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1. —' Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 26 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 26 
1. — Yunanistan Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri Bakanı M. Venizelos'un,hak
kında gösterilen hüsnükabul ve tezahürat
tan dolayı, şükran hislerini bildiren me
sajı (5/48) 26:27 

5. — Sorular ve cevaplar 27 
A — Sözlü şomlar 27 
1. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

İşeri'nin, hukuk ve boşanma dâvalariy-
le icra işlerinin bir an evvel neticelendir 
rilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu ,'nun sözlü ceva
bı, (6/534) 27:32 

2. —- Hatay Milletvekili Hasan Re
şit Tankut'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Refik Koraltan'm, Saman
dağ'ı İlçesindeki beyanatına dair sorusu
na Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğ
lu' «Meclis Başkanı Refik Koraltan ve 
Başbakan Aclıjatı Menderes'in sözlü ce
vapları (6/537) 32:40 

İçindekiler 
Sayfa 

25 
26 

Sayfa 
3. —• Hatay Milletvekili Cavit Yurt- .' : 

man'm, Türlüye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Refik Koraltan'm Samandağı 
İlçesindeki beyanatına dair Adalet Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/538) 40 

4. —- Tokad Milletvekili Hamdi Koyu-
türk'ün, Tokad îli merkezinin sel felâ
ketinden kurtarılması, yağmursuzluk yü
zünden zaruret içinde bulunan bu il hal
kına yardım yapılması için ne düşünül
düğüne ve Yeşilırmak Barajına da bir 
an evvel başlanmasına dair Başbakanlık
tan olan sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/540) 40:42 

5. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır
cı 'nm, düğünlerde yakılan mermi ve içi
len içki yüzünden birçok can kaybına ve 
yaralanmaya sebep olan hâdiseler hakkın
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir sorusuna İçişleri Bakanı Fevzi Lût- ' 
fi Karaosmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/541) 43 

6. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır
cı 'nm, İkinci Dünya Savaşının devamı 
müddetince gayrimeşru surette servet ya
parak umumi efkâr ve ahlâkı rencide e-
denlerle Kore Harbinin başlangıcından 
beri büyük çapta ilâç ve sair ithal mal-



Sayf* 
lan stokları yapanlar . hakkında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
lıktan olan j, sorusuna İçişleri Bakanı ve 
Başbakan yardımcısı Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/542) 43:45 

7. — Gümüşane Milletvekili Ahmet 
Kemal Varınca'mn, Gümüşane'nin Bay
burt İlçesinde yılbaşı gecesi vukubulan 
müessif hâdisenin sebep ve mahiyeti hak
kında İçişleri ve Millî Savunma bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/543), 45 

8. — Günıüşane Milletvekili Ahmet 
Kemal Varınca'mn, Pasinler İlçesinde 
vukuagelcn depremden yıkılan ev, ya
ralanan ve ölen vatandaş miktarı ile fe
lâketzedelerin iaşe, ibate ve tedavileri 
hakkında alman tedbirlere dair Başba
kanlıktan olan sorusuna İçişleri Bakanı 
ve Başbakan yardımcısı Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/544) 46:48 

9. — Trabzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nün, su mahsûlleri kanunu tasa
rısı hakkındaki çalışmalara, Trabzon İli 
ile yurdumuzda şimdiye kadar nereler
de kaç tane balıkçılık kooperatifi kurul
duğuna, bunlara kredi suretiyle veya 
Marshall Yardım malzemesinden yardım 
yapılıp yapılmadığına ve memleketimiz
de bir balık sanayiinin laırulması husu
sunda teşebbüse geçilip geçilmediğine 
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba-

" kanı Muhlis Ete 'nin sözlü cevabı (6/545) 48:53 
10. —.. Yozgad Milletvekili Faik Er

baş'm, kiremit fiyatlarının yükselmesi 
sebebi hakkında Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/546) • 53 

11. — Yozgad Milletvekili Faik Er
baş'm, Yozgadlı Cura Salih'in mirası 
hakkında Adalet Bakanlığından sözlü so
rusu (6/547)i 53:54 

12..— Balıkesir Milletvekili Ali Fah
ri İşeri'nin, Manyas İlçesiyle köylerinde 
çalışan toprak tevzi komisyonlarının ne 
kadar zaman vazife gördüklerine ve kaç 
kişiden ibaret olduğuna, bunların aylık, 
günlük ücretlerine ve şimdiye kadar han
gi köylerde ne miktar toprak tevzi edil
diğine dair Başbakanlıktan olan sorusu-

S&yfâ 
na İçişleri Bakanı ve Başbakan yardım-. 
cısı .Fevzi•••Lûtfi. Karaosmanoğlu'nun söz
lü cevabı (6/550) ; 54:57 

13. — Ordu Milletvekili Hüsnü Ak-
yol'un, Devlet Bakanlığı ile İşletmeler Ba
kanlığının vekâletle idare edilmesinde
ki sebebin açıklanmasına ve iç iskân iş
lerini de görmek üzere bir iskân bakanlı
ğının tesisi hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna İçiş
leri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Fev
zi Lûtfi Karaosmanoğlu 'nun sözlü cevabı 
(6/554) 57:58 

14. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali-
can 'm, Adapazarı Askerî Bakım Fabri
kasının tevsii maksadiyle 1950 yılında 
kamulaştırılmasına teşebbüs edilen muh
telif eşhasa ait araziye takdir edilen 
kıymet arasındaki farka, bu husustaki 
dâva safahatına ve hakem kurulunun üc
retlerine ve çalışmalarına dair Adalet ve 
Millî Savunma bakanlıklarından sözlü so- • 
rusu (6/566) , 5 8 

15. — Gümüşane Milletvekili Kemal 
Yörükoğlu'nun, , Bayburt ve Kelkit mın-
takalarmda bir şeker fabrikası kurulması 
için tetkikler yapılıp yapılmadığına ve 
bu hususta Hükümetin ne düşündüğüne 
dair Ekonomi ve Ticaret, ve İşletmeler 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/557) 58 

\ • . 

16. — Gümüşane Milletvekili Kemal 
Yörükoğlu'nun, kıristal veya toz şeker
den kesme veya küb şeker imali ile alım 
ve satımının men'i hakkındaki karar dola-
yısiyle satışı mümkün olmıyan ve fakat 
ellerinde bu nevi şekerlerden kalmış olan 
esnafın zarardan vikayesi için bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Maliye, ve İş
letmeler bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/558) 58 

17. — Erzurum Milletvekili Sabri Er-
duman'ın, mahrumiyet bölgesi il ve il
çeleri yollarının 1952 yılı programına a-
lınıp almmıyacağma, yol yapımı progra
mında hangi esasların göz önünde bulun
durulduğuna, 1951 yılı Bütçesine konu
lan paradan Erzurum . ve civar illerini 
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Sayfa 
birbirine bağlıyan yollar için1 yapılan 
tahsise, Pasinler, Hınıs ve Muş Ovası yo
lunun 1952 yılı programına alınmasına 
ve Karayolları 10 ncu Bölge Merkezinin 
Erzurum'a nakli hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Bayındırlık Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/562) 58 

Birinci Oturum 
Sorulardan önce gündemde mevcut diğer 

maddelerin görüşülmesi hakkındaki önergeler 
kabul edildi. , 

Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün, Basın 
Kanununun 36 nci maddesindeki (Basın yoliy-
le işlenmiş bulunan suçlar) tâbiri hakkındaki yo
rum istemine dair Karma Komisyon raporunun 
görüşülmesi, Adalet Bakanının rahastızlığı do-
layısiyle gelecek Birleşime bırakıldı. 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyaeagımn yorumuna dair olan 
Gümrük ve Tekel komisyonu raporu okundu. 
Kabul edilen önerge üzerine dosya, Adalet Ko
misyonuna verildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oyna-
ganlı'mn milletvekilliği dokunulmazlığının kal-
dırılmamasma dair Karma Komisyon raporu ka
bul edildi. 

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışiş
leri Bakanı M. Venizelos'un Başkanlığındaki he
yetin, Kamutay görüşmelerini takip etmeleri 
münasebetiyle, Başkan Refik Koraltan, Millet
vekilleri adına kendilerini selâmlıyârak iki dost 
Devlet arasındaki mukadderat birliğini belir
ten beyanatta bulundu. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcının; 
Aydın Milletvekili Nail Geveci ve Çoruh Mil-

Sayfâ 
B — Yazılı sorular ' 59 
1. — Çorum Milletvekili Baha Kol

daş 'm, ücretli , telgraf muhabere memur
larının aylıklı kadroya geçirilmesi..-.' husu
sundaki tetkiklerin neticesine dair suru-
suna Ulaştırma Bakanı Seyfi . Kürtbek'-
in yazılı cevabı (6/553) 59 

letvekili Ali Rıza Sağlar'in; 
Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın; ; 
Kars Milletvekili Abbas Çetin'in ve, 
Malatya Milletvekili" Hikmet Fırat'ın Millet

vekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılmamasma 
dair Karma Komisyon raporları, kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum , , 
Zonguldak Milletvekili Cemal < Kıpçak'ın, 

Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından teres-
süp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde yazılı mâden kömürü tozların
dan, sayılması lâzımgelip gelmediğine ve aynı 
maddedeki (Maden amelesinin menafii umumi-
yescine hasr ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre kurulmuş 
olan Maden İşçileri Sendikasına mâtüf olup ol
madığının yorumlanmasına mahal olmadığına 
dair Adalet Komisyonu raporu üzerinde bir müd
det görüşüldü. 

4 . II . 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Celâl Yardımcı İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip „ 
İstanbul Milletvekili 

Füruzan Tekil 

+4 ııfBBM I I 

1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Teklif 
1. —Çankırı Milletvekili Kenan Çİığman'ın, 

Veremf Savaşı Kanunu teklifi (2/343) (Sağlık 
ve Sosyal Yardım, ve Bütçe Komisyonlarına,); 

Raporlar 
2. — Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/250) (Gündeme); 

3. — Danıştayda açık bulunan Üçüncü Daire 
Başkanlığı için seçim yapılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet ve içişleri komisyon
larından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/210) (Gündeme); 

4. — Danıştayda açık bulunan Dördüncü Da
ire Başkanlığı için seçim yapılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve içişleri komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/211) (Gündeme); 

5. — Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü-

B : 35 4.2.1952 Ö : 1 
2 —HAVALE EDÎLBN KÂĞITLAR 

nün 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/250, 1/197) 
(Gündeme); 

6. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında İtamın 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu/raporu (1/285) 
(Gündeme); 

7.— Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/270) (Gündeme); 

8. •— Orman Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesin-
hesâbı hakkında; kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/161, 1/99) (Gündeme); 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvel-
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rıları ve Bütçe Komisyonu raporu (1/299, 325) 
(Gündeme). 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tünıay 
KÂTİPLER : Muzaffer Örial (Tokad), Sedat Baran (Çorum) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Elcseriyetimiz var. Birleşimi 

4 — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Yunanistan Başbakan yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı M. Yenizelos'un, hakkında gös
terilen hüsnü kabul ve tezahürattan dolayı şük
ran hislerini bildiren mesajı (5/48) 

BAŞKAN — Gündeme geçmezden evvel, 
memleketimizi ziyarete gelmiş bulunan Yu
nanistan Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Ba
kanı Ekselans Sofokles Venizelos tarafından 
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Meclisimiz Başkanlığına 
vardır, onu okutuyorum 

B : 35 W. 2 
gönderilen bir mesaj 

Ekselans Eefik Koraltaıi, 
Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Azİ2 Başkan ve dostum, 
Ankara'yı ziyaretim esnasında, Başkanlığı

nız altında toplanmış olan Büyük Millet Mec
lisi tarafından görmüş olduğum hüsnü kabul
den dolayı duyduğum sonsuz heyecanı bir de
fa daha size ifade etmek arzusundayım. 

Emin olunuz ki, Türk milletinin hislerini 
aksettiren bu tezahürat Yunan milleti ve Yu
nan Parlâmentosu meslektaşlarım tarafından 
son derece büyük bir takdirle karşılanacaktır. 

Aziz Başkanım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri nezdinde, şükran hislerimin ter
cümanı olmanızı ve size karşı olan sadıkane 
dostluğumun teminatını kabul buyurmanızı ri
ca ederim. " ' 

Sof okles Venizelos 

(Sürekli alkışlar). 
BAŞKAN — Sözlü soruların diğer madde

lerin müzakeresinden sonraya bırakılması hak
kında iki takrir var, okutuyorum : 

Başkanlık Yüksek Katma 
Sözlü soruların diğer maddelerden sonra 

müzakere edilmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Bekir Oynaganlı 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarılarının sözlü soru

lardan önce görüşülmesinin yüksek Meclisin 
kabulüne arzını saygılarımla teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat 

1952 0 : 1 
BEKÎR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) 

—• Önergemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Bekir Oynaganlı arkadaşımız 

önergesini geri abraştır. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Burhanettin Onat'm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• önergede sözlü soruların kanun 
tasarılarından önce konuşulması istenilmek
tedir. 

EEŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Önergenin a-
leyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar; Basın Kanununun 36 ncı maddesinin 
tefsirini talep etmiştim. Üç celsedir muhtelif 
şekillerde geri kalmaktadır. Bunun kanun ta
sarı ve tekliflerinden evvel görüşülmesini ve 
ondan sonra onlara geçilmesini lütfen kabul 
buyurmanızı sizlerden rica ediyorum. 

BAŞKAN —Reşad Bey, önergeniz var mı? 

REŞAD GÜÇLÜ.(Devamla) — Arkadaşımız 
Bekir Oynaganlı'nm önergesini tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN >—• Tüzük gereğince ancak kanun 
teklifleri benimsenir. Tüzük bu tekabbülünüze 
müsait değildir. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — O halde lü
zum yok. 

BAŞKAN — O halde Burhanettin Onat ar
kadaşımızın takririni oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler. . . Etmiyenler.,.. . Kabul edilme
miştir. 

Gündeme devam ediyoruz. Sorulardan baş
lıyoruz. 

5 — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 
. .1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, hukuk ve boşanma dâvalariyle icra işleri
nin bir an evvel neticelendirilmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna , Ada
let Bakam Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü ce
vabı (6/534) 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri burada mı efen
dim? (Burada sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki 4 maddeden ibaret olan soruları
mın sözlü olarak Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden cevaplandırılmasını Adalet Bakanlığm-
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B : 35 4.Ö 
dan rica ederim. 

•1 . Hukuk dâvaları; aylarca, yıllarca devam 
etmekte, sonu gelmemektedir. 

2. icra işleri; borçluyu himaye etmekte, a-
lacaklınm canına tak dedirmektedir. 

3. Boşanma dâvaları; çok uzamakta ve er
kekleri metres hayatına sevk ve mecbur etmek
tedir. 

4. Boşanmadan mütevellit erkeklere nafa
ka ödemesi mecbur ediliyor, fakat tahsili ka
bil olmuyor, veya pek güç tahsil edilebiliyor. 

Halkın en başta gelen şikâyetlerinden birin
cisi, bilûmum mahkemelerde işlerin yürüme
diğinden ve çok ağır görüldüğünden, mahke
melerin tam saatlerinde işe başlamadığından 
acı, acı şikâyetler yapılmaktadır. Bâzılarıda 
iktidarsız veya kararsızlıklarından bir türlü 
karar verememekte, mütemadiyen taliklerle, 
mahkemeleri uzatılmakta, vatandaşları gel git 
sürüklemekte ve üzmektedirler. Ve bir kısım 
da çok namuslu, temiz ve dürüst hâkimlerimi
zi de meslekdaşlarınm bu hareketleri onları da 
rencide etmektedir. Vatandaşların adliye ci
hazına karşı emniyet ve itimatları da gün geç
tikçe azalmaktadır. Bu hata kanunlarda mı, 
hâkimlerde mi? Halk mahkemelerden adalet, sü
rat ve hareket bekliyor. îşini kolay ve çabuk 
neticelendirmek istiyor. Ve bunu bir senedir 
sabırsızlıkla bekliyor. Milletin tahammülü kal
mamıştır. Bu hususta bakanlık ne düşünmekte
dir? 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri îşeri 

BAŞKAN — Adalet Bakam. 
ADALET BAKANI KÜKNEDDlN NASU-

HtOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar; 
sual takririnde, hukuk dâvalarının uzaması
na, İcra ve iflâs kanunlarının ihtiyaca lâyı-
kiyle cevap vermemesine karşı ne gibi tedbir
ler alındığı ve alınmakta olduğunu şu şekil
de hulâsa etmek kabildir. 

Dâvaların uzamasına sebep olan en mühim 
âmili evvelâ kanun bakımından ele almak lâ
zım gelir. Bugünkü (Hukuk Usulü Muhakeme
leri) Kanunu 25 senedir tatbik olunmaktadır. 
isviçre'nin Nöşatel Kantonu Kanunundan me
haz almış olan bu kanun 25 senelik tatbikatı 
devresinde memleketimizin ihtiyacına lâyi-
kiyle cevap vermediği kısımları anlaşılmış, ol-
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I duğundân, kâhunmtf lüzumlu hükümleri ihtiva 

etmeyişi, dâvaların uzamasına sebep1 olduğu 
nazarı dikkate alınarak, kanundan lüzumsuz 
formaliteleri kaldıracak, işi uzatan cihetleri 
tanzim etmek için 25 senedir bu kanunun tat
bikatı ile meşgul olanlardan, lüzumlu mütalâ-
lar alınmıştır. Ayrıca teşkil olunan bir komis
yonda hakiki ihtiyaçları temin edecek, hakkın ih-
kakı için icabeden yenilikleri ihtiva eyliyecek ma
hiyette yeni bir, kanun tasarısı kabul edilmiş 
ve bu tasarı yüksek Meclise bir ay evvel takdim 
olunmuştur. 

Yeni tasarının ihtiva ettiği bâzı noktaları 
hulâsa edebilirim. 

1. Meriyette bulunan kanun tarafından dâ
vada tasarruf serbestisini kabul etmiştir. Hâ
kimin dâvadaki nâzım rolü çok mahduttur. Bu 
ise suiniyetle hareket eden tarafın dâvayı u-
zatmasma yol açmaktadır. Buna mani olmak 
için yeni tasarıda hâkimin dâvada faal bir mev
ki almasına ve re'sen tahkik yapması esası ka
bul olunmuştur. 

2. işlerin uzamasına sebep olan ve buna 
mukabil mühim bir faide temin etmiyen bâzı 
hükümler kaldırılmış ve mevcut formaliteler 

I azaltılmıştır. 
3. Vazife, reddi hâkim, tevhit ve tefrik, mü

dahale, ihbar, sulh müessesesi, ıslah, tebligat, 
tadil, delillerin ikamesi, tetkik, cevap müdde
ti, iptidai itirazlar, lâyiha teatisi, davetiyeler, 
keşif, yemin, delillerin tesbiti, gıyap kararı, 
müracaat, hüküm, temyiz müddeti, murafaa, 
temyiz tetkikatı, tashihi karar, iadei muhake
me, basit muhakeme usulü,, şuyuun izalesi, ve
raset senedi, ecnebi ilâmların tenfizi, ve ya
bancı hakem kararları hakkında, yeni ve zama
nı kısaltacak hükümler ilâve edilmiştir. 

Alâkalı komisyonda ve yüksek heyeti umu-
miyede kabul olunduğu takdirde Hukuk dâva
larının ileride daha ziyade sürat ve suhulet ik-
tisabedeceği şüphesizdir. Bakanlık kanunu tak
dim etmiştir. 

4. îcra ve iflâs işlerine gelince; bilindiği 
üzere, İcra ve iflâs Kanunu isviçre Federal 
icra ve iflâs Kanunundan alınmıştır. 

Bu kanun meriyete girdiği günden bugüne 
kadar iki mühim tadil geçirmiştir. Bu tadiller 
kanunun bünyemize daha uygun bir hale ge
tirilmesi için yapılmıştır. Son tadil 194Ö sene-
sindedir. 
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Halen kanunun müşkülât gösteren yerleri 

yok değildir. Bunun üzerinde bakanlık çalışı
yor. Kanunun ıslahı için geçen yıl bakanlıkça 
bir anket açılmıştır. Hâkimler ile icra işleriy
le alâkalı zatlardan ve bâzı barolardan müta
lâa istenmiştir, bunların cevapları gelmiştir. 
Gelmiyan cevapları takip ediyoruz, Diğer ta
raftan bakanlık da kendi bünyesinde tetkikat 
yapmaktadır. Bu cevaplardan ve yapılan tet-
kikattan mülhem olarak hazırlanacak kanun 
lâyihasını yaz devresinden evvel takdim etme
ye çalışıyoruz. 

icra ve îflâs Kanunu borçlu ile alacaklı 
menfaatlerini telif etmek ve menfaatler ve za
ruretler arasında bir muvazene tesis etmekle 
mükelleftir. Yalnız tek taraflı, yani yalnız 
alacaklıyı himaye edecek bir gaye ile mevzu 
ele alınamaz. îcra ve iflâs, içtimai bir hâdise
nin doğurduğu neticelerdir. Bunları umumi bir 
muvazene içinde, hak ve adil muvazenesi için
de mütalâa etmek, kanunu ona göre hazırla
mak yolunu bulmak lâzımdır. O yol üzerinde 
çalışıyoruz. 

3. Boşanma işleri üzerinde de duruyoruz. 
Bahsettiğim Usul Kanununun ihtiva ettiği hü
kümler arasında boşanma dâvalarını daha iyi 
bir hale getirecek hükümler vardır. Bundan 
başka Medeni Kanunun boşanma mevzuu üze
rinde de çalışılmaktadır. Yeni Hukuk Muha
keme Usulü lâyihasında boşanma dâvaları da 
göz önüne alınmıştır. 

Şu noktaları arzedeyim : 
1. Boşanma dâvasından evvel yapılan ve 

uzun zaman alan sulh teşebbüsü kaldırılmıştır. 
2. «Eşlerin dâvadan evvel altı aydan be

ri birlikte oturdukları yer mahkemesi» de bo
şanma dâvasına bakmaya salahiyetli sayılarak 
masraf ve zaman kaybı kaldırılmıştır. 

3. Dâvayı uzatmak için fazla şahit dinle
mek istiyen tarafın talebini hâkim kabul mec
buriyetinde kalmıyacak, bir kısım şahitlerin 
dinlenmesine karar verebilecektir. 

Adlî bünyemizin temel taşlarından biri olan 
Medeni Kanunun esas mahiyetinden hiçbir şey 
kaybetmiyerek, tatbikatın şeklinden mütevellit 
zorlukları, onlara münhasır kalmak üzere ter
tiplemek için çalışıyoruz. 

Geçimsizlik veya sair sebeplerle manen in-
hilâl etmiş olan bir aile birliğinin devamından 
cemiyetin de menfaati olmryaöağı aşikârdır. ' 
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! Buna mukabil kadının mukadderatını ve aile 

rabıtasını, kanuni kayıtlara bağlamak da zaruri
dir. İçtimai bir zorluğu, içtimai bir yara aç
makla tedavi etmek de yanlış olur. 

Şu halde meseleyi, hakka, adle ailenin şeref 
ve haysiyetine, çocuklara ve nihayet erkek ve ka
dının varlık ve şerefine uygun, bir halde düşün
mek ve.intaç etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, sayın soru sahibi, mah
kemelerin, iş çıkaramadığından, geç açıldığından, 
gel git ile vakit geçirildiğinden, zorluklara, müş
külâta mâruz kalındığından bahisle tenkit yap
maktadır. 

Mahkemelerin, rasyonel çalışması, mahkeme 
haricindeki icra, iflâs, tebliğ; celp işlerinin ve 
nihayet infaz işlerinin. matlûp olan süratle iş
lemesi, hulâsa bir kelime ile adlî ıslahatın ya
pılması bizim de üzerinde çalıştığımız yoldur. 

Yüksek Meclise arzettiğimiz kanunları, bil
hassa Usul kanunlariyle, Mahkemeler Teşkilât 
Kanununu kabul buyurursanız, geniş bir fe
rahlık temin buyurmuş olacaksınız. 

Bundan başka geçen gün kabul buyurduğu-
" nuz (kadrolar ve Yargıtay'da yapılacak genişlik 

her halde 1952 senesi adliyemizin tamamen de
ğil, fakat nispeten ferahlık duyacağı bir sene 
olacaktır, ümidindeyim. 

ALÎ PAHEÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; Sayın bakanın izahlarına çok te
şekkür ederim. Bu teşkilâtta esaslı bir ıslahat 
yapılacağını uzun uzadıya izah ettiler, teşekkür 
ederim. Fakat ne kadar olsa aradan iki seneye 
yakm bir zaman geçmiştir. Şimdiye kadar yapıl
ması lâzımdı; ama geç de olsa yine teşekkür ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar; halkın en başta gelen , 
şikâyetlerinden birisi de bilûmum mahkemelerde 
işlerin süratle yürümediğinden ve görülmediğin
den ve çok ağır gittiğinden, mahkemelerin tam 
saatlerinde işe başlamadığından sık sık şikâyet
ler yaplımaktadır. Bâzı hâkimler kasten muha
kemeleri uzatmakta, vatandaşları Hükümete kar
şı soğutmaktadır. Bâzıları da kifayetsiz, tecrü
besiz; bir türlü kararlar verememekte, mütema
diyen talikler ile muhakemeleri uzatmakta, va
tandaşları gel, git sürüklemekte ve üzmektedirler. 

ZlHNÎ BETlL (Tokad) — Mahkemeler se- . 
nin isnadından münezzehtirler. 

ALÎ PEHRÎ İŞERİ (Devamla) — Bu mil
let, bu meslekte çok tecrübeli, iktidarlı hâkim-
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ler ibagta görmek istiyor. Doğrusunu söylemek ı 
1 âzımsa adalet cihazımız çok bozuktur. (Soldan 
ve sağdan gürültüler) Adalet olmıyan yerde ne 
hürriyet, ne de muhabbet beklenemez. Vatandaş- '• 
lâr huzur ve emniyet içinde yaşayamaz. Adalet 
terazisi çok olgun, tecrübeli ve faziletli ellere 
teslim edilmelidir. Vatandaşın hâkime itimadı da 
kuvvetlenmelidiı. 

Bu hal böyle devam ederse vatandaşların ad
liye cihazına karşı emniyet ve itimadları gün 
geçtikçe azalmaktadır. Bu hata hâkimlerde mi, 
kanunlarda mı? Hem kanunlarda, hem hâkim
lerde... ' 

ZÎHNÎ BBTİL (Tokad) — Hâdise tasrih 
et, bir, meslek zümresine uluorta isnatta bulunma. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Misal ge
tireceğim. Elimde kuvvetli vesikalarım var. 

BAŞKAN —• Umumi konuşmayın efendim. 
ALİ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Hatayı 

yalnız bir tarafa atfctmiyelim. Mecliste bu kadar 
hukukçu arkadaş var. Bunu tetkik etsinler. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Bunları 
Parti Grupunda konuşalım. 

ALÎ FAIÎRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Hulâsa 
arkadaşlar, halk mahkemelerden sürat ve hare
ket, hâkimlerden de adalet bekliyor. îşini kolay 
ve çabuk neticelendirmek istiyor ve bunu bir 
buçuk senedir sabırsızlıkla bekliyor. Milletin 
daha fazla tahammülü yoktur. Vatandaşların 
huzur ve emniyeti ve memleketin selâmeti de bun
dadır. Artık milletin dediği olacaktır. Millet 
bizi buntin için, yani işlerinin kolayca görülmesi 
ve hakkinin meydana çıkması için göndermiştir. 
Millî iradeye ve millî hakimiyete dayanan bir 
Hükümet ve Meclisi de bunu yapmak mecburi
yetinde ve zaruretindedir. 

Meselâ bâzı hâkimler isabetli karar vore-
mezsek ve Temyize giderse Temyiz de bozarsa 
ve bu da sık sık tekerrür ederse tabiî hâkimin 
istikbaline ve terfiine mâni olacaktır. îşte bu 
sebepten' kararlar isabetsiz olacak ve Temyiz 
de bozacak korkusu ile mütemadiyen talikler 
yapılmakta mahkemeler de yıllarca uzamakta 
vatandaşlar da mutazarrır olmaktadır. Bu 
gibi hâkimleri tasfiye e'tmeli iktidârlı ve liya
katli ve faziletli olanlarını bırakmalıdır. Hâ
kimlerin kadrolarım doldurmakta bir mana 
yoktur. Kadroyu doldurmaktan ziyade kadınları
nı doyurmalı, mesai saatlerini ârtirmalı, ' âz 
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adamla çok iş yapmak parelerini bulmalıdır. Çok 
adam ile. çok iş görjilmüyor. Az adamla'çok'iş 
görmek ve ehline işi teslim etmekle bu işler da
ha iyi yürür kanaatindeyim, 30 liralık bir dâ-, 
vanm 3 sene dâvası sürüyor ve 48 celse devanı 
ediyor. Yüzde yüz alacaklı ve . haklı olan bir 
adam borçlu ile yarıyarıya sulh oluyor ve mah
kemeye gitmeye korkuyor. Zira içine düşerse 
çıkamıyor. Bir defa başladımı aylarca yıllarca 
devam etmekte sona ermemekte borçluyu hima
ye etmekte alacaklının canına tak dedirtmek-, 

i tedir. 
Çok temiz, dürüst kıymetli ve faziletli hâ

kimlerimizde büyük ekseriyeti teşkil etmekte
dir. Bütün Türk Milleti bu gibileri takdir et
mektedir. Bir vilâyette üç hâkim den, mütemadi
yen şikâyetler edilmekte fakat hiçbir , netice 
elde edilememektedir. Yine aynı vilâyette ağır 
ceza reisinden medhü senalar edilmektedir. 
Böyle hâkimler olursa idam kararını yerselken-?. 
di Cezamı kendim infaz ederim, ipimi , kendim 
çekerim diyen vatandaşlar pek çoktur. Btınlâr. 
da göğsümüzü kabartıyor. 

Boşanma ve hukuk dâvaları, 
Mahkemelerin çabuk bitirilmesi için boşan^ 

malarda, mahkeme içinde mahkeme demek olan 
ihtar dâvaları lüzumsuzdur. îhtar dâvaları kal
dırılmalıdır. Sulh teşebbüsleri dâvası kaldırıl
malıdır, gıyap kararları keza kaldırılmalıdır. 
Beyhude vakit ziyamı mucip olmaktadır. 

Bir kasabada bir boşanma dâvası 7 sene, 
diğeri dört buçuk sene sürmüştür. îki tarafı da 
maddeten ve manen öldürmüştür ve ocaklarını 
da söndürmüştür. Binlerce;misalleri,, numunele
ri meydandadır. 

Boşanma dâvaları-: 
Boşanma dâvalarının âzami; bir ayda karara 

bağlanması ve neticelenmesi, bilhassa ayrılma 
tarafının daha, ziyade tercihi tarafına gidilmesi 
memleket için ve züriyet ve ahlâk için daha fay
dalı olacağı muhakkaktır. Çünkü yıllarca boşa-
namıyan bir erkek vakitli ve genç ise derhal 
bir metres tutuyor, kadın da güzelliği ve genç
liği yerinde ise o da kendisine bir erkek met
res buluyor. îşte ahlâk, böyle sükût ediyor. Bu
na da Hükümet ve kanunlar sebep oluyor. 

Bunlardan çocuk olursa gayrimeşru sayılı
yor, nüfus kâğidıriı alamıyor, vâris olamıyor, 
cemiyeti yıkıyor. Bunlara meydan vermemek 
için boşanma dâvalarında sürat, cemiyeti kur-
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tarmak ve ahlâkı korumak için de yine acele 
ayırmaktan başka selâmet yolu yoktur. Metres 
hayatının da köküne behemahal kibrit suyu 
ekilmesi lâzımdır. 

İcra işleri : 
Ve Temyiz Mahkemeleri de çok uzamakta 

bunlara da bir çarei hal bulmak lâzımdır ve 
elzemdir. Millet masraflardan kaçmıyor, işin 
çabuk görülmesini istiyor. 

Temyiz dâvaları da : 
Karar çıkıncaya kadar yıllara mütevakkıf

tır. Hattâ bâzan temyizden kararların çıkması
na, ne dâvalarının ne" de davacının ömürleri 
bile kâfi gelmiyor. Fâniye kavuşuyorlar. 

Bir ay evvel şahit olduğum, iki vilâyet hu
dudunda işletilmekte olan bir linyit kömür ma
deni ocağının iki ortağı arasında da ihtilâf çı
kıyor, mahkemeye aksediyor bir sene muhakeme
si devam ediyor, nihayet temyize gidiyor, ora
da da kapanıyor, aylar, yıllar geçiyor, elan devam 
ediyor. Mezkûr ocak da muattal kalıyor. 70-80 ki
şi işsiz kalıyor, halk şiddetli kışlarda kömürsüz-
lükten donuyor. Bu yüzden millî servet metruk 
bir halde yatıyor. Bunun gibi birçok misaller 
vardır. Kim zarar ediyor? Hem millet hem Dev
let, hem memleket. 

Temyiz mahkemelerinde bu gibi kararlar üç 
ayı tecavüz etmiyecek şekilde ıslah edilmelidir. 

Nafaka dâvaları : Yürekler acısı olan icra
daki nafaka alacaklılarının en kısa yoldan tah
sil edilerek biçare alacaklılara derhal verilmesi. 
Bu da halkı üzmektedir. Sayın Bakandan bunu 
da nazarı dikkate almasını rica ederim. 

Mahkemelerde işlerin sürüncemede kalmadan 
seri bir şekilde bitirilmesi ve mahkemelere se
ve seve halkın gidebilmesi imkânlarının hazır
lanması. 

Halk Hükümete her hangi bir işini gördür-
meye giderken hâlâ ve hâlâ ürkmekte ve ekse
riya hırpalanmaktadır. Bu halin önüne geçilme
si esbabı da temin edilmelidir. 

Mahkeme ilâmının pek çirkin âdi kâğıtlara, 
bozuk imlâ ve silik yazı, okunaksız mühür dol
durulmaktadır. Bunlar ise asırlarca saklana
cak vesika olduğu, her birinin kıymet ve ehem
miyeti bulunduğu ve bunları istihsal ise bazan 
bir ömre kâfi gelmediğini, parasız da verilme
diğini, binaenaleyh, Adalet Bakanı bunu da na
zarı dikkate almasını, iyi kâğıtlar, temiz yazı
lar, doğru imlâlar ile ilâmların yazılmasını, es-
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ki ilâmların yanlarında mukayese yapılmasını, 

I hiç olmazsa vatandaş eline okunaklı bir ilâm 
alsın. 

Teminatlı hâkimler, bu ne iştir. İki senede 
bir terfi ederler, her hangi bir Devlet işi üs
telik verilirken Hükümete ve millete ait bir iş 
yaptırılırken Devlet teminat istiyor. Yani pe-

I sin depozito istiyor da neden millet işini göre
cek hâkimlere kendisi teminat veriyor. Bu im
tiyaz daha devam edecek mi1? Vatandaşlar aley
hine yapılan bu kanunların bir an evvel kal
dırılmasını sayın bakandan rica ediyoruz. Mi-

| sal; (60 000 nüfuslu bir kazada altı kişi lehin
de bulunmıyan bir hâkim hakkında senelerce 
şikâyetler, müfettiş raporları aleyhinde.. Yine 
yerinden atılamıyor. Teminatlı imiş. Nihayet 
teşkilâtı kaldırmak suretiyle hâkim de kalktı. 
Fakat bu hâkim dört bakan değiştirdi.. Ondan 
sonra da gitti. 

I İcra işleri; icra dairelerine behemehal bir 
kâtip kadrosu verilmelidir. Zira icra dai
relerinin bir memurla yürümesine imkân 
yoktur. Hacze giderler, dairesi kapalıdır. 
Bankaya gider, dairesi kapalıdır. Mali
yeye gider pul lâzım olur, dairesi kapalı
dır. Postahaneye para almak için, yatırmak 
için gider dairesi yine kapalıdır. Bütün mua
melesi müddete tâbidir. Müddetle biter. İcra 
memuru köyde olduğu zaman vatandaş mutlak 
surette vermek mecburiyetinde olan.itiraz di
lekçesini veremez, keyfiyeti ispat edemez, işler de 
zıyaa uğrar. Müddetinde ben icraya gelmiştim 
fakat siz yok idiniz. Derse de inandıramaz, 
inansa alacaklının belki hakkına müessir olur. 
Bunun için behemehal.bir kâtip kadrosu veril
melidir. 

ter a işleri: Para, pul, evrak üzerinde mua
mele sekiz, on türlü defterlerinin kanun daire
sinde bir tek memur tarafından bu kırtasiyeci
lik tahtında tutulmasının imkânı yoktur. Bu-
na mukabil mürettep ağır ceza mahkemelerin-
deki ceza başkâtiplerinin işleri yok denecek 
kadar azdır. Halk ile de alâkası yoktur. Esa-
.sen bütün ceza ilâmlarını kâtipleri yazar ve 
infaza da kâtipleri verir. Nihayet katiyet kes-
betti - kenarına bir formalite icabı ceza başkâ
tibinin imzadan gayrı bir işi yoktur. Bu kad
ronun mürettep asliye mahkemelerinden alına
rak diğer mühim ve daha mübrem olan bu işle-

l re verilmelidir. 
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Adliyederi halkın dilekleri1 :''• I 

' 1. 'Mahkemelerin sürüncemede bırakılmıya-
rak gelişigüzel sebepsiz taliklerin behemehal 
önlenmesine ;bu şekilde kanunlar çıkarılması; 

2. Bilûmum mahkemelerin muayyen saatler
de muhakemelerinin başlanmasının temini. Ev
raklarınız mütalâa edileceği münasebetiyle va
tandaşların muhakemeleri iki, üç ay sonraya 
atılıyor. Bu yüzden bütün işler uzayıp1 gidi
yor. icabına bakılması; . 

3. Mesai saatlerinde büyük ve küçük her 
memurun vazifesi başlarında bulunması ve me
sai saatlerinin günde sekiz saate çıkarılması; 

4. Halkın mahkeme koridorlarında ve Hü
kümet salonlarında fuzuli yere bekletilmiyerek 
işleriyle yakından alâkadar olunması yani bu
gün git yarın gel siyasetine artık bir nihayet 
verilmesi, kırtasiyeciliğin kökünden kaldırılma
sı elzemdir. 

5. Mahkemelerde gerek hukuk ve gerek ce
za ve icra dâvalarında bütün delâil ve şahitleri
nin birden vererek zaman zaman şahit ve delâil 
göstereceğim diye mahkemelerin uzatılmasını 
istiyenlerin bu hareketlerine karşı önleyici ted
birler alınması ve kanunlarda bu yolda değişik
likler yapılmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKAM RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — Efendim; gayet kısa bir 
rakam söyleyip ineceğim. 

Elimdeki ihsai cetvele nazaran 1946 - 1950 
senelerine nazaran 1951 de yekûn itibariyle 350 
bin dâvayı daha fazla çıkarmış bulunuyoruz. 
Kadromuzda hiçbir değişiklik olmadığı halde 
bu miktar dâvayı evvelki senelere ilâveten da
ha çabuk intaç etmiş vaziyetteyiz.. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Daha evvel 
hâkimler çalışmıyor muydu? | 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Devamla) — 
Ben eskiden çalışmıyorlardı demedim. Bu de
fa yapılan kadro değişikliği itibariyle bunun 
1952'senesinde daha da geniş ola'cağı tabiîdir. 

Esas meseleye gelince; onlar da bir sistem 
ve kanun değişikliği işidir. Bu husustaki ka
nunları Meclise vermiş olduğumuzu arzederim. 

' 2. —; Hatay Milletvekili Hasan Reşit Tan-
kut'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
Refik Koraltan'ın, Samandağı İlçesindeki beya
natına dair sorusuna Adalet Bakam Rükneddin I 
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NasuMoğlu, Meclis 'Btişkani Rtifik iK'öraltMPlve 
Başbakan Adnan Menderes'in sözlü}"cevaplan 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi Başkanı îçel Millet

vekili Refik Koraltan seçim bölgem olan Ha
tay'ın Samandağı'nda kendilerini karşılamıya 
gelen halka hitap ederken, 1946 seçimlerinde 
sabık iktidarın kullandığı jandarma ve polisi 
müstevli Fransız Hükümetinin kullanmış oldu
ğu Ermeni jandarma ve polisiyle mukayese 
ederek Halk Partisi jandarma ve polisinin da
ha zalim ve menfur olduğu sözünü sarfetmiştir. 

Refik Koraltan'ın bu sözlerinde Devletimi
zin silâhlı emniyet kuvvetlerini tahkir mânası 
yok mudur? 

Seyahate iştirak eden matbuat mümessilleri
nin de belirttiği bu, kanuna aykırı fiil hakkın
da yetkili merciler ne muamele yapmıştır? 

Bu sorumun Adalet Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
. , Hasan Reşit Tankut 
(Bir soru daha var, onunla birleştirelim ses

leri). ' 
BAŞKAN — Ayrı bir soru olduğu için sı-

rasiyle cevaplandırılacak. (Aynı mealdedir, 
birleştirelim sesleri). Cavit Yurtman Burada 
mı? Burada yoklar. Soruları birleştitemiyece-
ğİZ. : ' - • • , • • • ' ' • • . ! • ' 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU
HÎOĞLU (Edirne) — Hatay Milletvekilleri Ha
san Reşit Tankut ve Dr. Cavit Yurtman arka
daşların sualleri meal itibariyle birbirinin ben
zeridir, her ikisini birleştiriyorum. 

BAŞKAN — Cavit Yurtman burada yoklar 
efendim. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU
HÎOĞLU; (Devamla) — Samandağı'nda yapıl
dığı iddia olunan konuşma; hakkındaki sual 
takrirleri münasebetiyle mesele üzerinde tet-
kikat yaptık. 

Mevzuatımız muvacehesinde iddia olunan 
mahiyette bir hareket mevcut ise, ya mahallî 
savcılık harekete geçer, bu takdirde takibat 
yapılması bakanlığın iznine bağlıdır, yahut 
bakanlık doğrudan doğruya takibat yapılması
nı ister. 

Bu konuşma hakkında mahallî adalet teş-
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kilatı,;,targ:|çndan-Î kanunj^nuameleyi mucip bir 
hal olduğuna dair bakanlığa her,hangi bir işar
da bulunulmadığına göre, ortada bir suç ba
his mevzuu değildir. 

Diğer taraftan, bakanlığımız da meselede 
bir suç unsuru görmemiş olduğundan harekete 
geçilmek lüzum ve ihtiyacı görülmemiştir. Bun
dan başka bu konuşmayı yaptığı iddia olunan 
zat, iddia olunan sözleri söylemediği hakkın
da zamanında lüzumlu tekzibi gazetelerde yap
mış bulunmaktadır. Konuşmanın maziye, baş
ka bir devre, büsbütün başka mahiyette bir 
zamana ait tenkidlerden ibaret bulunduğu aşi
kârdır. Bu lenkidler, ne hususiyle zabıtayı 
veya her hangi bir devlet idari şubesini veya 
müessesesini istihdaf eder bir vasıfta, değil, 
sadece cümlenin malûmu olan bir zihniyet ve 
bir sisteme ve bunların neticesi olarak tekev
vün eden o zamanki hâdiselere racidir. (Sol
dan bravo sesleri). Bundan dolayı adlî taki
bat bakımından harekete sebep yoktur. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. (Soldan bravo sesle
ri, alkışlar). 

HASAN REŞÎT TANKUT (Hatay) — Sayın 
arkadaşlarım; Adalet Bakanı lütfettiler, cevap 
verdiler. Fakat bu cevapları beni tatmin etmedi. 
(Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; müsaade buyurun, 
konuşsunlar. 

HASAN REŞlT TANKUT (Devamla) — 
Eğer meseleyi iyi tahkik etmek isteseydi veya 
işin üzerinde biraz bulunsaydı kendisi de bu işe 
inanmaya mecbur olurdu. Katî ve sarih bir 
neticeye varmadıkları anlaşılıyor veyahut maka
mın büyüklüğü, şahsın ismi ve saire kendisini 
böyle bir ifade kullanmaya mecbur etmiştir. (Sol
dan: Gürültüler, öyle şey yok sesleri) 

Şimdi müsaade buyurursanız Sayın Cumhur
başkanının beraberinde olarak benim eski dos
tum ve arkadaşım Refik Koraltan Hatay'a gittiği 
zaman, orada iskenderun'dan başlıyarak ağzını 
hiç açmadığı, halde, 46 seçiminde kaybettiği Sa
mandağ'ına varırvarmaz, Cumhurbaşkanı ile 
Hükümet binasına girdiği vakit merdivenin ba
şında geri dönüp halka; aynen şu cümleleri sarf-
etmiştir; «46 senesinde zulüm vardı!» demiştir. 
(Soldan, «vardı ya, yalan mı» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN— Müsaade buyurun arkadaşlar. 
Hatibin sözünü kesmeyin, konuşsunlar. 

Siz devam buyurun. 

.•1952 0 : 1 
I HASAN REŞİT TANKUT;d (Devamla) — 

«1946 da zulüm vardı..» (Soldan «vardı, vardı, 
I orası doğru» sesleri) 
I «... Odevrin... (Gürültüler) O, devrin idaresi 

sizin zulümünden müşteki olduğunuz müsteyli 
Fransızların, Ermeni jandarma ye polislerinden 
daha menfur idi» demiştir. (Soldan, doğrudur, 
sesleri) 

REFİK KORALTAN (İçel) — Şimdi doğ
rusunu öğreneceksin! 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla,) — 
O akşam telefon açıldı, orada hazır bulunmuş 

• olan üç arkadaş tuttukları noktaları bana harfi
yen naklettiler. İki gün bekledim. Arkadaşım 
Doktor Cavit Yurtman geldi, Cavit Yurtman 
Devlet Başkanı ve Meclis Başkanına hürmeten 
maiyetlerine girmiş bulunan arkadaşlarımızdan-
dır. O da aynen Refik Koraltan'm bu sözleri 
söylediğini nakletti. Hattâ Refik Koraltan ken
disini görünce «Doktor, öyle değil mi» dediği 
zaman, mübalâğa ediyorsun Beyefendi diye ba
ğırdığını söyledi. Bu tanıkların ifadelerini işit
tikten sonra gene intizarda bulundum, ağzımı 
açmadım. Vaktaki Refik Koraltan matbuatta, 
«Ben bunları söylemedim ama söylersem ne çıkar» 
dedi; o zaman kendi dairei intihabiyem bulunan 
ve bana oy vermiş olan Hatay'a karşı mahcup 
vaziyete düştüm. Demek ki söylese ne çıkarmış? 
(Gürültüler). 

Refik Koraltan ben öyle yaparım, ne çıkar 
derse, her şey çıkar! (Soldan gürültüler). Bu
nun mânası, «Ey oy sahipleri, ben Meclis Baş
kanı olarak geldim, karşınıza dikildim, yarın 
size her şeyi yaparım» dır. (Soldan şiddetli gü
rültüler) Bunun mânası, benim anladığıma göre, 
hepimizin iç emniyetini muhafaza eden uyku
muzu bekliyen silâhlı emniyet kuvvetlerine ha
karettir. (Soldan şiddetli gürültüler) Ve ben 
bunu böyle kabul ediyorum. , (Hâşa sesleri) 
(Soldan gürültüler) Ne buyurdunuz? 

(Hatip bu noktada kahkaha ile gülmüştür). 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Ay

dın) — Anlıyorsun ya beyhudeliğini işin 
HASAN REŞÎT TANKUT (Devamla) — 

Bu fiil Türk Ceza Kanununun 159 ncu madde
sinde ifade edilen şu şartların içindedir. «Türk
lüğü, Cumhuriyeti, B. M. Meclisini, Hükümetin 

I mânevi şahsiyetini; bakanlıkları, Devletin askerî 
1 veya emniyet veya muhafaza kuvvetlerini veya 
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adliyenin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve I 
tezyif edenler..» I 
. RİFAT ;ÖZDEŞ (Kırşehir) — Ya alenen oy J 

çalanlar?.. (Gürültüler) 
HASAN REŞİT' TANKUT (Devamla) Neyi 

çalanlar?.. * , 
RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Reyleri mil

letin hakkını çalanlar?... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ri

ca ederim... 
HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — Ar

kadaşlar, müsaade buyurun, sakin olun, bütün 
milletin kulağı burada, bizi dinliyor, bu konuş
malarımızın tesiri vardır, (öyle' öyle sesleri). 

Şimdi 1946 senesinde Halk Partisi zulüm et
miştir. (Soldan bravo sesleri) Samandağmda 
o vakit Halk Partisi adaylarına verilen oylar, 
zulüm yapmadığını kabul ettiğiniz 1950 sene
sinden 3 bin oy daha azdı. Eğer 1950 senesinde 
zulüm olduğunu ifade ediyorsanız huzurunuz 
bunu tekzip eder. Buna rağmen 1946 senesinde 
Samandağmda olan oy„. (Soldan Gürültüler) 

BAŞKAN ;— Rica ederim hatibin sözünü 
kesmeyin, siz de Hasan.Bey, karşılıklı konuş
maya mahal bırakmayın. 

HASAN REŞİT TABKUT (Devamla) — Ben 
anladığımı anlatayım, siz de bildiğinizi söyle-

Refik Koraltan'm oradaki konuşmasında iki 
hedef vardır: Birincisi Halk Partisini tezyif et
mek', küçültmek ki buna siz de alıştınız, biz de, 
bütün dünya da alıştı. (Soldan bravo sesleri) 
(Gülüşmeler) Her hangi bir hatibiniz, bir kür
süye çıktığı zaman besmele yerine, Halk Parti
si şöyle etti, böyle etti, zulüm etti diyor. Küfür • 
ediyor. Sonunda da yine aynı nakaratla bitiri
yor. Fakat, artık halk sizi mankenler gibi dinli
yor. Bunlara biz de alıştık, biz de dinliyoruz, fa
kat içimize atıyoruz. Bu içe atma ağır bir şey
dir. (Soldan şiddeli gürültüler) 

BAŞKAN — Mevzu üzerinde konuşun efen
dim. . . ' . ' , ' 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — 
Polisi, jandarmayı tahkir ne demektir dostum 
Refik Koraltan? O zaman menfur gördüğü kim
seler bugün,elinizde gene menfur olabilirler. 
(Soldan gürültüler). . 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Zihni
yet değişti zihniyet, kafaların içi değişti! .1 

İ952 O i l 
HASAN REŞİT' -TANKUT^'^D^âmla ' )"^ 

Genç arkadaşlarım, onu bir günde, iki günde ya
pamazsınız, zih'hlyet değişmesi asır ister. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Serl'ini 
yaparsın sırtındaki kamburla? 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayınız. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — O adam
lar menfur değildir, o zaman o adamlara veri
len emirler menfurdur. 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — 
Sayın Refik Koraltan arkadaşıma bu ilçede bir 
daha bu zulmü irtikâp etmemesini temenni 
ederdim. Bu ilce halkı tek kelime Türkçe bil
mezken Türküz dediler. Bunlar bugün de Türk
lüğe bağlı, memleketsever ve Hükümete itaat
kârdır. Bunlar Devlet Başkanı, Meclis Başka
nı geldi diye toplandılar ve orada onları dinle
mek için can attılar, fakat yalnız 1946 yi konuş
tular. 1950 yi biz kazandık, 1954 ü de siz ka
zanabilirsiniz. (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade edin hatip konuşsun. 
HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — 

Efendim, Samandağ Kazası Suriye 'nin Kesep 
Köyü ile hemhuduttur. Bu köyde kesif bir Er
menilik vardır. Çeşmesi, tarlası, meraları müş
terektir. Bir nefret için vahidi kıyasi aranır
ken 10 kilometre ilerisindeki insanların ismi 
anılmamalı idi. Refik Bey bu kadarını düşüne-
miyecek kadar hafif bir insan değildir. Fakat 
bu gafletine hayret etmemek de elden gelmiyor. 

Benim anlayışım, sayın dostum Refik Ko
raltan bunu orada, bu ilçede - ki seçim muva
zenesinde daima ağır basmaktadır - onlara bir 
gözdağı vermek için yapmıştır. Eğer kendisi 
bu basın toplantısını yapıp da beyanatı sırasın
da - bunlar belki mübalâğa ile telâkki edilir -
ben böyle bir şey kasdetmedim, dese ve «desem 
ne olur?» çalımını savurmasa idi bu işin üze
rinde ne düşünecek ve ne de huzurunuzu bu 
kürsüden taciz edecektim. 

REFİK KORALTAN (İçel) — İsmim mev-
zuubahi-s öldü, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, (öteki de konuşsun 
sesleri). 

REFİK KORALTAN (İçel) — Cavit Bey ar
kadaşımız da lütfen konuşsun. 

BAŞKAN — Gelmemişler efendim. 
REFİK KORALTAN (İçel) — Hasan R. Tan-

kut arkadaşımızı dinlediniz. Hakikatlar büyük-
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türf şBşaşfin. arkadaşımı^[gördüğünüz gibi çok zor
luk içinde idi. Dili ile kalbi ahenkli bir şekilde 
işlemiyordu. Ve sıkıntı çekiyordu. ^Bravo ses-

O da bilir ki, uzun yıllardan beri yakından 
tanıdığı Koraltan, memleket dâvalarında, millet 
işlerinde her zaman eıl ileriyi gören ve o uğurda 
gerektiği zaman varlığını feda edecek olan bir 
arkadaşıdır; onu yakından bilir. Esasen kendisi
nin dili ile vicdanının hemahenk olarak işlemedi
ğinin delili, gayriihtiyari sarf ettiği bir kelime 
oldu. Ona edebiyat dilinde, hakikat dilinde «in
takı hak» derler. .. 

1946 da zulümden bahsolunabilir dedi, buna 
yakın bir kelime sarfetti. '. 

Arkadaşlar, bu arkadaşın da vicdanını tat
min etmek, müsterih kılmak için oradaki konuş
mamı arzedeceğim: . 

Hakikaten 1946 seçimlerinin yurdun dört 
köşesinde nasıl yapıldığım, hattâ umumi seçim
lerden sonra yapılan köy muhtar seçimlerinin de 
ne şekilde, yapıldığını tarihini bilen, yurdunu 
bilen, istiklâlini düşünen her vatandaş gibi Ha
san Reşit Tankut da içinden bu azabı duyanlar
dandır. O hailevi kara günleri ve o tarih boyun
ca yapılan işleri tekrara niçin icbar ediyorlar? 
onu bir tarafa bırakalım. 

1946 dan evvel Cenup bölgesinde bulunuyor
dum. Seçim kampanyası başlamıştı. Sık sık Ha
tay'a gidip geliyordum. Hatay'da Demokrat Par
ti teşkilâtının kurulduğu günlerdedir. O asîl, va
tanperver hudut bekçilerinin, kahraman Hatay
lıların içinde bulunuyorum. 

O sırada kim Demokrat oldu ise, kim yeniden 
yurdun dört köşesini kaleleştirmek için, mânevi 
bütünlüğü sağlamlaştırmak için yeni başlıyan 
harekete katılmış ve bu katılış çığ gibi yürümüş 
ise, Hatay'daki vatandaşlar da aynı heyecanla 
bu teşkilâtın etrafında toplanmış bulunuyorlardı. 
Günler oldu ki, bu teşkilâta yardımlarından do
layı ayrı ayrı, şehirli ve köylü vatandaşlar tâzib 
edildi. 

Derhal şunu kaydedeyim ki, o günkü sistem 
ve zihniyetin şiddetli tazyiki altında bulunan, ic
ra vasıtalarından bâzıları, o günkü sistem ve 
zihniyetin icabı olarak, vatandaşları hakikaten. 
çok tazyik etmişlerdir. Hattâ o tazyik şekilleri 
yurdun şurasında burasında duyulduğu işitil di-
ği gibi aynı şekilde orada da oluyordu. Hattâ 
bir talihsizlik eseri olarak Ilatayda daha sık, da-
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I ha kesif ve daha çok şiddetli yapılıyordu, işte 

o günlerde vakit vakit Hataylı, Ântakyalı vatan
daşlar gelerek hakikaten yürekleri "titreten bir 
ifade ile mâruz kaldıkları tazyik ve işkenceyi 
söylüyorlardı. ; 

ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — 
Hatay'ı kurtarmak için canla başla çalıştıkları 
zaman Hataylılar ... 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Abdür-
rahman Melek arkadaşım sabırlı olsun. Eğer he
yecanla benim sözlerimi takip fırsatını bula-
madılarsa ben tekrar etmek sıkıntısına katlanı
rım. Hataylıları « kahraman hudut bekçisi » 
diye vasıflandırdım. (Evet, doğru sesleri). Ve 
işte bundan dolayıdır ki, Hataylılar daha sağ
lam olmak, hududun manen de bütünlüğünü 
sağlamak için bu yeni hamlenin etrafında severek, 
heyecanla, akın akın gelip toplanmış bulundu
lar. Orada o günkü iktidarın mümessili olarak 
hazır bulunan ve orada terbiyemize siyasi ahlâ
kımıza ve kürsünün büyüklüğüne yakışmıyacak 
olduğunu takdir ettiğim fiil ve hareketlerde bu
lunan ve halen huzurundan dışarıda kalmış olan 
yani burada bulunmıyan adamlardan ismen 
bahsetmeyeceğim. 

Fütursuz, kinli ve inatçı olarak siperde bek
lediği sabit olan ve millet tarafından verilmiş 
bir hükümle halen burada olmıyan birkaç kişi 
de, yine Hatay'ın talihsizliği yüzünden o işler
de ve o hareketlerde bulunmuşlardır. Arkadaş
lar, seçimlerden evvel ve seçimler sırasında 
göz yaşilariyle bana müracaat edenler, oldu. 
Meselâ, Yayladağ'nidan bir vatandaş geldi. 
dedi ki ; «Orada bulunan jandarma kumandanı 
tabancasının dipçiği; ile başıma vurdu. Yay
ladağ'ı Kışla Köyünden bir vatandaş, Reyhan
lı'dan bir vatandaş, Süveydiye'den ve hattâ 
bizzat Antakya'nın içinden vatandaşlar, velha-
sılı gezdiğimiz, gördüğümüz ve kendileriyle 
karşılaşma talihine mazhar olduğumuz vatandaş
lara daima şunu söyledik, zaten bu partimizin 
parolası ve kararı idi, dedik k i ; «Vatandaşlar; 
mücadele çetindir ve çetin olacaktır ama bir şeye 
dikkat edeceğiz: Evet dövüleceğiz, çeşitli iftira
larla karşılaşacağız, bizi işkence halinde tâzip 
edecekler fakat buna k a m parolamız şudur: 
Bir yanağınıza şamar yerseniz öteki yanağınızı 
da uzatacaksınız, oraya da vururlarsa, niçin 
vuruyorsun, günahım nedir, ben reyimi kul-

| lanaeağım, siyasi varlığımın icâbını yapacağım, 
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siyasi hakkımı kullanmak suç mu? Niçin darılı-
yorsun, niçin hakaret ediyorsun. ' Unutma ki, 
.adalet huzurunda yapacağın suçlar sorulacak- . 
tır diyeceğiz. (Soldan, sorulmadı sesleri) Şura
da burada tazyik ve işkence yoliyle harekete 
geçilen suçlar... Bu milletin vakarlı, adaletli, 
necip duygusu ile fikir ve kanaatinin olgun 
bir görüşü... Hepinizin ve hattâ bütün milletin 
bildiğiniz gibi tazyik ve suçları sabru sükûnetle 
karşılamışızdır. Ondan dolayıdır ki, zafere kı
sa zamanda kavuşmak imkânı hâsıl olmuştur. 
Arkadaşlar memleketin siyasi tarihini hepiniz 
bilirsiniz ister yukarıdan, ister halk tarafından 
ne zaman hamleler yapılmışsa, iktidar daima 
karşısındakiler! kızdırarak, öfkelendirerek, ni
hayet bir yerde fiilî bir hareket ikama vesile 
vererek o asîl teşebbüsleri önlemeyi bilmiştir .Bi
zim nesil, tarih boyunca, lâakal yarım asırdır, 
mücadele tarihinde bütün bu metodları içinden 
gördü. Şimdi Türk Milletine parola olarak sa
bır ve tahammül tavsiye edilmişti. 

Şimdi asıl meseleye geliyorum, işte böyle 
hakikaten melal ifade eden hailenin, bir haile 
destanı olan bu hâdiselerin içinde yaşıyan bir 
vatandaşınız sıf atiyle çok mesut, huzur içinde, 
rahat, medeni hayatı refah içinde, manen em
niyet, teminat içinde bir devre içerisinde bil
diğiniz gibi Hatay'a ziyaret vâki oluyor. 
O gün hususi konuşmalarımda da söylüyorum, 
yanıma gelenler neşeli idiler. Arkadaşlar; hepi
nizin bildiğiniz, duyduğunuz gibi, millet şunu 
söylüyor; hiçbir şey yapılmamış olsa dahi bu 
1950 inkılâbının, bu milletin umumi hayatında 
yarattığı büyük bir itimad ve emniyet havası 
var, Elhamdülillah artık huzur içindeyiz, bize 
hürmet ediliyor, diyorlardı. 

işte bizzat hakarete uğrayan, işkence altında 
inliyen vatandaşlardan, vakit, vakit, odama gele
rek; yolda rastladıkları vakit, işittiğim sözler 
bunlar idi.. Allah razı olsun bu günlere kavuş
tuk, tavsiyelerinize uyduk, sabretmesini bildik, 
hürriyete kavuştuk, işte böylece, hakikaten vic
danen, en geniş ölçüde, memleketini seven, her 
vatandaş gibi bu gıdalarla beslenerek ertesi gü
nü Samandağı'na gittik. Şurasını ilâveten ar-
zedeyim ki; daha evvel de oraya gitmiştim. Ora
daki vatandaşların birçokları Türkçe bilmiyorlar. 
Kabahat o vatandaşların değil, kabahat o zamanki 
idarenin, öğretmemişler... O zaman yapılan bir 
toplantıda, biraz da işin gülünç tarafı, beni ko-
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i nuşturmamak için yapılan bir tertip kargışında 

kalmıştım. Maksat tahrik ederek bir hâdise çı-
kartmak ve, beni konuşturmamak... Ben konu
şurken şayanı hürmet yaşlıca bir zat, yaşasın, 
padişahım filân efendi dedi Belki bilmiyor, öğ
retmişler. Ben gülerek dedim ki,.böyle şey olmaz. 
(Padişah) kelimesi hemen hemen yarım asırlık 

bir zamandan beri siyasi hayatımızdan, umumi 
hayatımızdan siyasi ve umumi lügat kitapları
mızdan silinmiş, tasfiye ediİmiş çıkmıştır,. böyle 
birşey yoktur. O telkin eden zat kimse, filân zat, 
yaşasın dedi. Ben de; bu duaya ben de amin de
rim... Ama yarı yarıya dedim. Memlekete her 
hizmet eden memleket evlâdı elbette yaşasın, 
onun için ben de yaşasın diyorum, her za
man da bu böyle olmalıdır. Ama biz onun idare 
ettiği siyasetle mücadele ettik, işte o zihniyet ya
şamasın ve yaşamıyacaktır. Ve böylece konuşup 
gülüştük. Abdürrahman Melek arakdaşımı tatmin 
etmek için arzedeyim, Süveydiye, şimdiki adı 
Samandağı, bu adı da pek beğenmiyorlar... bura 
halkı arkadaşlar çok masum çok temiz insanlar. 
Dil bilmedikleri için ne telkin yapılırsa öyle ha
reket ediyorlar. Buna rağmen seçimin yapıldığı 

I 21 Temmuz 1946 günün cehennemi sıcakta arala
rında gezdiğim zaman pek çokları meyus idiler. 
Demokrat Partiye girmiş olanlar, yanımıza geli
yorlar, akibetimiz ne olacaktır diye soruyorlardı. 
Onlara da aynı parolayı tekrar ediyordum, sab
rediniz. Ben Hatay'da bütün seçim dairelerini 
geziyordum. Seçim değil, başka bir âlem. Jandar
manın elinde silâhı, sünufu selâseden, jandarma
sı, askeri, hudut kuvvetleri.. Sanki o memlekette 
bir ihtilâl varmış gibi köylerde, sokaklarda dola
şıyorlar. Sakin olunuz diyorum. Zaten bu bas
kılar, bu tazyikler ve bugünün fiilî hareketleri
dir ki, millî vicdanı daha kısa bir zamanda topr 

yekûn harekete geçirecektir,... müsterih olun, git
tiğimiz yol doğru yoldur, dedik, geçtik. 

Yine o günlerde idi arkadaşlar; 21 Temmuz 
I 1946 seçimlerine takaddüm eden günlerde idi, 

Antakya'ya teşrif edenler bilir, Harbiye Bucağı
nın Battiaya Köyünde bir hâdise oldu. Harbiye 
Bucağı C. H. P. Başkanı yanma iki üç jandarma 
alarak gidiyor, bu Battiaya Köyü Asi Nehrinin 
Şark kısmında, orada tasnif yapılıyor, kim Halk 
Partili, kim Demokrat diye. Bu şekilde ay
rıldıktan sonra gelsin sopa... 

Öyle bir şekil alıyor ki, tahammüllerin f evkin-
| de. Hattâ o köyde o gün, Cumhuriyet Halk Par-
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tisinden "olan vatandaşlar üzülüyorlar. Allah as
lana yapmayınız; günahtır, diyorlar. Burada dos
ya var, eğer tahammülünüz varsa 24 saat oku
yayım. Bir defa daha o hailenin içine girersiniz 
ve vicdanınız tekrar feveran, haline gelir.. . 

Şimdi, haber alıyoruz, Battiaya Köyüne tek : 

rar jandarmalar geliyor.. Gelen jandarmalar, va-
sıtalariyle vatandaşları Asi Nehrinin Garp kıs
mına geçiriyorlar. Sabaha kadar dayak faslı baş
lıyor. 

Hülâsa, işte böylece geliyorlar. Diyorlar ki, 
ne yapacağız?. Halimiz nice olacak?. Biz bun
dan evvel karanlık bir devir yaşadık, seçim
ler oldu, o zaman da tazyikler olmadı değil, ya
pıldı, fakat işkence şeklinde umumileşmiş ma
hiyette vakalar - tektük vardı - olmadı diyor
lar. Ben yine kendilerine, sabırlı olunuz diyo
rum. ( 

Arkadaşlar, iskenderun ile Antakya arasın
da bir nahiye merkezi vadır, Belen Nahiyesin
de bir nahiye müdürü niçin demokrat oldun di
ye 3 - 4 vatandaşı hayvan yemliğine bağlıyor, 
aç ve biilâç bekletiyor. Zabıtlar burada dos
yada, bunlar birer vakıadır. 

1!946 seçiminden sonra Hataylı vatandaşlar 
o zamanki Devlet Reisine, Hükümet Reisine, 
alâkalı mesul makamlara diyorlar ki, burada 
şimdiye kadar görmediğimiz zulümle karşılaş
tık, buraya bir tahkiki mezalim komisyonu 
gönderin, diyorlar. Hükümet dosyasında da 
var bu telgraf, burada da, bu dosyada da var. 
Şimdi böyle bir heyulanın içinden çıkan ve An
takya'nın hakikaten çok ıstıraplı 'günlerinde 
beraber yaşıyan bir vatandaş sıfatiyle diyorum. 
Aradan kısa bir zaman geçmiş, herkes şen, ha
yatından memnun, kazancından memnun, ya
rınından memnun, her halinden memnun bir 
kütle karşısmdasınız; hamdolsun kurtulduk di
yorlar. Böyle ıSamandağı'na igiderken kafile 
kafile köylülerle karşılaştık. Türkçeyi konu
şabilen vatandaşlar masum bir ifade ile pürüz
süz bir ifade ile arzettiğim bu necip duyguları
nı Devlet Reisine de söylediler. Samandağı'na 
girdik, işte biraz evvel bahsettiğim muhterem 
ihtiyar karşıma geldi. Arkadaşların ifadesine 
göre demokrat olmuş. Demokrat olmuş, onun 
üzerinde değilim. Yanıma geldi, Allah razı ol
sun «kül'lühüm tayyip» dedi. Yani hepimiz iyi
yiz. Benimle şakalaşırken herkes memnundu. 

Arkadaşlar görmüşlerdir; pürüssüz bir he-
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I yeeanın içinde idik. Ben yürüyerek giderken 
beni tanıyan birçok kimseler konuşmamı iste
diler. . * 

Arkadaşlar, şimdi Hasan Reşit Tankut'a 
itimat gelmesi için söylüyorum, vaziyeti şöyle 

I bir tahlil ediyorum. Ben neredeyim? Saman-
dağı'nda, iSamandağlılar arasında.. Neden bah
sediyorum? Geçmişte seçim zamanlarında, 1946 
dan evvel köy muhtar seçimlerinde ve sairede 
yapılan haksızlıklardan bahsediyorum. Yani, 
bir defa ben Fransızlar,: zamanında orada bulu
nan bir adam olmalıyım ki, şahit olduğum hâ
dise üzerine parmağımı koyarak böyle yaptılar, 
şöyle yaptılar diyebileyim. Şimdi daha fazlası 
oldu diyeyim. 

Bir kere meselenin bünyesi-buna müsait .de
ğildir. •• insafınıza müracaat ederim. Ben hi-
kâyeihal filmazi olarak diyorum ki, bana şöyle 
dediniz, şöyle dediniz, şöyle dediniz; ben de si
ze sabırlı olunuz, mütehammil olunuz,. metin 
olunuz, bu devir geçecektir... İşte milletin ira
desi tecelli etti, büyük millet çoğunluğu ile onu 
izhar etti, reyi ile itimadı ile bu iktidar kurul
du. O günden bugüne üç dört seçim oldu, kısmî 
seçimler oldu, size sorarım o gün gördüğünüz 
tazyik ye işkencelerden bir tanesi oldu mu, asla 
olmaz ve olmıyacaktır, dedim. 

O menfur hâdiseler, dikkat et Hasan R.eşit 
Bey, bir daha tekerrür etmiyecektir. Bunun te
minatı Türk milletinin iradesidir, sizlerin irade
sidir. (Soldan bravo sesleri.alkışlar.) 

Hasan Reşit arkadaşım müsterih ol, Koral-
tan arkadaşın hayatını her memleket çocuğu 
gibi hiç değilse sizin kadar bu memlekete vak
fetmiş onun tarihi ile, onun mazisi ile, onun 
asaleti ile övünmeyi bilen, ondan zevk alan bir 
memleket çocuğudur. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 

Orada hikâyeihal filmazi kabilinde o gün
kü sistem ve zihniyetin maalesef bilmiyerek, is-
temiyerek aleti olan jandarmalar, oraya mün
hasır olarak, bâzı yerlerde şu gibi ve bu gibi 
fenalıkları ika ettilerse onlar bir daha tekerrür 
etmiyecektir. 

Niçin? 
Sizin iradeniz bu gibi fenalıkları, hakikaten 

tarihe mal olan o menfur hareketleri tekerrür 
ettirmiyecektir. Daima böyle olacaktır. Türk za
bıtası;.. Ne münasebet? O günkü devrin bilinen 

I yerlerde ve hakikaten Senirkent, Lalapaşa gibi, 
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Arslanköy gibi, Antalya hâdiseleri gibi hepimi
zin yüreklerini parça parça eden o hazin levha- , 
lan ika eden insanların yaptıkları harekete 
«iyi» diyecek vatansever kimse yoktur. Bu da- ( 

ima zulüm olarak kalacaktır ve yapanlar da za- ' 
Kindirler! (Soldan bravo sesleri, sürekli alkış
lar) 

Türk zabıtasını tenzih ederim. Hele bu devir
de Türk milletine fenalık edecek zabıta mülâ
haza .olunabilir mi? Meşhur darbı meseldir: 
«Küheylan sahibine göre kişner» derler. Sizler 
milletin hakiki mümessilleri ve vekilleri olarak 
buradasınız. Sizlerin arkasında büyük Türk 
milleti bulunmaktadır. Artık bu yüce millete 
kimse hakaret edemez, kimse zulüm yapamaz. 
(Soldan bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkış
lar) 

Olabilir, topluluklar içinde "fenalar da bulu
nabilir. Ama Türk Milletinin değişmiyen ve de-
ğişmiyecek olari iradesi daima fenalıkları ezme
ye kadirdir. İşte medeni devlet, işte hukuk dev
leti; işte Türk dünyası ve onun parlak istik
bali !, (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Söz 
istiyorum,. Reis Bey, şahsıma sataşıldı, / 
,. BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.. So
runuz vardı, okundu, Hükümet çıktı, cevap ver
di, ondan sonra siz çıktınız ve konuştunuz. Mü
saade buyurunuz, efendim. («Konuşsun sesleri») 
, HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Şah
sıma sataşıldığı için tekrar cevap vereceğim. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, sataşılmadı, 
fakat size söz vereceğim. Buyurun. 

HASAN REŞÎT TANKUT (Hatay) — Sa-
-yın arkadaşlar, Adalet Bakanı, şikâyete bakma
dan ve şikâyeti beklemeden bu işi takip ede
bilir. Çünkü izin onun tarafından lâhik olur, 
usul ve kanun böyledir. 

Tahkikata gelince: Onu mahallî savcılık yap
malıdır ve yapar, çünkü vazifesidir. Binaenaleyh 
Adalet Bakanının verdiği izahat beni tatmin et
medi. İçinizden bir fert, vatandan bir evlât sîfa-
tiyle bunu huzurunuzda arzediyorum. 

•"•İkincisi; Refik Koraltan arkadaşım, tesir al
tında konuştu; vicdaniyle dili birbirine bağlı de
ğildir, dediler. (Soldan, öyledir sesleri) Sizin 
tanıklığınız ikinci derecede gelir, ben kendimi 
bilirim ve sizden evvelkiler de beni çok iyi bilir-
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ler. Ben hayatımda maddi ve mânevi tesir altın
da kalmamış bir adamım, bildiğim, bir şeyde be
nim üzerimde aksi tesir yapılamaz. Bu takriri 
kendim verdim ve arkadaşlarım da beğendiler. ,• 
İfade benimdir, 40 senedir yazı yazarım, tetkik 
edebilirsiniz. Ve sözümde musırrım. Sevdiğim, 
dostum ve arkadaşım Refik Koraltan, Hatay'da 
bu sözleri bu şekilde ve evvelce arzettiğim mu
kayese esasına dayanarak sarf etmiştir. Kendisi 
de müevvelen bugün bunu itiraf etmektedir. 
Eğer burada konuşurken matbuat huzurunda 
imiş gibi konuşsalar di veya bu konuşmayı o va
kit yapmış olsalardı ona bir diyeceğim yoktu. 

Yine benim huzurunuzda * vatanperverliğim
den bahsettiler. Âcizane bu hususta da hiç kim
seden geri kalmam. (Gülüşmeler) Bu konuşma
ları 1946 seçimine ait değil mi idi. 1946 seçiminin 
mücrimleri yok mu idi? Neden bunların yakasına 
yapışmıyorlar? (Gülüşmeler ve gürültüler) Tek
rar arzediyorum; bunu yapın. (Gülüşmeler, 
Af Kanunu sesleri) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — İşte şimdi söz sırası baha geldi. 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — Mil
letler hayatlarında istihaleler takip' eder ve: içti
mâi hayat devre devre değişir. Bu Cumhuriyetin 
nasıl, hangi şartlar altında kurulduğunu reyııl-
âyn görmüş aksaçlılarımız içimizdedir. Bunlar 
bunu mütaakıp nesillere intikal ettireceklerdir. 
Bugün iyidir, dün fena idi diyemezsiniz. Bunu 
derseniz haksızlık etmiş olursunuz. (Soldan: Gü
rültüler, fenalık iyilik her zaman değişmez ses
leri) 

Efendim; Refik Koraltan, Süveydiye kaza
sında halkta bir huzursuzluk yaratmıştır. (Sol
dan : Gürültüler) Hududun öbür tarafında fır
sat bekliyen bir millet vardır ve hâlâ Hatay re
jimini kabul etmemiştir. Refik Koraltan bu ko
nuşmalarını niçin Reyhaniye'de, islahiye'de yap
madılar da Süveydiye'yi tercih ettiler? Rica ede
rim nutuklarının belâğatine çevirip aktarıp 
1946 seçimleri faciasını eklemektense, bundan 
sonra memlekette cereyan eden hâdiseleri esas 
tutarak konuşmaları çok iyi olurdu. (O sizin hüs
nü kuruntunuz sesleri). ' 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; Meclis Reisi Refik 
Koraltan Samandağ'ında bir nutuk söylüyor. Bu 
nutuk, niuharref şekilde ve maksadı mahsusla 
gazete sütunlarına intikal ettiriliyor. 
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Refik Koraltan; kendisine atfüizafe olunan 

sözleri gazetelerde okuyunca bir tekzip neşredi
yor,.'tekzibinde; ben : böyle söz söylemedim diyor. 
Soru sahibi de,- buraya kadar ki meselede hiçbir 
fevkalâdelik olmıyacaktı, şayet Refik Koraltan 
tekzibinde, (söylemiş olsaydım da ne olurdu) 
cümlesini bir caka vasıtası . olarak sarf etmemiş 
olsaydı diyorlar. Soru sahibiyle Sayın Koraltan 
arasındaki mesele bu şekilde tesbit edildikten 
sonra işin bir de Hükümete ait olan cephesi var
dır: Soru sahibi bu sefer'dönüyor diyor ki, Hü
kümet vazifesini yapmamıştır. Bu' sözleriyle çok 
muhterem Hasan Reşit Tankut tezada düştüğü
nün acaba farkında, olmıyorlar mı? Bir taraf
tan tekzibinde (eğer söylemiş, olsaydım) da ne 
olurdu cümlesini sarf etmeseydi- mesele bitmiş 
olacaktı derken, diğer taraftan olmıyan birşey 
için Hükümetin: : 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Be
nim için mesele bitmiş olacaktı. Hükümet mese
lesi olarak kalacaktı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. İsterseniz 
tekrar söz alır söylersiniz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Takibat yapmadığından şikâyet ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; Her hangi bir gazete
de, bir yerde konuşulmuş olan sözler konuşana 
atfen, intişar edebilir. Bunun mesuliyeti altında 
kalmış* olmak için o zatın kendisine atıf ve izafe 
olunan sözleri tekabbül etmesi icabeder. Sözü 
söylediği iddia edilen zat, vakti zamanında ben 
bunları söylemedim, dedikten sonra mesele kal
maması gerekir. Arkadaşımız buyuruyorlar ki 
üç kişi-.bana- telefon etti, Refik Koraltan böyle 
böyle konuştu dediler. BUJ hakperestliğin, hakkın 
zuhurunun ve hakkın tatbikinin mümkün olabilme
si için tatbikata geçilmesini istiyen ve vicdanlariyle 
hareket eden insanların ilk yapacakları iş, ka
nunen ihticaca salih bir vesika halinde bir zabıt 
varakasının tanzimi idi. 

Muhterem arkadaşlar, ben, Hasan Reşit Tan
kut ve ona iltihaken takrir veren arkşadaşm ye
rinde olsaydım 1946 seçimlerinde Hatay'da geçen 
hâtıraları hâtıralarda ihya edecek bir Saman-
dağı meselesi hakkında takrir vermekten tevek-
ki ederdim, hususiyle, o sözü söyledizi iddia edi
len zat, ben bu sözleri söylemedim dedikten 
sonra. Ben'bu sözleri söylemedim dedikten son
ra ısrar etmiş olmaları; elbette/ki, bir hakkın 
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j müdafaası için birtakım nahoş sözlerin sarfını 

icabettirir. 
Üç arkadaşı kendisine telefon etmiş. . . Bu

nu mesele yapıyor. Niçin Hükümet bunu takip 
etmedi? diyor. 

Muhterem arkadaşlar, üç arkadaş değil, biz 
binlerce zabıt varakası getirdik, bu zabıt vara
kalarını tanzim edenlerden aranızda birçok ar
kadaşlar vardır. Üç kişinin telefonla vâki olan 
ihbarı değil, binlerce zabıt varakasının hiçbiri
si, kendilerinin idare ettiği o zamanki meclis 
tarafından sureti katiyede ihtiyaca salih gö
rülmedi ve bir. teki üzerinde tahkikat açmak 
lüzumu hissedilmedi. Böyle bir devrin içinden 
geçip gelmekteyiz, arkadaşlar. 

Şimdi aynı arkadaşlar diyor ki; mücrimle
ri niçin tecrim etmiyorsunuz? Mücrimin bir 
nebze ne olduğunu kendileri kabul ettikten son
ra daha insaflı konuşmak ve meseleyi eşeleyip 
deşelememek suretiyle nazarlarımızı âtiye çe
virmek mümkündür. Fakat aksi haleti ruhiye 
ile, konuşulacak olursa bizim de bilgilerimizi, 
hislerimizi ifade etmek zarureti hâsıl olur. 

Muhterem arkadaşlar; bu suçlar sabit olsun, 
olmasın gününde dâva edilemezdi, kanun öy
le, idi, idari murakabeye tâbi idi. On bin kişi
nin gözü önünde suçlu diye bağırta bağırta dö
vülen bir vatandaşın mahkemeye gidip dâva 
ikame etmek hakkı mevcut değil idi. (Soldan 
bravo sesleri) Hâl böyle iken, bugün bir kah
raman edasiyle ve kollarını sallıyarak çıkıpta 
niçin mücrimleri adalete teslim etmiyorsunuz 
demeyi, haktan ve insaftan en ufak nasibi bu
lunduğuna kaahi olduğum, Hasan Reşid Tan
kut arkadaşıma yakıştıramadım. (Soldan şid
detli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, ikide bir. teberru için 
1 gayet kolay bir usule baş vurarak; mütemadiyen 
karşımıza çıkıp suç var idi ise mahkemelere ve
riniz,-iktidardasınız, madem ki, bunu yapmıyor
sunuz, o halde suç yoktur, suç isnat eden. müf
terilerdir, müfteriler ise sizlersiniz demektedir
ler. 

Arkadaşlarım, bu tarz müdafaa, bu tarz hü
cum reva değildir, yakışmaz arkadaşlar. 

O zamanlar namütenahi suçların işlendiğini 
kendileri de bilirler ve Kendileri• hukukçu- sos
yolog bir arkadaş olarak bu memleketin hakla
rını, tarihini ve bu memlekette nelerin gelip 

| geçtiğini çok iyi hatırlarlar. Yine bilirler ki,-
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zamanında^ o gün hâkim olan kanunlarla bir 
suçun tesbiti yapılmazsa, üzerine kar yağar, 
izleri kaybolur, failini bulup çıkarmak mümkün 
olmaz. 

Onun içindir ki, büyük inkılâplar yukubu-
lan memleketlerde milletler tetkiki seyyiat mah
kemeleri kurarlar ve bu fevkalâde mahkemele-

/. 
rin kararlarına ittiba ederler. 

Çünkü normal kanunlarla mazide işlenmiş 
ve o gün tesbit edilmemiş bulunan suçların, 
beş sene, on sene, on beş sene geçtikten sonra 
hâkim huzurunda, kanun huzurunda sübut bul
masını ümit etmek, muhali temenni etmek de
mek olur. Şimdi böyle olduğunu bilerek, büyük 
bir cesaretle karşımıza çıkıyorlar, usta hırsızın 
ev sahibini bastirması kabilinden, (Soldan sü
rekli alkışlar). «. Niçin suçluyu ortaya çıkarmı
yorsunuz » diyorlar. (Sağdan gürültüler). Bunu 
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kendisine yakıştıramadım arkadaşlar. 

NÂŞİT FİRAT (Ordu) — Yavuz hırsızlığı 
sâna iade ederim. Yavuz hırsız senden alâ mı 
olur? Apaçık, ben bu kelimeyi kullanmadım 
demiyor, dese ya? 

3. — Hatay Milletvekili Gavit Yuriman'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik 
Koraltan'm Samandağı ilçesindeki beyanatına 
dair Adalet Bakanlığından sözlü sorusu (6/538) 

BAŞKAN — Cavit Yurtman burada olma
dıklarından bu soruyu gelecek birleşime bırakı
yoruz. 

Günâeme devam ediyoruz efendim. 
(On dakika ara verin sesleri). 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.40 

-*•> 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis. Tümay 
KÂTİPLER : Muzafer Önel (Tokad), Sedat Barapı (Çorum) 

* • * . 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) . 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu

mu açıyorum. 
'Gündeme devam ediyoruz. 

4. — Tokad Milletvekili Hamdı Koyutürk'-
ün, Tokad İli merkezinin sel felâketinden kurta
rılması, yağmursuzluk yüzünden zaruret içinde 
bulunan bu il,halkına yardım yapılması için ne 
düşünüldüğüne ve Yeşilırmak Barajına da bir 
an evvel başlanmasına dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/540) 

B. M. M. Başkanîığana 
Aşağıda maddeler halinde arzedilen husus: 

larm Başbakan tarafından sözlü olarak Meclis 
kürsüsünden izah edilmesini rica "ederini. 

1. Malûm olan sellerden harabe haline ge
len Tokad İ l merkezinin bu felâketten kurta

rılması için memleketin istikbali hakkında Hü
kümetçe ne düşünülüyor? 

2. Yer sarsıntıları, seller, son senelerde 
yağmursuzluk dolayısiyle fevkalâde zaruret 
içinde bulunan hattâ günlük iaşesini dahi temin 
edemiyecek kadar işsiz kalan Tokad İli halkını 
bU zaruretten kurtarmak için Hükümet ne dü
şünüyor? 

3. . Tokad İlinde yapılacak olan Yeşilırmak 
Barajı bu il halkına yalnız iş bulmak değil, 
memleketin istikbali için de çok büyük menfa
at temin edeceğinden bir an evvel başlanması 
için teşebbüs var mıdır? İzah buyurulmasını 
rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
General 

• Hamdi ICoyııtürk 

BAŞKAN — Hükümet namına Bayındırlık 
Bakanı cevap verecekler. 
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BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Tokad , Milletvekili 
Muhterem Hamdı Koyutürk arkadaşımın sual
lerine Başbakanlık adına cevaplarımızı arzedi-
yorum. 

Birinci sualin cevabı : 
'Tokad şehri içinden geçen derenin ıslahı me

selesi. 'Tokad şehrinin içinden geçen dere ile 
bunun kollarından gelen taşkın sular ve seller 
hakikaten bu beldemizi zaman zaman felâket
lere mâruz bırakmaktadır. 

Hükümet bu duruma nihayet vermek için 
inşai tedbirler almaya başlamıştır. Tokad de
resi kollarından Çay ve Behzad dereleri üze
rinde tersip bentleri, sütler, kıyı ve taban tah
kimatı gibi işler yapılmıştır. 

'Geçen sene vukuagelen sellerde bu inşaatın 
birçok faydaları da görülmüştür. 

1952 yılında da asıl şehir içinden geçen de
re üzerinde gerekli inşaat faaliyetine başlana
caktır. Fakat bütün bu inşai tedbirlerin yanın
da ehemmiyetle üzerinde durulacak diğer bir 
meseleye de temas etmek mecburiyetindeyim. 
Umumiyetle sellerin gittikçe felâketli bir hal 
alması yağış sahalarındaki ve dere yamaçların
daki arazinin ağaç, ot, fundalık ve saire gibi 
tabiî »örtü ve manialarının tahrip edilmiş olma
sı neticesinde vukua gelmektedir. Bu hallerin 
devam etmesi, inşai tedbirlerin tesirlerini azalt
maktadır. 

2. Yer sarsıntıları, seller üzerine Hükü
metçe gerekli tedbirler hemen alınmaktadır. 

Nitekim, Tokad İlinde 26 . VIII . 1951 ve 
21 . IX . 1951 tarihlerinde vukubulan su bas
kınları üzerine belediye tesisleriyle, halk mes
kenlerinin yapım ve onarımı için vilâyete 160 
bin lira yardımda bulunulmuştur. 

Ayrıca Tokad iline 5254 sayılı Kanun gere
ğince 50 ton arpa tohumluğu, 290 ton buğday 
tohumluğu ve 75 ton yemeklik buğday tevzi 
edilmiştir. 

Yine Tokad vilâyetinde mey vaeılık ve bağ
cılığın inkişafı için 2000 armut, 12440 elma, 
2000 erik, 5000 kayısı, 770 kiraz, 3500 şeftali, 
3300 vişne, 12000 dut, 11700 idris fidanı, 23000 
yerli asma tahsis olunmuştur. 

Tokad Vilâyetinde yol ve su programları
mızın tatbikatından olarak geniş iş hacımlan 
açılmış olmakla beraber, Yeşilırmak havzası 
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l için hazırlamayı programa aldığımız amenaj

man plânının tatbikma başlandıktan sonra sa
yın soru sahibinin izhar ettiği endişelerin ta
mamen bertaraf edileceğine kaani bulunmak
tayız. 

3. Yeşilırmak üzerinde yapılacak Almus 
Barajı meselesine gelince: -

Tokad civarında ve Tokad - Niksar şose 
köprüsünün hemen yanında bir sulama regülâ
törü inşa. edilmiştir. Bahse konu olan Almus 
Barajı bu regülâtörden daha yukarda Almus 
Nahiye merkezi civarındadır. Bu barajın yapıl-
masiyle üç maksat bir araya getirilmiş ola
caktır. 

Yeşilırmak, Tokad - Kazova, Turhal Ovasın
da ve Amasya vadisinde takriben 30 bin hek
tar araziyi taşkın suları ile tahrip eder. Almus 
Barajı yapıldığı takdirde, dalgaların tanzim 
edilmiş olması karşısında tahribatın önüne ge
çilmiş olacaktır. 

ikincisi; Yeşilırmak vadisinde sulu ziraat 
tatbik edilebilecek 80 bin hektar arazi mevcut
tur. Almus Barajı ile 350 milyon metre mü-
kâp su toplanabilecektir. Bu su, ile 60 - 70 bin 
hektar arazi sulanabilir. 

Üçüncüsü ise; bizaz evvel. arzettiğim iki 
ana maksada halel gelmeden su kuvvetinden 
istifade edilmesidir. 

Almus Barajından tahminen yüz milyon ki
lovat saat bir enerji elde edilebilecektir. Bu 
projeyi tahakkuk ettirebilmek için, evvelâ 
Yeşilırmak havzasının amenajman plânının ya
pılması lâzımdır. Bu ise, 1952 yılı E. î . E. tda-

I remizin bütün havzaya şâmil amenajman plânı 
hazırlığı programına dâhil edilmiş bulunmak
tadır. 

Mâruzâtım; bundan ibarettir. 
BAŞKAN — .Hamdi Koyutürk. 
HAMDİ KOYUTÜRK (Tokad) •— Muhte

rem arkadaşlar, esasen emin olduğum bakanla
rımızın belki şahsım için söylüyorum; benden 
daha fazla memleketimizle alâkadar oldukla
rına kaaniim ve en ince noktalarına kadar da 
nüfuz ediyorlar. Burada Bakanımız lâzımgelen 
tafsilâtı vermiştir. Ben medyunu şükranım. 
Yalnız bâzı noktalar vardır ki ehemmi mühim-

I me tercih zaruretindeyiz. O da sel meselesidir. 
40 sene içerisinde dört defa sel gelmiş, her bi
risi yürekler acısıdır. Her sel vukuunda dert-

I lerimize ortak olmak üzere gelen bakanlarımı-
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zm hepsi bizim acımıza iştirak ediyorlar. Fa- I 
kat başka bir yardım yapmadan. Alt tarafı iki 
vah vah, bir cık cık... Bırakıp gidiyorlar. Son 
1949 ve 195İ selleri için 160 bin lira kadar bir 
para;! verilmiştir. Fakat tahribat çok fazladır, 
bu para hiçbir yaraya merhem olamaz. Çünkü 
Tokada Erbaa, Turhal ve civarında bulunan 
Dimorta mmtakası sel felâketine uğramıştır. . 
Yalnız 'burada Bakan Beye iştirak etmediğim 
bir nokta vardır. Diyor ki; Tokad'ı felâketten 
kurtarmak için içinden geçen suyun mecrasını 
açıyoruz, civarlarına duvarlar yapıyoruz, se
lin tahrip- etmemesini temin edeceğiz, diyorlar. 

Arkadaşlar, kısa bir hesap vereyim sizlere; 
buMdere 26 kilometre sağ, 20 kilometre sol, 23 
kilometre arzında olan bir sahadır ki bunu bir 
beşik örtüsü, portatif çadıra benzetirseniz, ters 
çevirin, işte derenin mecra vaziyeti. Buraya 
dört defadır gelen sellerden birisi cepheden, bi
risi soldan, diğeri de cephe ve yandan gelmiş
tir. Bu üç sathı mailden hepsinden vasati bir 
yağmur yağdiğıiıı kabul ederek suyun hacmini 
tasavvur edersek bu sel felâketini önlemiye 
maddeten imkân yoktur. Şehirdeki halkın ha
kiki vaziyeti ise şudur : 

Elleri yüreklerinin üstünde, iki damla yağ
mur görseler, bir felâket olursa yavrularımızı 
nasıl kurtaracağız, diye düşünürler. Bu vazi
yette yapılacak yegâne iş, benim bu mevzuda-
ki teklifim, şehrin buradan kaldırılmasıdır. 
Şimdi büyük bir sualle karşılaşırız; bir şeh
rin kaldırılması ne demektir? Şehir buradan 
oraya kolaylıkla gider mi? Ona da cevap arze-
deyim. 

Tabiî kolay değildir. Bu işteki görgüm bu
nu cevaplandırmaya kâfidir. Yalnız bu işi gö
zümüzde büyütmiyelim. Şöyle ki: Esasen Hü
kümet Tokad'a bir Hükümet dairesi yaptıracak
tır. Bu Hükümet dairesini şehirin hemen mah
recinde, şehire bir kolametreden daha yakın, 
Köprübaşı denilen mevkiin şimalindeki çok mü
sait olalı sahada yaptırılırsa ve bu mıntakaya 
bir memurin mahallesi de ilâve edilirse şehirin 
nakli çok kolaylaşır; Şöyle ki; bütün il halkı 
Hükümetle alâkadardır. Bu sebepten arzühal-
cılar, avukatlar bilmeeburiye oraya naklede
ceklerdir.' Buraya bir de askerlik şubesi binası 
yapılırsa şehir kendiliğinden 25 - 30 senede ora
ya nakledilip yeni bir şehir meydana gelecektir. 
Buna mukabil de kazançlarımız şu olacaktır • bir | 
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defa sel' felâketinden kurtulmuş < olacağız. Bu bir. 
İkincisi; şehir ratıptır, orada yaşıyanlarm çoğu 
romatizmadan muztariptir. Rutubetten, dolayı-
siyle, vatandaşları romatizmadan kurtarmış ola
cağız. Üçüncüsü, Tokad'da sabah geç olur, akşam 
er. Yani sabahleyin güneş geç doğar akşamları 
erken batar. Güneş gıdasından mahrumuz. Yav
rularımızın rengi soluktur. Sonra1: şehirde bulu
nan tahribatın ne olduğunu bakan beyler -bilir-
ler. Onun için,.fazla bir şey söylemiyeceğim; 

Zelzele. Arkadaşlar, bundan biraz teessürle 
bahsedeceğim. Zelzele dendiği zaman hatırımıza 
1939 da olan zelzele gelir. Tokad, Erbaa, Niksar 
ve Reşadiye çok zarar görmüşler ve oldukça da 
nüfus zayiatı olmuştur. 

Arkadaşlar, her tarafta zelzele, seylâp ve yan
gın olduğu zaman Hükümet şefkat kollarını açı
yor, koşup yardım ediyor. Biraz Tokad'a da müş
fik ellerini uzatsınlar, Tokad Öa yardıma muhtaç
tır. Biz Hükümetten para istemiyoruz. îş istiyo
ruz, iş. Orada baraj yapılmazsa, kanal yapılmaz
sa, başka türlü bir iş bulunmazsa bu zavallı mil
let zaten bir zelzele ve dört sel dolayısiyle ve f ak-
rü zaruret içinde çırpman, bu halk parayı nerden 
bulacaktır?. Şüphesiz ki, yardıma muhtaçtır, ya
pılacak yardım da, iştir. 

Sonra Tokad çok gerilemiştir, arkadaşlarım 
Tokad ?da bir tütün imalâthanesi açılması bizden 
evvel kararlaştırılmış, arazisi alınmış makineleri 
gelmiş, Tokad büyük bir iş yerine sahip olmak 
üzere iken her nedense gelen makineler bir emir
le oradan kaldırılıp Malatya'ya nakledilmiştir. 
Sebebini bilmiyorum doğrusu. Yine üzülerek 
söylüyorum, bu işte bir az da idare âmirlerinin 
tesiri vardır. Her gelen idare âmiri büyük bir 
hüsnüniyetle işe başlıyor, fakat hesapsız, puan
sız başlıyor, işi şuradan ilerleteyim, ne var? Suvar 
şu var. Yık diyor ve yıkılıyor, o iş yapılmadan gi
diyor yenisi geliyor. Bu da bakıyor, • yanlış ölmüş 
diyor, şuradan, buradan yıkıyor. Bunlar hakkın
da sizleri'fazla üzmiyeceğim. Bakan Beyden istir
ham ediyorum, bu arzettiklerimi ve bir de kanal 
işini yapsınlar. Bunların yapılacağı zaman biz
den de bir adam aralarına katarlarsa hattâ beni 
alırlarsa, onlara daha fazla tafsilât/veririz. Hülâ
sa olarak bütün istirhamım, Tokad/m elinden tu
tup, onu kaldırmak ve vatandaşları ölüm tehli
kesinden -kurtarmaktır. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN —- Beşinci soruya geçiyoruz. 
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5. — Ay dın^'Milletv ekili Şevki IIasırcı'nm, ] 

düğünlerde yakılan mermi ve- içilen içki yüzün
den birçok can kaybına ve yaralanmaya sebep 
olan hâdiseler hakkında ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Fevzi 
Lütfi Karaosmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/541) 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Yurdumuzun hemen her bölgesinde yapıl

makta olan düğünlerde milyonlarca mermi ya
kılmakta, tonlarca içki içilmekte ve bu yüzden 
her yıl pek çok vatandaşın hayatı sönmektedir. 

Nitekim yalnız Ege de son zamanlarda dü
ğünlerde ölen ve yaralanan vatandaş sayısının 
bir hayli çok olduğu söylenmektedir. 

Sayın İçişleri Bakanımız bu mevzuda ne gi
bi tedbirler düşünmektedir'? Sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

Şevki Hasırcı 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ Lûtfi KARAOS-
MANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
keyfiyet sual sahibi arkadaşımızın söylediği gibi 
değildir. Biraz ayrı noktalar vardır. Düğünler
de içki içilmesi ve silâh atılması söylendiği ka
dar çok değildir. İki senelik bir istatistik vere
bilirim: 1950 senesinde 54 vaka olmuş, 12 kişi 
ölmüş, 62 kişi yaralanmıştır. 1951 yılında 27 va
ka olmuş, 8 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştır. 
Bununla beraber şüphe yokki Hükümet ve za
bıta daima müteyakkız olacaktır. 

Düğünler meselesi : Men'i İsraf at Kanunu 
mucibince 24 saat düğün yapılabilir. Bir de bun
lar Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu mucibin
ce izne tâbidir. Çok görülecek kadar değildir. 

BAŞKAN — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın İçişleri Bakanımızın cevabına 
teşekkür ederim. Yalnız hâdiselerin, üzerinde 
durulacak kadar mühim olmadığı beyan edil
miştir. Az da olsa bu nevi hâdiseler, üzerinde 
durulması lâzımgelen meselelerdir. Men'i İsra-
fat Kanunu 1935 yılında çıkarılmış, tatbik sa
hasına geçirilmiş ise de bu tamamen tatbik edil
memektedir. Bir kere Men'i İsraf at Kanunu 
gereğince cihaz teşhir etmek yasak olduğu hal
de bugün dahi cihaz teşhirine devam, olunmak
tadır. I 
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İşin en kötü tarafı bâzı mahallî âdetlerdir. 

M'.eselâ gelin alma töreni yapılırken bâzı deli
kanlılar tarafından gelin alayının önü kesilmek
te, urgan gerilmekte, tavuk, rakı v.s. isteme gibi 
hallerde bulunmakta, ekseriya bu yüzden bü
yük hâdiseler çıkmaktadır. Yollarda düğün ala
yı giderken çalgılar çalınmakta, oyunlar oynan
maktadır. 

Arkadaşlarım, mahallî zabıta teşkilâtımız 
miktarı kâfi olmadığı için, meselâ bir kazada 
10-15 kişilik bir jandarma veya polis kadrosu 
bulunduğu halde aynı kazada bir günde 30-32 
düğüne müsaade edildiği vakıdır. Hepsinin ne
zaret altına alınması mümkün olmadığı için bu 
gibi hâdiseler çıkmaktadır. Mamafih Sayın Ba
kan Hükümetimizin bu mevzu üzerinde hassa
siyetle durduğunu ve duracağını beyan etmiş 
bulunuyorlar. Kendilerine arzı teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Altıncı soruya geçiyoruz. 

6. — .Aydın •Milletvekili Şevki Hasırcının, 
İkinci Dünya Savaşının devamı müddetince gay-
rimeşru surette servet yaparak umumi efkâr ve 
ahlâkı rencide edenlerle Kore Harbinin başlan
gıcından beri büyük çapta ilâç ve sair ithal 
malları stokları yapanlar hakkında ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/542) 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
1. 1940 taki malî durumları herkesçe bili

nen ve İkinci Cihan Savaşının devamı müd-
detinci fevkalâde ahvalden .gayrimeşru suret
te faydalanıp, büyük çapta servetler edinerek 
umumi efkârı ve ahlâkı rencide edenler hakkın
da Hükümetimiz neler düşünmektedir? 

2. Geçen yıl başlıyan Kore Savaşının üçün
cü bir dünya savaşının başlangıcı olduğu dü

şünce ve sevincine kapılan ve İkinci Dünya Sa
vaşının gayrimeşru kazançları içinde sermest 
olan vurguncuların büyük çapta ilâç ye sair 
ithal malları stoklarına gittikleri gözden kaç
mamıştır. Bunlar hakkında Hükümetimizin 
tedbirleri nelerdir? 

Yukardaki hususlara sayın Başbakan tara-
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fından sözlü olarak cevap verilmesini arz ve ri
ca ederim. , 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

Şevki Hasırcı 

BAŞKAN — Hükümet namına içişleri Ba
kanı cevaplandıracaktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFl KARA-
OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım, bu sualin cevabını vermek vazifesi 
bendenize tevdi edilmiştir. 

Bu noktada sual sahibi arkadaşımızın biraz 
tezada düştüğünü görüyoruz. Memlekette esa
sen iktisadi sistemimiz icabı olarak ithalâtın 
çoğalmasını ve memlekette daima her şeyin bol 
bulunmasını düşünen ve istiyen bir iktidarız. 
Şayet tüccarın birbirine karşı alışverişinde 
bir ihtikâr, bir mal saklama, biriktirme işi var
sa bu nokta tabiî fenadır ve suçtur. Muay
yen bir mesele biliyorsa arkadaşım, Hüküme
te versin, lâzımgelen tedbir alınacaktır. Mem
lekette her an için hattâ bir kara gün için eş
yanın ve ilâcın bulunması hayırlı bir şeydir. 

'" BAŞKAN — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Aziz arkadaş

larım, muhterem İçişleri Bakanımız sualime cevap 
verirlerken bir tezada düştüğümü ifade buyur
dular. Halbuki bendenizin, bir tezada düşme
si asla bahis mevzuu olmadığı gibi sualimin Hü
kümet tarafından lâzımgeldiği şekilde anlaşıl
madığı kanaatine varmış bulunuyorum. Müsa
adenizle bu hususu tafsil etmek isterim : 

Muhterem arkadaşlarım, iki yıllık • çalışma 
devremizde huzurunuza getirmek mecburiyetin
de kaldığım sorularımda daima dikkat ettiğim 
husus partilere; politikaya temas etmeden mem
leket dâvalarının objektif olarak tahlil ve mü
talâasından ibaret kalmıştı. Bu sorumu da Yük
sek Başkanlığa sunarken aynı prensibe uymak 
için mümkün olduğu kadar kendimi zorladım. 
Fakat öyle hâdiseler oluyor ki insan ne kadar 
kaçmak istese kendini o hâdisenin seyrine bırak
mak mecburiyetinde kalıyor. 

Daha doğrusu biz ne kadar çekinmek iste
sek karşımızdaki muhalefet bizi yakamızdan ya
kalayıp hâdiseleri politika sahasında tahlile sev-
kediyor. 3 . 1 . 1952 tarihli Ulus Gazetesinde 
Fatay 'm politika yazısını okumuşsunuzdur. Da
ha önergem hakkında neler konuşulacağını bil-
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I miyen, yaşı geçkin yazıcı sabırsızlık .gösterip 

Önergemi kendine mevzu olarak almış ve peşin 
bir müdafaaya girişmiş. Bilhassa yazısının orta
sında (Büyük bir esefle milletvekiline haber 
verelim ki İkinci Dünya Harbinde yolsuz kazanç 
mesullerinden adliyenin eline geçip de hapse gir-
miyenlerin pek çoğu kendilerini unutturmanın 
yolunu Demokrat Partiye katılmakta aramışlar
dır) demiş olması müdaf aanamesinin esaslı nok
talarından birini teşkil etmiş ve beni de bu mü
him meselede partilerden bahsettirmek mecburi-

A yetinde bırakmıştır. Bilhassa yazımın sonunda 
birkaç milletvekili arkadaşımızın dişinden tırna
ğından artırdığı paralarla birkaç ev yapmış ol
masının ele alınması bize gayriihtiyari yaralı 
olan gocunur cümlesini söyletmiştir. 

Yüksek nazarlarınızı bir az gerilere çevirme
nizi rica edeceğim. Sene 1939 Danzing taarruzu 
henüz başlamış daha bu günlerde ikinci Cihan 
savaşının çıkma ihtimalleri dillerde dolaşmakta
dır. İşte bunu fırsat bilen bâzı açıkgöz
ler memleketimizde büyük çapta sepekülâs-
yon hevesine kapılmışlardır. Bu ihtiras mem
leketimizde o kadar ilerlemiş bu ticari ahlâk fu
karaları o kadar çoğalmıştır ki memleketimiz 
her harbe giremediği halde bu vatanda harbe 
giren memleketlere nazaran % 800 fazlasiyle 
hayat pahalılığı hüküm sürmüştür.-

Çok aziz arkadaşlarım, bu memlekette öyle 
günler yaşadık ki, eczanelerde iki buçuk liraya 
satılması lâzımgelip ithali ve tevzii hükümet 
kontrolunda olan Ültraseptili bakkal ve çilingir 
dükkânları raflarından 25 liraya satmalma mec
buriyetinde kaldık. Kinini eczahane ve sıtma 
mücadele dolaplarından manifatura dükkânla-
rındaki kumaş rafları arkasına saklandı ve bize 
20 misli fiyatla satıldı, iki liraya satılması lâzım
gelen şeker bahçe damlarını mesken edindi, beş 
liraya satıldı. 

Sekiz liraya satılması lâzımgelen benzinin 
tenekesi 40 - 50 lira mukabili şehir dışlarında 
hususi kulübelerde alenen satıldı. 

Sümerbank depolarındaki milyonlarca metre; 
stok birkaç dükkâna sığındı. Ölüler yatak çar
şaflarına sarılarak, o da bulunamıyanca, kefen
siz gömüldü. 

Değme aile çocukları sokaklardan eski çivi 
topladı. O zamanki hükümetlerin basiretsiz ted-. 
birleri yüzünden doksan kuruşa satılan ekmekler, 

I içinden çıkan kazıldar. Milletin kalbini deldi. 
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.Ve bunun neticesi bu güzel yurdumuzda binlerce 
âbidei ihtikâr yükseldi. 

Bilhassa İkinci Cihan Savaşının, ikinci yarı
sında bu işi kendine sanat ittihaz eden betbaht-
lar kan emen sülükler gibi semirdikten sonra 
cemiyet arasında birer kahraman olarak gezdi. 

Arkadaşlarım; çok iyi biliyorsunuz ki, ara
mızda (6) liraya satılması lâzımgelen çimento 
torbasının 18 liraya almak mecburiyetinde kalıp 
şikâyet mercii bulamıyanlar, ekseriyeti teşkil et
mektedir. Bu misalleri bu sahada çoğaltmak, gi
yim, gıda ve sair zaruri ihtiyaç maddelerine teş
mil etmek beyhude vaktimizi öldürmek ve hepi
mizin bildiklerinizi tekrarlamaktan başka bir 
şey olmaz. 

Yalnız yıllarca milleti sömürenlerin türlü 
düzenbazlık ve hilelerle hayat şartlarını ağır
laştıranların, vurgunculuk denilen ahlâksızlığı 
bu memlekete sokanların hesaplarının karıştırıl
ması, gayrimeşru kazançlarının menşelerinin 
aranması gecikmiş de olsa lüzumlu olduğu için 
bu önergemi huzurunuza getirmiş bulunmakta
yım. Eğer biz yıllarca milleti soyan bu kimse
lerden hesap sormaz, bunların yakasına yapış-
mıyacak olursak bizi buraya gönderirken en 
başta bu vazifeyi veren milletimiz bizim yaka
mızı asla bırakmıyacaktır. 

Aziz arkadaşlar, bizler daha bu mukaddes 
çatı altına gönderilirken bu vazifeyi yüklene
rek gelmiştik. Fakat Af Kanununu çıkardıktan 
sonra bunları unutmuş göründük ama millet 
unutmadı. Beni bu suali sormaya mecbur eden 
kuvvet büyük kitlenin, bu işin ıstırabını çeken
lerin tazyikidir; Onlar şöyle soruyor: 8 yıl 
müddetle sırtını zamanın iktidar ve ileri gelen
lerine dayayıp bizi soyanlar hakkında neler dü
şünüyorsunuz, diyorlar. 

İşte ben de aynen olanı arz ile Hükümetiniz
den bu suali sormuş! bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hemen hepiniz Ana
dolu'nun muhtelif bölgelerinden millet sinesin
den gelen mümessillersiniz. Gözlerinizi seçim 
bölgelerinize çevirmenizi rica ederim. Uzun 
mücadele yıllarımızda! Demokrat Partinin ikti
dara geçmemesi için çırpınanlar eğer bu parti 
iktidara geçerse birgün olup gayrimeşru ka
zançlarının hesaplarını verecekleri endişesiyle 
canım dişine takıp karşımızda mücadele eden
ler arasında bunlar ekseriyeti teşkil etmiyor 
mu? 

! .1952 0 : 2 
| Milletten gasbedilen paralarla meydana ge

tirilip kendilerine maledilen Halkevleri hakkın
da kanun çıkardık ve bu tesisleri hakiki sahibi 
olan millete iade ettik. Bu kâfi mi? 

O gasıpları bu cemiyet yapmıştı. Bu nevi 
gayrimeşru kazançlar da bir nevi gasıptır. Bun
lar hakkında niçin ayaklanmıyoruz ? • 

Bugün dahi iktidar partisi saflarında bir tek 
vurguncu (görebiliyor musunuz? Gelemiyorlar. 
Sebebi, onlar birer •. ihtikâr zinciridir. Bir hal
kaları koptu mu diğer halkalarının dökülece
ğinden korkuyorlar. Onlar istedikleri kadar 
korksunlar, halkaları teker teker koparmanın 
zamanı gelmiştir. 

Sorumun ikinci kısmına gelince : Türkıçede, 
beleş sirke baldan tatlıdır, diye bir ata sözü 
vardır. îşte yukarda bahsettiğim, İkinci Cihan 
Savaşının ticari ahlâk fakirleri Kore savaşını 
Üçüncü Cihan Harbinin başlangıcı sanarak ge
ne büyük çapta stoklara gitmek sevdasına ka
pılmışlar, Kore 'Savaşının daha ilk günlerinde 
bütün ithal malları birden bire ortadan çekil
meye yüz tutmuştur. Fakat bu Hükümetin es
kilerine benzemediğini gören bu muhtekirler 
kendilerinin barmamıyaeağmın kısa zamanda 
farkına varmışlardır. 

Enerjik Menderes Hükümetinin basiretli 
tedbirlerle bu gibilere asla fırsat vermiyeceğin-
den şüphemiz yoktur. Bugün de bunu tekrar 
işitmekle büyük ferahlık duymuş oluyoruz. 

Hükümetimizin tedbirlerinin yanında bu be
yanı vurgunculuğu sanat edinenleri düşünmeye, 
bunun acısını çeken milletimizi ferahlığa sev-
kedecektir. Hükümetimizi bu yolda daima uya
nık görmek imkânına malik olduğunu işittiği
mizden dolayı huzurunuzda tekrar teşekkür 
ederim. 

7. — Gümüşüne Milletvekili Ahmet Kemal 
Varmca'nın, Gümüşane'nin Bayburt İlçesinde 
yılbaşı gecesi vukubulan müessif hâdisenin se
bep ve mahiyeti hakkında İçişleri ve Millî Sa
vunma bakanlıklarından sözlü sorusu (6/543) 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Bu sualimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Geri alındığı için okutmuyorum. 

| Diğer suale geçiyoruz: 
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8t — Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal 

Yarmctfnm, Pasinler İlçesinde vukuagelen 
depremden yıkılan ev, yaralanan ve ölen vatan
daş miktarı ile felâketzedelerin iaşe, iba)te ve te
davileri hakkında almanı tedbirlere dair Başba
kanlıktan olan sorusuna İçişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğln'-
nun sözlü cevabı (6/544) 

1 6 . I . 1952' 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma sözlü olarak cevap ve
rilmesini sayın Başbakandan rica ederim: 

I - Pasinler İlçesinde vukubulan deprem ne
ticesinde kaç köyde, kaç ev harap olmuştur. 
Kadın, erkek ve çocuk miktarları ayrı ayrı gös
terilmek suretiyle ölü ve yaralı miktarı nedir? 

I I - Depremi mütaakıp canlarını sağlam ve 
yaralı olarak kurtaran kadın, erkek, çocuk mik
tarı nedir? 

I I I -• Öğünden bugüne kadar vukubulan 
ölüm ne kadardır? 

IV - Bu depremzedelerin iaşe, ibate ve teda
vileri hususunda şimdiye kadar Hükümetçe alı
nan ve bundan sonra alınacak olan tedbirlerin 
mahiyeti nedir? 

Saygılarımla arzederim. 
Gümüşane Milletvekili 
Ahmet Kemal Varınca 

BAŞKAN — Bu soruya Hükümet adına İç
işleri Bakanı cevap verecektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÜTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Manisa) — Pasinler İlçesinde 
vukuagelen depremden yıkılan ev; yaralanan 
ve ölen vatandaş miktarı ile, felâketzedelerin 
iaşe, ibate ve tedavileri hakkında alınan tedbir
lerle, bundan sonra alınacak tedbirlerin mahi
yeti hakkında Gümüşane Milletvekili Sayın Ah
met Kemal Varınca arkadaşımın sözlü sorula
rını Sayın Başbakan adına ve maddeler halinde 
cevaplandırıyorum : 

1. 3 . 1 . 1952 tarihinde Erzurum ilinin 
Merkez İlçesinde (8) ve Pasinler İlçesinin (37) 
köyünde (307) ev tamamen yıkılmış, (394) ev 
ağır hasar ve (1.262) ev de hafif hasar görmüş
tür. 

Pasinlere bağlı (6) köyde 53 çocuk, (14) er
kek ve (27) kadın ölmüş, (92) çocuk, (69) er
kek (101) kadrn yaralanmıştır. Bunlardan (91)i 

.1952 0 : 2 
I Erzurum Numune hastanesinde ve (171) i köy 

içinde tevavi ettirilmiştir: •"•'•'• 
2. Depremi mütaakıp yaralı olarak canla

rını kurtaran erkek ve kadın ve çocuk miktarı 
1 ııci maddede arzedildi. Deprem bölgesine dâ
hil köylerin, nüfusu"(23.153) tür. 

3, Öğünden bugüne kadar vukubulan ölüm 
miktarı (12) dir. 

Felâketzedelere yapılan yardıma gelince;; 
Depremi mütaakıp mahallî Hükümet teş

kilâtı, ordu birlikleri felâketzedelerin yardımı
na koşmuşlardır. Enkaz kaldırma, yaralıları kur
tarma ve baraka inşaası için üç istihkâm ve bir 
piyade taburu, bir piyade alayı görevlendirdik-. 
leri bu işi takdire lâyık bir süratle başarmışlar
dır. Hükümetimizce bu iş üzerinde seri ve isa
betli kararlar alınarak; 

; A) Bayındırlık Bakanlığından 120 200 lira 
ve 10 ton çivi, 

B) Tarım Bakanlığından 600 metre küb ke
reste, 

C) Kızılay Genel merkezinden 15 000 lira, 
2485 çadır, beş ton çivi, 30 kilo çay 7623 parça 
muhtelif ül cins giyim eşyası, 200 paket penisilin, 
iki bin draje sülfamit, 100 kilo D. D. T., 

D) Ziraat Bankası Genel merkezinden 
10 000, diğer banka ve müesseselerden 70 000 
ve muhterem halkımızın yaptığı yardım ve ba
ğışlarla beraber yardım toplamı 384 492 liraya 
baliğ olmuştur. 

E) Tarım Bakanlığından gönderilen 600 
metre küb ve mahallinden mubayaa edilen 400 
metro küb kerestelerle barakalar inşaasına baş
lanmış ve 190 aile de barakalara yerleştirilmiş 
ve 920 aile için de işaata devam edilmekte bu
lunulmuştur. 

Ayrıca D. D. Yollarından temin olunan 
otuz şofajli vagonda 30 aile barmdırılmıştır. 
Halen açıkta kalan vatandaş yoktur. Mahalle
rinde kurulan iaşe merkezlerinde felâkete uğ-
rıyan vatandaşlara, sıcak yemek verilmesine de
vam edilmektedir. Bugüne kadar 6 395 liralık 
32126 ekmek, 15 000 liralık çeşitli yiyecek, 
95 000 liralık çeşitli giyim eşyası, 5 000 liralık 
lüzumlu ev eşyası tevziatı yapılmıştır. 400 ton 
odun, 200 ton kok kömürü, 500 ton kriple tevzi 
edilmekle barâber 29 822 liralık sıhhi;malzeme 
yardımı yapılmış, Hasank'ale merkezinde > açılan 
20 yataklı bir revir de bu cevabi hazırladığımız 
günden çok evvel faaliyetine devam etmekte bu-
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lunmuştur. 6 doktor, 17 sağlık memuru ekipler 
halinde çalışmaktadır. 

Bundan sonra Hükümetçe yapılacak yar
dımlara gelince: Pasinler 'in sert ikliminde 
amansız bir kış gününde,ve bir an içinde tüten 
ocakları sönmüşı, maddi varlığını -kaybetmiş 
vatandaş kütlesine, milletçe elele verilmek su
retiyle ve yukarda arzettiğim yardımlarla bu 
vatandaşların acılarına zamanında el konmuş 
ve ıstıraplarının azal taılmsı-yoluna gidilmiştir. 

"Bunlarla vazifelerimizin bittiğine kaani değiliz. 
"• Evleri yıkılan vatandaşlara ev yaptırılması, 

çift hayvanları ve tohumluk sağlanması, vergi 
borçlarının tecili gibi konular üzerinde alâkalı 
Bakanlklarca gereken tetkikler yaptırılmakta
ndır. Yakında Yüksek Meclise sunulacak olan 
Deprem kanunu ile de bu gibi ani felâketlerde 
Hükümet teşkilâtının, otomatik olarak harekete 
geçmesi sağlanmış olacaktır. Bu kış mevsiminde 
inşaata geçmek mümkün değildir inşaat/mevsi
mi gelinceye kadar yapılacak iş', felâketzedeleri 
barındırmak ve doyurmaktır. Onun için daha 
birçok masraflar ihtiyar edilecektir. Bu gibi 
âni felâketlerde otomatikman ve hiçbir pürüze 
ve delkü temasa ihtiyaç hâsıl olmadan işliyebi-
lecek bir yardımın temini için bu kanun Büyük 

- Meclisin; huzuruna getirilmek üzeredir. (Al
kışlar)' . , • ' • ' 

1 BAŞKAN".— Ahmet Kemal Varınca. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Muhterem arkadaşlar; sizi şu anda birtakım 
felâketzede vatandaşların elem ve ıstıraplarına 
iştirake davet ettiğim için af buyurunuz. 

Biliyorsunuz ki, sorular, haddi zatında bilgi 
edinmek içindir. Fakat soruların asıl gayesi; bu 
bilgilerin ışığı altında felâketlere karşı, bilhassa 
memleketimizi her yüz yılda birkaç kere sıtma 
nöbeti gibi sarsan seylâp, deprem, .kuraklık .gibi* 

. büyük felâketlerde Büyük Millet Meclisinin kur-
. duğu idare cihazının reaksiyonunu kontrol et

mektir. Siz zannetmeyiniz ki; aklınıza bir şey 
gelmesin ki; mutlaka sorular menfi bir zihuiyetle, 
menfi neticeler elde etmek için verilir. Ben öyle 
kabul etmiyorum. Büyük Millet Meclisinde ya
pılan soruların gayeleri hem müspet, hem de 
menfi olabilir, onların müspet, menfi neticeleri 
ancak bizim kurduğumuz idare cihazının, Hükü
metin reaksiyonlarını kontrol etmekle hâsıl ola
bilir. 
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l Pasinler 'de deprem felâketi vukubulmuştur. 
I Bu gibi felâketler memleketimizin birçok yerle

rinde de oluyor. Bu felâketlere karşı idare ciha
zının reaksiyonu ne olmuştur? Ben, bakan arka
daşımızın okuduğu rakamlardan istidlal ediyo
rum ki; yardımlar müspet olmuştur, ancak felâ
ketten sonra, kar üstünde, kılıç gibi keskin 
ayazda ölen vatandaşların sayısı 12 kişidir. Bu 
vaziyet, orada bulunan kahraman -birliklerimizin 
gösterdiği gayretlerin eseridir. Sonra, milleti
mizin reaksiyonu tam olmuştur, öyle anlıyoruz 

(ki;.Erzurum vilâyetindeki idare cihazının .reak
siyonu da müspettir. Ben buna memnun oldum. 
Yalnız bir noktayı söyliyeccğim. Yani kitabın 
bir yüzünü okudum şimdi öbür yüzünü okuya
cağım : -

I Bir aydan beri bu felâketzedelerin yarısı elTın 
çadırdadır. Ben şahsan kendi köyümde altı ya
şında zelzeleden nasıl karın üzerine düştüğümü 
ve sonradan nasıl Erzurum'da çadırın içinde tit
rediğimi bildiğim için, bugün bu çadırlarda tit-
riyen vatandaşların acısını çok.iyi takdir ediyo
rum. Bunların hiç olmazsa yarısından fazlasının 
çadırlardan kurtarılmış olması lâzımdı. 

Bir ay içinde iki ekip çalışmış. Dört ekip ça
lışabilirdi. Arkadaşlar, Meclisin kendi kurduğu. 
idareden mutmain olması lâzımdır. Bu vatan
daşların bir aydan beri çadır içinde yaşaması 

I beni çok üzmektedir. Ben de vaktiyle çadır için
de titrediğim için onların şimdi çadır içinde nasıl 
titrediklerini gözümün önüne getiriyorum. Emi
nim ki, şimdi siz de içinizden titriyorsunuz. Ben 
çok rica ediyorum. Hükümet iki ekip yerine beş, 
on ekip göndersin. Ve bıı vatandaşlar bir an evvel 
barakalara yerleştirilsin. 

Şimdi sorumun'üçüncü kısmına geliyorum : 
İdare cihazının reaksiyonlarını kontrol edeceğiz, 
bunların mukayesesini yapacağız. Bu hususta ben 
size bir misal vereyim; demin Tokad Milletvekili 
arkadaşımız Tokad'daki zelzele ve seylâptan bah
setti, halkın ne kadar muztarip olduğunu anlattı. 
Bundan istifade ederek, size acıklı bir şey arze-
deyim : 10 sene evvel İçişlerinde çalışırken Re
şadiye'de bir zelzele oldu. O zamanın idare ciha
zının en büyük rüknü valiye gitmişler, ne cevap 

I vermiş biliyor musunuz : «Otomobilim bu kışta 
kıyamette Reşadiye'ye gidemez» demiştir. 

Biz öyle valiler görmüşüzdür ki, milletle bir
likte cephane sandıklarını omuzunda taşımış, biz 

I öyle kaymakamlar görmüşüzdür ki, sahilden iki 
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kilometre uzaktaki motörden halk ile beraber ı 
silâhları kucağında taşımıştır. 

Sonra ne oldu, bir devri saltanat geldi, konak 
ve otomobil saltanatı!... Valiler otomobilden .in
mediler. Ben o devri de gördüm arkadaşlar. Ya 
Erzurum Valisi de böyle deseydi ne olacaktı! 
Demekki mukayesede müspet, reaksiyon da. Fa
kat reaksiyon demin arzettiğim gibi. çadırdan 
barakaya nakletmek!.. Bunu rica ediyorum; yük
sek huzurunuzda sizin de yardımınızı dileyerek, 
sizin merhametinizi kendi merhametime katarak 
rica ediyorum, bu adamları barakaya nakledelim. 
İlkbahar geliyor. Sonra ne olacak?. 

Şurasını arzedeyim, bu mıntaka granit bir 
•kaledir. Rus hududundan itibaren 350 kilomet
reye kadar bir kaledir. Nasıl bir kale?. Taşı ile; 
toprağı ile, ordusu ile, lıalkiyle bir kale!. Buradaki 
halk başka yerlerdeki halka benzemez. Buradaki 
halk ancak bu tabiatın, şiddetine mukavemet eden 
halktır. Bunlardan bir tanesinin ölmesini, bir ta
nesinin tedirgin olmasını gönül istemez. İlkba
harda ne olacaktır! Çil yavrusu gibi dağılacak
lar mıdır l 

Çünkü İlkbaharda bunlara başlarını sokacak 
bir yer lâzımdır. İlkbaharda inşaata başlıyabil-
mek için Hükümetin şimdiden çivisini, kerestesi
ni alması lâzımdır. Kendilerine ev yapılacaktır. 

.Zelzeleye mukavim ev tiplerini tesbit etmek su
retiyle!. Bunların çivi ve kerestelerinin Pasinler'
de, orada hazır olması lâzımdır. Mevsim gelir 
gelmez işe başlansın, bu adamlar evlerine girsin
ler. Bunlar bakılmıyacak olursa yine çamurdan 

* eskisi gibi evler yapacaklar, tekrar zelzele olacak, 
yine yıkılacaktır. • 

Arkadaşlar; bilmünasebe arzedeyim : Türki
ye'de faylar tesbit edilmiştir. Üç tane fay vardır: 
Araş Vadisi, Karasu Vadisi ve Kelkit Vadisi. 
Bu üç vadi deprem mmtakası faylardır. Bura
larda zelzele olacaktır. Binaenaleyh Hükümetin 
depreme müsait, depreme mukavim evlerin plâ
nını bir an evvel tesbit etmesi lâzımgelir. 
, Köyler için bir nizamname vardır, bunu bi
liyorum, fakat işe yaramaz. Nizamname yapa
cağımız zaman mütehassıslardan faydalanmalı
yız. Bendeniz köy evleri hakkında Cumhuriyet'te J 
bir yazı yazdım. Bilmem okudunuz mu? Köy ev
lerinin tiplerini, ve mukavemet şartlarını tesbit 
ederek Araş, Karasu ve Kelkit vadilerinden son
ra yapacağımız köy evlerini mutlaka ve mutlaka 
bu işleri bilen mütehassıslara yaptırmalıyız. Bu | 
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köylü kendi halinde kalacak olursa yine, saman 
ve çamurdan, çoluk çocuğu ile bir ev yapacak 
ve içine girecektir. Fakat bu ev yine yıkılacak
tır. Günah yine bizimdir. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Bu üç .dakika zarfında bitireceğim. 
Şimdi ricam; buraya-kanun tasarısı gelecek

tir, derhal bu kanun mucibince Pasinler için 4 
mü, beş mi, ne ise, o kadar milyon lira tahsisatı 
kabul edeceksiniz. Kereste şu bu para ile alına
cak, köylü amele olarak çalışacak. Yani. usta, 
kereste ve saire Hükümetten, çalışma köylüden. 
Numune olarak bu evleri yapacağız. Allah hepi
nize şefkat ve merhamet versin de bu kanunu 
çıkaralım. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KA-

RAOSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım; Muhterem Ahmet Kemal Varınca ile
risi için hiçbir şey yapılmıyacakmış gibi konuş
tular. Kanun tasarısını v yakında huzurunuza 
getireceğiz. Kanun geldiği zaman bol bol fikirlerini 
beyan ederler, ve kanun inşallah kendi arzuları 
gibi çıkar. 

Erzurum mebuslarını burada şahit olarak 
gösterebilirim. Hakikaten vali, Pasinler Kayma
kamı ve askerler kendilerinin izah ettikleri gibi, 
omuzunda mermi taşıyan Türk-', çocukları gibi 
çalışmışlardır. Kendilerine Meclisi Âli huzurun
da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. (Bravo ses
leri alkışlar) Maruzatım budur. 

9. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, su mahsulleri kanunu tasarısı hakkın
daki çalışmalara, Trabzon İli ile yurdumuzda 
§imdiye kadar nerelerde kaç tane balıkçılık koo
peratifi kurulduğuna, bunlara kredi suretiyle 
veya Marshall yardım malzemesinden yardım 
yapılıp yapılmadığına ve memleketimizde bir 
balık sanayiinin kurulması hususunda teşebbü
se geçilip geçilmediğine dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/545) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. Saygılar. 

.1. Hazırlanmakta olduğu her vesile ile beyan 
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edilen Su Mahsulleri Kanunu üzerindeki .çalış
malar ne safhadadır? T 

2. • Şimdiye kadar yurdumuzda°r. nerelerde 
ve kaç tane balıkçılık kooperatifi kurulmuştur 
ve bu kooperatiflerden hangilerine ne türlü ve 
ne-miktar,-yardım-yapılmıştır? 

3. Kooperatiflere yapılan yardım .miktarı 
•yekûnu ile ferden balıkçılara yapılan yardım 
yekûnu nedir? 

4. Trabzon İli dâhilinde kaç kooperatif ku
rulmuştur? Bunlardan her hangi birine kredi 
suretiyle veya Marshall Yardım malzemesinden 
yardım, yapılmış mıdır? Yapılmışsa miktarı ve 

.cinsi nedir? 
5. Trabzon'da ferden balıkçılara böyle bir 

yardım yapılmış mıdır? Yapılmışsa kimlere ve 
ne yardım yapılmıştır? v . .- -

6. Memleketimizde bir balık sanayiinin ku
rulması hususundaki tetkik ve teşebbüsler ne 
merhalededir? 

Trabzon Milletvekili . 
Mahmut Gol oğlu 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Mahmut Gol oğlu arkadaşıma, memleketin mü-/ 
hini dâvalarından biri olan balıkçılık mevzuu 
hakkında, bana, izahat vermek imkânını bah
şettiğinden dolay, teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım, memleket sahillerinin uzun
luğu aşağı yukarı 7'bin kilometredir.. Balık
çılık mevzuunda memleketimiz tabiî bir inhi
sar arzetmektedir. Göllerimizde bir hayli balık 
vardır, buna lağmen balıkçılık işlerimiz mem
nuniyet verici bir şekilde değildir. Memlekette 
senede vasati olarak 35 - 50 ton balık istih
sal edilmektedir.. Son senede balık istihsali 25 
bin tonu geçmemiştir. İstihsal edilen balıkların 
üçte biri ihraç edilir, üçte ikisi memlekette is
tihlâk edilir. Gerek istihlâk miktarı, gerek 
ihracat miktarı cüzidir. Aşağı yukarı memle
ket ihracatı umumiyesin.de balık ihraeanıu kıy
met itibariyle nispeti, % 1,5 tur. Balıkçılığı
mızın iptidai bir vaziyet arzetmesinin se
bebi, bilhassa avlama usullerimizin basit 
oluşundan, nakliye imkânlarımızın basit 
oluşundan, muhafaza ve kıymetlendirme teş
kilâtımızın noksan oluşundandır. Bütün bu 
şartlar değişirse, bugünkünün üç dört misli 
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I balık tutmak mümkün olacaktır. Bunun bir kıs

mını istihlâke tahsis etmek, halk gıdası bakımın
dan da elverişlidir. Binaenaleyh esaslı olarak 
bir balıkçılık politikasını ele almak lâzımdır. 
Nitekim bu mevzuu Hükümet ehemmiyetle ele 
almıştır. Bu. politikanın, kısaca olsun, anahtar
larını izah edeceğim. Esaslı bir balıkçılık poli
tikası, birtakım hukuki, fenni ve iktisadi ted
birlerden terekküp eder. Hukuki tedbirler şu 
şekildedir: 71 senelik Zabıtai Saydiye Nizamna
mesinden sonra ilk defa bir Su Ürünleri Kanu
nu tanzim ettik. Bu kanun Bakanlar Kurulun
dan geçmiş yakında Meclisi âliye gelecektir. . 
Bu kanun balıkçılığı teşvik, ve murakabe .hak
kında birçok ana hükümleri ihtiva eder. 

Balıkçılık politikasının ikinci bir tedbiri ola
rak, maatteessüf memleketteki balık yatakları
nı balıkların seyrini tam mânasiyle bilmiyoruz. 
Bunun için İstanbul Üniversitesiyle birlikte ça
lışan hidro biyoloji enstitüsü İstanbul, Giresun' 
ve İskenderun'da olmak üzere 3 istasyon tesis 
etmiştir. Bunlar, sularımızdaki balıkların yu
murtlama zamanını ve seyrini takibetmek sure
tiyle ezbere balıkçılıktan bizi kurtarmış ola
caktır. ' . - . 

İktisadi tedbirlere gelince: Evvelâ vaziyeti 
izah edeyim. Büyük balıkçılarımız İstanbul'da 
mütemerkizdir. Şirket halinde balıkçılık Tür
kiye'de inkişaf etmiş değildir. Kooperatif-ade
di 24 tür. Balıkçılarımızın av vasıtaları iptidai 
ve avlama usulleri basittir. Balık nakliyatı ih
tiyaca kâfi değildir. Bu sebepten dolayı 
balığı pahalıya naklediyor ve pahalı yiyoruz. 

Balıkların muhafazası, henüz soğuk hava te
sisleri bitirilmediği için, iptidai vaziyetteyiz. 
Balıkları muhafaza edemediğimiz için büyük 
ölçüde balık istihsal edemiyoruz. İnşa etmekte 
olduğumuz soğuk hava depolarının itmamından 
sonra hiç, olmazsa balıkların muhafazası işi hal
ledilmiş olacaktır. 

İplik ve malzeme yardımına gelince: 
Şimdiye kadar balıkçılik kooperatiflerine ve 

bunun haricinde münferit balıkçılara Marşal 
yardımından, Toprak Mahsulleri Ofisine ve ko
operatifler ele dâhil, 8745 paket ve münferitler 
için ayrıca 470 paket iplik tevzi edilmiştir. Ko
operatiflere ve diğer müteşebbis balıkçılara el
de mevcut bu iplik paketlerden daha da vere
ceğiz. Son günlerde gelen 41 tane takma motor 
ve bunlar da balıkçılık kooperatiflerine tevzi 
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edilmiştir. Fakat bütün bu tevziatın, balıkçılı
ğımızın ihtiyacına kâfi geleceği iddiasında de
ğiliz. M'aalesef kooperatif ortakları vermeye ta
ahhütlü oldukları aidatı veremedikleri için öz 
sermayeden mahrumdurlar. 

Hükümetin balıkçılara, kooperatiflere «â 
fonds perdu» verebileceği para mevcut değildir. 
O itibarla nakdi yardım yapmak kolay değildir. 
Bilhassa su mahsulleri için küçük, orta ve bü
yük balıkçılara kredi veren bir müessesemiz 
yoktur. Bundan dolayı balıkçılarımız hakika
ten güç bir duraldadırlar. Zirai Kooperatifler 
Kanununu tadil etmekteyiz, burada, tarla mah
sullerinde olduğu gibi, su mahsulleriyle meşgul 
olan kimselere yani balıkçılara kredi verme im
kânlarını araştırmaktayız. Bu iş olursa balık
çılara kredi veren bir müessese vücut bulmuş 
olacaktır. 

Biliyorsunuz ki, Marshall Plâniyle balıkçılık 
işlerinin inkişafı ve balıkçılık sanayiinin ku
rulması için 2 700 000 dolar, bizim paramızla 
bunun üç mislini ifade eder, bir yardım sağlan
mış bulunuyor. Bu yardım Toprak .Mahsulle
ri Ofisine verilerek bu ofis tarafından icra 
edilmektedir. Bu yardımın birinci faslı; so
ğuk hava depolarının tesisi, ikinci faslı, da et 
nakliye gemilerinin tahsisidir. Ofis, iştigal mev
zuu bakımından et ve balık sanayii ile meşgul 
olan bir müessese olmadığı ve bunun için mü
tehassısı bulunmadığı için maatteessüf re'scn 
harekete geçmemektedir, kaldı ki, balıkçılık sa
nayii ve balık saydı işi doğrudan doğruya 
bir Devlet işi mahiyetinde de değildir. Bunun 
için balıkçılık sanayii ile meşgul olmak üzere 
öteden beri bir şirket kurdurmayı düşünmekte-

, yiz. Son Almanya seyahatimde, Şimali 
Almanya'da bulunan muazzam bir balıkçılık 
işleriyle alâkadar oldum ki, aynı zamanda buna 
Holânda sermayesi de katılmıştır. Bu şirket, Tür
kiye'de balıkçılık sanayii kurmak ve bir de 
balıkçılık: ihracat şirketi kurmak üzere mü
racaat etmişti. Kendileriyle görüştük ve pren
sip anlaşmâslha varmış bulunmaktayız. Şir
ket temsilcileri Şubatın sonlarına doğru gele
cekler, Kalkınma Bankası ve Ofisle birlikte 
balıkçılık sanayii i le : iliracat şirketi tesis et
meye çalışacaklardır. Eeğer bu görüşmemiz 
tahakkuk ederse fenni bir balıkçılık için ilk 
adım atılmış olacaktır. Bu aynı zamanda' ko
operatifleri 'hirbiripe bağlıyacak ve birlik ha-
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üne getirecek ve kooperatifler istihsal edecek
leri balıkları bu şirkete devredecek olurlarsa, 
aynı zamanda balıkçılarımız da tabiî bir mah
reç ve ortak kazanmış olacaklardır. 

Balıkçılık politikası hakkında, gayet kısa 
hatlarla, bugün için verebileceğim izahat bun
dan ibarettir. 

Arkadaşım, bunun yanında Trabzon balık
çılığı htkkmda bir sual sormaktadır. Trabzon 
balıkçılığı da maatteessüf gelişmiş değildir. Trab
zon'da altı balıkçılık kooperatifi mevcuttur, 
sermayeleri henüz azdır, yok denecek kadar
dır. Bunlara yapabileceğimiz yardım, ancak ağ 
yardımı oluyor ki, bunlar da mahdut paketlere 
inhisar etmektedir. Bir de son gelen motörler
den birkaçını Trabzon balıkçılarına vermek 
arzusundayız. Tabiî bu tevzide diğer bölgeler 
kooperatiflerinin ihtiyaçları da nazarı dikkate 
alınacak ve ona göre bir tevzi yapılacaktır. 

Kooperatif ve şahıslara ne kadar adet balık 
ağı tevzi etmiş olduğumuzu sormuş bulunuyor
lar. 

Eğer arkadaşımız ısrar etmiyeeek olurlarsa, 
akşamın bu geç saatlerinde, Ahmet ağaya ne 
kadar verdik, Mehmet ağaya ne kadar verdik gi
bi rakamlarla arkadaşlarımı rahatsız etmemek 
için, buna ait dosyayı kendilerine vereyim, tet
kik buyursunlar. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibaret olacaktır. 
BAŞKAN — Mahmut Ooloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU .(Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Bakan arkadaşımıza, 
izahlarından, dolayı değil, fakat cesareti medeniye 
göstererek balıkçılığın büyük bir memleket dâ
vası olmasına rağmen henüz orta yerde müspet 
hiç bir şey olmadığını söylemiş olmasından do
layı son derece müteşekkirim. Demek ki, has
talığı teşhis etmiş bulunuyoruz. Bu sebeple 
nikbinim. Mademki vaziyeti olduğu gibi gör
dük, şu halde işi başaracağız 

Balıkçılık, balık sanayii, balık istihsali ve 
balık istihlâkinin memleket çapındaki ehemmi
yeti üzerinde yüksek huzurunuzda şu anda bir 
tek kelime söylemeyi zait bulurum. Çünkü bu 
memlekette bu ehemmiyeti idrak etmemiş tek 
bir fert yoktur. Bu, memleketin hayati bir 
mevzuudur. Kendileri açıkça izah ettiler ki, 
bugünkü durum yalnız kötü olmakla kalmıyor, 
hattâ kötüye doğru da gidiyor. Nitekim 35 -
50 bin ton olan istihsal 25 bin tona kadar düş-

50 
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müg bulunuyor. Vaziyeti böylece gördükten 
sonra kendileri balık politikası diye bir politika 
mevzuubalıs ettiler. Bunlardan birisini kanun 
ve hukuk, mevzuu olarak ele aldılar ki, zaten 
sualimin birisi de o idi. Yani Su ürünleri hak
kındaki kanun tasarısı üzerindeki çalışmaları 
ne durumdadır? 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz, hemen he
men tarihleri birbirine yakın olmakla beraber, 
geçen sene bu tarihte yine böyle bir sual sor
muştum., O zamanki Bakan arkadaşımız; Şu
batta olmadığı, takdirde Matta muhakkak gele
ceğini söylemişlerdi. Fakat gelmedi. Bu Mar
tı da idrak etmek üzereyiz endişem yinegelmi-
coği yolundadır. Arkadaşlarım bende kusur 
görmesinler, bu endişemin sebebi realitedir. Bu
nunla beraber önümüzdeki Martta bu kanun ta
sarısı getirilecektir, ümidindeyim. 

Kooperatiflerin durumuna gelince; muhte
rem arkadaşlar memleketimizde balık sanayii 
diye geçen sene hararetli bir mevzu oldu. Mem
leketin muhtelif yerlerinde Balıkçılık koopera
tifleri'kurulmaya-başlandı. Söylediklerine gö
re 24 kooperatif kuruldu, bunlardan fi tanesi 
Trabzon'dadır. Kooperatifler kurulmuştur, 
fakat hiçbirisi bir yardım görmemiştir. Ancak 
geçen sene kooperatiflere • 7845 paket iplik tev
zi gedilmiş, fakat bunlardan bir paket bile Trab-, 
zon'daki fi kooperatife isabet etmemiştir. 

Bu isabetsizlik neden? iddia edilebilir ki, ora
daki kooperatiflerin hem sermayesi azdır, hem de 
muamelelerini ikmal etmemişlerdir. Evet arka
daşlar, hem sermayesi az, hem de muameleleri 
ikmal edilmemiştir. Vaziyeti bendeniz arzedeyim, 
çünkü bir kerre bu muamelelerin ikmali ile meş
gul olan Toprak Ofis, samimî olarak arzediyo-
rum, bu işleri becerecek bir daire değildir. ('Doğ
ru sesleri) Ofiste dosyasını bulursunuz, içinden 
evrak çıkımız, evrakı bulursunuz, yarısı 
var, yarısı-yok. Toprak Ofisle yapılan muamele
lerle bizzat meşgul oldum. Geçen sen eki sorumla 
burada ısrarla rica ettim, kooperatif deki arka
daşlar hattâ okur yazar değillerdir, muameleyi 
bilmiyorlar, buradan bir arkadaş gönderilirse 
nasıl yapılacağını öğretirler diye. 

Misal veriyorum, birkaç arkadaş birleşiyorlar, 
kooperatif kuruyorlar, noterce tasdiki için 750 
liraya ihtiyaç var diyorlar. Zaten kurdukları beş, 
on bin liralık bir kooperatif, 750 lira noter har
cını nasıl verecek? Buraya geldiler, ilgili daire-
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I ye gidiyorlar, uğraşıyorlar, notere gidip soru-' 

yor] ar, öğreniyorlar. 7 kişi beşer lira vermek su
retiyle 35 lira ile bir kooperatif kurarlarsa bu
nun masrafı 450 kuruş tutuyormuş. Bakiyei ser
mayeyi sonradan ilâve edebilirlermiş. Haddi za
tında bunların sermayeleri • de azdır. 35 lira 
ile kurulmuştur. Fakat bakiye para ban
kadadır. Şimdi vaziVet ne olacaktır bilmiyorlar. 
Demek oluyor ki; kurulan kooperatif, yapılacak 
yardıma müstahak olduğu halde bu istihkak key
fiyetini dahi bilgisizlik yüzünden tahakkuk etti-

I rcmiyorlar. 
Sayın Bakan arkadaşımızla yaptığım görüş

mede kabul ettikleri gibi, tekrar rica ve istirham 
ediyorum; buraya ve diğer mıııtakalara birer ar
kadaş göndersinler: Kooperatif nasıl kurulur; 
bunların beyannameleri nasıl verilecektir, bun
ları öğretsin ve hattâ bu arkadaşlar bunları on
lara .öğrettikten sonra beyannameleri buraya al-

I sın gelsin ve elde bir miktar ağ ipliği varsa, 
! fakir balıkçılara bir miktar iplik verilsin. 

Şimdi, bu kooperatiflere yapılacak hiçbir yar
dım yoksa, arkadaşlar, o zaman bir sual soraca
ğını. Niçin bu kadar kooperatifler kurdurduk? 
Meselâ Trabzon'daki balıkçılık kooperatifi yazı
yor, diyor ki; burada yapılan konuşmalarda, bu 
kooperatiflere yani küçük balıkçılığı kalkındır

m a k için her hangi bir yardım yapılacağım söy
lediniz, şimdi duyuyoruz'ki, hususi şahıslara 
yardım yapılmış. Bendeniz Ahmet, Mehmet, Ha
san, Hüseyin'e verildi diye saysınlar demedim, za
ten Trabzon'da hususi şahıs 5 - 6 dır. 4 kişiye 
vermişler 4 ferde yardım yapılmıştır. 6 koopera
tife de bir yardım yapılabilirdi. Bu dört kişiye 
yardım yaptıkta C kooperatife niye bir yardım 
yapamadık maksadım budur. Asıl korunması^ lâ
zım olan bu parasız kooperatiflerdir. 

Arkadaşlar, sermayeli bir kooperatif olabilir. 
Esasen fakir balıkçılardan müteşekkil bu ko
operatifler büyük sermayeli bir kooperatif ola
bilir mi, bunlar ne şekilde yardım görebilir? 
Bunların çok sermayeli kooperatif olmalarına 
imkân yoktur. Fakir balıkçılardır. Bakınız 
(Kooperatifler hakkında rapor ve kanun.tasa
rısı) diye bir kitap var ki bize dağıttılar. To-
yinbee isimli bir mütehassısın bu kitabını oku
duk. O da başka bir şey söylemiyor. Diyor ki : 

«Zaten balıkçılara ait kredinin ziraat kredi
si gibi vasıfları vardır. Bunun için hususi bir 
teşekkülün kurulması zaruridir. Balıkçılar ko-
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operatif halinde toplansalar bile normal olarak 
kendilerine bina ve konserve fabrikası satmal-
mak veya inşa- etmek veya hususi surette inşa 
edilmiş kamyon ve vagon satmalmak imkânla- ! 
rina malik değildirler.» 

Bunları izah ettikten sonra neticeye varı
yor : • 

«Balıkçı kooperatifleri ancak Marshall Yar
dımı veya Hükümet yardımı ile tutunabilirler. 
Bunlardan başka türlü bir yardım ne olabilir? 
Kredi verilebilir mi? 'Teminatları vardır, yoktur 
gibi mülâhazaya lüzum yoktur. Marshall Yar
dımı olarak malzeme iplik ve küçük motor ve- | 
rilmektedir. îstenen de budur. Zaten büyük 
gemileri verseler alamazlar, maliyetleri çok 
yüksektir. 

Şimdi arkadaşlar, konserve fabrikası meşe- I 
leşine geliyorum, deniyor ki; 2 700 000 dolar
lık bir yardım Toprak Ofistedir ve bunun ya
pacağı işler iki kategoride gösterilmiştir: 

.1. . Soğuk hava depoları tesisi ; 
2. Av gemileri ve nakliye gemileri. 
'Muhterem arkadaşlar; zannediyorum ki; 

bu, iki kategori değil de üç kategoridir. Üçün
cüsü, konserve fabrikası kurulması hususudur. 
Yani bû 2 700 000 dolarlık yardımdan bir de I 
'konserve fabrikası kurulması -icabeder. Nite
kim; Türkiye İktisadi 'Kalkınması hakkındaki 
Halker raporunun 43. sahif esinde şöyle den
mektedir : «Halen Ekonomik İş Birliği 'İdaresi 
yardımı •ile.tatbik edilmekte olan kalkınma 
programı, balıkçılık filosuna mühim ilâveler 
yapılmasını ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan işletilecek soğuk hava tertibatlı beş atelye 
i le 'bir konserve fabrikasının inşasını derpiş 
eylemektedir. Bu yatırımlar zahmete değer bir 
deneme olarak görünmekle beraber heyetimiz 
hali hazır programın dışındaki yeni harcamala- 1 
rııı, halen Hükümet tarafından plânlaştırılmak- I 
ta olan biyolojik etüdün tamamlanmasına tali
kini temenniye değer görmektedir..» 

Muhterem arkadaşlarım; balığı bol bir mem
leketiz deriz, ben de iştirak ediyorum, fakat bu
nu ilmen bilmeliyiz. Bu sebeple; araştırmalar | 
lâzımdır. Geçen sene bu araştırmalara başlan- I 
mak üzereydi. Eksik olmasınlar, sayın bakan 
arkadaşımız bu defa birkaç gün evvel, bir se
ne önce kurulup faaliyete, geçmesi lâzımgelen 
Trabzon, Samsun Rasat istasyonlarından Trab- I 
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zon Rasat İstasyonunun kurulmasını emir bu
yurmuşlar ve bunun üzerine "bir. gemi gidip ra
sada başlamıştır. Fakat esas itibariyle program
da bir ele Trabzon'da bir balık konserve fab
rikası vardır. Nitekim geçen sene bu hımışta 
sorduğum suale Ekonomi Bakam şu. cevabı ver
mişti: «Trabzon'da bir balık konserve fabrika
sı yapmak, Marshll plânına göre 1951 - 19f2 iş 
programında vardır; fakat bu hususta, müza
kereler henüz neticelenmediği için bh: şey söy
lemeye imkân yoktur» demişti. 

Şimdi Sayın Bakan cevaben; şirketlerle ya
pılan temaslardan, Holânda sermayesiyle bir 
Alman şirketinin işi ele aldığından bahsediyor. 
Bunu minnetle karşılarız. Fakan Trabzon'da 
kurulacağı derpiş edilen fabrikadan niçin vaz
geçilmiştir? ilmî etüdler yapılmış da bunun 
neticesinde Trabzonda bir konserve fabrıkasi 
kurulmasına imkân olmadığını anlaşılmıştır ve
ya cereyan eden müzakereler menfi netice ver- t 

di de mi vezgeçildi1? 
Bu noktaları tabiatiyle bekliyorum. Netice 

olarak arzedeyim ki, arkadaşlar, balıkçılık 
işini bütün, çıplaklığıyle burada konuştuk ve 
görüştük. Fakat ne yapalım ki, asıl bence en 
mühim bir mesele olan bu işin ince noktası yi
ne burasıdır. Çünkü balık sanayiimiz bugünkü 
teşkilâtla, yani Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığındaki mevcut Su Ürünleri Müdürlüğü teşki
lâtı ile Toprak Mahsulleri Ofisindeki bir da
ireye inhisar ediyor ki, bu işin bu teşkilâtla 
lâyikı veçkile yürüyeceğine kaani değilim. Ha-
kikatları açıkça burada söylediğim için Sayın 
bakan bana her halde hak vereceklerdir. Bende
niz Toprak Mahsulleri Ofisinin balıkçılık işleri
ne bakan dairesine birkaç defa gittim, geldim, 
şuna kaani oldum ki, bu daire bu işi başaracak 
durumda değildir, bunu esaslı bir şekle bağla
mak zarureti vardır. İnşallah Cenabı Hakkın 
inayetiyle bu iş bir an evvel yürür ve bir daha 
bu kürsüye çıkarak bu mevzuda söz almış ol-. 
mam. Yapılacak fabrikanın da vazgeçilmesin
de bendeniz esaslı bir sebep göremiyorum. Bu ' 
hususun bir kere daha tetkik edilmesini rica 
ederim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ MUH
LİS ETE (Ankara) — Balıkçılık mevzuunda 
Toprak Ofise verilen vazifeler arasında ve yar
dımlar arasında bir de balıkçılık sanayii ile meş
gul olması vardır. Notumda da vardı, söyliye-
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medim, af fimi rica ederim. Nitekim, bunun için 
200 000 dolarlık bir malzeme getirtmiş ve bu
nu hususi balıkçılık sanayime tevzi etmiştik. 
Bunun haricinde Trabzon'da kurulması iste
nilen balıkçılık sanayii meselesine gelince; 
arkadaşlarım, balıkçılık sanayii, konserve fab
rikası tesis etmek demek, bunun mamulünü 
satmak ve sürebilmek demektir. Ofis vasıta -
siyle veya Devlet eliyle bir balık fabrikası kur
makta istical etmedim. Sebebi, bunda mütehas
sıs değiliz, bu bir.' Bir de bugün mevcut konser-1 

ve fabrikaları bile tam kapasite ile çalışamı
yor ve tam mânasiyle ihracat yapamıyorlar. 
Zaten balık tutan diğer memleketler de balığı 
yaş olarak değil, konserve olarak satarlar. 
Memleketimizde dahilî sürüm bile tam mâna
siyle temin edilememiştir. Türkiye'de, gerek ta
ze balık, gerekse konserve olarak, başka mem
leketlere nazaran çok az yenmektedir. Birçok 
vilâyetlerde halkımızın birçok kısmı balık ye
memektedir. Bu çok kuvvetli propaganda ve 
bir de alışma meselesidir. Binaenaleyh iç istih
lâki tanzim etmek lâzımdır.. Bunun haricinde, 
demin de arzettiğim gibi, ihracatı artırmak var
dır : ihracat elli binden otuz beş bine düşmüş
tür, diyorum. Bunun sebebi italya, Yunanistan 
ve israil eskisine nazaran bizden daha az balık 
çekmektedir. Yunanistan yiyeceği balıkların 
birkısmını kendisi istihsal etmektedir. Balık tut
mak devlet işi değildir. Balıkçılık işlerini ma
atteessüf 'pek iptidai olarak devraldık. Bina
enaleyh Trabzon'da fabrika kurmak mevzuu 
ancak şirketle yapacağımız temastan sonra an
laşılacaktır. Bu işi esaslı olarak tesbit etme
den para yatırmak doğru değildir. Neyi işliye-
ceğiz ve nereye satacağız? Bu, kolay bir şey de
ğildir. 

ikinci olarak; arkadaşım, kooperatifler hak
kında konuştular. Türkiye'de aşağı yukarı 800 
tarım istihsal kooperatifi, 100 e yakın tarım 
satış kooperatifi, ahkâmı umumiye kooperatifi 
olarak 100 küsur kooperatif vardır. Buna mu
kabil Bakanlıkta kooperatif servisinde çalışan 
birkaç arkadaşımız vardır. 

Bu kurulan kooperatifler, mevzuları çeşitli 
olmakla beraber, aşağı yukarı aynı şekilde ku
rulmaktadır. Bu kooperatifler Devletten para 
yardımı, ağ yardımı, teneke yardımı sağlamak 
için kurulmaktadırlar. Şayet bu yardım yapıl-
mıyacak olursa, veya yeter derecede yapıla-
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I mazsa kooperatif hakkı hayat kazanamaz. Hal

buki .başka, memleketlerde kooperatif; karşı-
I lıklı bir şekilde, birbirlerine yardım etmek ve 

az da olsa, kooperatife bir miktar para, ser
maye temin edilerek kurulurlar. Netice itiba
riyle kooperatif de bir şirkettir ve her ortağın 
bir sermaye koyması lâzımdır. Halbuki bizde 

| kooperatifler agağı yukarı parasız kurulur; Dev
lete dayanmaktadır. Devletin bünyesinde de 
bunları takviye edecek bir fon olmadığından ha
len yapılan yardım lâşey kabilindendir. 

Bu itibarla yalnız Devletin yapacağı yardım 
için değil, kendi aralarında mütekabil yardımla
rın yapılması için kooperatiflerin kurulması lâ
zımdır. Eğer kurulacak binlerce kooperatife sa
dece Devletin yardım yapması gerekirse buna 
milyonlar yetişmez, buna Devletin sermayesi 
kifayet etmez. Bu hususu burada belirtmek za
ruretini hissediyorum. 

Arkadaşımızın Trabzon'daki kooperatifler 
hakkında temennileri vardır. 

. Bakanlığa kooperatiflerden gelen evrak pek 
eksik olarak gelir. Trabzon'daki kooperatife ait 
müşkülden Ofisi haberdar ederim, Ofis bir me
mur göndermek suretiyle arkadaşlara yardım 
eder. Maruzatım bundan ibarettir. 

10. — Yozg'ad Milletvekili Faik Erbaş'm, 
kiremit fiyatlarının yükselmesi sebebi hakkında 
Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/546) 

BAŞKAN—'Efendim; onuncu soru Tarım. 
Bakanlığını muhatab tutmaktadır. Tarım Bakanı 
arkadaşımız burada bulunmadığı için bunu gele
cek Birleşime talik ediyoruz. 

11. — Yozgad Milletvekili Faik JErbaş'm, 
Yozgad-'lı Cura Salih'in mirası hakkında Adalet 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/547) 

. ADALET BAKANI EÜKNEDDlN * NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Efendim bu soru hakkın
daki tetkikatımız bitmiş değildir, muhabere ha
lindeyiz, bu sebeple tehirini rica ederim. 

Bir de Gündemin 14 ncü maddesinde Bakan
lığımızdan bir soru mevcuttur. Aynı suretle 
onun da tehirini istirham ediyorum, 

BAŞKAN -r- Gün tâyin edebilir misiniz? 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HlOĞLU (Edirne) — Bir hafta sonra. 
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BAŞKAN— Bir hafta sonra cevap verilmek | 

üzere bu soruları tehir ediyoruz. 

12. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'- '. 
«m, Manyas İlçesiyle köylerinde çalışan toprak 
tevzi komisyonlarının ne kadar zaman vazife 
gördüklerine ve kaç kişiden ibaret olduğuna, 
bunların aylık,-günlük ücretlerine ve şimdiye 
kadar hangi köylerde ne miktar toprak tevzi 
edildiğine dair Başbakanlıktan olan sorusuna İç
işleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fevzi Lût-
fi Karaosmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/550) 

Büyük Mil]et Meclisi Başkanlığına 
Manyas ilçesinde ve köylerinde toprak tevzi 

komisyonları bu' havalide kaç yıl ye kaç ay kal
mışlardı rf, Ve'rkaç-kişiden ibarettir? Aylık maaş
ları ve günlük masrıfları nedir? Bakanlıkça hiz
metlerine tahsis edilmiş vesait var mıdır, neler
den ibarettir? Kaç ve hangi köylerde ve ne kadar 
toprak tevziatı yaplımıştır? Kaç defa şikâyetler 
yapılmış ve kaç adedr müfettiş gönderilmiş, mü
fettişler burada kaçar gün kalmışlardır? Ve ne 
kadar harcırah, masraf yapmışlardır? 

Müfettişlerin raporları hakkında bugüne ka-
- dar köylülere malûmat verilmiş midir? Sözlü ola

rak Saym Başbakan veya Tarım Bakanlığından 
yo ilgili bakandan B. M. M. kürsüsünden cevap
landırılmasını rica ederim. . 

' • • ' . - . .'• Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri işeri 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
larım, 19 numaralı Toprak Komisyonu Manyas 
İlcesine 3 . VIII .1950 tarihinde gitmiş bu ta
rihten 15 . X I . 1950 tarihine kadar ilçede faa
liyette bulunmuştur. MütaakibenıBalıkesir mer
kez ilcesine intikal ederek, kış devresi çalışma
larına geçmiştir. Bu sırada merkez ', ilçesiyle 
Edremit'e ait uygulama hazırlıkları yapılmıştır. 
Program gereğince komisyon merkez, ilce ve 
Edremit'teki işlerini bitirdikten sonra 2 0 . VI . 
1951 tarihinde tekrar Manyas İlcesine intikal 
ederek evvelki çalışmalarla birlikte bu bölgede 
1 . XII .1951 tarihine kadar (dokuz ay) faali
yette bulunmuştur. . . . 

Manyas uygulama bölgesinde : . 
Salur Köyünde - 113 aileye 2328 
Hamamlı •»... 72 » 1220 
Böleeağaç » 23 » 4 0 7 ; 
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Beydin Köyünde 33 aileye 601 
Kocagöl . » 49 ı » 671 
Eşen ' '••••-» . 20 . ,» .341 . , . 
Dönüm olmak üzere altı köyde 310 aileye 

ceman 5568 dönüm arazi tevzi edilmiştir. 
Komisyon bidayette bir başkan, bir üye, bir 

ekip şefi, beş harita teknik memuru kadrosu 
ile çalışmakta iken sonradan .kadrosuna, bir ta
rım teknisiyeni ile bir komisyon memuru ilâve 
olunmuştur. . • 

Ayrıca bir şoför ve yardımcısı, dört jaloncu, 
bir işçi ücretle istihdam edilmişlerdir. Memur 
ve< hizmetlilerin aylık masrafları yuvarlak ra
kam dört bin liradır. Günlük masrafları ise 
130-140 lira arasındadır. , , 

Komisyona nakil vasıtası olarak bir kamyo
net verilmiştir. '•'•;• 

Manyas İlçesinde faaliyette bulunan 19 nu
maralı komisyonun çeşitli işlemleri hakkında 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne altı 
ihbar ve şikâyet vukubulmuş bu. konuların .in
celenmesine muhtelif tarihlerde altı müfettiş, ve 
bir uzman müşavir memur edilmiştir. 

Ayrıca Genel Müdürlük ınüf ettişleri,taraf ni
dan tetkik olunmuş iki konunun Tarım Bakan
lığına da şikâyet olunması üzerine bir Bakanlık 
müfettişi de gönderilmiştir. Bu müfettişlerle 
müşavirlere 1269 lira iki kuruş harcırah veril
miştir. Varılan neticelere göre icabeden kanuni 
muamele yapılmış ve alâkalılara duyurulmak 
üzere keyfiyet Balıkesir Valiliğine yazılmıştır. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. . 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem 'arkadaşlar; sayın Bakanın! mufassal• izahat
larına çok teşekkür ederim. Hakikaten teker'te
ker, birer birer .hepsini izah ettiler. . . . ' -

Toprak Tevzi Komisyonu Manya?-'iri Salor, 
Kızıksa Bolcaağaç, Hamamlı, Didi, Kızaklar, 
Kocagöl köylerinde ve diğer ' bâzı köylerde' de 

•' uzun müddet kaldılar. . Çok haksız işler yaptı
lar evet bir İnsim vatandaşlara toprak dağıt
tılar fakat daha çoklarım da ağlattılar. Mera
larını da ellerinden aldılar, yarı hayvanlarını 
da aç bıraktılar. Bu köyler Manyas Gölü'riün 
etrafına dizilmiş, oldukça nüfusu: kalabalık 
2500 nüfuslu köylerdir. -En .az nüfuslu olanları 
da-bin nüfusu geçmektedir. Bunların geçimle
ri hem ziraat, hem hayvancılıktır. Bu köylerin 
büyük ve küçükbaş , hayvan miktarı çok kala- ' 
balıktır. Keçiden maada her çeşit'.hayvanat mev-
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cuttur; .' -Ziraatı' olmadığı, yani uymadığı sene
ler tamamen hayvanların sırtından geçinirler. 
Gerek damızlık yetiştirip satarlar ve gerek mah
sullerini satmakla yıllık idarelerini bu suret
le karşılarlar. Türkiye'nin en iyi cins hayvan 
yetiştiren yagane yerlerinden birisidir. 

Manyas köyleri : Bu komisyonlarda, çalışan
ları jı çoğunu .' tecrübesiz çocuklar teşkil etmek
tedir. Yirmi sene zilyedinde bulunmuş bugü
ne kadar vergisini ödemiş, tahrirde üzerinde 
kayıtlı ölaıı ve göl metrukesi, Hazinenin malı 
diye buiiları eli erinden aldılar, başkalarına ver
diler. Fakat bu\ gibi yerlerde,- esasen ellerinde 
15 -2p âzami 30 dönüm toprağı olanlardır. Bun
ların, daha ^ok ihtiyacı oldukları ve daima 
işleyip ektikleri hakle bunlardan alıp hiç zi* 
raatle alakası olmiyaıı çifti - çubuğu bulunmı-

. yan diğer vatandaşlara, vermişlerdir. Meselâ. 
kunduracı,; berber,, marangoz, arabacı, ustası 
gibi. Bunların bir kısmı alır almaz noter se
netleriyle yine köy içinde vakti hali yerinde 
olanlara satmışlardır. Bu haksızlığı gören bu 
vaziyeti vilâyete şikâyet ettiler. Bir taraftan 
da Tarım Bakanlığına telle ve istida ile şikâ
yette bulundular. Bana da ayrıca bildirdiler. 
Bir hafta izinle köylerine kadar gittim. Her 
köyü gezdim. Hakikaten birçok haksızlıklar 
vo hatalı işler olmuş komisyon reisini gördüm; 
kendisine sordum; bir hata oldu, fakat bun
dan dönersek daha fena olacaktır. Bunu bu 
şekilde" idare edeceğiz. Kimseyi dinlemiyeceğiz, 
cevabında bulundu. Ama bunlar haklarını arar
lar daha yüksek makamlara baş vururlarsa Ba
kanlığı da müşkül duruma sokarsınız. O va
kit bu işi kim halledecek, şimdiden bu işi tas
hih ederseniz çok iyi, olur dedim. Binnetice 
bir şey çıkmadı. Telgraflar istidalar bir taraf-: 

tan devam ediyor. Hususi olarak ikişer, üçer 
kişilik her köyden heyetler haklarını aramak 
için Ankara'ya geliyorler. Müfettişler gidi
yor aynı konmisyoımn yaptığı işi yerinde gö
rülüyor. Ve bu şekilde rapor veriliyor. Yine 
itirazlar şikâyetler heyetler geliyor. İkinci 
müfettiş gönderiliyor o da aynı. birincinin ver
diği gibi onu tasvip ediyor/ -Fakat hâlâ köy-. 
ler de sükûnet bulmuyor. Aynı şekilde şikâ
yetler, teller ve heyetler üçüncü olarak geliyor. 
Tarım Bakanına bizzat birlikte müracaat e-
diyoruz. /Rica ;ediyoruz burada , büyük/haksızlık 
vardır ateş olmıyan yerde duman çıkmaz bu işi 
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mahallinde köylüleri dinlemek • çok doğru ö-
lur, tarafsız bir müfettiş gönderiniz ve yahu;t 
bizzat zatı âliniz bir zalime t ediniz mesele ka
pansın, ya haksızlık düzelsin ve yahut mağdur 
olanlar ikna edilsin bunun üzerine sayın Tarım 
Bakanı gitmeyi kabul etti, üç gün sonra vaz
geçti. 600 kilometrelik yollardan gelen ancak 
köylerinin ve köylülerinin haklarını arayan hem 
zahmete, hem masrafa katlanan bu vatandaş
lara yazık değil mi? 

Hulâsa bu vatandaşlar çok müteessir olarak 
ve yeise düşerek Tarım Bakanının yanından 
ayrıldılar. Kendilerini teselli ederek Başbakan 
Adnan Menderes'e götürdüm çok güzel karşıla
dı yardımcısı Samct Ağaoğlu'na emretti bu 
adamların işini ve taleplerini yerine getirmek 
ve mahallinde bu işi tetkik ve tahkik etmek 
üzere Tarım Bakanına şimdi telefon et, çok te
iniz ve çok d:oğru bir müfettiş hemen göndersin 
dedi. Derhal emir yerine getirildi, müfettiş de 
gönderildi. 

Az sonra da Meclis tatil oldu. Seçim ınnıta-
kalarınıda gezerken son giden müfettiş Kadri 
Beyin, Manyasın Haydar Köyünde ''mektepte. 
diğer toprak komisyonları ve reisleri ile birlik
te oturduklarını, beraber yiyip içtiklerini ve bir 
yerde yattıklarım görünce doğrusu şüpheye 
düştüm. Hem şaka hem ciddî Kadri. Beye ta
kıldım. Siz üçüncü müfettiş ve Başbakanlık 
emriyle geldiniz, rica ederim çok âdilâne hare
ket ediniz ki, artık bu iş^ yatışsın, mesele ka
pansın., biz de, siz de, Hükümet de, köylüler de 
huzura, kavuşsunlar dedim. Yanlarından ay
rıldım. Altı ay oluyor, müfettişin raporu hak-' 
kında köylülere hiç bir malûmat verilmiyor. 
Müfettişlerin raporları da doktor raporları gibi 
birbirini cerhetmiyor. / •'••"'-••'''•'•'•.•;, 

Kızıksa köyünün merasının / bir kısmini tay T 
yare meydanı olarak Millî; Savunma Bakan
lığı tarafından bundan yedi sekiz sene ' evvel 
alınmıştı. Bir kıŞmı da bugün topraksız vatan
daşlara ve göçmenlere diye veriliyor. Bugün 
hayvanlarına mera kalmıyor.* Hükümet meri
nos yetiştir der, Hükümet mondofon inekleri ve 
çişleri yetiştirilmesini ister. Manda ve at ye
tiştirilmek için her gün baytarlar köylüyü taz
yik eder. Köylülerde şaşkın bir halde bu du
rumda hiç birisini yetiştirecek vaziyette değil
dirler. Bir ineğin sütü ile geçinen gazını, tu
zunu bunun mahsulü ile temin eden zavallı köy-
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lüler dertlerini Mme anl^ 
reden arayacaklar ve kimden soracaklar? Meri
nos isteriz,- mondofon cinsi isteriz, Arap, anglo-
arap atları isteriz, Manda cinslerinin ıslahını 
•isteriz. Bir de ellerinden, meralarını' zorla tak
sim ederiz. 'Kocagölün hayvanlarına söıv 

Kozaklar Gölü I£ö yünün hayvanlarının su 
d e r d i :'•'• 

Yine gölün cenup tarafındaki birçok köyler
de, hayranlarını -gölde şulayamamaktadır. Bu 
köylülerin çok müşkül durumda olduklarını biz-
:za,t gördüm. Evvelce serbestçe göle ve "̂ uya ge
len,,hayvani ar bugün, bu yolların da tevzii dola-
yısiyle, tamamen yollar kapanmış bir vaziyette
dir. '3ürü halinde sığırlar, mandalar ve diğer 
cins büyük, küçük^ çeşitli hayranlar yazm yakı
cı ;:; sıcaklarında ; yanmal^adırlar. Kuyularla 
kalabalık hayvanların su ihtiyacı-temin; edileme
mektedir.; <•:• 

Hulâsa ^00 metre uzunluğunda ve elli metre 
genişliğinde hayvanların göle inmesi ve sulan
ması için geniş bir yola şiddetle ihtiyaç vardır. 
Bu da koca göl köyünün yakınında yapılması ile 
kabil olacaktır. 

Bu hususun da nazarı dikkate alınmasını Sa
yın Bakandan rica ederim. 

Bir hafta evvel köylülerden gelen telgraf su
reti. Aslı. Başbakanlıktadır. 

Tarihi : 21 .1.1952. Kızıksa köyünden. 2000 
nüfuslu. 

Usulsüz yapılan bu tevziat asgari hayvan ihti
yaçları göz önünde tutulmıyarak yapılan toprak 
tevziatının haksızlığını bir türlü önliyemedik. Ge
len müfettişler komisyon reisleri ile teşriki mesai 
ederek ve yckdiğcrleriııin kusurlarını örterek ta
leplerimizi ve şikâyetlerimizi din le'm iverek eski 
muamelenin- hatasız olduğunu bildirmiştir. İtiraz 
bile bozamaz diyerek keza mera olarak terkedi-
len, yerin de büyük bir kısmı tayyare meydanı 
olması vo. Millî Savunma Bakanlığı da pek-çok 
tahditler yaparak buradan da istifade, edem emek
teyiz. Hiçbir tarafta şikâyetlerimiz dikkate alın
mamaktadır. Netice itibariyle 80 aile hesabına 
500 ailenin merası ortadan kaldırıldı. Bu'sebeple 

"bu işin' tahkiki gayesiyle orada müstakil iş gö-
•recek bir müfettişin .veya bir heyetin veya ara
ziyi ölçecek bir mühendisin gönderilmesine delâ
let edilmesini'rica ederiz, 

Kızıksa KöyüJnaınına '!• HüseyjnjiEtili vmJM* 
yoncu. • ''•.•'• ' 

Bu telgraf m aslı -Başbakan Sayın Adnan Men
deres'tedir. yf ' 

Merinos Çiftliği otuz bin dönüm araM, dört 
beş bin koyun ile biraz ziraat ile bu kadar ge
niş arazi; fuzuli yere işgal ediyor. Diğer .taraf
ta birçok vatandaşlar toprak derdi çekiyor ve; bir 
birlerine giriyor bu işte ben adalet göremiyorum. 
Asıl bu toprakların sahibi olan; ve topraktan ek
meğini çikarân çiftçi vatandaşlara vermiyoruz, 
güya. tPakat; Merinos yetiştireceğiz, on beş «ene
dir üç; vilâyette>tatbik edilen; bir ifabrikanm yüz
de üç ihtiyacınırkarşılayamıyan: bu.millete -mil
yonlara mal olan, neticede hiçbir menfaat sağla-
yanııyaıi bu müessesenin devam: etmesi memlieket 
için zarardan başka bir şey değildir. ;Burada;da 
bin beş yüz nüfuslu bir köyokır. Büteeyisde 
besler Hükümeti deanüşkül durumdan kurtarır. 

Geçimi yalnız tarıma, dayanan yerlerde : 

Bönüm 
Aded 

' '" A ' 
' 7 ' 
10 
15 
30 

Çok iyi hayvaıi basma 
••ki-"-
Grta 
Zayıf 
Çöky zayıf. 

.Madde 5. — Yönetmelik yapımı tarihinde yü-
.rürlüğe girer. . • . , • 

Madde 6. —-3u yönetmelik, lıütömleri Tarım 
Bakanlığı yürütür.' ,, 

4753 - 5618 numaralı kanunların bâzı-madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzr madde
ler , eklenmesine dair kanun da bakını z ne diyor : 

Geçimi hayvancılığa dayanan,yerlerde bayyan 
basma ; 

İDönüm 
Aded 

-•-12 
M 
M 

.'•:45- . 
m 

ıÇok iyi meralarda 
îyi: meralara 
:0rta 
îZayıf 
fÇokczayıf 

Geçimi' hem hayvana, 
yerlerde j hayvaıi başına, ; 

^fevkalâde ı 

hem tarıma 

tıer&larda 

;dayanan 
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Mönijm 

. 8 
14 

,30 
.30 
.60 

Çok iyi meralar 
iyi meralar 
Orta •; 

-Zayıf : 

Çok;zayıf; 

1,3, — Ordu Milletvekili cJJ.üsnü, Akyolhın, : 
I)wUhB^^ ve
kâletle idare edilmesindeki sebebin açıklanması
na ve iç iskân işlerini de görmeli üzere bir iskân 
bakanlığının tesisi Jıakkmda ne düşünüldüğüne 
dmrJkışhaJcanhMan- olaw, sorusuna İçişleri Baka
nı.ve Başbakan; Yardımcısı Fevzi.Lûtfi -.Karam-
m(moğlu'7mn sözlü .cevabı (Çı/554) 

"BAŞKAN" —i Buna İçişleri Bakanı arkadaşı
mız cevap vereceklerdir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon- ; 
gıüdak)—Efendim, ekseriyet kalmadı. 

. BAŞKAN — Efendim; gündemimiz doludur, j 
Müsaade, buyurursanız sözlü sorulara devam ede- j 
Hm. Esasen sual ve eevaptanjbarettir. j 

Şimdi, Hüsnü Akyol arkadaşımızın sorusunu ! 
okııtuyorum: j 

Yüksek Başkanlığa ! 
.Aşağıdaki somların Başbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica \ 
ederim. , . .' . i 

Ordu Milletvekili .; \ 
Hüsnü Akyol 

- 1 . • Devlet .Bakanlığı -ile İşletmeler Bakanlığı ; 

uzun •sayılabilocek, bir müddetten, beri vekâletle 
, idare edilmektedir, Bu * iki Bakanlığın vekâletle 
idaresi Aanayasanm hangi maddesine istinat etti
rilmektedir? .-,..-> 

2. 'Bakanlıkların uzun müddet vekâletle ida-
- re edilmesinde işin selâm etle yürütülmesi bakı
mından bir mahzur görülmez mi 

Bilhassa büt<;e; müzakerelerinin yaklaştığı şu 
sırada'Devlet Bakanlığı ve İşletmeler Bakanlığı 
gibi mühim iki dairenin siyasi mesuliyetini de
vamlı surette taşıyacak zatların hâlâ tâyin olun
maması doğru mudur? 

3. İç, iskân işlerini de görmek üzere bir İs
kân Bakanlığının »tesisi zamanı daha gelmemiş 
midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANO&LU (Manisa) — Muhterem arkadaş-

1952 O / :$ ' 
];ariibu,sualm;çevabmı talBnnetâıokvaMfesî ben-
deniz'e^evdiiCdilmiştir. " ' ' • ' " • J 
ı Bâzı;bakanlıkların vekâleti o ddare. edilmesi Ana
yasanın 49 hcü maddesine -istinat •etmektedir. 
Bâzı bakanlıkların ..»birkaç- .zaman için vekâletle 
çidaro edilmesinde Hükümetçe -mahzur görülme
miştir. ..,,. : " : 

İskân Bakanlığı için henüz ibir-şey düşünül 
memiştir. 

: HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Muhterem:arka
daşlar, Muhterem İçişleri Bakanı yeni l)ir yola 
girdi. Memnuniyetle karşıladım.-ICendilcrine.mulı-
tasar cevap vermelerinden dolayı da ayrıca te
şekkür ederim. 

Bendeniz de kısaca söyliyeceğim. 
Müsaade buyurursanız Anayasanın 49 neti 

maddesini okuyalım : 
49 ııcu maddede : 
(İzinli-veya her hangi bir sebeple özürlü olan 

bir bakana, Bakanlar Kurulu üyelerinden bir 
•başkası geçici ;olarâk vekillik; eder. Ancak bir 
•.ıb.akau lıirden fazlasına vekillik > edemez.) ödemek
tedir. "'"''• -•;••:••••••• • , • ; . ; . •:-,:/..•• .•/•• ; 

MÜKERREM SAROL »(İstanbul) — 47 nfei 
maddeyi; de: okursanız ıneselekiilmaz. 

HÜSNt]>AKYOL (Devaîplfi) —.Sayın .dok
tor ıjıer zamanubendenizeUltifat^Merler; Kendi
lerine teşekkür -;.ederim. Şimdi bu madde vekâ
letin .bakanlığa değil,; -bakana olduğunu, bunun ela 

- ancak bakanın , özürlü veya. izinli, olduğu kısa bir 
devreye > inhisar edebileceğini ^tasrih etmiştir. 
ıHattâ bir hakanın birden ziyade. bakana vekâ
l e t etmesine .cevaz vermemektedir. - Bu madde
ye göre, her bakanlığın .bir bakam olması ica-
beder. 

Tatbikata ıgelelim, karara gelelim. Şöyle mu
kadder bir sual var? Muhterem, arkadaşım tat-

,-bikatı buyurdular; geçmiş.,hükümetler zama-
,mhda iki, üç tatbik; yok değil, vardır. Şimdi 

.k ı sa zamanlar için yapılan bir tatbik, bizi ıte.ös-
süs etmiş Anayasa, kaidesi karşısında bulundur
maz;Onun için .ben yaıpılan bu muameleyi Ana-

, yasanın 49 ncıı. maddesine aykırı bulmaktayım. 
Takdir Yüksek/Heyetindir ve frence tashihi iea-
betmektedir. 

^jMahzur olup olmaması keyfiyetine gelince; 
Muhterem arkadaşlar, takdir buyurursunuz 

ki, bir hizmetin vekâletle idaresi mahzurdan 
salim olamaz. İfa eden zat asıl bir vazife gö
rüyorsa, vekâlet ettiği işe ne derece harsı vücut 
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edeceği sorulmaya değer. Vekâletle ifa edilçn. 
hizmetlerin birden bire aksıyacâğını iddia et
miyorum ama ileride böyle bir idare tarzında 
zarar görüİmiyeceğini de kimse iddia edemez. 
(Bilhassa bizim girdiğimiz yeni devirde İler da
ireden âzami randıman beklediğimize göre ve 
âzami randıman beklemek gayemiz olduğuna 
göre, hizmetlerin bu şekilde uzun sayılacak bir 
zaman için vekâleten idaresini 'ben münasip 
bulmuyorum. Bittabi takdir yine Heyeti Âli-
yenizirıdir. 

îskân Bakanlığı sorusuna gelince 

Geçen sene Sayın Başbakan Göçmenler Bir
liği toplantısında bir beyanatta bulunmuşlardı. 
Bu beyanatı bendeniz de 'gazetelerden okudum. 
(Bu beyanatında iç iskân işleriyle uğraşacak bir 
iskân bakanlığı tesisine ait fikirlere temas et- ] 
tiklerini gördüm ve çok memnun kaldım. 

Arkadaşlar, intihap dairem olan Ordu ve 
buna civar olan ilçelerde birçok topraksız, va
tandaşlar vardır. (Bu mevcut. topraksız vatan-
.daşlarm yambaşında Hükümetçe bilinen top
rak darlığı da vardır. Zaman, zaman Karade
niz sahillerinden şikâyet gelir. Nüfusun artma- ; 
sı yüzünden bu darlık artmaktadır. Hariçten 
»gelen göçmenlerle 'birlikte bu vatandaşların va- ; 

ziyeti, bizi' memleketşfamuİ bir dâva karşısm-
da bulunduruyor. Bunun bir iskân bakanlığı 
çerçevesi içine alınarak bu vatandaşları müs
tahsil bir duruma getirmenin faydalı olacağına 
kaaniim. Ümit ederim ki, Başbakanın bu hu
sustaki va'di tahakkuk ederek bir an evvel bu , 
bakanlık kurulmuş olur. 

(Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). .. : 

"14, — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın, 
Adapazarı Askerî Bakım Fabrikasının: tevsii 
maksadiyle 1950 yılında kamulaştırılmasına te
şebbüs edilen muhtelif eşhasa ait araziye takdir 
edilen kıymet arasındaki farka, bu husustaki dâ
va safahatına ve Jıakem kurul amin ücretlerine 
ve çalışmalarına dair Adalet ve Millî Savunma 
bakanlıklarından sözlü' sorusu (6/556) 

1952; O:: % 
BAŞKAN — Bu soruyu Adalet Bakanının 

talebi üzerine, demin, bir hafta sonraya bıraktık 

15. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük-
oğlu'nun, Bayburt ve Kelkit mıntakalannda 
bir şeker fabrikası kurulması için tetkikler ya
pılıp yapılmadığına ve bu hususta Hükümetin 
ne düşündüğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve 
İşletmeler bakanlıklarından sözlü sorusu (6/557) 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu burada mı? 

(Yok sesleri) o halda gelecek birleşime bırayı-
kıyoruz. . . . . . . . . 

16. -T- Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük- • 
oğlu'nun, kristal veya toz şekerden kesme veya 
bu şeker imâli ile alım ve satımının men'i hak
kındaki karar dolayısiyle satışı „ mümkün olmı-
yan ve fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kal
mış olan esnafın zarardan vikayesi için bir ted
bir alınıp alınmadığına dair Maliye, ve İşletme
ler bakanlıklarından sözlü sorusu (6/ 558) 

BAŞKAN -T- Bunu da aynı sebeple gelecek bir-: 
leşime bırakıyoruz. 

17. — Erzurum Milletvekili Sabri Er duman'-
ın, mahrumiyet bölgesi il ve ilçeleri yollarının 
1952 yılı programına alınıp alınmıyacağına, yol 
yapımı programında hangi esasların göz önünde 
bulundurulduğuna, 1951 yılı Bütçeme konulan 
paradan Erzurum ve civar illerini birbirine bağ-
İıyan yollar için yapılan tahsise, Pasinler, Hı
nıs ve Muş Ovası yolunun 1952 yılı programına 
alınmasına ve Karay olları .10 neu Bölge Merkezi
nin Erzurum'a nakli hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/562) ; 

BAŞKAN — Sabri Erduman burada mı? 
(Yok sesleri) Bunu da gelecek birleşime bıra
kıyoruz. 

Vaktin gecikmiş olmasına binaen ,6 . I I . 
1952 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,3 ..-.?• ,: 
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B— rA^ZLZ SORULAR 

i, — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, üc
retli telgraf muhabere memurlarının aylıklı kad
roya geçirilmesi hususundaki tetkiklerin netice
sine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt-
bek'in yazılı cevabı (6/553) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Geçen sene Ulaştırma Bakanlığı, ücretli tel

graf muhabere memurlarının maaş baremine 
alınması üzerinde çalışıldığım bildirmişlerdi: 

Bu mesai ve inceleme ne netice vermiştir. 
Bu. memurların istikbali ile çok ilgili böyle bir 
karar ve neticeye varılmış mıdır? Varılmamış 
ise sebebi nedir? Ve memurlar bu ruhi ıstırap
tan ne zaman kurtulabileceklerdir. 

Sayın Bakanın bu mevzuu yazılı olarak vâ-
zıhan cevaplandırmasına müsaadelerinizi saygı
larımla rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
" Baha Koldaş 

T..C. ' 
Ulaştırma Bakanlığı , 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 
Zat îg. Müd. Ş. 1. 

Sayı : 1721 
2 Şubat 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü sözlü 

23.1.1952 gün ve 6/553 sayılı yazıya karşılıktır. 
Çorum Milletvekili Baha Koldag'm yazılı so

rusunda bahsedilen ve aylıklı kadrolara nâkil
leri istenilen ücretli telgraf muhaberecilerinin 
durumları incelettirilmiştir. 

P. T. T. İdaresindeki ücretli muhabereci kad
roları, 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde 
bahsedilen barem dışı görevlerdendir. Bu görev
lerde çalışanların, bareme tâbi kadrolara nakil
leri, mezkûr kanunun 17 hci maddesine göre 
memurluk müsabaka imtihanında kazanmaları ile 
kabil olabilir. (222) kadroda müstahdem muha
berecilerden ancak elli kadarı maaşlı, kadrolara 

i geçebilecek vasfı iktisap etmiş bulunmaktadır
lar. Diğerlerinin bu vasfı iktisap edebilmesi için 
bir memurluk müsabaka imtihanına girip ka-
zanmaları lâzımdır. Ancak; gerek maaşlı kadro
lara geçebilecek evsafı haiz olanların gerek me
murluk imtihanına tâbi tutulmak suretiyle asıl' 
kadrolara alınmaları mümkün mütebaki ücretli 
memurların memur sınıfına geçirilmeleri, halen 
bu idare personel kadrolarında yapılan tasarruf 
ve askerden dönen asıl memurların-ihtiyaç olma
ması yüzünden sıra beklemeleri hasebiyle müm-

I küır görülememektedir. Bunlardan bir kısmının 
j ücretlerinin artırılması 1952 * bütçesinde derpiş 
I edilmiş olmakla beraber aylıklı kadrolara halen 

nakilleri mümkün olamıyan bu muhaberecilerin 
terfihleri ve durumlarının ıslahı, yeni hazırla
nan teşkilât kanununun kabulünü mütaalap da 
nazarı dikkate alınacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
Ulaştırma Bakanı 

I S. Kurtbck 
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