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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Üyelerden Cevat Açıkalın; Hükümetin, dış
politika hakkında, her hangi bir talebe ihti
yaç 'kalmaksızın, kısa fâsı'lalari'a Senatoyu ten
vir eltmesi hususunu usul ittihaz etmesi t o
mermisinde b ulumdu.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargıla
ma usulleri hakkındadri 'kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, Anayasa ve Adalet Komisyonu
ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil bir Kır
ına Komisyon kurulmasına dair önerge okun
u ve 'kabul olumdu.
Amasya Üyesi Macit Zeren ve
İs/t'anbul Üyesi Nurullah Esat Sümer'e izin
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkereleri
okundu ve kabul edildi.
7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza, ve
muamele <sınıfı 'kadrolarında çalışanlara veri
len fayın istihkakları nm artırılması hakkın

daki Kanuriuln 2 nci maddesinin değiştirilme isine dair Millet Meclisince (kabul olunan kanun
teklifi ile
Üniversite öğretıim üyelerinden bâzıları
nın vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer
fakülte ve yüksek okullara nakline dair
27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kaimin un bâ
zı maddelerinin kaldırılması ve yeni hükümler
eklenmesi hakkında Millet Meclisince kabul
olunan kanun tasarısı görüşüldü ve kabul
olundu.
17 . 4 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Niğde
ihsan 11 amit Tigrel
Kudret Baykan
Kâtip
Kırklareli
Ahmet Naci An
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2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasan
1. — Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan diıetm. (M. Meclisi 1/149, C. Senatosu 1/40) (Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarına)
Raporlar
2. — Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve
yargılama usulleri hakkında Millet Meclisince
kabul olunan kanun tasarısı ve Anayasa ve
AJdalet Komisyonu ille Bütçe Komisy omundan
müteşekkil Karma Komisyon raporu. (M. Mec-
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lisi 1/99, 2/125, C. Senatosu 1/38) (S. Sayısı •
51)
3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(M, Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39) (S. Sa
yısı : 52)
Tezkere
4. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi
Turhan Kaparilı'nm Yasama dokunulmazlığı
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/71) (Ana
yasa ve Adaİ'et Komisyonuna)

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili

Sırrı Atalay

KÂTİPLER : Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yeter sayı vardır.
ve başlıyoruz.

Görüşme-

4 . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Anayasa Mahkemesinin
kurulusu ve
yargılama usulleri
hakkındaki kanun tasarısı
nın, kanuni süre içinde görüşülebilmesi
için
18,. 4 . 1962 Çarşamba günü toplanılmasına dair
Başkanlığın şifahi teklifi.
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulüne dair kanun tasarı
sına ait, Anayasa, Adalet ve Bütçe komisyon
larından mürekkep Karma Komisyonunun ra
poru basılmış , dağıtılmış ve gelen evrak içine
alınmış bulunmaktadır. Bu kanunun 25 Ni
san 1962 tarihine kadar çıkması Anayasa hük
mü icabıdır. Bu itibarla Anayasa Mahkeme
si ve Yüksek Hâkimler Kurulu kanunlarının

çıkabilmesi için mûtat haftalık iki toplantı
mızda değişiklik yapılması zarureti vardır.
Bu sebeple Anayasa Mahkemesi kuruluşu hak
kındaki kanun tasarısını görüşebilmek için ya
rından itibaren oturum yapmak ve gündeme
bu kanun tasarısını alıp görüşmek hususunu
oylarınıza arz edeceğim.
18 . 4 . 1962 Çarşamba güün toplanmak ve
Anayasa Mahkemesi Kanununu görüşmek hu
susunu oylrmıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir.
,'J. — Yüksek
Hâkimler
Kurulu kanunu
tasarısının, kanuni süre irinde
çıkarılabilmi
şini ieminen, Anayasa ve Adalet Komisyonu
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üe Bütçe Komisyonundan müteşekkil bir Karma ,
Komisyonun kurulmasına dair önerge.
]
;
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyoI
yorum.
i
Yüksek Başkanlığa
|
Yüksek Hâkimler Kurulu kamam tasarı |
sının Millet Meclisince kabul olunan metni !
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gelmiş ve |
gelen kâğıtlarda yayınlanmıştır.
Mezkûr tasarının kanuni süre içinde so
nuçlandırılması ve Genel Kuurulda esaslı bir
tetkika imkân verilmesi için Anayasa, Adalet
ve Bütçe komisyonlarından müteşekkil Karma J
bir komisyonda görüşülmesini arz ve teklif
ederiz.
Ankara
Bursa
C. Senatosu
C. Senatosu Anayasa ve j
|
Bütçe Komisyonu
Adalet Komisyonu
Başkanı
Başkanı
Hıfzı Oğuz Bekata
Şeref Kayalar

0:1

yeni hükümler ilâvesine dair Kanun 27 Mayısın
asıl gayesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. Hükümetin kanun tasarısını bir an önce Meclise
getirmesi, gerek Millet Meclisinin, gerekse Senatonun büyük anlayış ve olgunluk içerisinde
meseleyi bir hal tarzına vardırması şükranla,
sevinçle karşılanacak bir başarıdır. Millî meşeMerimizin hallinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin her türlü siyasi mülâhazalarından, par
tizanlık düşüncesinden tecerrüdederek yekvücut bir kütle haline gelebildiğini bu vesile ile
bir kere daha müşahede etmenin derin hazzı
içerisindeyiz. Bu memlekette demokratik rejim
yaşıyamaz, demokrasi bize göre değildir, teraneleriyle parlmanter rejimi yıpratmak, yıkmak
istiyen zihniyet Türkiye Büyük Millet Meclisinin eşitlik, adalet ve hukuk nizamı prensiplerine dayanan müesseseleşmiş bir bünye üzerin
de yücelmekte olan kudretini kabul ettirmekte
bir örnek daha vermiş bulunmaktadır. îlk ba
kışta 27 Mayıs tasarruflarını değiştirmek gibi
BAŞKAN — önergeyi dinlemiş bulunu
bir intibaın katiyen gerçek ve doğru olmadığı
yorsunuz. Yüksek Hâkimler Kurulu hakkın
na bilhassa işaret için söz almış bulunuyorum.
daki Kanunun Anayasa, Adalet ve Bütçe ko
Çünkü, 27 Mayısın gerçek amacı insan hakla
misyonlarından mürekkep bir Karma Komis
rına, eşitliğe, adalete ve hukuk nizamına daya
yonda görüşülmesi teklif edilmektedir. Oyları
nan bir demokrasi rejimi kurmaktır. Bu nizam
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyençok şükür tahakkuk etmiştir.
ler... Kabul edilmiştir.
Sayın Ahmet Yıldız'm ifade buyurduğu gibi
3. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, 114 sayılı
bir ihtilâl mantığı içerisinde çıkarılan 114 sa
Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve
yılı Kanunla görevlerinden uzaklaştırılan, hoca
bu kanuna yeni madde eklenmesi hakkındaki
lık gibi mânevi zevklerin en ulvisinden mah
Kanunun 27 Mayıs İnkılâbının ruhuna uygunlu
rum bırakılan insanlar bu sebeplerdendir ki,
ğu ile Atatürk'ün hayatının filme alınmasının
bütün ıstıraplarına rağmen, sabır ve sükûnetle
imkânsızlığına dair, gündem dı§t beyanatı :
beklemişler hiçbir zaman hiç kimseye asla küs
künlük duymamışlardır. Sadece kaderin acı
CELÂL ERTU3 (Elâzığ) — Atatürk fil
cilvesine boyun eğmişler, hiçbir an kendi kaymi hakkında söz istiyorum. Geçen celse çıkan
gularım
memleket menfaatlerinin üstünde tut
bir kanun hakkında.
mayı akıllarından geçirmemişlerdir.
BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında mı is
114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin kal
tiyorsunuz, yolpa gündem, dışı mı?.. Bunu tas
dırılması ve yeni hükümlerin vaz'ı türlü yön
rih edin ki, İçtüzük hükümlerini buna göre
lerden değerlendirilebilir. Bunların en önemlisi
takdir hakkımı kullanacağın*.
Türk ilim hayatında meydana gelen güvensiz
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Gündem dışı.
liğin bertaraf edilmesidir.
Filhakika bu kanun şahıslardan önce müesBAŞKAN — Buyurun.
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, | scselerin yetkilerine müdâhale mahiyetinde idi.
Oenç istidatlar akademik kariyere düşen bir
değerli senatörler, üniversite öğretim üyeleri
güvensizlik gölgesinden ürkerek hocalık mes
nin ve yardımcılarının görevlerinden affına ve
lekine meyil göstermiyorlar. Asistan bulmak
ya başka vazifeye nakillerine dair 114 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması ve I güçleşiyor. Bu önemli faktör yanında 147 inşa-
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nm çektikleri ıstırabı bir tarafa bırakmak bile
mümkündür. Çünkü, bir toplum, müessesele
riyle yaşıyabilir. Olayın nedenleri üzerinde du
rulmadan 147 1er meselesinin üniversiteler bün
yesinde hal yoluna gidilmesi üniversitelerimizin
gelişimi, müesseseleşmesi bakımından çok isa
betli yararlı olmuştur. Böylece kendi kendini
kontrol yetkisini tekrar kazanan üniversiteleri
mizin bu millete lâyık bir olgunlukla emniyet
ve huzur içinde çalışacaklarına Batı anlamın
daki üniversiteler seviyesine ulaşacaklarına
emin bulunmaktayız.
Bu konuda sözlerime son verirken ilim ocak
larına dönmenin saadetine varmadan vefat eden
öğretim üyelerini rahmetle anmayı bir vazife
sayarım.
Sayın senatörler gündem dışı olarak arz ede
ceğim ikinci konu da, Atatürk'ün hayatını be
yaz perdede göstermek için ünlü bir yabancı
aktörün görevlendirildiğini, bunun için hazır
lıklara geçildiğini gazetelerde okuyoruz.
Muhterem arkadaşlar,
Atatürk'ün hayatını filme almak, Atatürk'ü
tanıtmak uğrunda bir hizmet olabilir mi acaba?
Başka bir deyimle Atatürk filimlerle tanıtıl
maya muhtaç mıdır? Atatürk'ü bilmiyen tanımıyan dünya köşesi var mıdır?
Haydi bu nedenleri evet diye cevaplandıra
yım. Atatürk hele yabancı bir sanatçının çe
vireceği bir filimle nasıl tanıtılacaktır. Ata
türk'ün önemi, büyüklüğü, anlamı; doğmuş,
yaşamış ve ölmüş bir insan olmasında mıdır.
Atatürk bu mudur? Atatürk bütün bir mille
tin ruhunda yaşıyan görünmiyen bir kuvvet de
ğil midir?
Atatürk nasıl bir filimle 3 bin, 5 bin, 10
bin, hattâ milyon metrelik filimlerde ifade
edilebilir. Atatürk yaşadığı devri aşmış, yüz
yıllar boyunca âtiye uzanmış bir fikir mecmu
asının, bir millî felsefenin adıdır. Atatürk
bizim Türk olarak dahi henüz anlıyamadığımız,
aklımızın tam mânasiyle eremediği birçok bö
lümleri olan bir kitaptır. Çünkü o bölümlerini
okuyup anlıyacağımız olgunluğa ulaşma yolun
dayız.
Atatürk dev gibi büyüktür. Sinema şeridi
ne sığdınlamaz. Atatürk nüklüer enerji, atom
çekirdeği kadar küçük parçalar halinde bir kud
ret bir potansiyeldir. Hiçbir- objektif tarafın
dan tesbit olunamaz. Atatürk bir sinema şe
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ridinde göklerde, bulutların arasında bir ışık
huzmesinin yaptığı siluetlerle birkaç saniyelik
bir pasaj halinde gösterilebilir. Fakat Atatürk'
ün hayatı hakkında bir filim çevrilemez,
Tarihlere sığmıyacak bir varlığı bir filme
sığdırmak imkânsızdır. Atatürk insan olarak
bu yurtta doğmuş ve fani ömrünü tamamlıyarak ebedileşmiştir. Böylece Atatürk sonsuz
bir ömrün timsalidir. Atatürk bu memleketin
her köşesinde vardır, bu günün 28 milyon an
da yarının 40, öbür günün 60 milyonunda Ata
türk devam edecektir. Böyle görünmiyen bir
varlığı filme almak kudreti hiçbir kula müesser olamaz. Atatürk ülküler, inançlar, dev
rimler, kudretler deryasıdır. Atatürk yamaçdan aşağı yürüdükçe büyüyen bir kar topu gibi
gittikçe büyüyüp gelişen, gittikçe anlaşılan
bir varlıktır. Statik bir unsur değildir. Dün
yaya sığmıyan bir varlığı sinema perdesine sığ
dırmak mümkün değildir. Atatürk'ün tanıtıl
ması ihtiyacı hayatının filme alınması için bir
sebebolamaz. Çünkü Atatürk'ün tanınmadı
ğını, sanmak mümkün değildir. Bugün Türk
Milletinin mevcudiyetinden haberdar olan her
kes Atatürk'ün ismini saygı ile anar ve onu +anır. Fakat Atatürk'ü tanımak demek onun ha
yatının romanını, senaryosunu bilmek değil
dir. Atatürk felsefesiyle, eserleriyle tanın
ması gereken bir ummandır. Bunu nasıl bir
filimde tasvir kabîl olacaktır?
Nasıl bir müzik dehası eserleriyle kuşaktan
kuşağa intikal eder, yaşarsa, nasıl bir kut
sal kitap yazıldığı dilin içerisinde gerçek anla
mını saklarsa bu millete yeniden ruh veren Ata
türk de eserleriyle her gün bir yeni nurunu sez
diğimiz mânevi mevcudiyetiyle vardır. Bugün
bunlardan vazgeçtiğimizi bir an için farz ede
lim. Fizik mevcudiyetiyle Atatürk'ün haya
tını canlandırmak mümkün müdür? Ona da
inanamıyorum, şahsan. Biz Atatürk nesliyiz.
O'nu şahsan görmek saadetine ermiş insan
larız. Bendeniz büyük bir talih eseri olarak
Atatürk'ün yakınında bir müddet çalıştım. Her
kes gibi yüzüne bakmaya adetâ cesaret edemez
dim.
însan güzelliğinin muhteşem bir özelliği olan
Atatürk'e bir benzer bulmak mümkün değildir
kanaatindeyim. Hem bizler daha dünün bütün
tavırlariyle, haşmetiyle bilen ve tanıyanlar,
taklidine nasıl tahammül edeceğiz.
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Üçüncü bir sebep daha var. Eğer Atatürk'
ün hayatını filme almak kaçınılmaz bir zaru
rettir denecekse, o vakit bunu yapabilecek bir
Türk sanatkârmin çıkmasına kadar tehir etme
liyiz.
Bir yabancı sanatçının, ne kadar kudretli
aktör olursa olsun, Atatürk'ü yaşatabileceğine
katiyen inanmıyorum. Türlü yönlerden bu ko
nuyu inceledik. Atatürk'ün hayatına ait fil
min yapılması konusunu ilgililerin bir kere
daha bu açılardan incelemesini rica edeceğim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)

0;İ

sedir. Her hangi bir fikrin, bir mesele hakkın
daki bir görüşün ifadesi için, İçtüzük, yazılı
soru, sözlü soru, genel görüşme gibi müesse
seleri tesis etmiş bulunmaktadır. Bu hususlar
da muhterem heyetin yardımlarına ve dikkat
lerine muhtacolduğumuzu ifade etmek isterim.
Gündeme geçiyoruz. Bir önerge var, okutu
yorum.

BAŞKAN — Bir hususu arz etmek isterim
ki, gündem harici konuşma İçtüzüğün 83 ncü
maddesinde, «Bir mebusun ruzname haricinde
bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis takdir ederek
ona söz verir.» Bu bir beyanı, tebliği veya
fikrin ifadesini değil, muayyen bir hususta
kısa bir mülâhazada bulunmak için bir müesse-

"' . Yüksek Başkanlığa
Kadeş vapuru hâdisesi Millet Meclisinde gö
rüşülüp aydınlanmıştır. Bu sebepten aynı mevzudaki sözlü sorumun geriverilmesini arz ede
rim.
Erzurum
Nihat Pasinli
BAŞKAN — Gündeme alınmış olduğu için,
geri alma talebini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş ve gündemden çıkarılmıştır.

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
- SÖZLÜ SORULAR
1. — Cumhuriyet
Senatosu Tekirdağ Üyesi
Cemal Tarlan'm,
çiftçimizin kullandığı
süper
fosfat gübrelere dair sözlü sorusu ve Tarım Ba
kanı Cavit Oralhn cevabı (6/37)
BAŞKAN — Soru sayın sahibi? Burada. Sa
yın Bakan? Burada. Soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ziraat Bakamı
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet)! erinizi arz ve istirhamı eylerim.
11 Ocak 1962
Cumhuriyet Senatosu
Tekirdağ Üyesi
Cemal Tarlan
Çifjbçimizin kullandığı Süper fosfat gübre
lerden :
a) Toz ve Granüle süper fosfat gübre fiyat
ları nedir. Bu iki cins gübrenin gerek toprağa
tesir ve gerekse fiyialt bakımlarından araların
da her hangi Ibir fark var mıdır'?
b) Bu gübreler ne suretle 'temin olunmak
ta ve senede ne »miktar istihlâk edilmektedir?
c) Bunların köylüye taksitle sal"? usulü;; •
de gecen senelere na^nrrm' 19fil srm^indf be/
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hangi bir değişiklik-yapılmış mıdır. Yapılmış
ise «'hepleri nedir?
o) Gübreye karsı çiftçinin hissettiği ihti
yaç 've gösterdiği alâka ne istikamettedir. Bu
gübrelerden köylünün en külfetsiz bir şekilde
saJtmalmaları hususumda Vekâlet her hangi bir
yeni tedbir düşünımekte imidir?
BAŞKAN — Sayın Bakan.
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana) —
Muhterem Başkan, 'muhterem senatörler; Sayın
Ceımal Tarlan'm sözlü sorularına cevaplarımı»
arz ediyorum.
Soru 1 : Çiftçilerimizin kullandığı ısüper fos
fat gübrelerden toz ve granüle süper-fosfaıt güb
re fiyatları nedir? Bu ilki cins gübremin gereis
toprağa, tesir ve gerekse fiyat bakımından ara
larında her hangi ibir fark var mıdır?
Cevap 1 : 1. Toz süper-fosfat :
';'.) Fazla, tözlanldığı 'için elle toprağa atıîmasmda güçlükler arz eder. Bilhassa rüzgârlı
havalarda mütecanis bir şekilde toprağa, düşü
rülmesi zordur.
b) Toz Süper-fosfat rutubetli tutulursa in
paklaşma ve taşlaşma gösterir, bu yüzden mu
hafazası da zordur. Mibzer kullanıldığı takdir-
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de mibzer deliklerini tıkar. Toprağa atılma!;ta güçlükler arz eder.
•
c) Toprakta hemen inhilâl eder, Bitkiler
tarafından daha tosa zamanda alınır ve devanılı şekilde 'bitkimin ihtiyacını karşılıyamaz.
2. Granü'le süper-fosıfat :
a)
Daneli olduğu için tarlaya elle veya
mibzerle kolaylıkla atılabilir.
b) Daneli yapısı rutubetle topaklanmaya vo
taşlaşmaya imânız kalmaz. Toprakta toz süper fosfata nazaran daha yavaş inlıilâl eder. Bil
icilerin daha muvazeneli ve devamlı şekilde is
tifadelerini sağlar.
c) Toprakta rutubeti muhafaza ederek
toprak nemliliğinin devamını sağlar. Bu ^yüz
den Onla - Anadolu şartlarında granüle süper
fosfat kullanılması ınisbeten 'daha elverişlidir.
3. Avrupa tda granüle süper-fosfatın tonu
yukarda belirtilen faydalarından dolayı toz sü
per-fosfata nazaran 1 - 2 'dolar daha palı alıdır.
Süper-fosfat gübre fiyatı, 'buğday fiyatımı)
\/c 60 ı kadar olması lâzımdır. Eğer bu fiyat
buğday fiyadının % 50 sine düşürüldüğü tak
dirde 'daha yaygın ve daha fazla miktarda kul
lanılması temin edilmiş olacaktır.
Gübre Fabrikaları Anonim Ortaklığından
alınan ve Bakanlığımıza resmen intikal ettiri
len kararda da 1962 yılında toz süperfosfatın
ambalajı olarak fabrika teslim tonu 300 lira
dan satılabileceği zikredilmektedir.
Soru 2 : Bu gübreler ne surette temin olun
makta ve senede ne miktar istihlâk edilmekte
dir?
Cevap 2 : Memleketimiz topraklarının fosfo
ra olan ihtiyaçları ve fosforlu gübrelerin zirai
istihsalin artırılmasında mahsul kalitesinin yükseltilmesindeki tesirleri göz önüne alınarak sü
perfosfat gübresi liberasyon listesine alınmış
ve 1961 yılında 74 000 ton süperfosfat gübresi
nle ithal müsaadesi verilmiştir.
Memleketimizde iskenderun, Yarımca, Sü
perfosfat fabrikaları ile Karabük Demir - Çe
lik müesseselerinde 230 000 tonluk kapasiteye
mukabil 24 000 ton süperfosfat imal edilmiştir.
1962 yılında bu fabrikaların tam kapasite
ile çalışacakları ilgililer tarafından ifade ve
teyidedilmektedir.
1961 yılında ithal edilen süperfosfat gübresi
hemen istekliler tarafından alınmış ve hattâ
ihtiyaca kâfi gelmemiştir. Bu itibarla 100 000
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ton civarında olan 1961 yılındaki istihlâkimi
zin bugünkü fiyat seviyefld muhafaza edildiği
takdirde 1962 yılında 250 000 ton civarında ola
cağı tahmin edilmektedir.
Soru 3 : Bunların köylüye taksitle satış usu
lünde geçen senelere nazaran 1961 senesinde
her hangi bir değişiklik yapılmış mıdır? Ya
pılmış ise sebepleri nedir?
Cevap 3 : Gübrelerin çiftçilerimize taksitle
satış usulünde 1961 yılında her hangi bir de
ğişiklik vukubulmamıştır. Malûm olduğu üzere
Türkiye Zirai Donatım Kurumu çiftçiye tüc
car kefaletiyle 1 sene vâde ile ticaret gübresi
vermektedir.
Diğer taraftan Ziraat Bankasındaki çevirme
kredisi içinde ticaret gübreleri de mütalâa edil
mektedir.
Soru 4 : Gübreye karşı çiftçinin hissettiği
ihtiyaç ve Gösterdiği' alâka ne istikamettedir'Bu gübrelerden köylünün en külfetsiz bir şe
kilde satın a imaları hususunda Bakanlık her
hangi bir-yeni tedbir düşünmekte midir?
Cevnp 4 : a) Bakanlığımızın bu konudaki
çalışmaları neticesinde çiftçimiz ticaret gübre
sinin ehemmiyetini kavramış, gübre kullanmıya karşı şiddetle arzu duymaya başlamıştır.
Bunu idame ettirmek ve daha fazla kullanıl
masını sağlamak için ziraat mahsulleri ile
gübre fi'yatları arasında bir muvazenenin mev
cudiyeti şarttır. Bu muvazene 1961 yılında ti
caret gübrelerinin liberasyon listesine alınması
ve gümrük muafiyeti tanınması ile tesis edil
miş bulunmaktadır. Bu muvazenenin tesisi ne
ticesinde 1960 yılında 110 bin ton civarında
olan ticaret gübresi istihlâkimiz 1961 yılında
180 000 ton gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır.
Mahsul fiyatları ile gübre fiyatları arasında
muvazene, muhafaza edildiği ve çiftçi ekim
zamanında bol miktarda gübre bulabileceği tak
dirde istihlâk hacmi süratle artacaktır.
Çiftçimizin ticaret gübrelerine karşı gös
terdiği alâkayı artırmak gübre kullanmanın
faydalarına inandırmak ve daha geniş bir sa
hada, daha fazla gübre istihlâkini sağlamak
maksadiyle 1961 yılında 19 vilâyette muhte
lif mahsuller üzerinde ticaret gübresi demonstrasyonları yapılmıştır. Gerek Bakanlığımız ça
lışmaları, gerekse F. A. O. ile müştereken ya
pılan bu demonstrasyonlar 467 yerde birer dö
nümlük çiftçi tarlalarında bir mahsule muh-
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telif gübreler tatbik edilerek çiftçiye gübreli,
giibresiz arasındaki fark ve en uygun gübre
ncv'i ile miktarı gösterilmektedir. Yapılan
demonstrasyonlar için lüzumlu gübreler Ba
kanlığımız tarafından çiftçiye parasız olarak
verilmektedir.
Bu çalışmalarımızın çiftçi üzerindeki tesir
leri eok müspet olmuştur. Bu nevi çalışmala
rımızı genişletmek gayesiyle 1962 yılı ilkbaha
rında da 16 vilâyette ceman 1 000 yerde birer
dönüm saha üzerinde yapılacak olan ticaret
gübresi demonstrasyonları hazırlıklarına baş
lanmıştır.
1962 yılı Sonbaharında ise buna ilâveten
bin dönümlük bir demonstrasyon sahasının da
plân ve projeleri hazırlanmaktadır.
Türk Zirai Donatım Kurumu Bölge Ajans
ve temsilcilikler vasıtasiyle yurdun her yerin
de çiftçinin ihtiyaçlarını karşılamaya âzami
ölçüde gayret etmektedir, özel teşebbüslerde
serbest rekabet rejimi içinde gübre satış ve
tevziatını yapmaktadırlar.
Bakanlığımızın takibettiği fiyat politikası
ve çiftçiyi rantabl şekilde gübre kullanmaya
teşvik etme çalışmalariyle 1960 yılında 110 bin
ton, 1961 yılında 180 bin ton olan gübre istih
lâkimizin 1970 yılında. 2 000 000 tona kadar
yükseleceği tahmin edilmektedir.
Maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Buyurun Saym Tarlan.
CEMAL TAKLAN (Tekirdağ) — Muhterem
arkadaşlarım, çiftçimizin kullanmakta bulun
duğu suni gübrelerin istihsal, istihlâkiyle ilgili
sorularımızı cevaplandırmak lûtfunda bulunan
sayın Tarım Bakanına arzı teşekkür ederim.
Bendenizin temas ederek açıklanmasını arzuladı
ğım iki nokta var idi. Biri halen kullanılan
süper - fosfat gübrenin toprağa tesir ve f:|ylat
bakımlarından, bundan evvelkilerden farklı bir
durumu var mıdır?
İkincisi; Donatım kurullarınca köylüye kre
dili olarak yapılan satışlardaki değişikliğin se
bebi nedir?
Yüksek malûmlarıdır ki bu sun'i gübre tat
bikatına bizde yeni başlanmıştır. Her yeni usul
ve her yeni bir tatbikatın bilhassa köylümüz nezJdinde daima tereddütle karşılandığı bir vakıa
dır. Köylümüzün, usulün veya tatbikatın ken
disi için faydasını, neticesini gözüyle görme
dikten sonra nazarî olarak inandırılmasına he-
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men hemen imkân yoktur. Sun'i gübre tatbika
tında da bidayette köylümüz beklenilen alâkayı
göstermemiş ve fakat seneden seneye faydaları
ve bilhassa kuvvetini kaybetmiş topraklardaki
verimi artırıcı rolü görülerek buna karşı alâka
başlamış ve bugüne gelmiş bulunuyoruz.
Geçen sene köylüye satılan sper - fosfat güb
reler granüle olarak verilmiştir. Bunun için
de % 16 nispetinde fosfor vardır. Ve fiyatı da
peşin 38 kuruş civarındadır. Halbuki seç/m böl
gemizin çiftçilerinden bir kısmi bundan evvelki
senelerde kullanılan ihir cins sper - fosfat gübre
olduğunu ileri sürerek buradaki fosfor nispetinin
% 42 olduğunu ve fiyatının 87 kuruş civarında
bulunduğunu ve bir tonunun halen kullanıl
makta bulunan 2.5 (tonuna tekabül ettiğini söy
lemişlerdir. Hattâ aynı arkadaşlar bu bilgile
rini zirai mevzuları muhtevi bir eserden de al
dıklarını ilâve etmişlerdir. Bunları bendeniz
tetkika imkân bulamadım. Şayet böyle bir güb
re var ise gerek nakliye kolaylığı ve gerekse
fiyat bakımlarından bu söylenenin bugünkün
den köylü için daha ekonomik olduğu meydan
dadır. Bir hatıra olarak Sayın Tarım Bakanı
na arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlar,
Kredili satışlar :
Bu seneye kadar bu gübreler köylüye do
natım kurullarınca müteselsil kefalet usulü ile
satılmakta İdi. Bu sene bu müteselsil kefalet
usulü yerine tüccar kefaleti kabul edilmiştir.
Köylümüz için bu usuldeki külfeti izaha lü
zum görmüyorum. Zira yüksek malûmlarıdır.
Suni gübre istihsalâtı :
Bu arada istihsal mevzuuna da temas etmek
istiyorum, Bu gübreleri istihsal eden biri Yarımea'da ve diğeri İskenderun'da iki fabrikamız
vardır. Geçen seneki istihsal tonajı verilen res
mî bilgilere nazaran 57 bin ton civarındadır.
Ve yine resmen öğrendiğimize nazaran bu iki
fabrikanın senelik istihsal kapasitesi 230 bin
ton civarındadır. Şimdiye kadar ne sebeple tam
randımanlı çalıştırılmadıkları mevzuunu çöz
mek insan için cidden zor olmaktadır. Bunu teyideden maziden misaller vermek mümkündür.
Nitekim ana sermayesi köylünün bulunan ve
muhatabının büyük bir çoğunluğu köylü olan
Ziraat Bankası; ne garip bir tecellidir ki, Tica
ret Vekâletine bağlı bulunmakta ve Ziraat Ve-
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kilinin bu Banka ile münasebeti nihayet bir ne
zaket münasebetini asla geçememektedir.
Zirai reformda ısrarla bahsedildiği bir za
manda diğer vekâletlerin ve umum müdürlük
lerin Ziraat Vekâletiyle daimî teması muha
faza ederek koordine çalışmalarındaki faydayı
izahtan vareste görmekteyim. Sayın Tarım Vekilimdzm 'bu mevzuu sağlamak maksadiyle Ve
kâlet içinde yeni bir büro kurmak üzere hazır
lıklara geçtiğini memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz.
Zirai kalkınmanın süratle tahakkukunu di
leyen ve bu istikametteki çalışmalara bütün
gücü ile iştirake kararlı olduğunu her türlü
davranışiyle izhar eden Senatomuz; Ziraat Ve
kâletinin arzulanır bir hızla dâvalarını ele ala
rak çalışmalarını da hararetle temenni etmekte
ve müspet neticelerini sabırsızlıkla beklemek
tedir.
Bugünlere ulaşmak ve görmek ümit ve te
mennisiyle hepinizi sonsuz saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı.
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana
Milletvekili) — Muhterem arkadaşımız ziraatimizin en mühim meselelerinden birisine temas
etmiş bulunuyorlar. Kendilerine bilhassa teşek
kür ederim.
Gübre fiyatlarında bâzı değişiklikler olmuş
tur. Bunu Yüksek Senatoya arz etmekte fayda
umarım. Biraz evvel arz ettiğim gibi, elimizde
Süper fosfat imal eden iki fabrika vardır, biri
iskenderun'da, diğeri Yarımca'da. Bu iki fabri
ka tam kapasite ile çalıştığı takdirde ikiyüz
otuz bin ton istihsal yapabilecektir. Ama, bu
husus, bugüne kadar maatteessüf tahakkuk et
memiştir. Bunun birçok sebepleri var. Bunlar
dan biri hammadde meselesidir. Asit sülfirik
Murgul'da son zamanlarda nazarı dikkate alın
mış, nakliye meselesi de uzun uzadıya devam
etmiş ve nihayet şimdi bu iki fabrika çalışır bir
duruma girmiştir. Ancak bu müddet zarfında
gübre fiyatları yüksek tutulmuştur. Tonu dörtyüz liraya satılan gübrenin kullanılması, müstahsıla pahalı gelmiştir. Ben bu vazifeye geldik
ten ısonra, fabrika mümessilleriyle temas ettim,
350 liraya kadar indirdiler. Sonra 300 liraya
indirdiler. Fakat yine mukavemet gösterdim,
en son konuşmalariyle 27 kuruşa satmaya razı
oldular; buna da mukavemet ettim ve dedim
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ki; hariçten gelecek gübre fiyatlariyle aynı fi
yat da sattığınız takdirde kabul ederim. Sanayi
Bakanı arkadaşımız bu hususlar üzerinde anla
yış gösterdiler. Maliye Vekili sübvansiyonu ka
bul etti ve bu suretle Süper Fosfat fiyatları ha
len 25 kuruşa inmiş bulunmaktadır. Bu fiyat
lar, dünya piyasa fiyatlarına nazaran katiyen
pahalı değildir. Halen toz halinde imal edil
mektedir bu fabrikaların tesislerinde gronule
imalât maalesef nazarı dikkate alınmamıştır.
Onun için bugün gübreler ancak toz halinde
istihsal ediliyor. Bunun üzerinde durmaktayız.
Memleketimizde büyük bir ihtiyaca cevap ve
recek olan gübre mevzuundaki çalışmalarımıza
imkân nisbetinde hız vereceğiz. Bu fabrikala
rın granule tesislerinin de bir an evvel getiri
lip kurulması lâzımdır. Nitekim bu mevzuu da
Sanayi Bakanı arkadaşımla görüşmüş bulun
maktayım.
Azot gübresine gelince: Biliyorsunuz, 55 ku
ruşa satılıyordu. Bunu uzun uzadıya münakaşa
ettik. Azot sanayiinin bilhassa son yıllarda sür
atle geliştiği malûm. Çünkü 60 - 70 bin ton gi
bi bir istihsal yapıldı. Fiatı 45 kuruşa kadar in
dirildi. Bu suretle Maliye 10 milyon lira gibi
bir sübvansiyonu kabul etmiş bulundu.
Görülüyor ki, Hükümet, ziraatimizin geliş
mesinde başlıca faktörlerden biri olan gübre
nin, ucuz fiyatla satılması, müstahsil tarafın
dan gübrelemenin benimsenmesi için elinden
gelen bütün fedakârlığı yapmakta ve bu hu
susta hiçbir şey esirgememektedir. Memleketi
mizde her sene gübre istihsalinin arttığını ve
müstahsil tarafından gübrelemenin benimsen
diğini de memnuniyetle müşahede etmekteyiz.
Bu, ziraatimiz için iftihar edilecek bir durum
dur.
Donatım Kurumunun gübre satış meselesine
gelince :
Muhterem arkadaşlarım, Donatım Kurumu
nun durumu hepinizce malûm, millî bir mü
essese olarak her sahada istifade ediyoruz. An
cak, Donatım Kurumu böyle fazla miktarda
bir kredi açacak takatte değil ve bugün için
böyle bir imkân elinde yoktur. Bu işler muhte
rem arkadaşımızın da temas ettiği gibi, doğru
dan doğruya Ziraat Bankasının yapabileceği
işlerdir. Eğer biz, Ziraat Bankasını ki, üzerinde
çalışılmaktadır, bu istikamete getirebilirsek, ha
kikaten zaman zaman mevzuubahsedilen buna
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benzer birçok meseleler kendiliğinden halledil
miş olacaktır.
Tüccar kefaleti meselesi de, Donatım Kuru
munun, parasını zamanında tahsil edememesin
den ileri gelmektedir. Mamafih bunu esaslı ola
rak tetkik edeceğim. Bu mesele son zamanlarda
bana intikal etti. Eğer mevzuat imkân verirse
tüccar kefaletini bertaraf ederek, müstahsili mü
teselsil kefalete bağlamak suretiyle gübrelerin
dağıtımını temin etmeye gayret edeceğim. Fa
kat, bundan, birdenbire pek fazla bir şey bekle
mek doğru olmaz, zira doğrudan doğruya müs
tahsilin kendi takatinde olacaktır. 8u anda,
mevzuat hakkında fazla, bir bilgim yok, katî
vaitte bulunamıyorum. Ama bu hususta gayret
göstereceğimi söylemek isterim. Fakat, arz etti
ğim gibi, bütün bu meselelerin halli, Ziraat Ban
kasının halledilecek durumiyle kabil olacaktır.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
'2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, yurdun muhtelif bölgele
rinde yapılmış olan kadastro tesbitlerinin tashihi
hususunda ne gibi tedbirlerin
düşimüldüğüne
dair Başbakan ve îmar re İskân Bakanından
sürdü sorusu (6/39)
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine yoklar. Soru
ları gelecek soru gününe bırakılmıştır.
S. -— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü DikeçligiVin Kasaba ve köy camilerine,
birer radyo koydurmak suretiyle radyo merkez
lerinden va'zettirilmesinin
düşünülüp
düşünül
mediğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/45)
BAŞKAN —- Sayın Dikeçligil ve Sayın Dev
let Bakanı buradalar. Sayın Devlet Bakanı Avni
Doğan soruya cevap verecekler. Soruyu okutu
yorum :
21 . 3 . 1962
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorumun Saym Devlet Bakanı
tarafından sözlü olarak açıklanmasına tavassut
larınızı arz ve rica ederim.
Cumhuriyet Senatosu
Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil
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kilâtm, aynı zamanda çoğunluğu teşkil eden
halkımızın dinî yönlerden ihtiyaçlarını ve dola
yı siyle tenvir ve irşatlarını üzerine almış oldu
ğuna, vazifeli bulunduğuna kaani bulunmakta
yım. Bu bakımdan ihmallerimiz yüzünden kasa
ba ve köylerimizde Müslüman Türk halkının yü
ce İslâm dininin nimetlerinden faydalandıracak,
aynı zamanda şerefi ile mütenasip yeter sayıda
tenvir ve inşatçı, uyarıcı vaizlerden imalinim bu
lunmuş olduğu bir gerçektir. Bu keyfiyet kaçı
nılmaz bir vakıa olduğuna göre; halihazır beşe
riyet için elîın bir âfet ve belâ olan komünizmaya
karşı mânevi silâhlanmanın başta gelen yol oldu
ğu da Batı medeni âlemi tarafından anlaşılmış
bulunuyor. Asırlarca şerefli, üstün İslâm ve ay
nı zamanda, insanlık dininin kal'ası olan müba
rek Türkiye'mizin ve haysiyetli, vakarlı milleti
mizin özünü teşkil eden kasaba ve köy halkımı
zın gerçek va'ızlardan mahrum olduğu bir kere
daha. düşünülecek olursa, bugün için daha ziya
de bir (iğretim vasıtası olan radyo evlerinden
faydalanması başla gelen haklarından olsa gere
kir.
2. Bu haklından : Siyasi tesirlerden uzak,
müspet ve gerçek anlamda dinî bilgiyle müceh
hez, ehliyetli, kifayetli, faziletli, ilim ve irfan!ı
bir heyet teşkil edilerek, bunun. ışığında vaıziar
hazırlattırılıp; kasaba ve köy camilerine de birer
radyo koydurulmak suretiyle, radyo merkezleri
mizden vazettirmeyi düşünüyor ve uygun bu
luyor musunuz! Ayrıca şehir merkezlerinde haf
tada iki saat vaızdan sonra boş kalan çok kıy
metli bâzı vaizlerin kasaba ve köylerimizde 'va
zetmek rnaksadiylc buralara gönderilmesi düşü
nülmekte midir? Düşünülüyorsa ne gibi imkân
lar yaratılması arzu edilmekte ve bu hususta
çalışmalar yapılmaktadır!..

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı.
DEVLET BAKANİ AVNİ DOĞAN (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, saym Senato
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in sorularına arzı cevabediyorum.
Sorunun ilk paragrafı tamamen kendi yük
sek görüşlerini ifade eden hükümleri ihtiva ettiği
için bunları cevaplamak lüzumu mevcudolmadığı
kanaatindeyim.
Kendilerinin bizden sorduğu hususlar şunlar
dır :
Dinî bilgi ile mücehhez, faziletli, ehliyetli,
1. Diyanet işlerini Anayasamız Başbakanlığa bağlamış olduğuna göre dinî müessese ve teş- i kifayetli, ilim ve irfanlı bir heyete mevizalar
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tertibettirilerek, bunun camilere verilecek rad
yolarla neşri arzu edilmektedir. Bu hususta
Hükümet ve Diyanet İşlerinin bağlı bulunduğu
Başbakanlık ne tedbir almıştır, buyuruyorlar.
Ayrıca vaizler, kıymetli bâzı vaizler, mesai
dışında köylere gönderilerek, köylü halkımızın
mânevi inancını tatmin edecek mesai sarfı ne du
rumdadır, diyorlar.
Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri, ken
disine mevdu olan vazifeleri ifa edecek kifayette
teçhiz edilmemiş olduğu için, !bu teşkilâtın, iste
nilen kemale alaştırılması için hem Hükümet,
programında taahhüt edilmiş ve hem de Meclise
çeşitli partilere mensup arkadaşlarımız tarafın
dan teklifler verilmişti. Yeni teşkilât kanunu
Yüksek Mecliste kabul edilip yürürlüğe girince
ye kadar ve teşriî faaliyet yürürlüğe geçinceye
kadar arkadaşımızın kıymetli mütalâalarından is
tifade imkânı müşküldü. Evvelâ arzu edilen te
sisleri yapmak, köylere radyo vermek, mevizalar
tertibedip bir merkezden bunları neşretmek mese
lesinde, vaizlerin ihtiva ettiği mevzularda bir bir
lik ve beraberlik temin edilerek günün hâdisele
rine uygun olabilmesi için kıymetli bir heyetin
teşekkülünü, zaten arzu buyuruyorlar. Binaena
leyh, Teşkilât Kanununda Yüksek Danışma Ku
rulu ve Merkez Kurulu diye bir ilim heyeti ka
bul edilmektedir. Kıymetli arkadaşımızın bu de
ğerli mütalâalarının mevkii tatbika konulabilme
si için, Teşkilât Kanunumuzun Yüksek Meclisten
geçmesine intizardan başka şimdilik yapılacak bir
şey olmadığını arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Beyefendiler, Sayın Başkanı ve hepinizi hür
metle selâmlar; Sayın Devlet Bakanına da ver
miş olduları cevaptan dolayı teşekkürlerimi arz
ederim.
Bendenizin, bu soruyu buraya getirmekten
maksadım, Heyeti Aliyenizin zamanını almak de
ğil, bu konuda fikirlerimi arz etmek ve bu husus
taki düşüncelerimi tekrar Sayın Bakana ve Hü
kümete duyurmak imkânını sağlamaktır.
Sayın Bakanın samimiyetine inanıyorum. Teş
kilât Kanununun geleceğini ve geldikten sonra,
bu gibi imkânların hâsıl olacağını vait buyurdu
lar. Doğrudur.
Fakat, benim kanaatimce, bundan önce yapı
lacak işler olabilirdi.

17.4.1962
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Beyefendiler, bu olabilecek işleri arz etmeden
önce Heyeti Aliyenize şunu arz etmek isterim ki,
biz bir şeyi göz önüne alıp tetkik ederken, mut
laka çöküntü anını mütalâa ediyoruz. Fakat yük
seliş anındaki meseleleri bir an için göz önüne
koymuyoruz. Bu gözümüzden kaçıyor.
Muhakkak olan şudur ki ve şunu kabul buyu
rursunuz ki, milletimizin millet oluşunda ve va
tan sathını süsleyişinde İslâm ve Türk ruhunun
çok büyük önemi vardır. Bilirsiniz ki, 26 Ağus
tos 1071 tarihinde, karşısında kat kat üstün kuv
vetlere karşı, manen mücehhez olan ve inanan bir
milletin mücadelesi, dolayısiyle bize bir vatan kazandırmıştrı.
Yine 26 Ağustos 1922 ve 30 Ağustos 1922 za
ferleri bu milletin asil ruhunun birer neticeleri
dir.
Dünyaya bakıyoruz; eğer dünya sadece maddi
imkânlar üzerine kurulmuş olsaydı, bugün ayak
ta durabilirdi ve büyük imparatorluklar payidar
olur giderdi. Maalesef maddi imkânlarda en
yüsek zirveye yükselmiş medeniyetlerin eridi
ğini, yok olduğunu görüyoruz. Roma Medeni
yeti, Mısır Medeniyeti ve Mezopotamya Mede
niyeti hep böyle yıkılmışlardır. İşte Krezüs,
işte Solon'un verdiği cevap.. Bütün bunlar göz
önünde iken insan yalnız kendini maddiyata ver
memeli, maneviyat üzerine de eğilmelidir. İnsan
kendi devletini ve medeniyetini sadece maddi
yat üzerine kurduğu gün payidar olmamıştır.
Ancak, madde ve maneviyatı birleştiren, her
ikisini sağlam esaslar üzerine inşa eden millet
ler yükselebilmişlerdir.
Bu memleketin havasını koklayan, Cumhu
riyet Devrinde yetişen bir insan sıfatiyle mem
leketin meselelerine eğilmeyi bir borç bildim.
Böylece, islâm dinini ve memleketimizin duru
munu tetkiketmek imkânını buldum. Ve gör
düm ki, bütün özürler, kabahatler daha doğrusu,
bizdedir. Birkaç misalle bu meseleleri önünüze
sermekte fayda görmekteyim.
Beyefendiler, vaızların kıymetini anlatmak
için, müslümanlığm ilk devirlerinden misaller
vereceğim. Islâmiyetten önce Arabistan'da bir
ca'hiliye devri vardı. Bu devirde kız çocukları
diri diri gömülüyordu. Halk çocuklan besliyemediği için bu işi yapıyordu. Kötü bir gelene
ğin tesiriyle kendi kız çocuklarını diri diri
gömüyorlardı. Hırsızlık alabildiğineydi. Hatıra
gelen veya gelmiyen, insan oğluna yakışmıyan
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birçok olaylar meydana geliyordu. Bu mesele
ler karşısında insanlara vaz'edilmeliydi. Bu
zaruriydi. îslâmiyetin zuhuru ile vaızlar baş
lamış ve bu suretle koskoca bir insan topluluğu
yaratılmıştır. Kuranı Kerimde ilk valıyolan
«oku» Âyeti Kerimesidir. Dünyada hiçbir din
yoktur ki, islâm Dini kadar insana «oku» diye
hitabetsin, ilim ve irfanı benimsesin.
Beyefendiler bir Hazreti Ömer düşünün., iki
tane kız çocuğunu diri diri gömmüştür. Bir
ikincisini gömerken, kendisi ifade eder: «Çuku
ru kazıyordum, sakalımın tozunu isiiiyordu. Ben
o kadar körmüşüm iki, sakalımın tozunu silen
kızımın şefkatini görmedim ve onu golmdüm»
diyor, işte ben islâmiyetten önce böyle olan her
hangi bir kişiydim. Bu halimi düşünerek ağlı
yorum. Islâmiyeti kabul ettikten sonra âdil olan
halimi düşünerek ve sevinç duyuyorum diye be
yanda bulunuyor.
Yine Hazreti Ömer bir akşam gezinirken bir
çadırda hafif bir ışığın yandığını görüyor. Acaba
bu çadırda ne var diye merak ediyor. Bakıyor,
bir ianne ocağın başına oturmuş, ocağın üstüne
kazanı koymuş, içersini karıştırıyor. «Nedir bu
halin» diyor, Hazreti Ömer. Kadın; «Üç gün
dür çocuklarım aç yedirecek bir şey bulamıyo
rum. Nefislerini körletmek için yemek kazanma
taş koyarak karıştırıyorum ve çocuklarımı bu
şekilde avutuyorum» diyor. Neden bana haber
vermedin diyor. Dini Islâmda fakrü zaruretimi
söylemek yoktur sen Halifei Ruyizeminsin, be
nim vaziyetimi ancak sen bileceksin» diye cevap
veriyor. Hazreti Ömer, bu söze müteessir olarak
ağlıyoK , Bir çuval un ve yağ kendi sırtında
getiriyor, bizzat çorba pişirip ıaç çocuklara ye
diriyor. İşte Hazreti Ömer, Devlet işini, millet
işini görürken bu şekilde hareket ediyor. Çocu
ğunu diri diri gömen, fakat islâmiyetten sonra
Devlet işini görürken çok hassas hareket eden
bu insan, insanlığa önem verir, içerimizde dev
let mesuliyetini idrak etmiş olanınız var imidir?
Gösterilemez. Kuranı Kerim buyuruyor.
«Aldığınız yerlerin karılarına, kızlarına, ih
tiyarlarına ve din adamlarına dokunmayın.» Bu
sebepledir ki, Hasreti Ömer Kudüs'e girer, fakat
'hiç kimsenin 'burnu kanamaz. Hem de Kudüs'e
kendisi yaya, kölesi deve üzerinde eminili girer.
Fransız tarihçisi Driyo Haçlı Ordusu Ku
düs'e girdiği zaman kesilen islâm kanı atların
dizlerine çıkıyordu diye ifade etmektedir.
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işte, ikisi arasındaki büyük fark: Anlayış ve
müsamaha..
Bu olur, bu kavrayış içerisinde bizim ecdadı
mız, Islâmiyeti kabul ettikten sonra, girdikleri
bir memleketi hem vatan yapmış, hem de görül
memiş bir şekilde ihya etmiştir.
Bir Yavuz, bir Kanuni'yi düşünün. Bunlar
mesuliyet duymuş insanlardır. Fatih de böyle
dir Mohaç Meydan Muharebesinde, atını düşman
tarlasında yaydırdı diye adamı orada idam eden
bir Devlet adamı gösterilemez. Bu Islâmiyete
aykırıdır. Ecdatlarımız Balkanlardaki muvaffa
kiyetlerini imanlarmdaki kuvvetle kazanmışlar
dır. Onun sayesinde bir vatan yaratmışlardır.
Fatih, tebdili kıyafetle Edirne'de gezerken bir
dükkâna uğrar. Yağ ister, alır. Başka bir şey
daha istediğinde dükkân sahibi; «ben nasibimi
aldım, diğer komşum daha siftah yapmadı, onu
da ondan alın» der. Adalete bakınız. Fatih ken
di kendine «böyle olgun bir milletle değil İs
tanbul bütün dünya zaptedilir» der. Ve böyle
ce Fatih mânevi ilimle maddi ilmî birleştirerek,
akla hayale gelmiyen bir şekilde istanbul'u zapteder. Karadan gemiler yürütür ve ilk defa
büyük toplar döktürtür. Ondan sonra da bu
milletin karşısında hiçbir kuvvet duramaz el
bette. Asıl bozulma İslâm dininde değil, insan
oğlunun bozulmasmdadır. İyi adam yetiştirme
me keyfiyetindedir. Adam yetiştiremediğimiz
için kötülükleri maalesef kendi zaafımızda de
ğil, islâm dininde aradık Ve arıyoruz.
Beyefendiler, bugün kapılar açıktır. Düş
man yani komünizm iki kapıdan girmek iste
mektedir. Birisi, ordu ile milletin arasını aç
mak. İkincisi de, manen milleti çökertmek ve
maneviyatı ortadan kaldırdıktan sonra onun
içersine girmek,
Bu memleketin çocuğu iolarak, ecdada lâ
yık bir insan olma sıfatiyle bunun üzerine eğil
mek ve milletimizin ınoral ve din eğitimini ih
mal etmemek mecburiyetindeyiz.
Demin de arz ettiğim gibi, Türkiye islâm
lığın, Türklüğün kalesi olmuştur ve öyle kala
caktır. Yaşıyanların vazifesi, bunu başarma;
ve dört başı mamur düşünme keyfiyetidir.
Muhterem heyet, bu böyle 'olunca, ki bizim
vazifemiz vardır. Elimizde mevcut vaizlerden
istifade etmeliyiz. Biliyorsunuz, bugün televiz
yon Avrupa'da bir terbiye vasıtası olarak kul-

— 838 —

O. Senatosu

B: 51 17.4.1962

lanılmaktadır. Kanada r da televizyonla çocuk
lara ders veriliyor. Almanya'da moral eğitim
vasıtası olarak kullanılıyor. Fennin en son zir
vesine çıkmış olan Amerika'da televizyon bir
öğretim vasıtası olarak kullanılıyor.
Bizim elimizde vaiz var. Gerici diyorlar.
Ben teklif ediyorum. Millet istiyor bunu. Rad
yo evlerinden, hazırlıyacağımız vaazlarla halkı
tenvir ve irşat edelim, bu asıl çoğunluğun geri
ci olmadığını görürüz. Fakat bizim milletimizin
medeniyet anlayışı Japonya'daki gibi değildir.
Onlar gibi medeniyeti ana unsur olarak kabul
etmiyoruz. Müslüman Türk Devleti olarak me
deniyeti süratle ilerletmek ve halkı da buna
zorlamak mecburiyetindeyiz. Tecrübeler 'bize
bunu göstermiştir. Halkımızı bu yönden tenvir
etmek lâzımdır.
Namütenahi okullar yapılmıştır. Ama ger
çek gayeye ulaşılmamıştır. Sanat islâm dininin
içinde, ahlâk bunun içinde, kalkınma hamlesi
bunun içinde. Gazetelerde okudunuz; Konya'da
müspet görüşlü Mr imam neler yapmıyor ki. Biz
münevver olarak halkla birleşme imkânlarını
aramalıyız. Bunun yollarını aramalıyız.
Düşünelim bir kere; Hazreti Peygamber.
beşikten mezara kadar öğrenilmesini bildirmek
tedir.
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I ğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
su (6/48)
I

BAŞKAN — Sual sahibi burada, îmar ve
iskân Bakanı da burada suali okutuyorum

Ankara, 29 . 3 . 1962
I
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın imar ve iskân Bakanı
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim.
ı
Tabiî Senatör
j
Mucip Ataklı
j
Bakırköy üzerinden geçen Londra asfaltının
i Akıl Hastanesi hizasına düşen sahada, bir ben| zin istasyonu, bir motel ve birçok yüksek katlı
binalar inşa etmek için gerekli plânı ile istanbul
i Belediyesine müracaat eden fakat bu plânı şehI rin nâzım plânına aykırı olduğundan reddediİ len, bilâhara imar ve iskân Bakanlığına mü| racaat ederek istediği inşaat plânını tasdik etti
ren,
|
İ
j
i
|
I

1. Zat veya şirketin ismi nedir?
2. imar ve iskân Bakanı Belediye Encümeninin ye imar Komisyonunun reddettiği bir
plânı tetkik etmeden ve ettirmeden müracaat
sahibinin şahsi menfaatlarmı koruyan plânını
hangi salâhiyetle tasdik etmiştir?

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim.
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — O hal !
BAŞKAN — Sayın Bakan.
de beşikten mezara kadar öğrenilmesini tavsi j
İMAR VE ISKAN BAKANI MUHlDDÎN
ye eden bir Peygamber, ümmetine, milletine I GÜVEN (istanbul Milletvekili) — Sayın Baş
Türklerle harbetmeyin diye buyuruyor. O hal
kan, muhterem üyeler; Cumhuriyet Senatosu
de biz de köylü vatandaşlarımıza radyo ile öğ
Sayın Üyesi Mucip Ataklı'nm, istanbul Lond
renme imkânını verebiliriz, bu ttıususu istirham
ra asfaltı üzerinde tanzim edilmiş bir mevziî
edeceğim. Bunu mutlaka Devlet Vekili Beye
imar plânının, bakanlığımızca tasdiki dolayıfendi de arzu ediyorlar ve kendi ifadelerine gö
siyle vâki sorusunu dikkatle inceledim.
re Teşkilât Kanununun çıkmasını beklemekte
Soru sahibi bahis mevziî imar plânının tas
dirler. Teşkilât kanunu çıkmadan evvel de bâ
diki işlemini şu şekilde anlatmaktadır :
zı imkânların aranması lâzımdır, bunu memle
1. Kendilerine göre mezkûr plân istan
ket namına kendilerinden istirham ederim. Hür
bul Belediyesi tarafından şehrin nâzım plânına
metlerimle.
aykırı olduğundan reddedilmiştir.
. BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 4 ncü
2. Buna rağmen bakanlığımız reddedilen
soruya geçiyoruz.
ıbu plânı tasdik etmiştir.
4 —~ Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip Atak
Ve yine kendilerine göre :
lının, Bakırköy üzerinden geçen Londra asfaltı
3. imar ve iskân Bakanı olarak ben Be
nın Akıl Hastanesi hizasına düşen sahada bir
lediye Encümeni ve imar Komisyonunun red
benzin istasyonu, bir motel ve birçok yüksek kat
dettiği bir plânı tetkik etmeden ve ettirmeden'
lı binalar inşa etmek için gerekli inşaat plânını
müracaat sahibinin şahsi menfaatlerini koruyatasdik ettiren sat veya şirketin isminin ne oldu- I rak tasdik ediyorum.
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Şimdi yüksek müsaadenizle kısaca bunlara
ve diğer noktalara cevaplarımı arz edeceğim.
1. Mezkûr mevziî imar plânı İstanbul
Belediyesince reddedilmemiştir. Tadil ve tas
hihlerle tasvip ve kabul olunmuştur. Ve bu
plân nâzım plâna aykırı değildir.
2. Plân, bakanlığımıza müracaat sahibi
tarafından teklif olunmamış, İstanbul Valili
ğinin 22 . 12 . 1961 gün ve 7194 sayılı yazı
sı ile, tasdik edilmek üzere gönderilmiştir.
3. Bu konu ile ilgili olarak bakanlı
ğımıza vâki müracaatlar, Mühendis Mimar Meh
met Gür imzalı dilekçelerle yapılmış ve
27 . 12 . 1961 günlü dilekçede de bu yerin batapu maliki bulunduğu ifade olunmuştur.
4. Plânın kabulüne ait Belediye Encüme
ni kararında derpiş olunan hususlardan bir
kısmına bakanlığımızca iştirak edilmiş, diğer
bir kısmı ise uygun görülmemiştir.
5. Bakanlığımıza gelen
imar
plânları,
Bakan olarak benim tetkikime getirilmez. Mü
tehassıs arkadaşların vazifeli bulunduğu Plân
lama ve İmar Genel Müdürlüğü tetkik ve tas
dik eder. Genel Müdürlüğün salâhiyeti 6785
sayılı İmar Kanununun 29 ncu maddesfSve 7116
sayılı Bakanlığımız vazife ve teşkilât Kanunu
nun 9/b maddesi gereğince tesbidedilmiştir.
Mezkûr plân da, aynı kademe ve seviyelerde
tetkik ve gerekli tadiller yapılarak tasdik edil
miştir.

i
Bakanlık mevzii plânın civarı ile birlikte
I mütalâa ve tetkiki için İstanbul Valiliğinden
j malûmat alınmasını lüzumlu görmüş ve 3.1.1962
gün ve 20001 sayılı yazı ile bu malûmatı
talebetmiştir.
İstanbul Valiliğinin 16 . I . 1962 gün ve
177 sayılı cevabi yazısı üzerine yapılan tet
kikler sonunda, Londra asfaltının motel, ben
zin istasyonu ve saire gibi tesisleri ihtiva et
mesi gereken bir karaktere sahibolduğu ve tu
ristik ehemmiyeti haiz bulunduğu ve nitekim
bu sebeplere istinaden daha evvel aynı yol üze
rinde plânları belediyesince uygun görülüp
onanmış olan, Ömür Yoğurdu ve Haznedar çift
likleri mevkilerinde olduğu gibi, daha bâzı yer
lerde bu kabil benzin istasyonu, motel, lokan
ta ve benzeri tesislerin inşa ve ikmal edildiği
bahis konusu mevzii imar plânının İstanbul
Belediyesi İstişare Kurulunca tetkiki sırasın
da da plânlama ve şehircilik bakımından bu te
sislerin uygun ve zaruri görüldüğü anlaşıldığın
dan bunların Belediye Encümenince kaldırıl
ması teklifi bakanlığımızca uygun görülmemiş,
keza yola yaklaşan üçlü blokun mesafesinin
ayarlanması mümkün olduğundan ikili blok ha
line getirilmesinde bir zaruret hissedilmemiş,
11 katlı blokun 8 kata! indirilmesi keyfiyeti ise
muvafık mütalâa edilmiştir.

Şimdi, diğer bilgileri arz ediyorum.
Plânın tasdiki için bakanlığımıza gönderilen
22 . 12 . 1961 gün ve 7194 sayılı yazı ve ekleri
nin incelenmesinden, hazırlanan plânın, bele
diyece tetkiki sırasında, İmar İstişare Heyetin
ce tasvip ve kabul olunduğu, üçlü olarak ter
tiplenen bir blokun yola fazla yaklaştığı mütalâasiyle ikili blok haline getirilmesinin tavsiye
olunduğu, bir de Londra asfaltı üzerinde ter
tiplenen motel ve benzin istasyonunun beledi
yeye bırakılmasının istendiği anlaşılmıştır.
Belediye Encümeni ise mal sahibi tarafın
dan kabul edilmiyen bu talebin, hukuki mes
nedinin bulunmadığını da ifade ederek iştirak
edememiş, ancak plânda bu tesislerin tama
men kaldırılması, ayrıca 11 katlı olarak ter
tiplenen bir blokun 8 kata indirilmesi kaydiyle
plânı tasvip ve tasdik ederek bakanlığımızın
tasdikine arz edilmiştir.
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i
Bu arada alâkalısı bir dilekçe ile bakaniığımı1 za müracaat ederek karar hakkında itirazda bu| lunmuştur.

Mevziî imar plânı bu esaslar dâhilinde gerek
li tashihler yapılmak suretiyle 7116 sayılı
Kanunun 9 ncu maddesinin (b) bendi gere
ğince Bakanlık Plânlama ve İmar Genel Mü
dürlüğünce tasdik edilmiştir.

I
j
!

j

Ka'ldı ki, Prof. V. Mimar Sabri Oran ta
rafından yapılan bu plânın İstanbul Beledi
yesi Yabancı Müşaviri Prof. Luigi Piccinato'nun etütlerine bağlı kalınmak ve belediye imar
müşavirleri ile istişare olunmak suretiyle, ha
zırlandığı ve eski İstanbul İller Plânlama 1dare Heyetince uygun görülmüş olduğu da, o sırada Bakanlık Plânlama ve İmar Genel Müdürü
olarak bu heyete başkanlık eden, Bakanlık Müs
teşarı Mithat Yenen tarafından da bilinmekte
dir.
Bilgilerinize saygı ile arz ederim.
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BAŞKAN — Sayın Ataklı.
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Sayın Senatörler, Plân ve programla kalkın
manın zaruri olduğuna inandığımız ve bu yolda
gayret şart' etmeye 'başladığımız bir devrin eşiğin
de 'bulunuyoruz.
Senatonun ve Hükümet üyelerinin verimli
çalışmalarını ,sözlü sorularla, en fazla çalışmaya
muhtaç bulunduğumuz bir devrede engellemek is
temememe rağmen olaylar bâzı hallerde insanı
mecbur ediyor.
Kıymetli zamanlarınızı işgal edecek olan .so
rum da işte böyle bir zaruretin icabıdır.
Hâdise şudur: İstanbul Belediyesi ile İmar ve
İskân Bakanlığı arasında şehrin imar plânı ile
ilgili önemli bir olay geçmiş bulunmaktadır.
ibretle üzerinde durulması lâzııngelen, keyfi
tasarrufların idare edenleri müşkül şartlar' içe
risine sokan, ast kademe idarecilerini şevkle ça
lışmak, "kanuni mesnetler içerisinde çalışmak yol
ları dışına zorlıyan, hür ve demokratik Türkiye'
nin idare sisteminde artık yer almaması lâzıınge
len bir zihniyetin misalidir bu olay.
Şimdi muhterem arkadaşlar olayın arzına ge
çiyorum.
Londra asfaltı üzerinde Bakırköy Akıl Has
tanesi hizalarına raslıyan sahada, vaktiyle geniş
çe bir yer almış olan Mehmet Gür namındaki bir
vatandaş, son zamanlarda şehir ana plânının 'bu
kısmında özel bir değişiklik yapılması çarelerine
başvurmuştur. Maksadı arsasının ön kısmına
bir benzin deposu, arka kısmına da biri 11, diğe
ri 8 katlı iki apartman .yaptırmaktır.
Bu istek, istanbul'un, mütehassıslar tarafın
dan hazırlanmış ve belediyece .tasdik edilmiş nâ
zım plâna tamamen aykırıdır.
Şehir plânına göre, bu bölgede 4 ilâ 7 katlı
binalar inşasına müsaade edileceği, benzin istas
yonu için ise hiç müsaade edil m iveceği, çünkü
benzin depolarının hem gelir hem de emniyet ted
birleri bakımından belediye arsaları üzerine inşa
edileceği Mehmet Gür'ün müracaatı üzerine Be
lediye Encümeni tarafından yeni bir kararla tesbit edilmiş ve ilgiliye bildirilmiştir.
Bunun üzerine Mehmet Gür, isteğini tahak
kuk ettirmek için çeşitli yollara başvurmaya baş
lamıştır.
Bu arada Faruk adında bir zatı araya koymuş,
çıkar yolu aramaya başlamıştır ve Belediye Baş-
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kan yardımcılarından birisine şeklen belediyeye
teberru adı altında 100 000 lira teklif etmiştir.
Buna rağmen Belediye Başkan Yardımcısı ve
Belediye Encümeni faziletli insanların vazife an
layışı ve vicdan huzuru içerisinde ret kararından
döumeınişler ve Emin Kalafatın ortağı, Mehmet
Gür'ün yollarını tıkamak için bu ret keyfiyetini
resmî harita üzerinde de işlemiştirler.
Ancak Belediye Encümeninin bu kabil karar
ları karşısında İmar ve İskân Bakanlığı 'bâzı hal
lerde, ufak tefek tadiller yapmak ve istenilen in
şaatı terviç etmek hakkını haizdir.
Fakat bu hususta, Bakanlığın salâhiyet ve ta
sarrufu, şehrin ana imar plânını ihlâl eder bir
mahiyet asla taşıyamaz.
Bunun üzerine Mehmet Gür'ün işine ait dos
ya, yukarıda belirtildiği şekilde tamamlanmış,
dosya içinde mevcut harita da Belediye Meclisi
mühürü ile mühürlenerek, kararda, reddolunan
hususu ihtiva eden haritanın bu harita olduğu bu
suretle teyit ve takip olunmuştur. Bu gibi hal
lerde bu tarzda işlem yapılması esasen teamül ica
bıdır.
Dosya, İmar Kanunu hükümlerine göre ve
Mehmet Gür'ün de isteği ile İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. Dosyanın Bakanlığa
gönderdiği bu safhada dosya muhteviyatının, na
sıl cereyan ettiği bilinmiyen bir oyuna kurban
gittiği bilâhara anlaşılıyor.
Dosya Bakanlığa vardığı zaman, İstanbul Be
lediye Encümeni ve Meclisinin mührünü ve diğer
kayıt ve şartlarını ihtiva eden haritanın dosyadan
çıkarılmış, yerine üzerinde hiçbir takyit edici işa
ret bulunmıyarı bir harita kopyası konulduğu gö
rülmüştür.
Bakanlığın, dosyadaki haritada İstanbul Be
lediye Meclisinin mührünün bulunmasına dikkat
etmesi ve Bakanın bu mührün üzerini imzalaması
bir usul ve mecburiyet halinde olduğu halde,
dosyadaki değiştirilmiş, sahte harita üzerine Ba
kanlık bürolarında basılmış her hangi bir müh
rün üzerine imza koymak suretiyle tasdik keyfi
yetiyim muameleyi tamamlamış olması mesuliyet
ve salâhiyetlerini tam mânasiyle bilmemesi veya
hut başka gayelerle hareket etmiş olması mânası
na gelir kanaatindeyim.
Bakanın bu şekilde hareket etmiş olması İs
tanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün ve Bele
diye Meclisinin ana imar plânına uymadığı için
usullere uvgun olarak reddetmiş olduğu bir istek.
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Bakanlık tarafından bir Devlet müessesesinin iti
barı bir şahsın veya şirketin menfaatine feda edil
mek suretiyle usul dışı bir muamele tahakkuk et
tirilmiş bulunuyor.
îşte 100 000 lira teberru teklifine rağmen İs
tanbul Belediyesine kabul ettirilemiyen usulsüz
istek her nasılsa Bakanlığa ve Bakan Muhiddin
Oüven'e kabul ve tasdik ettirilebilmiştir.
Buna rağmen vazifesini ve hizmet etkileri şeh
rin menfaatlerini müdrik olan İstanbul Beledi
yesinin faziletli idarecileri Bakanlığın fbeklenmiyen bu muamelesine karşı kanuni yollardan der
hal önleyici çareye başvuruyorlar. Fakat Beledi
yenin tutumundan memnun olmıyan Mehmet
Gür, gazetelere ilân vererek, arsaları, Bakanlığın
terviç kararını zikretmek suretiyle acele satışa çı
karıyor.
Bu şekilde arsalar, 100 000 liralık teberruun farkını da fazlasiyle sağlıyacak bir kârla
satılmak imkânını Mehmet Gür'e temin et
miş bulunuyor.
İstanbul Belediyesinin yılların ihmal ve
ahbap kayırma siyasetinin, dünya medeniye
tine öncülük etmiş fakat bugün artçı vazi
yetine düşmüş bulunan yurdumuzda kendi so
rumluluk sahasında kanun ve vicdanî kanaat
lerinin doğru yolundaki bu hareketlerini Yük
sek Heyetinizin de takdirle karşılıyacağma
emin olarak mâruzâtıma devam ediyorum.
İstanbul Belediyesi Mehmet Gür'ün, İmar
ve İskân Bakanlığının gafleti veya izahına im
kân bulamadığım başka sebepleri dolayısiyle
sahtekârlıkla elde etmiş olduğu imar plânına
aykırı inşaat belgesini mutlaka önleme kararı
ile işin sonunu bırakmıyarak kanuni yollar
dan teşebbüslerini devam ettiriyor.
Bu durumu yakından izleyen Mehmet Gür,
Bakanlıktan aldığı inşaat müsaadesi kararı
nın, hangi yollardan elde edildiğini en iyi bi
len yegâne insan oluşu, istikbalde başına baş
ka dertler gelmemesini takdir edecek kadar
kurnazlığı arsaları satmak suretiyle bu işten
dünyalığını yaparak sıyrılmak istiyor. Ve yu
karda da arz ettiğim gibi gezetelere arsala
rın satış ilânını veriyor.
Bu durum karşısında da İstanbul Beledi
yesi, şimdi son bir çareye başvurmuş bulun
maktadır.
Bu arsaların temin edilen inşaat plânına
göre satışını ileride Belediyeyi, şehri ve satın-
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alan vatandaşları zor duruma düşüreceğini bi
len Belediye; İstanbul vilâyetine bir yazı
yazarak Mehmet Gür'ün, bu tarzda satışının
tescil edilmemesi için tapu dairesine talimat
verilmesini istemiştir. Vilâyete yazılan yazı
nın örneği şudur :
İstanbul Valiliğine
23 . 2 . 1962
Bakırköy, Kartaltepe mevkiindeki 54 pafta
498 ada, 2 ve 4 sayılı parsellere ait mevzii imar
plânı, Belediye Meclisinin 15 . 12 . 1961 günlü
toplantısında tadilen kabul edilmiştir. Bele
diye Meclisi plân üzerindeki benzin istasyonu
ile moteli plândan çıkarmak ve 11 katlı bir
blok irtifamı 8 kata indirmek suretiyle yapıl
mıştır.
Gayrimenkul sahibi, mevziî plânı içinde derpiş
edilmiş bulunan benzin istasyonunun Belediye
Meclisince plândan çıkarılması yoluna gidil
mekte olduğunu öğrenince mukabil tâviz ola
rak belediyeye 100 000 T.L. teberruda bulun
mayı teklif etmiştir. Teklif, ciddiyetle idari
icaplarla kabili telif bulunmadığından redde
dilmiştir.
Bu tadilât plân üzerinde sarahatle işlenmiş,
plân tadil edilmiş şekli ile ve 22 . 12 . 1961
.tarihli, 7194 sayılı yazı ile tasdik edilmek
üzere İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiş
tir. İmar ve İskân Bakanlığının Belediye Mec
lisinin tadilen tasvip damgasını taşıyan plân
ları tasdik ederek iade etmesi lâzımgelirken,
nereden tedarik edildiği anlaşılmıyan başka
plân kopyalarını tasdik ederek belediyeye
iade etmiştir.
Keyfiyet 27 . 1 . 1962 tarihli, 116 sayılı
yazı ile tekrar Bakanlığa arz edilmiş ve Bele
diye Meclisinin tasvip damgasını taşıyan plân
lar üzerinde tasdik muamelesinin yapılması
istenilmiştir. Bunun üzerine esas plânın tadi
len tasdik edildiği görülmüştür. Bakanlıkça
yapılan tadilât benzin istasyonu ile moteli
tekrar ihya etmek şeklinde tecelli etmiştir.
Şehircilik esaslarına aykırı olarak bâzı
tesirlerle tadilen tasdik edilen plânın yeniden
tadili cihetine gidilecektir.
BAŞKAN —- Bir dakikanız kalmıştır efen
dim. (Bitirsin, bitirsin sesleri.)
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Ancak bu
tadilin tekemmülünden önce benzin istasyo-
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hu ile ilgili arazi ahara satıldığı takdirde bu
nu satınalanlar zarar göreceklerdir. Bu .sebeple
üçüncü şahısların hukukunun korunabilmesi
için 54 pafta, 49o ada, 2 ve 4 sayılı parsel üze
rinde işarı ahara kadar tapuca hiçbir işlem
yapılmaması hususunun temin buyurulnıasmı
arz ederini,
Belediye Reisi Y.
Turhan Gürsu
BAŞKAN — Efendim, müddetiniz bitmiş
tir. (Bir kısım üyeler devam, devanı sesleri.)
BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün 155 nci
maddesi sarihtir. Bakandan sonra 15 dakika
konuşmak hakkınızda' ve bu müddet bitmiş
tir. Eğer Sayın Bakan tekrar söz alırlarsa o
zaman Heyeti Umumiyenin karariyle 15 dadika daha konuşmak hakkınızdır.
Sayın Bakan, cevap vermek istiyor masu
nuz?
İMAR VE İSKÂN BAKANI
GÜVEN (İstanbul) —Evet.

Ml'HlDDİN

BAŞKAN — Sayın Ataklı'nm 15 dakika
daha konuşmasını Yüksek Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Et m iyen I er... Ka
bul edilmiştir
Devam buyurun efendim.
MUCİP ATAKLİ (Devamla) ••- Muhterem
arkadaşlar;
Son durum bu merkezde olduğuna göre
şimdi de üzerinde durulması icabeden husus
lara temas ederek sözlerimi bitireceğim.
1. Mehmet Gür, elden teslim almış olduğu
mühürlü dosyadaki resmî haritayı değiştirip
yerine sahtesini nasıl koymak imkânını bul
muş ve bakanlık ilgilileri bunun farkına na
sıl varamamışlardır?
2. Bakanlık, dosyada resmî mühürlü hari
tanın bulunmamasına rağmen muameleyi yü
rütmüş, üstelik İstanbul Belediye Meclisinin
mührünün bulunması gerekli yere bakanlık
tan rastgele bir mühür basmak suretiyle sah
tekârlığa katılmıştı r.
Ayrıca Bakan, bu sahte mühürlü sahte ha
ritayı imzalamak suretiyle de usulsüzlüğe işti
rak etmiş ve muameleyi resmileştirmiştir.
o. Bu durum belediye tarafından Bakan
Mıi'hiddin Güven'e bildirilmiş, 'Bakan farkına
varmadan mührün üzerine imza koyduğunu
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söylemiş ve derhal tahkikata gidişeceğini bil
dirmiştir.
4. Bu sahte muameleden sonra Bakanlık
tan bir kişi ayrılmıştır.
Niçin ayrıldığı bilin
memekle beraber, artık dünyalığını sağladığı
sanılmaktadır.
Emin Kalafat'ın ortağı Mehmet Gür şehrin
imar plânını kendi çıkarına uygun bir şekilde
değiştirmek ve bu yolda bir kalemde 100 000
lira fedakârlıkta bulunmak istemiştir. Buna
rağmen, eski devirlerde başarılı bir analılar
teşkil eden bu malî fedakârlık söknıemiştir.
İstanbul Belediyesinin bu işle ilgili faziletli
elemanlarını takdirle anarken, faziletli ve ah
lâklı bir idarenin kurulmasını rejimin temi
natlarından biri saymak mecburiyetinde bu
lunduğumuz bu intikal devresinde en küçük
memurundan Bakanına kadar herkesin hak,
hukuk, kanun ve nizam çerçevesi içerisinde
hareket etmesinin zaruretini ve tarafsız idare
ile hukuk devletinin şartı olduğunu hatırlat
mak isterim.
Muhterem arkadaşlar,
Bu hükmün tahakkuk etmediğini ve edece
ğine dair de en ufak bir alâmet bulunmadığı
nı esefle ifade etmek mecburiyetindeyim. İmar
ve İskân Bakanı belediyenin bütün ikazlarına
ve hatasını itirafına rağmen bu usulsüz mua
meleye sebebolanlar hakkında tatminkâr her
hangi bir tedbir almamakla keyfî harekâtın
usul, kanun ve talimatlara riayetsizliğin esef
verici bir örneğini vermiş bulunmaktadır.
İmar ve İskân Bakanının tasdik keyfiyeti
nin usulsüz bir yönünü daha açıklamak isterim.
Bakan, Mehmet Gürün istediğini tahak
kuk ettirirken, Karayolları Trafik Kanununun
16 ncı maddesini de çiğniyerek yetkisini kötü
ye kullanmış ve kanuna riayetsizliğin bir örne
ğini vermiştir.
Trafik Kanununun 16 ncı maddesi, benzin
deposu ve benzeri yerlerin açılması yetki ve
kararını Vilâyet Trafik Komisyonunun muva
fakati ile belediyeye bırakmaktadır. Bakan bu
kanını maddesini hiçe saymıştır.
Gazetelere 'kadar intikal eden bu olaya.
plânlı kalkınmanm zaruri olduğunu progra
mında ifade eden Hükümetin de şimdiye kadar
el atmamış olması şahsi üzüntümü bir kat daha
artırmaktadır. İdare edenler daima umumi ef
kârın takip ve kontrol unda olduklarını unut-
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manialıdır. Fâni olan bizler gelecek nesillere
örnek, çocuklarımıza şerefli isimler bırakmak
istiyorsak salâhiyet ve mesuliyetlerimizi kul
lanmada titiz, kanun ve talimatlara riayetkar
millî menfaatlerin üstünde her hangi bir men
faat bulunmadığını kabul etmenin zaruretine
inanmamız gerekmektedir.
Bir Bakan, kanunun verdiği hakla vazife
sini yapan alt kademelere şahsi isteklerine rânı
olmadıkları için de tazyik yollarına tevessül
etmemelidir.
Bakandan, yapılan hatanın tamirini temenni
ederken, beni dinlemek zahmetinde bulunan
Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın İmar ve îskân
Bakanı.
İMAR VE İSKÂN 'BAKANI MUHÎDDÎN
GÜVEN (istanbul Milletvekili) — Sayın Mu
cip Ataklı'nm hakkımdaki ithamlarını büyük
'bir üzüntü ile dinlemiş bulunuyorum. Gerekir
di ki, faziletten bahsedilirken, fazilet yalnız
bir tarafa izafe edilmesin, karşı tarafın da bir
fazilete sahibolduğu düşünülsün. Temenni ede
rim ki, arkadaşım tahkikatını yaparken, yal
nız bir tarafı değil, diğer tarafı da dinlemek
zahmetini ihtiyar 'etmiş bulunsunlar. Böyle
yapılmamıştır. Bunun içindir ki, büyük bir
haksızlıkta bulunmuşlardır. Bunu ifade etmek
islterim.
Bahis konusu olan mevziî imar plânının be
lediyeden gelen nüshasının ortadan kaldırılı
şı değildir. Belediyeden bize gönderilmiş olan
ve dosyada hıfzedilmiş bulunan plân işte bu
dur. Sahtekârlık isnadiyle söylenmiş olan
plân da işte şudur. (Plânları Heyeti Umumiyeye gösterdi.) Eğer kendileri lütfedip, Vekâ
letime kadar gelselerdi her iki plânı da kendi
lerine gösterebilirdim. Bunların aralarındaki
farkı da, yapacağımız izahlarla atılıyabilirlerdi,
Ac'aba neden bu zahmeti ihtiyar etmediler;? Ba
kanlığımın, kanunun kendisine verdiği yetkiyi
kullanması elbetteki şehircilik ilmi ve diğer
tökriik hususlar arasında sarihtir, sahihtir ve
idaima da kullanılacaktır. Fakat, asla ve asla
şahsi menfaatler bahis konusu olmıy a çaktır
Yükse'k Heyetinizi 'tenvir ötmek üzere müsaade
ederseniz kanunun bizimle ilgili olan maddele
rini okuyacağım.
6785 'sayıllı İmar Kaıuuımııun 29 ucu madde
si şöyle der :
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«MADDE 29. — İmar ve yol istikamet plân
ları, (belediye meclislerince kabul edildikten son
ra, Nafıa Vekâletine gönderilir. Nafıa Vekâle
ti bunları üç. ay içinde 'inceleyip aynen veya tadillen tasdika veya tadil edilmek üzere iadeye
'mecburdur.»
71.10 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanunumuzun
9 - B fıkrasını okuyorum :
«MADDE 9 - B) Şehir, kasaba ve köy iınıar
plânları ile tadillerini alâkalı idarelerin talebi
üzerine ve mütalâaları alınmak suretiyle yap
mak, yaptırmak veya. yapacaklara gerekli yar
dımlarda bu'lunımak ve bunları aynen veya tas
hih an tasdik eylemek;
Bölge plânı yapılmış olan yerlerde şehir, ka
saba ve köy imar plânları ile tadillerini alâkalı
idarelerin mütalâaları alınarak bölıge imar p'.â•uma uygun nİnıa.k üzere re'sen yapmak veya
yaptınmak, aynen veya tashiılıan tasdlc eyle
mek.»
Demek oluyor kii; belediyelerce hazırlanmış
olan iıaıar plânlarının son tasdik 'mercii İmar
ve İskân Bakanlığıdır. Dolayısiyle 9 ııcu 'mad
de, Plân ve İmar Umum Müdürlüğünün vazifeJeri şunlardır, der. Bakanlığın yapmış -olduğu
işlemi D fıkrasındaki hükmün ta kendisidir.
Jjimdi müsaade buyurun bir (başka vesika
okuyacağını. Vesika 19 Aralık .190.1. tarihlidir
ve sayın Korgeneral. Kellik Tulga'nıu imzasını
taşımaktadır.
İstanbul Belediye Meclisinin
901/748 sayılı yazısını ifade eden bu mazbata-.
inin ikinci fıkrasında İstişare Heyeti kararında
ki benzin istasyonu ve sahalarının belediyeye
terk edllmeti şartının kanuni mesnedi buluntma•dığını, dikkat buyuınnauızı rica ediyorum, Isti§are Heyeti 'bu sahanın belediyeye terk ediluu nin kanuni bir ımesnedi bulunmadığım il'ade
etmektedir. Tekli 1! «'a bibi ise, benzen istasyonu
ve S'aha.'smm kendisine terk edilmesini istiyor.
Halbuki, IkJlediye Meclisi kanuni 'mesnedi !bulunmadığını il'ade ediyor. İstanbul
Belcd ye
Meclisi bu teklifin kanuni Ibir mesnedi olmadı
ğını tahs'sen bildirmiştir. Aradaki fark, budur.
Vekâletimizin yaptığı ise, arz etmiş olduğum
hususlarda (belirttiğim gibi, Topkapı yolunda,
Haznedar Çiftliği, Ömür yoğurdu, Benzin is
tasyonu ve motel gibi telislerin bulunduğu yol
üzerinde, böyle bir ihtiyaç, tesbit etmiş ve tadil
saÜâhiyetini kullanarak tasdik etmiştir. Şu hu-
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BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. Şimdi Sa
susu izah edeceğim : Grörülüyor ki, arkadaşımız ]
yın Omay'm İçişleri Bakanından sözlü sorusu :
hep benim şahsımı ileri sürmektedir. Plânın
altında benim imzam olsa idi üzülm iye çektim.
5. — Cumhuriyet
Senatosu Ankara Üyesi
«Sahte» dedikleri, «'tasdik edilmiş» dedikleri plâ
İbrahim Saffet
Omay'm, Yılanların Öcü adlı
nın 'altında benim imzam yoktur. Böyle bir şey
filime karşı Merkez Filim Kontrol Komisyonu
vâki olmamıştır.
nun takındığı tutuma dair İçişleri Bakanından
Mühür de sahte değildir. Salahiyetli bulu
sözlü sorusu (6/50)
nan arkadaşlarımızın imzasını tapmaktadır. Tas
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Omay bura
hihi, tadil ve tasdik edilebilmesi için plânım ori
da, İçişleri Bakanı da buradalar. Soruyu okutu
jinal nüshasından çekilen kopye ürerine işlenilyorum :
ımiştir. Yc'küa yeni (bir plân tanzim edilerek ge
çirilmemi sitir.
3 . 4 . 1962
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Kıymetli arkadaşınım tbu mevzuda bildiği
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
k"şka hususlar varsa istirham edeceğim, bu bir
başka işlenilin içinde mütalâa edilebilir. Fakat,
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi
ortada tahkik edilmemiş ve yalnız rivayetlere
saygı ile arz ve rica ederim.
müstenit 'meseleler varsa, bu mevzuda Bakanlı
Ankara Cumhuriyet Senatosu
ğı ve Bakanlık temsilcisi olarak 'beni itham et
Üyesi
meye hakları yoktur. Bunu ifade ederken hu
İbrahim Saffet Omay
zurunuzdan saygı ile ayrılırım.
«Yılanların öcü» adlı senaryonun filme çe
BAŞKAN — Sayın Ataklı.
kilmesinde bir mahzur bulunmadığına Merkez
Filim Kontrol Komisyonu tarafından ittifakla
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) - - Sayın
karar verildiğinin müracaat sahibi Be. - Ya.
Başkan ve arkadaşlarım, ben faziletten, herkesin
Filim Kurumuna usulü dairesinde tebliğinden
aynı derecede faziletli olduğuna inandığım için
sonra büyük masraflar ihtiyariyle vücuda geti
bahsettim. Fazilet hiç kimsenin inhisarı altında
rilen filmin halka gösterilmesinde aynı kurulca
değildir. Ben yapılan usulsüzlükten şikâyetçi
bu sefer de mahzur mütalâa edilmiştir.
yim. Bakanlık veya Bakan, her iki terim de aynı
mânada kullanılır, Bakanlığın bütün sorumlu
a) Merkez Filim Kontrol Komisyonunun bu
luğu Bakana aidolduğu için benim Bakan ifa
tezatlı tutumunu Hükümet nasıl karşılıyor?
desi Bakanlığı ifade eder.
b) Türk münevverlerini ve Hükümetlerini
köye ve köylüye hizmete davet edici bu filmin
Usulsüzlük yapılmıştır. Demin de arz ettim.
gösterilmesinde fayda mütalâa edilmiyor mu?
Belediyenin vilâyete yazdığı bir yazı vardır.
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı.
Resmî kayıtlara müstenittir. Bu yazı usulsüzlü
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞğün olduğunu ve Bakanlığın lâyüsel salâhiyete
LU (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
sahibolmadığını ifade eder. Bir şehrin ana yıla
yın senatörler; Ankara Senatörü Sayın İbrahim
nını bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Plânlı
Saffet Omay arkadaşımızın, Yılanların Öcü fil
kalkınma devrinde sıkıntılarımızın başlıca azap
minin kontrolü hakkındaki sualine arzı cevabverici dertlerinden biri bu değil miydi? Onun
ediyorum.
için bu mevzuu buraya getirdim. Zamanınızı
fazla almamak için belediyenin vilâyete yazdığı
Metin Ersan tarafından senaryosu yazılarak
yazıyı tekrar okumak istemiyorum. Bu iş derin
Be. - Ya. Filim Müessesesi tarafından filme alı
liğine tahkiki lâzımdır. Fazilet mücadelesinin
nan, Yılanları Öcü, filmi, 20 Mart 1962 de Filim
unsurunu tesbit ve kararı efkârı um ilmiyeye bil
Merkez Kontrol Komisyonu tarafından görülmüş
dirilmek üzere Meclis bir karar verebilir. Buna
ve filim senaryoya tamamen uygun olduğu hal
göre, karşılıklı iddialarımızın tesbiti ancak bir
de, çekilişte kullanılan bâzı tâbirlerin değiştiril
Meclis soruşturması ile neticeleııdirilebilmeiidir.
mesi hususu 20 . 3 . 1962 tarihinde karara bağ
Sayın Bakan, fazilet iddiasında musir ise, Mec
lanmıştır. Bu karar filmi çeviren müesseseye teb
lis tahkikatı açılması için, Türk PaıiâmentoMina
liğ edilmiş ve Be. - Ya. Filim Müessesesi Kontrol
ilk örneğini vermelidir. Mâruzâtım bu kadardır.
Komisyonunun teklif ettiği değişiklikleri kabul
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etmiş ve 2 . 4 . 1962 tarihinde verdiği bir di
lekçe ile bu değişiklikleri yapacağını bildirmiş
tir. 3 . 4 . 1962 tarihinde de Merkez Kontrol
Komisyonu bu filmin oynatılmasına karar ver
miştir. Halen bu filim sinemalarımızda oyna
maktadır. Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Omay.
İBRAHİM S A F F E T OMAY (Ankara) —
Efendim, filhakika yılan hikâyesi halini almış
olan ibu filmin halka (gösterildiği tarihe kadar
başından 'geçenler, bakanın izahatı karşısında,
burada 'temas etmiyeceğim. Filmin gösterilmesine
başlanmıştır. Bakanın söylediği gibi, Merkez Fi
lim Komisyonunun, şunları şunları çıkarın de
dikten sonra bunlar çıkarılmış olarak değil; fil
min içerisinden 1 - 2 kelime çıkarılmak suretiyle,
Merkez Filim Kontrol Komisyonunun tenkid et
tiği hususlarla bugün gösterilmektedir. Filmin
gösterilmesinden dolayı Bakana teşekkür ederim.
Ancak sansür heyetinin tutumu, durumu ve eser
bakımından maruzatımı ciddî mesnetlere daya
yabilmek için bu senaryodan çok kısa da olsa bah
setmek isterim. Çünkü konuşmam sansür konu
sunda olacaktır.
Arkadaşlar, Yılanların öcü Filmi, Türk köy
lüsünü, Türk köyünü gerçek taraflariyle veren
bir eserdir. Onun bu hüviyette olduğu da başın
dan bunca hâdise geçtikten sonra nihayet oynan
masına, izin verilmesiyle sabittir. Evvelâ bâzı
yayın organları bu eserin cemiyetimizi yaralıyacak mahiyette olduğundan bahsettiler, Sansür
Heyeti tesirlere kapıldı, tezatlı kararlar aldı. Bu
yüzden film meşhur oldu ve ondan sonra da gös
terilmeye başlandı.
Senaryonun Merkez Filim Kontrol Komisyo
nunca tetkikinden sonra, filmin çevrilmesine mü
saade edilmiştir. Bunun üzerine filim şirketi
mahrumiyetlerle mücadele ederek ve büyük para
lar harcıyarak filmi hazırlamıştır. Bu sefer aynı
heyet, (ki, bunun izahı güçtür, gönül ister ki, Sa
yın Bakan cevaplarında açıklasınlar.) 180 dere
celik bir dönüşle, evvelce beyendiği senaryo için
ıbu sefer «muzır propaganda vardır, Cemiyet ve
aile hayatımızı zedeler» diyerek filmi reddetmiş
tir. İşte bu hâdiseden sonra bendeniz konu 'le
ilgilendim. Müesseseden senaryoyu istedim, ver
diler. Filmi görmek istedim, birkaç arkadaşımla
gittik, gösterdiler. Anlayışımıza ıgöre, bu filmde
hiçbir kötü propaganda veya muzır taraf göre-

medik. Bunun
tim.
Şimdi, size
Meselâ, adam
yor, onu tarif
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üzerinedir ki, sorumu takdim et
filimden birkaç sahne arz edeyim.
karısına «Hamamı bümezsin» di
ediyor...

BAŞKAN — Sayın Omay Bey, sorunuz filim
sahneleriyle ilgili değildir.
İBRAHİM S A F F E T OMAY (Devamla) —
Ben sansür heyetinin tutumunu işaret ediyorum.
Ondan şikâyetçiyim ve bunun sebeplerini elbette
misalleriyle anlatmaya mecburum. Bu itibarla
devam edeceğim. Arkadaşlar... Değil hamamı,
hattâ evinde ciddî bir helayı dahi bilmiyen köy
lüm vardır, benim. Yine filim, duvarları ak top
rakla sıvamış, bol pencereli evden bahsediyor.
Bu suretle köylünün mesken derdini dile getiri
yor, kerpicin felsefesini yapıyor. Ayrıca köy
muhtarının idaresizliği ve tarafgirâne hareketi
nin nasıl büyük felâketlere sebebiyet verdiğini
söylüyor. Cehaletin zararlarını dile (getiriyor.
Köyün bilhassa sağlık hizmetlerine muhtacolduğunu söylüyor ve yine camide bir vaiz sahnesi
var ki, kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmayı
telkine çalışıyor. (Muhtarın idaresizliği yüzünden,
maddi, mânevi zarar görenlerin, öcümüzü alaca
ğız, yılanlar kadar olamıyoruz dedikten sonra, bu
öcü Hükümete şikâyetle alacağız, Cumhuriyetin
müddeiumumisine gideceğiz, demek suretiyle
Cumhuriyetin adaletine inançları olduğunu tesbit ediyor ve bunu belirten sahne ile de film so
nuçlanıyor.
Oörüyor ki, arkadaşlar, film bütün tarafla
riyle cemiyette kanamakta olan bir içtimai yara
mızı ele almış bulunuyor. Elbette sizler de göre
ceksiniz. Bana hak vereceğinizi sanırım. (Mâru
zâtımda bir mübalağa bulursanız lütfen beni ten
kid edin. Bendeniz filmi gördükten sonra eseri
yazanı, rejisörü ve âmilleri tebrik ettim. Ayrıca
bu filim benim Anadolumu tam gerçeğiyle vere
memektedir, hattâ eksiktir diye ilâve ettim. Gö
zümle gördüğüm, tesbit ettiğim ve başımdan ge
çen bâzı hakikatleri ilâveten kaydedeyim ki,
Bu sonısür heyetinin halkın gözlerinden neyi
saklamak istediklerine akıl erdiremediğimi dallıa
açı'k olarak ifade edebileyim : Erzurum'un bir
köyündeyim; fener ile dışarıya çıkarak köy
kenarına kadar yürüyüp bir yüz numara bul
duktan sıonra haine sahibine «ya kadınlar ne ya
parlar » dediğim zaman, «onlar da ahıra iner-
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leo> demişti. Tabii ihtiyaçları için ömrünün
sonuna kadar ahıra inen Türk: köylü kadını..
Savcı olarak vazife gördüğüm yerden dö
nerken ; bir atın sırtına sardığım iki sandık içi
ne çocukları yerleştirdikten ve refikamla ben
deniz de Ibirer hayvana bindikten sonra yol al
dık. Erzurum ovasına indiğimiz zaman, çocuk
larımı soğuktan korumak için, bdr köy evinde
sıcak bir yer istedim. İtibar ettiler, iltifat etti
ler; büyük bir ahıra götürdüler. Ahır peyke
sinde saibahı ettik. Bu peykeyi çoğumuz biliriz
arkadaşlar. Alışkındım da ben buna, babamın
memuriyeti zamanında çocukluğumda Anadolu
köyüjrıün ahır peykesini tanımış ve yatmıştım
da.
Kızını, ciğerpare evlâdını para ile satan ba
ba vardır, bugün bu memlekette yarını dönüm
den az bir düzlüğe yaydığı buğday saplarının
üzerinide dört öküzü ohalıyan köylüye, döveni
tarif ettim. «Altına çakımak taşı dizilen tahta
yı niçin kullanmıyorsun» dedim. Dama verdiği
cevap şudur : «Ecdadım bana böyle birşey (bı
rakmadı. Hkytvaınm ayakları altında bu başak
saplarından 'ayrılır ve ben de sonra (bunu kul
lanırım.»
Muhterem arkadaşlar, ciheti askeriyenin bâ
zı bölgelerde resmî ilânları vardır. Şunu ehemımıiyetle dikkatinize arz ederim. Askerî birlik
gazetelere ilân vermiş ve şu kadar ton tezek
^alacağını bildirmiş ve hem de 'alacağı tezeğiu
cinsini bile, basma, kerme kasnak olacak diye
açıklamış.
Bizde realite budur arkadaşlar. Hal böyle
iken bu film, muzır bir filmdir diye sansür ta
rafından yasaklanması veya değiştirilmek isten
mesi yersizdir. Bendeniz mesleğim icabı sene
lerce bu (memleketin köylü mahkûmları ile onbinleree insanla kucak kucağa yaşadım. Bizde
profesyonel suçlu yoktur. Daha ziyade cehale
tin meydana getirdiği suçluluk vardır. Meselâ..
Bâzı 'bölgelerimizde anne çocuğnlnu intikam nin
nileri ile büyütür, kangütmeler oradan gelir.
Kanıgütme dâvaları yüzünden hapsaneye giren
insanlarla görüştüm. Umumiyetle pişmanlık
hissi duyanı görmedim. Çünkü diyorlar ki;
«nasıl öldürmezdim. Köyde (annem ba.na isen er
kek değilsin, diyor, kahveye gidemiyorum, ce
miyetin içerisine çıkmıyorum. Elbette öldüre
cektim diyor. Ve bunlara ne hacet şu 'anda al
tında toplandığımız bu mübarek çatının şeref
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verdiği merkezi Hükümetin birkaç kilometre
ötesinde sizi öyle köylere götürebilirim ki; hiç
bir zamaın sırt çevireıniyeceğimiz realitelerle
karşı karşıya kalır ve 'kamuslar dolduracak mi
saller elde ederiz.
Göreceksiniz ki, oralarda hâlâ orta çağ hayat:
yaşanmaktadır. Bendeki misaller çok, bu mem
leketin çocukları olarak sizdekileri de bir araya
getirsek, elbetteki sırtımızı hiçbir zaman çeviremiyeceğimiz gerçeklerle karşı karşıya geliriz. Şu
halde kurtuluş çarelerini de beraber arayıp bul
maya çalışmalıyız.
O halde, memleket gerçekleri böyle olduğuna
göre, kendimizi niçin aldatıyoruz! Sansür Heye
tinin korkusunun sebebi nedir? Bunu anlamak
zordur.
Sansür Heyetince reddedilen pasajlardan ve
ret sebeplerinden birkaçını okuyayım : «Kadın
beline vurulan taşla çocuk düşürdükten sonra,
civar köyden gelen iğnecinin» kadına, Hükümete
müracaat etmeyi telkin etmiş olması lazımmış,
filimde savcılığa müracaattan bahsediliyormuş
ama safahati gösterilmemiş. Bu çok dahiyane
fikre bereket versin ki, Millî Eğitim ve basın
temsilcileri muhalefet edebilmişlerdir.
Tarladan yorgun olarak gelen oğlu ve gelini
yatakta yatarken, anne ocak başında oturmamalıymış, çünkü, bu sahne aile nizamını bozarmış...
Hacıali'nin Fatma ile buluşması çıkarılmalı
imiş, Karabayram'm, karısı ile konuşmaları dinî
akideleri rencide edermiş.
Daha bir sürü misal var, arkadaşlar. Bunları
sıralarsam, sıkılacağınızı sanırım. Bu saçma tenkidlere bu itibarla devam etmek istemiyorum.
Fikri, sanatı cenderesi içine alan istibdat devri
zihniyetini âdeta hortlatmış gibi görüyorum. Bu
zihniyet yirminci asrın ikinci yarısından sonraki
bir devrede Türkiye'de artık belirememelidir.
Bu korkunç zihniyete sormak isterim, aslında
sanat kalitesi olmadığı için zararlı olan....
BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır
ÎBRAHÎM S A F F E T OMAY (Devamla) —
Halkın kanaatlerini, inanışlarını istismar eden
göbek havaları ile, Arap filimlerindeki melodramatik sahnelerle halkı avlamaya çalışan filimler
için ne buyurur bu Sansür Heyeti 1.
Mademki vaktim doldu. Cümlemi bağlıyayım:
Sansür Heyeti böyle olmaz. Gelişigüzel tâyin
lerle Sansür Heyeti teşkil edilmez. Benim San
sür Heyetindekilere bir sözüm yok. Bu ifadele-
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rim onların şahsına değildir. Ricam şudur : Bu
Heyetin içinde sanat erbabı kimseler bulunma
lıdır. Dekordan, estetikten, edebiyattan, pedago
jiden, heykelden, resimden, teknikten ve her
halde güzel sanatlardan anlıyan kimseler bulun
malıdır. Ve elbetteki emniyet ve asayiş bakımın
dan polis ve askerlerden de bulunmalıdır. Ana
yasamızda sansürün yapılmıyacağı mevzu yalnız
basındır. Kurucu Mecliste çok iyi hatırlarım,
«Filim, basın gibi değildir, filim toplulukları ça
buk heyecanlandıran onları galeyana getiren bir
vasıtadır. Bu itibarla sansür edilmelidir» dendi.
Kurucu Meclis zabıtlarında vardır. Hal böyle
olunca Sayın Vekilden istirhamım ve niyazım,
bu memleketin mânevi kalkınmasını, moral kal
kınmasını temin bakımından, beyaz perdenin hi
mayesi bakımından Sansür Nizamnamesinin sür
atle ele alınmasını ve Faşist İtalya'sının, Mussolini İtalya'sının sansüründen 1939 da tercüme
edilerek getirilmiş olan eldeki Sansür Nizam
namesinin, 1962 Türkiyesinin icaplarına ve yeni
Anayasamızın ruhuna uygun olarak süratle de
ğiştirilmesini Hükümetten istirham ederek, hu
zurunuzdan ayrılıyorum.
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı.
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOÜLU
(Adana) — Ook muhterem arkadaşlarım, İb
rahim Saffet O m ay arkadaşım, !bu filim sansü
rü 'bir yılan hikâyesi gibi uzadı, dediler. Ar
kadaşım 'halbuki 13 gün gibi kısa bir zaman
içinde bu sansür muamelesi tekemmül ettirilmiş
tir. Bu filim, 20 Martta Merkez Filim Komis
yonu tarafından görülmüş, 3 Nisanda komis
yon, muamelesini tekemmül ettirmiş, ilk an
da 11 madde üzerinden anlaşmazlıklar olmuş,
bunların 'tetkikinden sonra filmin oynatılma
sına 3 Nisanda müsaade edilmiştir. Haddiza
tında bir büyük gecikme olmadığını İbrahim
Saffet Om ay arkadaşımın bilmesini İstirham
ederim.
Arkadaşımız sansür ve sansür nizamnamesi
üzerinde de durdular. Hakikaten sansür ni
zamnamesi, 2244 ve 2559 sayılı kanunlara gö
re, 1939 yılımda yapılmıştır. Biz bu memlekette
sansürün kaldırılması kanaatinde değiliz. Ce
miyetin nizamını, örfünü, ahlâkını korumak
için 'bir sansüre ilhtiyaç vardır. Fakat, günün
ihtiyaçlarına göre daha iyi bir Sansür Nizam
namesi hazırlanması lüzumuna, da kaaniiz.
1939 yılında hazırlanmış 'bu nizamnameyi, gü-
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nün icaplarına göre yeniden tetkik etmek ka
rarındayız. Şunu da arz edeyim ki, sansür, Da
hiliye Vekâletinin kontroluna tâbi olduğu için
zannediliyor ki, 'bu sansürü Dahiliye Vekâleti
yapar. Arkadaşlar, sansürün 5 âzası vardır. Bi
risi Dahiliye Vekâletinden, birisi Emniyet Müdülüğünden, bir Genelkurmaydan, bir Millî Eği
tim Bakanlığından, :bir de Basın - Yayın ve Tu
rizm Vekâletindendir. Yani 5 üyeden üç. İanesi
Dahiliye Vekâleti dışındadır. Dolayısiyle San
sür Heyetinin çoğunluğu. Dâhiliye Vekâleti
dışından gelen kimselerden terekkübetmekt'edir, ekseriyet Dahiliye Vekâleti dışından gelen
kimselerin elindedir. Malûmatan arz ederim.
BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. Al
tıncı soruya geçiyoruz.
6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangü'in, memlekette sosyal adalet niza
mını sağlıyacak olan Personel Kanununa, dair
Başbakan ve Maliye Bakanından sözlü sorusu
(6/51)
BAŞKAN — Aydın Üyesi Fikret Turhangil
arkadaşımız buradalar mı? (Yok sesleri) Soru
gelecek soru gününe 'bırakılmıştır.
7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi, Ömer
Lûtfi Bozcalı'nın,
Türk Ceza Kanununun 426,
427 ve 428 nci maddelerinin tatbikinden neden
müspet neticeler elde olunamadığı,
tatbikatçıla
rın ihmallerinin olup olmadığı ve eğer bu hüküm
ler kâfi gelmiyorsa yeni bir tadil veya tedbir
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet, içişleri
ve Millî Eğitim
Bakanlarından sözlü sorusu
(6/52)
BAŞKAN — İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozealı arkadaşımız buradalar mı?
(Burada
sesleri)
(Ömer Lûtfi Bozcalı'ya hitaben)
Adalet ve İçişleri Bakanları, buradalar, Millî
Eğitim Bakanı yoklar. Millî Eğitim Bakanının
'bulunmasına intizaren her üç Bakanın birden
cevap vermesini arzu eder misiniz"?
ÖMER LÛTFİ BOZOALÎ (İzmir) — Mu
vafakat ediyorum efendim.
BAŞKAN — Arkadaşımız Ihcr üç 'Bakanın
bir'den 'bulunacağı bir durumda cevap verilme
sini istiyorlar, gelecek birleşime bırakılmıştır.
18 . 4 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere 'birleşime son veriyorum.
Kapanma Saati : 17.00

C. Senatosu
B — YAZILI

B : 51 17.4.1962
SORULAR

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı
Uzunhasanoğlu'nun,
Boluya bağlı Kıbrısçık ka
za merkezinde ve diğer hangi kaza merkezlerin
de telefon hattı bulunmadığına dair, yazılı soru
önergesi ve Ulaştırma
Bakanı Cahit Akyar'ın
cevabı (7/24)
C. Senatosu Yüksek Başkanlığına
Bolu'ya bağlı Kıbrısçık kazasında
posta
merkezi olduğu halde telgraf ve telefon hattı
nın olmadığı anlaşılmıştır.
Kıbrısçık gibi kaza merkezi olduğu halde
telefon hattı olmıyan yerler var mıdır? Varsa
kaç tanedir ve nerelerdir f Kıbrısçık'm Bolu
vilâyetinin en uzak kazalarından biri olması
na asayiş ve muhaberenin sürati bakımından
lüzum ve ehemmiyeti aşikâr bulunmasına gö
re ihmale uğramasının sebebi nedir? Ne za
mandan beri yoktur? Bu eksikliğin gideril
mesi hâlâ düşünülüyor mu? Düşünülmüyorsa
neden? Düşünülüyorsa ne zaman başlanıp bi
teceğinin Ulaştırma Bakanlığından yazılı ola
rak sorulup bildirilmesine delâletlerinizi arz
ve teklif ederim.
28 . 2 . 1962
Bolu Senatörü
Sırrı Uzunhasanoğlu
T. C.
Münakalât Vekâleti
Şubesi Başmüşavirliği
Dosya No. : BŞM. 11
Kayıt No. : 595/2967
Özet : Kıbrısçık'm
telefon irtibatı Hk.

12 . 4 . 1962

telgraf

ve

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ilgi : 2 . 3 . 1962 gün Genel Sek. Kanunlar
Md. 458/625 - 7/24 sayılı yazı.
Bolu Senatörü Sayın Sırrı Uzunhasanoğ
lu'nun Kıbrısçık kazası posta merkezinin telg
raf ve telefon irtibatına dair yazılı soru öner
gesi incelenmiştir.
Bolu vilâyetinin Kıbrısçık kazası posta
merkezi 1 . 11 . 1948 tarihinde işletmeye açıl
mış, fakat PTT Genel Müdürlüğünün malzeme
kifayetsizliği ve bütçe imkânsızlığı dolayısiyle
telgraf ve telefon şebekesine bağlanamamıştır.
Bu gibi kaza merkezi olduğu halde telgraf
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ve telefon hattı bulunmıyan kazaları göste
rir liste ilişikte sunulmuştur.
Kıbrısçık - Bolu arasında bir hat tesisi su
retiyle mezkûr merkezin şebekeye bağlanması
hususu PTT Genel Müdürlüğünün 1962 yılı
iş programına dâhil bulunmaktadır.
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.
Ulaştırma Bakanı
Cahit Akyar
Telgraf şebekesine
Adı
Samsat
Kıbrısçık
Ovacık
Ortaköy
Araban
Yavuzeli
Aralık
Felahiye
Kofcaz
Silopi
Korgan
Kumru
Sarıkaya
Erfelek
Ortaköy

bağlı olmıyan kazalar
Bağlı olduğu vilâyet
Adıyaman
Bolu
Çankırı
Çorum
Gaziantep
Gaziantep
Kars
Kayseri
Kırklareli
Mardin
Ordu
Ordu
Yozgat
Sinop
Niğde

Telefon konuşmalarına açık olmıyan kazalar
Adı
Bağlı olduğu vilâyet
Samsat
Kıbrısçık
Ovacık
Ortaköy
Araban
Yavuzeli
Anamur
Aralık
Felahiye
Kofçaz
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Silopi
Korgan
Kumru
Arsin
Sarıkaya
Erfelek
Ortaköy

Adıyaman
Bolu
Çankırı
Çorum
Gaziantep
Gaziantep
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Kars
Kayseri
Kırklareli
Mardin
Ordu
Ordu
Trabzon
Yozgat
Sinop
Niğde

