/375) 19 

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nm, Milletlerarası Yapı İşçileri Sendi
kası temsilcisinin ikamet izninin ne sebep
le uzatılmadığına dair İçişleri ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Bülent Eccvit'in sözlü ce
vabı (6/383) 19:27 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'mn, Yüksek Adalet Divanı eski Baş
savcısı hakkında yapılan neşriyata dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/388) 27 

8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik-
nıen'in, Trabzon'un merkez ve ilçelerinde 
tütün mahsulünü maihveden mavi küf has
talığının sebebolduğu zaiyata. dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'-
in sözlü cevabı (6/389) 27:32 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, ffüneş Matbaacılık Türk Anonim 
Şirketinin Hazineye intikalinden sonraki 
durumuna dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/390) 32 

10. — Kars Milletvekili Hasan Erdo
ğan'ın, bakanlık teşkilâtında ne kadar ta-

SepfH 
; bip, eczacı, hemşire, ebe, sağlık me-
i muru ve laborant kadrosu münhal bu 
{ lunduğuna dair soru önergesi ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/391) 32:35 

11. — Gümüşane Milletvekili Nurettin 
Özdeniir'in, Türkiye Şeker Fabrikalarının. 
1962 yılı kampanyası bölge pancar nakli
yesi için ton başına ödediği fiyata ve Sa-

., nayi Nakliyat Şirketinin hukuki durumu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sonısu 
(6/392) 35 

• 12. — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'in, bir banlka kurulması maksadı 
ile tütün müstahsılmdan para toplanmış 
olmasına rağmen, bankanın şimdiye kadar 
ne sebeple kurulamamış olduğuna dair Ti
caret, Tarım ve Cfümrük ve Tekel Bakan
larından sözlü sorusu (6/393) 35 

13. — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari 
ihraç fiyatına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 35 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, (.Jüney - Doğu Anadolu bölgesinde ka
çakçılığın önlenmesi için mayınlama ve 
istimlâk isine ne zaman başlandığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/895) 35 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola
rak Suriye uyruğuna geçen Türk vatan-
daşı bulunup 'bulunmadığı ve bunların ye
niden. Türk vatandaşlığına alınıp alnımı -
yacağı hakkında neler düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sonısu (6/396) 35 

16. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 4753 sayılı Kanuna göre kundan Top
rak Tevzi komisyonlarının vazifelerinin 
nelerden ibaret olduğuna dair Devlet, İmar 
vo İskân ve Tarım Bakamlanndan sözlü so
nısu (6/397) 35 

17. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak-
mak'ın, pancar fiyatlannda hangi sebep 
ve kıstaslara uyularak indirim yapıl
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/398) 36 



1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve 'bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının görüşülmekte olduğu Geçici Komisyona, 
Sanayi Komisyonundan seçilecek üye sayısının 
üçten yediye çıkarılması hakkındaki Gazian
tep Milletvekili Kudret Mavitan ve arkadaşla
rının önergesi kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi kaflbul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lût-
fi Boızcalı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 41 ve 43 ncü maddelerine birer fıkra ek
lenmesine ve, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü 
maddesinin 1 ve 5 numaralı bentlerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri hakkındaki 
Maliye Komisyonu raporları okunup kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
5 ve 7 nci maddelerinin kaldırıllmasma ve, 

213 sayılı Vengi Usul Kanununun 40 ncı 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesine ve 
(bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifleri hakkındaki Maliye Komisyonu rapor
ları okundu. Bilgi edinildi. 13 Eylül 1962 tari
hinde Yüksek Meclise sunulmuş olan Vergi 
Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi kanun ta
sarılarının, havale edildikleri komisyonlardan 
seçilecek dörder üyeden müteşekkil bir geçici 
komisyonda görüşülmesini istiyen Maliye Ba
kanlığı tezkereleri ile, 

T. B. M. M. nin dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin, Geçici Ko
misyonda incelenmesine dair Anayasa Komisyo
nu (Başkanlığının tezkeresi okunarak kabul 
olundu. 

45 sayılı Kanun gereğince Yüksek Hâkimler 
Kurulu için yapılacak üiye seçimi İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykam ve arkadaşlarının tek
lifi üzerine, 21 . 9 .1962 Cuma gününe bıra
kıldı. 

3203 sayılı Tarım Bakanlığı Vazife ve Teş
kilât Kanununun 23 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı ile, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea-
dıülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
tümü kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığına, 7475 sayılı Ka
nunla açılacak bir teknik okula ilâveten Zon
guldak'ta yeni bir teknik okul açılması, 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 pozis
yonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük Vergi
sinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin onanması, 

Gfümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02, 31.05 
pozisyonlarına dâhil gübrelerin Gümrük Vergi
sinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin onanması. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.01 pozis
yonuna dâhil traktörlerin Gümrük Vergilerinin 
% 15 nisbetinde indirilmesine dair Bakanlar 
Kurulu Kararnamesinin onanması hakkındaki 
kanun tasarısının tümleri açık oya sunuldu. 

iMersin Limanı inşaat sahası dâhilimde silo 
tesisleri için ayrılan sahanın Toprak Mahsulle
ri Ofisine satışı hakkında kanun tasarısı ile, 

2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci mad
desinin ikinci fıkrasının son cümlesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı kabul olundu. 

istanlbul Elektrik, Tramvay ve Tümel İdare
leri Teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesi
ne devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncıı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının birinci görüşmesi yapıldı. 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 
7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, ^ 

İstanlbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile Elâzığ 
Milletvekili Nurettin Andıçoğlu'nun 193 sayılı 
Gelir, Ve rıgisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması hakkında Bitlis Milletvekili Müştak 
Okumuş/un, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
114, 115, 116 ve geçici 9 ncu maddelerinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair ve Trabzon Mil
letvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul Mil
letvekili Oğuz Oran'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 114 ve 116 nçı ve muvakkat 9 ncul 
maddesindeki servet beyannamesinin mükellef
lere iadesi hakkındaki kanun tekliflerinin 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu ta
sarısının, 

Millî Güvenlik Kurulu Kanunu tasarısının 
geri 'bırakılması hakkındaki önergeler okuna
rak kabul olundu. 

istanbul Teknik Ünniversitesine bağlı bir 
teknik okul açılmasına dair 6374 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında kanım ta
sarısı, 

Ahvali şahsiye ile ilgili fbelge örneklerinin 
parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması 
hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin 
uygun bulunmasına dair kanun tasarıları, 

Sivas Milletvekili Cevad Odyafemaz ile Kon
ya Milletvekilli İrfan Bamn'ra, 5434 sayılı Tür-
kile Cumhuriyeti Emekli 'Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine, 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ve 11 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli iSandığı Kanununun geçici 65 ve 
68 nci maddelerinde yazılı müracaat için yeni
den üç aylık müddet verilmesi hakkında kanun 
teklifi ile Artvin Milletvekilli Saffet Eminağa-
oğlu ve 2 arkadaşının, Türkiye Cumihuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda bâ'zı değişiklikler 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair 5951 sayılı Kanuna bir* geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 6980 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri, 

Tarım Bakanlığına bağlı hâzı okul ve ku
ramların idaresi hakkındaki 29.5.1962 tarihli 
ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'-
in, Velioğlu 1308 doğuımlu Tahir Ünlü'ye va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kındaki kanun teklifinin birinci görüşülmeleri 
yapıldı. 

Istaribul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Tür'kiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalış
ma usullerinin düzenlenmesi ve 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin uzun 
Vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğü
nün korunması hakkındaki kanun teklifinin 

•görüşülmesinden sonraya 'bırakılması hususu 
kabul olundu. 

istanbul Milletvekilli Hilmi Oben'in, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri» İçhizmet Kanununun 69 ncu 
maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair kanun 
teklifi ile 

Devlet memurları •aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi ve 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkın
da 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarıları, illgili Bakan
lar hazır bulunmadıklarından, bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek Biri eşime 'bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun, 1962 yılı bütçesiyle bina ve yol in
şaat ve tamiratı için ne miktar ödenek ayrıldı
ğına ve 3.8.1962 tarihine kadar ne miktarının 
ihale edildiğine ve büyük ihalelerin yapılma
mış olması sebebine dair sorusuna, Bayındırlık 
Bakanı Ilyas Seçkin, 

Diyarbakır Milletvekili Re'cai İskender oğ
lu 'nun, Anayasa, hükümlerine göre suç teşkil 
eden sağcı ve ırkçı yayın karşısında' ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer, 

Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Kır
şehir ve civarında vuku'builan kum fırtınasından 
zarar görenlere tohumluk 'buğday yardımı ile 
borçlarının tecili (hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ile, 

Konya Milletvekili Rüştü özal'm, İdrak edi
len tarım mahsulünün tahmin edilen miktara 
uygun olup olmadığına ve tes'bit olunan to
humluk miktarının ihtiyaca kâfi gelip gelmi-
yeceğine dair sorusuna, Tarım Bakanı Mehmet 
İzmen, 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Bi
ga ilçesinde 3.7.1962 tarihinde vuku'bulan sel 
felâketinin «ebc'boldıığu hasarlara dair sorusu
na da, Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin, İmar 
ve iskân Bakanı Fahrettin Kemir Gökay ile 
Tarım Bakanı Mehmet Izmcn ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete veeap verdiler. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
hoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk meselesinin 
mahiyetine ve R'isalei Nur Külliyatı adiyle ya
yınlanan eserlerin yasak edilip edilmediğine 



dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusunun cevaplandırılması, Adalet Bakanının 
mehil istemesi üzenine, bir ay sonraya bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Mil
letlerarası Yapı İşçileri Sendikası Temsilcisinin 
ikamet izninin ne sebeple uzatılmadığına dair 
İçişleri ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
İçişleri Bakanı bulunmadığından, gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm, 
Midyat ve Ömerli'ye bağlı köylerde vatandaş
ların jandarmalar tarafından işkenceye tâbi tu
tulduklarının ve mallarının yağma edildiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan, 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Kara
deniz mmtakasında bu yaz vukubulan kuraklık 
sebebiyle büyük bir ekmeklik hububat sıkıntısı 
olması ihtimaline karşı bir tedbir alınıp alın
madığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından, 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, incir 
ziraatinin bekasının temini ve incir müstahsili
nin himaye edilmesi maksadiyle bir tedbir dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından, 

Aydın Milletvekili Kesat özarda'nm, siyasi 
hükümlülerden hastalıkları sebebiyle kimlerin 
tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç hasta 
•mahkûm bulunup tahliyesi için ne düşünüldü
ğüne dair Adalet Bakanından, 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, bu yıl 
ihraca yeteri kadar zirai gübre temin edilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanından, 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, muh
taç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday yardı
mı yapılacağına ve bunun vaktinde verilmesi 
için ne gibi tedbir alındığına dair Tarım Baka
nından, 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, zeytin 
yağının dahilî piyasada değer fiyatla satılması 
ve ihracı pususunda ne gibi bir tedbir alınması 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından olan 
sözlü soruları, soru sahipleri ikinci defadır ha
zır bulunmadıklarından, düştü. 

314, 367, 368, 369, 375, 390, 391 sayılı soru
lar, ilgili Bakanlar, 

388, 389 sayılı sorular da, soru sahipleri ha
zır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

2 1 . 9 . 1962 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Bafet Aksoy 

Kâtip 
Van 

Muhlis Görentaş 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, Ana

yasa ve demokrasiye aykırı olduğu tesbit edi
len kanun ve hükümlerin kaldırılması veya de
ğiştirilmesi işine dair sözlü soru önergesi, Ada
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/399) 

2. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, haş
haş ekimi ve Afyon satmalmması hakkındaki 
mevzuatın müstahsil lehine değiştirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/400) 

3. — Gümüşane Milletvekili Nurettin öz-
demir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesi De
veci ve Karakoz mevkiinde Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından demir madeni ara

ması yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru öner
gesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/401) 

4. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'ın, 
yurdumuzda bir senede kaç hektar orman yan
dığına dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/402) 

5. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, yurt
ta husumet ve nifak yaratan ve rejimi tahrip 
maksadını güden olaylara dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/403) 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadığına da
ir sözlü soru önergesi, Bayındırlık ve Ticaret 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/404) 



Yazık sorular 
İ. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yap
tırılan veya yaptırılmakta olan işhanı ve ben
zeri gayrimenktıllere dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/185) 

2. — Çankırı Milletvekili Şalban Keskin'in, 
Devlet Demiryollarının son beş yıl içinde ne 
kadar zarar ettiğine ve bu zararların önlenmesi' 

2. — ÖELEN 

Teklif 
1. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 

köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi kooperatiflerine olan 'borçla
rının taksittendi rdlraıesi hakkında kanun teklifi 
(2/300) (Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) 

Raporlar 
2. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 

nen maddesinin değiştirilmesine ve 117 nei mad
desinin kaldırılmasına dair kanun- tasarısı hak
kında Cunihııriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan, deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (1/30) (Gündeme) (S. Sayısı : 38 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1962] 

3. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1968 yılı He
sabı Katisine ait mutabakat (beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 malî yılı he
sabı katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo-

için ae gibi tedbirler alnım ası düşünü tdüğüıı e 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/186) 

3. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
Istanlbul radyosunun yayın sahasının genişletil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine ve Ankara 
ille istanbul il radyolarının müzik programları
na dair yazılı soru önergesi, Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığına gönnlerilmiştir. (7/187) 

KÂĞITLA* 

nu raporu (3/146, 1/85) (Gündeme) (S. Sayısı : 
239) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

4. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 
'5617 sayılı Kanunun 14 ncü m'addesinin kaldı
rılmasına dair kanun tasanisı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/181) (Gündeme) (S. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1962] 

5. — Izalei Şekavet Kanununun yürürlükten 
ıkaldırıdmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (1/191) (Gün
deme) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1962] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı tarafından verilip bilâhara Di
yarbakır Milletvekili Alpdoğan Şen ile 9 arka
daşı tarafından tekahbül edilen 5434 sayıfh T. V. 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
2 madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/77) 
(Geçici Komisyona) 



BÎEINOİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Eefet Aksoy 
KÂTİPLER : Muslin Oörentaş (Van), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Malatya milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

i . — Diyarbakır Milletvekili Recai hkender-
oğlu'nun geçen birleşimdeki ırkçılık cereyanla-
Hyle ilgili konuşmasına cevap veren Balıkesir 
Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun demeci ve 
bu mesele üzerine vâki görüşmeler 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neye dair efendim? 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Geçen birleşimde bir arkadaşımız, sözlü sorusu 
münasebetiyle yaptığı konuşmada, bize sataş
mada bulundu. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, muhterem hanımefendiler ve 
beyefendiler. 

Büyük Meclisin geçen, birleşiminde Yeni 
Türkiye Partisine mensup arkadaşlarımızdan 
Recai tskendçroğlu Beyefendinin bir sözlü soru 
münasebetiyle bu kürsüden yapmış olduğu bir 
konuşma üzerine söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, şahsınızı 
alâkadar eden her hangi bir husus varsa ona 
cevap vermek hakkınızdır. Fakat umumiyet 
itibariyle söz söyliyemezsiniz. (Alkışlar), («Ko
nuşsun» sesleri) 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Efendim, eğer bîr milletvekili zaptı sabık hak-
ikınıda aba isterse eUbette soyliyeceği memleketşü-
raıul bâzı meseleler olacaktır. (Ortadan gürültü-
ler) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme
lere başlıyoruz. 

IBAŞKAİN — Zaptı salbık hakkında, sözlü so
ru dolayısiyle eğer şahsınızı alâkadar eden biv 
husus varsa ona cevap veriniz. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan müsaade ederlerse, cümlemi Mtire-
yim. 

iBAŞKAlN — Buyurun. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Kaldı ki, bu sözlü soru üzerine konuşan arkada
şımız doğrudan doğruya şahısımı alâkadar eden 
ıbir meselede konuşmuştur. (Y. T. P. sıraların
dan «şahıs yok» sesleri) (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun, dinleyin 
biraz. Riyaset lâzımıgelen alâkayla hâltibi takib-
ediyor. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) -
Yeni Türkiye Partisine mensubolan arkadaşımız, 
•burada konuşmasını yaparken Türkiye'deki ırk
çılık, turancılılk, sağcılık gibi hareketlerden bah
setmiş ve bu arada bâzı gazeteleri buna paralel, 
tahripkâr yayınlar, tedvirler yapmakla itham et
miştir. (Gürültüler) Bu yayınlar arasında bulu
nan Yeni istanbul gazetesinin sahip ve mensup
larından biri olarak huzurunuzda lütfen müsaa
de rica etmekteyim. 

BAŞKAİN — Yeni İstanbul gazetesi mensubu 
olarak mı konuşuyorsunuz? 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Efret efendim, bendeniz Yeni İstanbul gazetesi
nin sahip ve yazarlarından nirisiyim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUKULA SUNUŞLARI 
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(BAŞKAN — Buyurun. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 

Bu sebeple, bu itham karşısında, esasen sözleri
min başında da beyan ettiğim gibi hakikaten mü
him bir mesele de olduğu cihetle bendeniz de dur
mak istiyorum. 

(Bir kere su hususun iyice bilinmesi icabeder 
M, Türkiye Parlâmentosu yalnız vattan sathında, 
(bir efkârı umumiye mihrakı, bir millî hâkimiyet 
merkezi değil, Türkiye'nin politik ve stratejik 
mevkii dolayıısiyle hür dünya efkârı umumiye-
sinin de hakikaten hareket ve fikir merkezlerin
den, dikkat merkezlerinden birisi halindedir. Bu 
sebeple arkadaşlar, burada konuşulacak her şeyin 
Batılı esaslara göre, iyi düşünülmüş, çok dikkat 
ve emek sarf edilmiş olarak huzurunuza getiril
miş olması icajbeder. Töhmet altında bulundurul
muş gazetelerden birisi olarak, bu gazetenin sa
hiplerinden birisi olarak ve bu parlâmentonun 
[bir üyesi olarak şu hususu dikkatle belirtmek 
isteriz ki, arkadaşımızın hiçbir ilmî, sosyolojik 
ive siyasî esasa iıstinadeftımiyen, kendine mahsus 
birtakım tariflerle.. (Ortadan ve sağdan, «sana 
ıgöre» sesleri) (Gürültüler.) 

BAŞKAN —• Lütfen sükûnetle dinleyin, ce
vap verilmesi icabederse buradan cevap verirsi
niz. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Dünyanın., hiçbir yerinde, hiçbir felsefe ve iç
timaiyat lûgatmda, ne Grand Laorusse'ta ne 
Encylopoedia Britanica'da böyle bir ırkçılık, 
böyle bir sağcılık cereyanı tarif ve tavsif 
edilmemiştir. Bir bakıma kan ve beden yapısı 
üzerine müessir bir ideoloji olmaktan öteye 
geçmiyen ırkçılık gibi bir şeyin aynı zaman
da spritüel birtakım doktrinlerle tamamlan
ması, bir insanın aynı zamanda hem ümmetçi, 
hem ırkçı olduğunun iddia edilmesi kadar ga
rip bir beyan olamaz. Bu beyanın bu Parlâmen
toda sarf edilmiş olması hakikaten esef verici 
bir husustur. 

Arkadaşlar, aslında bütün dünya litaratü-
ründe ırkçılığın tarifi arkadaşımızın beyan et
tiği hususların dışında ve tamamen başkadır 
ve şöyledir : Beden ve kan yapısı üzerine mües
ses bir ırk tefriki ve diğer ırklara tercih (Gü
rültüler) («Burası üniversite değil» sesleri) 
Bu böyle olunca... 

BAŞKAN — Evliyaoğlu, müsaade buyurun, 
müsaade buyurun ki, Eiyaset vazifesini yap
sın! Olmaz Evliyaoğlu lütfen şahsınıza, mensu-
bolduğunuz mesleğe taarruz mahiyetinde telâk
ki ettiğiniz bir husus var ise ona cevap verin. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Efendim, hiçbir mesele girizgâhı olmadan orta
ya konulamaz. Sayın Başkan, hiçbir meseleyi 
efradını cami ve ağyarını mâni şekilde ortaya 
koymak için muhakkak bir uvertüre müsaade 
etmenizi rica edeceğiz. Doğrudan doğruya me
seleye girmenin imkânı yoktur. Nitekim ar
kadaşımız da sözlü sorusu üzerine dört daktilo 
sayfası konuşurken tamamen mevzuun dışın
da bâzı meselelere girmiştir. Esasen hiçbir 
konuşma tek cümleyle bitmez ve başlamaz 
arkadaşlar.. Müsaade rica ediyorum. Esasen 
şahsıma yöneltilen bir ithamın niçin haksız 
olduğunu, niçin ilmî esaslardan ve Batılı ölçü
lerden âri bulunduğunu ortaya koymak mec
buriyetindeyim. Bunu koymak için mefhumun 
doğrusunu ve' aslisini ortaya koymaktan daha 
çıkar bir yol var mıdır? (Ortadan gürültüler.) 

BAŞKAN — Gökhan Evliyaoğlu, bir daha 
arz edeyim. Lütfen müsaade buyurun' beyler. 
Sözlü soruya Vekil cevap vermiş soru sahibi nok-
tai nazarını beyan etmiştir. İçtüzüğümüz bu hu
susta konuşmak hakkını saille mesule yani so
ranla cevap vermekle mükellef olana tahsis et
miştir. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — Ama 
şahsıma ait. 

BAŞKAN — Tekrar «diyorum, zatıâliniz şah
san taarruza mâruz kaldığınız bir nokta var ise 
o hususta cevap verebilirsiniz. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Efendim, var olduğunu ortaya koyuyoruz ve 
bunun ispatına geçmişiz. Çok rica ediyorum, 
haksız bir itham karşısında bulunan bir insanın 
o ithamın niçin yersiz olduğunu ortaya koy
masından daha tabiî bir şey var mıdır? (Orta
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 

Ama eğer senelerderi beri gelen bir zihniyetle 
hakikeflerin konuşulmasından çekimliyorsa, 'ko
nuşmaktan içtihabedebilirim. (Ortadan şiddetli 
gürültüler) (Ortadan, «hangi zihniyet?» sesleri). 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hepiniz ay

rı ayi'i hatibe karşı söylemek, susturmak, şunu 
yapmak bunu yapmak isterseniz Meclisin ahen
gini, vekârmı ihlâl etmiş olursunuz. Bırakı
nız Riyaset lâzım olan yerde müdahalesini ya
pacaktır. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Sevgili arkadaşlarım, ithamına mâruz kaldı
ğımız ırkçılık ve sağcılık hareketinin ikinci Ci
han Harbinde Mihver Devletlerinin yıkılmasiy-
le enternasyonel mahiyetini kaybettiğini açıkça 
bilmemiz icabeder. Esasen Türkiye'de bir ırk 
üzerine müesses beden ve kan yapısı üzerine 
müesses, diğer ırklardan tefrik ve onlara tercih 
edici bir siyasi ideoloji hiçbir zaman bu 
memlekette mâkes bulmamıştır. Ve esasen bul
ması için... (Soldan alkışlar) bulması için Tür
kiye harici bir eriternasyonelden de yardım gör
memiştir. Bugün geçenlerde Kaliforniya Üni
versitesinde fevkalâde mühim bir konferans 
veren Amerikan Cumhurbaşkanı Kennedy'inin 
belirttiği gibi, «Sovyet İmparatorluğu kampan
yası karşısında artık tek dünya devleti fikri 
iflâs etmiştir. Milletlerim milliyetçiliği bütün 
dünya medeni'yetlerini kurtarıcı bir vâsıf ka
zandırmıştır» kendisi bu yolda beyanat vermiş 
ve ertesi gün Moskova Radyosu tarafından 
bizzat Kennedy sağcı, ırkçı ve faşist olarak it
ham edilmiştir. Şimdi hu kampanya karşısında... 
(Soldan alkışlar) Şimdi bu kampanya karşısın
da arkadaşlarımızın, olmıyan birtakım vehim
lerle birtakım melhuz meseleler üzerinde dik
kat yormaktansa, sayın Devlet Reisimizin de 
beyan ettiği gibi, sayısı 5 yüz milyon civarında ' 
bulunan para dağıtımiyle para himayesiyle 
desteklenen sol cereyanlar karşısında, hassasi
yetle durmaları çok daha yerinde olur. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarımız, bu vehimler biliyorsunuz 
1944 senesi 19 Mayıs'ında siyasi bir kampan
yanın zaviyesinden ortaya atılmış ve askerî 
mahkemeler kararlariyle ırkçılık ve turancılık 
töhmeti altında bulunan arkadaşlar beraet et
tikten sonra bu mesele! de Türkiye tarihinde 
sadece acıklı bir hâtıra olarak kalmaktan baş
ka bir şey ortaya koymamıştır. Falkat ne za
man, fakat nasıl1? (Müdahaleler) Fakat nasıl, 
1944 senesindeki haksız kampanya askerî mah
keme kararlariyle münkariz olup da ışık ortaya 
çıkmış, ve. hakikatler anlaşılmış ve doğrudan 
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doğruya milliyetçi gençlere tevcih edilen bir 
hareket 1950 neticesini hazırlayan sebeplerden 
biri haline gelmişse' bu zihniyetin devamı da 
aynı neticeleri meydana getirecektir. Bunu be
yan etnVekten başka bir şeyle huzurunuzu iş
gal etmedim, özür dilerim efendim. (Soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAİ tSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, geçen oturumda bu 
mevzuu yüksek huzurunuzda dile getirirken 
burada mevcudolan arkadaşlarımızın hepsi pek
âlâ bilirler ki, tek ferdin isminden bahsetme
miş idim. Ancak bu memllekette, biraz evvel 
konuşan Gökhan. Bey arkadaşımın da itiraf et
tiği veçhile, tahripkâr neşriyatın meıvcudoldu-
ğıınu Hükümette hatırlatmış ve bu neşriyatın fi
lân filân organliarda intişar ettiğini arz ve be
yan etmiş idim. İsimden bahsetmediğim halde 
Gökhan Bey «şahsımıza tecavüz vâlkı olmuştur» 
iddiasiyle gündem dışı söz alarak bu kürsüye 
çıktığına göre bendenizin geçen oturumdaki 
serd etmiş olduğum fikirlerin Türkiye'de baş 
mürevvicinin, hiç. kimse yoksa tek mürevvici-
ınin kendisinin olduğunu itiraf etimiş oldu. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

İkinci Cihan harbinden sonra acı birer hâ
tıra halinde kalmış olduğunu ifade etmiş oldu
ğu 1944 - 1945 senesindeki ırkçılık hareketinin 
'kendisi tarafından tel'in edildiğine dair bu kür
süden bir tek cümle sarf etmediler. (Soldan gü-
rütüler) 

BAŞKAN — Karşılıkllı konuşmıyalım, de
vam buyurun. 

RECAİ ISKENDEROĞLU (Devamla) — 
Meşhur bir devlet adamının bir sözü var «Allah 
bâzı politikacılara dili, düşündüğünün tam ter
sini söylemesi için vermiştir» der. 'Gökhan'da 
dil, hem bu yoldan tersin'e beyanda bulunmak 
içindir, hem de elindeki kalemini düşündüğü
nün tam tersini yazmak için kullanmaktadır. 

«Memlekette ırkçı neşriyalt yoktur» diyorlar, 
kendisinin sevk ve idaresinde olduğu ve sahibi 
bulunduğunu da burada ifade ettiği Yeni İs
tanbul gazetesinin 89 Ağustos Bayramı müna
sebetiyle çıkardığı nüshasını alsın. Orada ga-
gavuzların, Kırgızların şunlarm bunların re
simle riyl e pasaj yapmıştı. Bu ırkçılık değil de 
nedir beyefendi'? (Ortadan «bravo» sesleri) 
Dünya literatüründe Ruzenberk'den, Çamber-
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layn'dan alınmış, esaslar içimde 1945 senesinde 
Tüıfiriye'de vasatı müsait görerek yeşefleşmiş 
durumda olan insanlar 27 Mayıs ihtilâlinden 
sonra bu memleketi ve bu muhteremi, aziz mil
leti âkibeti meçhul mecralara götüremiyecek-
lerdi. (Ortadan «bravo» sesleri, alkışllar) Biz 
icabederse, Parlâmentodaki vazifemizden fera
gat ve fedakâıftık göstererek, hattâ istifa ede
rek, 40 bin tane köyü gezerek A. P. etiketi 
altında millettin mukaddesatını istismar ederek, 
ırkçılık yollunda efkârı sevk ve idare etmek iste
yen zümrenin maskesini indirip hakiki nüvi-
yetini aziz Türk milletine göstereceğiz. (Orta 
sıralardan «bravo» sesleri:, alkışlar) (Soldan 
Şiddetli gürültüler) Göstereceğiz bunu. 

(Milletvekilleri ayağa Ikalkarak, sağlı, sollu 
biflbirlerline anlaşılamıyan sözler söylediler. Ha-
tfip kürsüsüne doğru ilerliyenler ve bu arada 
itişenler oldu.) 

«Soldan bu şekilde konuşamazsın, in aşağıı» 
sesleri, «Sen kim oluyorsun» (ses'leri) 

BAŞKAN — Oturun, oturun yerlerinize. 
RECAÎ İSKENDEROĞLU (Devamla) — 

Heyecanlanmaya lüzum yok beyler, (Soldan, 
şiddetli gürültüler) 

Alışın arkadaşlarım dinlemeye alışın, aylar
dan beri konıgrie kongre geziyorsunuz. (Soldan 
gürültüler) Hürriyet ve demokrasilerden bah
sediyorsunuz. Müsamahakâr olun, alışın alisin 
daha biz de kongrelere çıkacağız. SÖyliyeceğiz, 
bunîları. (Soldan şiddetli gürültüler, «în aşağı!» 
sesleri) Alışın beyefedi alışın, alıışın bu memle;-
kette efendi politikacılığı da biz size öğretece^ 
ğ-iz. (Soldan şiddetli ve devamlı gürülltüler, 
oıHadan bravo sesleri) 

BAŞKAN — Recai lskenderoğlu, hatip bey, 
İskender Bey rica ederim. Sükûnet bulana ka
dar konuşmayın. 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Efendim, ben de 

BAŞKAN — Susun hdç cevap vermeyin. Sü
kûnet avdet edinceye kadar bekleyin. 

Oturun yerinize efendim. Oturan yerinize 
efendim. (Devamlı ıgürültüler) Oturun efen
dim, Meûımet Bey oturun. Müsaade buyurun. 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLÜ (Devaımla) —• 
Allah Allalh indirecekmiişler. Beni buraya Türk 
Milleti gönderdi, (boldan şiddetli ve devamlı 
gürültüler.) 
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Beni buraya, Türk Milletli gönderdi. Türk 

Milletinin iradesine ve itimadına nıazÖıar ol
muş Anayasa'nın sayesinde ben burada konuşu
yorum. Hiçihir luîv/vet beni buradan indiremez! 
(Ortadan alkışlar) 

Hiçbir kuvvet indiremez! 
BAŞKAN -— Karşılıklı konuşrmuyalım. Mii-

saade buyuran. 
RECAÎ İBKENDEROĞLÜ (Devaımla) — 

Kabadayı lığınız var ise ben sizinle dışarıya da
hi çıkarım. Benim kim olduğumu siz bilmiyor
sunuz. (Şiddetli gürültüler) Bu kürsüden beni 
'kimse indiremez. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun efendini yerinize, otu
ran yerinize. 

RECAÎ LSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Dinlemesini bilmiyen müdafaasını yapamaz. !Mü-
dafaadan âciz insanların «içindekÜıii seyrediyo
rum buradan. Müsaade edin, ben fikrimi söy-
iiyeyim. siz de çıkın 150 tane milletvekilisiniz 
eğer tenkidini yapmış olduğunuz fikrin müdarfii 
görünmek istiyorsanız ve bu kudreti kendiniz
de görüyorsanız milletin teminatı altında, bu 
çatı altında, bu kürsüde her zaman konuşma'kta 
serbestisiniz ('Soldan gürültüler, «in aşağı» ses
leri) Bu medenî öiçjünün içinde münalkaşayı ta
nımazsanız kendi kendinizin !h ikim eti vücudunu 
inkâr edersiniz. 

BAŞKAN — İskender Bey, çok rica ediyo
rum., mutedil olunuz, ne şalhsi, ne partileri mev
zuun alhsetm eden esas mevzu üzeriinde lâzım olan 
konuşmanızı yapın. Ybksa indirtmek meoburi-
yet indeyim. 

RECAÎ İSKENDEROĞLÜ (Devamla) -
Peki efendim, peki, ben soğukkanlılığımı mıı-

' Ti af aza. ediyorum. (Devamlı gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... 
ÎSKENDEROĞLÜ (Devamla) — Muhterem 

Meclisin bugünkü mesaisine başlamasına enıgel 
teşkil edecek demlokratilk anlayış ve terbiye
den malhrum bir durumun (içine düşmekten ise 
bundan evvelki konuşmamın esasını teşkil eden 
bir cümleyi yüksek huzurunuzda arz ederek 
Gökhan Beyefendiye arzı cevapta bulunacağım 
ve yüksek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bu milletin oyuna sunulmuş bir Anayasa 
var, bu milletin itimadına masftıar olmuş bir 
Anayasa var. 13u Anayasanın himayesinde dfı-
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ırüst, .namuslu bir seçim yapılmış ve bu seçim
lerin neticesinde hepimiz millî iradenin mutlak 
temsilcileri olarak bu çatının altında bulunu
yoruz. An ay alsa nizamını ve Anayasayı müda
faa etmek üzere milletvekili olarak ilk defa bu 
kürsüye çılktığımızda namusumuz üzerine yemin 
etmiştik. Anayasaya müteveccih neşriyat, Ana
yasa 'nm karşısına çıkan, dblaıyısiyle milletiyle 
ordusunu karşı karşıya getiren neşriyat bu kür
süden daima dile getirilecektir. (Ortadan bravo 
sesleri, alkışlar) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hanıgi -mevzuda î 
HASAN ERDOĞAN -(Kare) — Riyasetin 

usulsüz olarak harekeit ettiği hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN ERDOĞAN ((Kara) -- Muhterem 

arkadaşlarım; Büyük Meclisimizdeki bu hâdi
selerin müsebbibi Riyasettin*. (Bravo sesleri) 
Müsamahakar hareike't edilerek Meclis müzake
releri, kötü b'iı* şekilde başka taraflara aktarıl
maktadır. 

Arkadaşlarım; 'Tuzluk sarihtir, teamüller 
eümlenizce malûmdur. Zaptı sabık hakkında söz 
istenirse, her hanıgi bir* mebusun şahsına ait 
bir sataşma meVcudiolduğu takdirde, Riyaset 
tarafından kendisine söz verilir. Hükümetle bir 
mebus arasında bir meseleden dolayı bir sözlü 
soru cereyan ediyor. Bu her hangi bir arkada
şın kendi fikri, kenldti ilmî, kendi düşüncesi ve 
telâ'kkisidir. Buna diğer melbuslar karışamadığı 
gibi, hiç kimseyide alâkadar etmez. Eğer ayrı 
dofktîrinlere, fikirlere ait bir sataşma varka, 
fikrir ve doktirin sahibi arkadaşlar aynı yolla 
bir sözlü soru ile cevaplarını verirler. Ayrıca 
basın yolu da vardır. Gazeteleri ile cevap ve--
rirler. Bir gazetenin ismi geçti diye Riyaset mü
samaha ediyor; bir arkadaş diğerine çatıyor, 
öbürü konuşuyor, diğerine sataşıyor. Meclis1 

gündemi bizzat Riyasetin müsamahası yüzünden 
bugünkü hale dökülüyor. Efkârı umumiye de 
Büyük Meclisin itibarı sarsılıyor. (Bravo ses
leri) 

Riyasetten istirham edeceğim, hangi cephe
den gelirse gelsin gündem dıişı konuşmalar ayar
lansın. Gerekirse bunların bir özetini Riyaset 
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alabilir. Takdir Reisindir, fakat bu mikanı aba
lar bir değil, birkaç kere oldu. 

Hükümet programının oylanmasında dahi 
•gündemde yalnız oylama olduğu halde, bir 
hâdiseden dolayı birçok arkadaşlara söz verildi 
ve Büyük Meclis birbirine girdi. İstirham edi
yoruz, Riyaset vazifesini yapsın normal gün
deme devam 'etsin. Meclis vatandaş nazarında 
küçüUüyor. Bizzat Riyaiseuin müsamahası yüzün
den, hâdiseler vâki oluyor. Meclis kürsüsü is
tismar edilerdk karşılıklı fikir doktrin mücade
lesi veya gazetelerin propagandası yapılama'/. 
Burası Büyük Millet Meclîsidir. Ne Yeni İstan
bul 'Gazetesinin propaganda yeridir, ne filân 
ırkçıların, ne falan ümmetçilerin, ne de her han
gi bir partinin propaganda yeri değildir. Rica 
ediyorum Riyasetten, soruları bu mecraya döik-
m'esin. («Orta sıralardan» ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Hasan 
Erdoğan arkadaşımızın Riyaseti tenikideklen be
yanlarını dikkatlerinize arz ediyorum. ('Soldan, 
«söz istiyoruz, sataşma oldu» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ko
şuyorum. 

Gökihan Evliyaoğlu zaptı sabık hakkında' söz 
istediği zaman, Riyaset Sormuştur: «Neye dair?» 
«Geçen celsede konuşan Recai Iskenderoğlu'nun 
beyanatında bir taarruz vardır» dendi. Kendi
lerini şu suretle ikaz ettim: «Biir sual müessese
sinde usul şudur: Saille mesul arasında konuş
ma olur, şahsınıza bir taaruz vâki olduğuna ka
naat ediyor ve onun üzerimde konuşjmak istiyor
sanız size söz veriyorum» dedim. Fakat beyanat
larında sadedi aştılar. Kendilerini ilkaz ettim. 
Ne yazık ki her iki taraf da tahrikli hareketle
ri bu hâdiseye sebebiyet vermiştir. Riyaset va
zifesini bilir ve vazifesini bilmekte de dikkatle 
devam edecektir. 
. FERRUH BOZBEYUt (İstanbul) — Ada

let Partisine tecavüz ve taarruz vardır. Gru-
pum adına söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Aziz 

arkadaşlarım, biz bu parlâmentoya geldiğimiz 
ıgünden bu yana, bu parlâmentonun bu türlü 
ihissî çekişmelere sahne olmamasını temin için 
elimizden gelen gayreti gösterdik. (C. H. P. ve 
Y. T. P. sıralarından, «Çok gayret gösterdiniz..» 
«esleri) 
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Aziz arkadaşlarım; konuşmamı burada bö

lüyorsunuz. Her halde gayet iyi hatırlıyacak-
smız, bu parlâmentoya yeni geldiğimiz günler
de Sayın Profesör Turhan Feyzioğlu bu kürsü
den Yüksek Meclisinize hitalbederken, kendisi
nin konuşmasına vâki müdahaleler kargısında 
elini ileri uzatarak: '«'Dinlemesini öğrenecek
siniz.» buyurmuştu. Ben bu sözü, tekrar ediyo
rum: Dinlemesini öğreneceksiniz! (Ortadan ve 
sağdan, «Siz, siz» sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun, bir
az mütehamimil olunuz. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Orta sıralara hitap
la) — Beyefendi, öfkeniz geçmediyse, devam 
ibuyurunuz, öfkeniz bittikten sonra konuşurum. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Aziz ar

kadaşlarım, biraz evvel konuşan Reeai îsken-
deroğlu arkadaşımızın konuşmasının her halde 
kendi grupu tarafından desteklenmediğini 
ümidetmek isterim. Burada bu hususun ifade 
edilmesini de ayrıca arzu ve ümildediyoruz. 

Azia arkadaşlarım, biz bir müddetten beri 
çeşitli istikametlerden Adalet Partisine tevcih 
edilen tenkidlerin mâna ve mahiyetini tetkikle 
meşguldük. Bugün bu mesele ip ucu vermiş bu
lunmaktadır. Demek ki, Adalet Partisinin 40 
»bin köyde - 40 bin köy hir Türkiye demektir -
topladığı teveccüh bâzı gönüllere kıskançlık, 
bâzı gönüllere kin ve iftira tohumları serpmiş
tir. (Soldan, braıvo sesleri, alkışlar.) Bu husus 
ibu kürsüden bir kin ve iftira içinde daihi ifade 
edilmiş olsa, Adalet Partisinin 40 hin köyde 
ve bu milletin sinesinde olduğunu ifade etmek
ten hâli kalınmamıştır. (Soldan alkışlar, Sağ
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen partinize vâki olan ta
arruzlar hakkında konuşun. (Ortadan gürültü
ler, «Burası ocak kongresi değil» sesleri) Müsa
ade buyurun, Rijyaset alâkadar oluyor. Devam 
edin. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, burada bizim partimize yö
neltilmiş iftiralar mevcuttur. Elbette bunun ce
vabını vereceğiz. Biraz evvel müdahalelerden 
şikâyet ettiniz. Her halde sizler müdahalede 
bulunmazsınız. (Gürültüler) Kendi kanaatleri
nize hürmet edeceksiniz. 

Aziz arkadaşlarım; biz milletçilik mevzuun
da, vatanın bütünlüğü etrafında birleşmeyi bir . 
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ruh ve mâna dâvası olarak kabul ediyoruz. Fa
kat burada, Adalet Partisinin 40 bin köyümüz
de ümmetçilik ve ırkçılık yaptığını iddia eden 
arkadaşımızın, hususi durumunu ve Bardam ile 
olan alâkasını burada söylemek istemiyoruz 
söylersek olur mu? (Y. T. P. sıralarından gürül
tüler, kürsüye doğru yürümeler) 

BAŞKAN — Oturun Beyim, 
ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van) — Ayıp 

söylüyorsun, yalan söylüyorsun, 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ayıp, 

ayıp, burada düzenlice konuşun, efendi gilbi ko
nuşun. 

BAŞKAN — Kürsü önünde konuşmayın. 
ŞÜKRÜ 'KÖISEREÎSOĞLU (Van) — Türk

lüğü bile kabul etmiyorsunuz. (Gürültüler) 
ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karahfear) — (Baş

kana hitaben) Siz yapıyorsunuz. Bu kadar ol-
maız ki... Biz bu kadar uğraşıyoruz, vazifemizi 
yapıyoruz... 

HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Allaihınız 
yok sizin, Allanınız, Allahsızlar!... 

BAŞKAN — Siz idare âmiri olarak vazife
nizi yapınız efendim. Siz devam edin efendim. 
Arz ettiğim gibi Ferrulh Bey, Adalet Partisine 
taarruz var dediniz ona cevap veriniz. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım; Adalet Partisinin ırkçılık pro
pagandasını yapmak ve bunu bu kürsüden Yük
sek Meclis huzurunda ifade etmek yetmez. Bir
az evvel buraya kadar gelip bana duyurmak is
tedikleri şeyi söylüyorlar. Bu arkadaşlar da dâ
hil kendilerini millet huzurunda namus ve şeref 
istikametine çağırıyorum. (Sağdan, «Biz de sizi 
çağırıyoruz.» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaalde edin efendim. 
FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Biz 

sizi çağıralım, siz de bizi çağırınız. Hep bera
ber namus ve şeref istikametinde bulunalım, 
efendim. Maksadım (budur. 

Aziz arkadaşlarım; hüner bunu burada ifade 
etmek değildir. Bu memlekette mademki, bu 
türlü bir mesele vardır, kendileri huzurunda ge
rekli vazifelerini yapmak suretiyle bunu islbat 
etmek durumundadırlar. îşte (namuslu insana 
düşen, bu kürsüden iftira savurmak değil, mem
leketin bütünlüğünü tehlikeye sokan bir ırkçı
lık durumu varsa, bunun için gerekli kanuni 
vazifelere tevessül etmektir. (Sağdan, gürültü-
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ler) işte yapılacak şey bundan ibaret iken bu-
mi'n dışında bir tahrik hareketine tevessül et
meyi biz bir kıskançlık, bir öfke ve bir kin ne-
tiees'i telâkki ederiz. Hürmetlerimle. (A. P. sı
ralarından alkışlar, bravo sesleri), (Y. T. P. sı
ralarından kürsüye doğru yürümeler) («Söz is
tiyoruz, bundan daha büyük bir sat açına olamaz» 
sesleri) 

ŞÜKRÜ KÖSERElSOÖ LU (Van) —Namus
suzca bir iftiradı r. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. (.Gürültü-
ler) 

RECAÎ İSKENROĞLU (Diyarbakır) Sataş
ma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Efendim, kuyruğuna basılmış mahlûkların reak
siyonu ile (Soldan, gürültüler, orta sıralard'an ve 
sağdan alkışlar) «Bize iftira ediyorlar» diye it
hamda bulunanlar, kendileri bize iftirada bulu
nuyorlar, kendilerinden ve arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, biz orada yerimizde şahsımıza 

'a i t büyük iftiralarda ^bulundukları halde soğuk 
kanlılıkla dinledik. (Boldan, gürültüler) Siz de
mokrasi diye 762 bin kilometre karelik yerde 
geziyorsunuz. Meclisin bir ferdi olarak müsa
mahakâr hareket etmeriin ne olduğu hakkında 
•bir şey bilmiyorsunuz. (/Soldan, gürültüler) 
Konuşmamı kısa keseceğim. 

Şimdi Grupu adına söz aldığını beyan eden 
insan, partisi hakkında şu istikametlerde söyle
miş olduğum şeylerin iftira olduğunu iddia etti
ler. Ama iftiradır diye ifade ettikleri mefhum
ları bu millet kürsüsünden reddettiklerini be
yan etmediler. Desinler, Adalet Partisi ırkçı de
ğildir desinler, Adalet Partisi ümımetçi değildir, 
bunu nefretle karşılıyoruz desinler... Ben bu 
kürsüden bunu beklerdim. Bu kürsüden başka 
şekilde konuşmayı bu millet affetmez ve fırsat 
vermez. Bunu iyi bilin. (Sağ ve orta sıralardan 
alkışlar) 

itkine! husus : Bendenizin konuşmamla grup 
arfkadaşlarıımın fikirleri arasında bir tefrik var 
ızehabını uyanidınmak için akılları sıra ehemmi
yet atf edilmiyecek değil, tenezzül edilmiyecek bir 
parlâmento taktiği kullanmak istediler. O bakım
dan da kendilerine bu konuşmalarından dolayı 
anoak acıyarak bakıyor olduğumu ifade edeyim. . 
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Üçüncü Ve en mühim hususa geliyorum : Bİen 

fbüiyük bir iddia ile çıkıyorum arkadaşlar. Bir 
parti grupu adına değil, şahsım adına konuşu
yorum, bir grupla bir fert olarak iddialı ortaya 
çıkıyorum. Ben Adalet Partisinin dirijanlarııjım m 

ımüseccel ırkçı olduklarını ispata hazırım. Fakat 
bana iftira eden namussuz, Barzarii ile münajse-
battar olduğuma dair bir vesika çıkarırsa. ('Gü
rültüler, soldan, kürsüye yürümeler) ben onlun 
kölesi olurum... (Ortadan alkışlar) 

Irkçılığın bir dış harbi dahi tevlidett iğini ifa
de ettim. Geçen konuşmamdaki kastım [budur. 
Kendileri bu şekilde bir iftirada bulunmak sure
tiyle boyanda bulunarak, dünkü iddiada bulun
duğum yönlerden beni teyidettiler. Ben ırkçılı
ğın iptidai, basit, ortaçağın sörümcekleşmiş di
mağlarında yer alan bir zihniyet olduğunu telâk
ki ediyorum. Ve Aziz Atatürk'ün bir bey artını 
zikretmiştim. Konuşmamda «severek, istiyejrek 
Türk'üm diyen her vatandaş Türk'tür» ve bu va
tandaş Anayasanın bahşettiği haklardan eşit şart
larla istifade edecektir. Ben, bu felsefenin mü
dafii sıfatiyle buraya çıktım. Siz beni Barz&ni 
ile münasebettir olan bir insan diye ifade eder
ken belli ki, tahtışuurunuzıa yerleşmiş olan İrk
çılığı, o anda hissinize mağlûibolarak, ağzınızdan 
ortaya attınız (Soldan, gürültüler) ve o grup 
;adma konuşan bir insanın mesuliyet duygjusu . 
şahsı adına konuşan bir insanın mesuliyet djuy-
gusuridan daha büyük olması icabederken, ben 
«yine Türkiye Cumhuriyeti talbiiyetinde olması 
sıfatiyle kendisini kardeşim millettaşım bildiğim 
Ihiraz evvel konuşan ıgözlüklü arkadaşıma, rica 
edeceğim, ırkçılık mevzuunu bu şekilde istis'mar 
vasıtası yapttnasınlar. Hattâ, insanın siyasi ka
deri şahsının değil, partisinin siyasi kaderi nkev-
zuulbahsolsa dahi ırkçılık, ümmetçilik, şeriatçılık 
ıgibi propagandaların bugünün Türkiye'sinde' ge
riye tepen bir silâh olduğunu geçmişten öğrönip 
bilmiş olmaları lâzımdı. (Ortadan, ve sağdan, 
.bravo sesleri, alkışlar) -

Bu gafletten artık uyanmalıdırlar. Bir par
tinin kazanması, iktidara gelmesi o kadar c^zip 
ibir şey değildir. Muhalefette veya iktidarda ol
sun matlûibolan şey, milletine iyi istikamette Ihiz-
•me't etmektir. Hürmetlerimle. (iSağdan ve orta
dan, alkışlar) 

FERıRUH BOZBlEYLÎ (îstanhul) — Söz is
tiyorum, sataşma var. 
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BAŞKAN — Ferrüh Bey (söylenen lâkırdı 

mutlâlk sizin şahsınıza matuf olarak söylenmiş 
kleğil, umumi (olarak söylenmiştir. Bu itibarla 
(ben sizden rica ediyorum, bu işi kapanmış olarak 
telâkki edelim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Ayağa kalkarak) — 
Sataşma vardır, Reis Bey, söz istiyorum.. (Şdd-
tdetli gürültüler) 

Sözünü geri alsın yerime oturacağım, yoksa 
cevap vermek istiyorum... 

İBAŞKAN — Buyurun, (Sağdan, oya oya 
sesleri, şiddetli gürültüler) 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Sabrı
nızı tüketmek istemiyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel konuşan 
saçı dökülk arkadaşım.. (Soldan, gülüşmeler «is
mini söyle» sesleri)... temini bilmiyorum, öyle 
söyliyeeeğim. 

HAYRETTİN ÖZIÖEN (Siirt) — Bu sözün 
ciddiyetle alâkası var mı? Bu ne biçim söz, bu 
«öz size yakışır mı? (Gürültüler)... 

COŞKUN KIRCA (îsltanlbul) — Bu sözlerle 
(Meclisi de milleti de ikiye ayırıyorsunuz. Saçı dö
kük ne demek? Arkadaşın ismi yok mu? ismi ile 
hitabedamez misin? (Soldan, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Siz bu şe'kilde heyecan göster
dikçe burada sükûnet tesis etmeye imkân yok. 
Bırakın şu 'asabiyeti, buyurun efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz evvel konuşan arkada
şım şahsı adma konuştuğunu ve karşısında gru^ 
pu adına konuşan bir insan bulunduğunu ifade 
ettiler. Filhakika tüy sıklette güreşen bir kim
senin, öğünerek ağıra güreşmeye kalkışması. 
Meseleyi bu şekilde ifade etmekıle iktifa ediyo
ruz. (Orta ve sağdan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşını diyor ki, : 
«O halde açıkça ifade etsinler, biz ırkçı ve tu-
i'ancı değiliz desinlerj» Bunu biz her halimizle 
ifade ediyoruz. Eğer kasıtları bunu burada söy
letmek ise, tekrar ifade edelim, en sağır idrak 
duyuncaya kadar buradan bunu ifade ve tekrar 
edeMUriz: Biz, parti olarak ne ırkçıyız, ne de 
turancıyız. (Soldan, alkışlar) Böyle bir mesele 
yoktur... ' 

Aziz arkadaşlarını, burada konuşan arkada
şımın seçim çevrelerinde ve Doğu illerinde Ada
let Partisinin, o insanların gönlünü daha çok 
yapan bir hareketi bundan 5 - 10 gün evvel Yük-
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sek Meclisinizde cereyan etti. Biz 55 ağanın 
memleketinden... («Sağdan, bunun ne allâkası 
var?» sesleri) 

BAŞKAN — Bırakın, bırakın efendim, Ha
tibi dinleyin lütfen. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, bu mevzuu söylemiyeyim mi ar
kadaşlar? («Tabiî sonu kötü çıkacak» sesleri) 
Peki, peki. Hakikat zamanı gelince söylenir. 

Aziz arkadaşlarım, yalnız, biraz evvel konu
şan arkadaşım bir kelime sarf etti ki, bunun tek
rarında bile teeddüp duyuyorum. Bu sebeple, 
bu kürsünün, bu türlü konuşmalara sahne olma
masını ben, o arkadaşımdan rica eder, bir daha 
bu türlü hatayı tekrar etmemesini dilerim. Bu 
Meclisin ilk defa toplantıya açıldığı zaman, o 
zamanın Başbakan Yardımcısı Fahri özdilek; 
«işte size, duvarları küfürden, hakaretten kir
lenmemiş, tertemiz bir Medlis bırakıyoruz.» de
mişti/ îşte bu duvarları ilk defa kirleten arka
daş bu oldu maalesef. Hürmetlerimle (Soldan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Bfendinı, gündeme geçiyoruz. 

2. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in 
mahkûmiyetine dair mahkeme kararı ile Yar
gıtay onama ilânının sunulduğuna dair. Başba
kanlık tezkeresi (3/370) 

BAŞKAN — Başbakanlık teskeresini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir 

ve tezyif etmekten sanık Zonguldak Milletvekili 
Nuri Beşer'in Ankara ikinci Ağır Ceza Mahke
mesinde yapılan duruşması sonunda, bir seni' 
müddetle ağır hapis ve dört ay emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulmak üzere Tat
van ilçesine sürgün edilmesine dair ittihaz olu
nan ' 5 . 6 . 1962 gün ve 862/11 -118 sayılı hük
mün, dört ay Tatvan'da ikametle emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulması suretiyle 
düzeltilerek onanmasına Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesinin 5 . 7 . 1962 gün ve 1663/1898 sayı
lı ilâmiyle karar verilmiş olup, kesinleşen mah
kûmiyet kararı ile Yargıtay onama Marnından 
tasdikli birer suretinin (gönderildiğinden bab-
sile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 80 ne i 
maddesi hükmü muvacehesinde Başkanlığınıza 
tevdi edilmesine dair AdaOet Bakanlığından alı-
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nan 12 . 9 . 1962 tarMi ve 21123 sayılı tezke
renin suretiyle eklerinin bağlı olarak sunuldu
ğunu »arz ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir efen
dim. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karaihisar) — Reis 
Bey, bu mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzuda söz iste
menize lüzum yoktur. Bu, bir mahkeme kararı
dır ve ıttılaınıza arz edilmiştir. 

ŞEVKİ GÜLLER (Afyon Karaihisar) — Ben 
bu kanaatte değilim, karara bağlanması gerek
tiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun elendim. 
ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karaihisar) — Muh

terem arkadaşlarını, Anayasanın 80 nci maddesi
ni aynen okuyorum : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, bir 
üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan dolayı ke
sin olarak hüküm giymesi, çekilmesi, kısıtlanma
sı, üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet kabul etme
si veya Meclis çalışmalarına izinsiz veya özür
süz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması yü
zünden üyeliğinin düştüğünün kendi Meclisince 
kar/tra bağlanması hallerinde sona erer.» 

Benim 80 nci maddeyi anlayış şeklim, »mev-
zuubahsolan hallerde, Ibir parlâmento üyesinin 
üyeliğinin düşmesinin Meclisçe karara bağlan
masına 'mütevakkıf olduğu yolundadır. Baş
kanlık uttılâa arz etmiştir, halbuki, ikarara bağ
lanması icabetmektedir. Yalnız, 'rey bakımın
dan daha evvel Divana izhar ettiğim kemdi »an
layışımı izah için söz almış bulundum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın Anayasanın 80 
nci maddesi hakikındaki anlayışları doğru de
ğildir. 80' nci maddenin son fıkrası gayet Sa
rihtir : «Bir milletvekilinin Meclise adenıideva-
mı halinde üyeliğinin düşmesi mevzuubahsoldu-
ğu takdirde Meclisin Ikararmın lâhik olması 
şarttır. Halbuki bahis mevzuu olan Zonguldak 
Milletvekili Nuri Beşer, mahkeme karan ile 
mahkûm olmuş ve Yargıtayca da mahkûmiyeti 
tasdik edilmiş, hüküm kesjbi katiyet etmiştir. 
Bu vaziyet karşısında Millet Meclisine karşı bir 
tasarruf hakkı mevzuulbahsolaımaz. Kararı Mec
lise» bildiren Başbakanlık tezkeresini Heyeti 

21. 9 .1962 O : 1 
Aliyenizin ıttılaına arz etmekle iktifa ediyorum. 
Mesele kapanmıştır. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarımı izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/378) 

BAŞKAN —« îki arka'daşm mezuniyet tale
bi vardır, şimdi »onları okutuyorum. 

19 . 9 . 1962 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın MületvekiMe-

rinin hizalarında gösterilen müddetlerle »mille
ri, Başkanlıik Divanının 19 . 9 . 1962 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

ıMJület Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal, 2 ay 
hastalığına binaen, 19 . 9 . 1962 tarihinden iti
baren. 

İsparta Milletvekili Loikman Başaran, 98 gün 
hastalığına binaen, 7 . 9 . 1962 tarihinden »iti
baren. 

BAŞKAN — İzin taleplerimi ayrı ayrı oyla
rınıza, sunacağım. 

Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal, 2 ay 
hastalığına binaen, 19 . 9 . 1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İsparta Milletvekili Loikman Başaran, 98 gün 
hastalığına binaen, 7 . 9 . 1962 tarihinden tüti-
baren. 

BAŞKAN — Yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan İsparta Milletvekili 

Lokman Başaranf m ödeneği hakkında Başkanlık 
tezkeresi (3/379) 

BAŞKAN — Yine bir aıııkadaş haklkında 
Meclis tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bir toplantı yılında 2 ay 

dan fazla izin alan İsparta Milletvekili Loikman : 
Başaııan'a ödeneğimin verilebilmesi İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kara-
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rina bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sinneıı 

BAŞKAN — Kalbııl edenler... Etmi'yeıi'ler... 
Kabul ediıl.miştir. 

5. — Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonundan çekildiği
ne dair yazısı (4/100) 

BAŞKAN — Sağlık Komisyonu âzasından 
Ağrı Milletvekili Kerem özcan arkadaşımızın 
>bu komisyondan istifasına ait bir yazısı vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meslekimin zürra bulunması sebebiyle Sağ

lık Komisyonundaki çalışmalara nâfi olamadı
ğımdan Sağlık Komisyonundan istifa ettiğimi 
saygı i'le 'arz ederim. 

14 Eylül 1962 
Ağrı 

Kerem özcan 

x BAŞKAN —. Ittılaınıza arz olunlmuşıtur efen
dim. Gündemimizin ikfinci maddesine geçiyoruz. 

6". — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi, seçilece'k üyeler için 
namzet listesi tevzi edilmişti. Bir defa burada 
zalbıtlkıra geçmesi için i'sıiımileri okutuyorum. 

Rüştü Baykal (1331) Samsun Asliye Hukuk 
Hâkimi; 

Baıhattin Karaküçük (1331) Gaziantep Ağır 
Ceza Malhkemesi Başkanı; 

Ali Eahrd Yücel (1332) Yargıtay Üye Yar
dımcısı ; 

Mehmet Celâl Çalgüner (1332) Yargıtay Üye 
Yardımcısı; 

Taihir Taşer (1329) Ankara Hâkimi; 
Ahmet Kaya Alper (1330) Denizli Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanı; 
Halit Ekmekeioğlu (1331) Manisa Hukuk 

Hâkimi; 

Ahmet Niyazi Goncer (1337) Sivas Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı; 

Mehmet Fevzi Peşkiroioğlu (1329) Zongul
dak Ağır Ceza Maıhkemesi Başkanı; 
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ismail Cemal Burdurlu (1329) Yargıtay Üye 

Yardımcısı; 
Zeki Evirgen (1304) Yargıtay Üye Yardım

cısı ; 
Kemal Canbazoğlu (1336) Yargıtay Üye 

Yardımcısı; 
Mehmet Müfit Saka (1331) Ünye Hâkimi; 
İsmail Lütfi Kaymak (1320) Ordu Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanı; 
Saffet Tüzün (1327) Yargıtay Üye Yardım

cısı ; 
İsmail Hakkı Melikoğlu (1320) Manisa As

liye Hukuk Hâkimi; 
Mahmut Oelâlettin Toksoy (1316) Yargıtay 

Üyesi; 
Mehmet İhsan Tüzüner (1338) Niğde Asliye 

Hukuk Hâkimi; 

Ahmet Oğuz (1334) Merzifon Oezıa Hâkimi; 
Ahmet Ziya, Saygıner (1336) Mardin Ağır-

Ceza Mahkemesi Başkamı; 
İbrahim Halil Aytug (1335) Mersin Hukuk 

Hâkimi; 
Niyazi Yeltekiıı (1332) Yargıtay Üye Yar

dımcısı ; 
Naim Uşrefoğlu (1327) Demirci Hukuk Hâ

ki m i; 
Abdurr'aıh'inan Sincer (1316) Yargıtay Üyesi; 
Mehmet Neeati Erdoğan (1323) Yargıtay 

Üyesi; 
Mebrure Zercn (1325) Ankara Hâkimi; 
Mehmet Kâmil Boran (1323) İstanbul Hâki

mi (hialen avukat) 

Abdullaıh Recai Özmeıı (1318 - 1320) Yargı
tay Üyesi; 

Sekip Turgut Süelkan (1326) Ankara Hâ
kimi ; 

Hasan Nafi Demirkaya (1349) İçişleri Ba
kanlığı Müsteşar Muavini; 

Zahit Oandarh (1329) Yargıtay Üyesi; 
Mehmet Zühtü Saka (1326) Burdur Ağır 

Ceza Reisi (ihalen avukat) 
Mustafa Agâh Nas (.1.325) Siirt Ağır Ceza 

Başkanı (halen 'avukat) 
Ekrem Recep Kaplan (1314) Dışişleri-Ba

kanlığı İdari Namzet Memuru (halen avukat) 
Mehmet Kırım (1330) Ordu Hukuk Hâ

kimi ; 
Mehmet Orhan Töre (1334) Edime Ağır 

Ceza Maıhkemesi B'aşkanı; 
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Hikmet Lütfü S'ancar (1317) İstanbul Hâ

kimi ; 
Ali Şefik Türkdoğan (1332) Samsun Hâ

kimi ; 
Salih Sıtkı Earabel (1330) Yargıtay Üye 

Yardımcısı; 
BAŞKAN — Secime başlamadan evvel 45 

sayılı Yükse.k Hâkimler Kurulu Kanununun bu 
seJçime taallûk eden 8 nci maddesini bir defa 
okutmayı Riyaset münasip görüyor. 

«Seçilme yeterliği : 
MADDE 8. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

asııl ve yedek üyeliğine, Yargıtay Genel Kurulu 
ve birinci .sınıfa ayrılmış 'hâkimlerce seçilecek 
olanlardan her birinim (kendi aralarından; Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan seçileceklerin ise Yüksek Mahkemelerde 
hâkimlik etmiş, veya Ibunlara üye olma sant
iarını kazanmış ve 6'5 yaşını 'doldurmamuş olan
lar arasından seçilmesi gerektir. 

Üye seçileceklerin hâkimlikten çıkarılmayı 
gerektiren bit' suçtan 'kovuşturma altında ve
ya hükümlü bulunmamaları, Üsten el çektirilmiş 
olmamaları veya disiplin yönünden yer değiş
tirmeye veyahut daha aığır bir cezaya çarptı
rılmış olmamaları ve dışardan seçileceklerin 
ayrıca hâkim olmaya engel bir suçtan kovuş
turma 'altında veya hükümlü (bulunmamaları 
şarttır.» 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim, 
seçimin Pazartesi gününe, ekseriyet olmadığı 
iddiasiyle, 'bırakılmasını istiiyen bir takrir gel
miştir. Bu teklif kabul edilirse üçüncü defa 
tehir olmuş olacaktır. Riyaset ekseriyetin oldu
ğuna kaanidir. Bir çok 'arkadaş istişare için 
koridorda bulunuyor. Onları çağıracağız. Bu
nunla beraber' takriri okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek HâkiMör Kuruluna seçilecek üye-

ler için yapılacak seçimin, ekseriyet bulunma
dığından neticenin alınabilmesi için 24 . 9 . 1962 
Pazartesi gününe bırakılmasını, arz ve iteklif 
ederim. 

Amasya 
İsmail Sarıgöz 
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ram. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaübul 
edilmiştir. 

İptida üç asıl üye seçilecektir. Ondan son
ra yedekleri seçilecektir. Asılların üçü aynı 
kâğıda yazılabilir. 

Şiiimdi üç kişilik bir tasnif heyeti seçeceğiz. 
İbrahim Aibak (İstanbul) ?... (Yok sesleri) 
Asım Yılmaz (Afyon Karalhisar) .... (Burada 

sesleri) 
Vahyi özarar (İstanlbul) ?... (Burada sesleri) 
Selçuk Aytan (Konya)?... (Yok sesleri) 
Fakih Özlen (Konya) ?... (Burada sesleri) 
Tasnif heyeti tamamlanmıştır. Şimdi harugi 

seçim dairesinden reylerin kullanılacağı kur'a 
çekmek suretiyle tesbit edeceğiz : Erzincan. 

BAŞKAN •— Tasnif heyeti yerini lalsın. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen rey

lerini kullansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, tasnif devam etmekte

dir. Netice henüz Riyasete bildirilmedi, bildirildi
ği zaman arz edeceğim. Verilmiş bir takrir var, bu 
fasıladan istifade ederek, gündem harici görüş
meye aidolan bu takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündeme geçilmeden önce zaptı sabık hak

kında görüşme vesilesiyle cereyan eden konuş
malarda hatiplerden Recai Iskenderoğlu'nun söy
lemiş olduğu (Namussuz) tâbiri ile (Kuyruğuna 
(basılan hayvan) tâbirinin ve keza hatiplerden 
Cerrah Bozbeyli'nin kullandığı (Barzani ile irti
batı var desek olur mu?) şeklindeki ifadelerin 
uygunsuz ve Millet Meclisi zabıtlarına yakışmı-
yacak sözler olduğu kanaatiyle zabıtlardan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Takriri okutmuş bulunuyorum. 
(«Anayasaya aykırıdır» sesleri) 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Anaya
saya aykırıdır, olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Heyecanlanmayın efendim. Ni
çin bu kadar heyecanlanıyorsunuz? Anayasayı 
biz de tetkik ediyoruz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Zatıâli-
niz ibenden çok daha heyecanlısınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Takririmi 
izah edeyim mi, efendim? 

BAŞKAN — Pazartesi ıgününe bırakılması 
hususundaki teklife Riyaset cevabını arz etti. 
Bununla beraber teklifi reylerinize arz ediyo- j 
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BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlarım, vermiş olduğum takririmle, bâzı 
arkadaşlarımızın Meclis kürsüsünden ifade et
miş oldukları sözlerjn, şahsi kanaatim olarak za
bıtlara geçmemesi icabeder. Bu gibi uygunsuz 
tâbirlerin zabıtlardan çıkarılması için bir hal yo
lu aramış bulunmaktayım. Fakat bilâlıara tetkik 
etmiş olduğum Anayasa ve içtüzük hükümleri 
bu ifadelerin zabıtlardan çıkarılmıyacağmı gös
termektedir. Şöyle ki : içtüzüğün 93 ncü madde
sinde «bir mebus, Heyeti Umumiyede galiz ve 
müstehcen sözler istimal ederse Reis derhal o me
busu lisan nezaketine davet eder.» şeklindeki iba
rede ve Anayasamızın 87 nci maddesinde «Mec
lis görüşmeleri açıktır ve ilgili Meclisin tutanak 
dergisinde tam olarak yayınlanır.» şeklindeki 
ibarelerden anlamış bulunmaktayım, Meclis kür
süsünden bu gibi galiz ve müstehcen sözler sarf 
edilmiş olsa dahi, Zabıt Ceridesinden çıkartılamı-
yaeaktır. (Soldan, bravo sesleri) 

Bu itibarla, vermiş bulunduğum takririmin 
maksat ve gayesini göz önünde bulundurarak, bu 
şekilde olan sözleri sarf etmiş bulunan muhte
rem arkadaşlarımızın Meclis kürsüsüne tekrar 
gelmelerini ve bu sözlerin söylenmemiş olduğu 
şeklinde... (Orta ve sağ sıralardan gürültüler, 
«böyle şey olmaz» sesleri) ifadeleriyle meseleyi 
halletmelerini veyahutta sözlerini tavzih etme
lerini veya geri almalarını bir milletvekili ola
rak rica ederim. (Orta ve sağ sıralardan «böyle 
şey olmaz» sesleri) ' 

KENAN ESENOİN (Zonguldak) — Tiyatro 
mu oynatıyoruz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğün 93 ncü maddesinde kürsüden sarf edilen 

21. 9 .1962 O : 1 
galiz sözlerin zabıttan çıkarılmasına ait Riyase
te tanınmış bir salâhiyet yoktur. Yalnız bu tak
rir burada okundu ve zapta geçmiş bulundu, bu
nunla iktifa ediyoruz. 

Aldığım habere göre tasnif biraz daha de
vam edecekmiş. Şu hale göre bu fasıladan isti
fade ederek iki tane takrir var, bunları okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan evvel, görüşülmesi hususunun Umumi Heye
te teklif buyurulmasım arz ederim. 

Niğde Nevşehir 
Oğuzdemir Tüzün Ali Baran Numanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan evvel görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 
Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Efendim, bu takrirler tasvibini
ze iktiran ettiği takdirde, kanunların müzakeresi
ne geçilmiş olacak. Bu takdirde, bu kanunları da 
açık oya sunmak mecburiyeti var. Halbuki Riya
set ekseriyetin olmadığını tahmin etmektedir. 
Bu itibarla, vaktimizi değerlendirebilmek için, 
eğer tensip buyurulursa, gündemdeki sözlü so
rulara geçer ve bunları halledebiliriz. 

Şimdi, takrirleri reyinize sunuyorum. Takrir
lerin ikisi de aynı mahiyettedir. Yani her ikisi de 
kanunların sözlü sorulardan evvel görüşülmesi
ne dairdir. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Şu halde sözlü sorulan görüşece
ğiz. 

a) 
5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürürlüğe 
girdiği günden bugüne kadar İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Anadolu gazetelerine verilen ilân be
dellerinin miktarma dair Başbakandan sözlü soru
su (6/314) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv buradalar mı? (Burada, sesleri) Başbakan 
yahutta Başbakana vekâlet edecek bir zat var 

mı efendim?... Olmadığına göre gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in, çeşitli yönlerden istismar edilen Eminsu ko
nusu hakkında neler düşünüldüğüne dair Mülî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/367) 

ı 
BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Kenan 

Esengin buradalar mı? (Burada, sesleri) Millî 
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Savunma Bakanı ? Yok. Olmadığına göre gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'-
ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı illerde he
nüz yakalanamamış bulunan gıyabi mevkufların 
adedine ve bunların yakalanmaları için özel su
rette tedbir alınıp alınmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/368) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar buradalar mı?... (Burada, sesleri) içişle
ri Bakanı?... Yok. Olmadıklarına göre gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'-
ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle istim
lâkine karar verilen Güney - Doğudaki arazilerin 
istimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip gidilmiye-
ceğine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm bir sözlü sorusu da İçişleri Bakanı bu
rada bulunmadığından dolayı, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Al
manya'nın Mülheim kasabasında her yılın 21 Şu
batında tertib edilen Türk Haftası adındaki fes
tivale 1963 yılında iştirak edilmek üzere bir te
şebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/375) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Reşat uzar
da? (Burada, sesleri) Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Dışişleri Bakanı veya ona vekâlet edecek kimse 
bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Milletlerarası Yapı İşçileri Sendikası temsil-
uisinin. ikamet izninin ne sebeple uzatılmadığına 
dair İçişleri ve Çalışma Bakanlarından sözlü so
ru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevifin 
sözlü cevabı (6/383) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, buradalar mı efendim? Burada... içişleri 
Bakanı?. Yoklar. Çalışma Bakanı?. Buradalar. 
Sayın Coşkun Bey, içişleri Bakanı olmadığından 
Çalışma Bakanının vereceği cevaplarla sorunu
zun görüşülmesine razı mısınız efendim? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Razıyım 
efendim. 
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BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

4 Eylül 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri ve Çalışma Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırılma-
sına yüksek delâletlerini derin saygılarımla rica 
ederim. 

istanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

1. Milletlerarası Yapı işçileri Sendikası tem
silcisi Amerikalı Mr. Thalmayer'in Türkiye'deki 
ikamet izninin uzatılmamapınm sebebi nedir 

2. Karadeniz Ereğlisi'nde çalışan Amerikan 
«Merritson» firması hakkında bâzı sendikacılar 
tarafından ileri sürülen ithamların ve bu it
hamlara bağlı olarak tertiplenen hareketlerin 
mahiyeti nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; istanbul 
Milletvekili sayın Coşkun Kırca'nın sorularına 
cevaplarımı arz ediyorum : 

Sayın Kırca'nın sorusunun birinci kısmı şu
dur : 

«Milletlerarası Yapı işçileri Sendikası temsil
cisi Amerikalı Mr. Thalmayer'in Türkiye'deki 
ikamet izninin uzatılmamasmın sebebi nedir?» 

Takdir buyurulacağı, üzere yabancılara veri
len ikamet izninin uzatılıp uzatılmaması, içişleri 
Bakanlığının yetkileri içine giren bir meseledir. 
Onun için, Çalışma Bakanlığı olarak bu zata ve
rilen 6 aylık ikamet izninin uzatılmayışı sebep
leri üzerinde her hangi bir şey söylemeye kendi
mi yetkili görmüyorum. Nitekim adı geçen sen
dika temsilcisinin Türkiye'den ayrılmadan ön
ce verdiği bir demeç üzerine basma vermiş oldu
ğum demeçte de aynı hususu belirtmiştim. Sa
dece bu yabancı sendikacının demeci ve onun 
Türkiye'deki davranış ve tutumu hakkında ken
di şahsi düşünce ve intihalarımı belirtmekle ye
tinmiştim. Onun için buradaki konuşmamda da 
sayın Kırca'nın sorusunun birinci kısmına ceva
bım bu çerçeve içinde olacaktır. Evvelâ Millet
lerarası Yapı ve Ağaç işleri Federasyonu temsil
cisi olarak memleketimize gelen Mr. John Tal-
mayer'in memleketimize ne şekilde gelmiş oldu
ğu hususunda maruzatta bulunmak isterim. 

Son seçimlerden sonra, Birinci Koalisyon Hü-
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kümetinin kurulmasından kısa bir zaman sonra, 
Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu yöne
ticileri Çalışma Bakanlığına müracaat ederek, 
o zamana kadar Çalışma Bakanlığınnı denetimin
de ve idaresinde yürütülen sendikacılık eğitimi
nin artık memleketimizde hür bir sendikacılık 
vasatına geçildiğine göre, tamamiyle ve serbest 
olarak sendikalara bırakılmasını istediler. Biz 
de Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonunun 
bu görüşünü yerinde bularak sendikacılık eği
timi konusunda, sendikacılarımıza tam bağım
sızlık tanıdık. Bu suretle esasen 27 Mayıs Dev
riminden sonra Milletlerarası Hür işçi Sendika
ları Konfederasyonuna üye olmaları hakkı tanın
mış olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu, sendikacılık eğitimi konusunda seminerler 
tertip ederek dışardan uzmanlar getirtmeye baş
lamıştır. Mister John Thalmayer bu şekilde 
memlekete gelmiştir. Kendisinin sendikacılık 
eğitimi alanındaki, veya sendikaların teşkilât
landırılması alanındaki faaliyetleri ile hiçbir şe
kilde iilgilenilmemiştir. Ancak Mr. Thallmaycr'in 
buradaki çalışmalarını, uzmanlık ve müşavirlik 
sınırları içerisinde tutmadığını, bırakmadığını, 
bâzı yürüyüşlere iştirak edecek, bunların yapıl
masında istişari olarak da olsa rol oynıyacak şe
kilde aktif sendikacı durumuna geçtiğini öğren
mekte idik. Kendisi de Türkiye'deki görevini, 
bir müşavirlik ve uzmanlık fonksiyonunun öte
sinde telâkki ettiğini, Türkiye'den ayrılmadan 
önce verdiği demeçte belirtmiştir. 

Meselâ bu demeçte şöyle diyor : «Komünistler, 
Türkiye'de sendika hürriyeti yok diyorlar, işçi 
hakları yok diyorlar. Bunları sağlamaya gelen 
adamı sınır dışına çıkarırlarsa onlara hak vermiş 
olmazlar mı?» Bu sözleri de gösteriyor ki kendi
si, Türkiye'de sendika hürriyetini sağlamaya ve 
işçi haklarını korumaya gelmiş adam olmak id
diasındadır. Bunları sağlamak üzere gelen 
adam olduğunu söyliyen kimse, aynı demecin
de, kendisinin sınır dışı edilmesini, Türk işçi-. 
haklarının sınır dışı edilmesi olarak gördüğü
nü de ifade etmiştir. Gene aynı demecinde, Ame
rikalı sendikacı «Benim buraya gelmemle, Türk 
işçisine sağlanan Milletlerarası Sendikacı Teş
kilâtının yaptığı teknik ve para yardımını, sı
nır dışı edilmem önliyebilir» demiştir. Aynı 
yabancı sendikacı, yabancı sermayenin sömü
rücülüğü karşısında Türk işçisini korumakla va
zifeli olduğu tarzında da Iconuşmustur. 
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Arkadaşlarım, hiç şüphesiz malûmlarınız ol

duğu üzere, 'buıgün Türküye'de sendikacılık, sen
dikacılığa en geniş 'hürriyet tanınmış demokra
tik ülkelerdeki kadar hürdür. İkinci Hükümet 
programında da Devletin, sendikaları, iktisa
di, sosyal meselelerin çözümünde kendisine yar
dımcı göreceği belirtilmiştir. Çalışma Bakanlı
ğı, teşkilâtına yolladığı bir genelgede sendika
cılığa bu gözle bakılmasını belirtmiştir. Ayrı
ca, 'bilindiği gibi, bir süredir, Hükümet üye
leri ile sendika yöneticileri arasında toplantılar 
yapılmakta ve böylece işçi meseleleri Hükümet 
seviyesinde, bakanlarla sendikacılar karışı kar
şıya gelmek ve bir masa etrafında birleşmek su
retiyle ele alınmaktadır. 

Ayrıca beş yıllık kalkınma plânının, işçi tem
silcilerinin de hazır bulunduğu bir tanışma top
lantısında görüşüldüğü malûmunuzdur. Çalış
ma hayatımızı düzenli(yiecek olan yenH kanun ta
lan, meselâ Toplu Sözleşme, Grev, Lokavt ka
nun taşanları, yeni İş Kanunu, Sosyal Sigor
talar kanun tasarıları hazırlanırken isçilerin ve 
iş verenlerin geniş ölçüde fikri alınmıştır. Bun
lar da gösteriyor ki, bu yabancı sendikacının 
iddiası hilâfına, Türkiye'de sendika hürriyeti
ni kurmak ve işçi haklarını korumak için Türk 
işçilerinin, bir yabancının vasiliğine, onun ken
dilerine önderlik etmesine asla ihtiyaçları yok
tur. (Alkışlar)' Türkiye'de işçi haklarını yer
leştirmeğe ve korumağa, Türk işçi ve sendika-
cılan muktedirdirler. Türk Hükümeti ve ina
nıyorum ki, T. B. M. M. de bu yolda kendile
ri ile beraberdir. (Umumi alkışlar) 

John Tiıalmayer adlı yabancı sendikacının 
altı aylık giriş izni uzatılmadığı için yurdumuz
dan ayrılışından kısa bir süre sonra bir başka 
yabancı sendikacı, Uluslararası Sanayi Kolu 
Federasyonu'Başkanı Mr. Van Leon Türkiye'
ye gelmiş ve bu konuda Hükümeti tenkideden 
şiddetli beyanlarda bulunmuştur. Bu arada Van 
Leon adlı yabancı sendikacı «Türk sendikacı
ları Avrapadaki sendikacıların 60 yıl önceki sa
vaşını sürdürmektedirler» demek suretiyle, Tür
kiye'deki sendikacılık tarihini ve bugünkü du
rumu bilmekten değerlendirebilmekten ne kadar 
uzak olduğunu göstermiştir. 

Bugün Türkiye'de sendikacılar 60 yıl ön
ce Batıda yapılan mücadeleleri yapmağa mec
bur bırakılmak şöyle dursun, tersine Batı ül
kelerinin ancak çetin mücadeleler toplumu ya-
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ralayıcı mücadeleler sonunda işçilere kazandır
mış oldukları hakları biz, bu mücadelelere ha
cet kalmaksızın işciler'imize sendikacılarımıza 
tanımak azmindeyiz. Yakında yüksek huzuru
nuza gelecek olan tasarılar bunların en yakın de
lilleri olacaktır. Aynı yabancı sendikacı, Mr. 
Thalmaycr'in Milletlerarası Federasyona gön
dermiş olduğu bir raporu okuduğunu ve o ra
porda tarım ve yapı işçilerinin teşkilâtlandırıl
masından Türkiye Hükümetinin memnun olma
dığının anlaşıldığını ifade etmiştir. Böyle bir id
dia, Mr. Thalmayer'in raporunda gerçekten yer 
almış mı bilmiyorum. Eğer almışsa hakikatle 
'hiçbir ilişiği olmadığını belirtmek isterim. Hü
kümet, sendikaların teşkilâtlanma hareketleriy
le hiçbir şekilde alâkadar olmadığı, hele tarım 
işçilerinin teşkilâtlanmasına karşı hiçbir tahdit
te bulunmadığı gibi, bu işçiler henüz iş Kanunu
na alınmamış olmakla beraber, onların da teş
kilâtlanmalarını ve toplu sözleşme yolu ile ken
di haklarını teminat altına almalarını sağlamak 
için, yakında yüksek huzurunuza gelecek olan 
iş Kanunu ve Sosyal Sigortalar kanunu tasarı
larında görüleceği üzere, tarım işçilerine iş ve
renlerle toplu sözleşme yapma imkânı verilmek
tedir. O suretle henüz tarım kesimindeki işçi
ler için kanun uygulanmamakla beraber, birçok 
Batı memleketlerinde olduğu gibi, toplu sözleş
me yolu ile tarım işçileri çalışma (hayatlarına 
Ibir hukuki düzen vermeye imkân bulmuş ola
caklardır. Tarım işçileri yine isterlerse, işçi Si
gortaları Kurumuna müracaat ederek özel grup 
sigortası anlaşması yapabileceklerdir. Bu gerçek
ler, Hükümetin tarım işçilerinin teşkilâtlanma
sına karşı olduğu bu yoldaki faaliyetleri mem
nuniyetle karşılamadığı yolundaki iddiaların 
ne kadar asılsız olduğunu göstermeye yetse ge
rektir. 

Gerek Mr. Thalmayer hâdisesi ile gerek Morri
son hâdisesi ile bâzı çevreler tarafımdan öyle bir 
tablo çizilmek istenmiştir ki, bu tabloya bakıldı
ğında, güya bugün Türkiye^de, «emperyalizm», 
«yafbancı kapitalizm» imtiyazlı olarak Türk iş
çisini sömürebilmekte ve bu sömürmeye karşı 
Türk işçisini sadece yabancı sendikacılar koru
yabilmekte imiş gibi bir intiba edinilmektedir. 
Böyle bir intibaın gerçekten ne kadar uzak ol
duğunu, Türk sendikacılarının büyük -çoğunlu
ğunun gördüğünü ve bildiğini iftiharla söyliye-
biliriz. 
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Sendika yöneticilerinden pek çoğu, ismji et

rafında bu kadar gürültü koparılmak istenen 
Mr. Thalmayer'in Türkiye'deki ikamet izninin 
uzatılmamasına üzülmekle beraber, kendisinin 
Türk sendikacısı üzerindeki vasilik iddiası kar
şısında daha çok üzüldüklerini ve böyle bir id
diayı reddettiklerini muhtelif vesilelerle basın
da beyan etmişlerdir. 

Başka bâzı ülkelerde Hükümete karşı, ku
rulu Devlet düzenine karşı cephe almak sure
tiyle kazanılmış olan ve Ibugün bütün demokra
tik ülkelerde meşru sayılan işçi haklarını, Türk 
Hükümeti ve eminim ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, kendiliğinden tanıma'k azmindedir. Bu 
haklar uğrunda Türk işçisi kimsenin vesayetine 
muhtaç değildir. Türkiye'de Türk işçisinin hak
larını korumak için yafbancı sendikacıların yar
dımına muhtaç, olduğumuz fikrini bir an; için 
ıbile olsa kabul etmek, yabancı firmalara Türk 
işçisini sömürme imkânını vermek kadar onur 
kırıcı bir durum olsa gerektir. 

Şimdi Sayın Coşkun Kırca'nın sorusunun 
ikinci kısmına geçiyorum. 

Sorunun bu kısmı şöyledir: «Karadeniz Ereğ
li'sinde çalışan Amerikan Morrison firması hak
kında bâzı sendikacılar tarafından ileri süriülen 
ithamların ve bu ithamlara bağlı olarak tertip
lenen hareketlerin mahiyeti nedir?» 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Zonguldak 
Ereğli'sinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden başka, bu şirketin 
bâzı işlerini ihale ettiği 21 firma vardır. «Mor
rison - Knudsen of Turkey» adlı firma da bun
lardan birisidir. 

Ereğli hakkında ileri sürülen iddiaları şöyle
ce sıralıyabiliriz: Ereğli'de sendikalı işçilerin 
işlerinden atıldığı iddia edilmiştir. Sendikalı iş
çilere türlü şekilde baskı yapıldığı iddia edil
miştir. Türk işçisinin emeğinin sömürüldüğü id
dia edilmiştir, işçilerin «öz vata nlarmda bir -v 
casus gilbi» polis nezaretinde işe götürüldüğü 
iddia edilmiştir. Bunlara karşılık Çalışma; Ba
kanlığınca gerekli teftiş ve denetlemenin yapıl
madığı veya yapılamadığı iddia edilmiştir! Ve 
nihayet, yabancı firmalara Türk Hükümetinin 
Türk makamlarının karışamadığı iddia edilmiş
tir. Bu ve benzeri bütün iddialar, hep Morrison 
Firmasına yöneltilmiştir. Böylelikle, Türkiye'
de Devletin yabancı emperyalizme, yabanca ka
pitalizme boyun eğdiği ve Türk halkının bir 
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müstemleke halkı muamelesi gördüğü ve buna 
karşı Devletin, hiçbir şey yapamadığı sanısı, 
bilerek veya bilmiyerek, yerleştirilmek isten
miştir. Bu yüzden, bu iddialara dayanılarak, 
bilindiği gibi, 12 Ağustosta Zonguldak Ereğli'
sinde bir miting tertibedilmiştir. Anlaşıldığına 
göre bu miting, Yapı - îş Federasyonunun İs
rarlı talepleriyle ve bu iddiaların ortaya atıl-
masiyle tertibedilmiştir. Bu mitingden sonra, 
Morrison Firmasının 150 işçiyi işten çıkardığı 
iddia edilmiş ve bunun üzerine, Yapı - îş Fede
rasyonu tarafından ayrıca bir yürüyüş tertib
edilmiştir. 

Elbetteki bu iddialara seyirci kalamazdık. 
Hele bu iddialar, sonuç olarak Türkiye'nin ya
bancı emperyalizme terk edildiği, Türk işçisi
nin sömürge halkı muamelesi görmesine göz yu
mulduğu intibaını verme yolunu açtığı için, bu 
iddialar üzerine titizlikle gitmek zorunda idik. 
Onun için, Zonguldak Ereğlisine, en dikkatli 
bir şekilde teftiş ve tahkikat yapmak üzere Ba
kanlıktan, merkezden müfettişler gönderdik. 
Bu müfettişlerimiz el'an Zonguldak'tadırlar. 
Zonguldak Ereğli'sinde vukua gelen her hâdise 
veya vukua geldiği iddia edilen her hâdise der
hal tahkik olunmakta ve durumdan Bakanlığı
mız haberdar edilmektedir. 

İlk büyük teftişin sonucu alındıktan sonra, 
ben de Bakanlıktan bâzı arkadaşlarla birlikte 
28 Ağustos günü Zonguldak Ereğlisi'ne git
tim. Orada, ileri sürülen, biraz önce saymış ol
duğum iddialardan hiçbirinin Morrison Firması 
ile hiçbir ilişiği olmadığını hayretle tesbit et
tim. Müfettişlerimizin raporlarında da esasen 
bu husus açıkça gösterilmekte idi. Gerek müfet
tişlerin vardığı sonuçları, gerek benim yaptığım 
temaslarda vardığım sonuçları 2 Eylül günü 
bir basın toplantısı ile kamu oyuna açıkladım. 
Bana verilen cevaplarda, söylediklerimin her 
hangi bir noktasında hakikate uygun olmadı
ğını iddia etmeyi mümkün kılacak bir tek delil 
veya vesika gösterilememiştir. 

Yaptığımız teftiş neticesinde, daha önce sı
raladığım iddialara bağlantılı olarak şu durum 
ortaya çıkmıştır : 

Sendikalı işçilerin işlerinden atıldığı iddia 
ediliyordu. Bir kere böyle bir iddianın, daha 
önce yayılan haberlerin tersine olarak, Morri
son Firması ile veya her hangi bir yabancı fir
ma ile ilişiği olmadığı anlaşılmıştır. Sendikalı 
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oldukları için işten çıkarıldığı iddia edilen 15 
işçiye ait liste müfettişlerimize mahallî yapı - îş 
Sendikası tarafından verilmiştir. Bu 15 kişinin 
sendikacı oldukları için işten çıkarıldıklarına 
dair her hangi bir delil gösterilememiştir. Bu 
15 kişiden hiçbirinin Morrison Firması ile bir 
alâkaları yoktur. Sendikalı işçilere baskı yapıl
dığına gelince, bununla da Morrison Firmasının 
bir ilgisi olmadığı Yapı - îş Sendikasının idare
cileri, îdare Heyeti üyeleri tarafından bize bil
dirilmiştir. Bu iddianın şundan doğduğu anla
şılmıştır : Ereğli'deki esas firma, Ereğli Demir -
Çelik Fabrikaları İşletmesi, bir ara kendi şanti
yesinde çalışan işçilerden hangilerinin Yapı - îş 
Sendikasında üye olduğunu tesbit etmek iste
miş, fakat sendikalı üyelere baskı şeklinde tef
sir edilmesi üzerine derhal bu tesbit işinden 
vazgeçmiştir. Ereğli Demir - Çelik İşletmesi ida
recilerinin bana izah ettiklerine göre, böyle bir 
tesbite de sadece Yapı - îş Sendikasının oradaki 
işçiler adına müzakereye veya toplu sözleşme 
yapmaya yetkili olup olmadığını anlamak için 
ihtiyaç görülmüştür. Bunun başka şekilde yo
rumlandığı görülür görülmez, tesbit teşebbüsün
den vazgeçilmiştir. Türk işçisinin emeğinin sö-
mürüldüğü yolundaki iddiaların da hakikatle 
hiçbir ilişiği olmadığı müfettişlerin teftişleri VQ/ 

müşahedelerimiz sonunda meydana, çıkmıştır. 
Tersine, yapı işçilerine en yüksek ücretlerin 
verildiği yerin, Zonguldak Ereğlisi olduğu ve 
Zonguldak Ereğlisi'nde en yüksek ücretler de, 
itiraf etmek gerekir ki, Morrison Firmasının 
vermekte olduğu görülmüştür. 

İşçilerin, «öz vatanlarında bir casus gibi» 
polis nezaretinde iş yerine götürüldüğü iddia
sına gelince, bu iddianın esasının şundan ibaret 
olduğu mahallî sendikacılar tarafından bize be
lirtilmiştir : Bir Türk firmasının başındakilerle 
ihtilâfları bulunan birkaç işçi bu ihtilaflı duru
mu görüşmek üzere firma idarecilerine gitmek 
istediklerini fakat korktuklarını, çekindiklerini 
Sendika Başkanına söylemişler, Sendika Baş
kanı bir avukata danışmış, avukat da, «Madem
ki böyle bir endişeniz var, Savcılığa başvurun, 
polis refakatinde, gitsinler» demiş. Fakat daha 
bu mesele görüşülürken iş verenle işçi arasın
daki ihtilâflar da halledilmiş. 

Gerekli teftiş ve murakabenin yapılmadığı 
iddiasının da hakikatle hiçbir ilişiği olmadığını 
belirttim. 
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t abanc ı firmalara Türk makamlarının kan

lamadığı iddiası ise şu durumdan doğmaktadır: 
Çalışma Bakanlığı müfettişleri askerî iş yerle
rinde teftiş yapamamaktadır. Bu, yabancılara 
tanınmış bir imtiyaz değildir. Bütün askerî iş 
yerlerinde uygulanan bir husustur. Bu arada 
askerî mahiyette bir yabancı iş yeri varsa Ça
lışma Bakanlığı müfettişleri bu iş yerlerine gi-
dememektedirler. Fakat askerî mahiyette olmı-
yan bütün yabancı firmaların iş yerleri Çalışma 
Bakanlığı müfettişlerine açıktır. Nitekim, Zon
guldak Ereğlisi'ndeki Morrison Firmasının iş 
yeri de teftiş edilmiştir. Bu vesile ile şu son ge
lişmeyi de huzurunuzda açıklamak ve müjdele
mek isterim : Millî Savunma Bakanlığı ile yap
tığımız görüşmeler sonucunda, bundan böyle, 
yabancı askerî iş yerlerinde de Çalışma Bakan
lığına bağlı müfettişlerin teftiş ve denetleme 
görevlerini yapabilmeleri karar altına alınmış
tır. (Bravo, sesleri) 

Ereğli (mitinginden sonra Morri&on firması 
tarafından 160 isçinin işten -çıkarılması iddla-
ısma 'gelince : Bunun da hakikatle Üiiçjbir ilişiği 
olmadığı anlaşılmıştır. öğrendiğimize göre, fe
derasyon ibaş'kanma 30 kadar işçi, iş bulama
dıkları için, müracaat etlmiş. Federasyon baş
kanı »da, 'Marrison firmasına yürüyüş yapalım, 

idemîş 30 ıkadar üştçüyle Mbralsion firaıaisma yü-
ırüyüş yapmış. Bu işçiler, Morris'on 'firnıasiyle il-
çgilî 'değil. Henüz 'hiçbir yerde işe girmemiş 
kimseler... Oİıttakl'eri firmanın 'idarecileri, ken
dilerinin yapabileceği Ibir ışey 'olmadığını söyle
mişler.. îcalbediyorsa, ilçe merzekine dönmeleri 
î^m kendilerine oDo'büs talhsfe edebileceklerini 
«oylemiışler. Federasyon başjkanı Ibunu kalbul et
miş. Mıorrilson firmasının Verdiği »otobüse bine
rek ilçe ımerkezine igelmiş, lorada lOİtdbüsten inin
ce 'doğru Atatürk 'büstünün önüne gidip ^heye-
canlı !bir hlitalbede bulunmuş. Bu hitabede fede
rasyon başkanı, (gazetelerin yandığına göre, 
«Istırabımızı anlatacak ımerci bulamadığımız 
için Atam sana dert yanmaya ıgeldilk. Atam, işa
ret ettiğim ıgibi, kapitalizm ve emperyalizmin ne 
kadar zararlı -olduğunu fark ettik. Fakat fark 
etmiiyenler var. Atam kalk da Ibak halimize. Yıl
madan, yorulmadan ımüöadele edeceğiz, (rere-
Mrse bu uğurda ölmeyi şerefli (bir vazife bile
ceğiz» demiş. 

Morrisıon «firması lile ilgili olarak, bu iddia
larla ilgisi olmıyan bâzı şikâyetler 'daha önce 

alınmış ve Iburilar Bakanlığımızca ta)kibediimiş
ti. Bunlar, 'şantiye açıldığında içme suyu, yata
cak yer, hela, yatakhaneyle ilgili birtakım 'ek
sikliklerdi. Biz 'gittiğimiz 'zaman gördük ki, b u 
ekWi'kli'kler ikmal edilmiş, güzel temiz yata'kfha-
neler yapılmış. Revir yapılıyor. Yıkanacak yer
leri, içme »uları temin edilmiş. 

Ben, Zonguldak Ereğlisli'nden ayrıldıktan 
sonra, Morrison firmasının yüz bularak, '50 işçi
yi daiha işten çıkardığı, yine Yapı - İş Federas
yonu Başkanı tarafından beyan edildi. Bunun 
üzerine müfettişlerin yaptıkları tahkikat 'so
nunda öğrendiklerine göre, ;28 Ağustostan 5 
Eylüle kadar Morrison firması 43 işçii çıkarmış 
ve yeniden 44 işçii almıştır. İşten -çıkarılanların 
32 isi vasıfsızdır, 'vasıfsız işçidir. Almanların 
47 isi de vasıflı işçidir. G-ere'k ibu ve 'gerekse mü-: 
fettişlerin tetkikleri gösteriyor 'M, devamlı ola
raik işin '.mahiyeti değiştiği için, müessesenin va
sıfsız işçiye 'olan ihtiyacı zamanla azalmakta, 
kalifiye işçiye ihtiyacı artmaktadır. Bu değişik
likler de daha çiok 'bundan ileri igelmekte'dir. 

Firma, çıkardığı işçileri ya kanuni deneme 
'süresi içinde çıkarmakta, yaihut da İbu süreden 
'sonra çıkardığı ihallerde, ihlbar, tazminat gibi 
'bütün kanuni vecibeleri yerine getirmektedir.: 
Bu firmanın iş disiplini (bakımından Ibüraz titiz 
olduğu anlaşılıyor. Nitekim İbu titizlik yüzünden 
'bâzı Amerikalı teknisyenlerin de en ufak bir 
ihmalleri görülünce işten çıkarılıp memleketle
rine geri gönderildiği tesbit edilmiştir. İşçi çı
karmaların 'başka iki sebebinin de işçilerin iyi 
bir elemeye tabi tutulmadan alınmaları, ve for-
men durumundaki uistabaşılardan bâzısının ya
kınlarını kayırma gayretleri olduğu 'görülmüş
tür. Bunu önlemek için Ereğli'de de ıbir İş ve 
İşçi Bulma şubesi açılmasına karar' 'verilmiş ve 
bu şube 16 Eylülden İtibaren faaliyete geçmiş
tir. • Görüştüğümüz bütün firmalar, bundan son
ra alacakları işçileri tercilhan İş ve İşçi Bulma 
Kurumu 'şubesinden alacaklarını belirtmişlerdir. 

Ereğlide çalışan bütün firmaların tutumunu 
gördükten ısionra ışunu belirtmeyi blir borç bili
rim ki, memleketin her tarafından Ereğli'ye 
büyük 'bir işçi alkım olmasına rağmen orada bu
lunan Türk veya yabancı firmalardan hiçbiri, 
bu akını, ücretleri düşürmek için fırsat bilme-
mişlerdlir. Aksine en yüksek ücretleri vermeye 
devam etmişlerdir. 
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Bizim Miorrison firmasiyle İlgili /gerçekleri ; 

açıklamamızdan sonra dik tepki, bâzı 'sendika- i 
eılardan önce bir partinin genel başkanından 
gelmiştir. Gazetelerde her Ihalde 'okumuş ola
cağınız demecinde bu parti genel başkanı, Ibel-
ki Balkanın söyledikleri 'doğru (olabilir, Ibu ya
bancı firma hakkında ileri sürülen iddialar ha
kikate uygun lolmıyaibil'ir, ama yine de ınemle-
ketimiizde yabancı firmaların 'kalmasına izin 
vermek 'battalıdır; 'bütün yabancı firmalar, an
cak Türk işçisini sömürmek için Türkiye'ye 
gelirler; 'Mbrrilson firması da onun içün gelmiş
t ir ; Ibuna imkân veren ikamın antidemokratik 
l"wr kanundur, değiştirilmesi lâzımdır, yolunda 
konuşmuştur. 

Bu da gerçi bir fikirdir. Eğer Türlk işçisinin 
• haklarının yeteri 'kadar korunmadığı bir ortam
da 'olsaydık, şahsan ben de Ulakları korunmıyan 
Türk 'işçisinin yabancı firmalar tarafından ça
lıştırılmasında endişe edilebilecek noktalar gö
rebilirdim. Türk işiçisintin Ihaıkları üzerinde bu 
kadar titizlikle durulduğu ve grev ve toplu 
sözleşme hakkının tanınmak üzere bulunduğu 
ibir sırada ise, hiçbir yabancı 'firmanın Türk iş
çisinin haklarını ısömürebileceğine inanmıyo
rum. Buna rağmen alksi fikirde olan çıkabilir. 
Fa'kat politikacılara doğruluk tavsiye edenler, 
evvelâ 'kendilerinin ileri sürdükleri iddiaları 
doğru ıserilere dayandırmaya alışmalıdırlar. 

Şunu bir kere daha övünerek ve s'amimiyet-
le belirtmek isterim ki küçük bir çevreden 
gelen asılsız iddiaların kısa bir süre sendikacı
lık âlemimizi «karıştırmasından sonra, gerçekler 
meydana çıkınca, Türk sendikacılarının büyük 
kısmı gerçeklerin yanında yer almışlar ve bu 
gibi asılsız iddialara itibar etaıiyeceklerini gös
termişlerdir. Kendilerinin bu şuurlu davranış
ları ile ne kadar övünsek yeridir. 

Sözlerimi bitirirken şunu da arz edeyim ki, 
adı geçen yabancı firma hakkındaki, Morrisan 
Firması hakkındaki müşahedelerimiz sadece 
Zonguldak Ereğlisindoki şantiye ile ilgilidir. 
Bir de bu firmanın İzmir yakınında, Çiğili'dc 
NATO'ya ait bir hava alanı inşaatında şantiyesi 
vardır. Orası hakkında da aynı çevreler tara
fından bâzı üzücü iddialar ileri sürülmektedir. 
Bunların doğruluğu veya yalandığı üzerinde 
hiçbir şey »öyîliyccek durumda değilim. Çünkü, 
bugüne kadar Çalışma Bakanlığı müfettişleri 
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askerî mahiyetteki iş yerlerine girememekte 
idiler. Fakat Millî Savunma Bakanlığı ile varı
lan mutabakattan stonra Çalışma Bakanlığı mü
fettişlerinin ilk teftiş edecekleri yer, Çiğli ha
va alanının Morrison firmasına ait iş yeri ola
caktır. Eğer bu iş yeri hakkında ileri sürülen 
iddiaların doğru olduğu anlaşılırsa, elbette 
Ereğli'deki Morrison firması hakkında ne ka
dar açık konuştu isek aynı firmanın Çiğili'deki 
tutumu hakkında da aynı açıklıkla konuşmayı, 
müspet olsun menfi olsun sonuçları açıklamayı 
vazife biliriz. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Çalışma Bakanına candan te
şekkür ederim. Kendileri bugün ölçü ve itidalin 
ve ayrıca, bir Bakan olarak işleri didik didik 
edercesine takibetmenin övünülebilir bir misa
lini vermiş «Idular. 

Muhterem arkadaşlarım, John Thalmayer4 

Hür Dünya İşçi Sendikaları Birliğine dâhil bir 
milletlerarası sendikanın temsilcisidir. Kabul 
etmek lâzımdır ki, bu sendika ve Mr. J. Thal-
mayer 'komünist değildirler. 

Gönül isterdi ki, Mr. J. ThaJİmayer, Sayın 
Bakanın bahis buyurduğu bu ölçüsüz, haddini 
bilmez, şımarık hareketlere girişmenin ve İçiş
leri Bakanlığımız da, Batı camiasına dâhil 
memleketler arasında yapılan uzman ve vatan
daş. mübadelelerinde pek de mûtat olmıyan bir 
yola başvurarak, bu zatın ikamet iznini yenile
meme durumunda kalmasın. Ancak, bendeniz 
zannediyorum ki, millî haysiyeti, basireti ve 
sağduyuyu her Türk gibi her şeyin- üstünde tu
tan sendika liderlerimiz, her halde, böylesine 
radikal bir çareye başvurullma'smdan önce, bu 
zatın, aslında Türk sendikacılığına yardım et
mek istiyen mensubolduğu teşekkül tarafından 
sessiz sedasız geri çekilebilmesi için gereken 
teşebbüsü yapmışlardır. Bilmiyorum; fakat, tah
min ediyorum. Çünkü, kendilerininn, bu yakın
dan tanıdığım insanların ölçü ve basiretlerin
den eminim. 

ikamet izninin uzatılmaması üzücüdür. Fa
kat bu üzücü harekete Türk Hükümetini icbar 
eden bizzat John Thalknayer'dir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle memle
ketimizde bir başka istikamette yapılagelen 
bâzı tahrikler ki, Sayın Çalışma Bakanının ıbah-
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settikleri Mr. J. Thalmeyer'in mensup bulun
duğu sendika, aslında komünist inançları red
dettiği için billmiyerek alet olduğu bâzı ikomü-
nist tahriklerinin mahiyetini açıklamakta fay
da vardır : 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de halen 
geniş bir sosyalist cereyanının mevcudiyetin
den bahsedilmektedir. Derhal belirtmek lâzım
ıdır ki, yürürlükte olan Anayasamız sosyalizmi 
yasak etmemiştir, ama bâzı şartlarla; Anaya
samız, demokrasiye bağlı olan, Batılı anlamın
da demokratik rejime ve insan haklarına bağlı 
olan sosyalizmi yasak etmemiştir. Asya an
lamında bir «Halk demokrasisini, lıattâ onun 
diktatörlüğünü sağladığını iddia ettiği sınıfın 
aleyhinde istismar eden bir sosyalizmi, insan 
haklarını ayaklar altına alan bir sosyalizmi, 
bu Anayasa yasak etmiştir. 

Elbette ki, bu Anayasa alelıtlak sosyalizmi 
yasak etmemiştir. Fakat, bu memleketli ülke
siyle ve imiill etiyle ve bütün vatandaşlariyle, 
hangi sınıfa, hangi ırka mensubolurlarsa olsun
lar, bölünmez bir bütün .telâkki etmek kaidesi
ni biı4 Anayasa kuralı Ihaline getiren bir hu
kuk nizamının dışına çıkan ve Atatürk milli
yetçiliği ilkelerine aykırı hareket eden gerek 
sosyalizm, gerek her hangi bir başka fikir cere
yanını bu Anayasa yasak etmiştir. (Bravo ses
leri) 

Bu çerçeve içinde sosyalist fikirler bu mem
lekette muhteremdir; iştirak ederiz, etmeyiz, 
ama propagandası yapılır, partisi kurulur, her 
şey yapılabilir. Ama, bu çerçeve içinde... Tıpkı, 
diğer fikir cereyanları için olduğu gibi... 

Muhterem arkadaşlarım, bu çerçeve içinde 
dahi olduğu zaman, doktrinci «sosyalizmden 
bahsedildiği vakit (eğer bâzı sendikacılarımız 
Türk sendikacılığının da inkişafı için bu fikir
lerden istifade edilmesi gerektiği kanaatinde 
iseler) bu fikirlere sahibolmak Ibiraz evvel be
lirttiğim şartlar içinde tamamen serbest olmak
la beraber, iktisadi ve sosyali ilimlerin 20 nci 
asrın şu anında, vardığı gelişme devresinde, 
artık menşeini ister ütopik sosyalizmden, ister 
ilmî maddecilikten alsın, hattâ bu vatanın bü
tünlüğüne ve demokrasiye riayetkar olduğu za
man bile, hattâ muteber olduğu zaman bile, bu 
tarz fikirlerin hakikaten pek modası geçmiş 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Huzurunuzda 
konuşan arkadaşınız. Temsilciler Meclisi Umu- I 
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mi Heyetinde o zaman da mensubu bulunduğu 
Anayasa Komisyonunun, henüz kâtibi iken, 
sosyal devlet anlayışını ve ssosyal adalet fikri
ni en hararetli bir şekilde müdafaa etmiş alan 
ve bununla iftihar eden birisidir. Ama, bugün 
yalnız Batı memleketlerinde değil, yalnız İn
giltere'de, Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da 
değil, (Fransa'daki, Belçika'daki, Avusturya'-
daki, şuradaki buradaki sosyalist partileri şu 
veya bu bakımdan tenkidetmenin mümkün ol
duğunu hesaba katarak onlardan bahsetmiyo
rum), ama İngiltere'de, Norveç'te, Danimarka'
da, İsveç'te hakikaten sosyal ıslahatı en ciddî 
seviyeye ulaştırmış olan iktidarlar ve nihayet, 
sosyal adalet fikrinin kallkmma ile, demokrasi 
ile pekâlâ bağdaşabileceğini, bunun için ne bir 
sınıf diktatoryasma, ne de her hangi bir otori
ter idareye ihtiyaçolmadığmı açıkça ispat 
eden Gandilerin, Nehruların memleketinin mi
salleri önümüzde dururken, bugün, işçi sınıfı
nın devamlı fakirleşmesi sınıf mücadelesi, gibi, 
Türk sendikacılığını, hakikaten ilmin bir tara
fa atmış olduğu birtakım doğmaların esiri te
lâkki etmek suretiyle, Türkiye'de sosyali reform 
fikrini, sosyal adalet fikrini, sosyal Devlet fik
rini inkişaf ettirmeye imkân yoktur, arkadaş
lar. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamız, Batı 
İttifakına bağlı olmamayı, hattâ yabancı ser
mayenin Türkiye'ye gelmemesinin propaganda
sını yapmayı yasak etmliş değildir,. Ama, bu 
noktalarda da, sosyal ıslahat, sosyal adalet, 
sosyal reform isteyen, Anayasanın koyduğu 
sosyal Devlet ilkesinin şu veya bu zümrenin 
tesiri altında kâğıtta kalmamasını hakikaten 
istiyen insanların bilmesi icabeden bir şey 
vardır ki, Türk milletini Batı ittifakından ayır
mak gibi, sergüzeştler içine atacak bir nöt-
ralizme gitmenin Türk milletinin hakiki men
faatine en uygun yol olduğunu söylemekle sos
yal adalet ve sosyal ıslahat fikirlerinin bir
birinden ayrılmıyacağım iddia etmek, işte, bu 
sosyal adalet ve sosyal ıslahat fikrine en bü
yük zararı vermek demektir. 

Şunu açıkça belirtmek lâzımdır ki, ay
dınların içinde de, sendika liderleri içinde de, 
sosyal adalet, sosyal reform ve işçi hakları fi
kirlerine samimiyetle bağlı olanlar, bu fi'kir-

I lerin de bu memleketin kalkınmasını arzu edi-
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yorlarsa, bâzı noktalarda çok sarih olmaları lâ
zımdır. 

Demokratik rejime, insan haklarına bağlı 
iseler. Bat! ittifakına bağlı iseler Atatürk 
ilkelerine bağlı iseler, bunlara bağlı olduk
larını samimiyetle ispat ettikleri takdirde sos
yal adalet fikri işte o zaman bu memlekette 
şahikasına çıkabilecektir. (Alkışlar.) Çünkü, 
o zaman sosyal adalet fikrine karşı dikilmek 
istiyenler, bu fikirleri ve onların sahiplerini 
bu memleketin düşmanı, demokratik rejimin 
düşmanı olarak ilân edebilme bahanesini ken
dilerinde bulamıyacaklardır. Onlara bu baha-
meyi verenler, bu memlekette sosyal ada
leti, sosyal Devleti değil, sadece keşmekeşi, 
bizi nereye götüreceği belli olmıyan keşmekeşi 
bilerek veya bilmiyerek, maksatlı veya mak
satsız olarak, arzu eden insanlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; yine bendeniz 
Temsilciler Meclisinde bu kürsüde Türkiye'ye 
gelen yabancı sermaye muvacehesinde, Lausan-
ne'da yapmış olduğumuz gibi, Türk hakkı ka
zasının asla feda edilmemesi lâzımgeldiğini ve 
şu Anayasanın Türk özel teşebbüsleri için em
rettiği gibi, bir yandan özel teşebbüsün bü
yük bir güven içinde çalışmasını sağlamakla 
görevli olan Devletin, öte yandan aynı özel 
teşebbüsün toplum yararına ve millî iktisa
dın gereklerine uygun şekilde hareket etme
sini saglıyacak tedbirleri almasını müdafaa 
eden bir insan olarak elbette ki, aynı ölçüle
rin yabancı sermayeye de tatbikini lüzumlu 
görmüştüm. 

Buraya gelen büyük yabancı sermayenin, 
kalkınma plânının muvaffakiyeti için, plânla 
münasebetlerinin tanzimini, yabancı serma
yenin gelmesini arzu eden bir insan olarak 
gönülden savunmuş idim. 

Kurucu Mecliste bulunan arkadaşlarımız 
bilirler. Ama, yabancı sermayenin Tür'k ba
ğımsızlığını; Türk hakkı kazasını ortadan kal
dırılmaması, Türk kalkınmasının plânlı olması
na engel olmaması, Türk kalkınmasının muva
zenesiz bir kalkınma olması yolunda hareket 
etmemesini istemek başka bir şey, alelıtlak ya
bancı sermayeye karşı olmak gene başka bir şey
dir. 

Biraz evvel Çalışma Bakanının bahsettikleri 
partinin genel başkanı, (Hangi partinin genel 
başkanı ise) alelıtlak yabancı sermayeye karşı 
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geldiği zaman, kendisi, hakikaten bugün dahi 
sosyalizmi demokratik sosyalizm hattâ yirmi yıl
dır iktidarda bulunduğu memleketlerde bir ik
tisat fakültesinin birinci sınıfından ikinci sını
fına geçecek kadar modern bilgiden mahrum de
mektir, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; Tür'k işçisinin. 
Tür'k sendika liderlerinin sağduyusundan eminiz. 
Çok şükür ki; bu memlekette Türk işçisinin hak
ları şu Anayasada 42 nci maddeden 50 nci mad
deye kadar yer almıştır ve herbiri ayrı ayrı ka
nun teklifi ve tasarıları şeklinde huzurunuza 
sunulacak olan bu haklar bir sınıf mücadelesi 
neticesinde elde edilmiş değildir. 

Çünkü, demokrasi mücadelesi yapan, insan 
haklan mücadelesini yapan Türk Milleti, her 
hangi bir sınıf farkı gözetmeksizin, bir bütün 
halinde, insan olarak hakkı olduğu için, Türk 
işçisine bu hakları vermiştir. Şu halde, sanki 
Türkiye'de bu haklar ancak bir sınıf mücade
lesi neticesinde elde edilebilirmiş ve sanki bu 
haklar elde ed'ilmemişmiş gibi, üstelik komü
nist olmadığından emin bulunduğumuz bâzı mil
letlerarası sendikaların hattâ onların bâzı Ame
rikalı temsilcilerinin böyle bir inanç taşımala
rını, kendi memleketlerindeki tarihî gelişme 
içersinde işçi ve işveren münasebetlerinin çok 
sert olmasından doğan hissi gelenekleri içinde 
hareket etmiş olmalarına vermek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Çalışma Baka
nına sözlerimi bitirirken teşekkür ederim, bir 
meselenin burada deşilmesine fırsat verdiler. 

Bütün arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
Efendim Yüksek Hâkimler Kurulu için ya

pılan seçimin neticesi gelmiştir, arz ediyorum. 
Seçime 284 iştirak olmuştur. Adayların ai-

dığı oyları gösteren mazbatayı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna asıl üyelikler 

için yapılan seçime (248) üye katılmış ve aşa
ğıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Afyon istanbul 
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BAŞKAN — Efendim, Anayasamızın 143 
neü maddesindeki hükme uymadığından, yani 
226 rey doldurulmadığmdan dolayı nisap hâsıl 
olmamıştır. Yeniden seçime gittiğimiz takdirde 
de nisabın hâsıl olacağı şüphelidir. Müsaade 
buyurursanız bu hususta bir takrir vardır, okut
turuyorum : 

Başkanlığa 
Mevcut duruma ve alınan neticeye nazaran 

nisap hâsıl olamıyacağmdan seçimlerin Pazar
tesi gününe tehirini ve sözlü sorulara geçilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

BAŞKAN — Esasen sözlü sorulara geçmiş
tik. Takrirdeki seçimlerin önümüzdeki Pazar
tesi toplantısında yapılmasını ihtiva eden kıs-
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mı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sözlü sorulara devam ediyoruz, efendim. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hakkında 
yapılan neşriyata dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/388) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda burada. 
Adalet Bakanı yok. Soruyu gelecek Birleşime 
bırakıyoruz. 

8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un merkez ve ilçelerinde tütün mah
sulünü mahveden mavi küf hastalığının sebebol-
duğu zayiata dair soru önergesine Tarım Baka
nı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı (6/389) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen burada; 
Tarım Bakanı 'burada. Soruyu okutuyorum, 
efendim. 

7 .9 .1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ziraat Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu saygılarımla rica ederim. 

Ekrem Dikmen 
Trabzon Milletvekili 

1. Trabzon'un Merkez, Akçaabat, Maçka 
kazalarında tütün mahsulünü bir afet halinde 
mahveden ve yetiştiricilerini açlığa ve sefalete 
sürükliyen mavi küf hastalığının ika eylediği 
katî zayiat nisbeti resmen tesbit edilmiş midir? 
Edilmişse bu nisbet ne kadardır 

2. Hastalığı önlemek üzere ne miktar ilâç 
ve teknik vasıta gönderilmiş ve ne miktarı kul
lanılmıştır1? 

3. Vatandaşa pahalıya mal olan ilâcın Güm
rük Resmi kaldırılmak suretiyle ucuzlatılması 
için teşebbüste bulunulmuş mudur? 

4. Durumun vahameti karşısında maJhvolan 
yetiştiricinin yemeklik ve tohumluk ihtiyacı ne 
suretle ve ne şekilde karşılanmaktadır? Bu hu
sustaki tedbirler tatmin edicimidir? 

5. Avans dolayısiyle Ziraat Bankasına ve 
vadeli gübre alımı dolayısiyle de Zirai Donatım 
Kurumuna olan borçlarının bu müesseselere© 
tahsili durdurulmuş ve vâdeleri uzatılmış mı
dır? Uzatılmış ise faiz durumu ve nisbeti ne 
olacaktır? 
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6. Kredi veya avans suretiyle ne miktar 

malî yardımda bulunulacaktır ve tatbikatına 
başlanılmış mıdır? 

7. Bu müthiş hastalık karşısında mahallin
de ilmî ve fennî tetkikat yaptırılarak üretim 
bakımından mahsul değiştirmek icabedip etme
diği hususu tesfoit edilmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAIEQA.NI MEHMET IZMEN (C. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, arkadaşımızın Bakanlığuma tevcih 
buyurdukları suallere sırasiyle cevaplarımı arz 
edeceğim, 

Bu ısenc Trabzon vilâyeti Merkez 'kazaisiyle, 
Maçka ve Akçaabat kazalarında tütünlerimizde 
zuhur eden ve maviküf hastalığı aldı ile adlan
dırılan hastalığın yaptığı zarar s'on olarak şu 
şekilde tesıbit edilmiş bulunmaktadır. Bu tesibit, 
Tarım Bakanlığı ve Tekel Teşkilâtı tarafından 
yapılmış bir tesbittir. 

Adı geçen bu üç kazada tütün ziraati yapan 
154 köydeki 12 990 tütün ekicisinden, 5516 eki
ciye ait 48 575 dönüm tütün sahasının zarar 
gördüğü, geri kalan 7 474 ekiciye ait 31 393 
dönüm tütün sahasının bu hastalıktan mutazar
rır olmadığı, bu sene için tahmin olunan 7 196 
ton tütün rekoltesinden 4 990 tonun heder ol
duğu, bakiye 2 206 ton tütünün hastalıktan kur
tulduğu anlaşılın aktadır. 

ilâveten arz edeyim ki, bu rakamlar umumi 
tahmin ve hesaba dayanan rakamlardır. Günler
den beri takibediyordum. Mutazarrırların isim
lerini ihtiva eden liste Trabzon Valiliğince ha
zırlanmış, Ibuıgün aldığım bir habere göre, bu 
ayın 18 inde, Bakanlığıma gönderilmek üzere 
ıpostaya .tevkii edilmiştir. Bu liste neticesinde za
rar gören şahısların isimleri ve rakamlar katî ola
rak belli olacaktır. Tütün mildiyusu mücadelesi 
iki devrede yapılmaktadır. Birisi fidelik devre
sinde, öbürü tarla devresinde. 

Bu yıl Trabzon merkez kazaisiyle, Akçaabat ve 
Maçka kazalarında tütün mildiyusu fidelik dev
resi mücadelesi için lüzumlu ilâç ve alet taıma-
miyle Bakanlığımız tarafından temin edilmek ve 
Devlet mücadelesi şeklinde yürütülmek suretiyle 
yapılmıştır. Müstahsilin da kısmen iş gücünden 
faydalanmak suretiyle Trabzon'da tatbik edilen 
bu mücadelede 660 99i6 metrekarelik fidelik 13 
defa ilâçlanmıştır. 
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Tekrar tebarüz ettirerek arz edeyim; bu mü

badelenin ilâç ve aleti tamamiyle Devlet tarafın
dan temin edilmiştir. Yani, Devlet mücadelesi 
olarak yapılmıştır. Bu maksatla bahsi geçen bu 
üç kazaya teşkilâtımızda zamanında 9 400 kilo 
iilâç, 22 aded atomizör, 228 aded tazyikli pülve
rizatör ve 7 aded mulhtelif cins motorlu vasıta 
'gönderilmiştir. 

Tarla devresi mücadelecinin teşkilâtımızın 
teknik kontrolü altında müstahsılca yapılması 
prensibolarak kararlaştırılmıştır. Bu mücadele
nin yapılması için Donatım Kurumu vasıtasiyle 
lüzumlu ilâç ve alet, müstahsilimizin emrine ama
de olmak üzere temin edilmiş ve bunların tedari
ki için Ziraat Bankasının kredi açması sağlanmış
tır. Bu tarla mücadelesi için müstahsilin emrine 
ıhazır bulundurulmak üzere Tralbzon Merkez, Ak
çaabat ve Maçka kazalarına 14 700 kilo ilâç gön
derilmiştir. Bunun ancak 1960 tonu müstahsil ta
rafından satmalınmış, yani kullanılmıştır. Keza 
aynı kurum tarafından aynı müstaihsılm emrine 
90 aded motorlu, 138 aded tazyikli pülverizatör 
yollanimış, bunlardan 51 motorlu ve 65 tazyikli 
pülverizatör satmalınmış ve kullanılmıştır. 

Tarla devresindeki mücadele için bütün bu 
tedbirlerimize ve gayretlerimize rağmen, orada 
iklim şartlarının tamamiyle aleyhte seyretmesi 
ve müstahsilimizin da birtakım inanılmıyacak de
recede basit ve gülünç propagandanın tesiri al
tında kalarak, Tarım Bakanlığı teşkilâtının gös
terici, öğretici tatbikat yapmasına, ikaz etmesi
ne ve köylerde toplantı yapmak suretiyle halkı 
tenvir etmek gibi gayretlerine rağmen, halkımı
zın gerekli alâkayı göstermemesinden bu müca
dele istenilen neticeyi vermemiştir. Biraz evvel 
arz ettiğim rakamlara göre Trabzon Merkez ka
zası ile diğer iki kazadaki tütün hasarının orta
lama nisbeti % 70,39 dur. Yukarda da arz etti
ğim gibi yüzde yüz zarar gören veya zararları 
muayyen nisbetlerde düşen yahut hiç zarar gör-
.miyen yerler de mevcuttur. 

Tütün küfü mücadelesinde kullanılan zinepli 
ilâç denilen ilâçlar esasen Gümrük Vergisi ve di
ğer resimlerden muaftır. Bu ilâç. bugün dünya
nın bu haftalığa musabolan diğer meımlcketlerin-
de kullanılan bir ilâçtır. Bununla beraber, dün
yada ve bizde bu ilâcın yerine kaim olmak üzere 
tesiri daha fazla, buna niısbetle daha ucuz ilâçlar 
üzerinde araştırmalar yapılmakta, çalışmalar de
vam etmektedir. Bu araştırmalar neticesinde ge-
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rek tesir derecesi ve gerekse fiyattı daha müsait 
ilâçlar bulunduğu takdirde, o ilâçlar memleketi- . 
ıiııizdc de bu mücadele için getirilip kullanılacak
tır. 

ıZinepii ilâçlar diye ismini arz ettiğim bu il el
em dışardaki fiyatı 0,83 - 0,86 dolar, yani 83, 86 
senit arasındadır. Memleketimize ithal edildiği za
man satış fiyatları 10- 11,'5 lira arasındadır. 

«Mavi küf» hastalığı sebebiyle Trabzon Mer
kez kazasiyle, Akçaabat ve Maçka ilçelerinde 
muhtaç,duruma düşen çiftçilerin yemeklik ihti
yacı Ticaret Bakanlığına Bakanlığımızca intikal 
ettirilmiş ve Ticaret Bakanlığı da ilk merhale 
olarak bin ton buğdayın bu mıntakada krediyle 
tzarar gören vatandaş]arımıza taıhsisdııi bir karar
name ile sağlamıştır. Katî rakamlar igeMikten 
sonra bu 1 000 tona ilâveten ayrıca tahsisler ya
pılması da düşünülmektedir. 

1962 güzlük tohumluk ihtiyacı için Balkanlı-
ğımızdan, Trabzon vilâyeti için, bir talep vâki ol
mamıştır. Bu itübarla tahsis de yapılmış değildir. 
Önümüzdeki ilkbahar ekimleri için tohumluk ta
lepleri vukuibulduğu takdirde talbiatiyle talepleri 
karşılanacaktır. 

Tütün mildliyösünden zarar »gören vatandaş
larımızın Ziraat Bankaisma olan 'borçlarının te
cilini, bendeniz zararı ve 'tahribatı yerinde 'gör
mek ve tetkikler yapmak üzere bir seyahat yap
mıştım, avdetimde, Ticaret Bakanlığı delaletiyle 
istemiştim. Bu talebim Ziraat (Bankasına întü-
ıka'l ettirilmiş 'bulunmaktadır. Gene 'Tarım Ba
kanlığına bağlı Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan çiftçilere tevzi edilmiş 'bulunan 'gübre ve 
sair 'malzeme borçlarının da tecili (husu'sunda 
Donatım Kurumun'a gerekli emir 'verilmiştir. 
Ancak, Ibâzı ufafk tefek tatibikat İhatası sebebiy
le, bâzı [borçlu vatandaşlarımızın icra yolîyle ta-
iki'bedildiğinin istihbar edilmesi üzerine 'bunlar 
da, tarafımızdan yapılan müdalhaleyle durdu
rulmuştur. 

Yine muhterem arkadaşını suallerinden (bir 
kısmında, -mavi küf (hastalığı 'tahribatının deva
mı (halinde bu .mıntıkada tütün malhsulü yerine 
bir ıbaşka malhsulün ikamesi düşünülmekte ini
dir, !bu Ihususta tetkik yapılm'akta. mıdır, buyu-
ruyiorlar. 

Tütünlerimize ânz olan mavi küf buigünkü 
tetkikatımıza göre maalesef memleketimizde 
yerleşmiş bir âfet .olarak görünmektedir. Trab
zon memleketimizin, «oldukça yağışı Ibol, rııtu-
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betli Ibir gölgesidir. Malûmualiniz; rutubet, bir 
nevi lküf ıolan ODU Ihasltalığm leöıiridedir. Bu ba
kımdan mücadelenin !her türlü tedbire rağmen 
müspet netice vermemesi elimizde olnıryan se
beplerden ötürüdür. Bu durum muvacehesinde 
bendeniz Tarım Bakanı olarak o fikirdeyim ki,. 
teşkilâtla mücadeleye devam edeceğiz ve neti
ce almaya çalışacağız. Fakat 'bir taraftan da 
bu 'mücadelenin menli 'netice 'vermesi mukad-
derse tütün ma'hsulü yerine aynı geliri sağlıya-
ca«k 'bir ıbaşka mahsulün ikamesi için teşkilâta 
emir ve vazife vermiş bulunmaktayım. Ayrıca, 
bu hastalığa mâruz kalan tütünün mev'sim so
nundaki zararına 'göre, bu zararı telâfi edici 
'başka bir Ihusus mümkün 'müdür diye gerekli 
tetikikatı yaptı rmakta 'bulunuyorum. 

Yani, hulasaten .arz edeyim İki, tütün ıııeııı-
leketiımiz için 'bir döviz ve Ibir 'endüstri madde
sidir.- Fakat mücadelede muva'ffakiiyetsizliğe 
mahkûm olmamız mukadder ise tütün mah'sulü 
yerine - ki arzu etmeyiz, çünkü tütün 'memle
ketimizin endüstrisi Ibakımmd'an, ihracatı bakı
mından en mühim ıbir maddesidir - aynı değer
de, aynı önemde 've o toprakların ıbünıyesine uy
gun Ibir başka ımahsulün ikamesi hılsusunu tet
kik ettiriyorum. 

Bu suretle cevaplarımı ısunmüş bulunduğu
mu tahmin ediyorum. 

Hürmetlerimi arz? ederim. 

BAŞKAN — Soru sahihi. 
EKREM DİKMEN <Tra'bzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım.; Sayın Balkana, 
siorduğum Sorulara zahmet ihtiyar ederek 'ver
dikleri cevaplardan dolayı minnetlerimi arz et
mek isterim. v 

Hepiniz niliiyorsunuz ki, memleketimizin 
muhtelif köşelerinin ve mmta'kalarmın kendine 
haJs, iktisadi yaşayışını (temin eden 'mahsulleri 
vardır. 'Trabzon deyince de, malûmualileriniz, 
hatıra evvelâ tütün geliyor, ki memleketimizin 
iktis'adi ve içtimai hayatında, birinci derecede 
rol oynamaktadır. Yalnız yetiştiricisini değil, 
muhakkak ki, memleketin tüccarını, esnafını 
hattâ re'sımî müesseseleri, bankaları, ticari 'mev
zuat dolayısiyle, yaşatan mahsullerden birisi
dir. Bu yıl ise mavi küf hastalığı âfet halinde 
.belirmiş, Trabzon ikliminin fazla rutubetli ol
masından dolayı, burasını mahvu perişan etmiş, 
yetiştiriciyi sefalete sürüklemiştir. Nitekim Ve-
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kil Beyefendinin verdikleri izahata göre beş bin 
ton, yani beş milyon kilo tütün bugün hasara 
uğramış vaziyettedir ki, Türk lirası olarak 40 
milyon lira olan bu umumi satış vekûnu Trab
zon havalisini mahvetmeye kâfidir, sanırım. 
Bu itibarla bilhassa mavi küf hastalısının yay
gın hale geldiği Tarım Komisyonu Başkanı Ah
met Şener arkadaşımız tarafından burada de
f a l a r a Ziraat Vekillerine ifade edildi, mavi 
küf vavılıvor. Trabzon'un iklimi fazla rutubet-
lidi»\ bu hastalıca karsı mücadelede bulunulsun, 
seklinde bevanatta bulunuldu. Bundan sonra 
biz Bakanlıkla temasa piçtik: bütün Trabzon 
m İ̂T'-'silnrı bu konuda il^ilil^ri dikkate davet et 
tik. Fakat, no vazık ki. Türkîve'de dert umumi
dir. Mavi küf hastalımı malûmu âlileriniz, Av-
runa'dan Trakva üzerinden Ege'ye, nihayet 
Trabzon mmtakasma kadar girdi, yayıldı. Hal
buki. Avmna'da: Yunanistan, Bulgaristan gibi 
memleketler tedbirlerini kısa zamanda aldıkla
rından ve bu memleketlerde daha fazla ilgilen
me savesînde mavi küf hastalısının zararları 
daha ivi netiee alınmak suretivle atlatıldı ve 
ahalive gavet mükemmel yardımlar yanıldı. Biz
de durum hövle delildir. BıVde. mavi küf Trak
ya'dan .«"eei-n p-eldi^ıne .«'öre Trakva ımntakasın-
da m.a,hd"t, miktarda. tütün istinsnl edildiği hal
de. orad^lri t.üt.ün ekimine bir müddet ara, veril
memiştir-. Hükümet, buprün r>lânda,n. kalkınma
dan V>nWv"WV>n, bnnun ka.vnaklarmdan binsı-
nin döviz olduğu bangır bangır bağırılırken: 
millî pcelir bakımından, umumi istihsalâtı kur
tarmak iein mevziî tedbir alınmamıştır. Trakya 
mmtakasmda tütün ekimine bir müddet ara ve
rilmiş olsa ve diğer mıntakalara da zamanında 
âcil tedbîrler alınsa idi, yani bidayette ileriyi 
gören bir tüccar gibi hareket edilse idi, biz za
yiatın o kadar fazla olmıvaeağı kanaatindeyiz. 
Şimdi ise dert basa geldi, fakat Trabzon mınta-
kası 1952 senesinden beri Hükümetin verdiği 
ucuz bno'davla havatını idame ettirmekte idi. 
Yine Trabzonlu arkadaşlarımız, bilhassa Ordu, 
Rize. Artvin milletvekili arkadaşlarımız. Tarım 
Komisyonu Başkanı Ahmet Şener arkadaşımı
zın da yakın alâkalariyle burada Yüksek Heye
tinizden bu mm takalarımıza ucuz buğday te
mini hususunda mâruzâtta bulunmuştuk. Alâ
kalı vekilden de ricada bulunduk, mesele kolav 
değildi. Bu vilâyetlerin mebusu arkadaşlarımı
zın bütün çalışmalarına rağmen Mecliste ekse-
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riyet bulamıyorduk. îş oylamaya konuldu, ekse
riyet bulunamadı ve bunda birkaç defa muvaf
fak olamadık, inşallah bu defa Yüksek Mecli
sin ilgilerini temin etmek imkânına sahibolu-
ruz. Bu mıntakalara buğday verilirken şu hu
susu göz önünde bulundurmak lâzımdır : Dün
yanın her tarafında geziye çıkmış olan heyet
ler ve seyyah olarak geziye çıkanlar, gıda bakı
mından en feci âfetlerle karşı karşıya bulunan 
mmtaka Doğu - Karadeniz mmtakası olduğunu 
söylemişlerdir. Kâfi miktarda buğday almak im
kânının azalması ve halen mısırın gıda maddesi 
olarak kullanılması memlekette verem hastalı
ğının başlamasına sebebolmuştur ve sanator
yumlara yatmak istiyenlerin sayısı artmıştır. 
Bu bakımdan Yüksek Meclisin bu dâvaya mut
lak surette el koyacağına biz - o vilâyetler me
busu arkadaşlar - inançlı bulunmaktayız. 

Muhterem Vekil Bey buraya fazla miktarda 
ilâç, pek çok vasıta ve pülverizatörlerin gönde
rildiğinden bahsettiler. Arkadaşlarım, gönderi
len ilâçların miktarı bidayetin fidelikler için 
940 kg, tarla mücadelesi için 14 700 kg, dır. 
Bizim takiplerimize göre ve vilâyetten bu tatil 
sırasında öğrendiğimize göre bunların ancak 1,5 
tonu kullanılabilmiş ve bu mücadele vasıtala
rından ekserisi kullanılmamıştır. Bunun sebebi, 
mmtakanm fakirliğidir, ilâca karşılık bir kilo
gram tütünün asgari derecedeki maliyeti bir 
liraya gelmektedir. Dikkat buyurun ilâcın ki
losu ise 11,5 liradır. Kaldı ki, avans gününün 
arifesinde Trabzon'da tütün müstahsilinin ce
binde metelik yoktur. Hükümetin nüfus başına 
ayda verdiği 10,5 kilo buğdayı - arkadaşlar cok 
hazindir - bir kamyonete yükleyin köye getir
mek için lâzım olan 2,5 lira nakliye ücretini 
vermekten âciz durumdadır, vatandaşlar. Buğ
dayın kilosu 74 kuruş, mısırın kilosu Doğu - Ka
radeniz'de 120 kuruşa çıktı. Bütün kaza ve na
hiyeler mutazarrırdır; bize Hükümet mısır ver
sin, diyorlar. 

Aziz arkadaşlar, çok hazin tecellidir. Çün
kü, günde 1 kilo buğdayla gıdasını sağlıyan 
vatandaş, onun yerine günde 100 gr. mısırla aç
lığını hissetmiyecektir. Çünkü, o nesne midesi
ne çökecek ve kendisini tok hissedecektir, işte 
bundan dolayı günden güne sanatoryuma yat
mak istiyenlerin sayısı artacaktır. Bu bakım
dan, arkadaşlarımızla beraber Ziraat Vekâletine 
bir muhtıra vermiş idik. Sözlü sorumu daha ev-
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vel vermiş bulunuyorum. Meselenin bu kadar 
mühim olmasından dolayı sözlü sorumu arkadaş
larıma nezaketen olsun diye geri almak lüzumu
nu hissetmedim. 

Birisi 270 lira, diğeri 2 000 lira olmak üze
re pülvarizatörler gönderildi. Biraz evvel arz 
ettim ki, avans devresi yaklaşıyor, köylünün pa
rası yok, bunu allmak imkânından mahrum bu
lunmaktadır. Kredi ile vatandaşa verilmesinin 
temin edildiğinden Vekil Bey bahsettiler. 

Arkadaşlar formaliteler, idari sahada çalı
şanların, memleketin taşra kısımlarına yayılma-
dıkça, salâhiyetlerinin kısılması maalesef bu va
sıtaları zamanında kullanmaya imkân vermemiş
tir. Muhterem Vekil Bey orta ve lise tahsilini 
Trabzon'da yapmışlardır. Bu bakımdan Vilâye
te, Belediyeye geldiklerinde Ziraat Bankası Mü
dürü vatandaşlara bu vasıtaların verilmesi için 
bir müşkülât çekilmediğinden, hattâ hastalık ya
yıldığı için hemen verilmesinden bahsettiler. 
Çok rica ederim, plândan, döviz sağlanmasından 
bahsedilirken, memleketin yegâne döviz kaynağı 
olan ve o mrntaka halkının geçim vasıtası bulu
nan tütünün bu hastalıktan kurtarılması için, 
Avrupa'da mavi küften, alman ibret dersleri de 
göz önünde bulundurularak bir an evvel hareke
te geçilmesi icabederdi. 

BAŞKAN — Ekrem Bey, müddetiniz bitmek 
üzere. 

EKREM DlKMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, şunu arz etmek isterim ki, bir diş 
tabibi kulak ameliyatı yapamaz. Bizde tütün 
teknisiyeni olarak yetişmiş arkadaşların sayısı 
15 - 16 dır. Yani tütün üzerinde yetişmiş, tü
tün haşerelerinden anlıyan teknisyenlerin sayı
sı bu kadar azdır. Bizde, araştırma enstitüleri 
yoktur; 4 tane istasyon vardır, bunlardan bir 
tanesi İstanbul Maltepe'dedir, idari bakımdan 
kifayetsizlik vardır. Bu yıl Ziraat Vekâleti 
bütçesinde, ziraat işlerinde çalışan teknisyen 
arkadaşların mücadelede vasıta olarak kullana
bilmeleri için bir milyon lira teknik araçlar de
nilen fasılda ayrılmış idi. Bu bir milyon lira, baş
ka bir vekâletin yüksek zevatına lüks otomobil 
almak üzere bu fasıldan kaldırılmıştır. 

Memlekette 500 ün üzerinde teknisyen var
dır. 367 kazada maalesef teknisyenlerimizin va
sıtası yoktur. Bu mücadele nasıl yapılır? Muh
terem Vekil Beyefendi diyorlar ki, bu yıl müs-
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tahsil birtakım menfi propagandalar yüzünçlen 
ibu mahsulü kaybetmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu çeşit propagandalar, 15 zürra tarafından 

yapılabilir. Fakat, Sayın Bakan Akçaabat mer
kez kazasını ve köylerini bilirler; buraları olduk
ça medenidir. Ama teknik eleman ve vasıta az
lığından dolayı, mücadele yapmak için halkın 
ayağına kadar lüzumlu enerji getirilememiştir. 
Teknik mücadeleden maksat, beynelmilel mâna
da budur. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, konuşma
nızı tamamlayınız. 

EKREM DÎKMEN (Devamla) — Bu bakım
dan, muhterem Bakanın alâkalalarma çok te
şekkür ederim. Tekel ve Ticaret Bakanları ile 
ilgili suallerimi de kendilerine tevcih ettim ki, 
mesele daha erken dile getirilmiş olsun. 

Bilhassa Hükümetin bu hastalık hakkındaki 
alâkalarını rica ederken, bu garip vilâyetin muz-
darip halkına hiç olmazsa ucuz buğday temini 
için ilgi göstermenizi istirham eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarken vaktinizi işgal ettiğim 
için de özür dilerim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (O. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Efendim, birkaç 
kelime ile huzurunuzu tekrar işgal etmeye raee-
bur kaldığım için özür dilerim. 

Arkadaşımız gayet haklı olarak şikâyetleri
ni ve bu mevzudaki menfi neticeleri üzülerek 
naklettiler. Bendeniz de üzgünüm. Şahsan bunu 
mahallinde tetkik etmek üzere gittiğimi biraz 
evvel arz ettim. Bu mevzuda bendenizin kanaa
tim ve intibaını, Hükümet ve Hükümet acUna 
Tarım Bakanlığı - büsbütün kusursuzdur, yüzde 
yüz muvaffak olmuştur demiyorum - ama elden 
gelen her şeyi yapmıştır. 

Buyurdular ki, hastalık Trakya'dan Türki
ye'ye geldi, ikazda du bulunulmuş. Hastalık 
Avustralya'dan Türkiye'ye gelmiştir. Hastalık 
bir yerde lokalize edilip durdurulacak bir şey 
değildir. Saatte yüzlerce kilometre süratle sey
reden bir hastalıktır. Yani, bunu filân yerde 
durdurmak, önüne sed çekmek mümkün değil
dir. Maalesef Türkiye'de (hastalık bütün ekili 
sahalarda görülmüş ve buralarda mücadeleler 
iyi neticeler vermiştir. Ege, Marmara bölgeleri 
gibi yerlerde yüzde 5, 6, 7 gibi zararla Önlen-
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mistir. Yine Karadeniz 'bölgesinin bir vilâyeti 
olan Samsun'da yüzde beş nisbetinde bir za
rarla önlenebilmiştir. Samsun'da bir' zirai mü
cadele araştırma enstitüsü vardır. Mahallinde 
gözümle gördüm. İftiharla söyliyehilirim ki, 
dünya ölçüsünde araştırma yapan elemanlar bu 
enstitüde çalışmaktadır. Hastalığın mahiyeti 
çok iyi teşhis edilmiştir. Bütün Karadeniz 'böl
gesindeki zirai hastalıklarla ve böceklerle mü
cadeleye bölge reisi dâhil bütün elemanlar bü
yük bir falakayla katılmışlardır. Bu mücadele 
ile ilgili bütün ilâçlar ve aletler oraya gönde
rilmiştir. Bunların sevk tarihlerini dahi merak 
edip araştırmak suretiyle tahkika çalıştım. Üzü
lerek söyliyeyim ki muvaffak olamayışımızın 
sebebi, birinci derecede, rutu'bettlr. Çünkü bu 
ilâç koruyucu bir ilâçtır. Bitkinin üzerini örtü
yor. Fakat yağmur yağdığı zaman dökülüyor. 
Her 'gün, her dakika ınücadcllc etmek lâzım. 

Trabzon tütünleri yaprakları çok geniş, plan
tasyon bakımından mücadeleye müsaidoimıyan 
tütünlerdir. Adetâ yapraklan birbirine geçmiş 
gibidir. Ayrıca çiftçi de bu mütfadeyei benim-
sememiştir. «Efendim, tâ Avustralya'dan bura
ya hastalık mı gelirmiş» diyorlar. Tekel idare
sinin parası yokmuş, tütünleri almak istemiyor 
d"a ondan» diyorlar. 

Sonra buyurdular ki, «ilâç palı alı, alet lâzım 
v.s.» Yani vatandaşların bunu para vererek al
maları 'mümkün 'değildir diyorlar. Efendim bu, 
kredi ile verilmiştir. Ben de alâkadar oldum. 
Birtakım müteselsil, kefayet gibi müşküller var
dı. Bunları derhal bertaraf ettik ve hertürlü 
kolaylık gösterildi. Fakat, dediğim gibi rutubet 
aleyhte tesir etti. Hattâ sırf merakımı izale için 
bir akşam yola devam ediyorum, hüviyetimi 
sakladım, kim olduğumu söylemedim, kahveye 
gittim, oradakilere bu hastalık bu sene ne 
oldu diye sordum, Akçakale'deki ekiciler «bu 
yıl çok zarar gördük, ziraatçılar çok gayret 
etti, f akat hiz bu işi anlamadık. Doğrusunu söy
lemek lâzımgelirse, bu felâket bizim ihmali
mizden başımıza geldi» 'dediler. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketinin Ha
zineye intikalinden sonraki durumuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

BAŞKAN" - . Antalya Milletvekili ihsan 
Ataöv burada mı- Evet. Maliye Bakanı veya ve
kili... Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
bakanlık teşkilâtında ne kadar tabip, eczacı 
hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborant kadro
su münhal bulunduğuna dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Aziz-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/391) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Hasan Erdo
ğan burada mı? Evet. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı?... Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Hasan Erdoğan 

Soru : 
1. Sağlık Bakanlığı kadrolarında ne ka

tlar tabip, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru, 
laborant kadrosu münhaldir. 

2. Kadrosuzluk sebebiyle bu memurlardan 
no kadarı terfi edememiştir? 

o. Bu noksanlıkların telâfisi hususunda 
Sağlık Bakanlığının tedbirleri nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sağlık Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANİ YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır) — 
Kars Milletvekili Sayın Hasan Erdoğan'ın so
rularına madde sırasiyle cevap arz ediyorum. 

Sağlık Bakanlığı hizmetlerinde münhal 
kadrolar şunlardır. Tabip, 416, mütehassıs ta
bip 299, eczacı 109, sağlık, köy sağlık memuru, 
diplomasız sağlık memuru, sıtma savaş me
muru ve sağlık koruyucusu 450, laborant 41... 

Arz ettiğim rakamlar Sağlık Bakanlığının 
münhal kadrolarıdır. 

Durum bu. Hükümet olarak lüzumlu tedbir
ler alınmıştır. Fakat arz ettiğim sebepler d'o-
layısiyle müspet netice alınamamıştır. 

özür dileyerek hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 
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İkinci madde : Kadrosuzluk yüzünden terfi 

edemiyen personel : 
Mütehassıs tabipler : 

1 750 lirada 
1 500 » 
1 250 » 
1 100 ;» 

950 » 
800 » 

ı51 îkişi 
66 » 
81 » 
51 » 
30 » 
9 » 

Yekûn 288 

Pratisyen rfcabip J 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

» 5 
» 8 
» 13 
» 33 
» 19 
» 1 

Yekûn 79 
[Eczacı : 
1 250 » 1 ,» 

Yekûn 1 » 

Memurlar : 
1 100 

950 
800 
700 
(600 
500 
450 
400 

» 
:» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 

3 
1 
3 

115 
40 
78 
11 
17 

Yekûn 168 

Genel yekûn 536 kişi... 
Üçüncü maddeye cevap arz ediyorum. 
Bu noksanlıkların telâfisi hususunda Sağlık 

[Bakanlığının tedbirleri nelerdir? 

Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen arka-
ıdaşlarımuzın son derece sıkıntı ifade eden ve bir
çoğunun meslekten ayrılmasını intaceden duru
mu ıslah maksadiyle Sağlık Bakanlığı yeni bir 
Ikadro kanunu hazırlamıştır. Bu kanun önümüz-
ıdebi günlerde Maliye Bakanlığına sunulacak, 
ımadidi imikânlar Hükümet tarafından temıin edi
lip, Meclis tarafından kaJbul edildiği takdirde 
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1963 yılı bütçesiyle beraber yüksek tasvibinize 
arz edilecektir. 

Personel açıklarımızın kapatılması için Sağlık 
Bakanlığının düşündüğü iki tedlbir vardır : Bi
rincisi, mevcut ücret bareminin ıslahı, ikincili, 
eleman yetiştirilmesi. 

Hakikati açıkça ifade etmek mecburiiyetinde-
yıîim ki, bugün Sağlık Bakanlığının içinde çalıg-
maJk mecburiyetinde bulunduğu barem bu persp-
neli tatmin edecek seviyede ve istikamette değil
dir. Altı sene tahsil gören bir Hükümet tabibi 
ımevcut barem statümüzün imkânlarına göre 4^0 
lira ile memleketin mahrumiyetli bir bölgesine 
gönderilmekte ve kendilerinden hizmet beklemek
teyiz. Mütehassııs hekimler 40 lira ile vazifeye 
başlamakta ve bir tazminat da almamaktadır. Bu 
itibarla başta hekimler ve sağlık memuru eleman
lar verilen ücreti kâfi görmemekte bu yüzden bir 
kıısmı serlbest sahalara atılmakta ve bir kısmı da 
dış memleketlere gitmek yolunu ihtiyar etmek
tedirler. Ücret baremi tatminkâr olmadığı içj}n 
elde mevcut personelle de arzu edilen randıman 
ialınamamaktadır. Çünkü, birçok hekim arkadaş
lar Devletten almakta bulundukları son derece 
cüzi ücretle ıgeçimlerini sağlıyamiadıkları için 
enerjilerinden mühim bir kıismını muayenehane-
ılerine tevcih etmek suretiyle kendilerinden bek
lenen hizmeti aksatmaktadırlar. Bu itibarla Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, gerek bareminde 
mevcudolan personelin isteğiyle çalışmasını tje-
min edemiyen ücret meselesi üzerinde birtakıfrı 
değişiklikler yapmakta gerekse bu hıizımette çalı-
ışan hekimlerin muayenehane durumları üzerinde 
ibirtakım tetkiklerde bulunmaktadır. Ücret bare
mi üzerindeki tasavvurlarımız şunlardır : Bildi
ğiniz gilbi 224 sayılı Kanunla memlekette tecrübe 
mahiyetinde tatbikatına başlanan tababetin sos
yalleştirilmesi mevzuu vardır. Bu kanuna göre 
Bakanlar Kurulunca kabul edilen bir barem ge
reğince ücretli, mukaveleli hekim istihdam et
mekteyiz. Bir müddet sonra Yüksek Heyetinize 
arz edilecek olan 1903 yılı bütıçes'inlde bilhassa 
mücadele sahalarında, şartları gayrimüisait yer
lerde çalıştırılacak hekimlerin istekle çahıştıril-
ımaları için 224 sayılı Kanun gereğince, bu mm-
talkalara ücretli hekimlerin (gönderilmeleri için 
lüzumlu tahsisatın çıkması derpiş edilmiştir. Ay
rıca hastanelerimizde çalışacak hekimlerin şimdi
ki sisteme göre sabahtan saat 14 e kadar olan me
saileri yerine, akşama kadar olan mesaileri mü-
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BAŞKAN •— Hasan Erdoğan, buyurunuz. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; sayın meslektaşım Bakana vermiş 
oldukları izahattan dolayı teşekkür ederim. Şim
diye kadar dinlediğim Sağlık Bakanları içerisin
de, kısa zamanda ve kısa cümlelerle, Sağlık Ve
kâletinin dertlerini bu kadar özetliyeceklerini 
tahmin, etmiyordum. Meseleler bir teşrih masa
sındaki gibi, Yüksek Meclisin önüne serilmiş bu
lunuyor. Vaktin gecikmiş olmasına rağmen, sab
rınızı suiistimal edeceğim. Biraz üzerinde dura
cağım meseleler var; bunları duyunca insan 
âdeta ürperiyor., Bu sırada, 20 nci asırda bu 
atom asrında Türkiye'de 1 300 tane doktor kad
rosu münhaldir. Bu yerlerde sağlık hizmetlerinin. 
yapılamamasıjnı gösterir, buradaki vatandaşlar bu 
hizmetlerinden mahrum bulunmaktadırlar. Do-
layısiyle buradaki vefiyatı, bu mmtakaların. 
mahrumiyetini siz tasavvur buyurun. Noksan 
kadrolar gittikçe artmış, birkaç sene evvel bu 
miktar 700 iken 1 300 ve 1 500 e çıkmıştır. Ele
man yetişmiyor. Yetişenler kalmıyorlar. Sayın 
Bakan benim vereceğim cevapları, bizzat kendi
leri de ifade ettiler. Ayrı olan hiçbir tarafımız 
yoktur. Bu işin beklemeye d;e artık tahammülü 
kalmamıştır. 
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<essese tarafından verilmek suretiyle, muayeneha
nelerinden feragatleri halinde döner sermaye ile 
[bu mesailerinin karşılığını vermek üzere Sağlık 
(Bakanlığında bir hazırlık mevcuttur. Ama bu 
henüz bir katiyet ifade etmemektedir. Sadece 
(Sağlık Bakanlığı çerçevesi -cinde derpiş edilen 
mülâhazalardır. Bu ilerde Maliye Bakanlığına 
sunulacak, Hükümette münakaşası yapılacak, tas
vip gördüğü takdirde Yüksek Heyetinize gelecek 
!bir mevzudur. Bunun yanibaşında Sağlık Bakan
lığının personel yetersizliği karşısında ele aldığı 
tedbirlerden birisi de personel yetiştirmedir. Sağ
lık Bakanlığının tedvir ettiği sağlık kolejleri, eıbe 
okulları, yüksek hemşire okulları gibi müessese
lerimizin randımanlarının artırılması için çalış
malar yapılmaktadır ve bu müesseselerin almak
ta oldukları talebe sayrısının da artırılması ve bu 
suretle tam randımanla çalışır bir hale getiril
mesi Sağlık Bakanlığının ilk plânda üzerinde 
durduğu mevzulardır. Bugün Sağlık Bakanlığı 
tarafından tedvir edilmekte olan okullar şunlar
dır. 11 tane sağlık koleji vardır. Bunlar sağlık 
memuru, laborant ve hemşire yetiştirmektedir. 
Bunların bâzıları muhltelittfr. Bâzı yerlerde kız, 
bâzılarında da erkek talebe alınmaktadır. Şimdi 
,bu seneden itibaren bu 11 kolejin almakta olduk
ları talebe sayısı artırılacaktır. 

Bunun yanibaşında şimdiye kadar adedleri 
14 olan köy ebe okullarını 1962 yılından itibaren 
22 y.e çıkarma 'kararını almış (bulunuyoruz. 

Ayrıca 'hastanelerimizin bünyeleri tiç'inde ya
rı okul malhiyetinde bir 'hemşire yardımcısı ye
tiştiren müessese vardır. Buradan yetişen kız
larımız, 'hemşire 'okullarının (kifayetsizliği yü
zünden dolduramadığımız kadroları işgal 'etmek
te ve 'oldukça memnuniyet verici olmaktadırlar. 

İstanbul 1da Plörence 'Nüglhtingale Yüksek 
Hem'şire Okulu, Ankara'da Gevher Nesibe Eği
tim Enstitüsü diye iki okulumuz vardır. Bu 
okullarda^ mezun olacak talebeler sağlık kolej-
lerin'de öğretmen olarak istihdam edilecekler
edir. Bu okullarımız ihenüz mezun vermemiştir. 
Bu okullar iki senelik okullardır. 3 - 4 sene son
ra buradan 'alacağımız mezunlarla yeniden sağ
lık kolejleri, ebe 'okulları açmak için, bir müd
det sonra önünüze getirilecek plânda da derpiş 
edildiği veçhile, Sağlık Bakanlığı hazırlık için
dedir. , 

Maruzatım şimdilik bundan ibarettir. 

Ben şundan eminim ki, Sağlık Bakanlığı ye
ni bir hamle ile ve yeni bir zihniyetle Yüksek 
Meclisin önüne çıktığı takdirde, kısa zamanda 
bu meseleler halledilecek ve belki de bu sene 
bu dâvanın yüzde 50 si halledilecek, Önümüzde
ki sene de tamamen kadrolar verilmek suretiyle 
meslektaşlarımız tatmin edilmek ve ihtiyaçları 
yerine getirilmek suretiyle dişarıya hekimlerin 
akması önlenmiş olacak ve hekimler memleket ih
tiyaçlarına, Türkiye'nin sağlık dâvalarına fay
dalı olacaklardır. 

Senelerce kadrosuzluk yüzünden bekliyen bir 
hekim nihayet inkisarı hayale uğruyor ve dışarı
dan cazip teklifleri bekliyor ve bunu temin edince 
de gidiyor. Bir doktor tasavvur ediniz, 3 - 5 - 9 * 
sene aynı kadroda bekliyor, ondan sonra ken
disinden hizmet bekliyoruz. 

Sağlık Bakanı arkadaşımıza Bütçe Komisyo 
nunun ve Meclisin yardımcı ve müzahir olaca
ğını zannediyorum. Aynı yoldayız, aynı dâva 
uğrunda Meclis olarak çalıştığımız takdirde ben* 
hiçbir Mebusun buna mâni olacağını zannetmi
yorum. 

__ $4 —_ 
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Bir aile tasavvur buyurunuz arkadaşlar; Ne 

kadar acele işi olursa olsun, işi ne kadar mühim 
olursa olsun evvelâ evindeki hastasiyle meşgul 
olur. Bu cemiyet, bu millet ne kadar fakir 
olursa olsun evvelâ hastasının derdi ile meşgul 

olmalıdır. 
Şimdiye kadar vâdedildi. Senelerden beri 

biz bu mevzuları bu kürsüye getirdik. Yapaca
ğız, edeceğiz dendi. Bir türlü ileri gitmedi. Te
menni ederim ki, bu kadrolar doldurulduğu tak
dirde, Vekil Beyin söylediği gibi, meslektaşlar 
tatmin edildiği takdirde, yeni açılacak okullar
la, yeni alınacak tedbirlerle bu dâva, bu kadro 
meselesi halledilecek ve kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen meslektaşlarımız yeniden bu hiz
mete gelecek, daşarda memleket hasretini çeken 
doktorlarımız geriye gelecek ve bunlar Bakan
lığın kapısında sıra bekliyeceklerdir. Yeter ki 
ailesini, çoluk çocuğunu (geçindirecek kadar im
kânlara sahib olsunlar. Bunu derjken hepsini 
kastetmiyorum. Doktorlardan Tefah içerisinde 
olanlar1 da vıardır. Fakat bizim bahsettiğimiz 
hizmet erbabı, bu durumda değildir. Bakana 
tekrar huzurunuzda göstermiş oldukları cid
di alâka ve dâvaya hakiki teşhisi koyduğu için 
teşekkür lederim. Kendilerine vazifelerinde mü
zahir olacağımıza huzurunuzda söz veririz. 

Biraz da IBıafcanlıklarlnia serzenişte bulu
nayım. Yeter ki, Bakanlık bu defa sözünde 
dursun. Bu sözüm meslektaşıma mci değil
dir arkadaşımın sözünde duracağından emi
nim, Bakanlık da bu iş üzerinde titizlikle dur
sun. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştiT. 

11. — Gümüşane Milletvekili Nurettin öz-
demir'in, Türkiye Şeker* Fabrikalarının 1962 yı
lı kampanyası bölge pancar nakliyesi için ton 
başına ödediği fiyata ve Sanayi Nakliyat Şirke
tinin hukuki durumuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Soru sahibi Nurettin özdemjr, 
Yoklar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Manisa MiUetvekiU Muammer Erten'-
vn, bir banka kurulması maksadı ile tütün müs-
tahsılmdan para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanın şimdiye kadar ne sebeple kurulanma
mış oluduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/393) 

21.9.1962 0 : 1 
BAİŞKAN — Sayın Muammer Erten...* But-

radâlar. Ticaret, Tarım ve Gümrük Bakanliar 
rından yaküz Tardım Bakana buradalar. Sayın 
Muammer Erten, sadece Tarım Bakanının ce
vapları kifayet ledıeoek mi? 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Tarım 
Bakanı cevap versinler. Sonra diğer bakanlar 
da ıcevap verirler. Asıl Ticaret Bakamının ce
vaplandırmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Bu şekilde1 olmaz efendim. O 
takdirde sual geril bırakılacaktır. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Geri 
bırakılsın efendim. 

BAŞKAN — Soru gelecek birleşime bırakıli-
mıştır. 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ihraç fiya
tına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/394) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Ticar 
ret Bakanı olmadığından gelecek Birleşime bı
rakıyorum. 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz*un, 
Güney - Doğu 'Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
zaman başlandığına dair îçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/395) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
burada mı? Yok.. Gelecek Birlilerine bırakıyo
rum.. 

İd. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp \yillarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığı
na alınıp almmıyacağı hakkında neler düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/396) 

BAŞKAN — Talât Oğuz burada yoklar. Ge
lecek Birleşime (bırakıyorum. 

16. — Mardin Milletvekili Talât Oğuzum 
4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak Tevzi 
komisyonlarının vazifelerinin nelerden îbarei 
olduğuna dair Devlet, İmar ve İskân ve Tarım 
Bakanlarımdan sözlü sorusu (6/397) 

BAŞKAN — Aynı şekilde soru sahibi yok, 
gelecek Birleşime bırakıyorum.. 

— 36 
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17. — Bolu MilletvekiU Ahmet Çakmak'm, 

pancar fiyatlarında hangi sebep ve kıstaslara 
uyularak indirim yapıldığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/398.) 

BAŞKAN — Soru sahibi Ahmıeıt Çakmak 
butfada İni? Yok., soruyu gelecek Birleşime bıra-

krypnım.. 
Gündemde bıılmnali görüşülecek sorular bit

miştir. Vaktiin geciktiğinden dolayı, 24 Eylül 
1962 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzjene Bireşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,12 
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