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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, 1947 yılı pamuk ve yağlı tohum mahsul
lerinden müstahsil elinde ne miktar bulundu
ğuna; 

1948 yılı hububat, pamuk ve yağlı tohum 
fiyatlarının hangi tarihte yayınlanacağına ve 
pamuk satış kooperatiflerine dair olan sözlü so
rusuna, Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüz-
alp cevap verdi; 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdür
lüğü 1940; 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlü
ğü 1941; 

Devlet Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
1940; 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
1941; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1942 akçalı yılları Kesinhesap Kanunları kabul 
olundu; 

Tayinat ve Yem Kanununun 37 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşma-

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'in, 
Osmaniye istasyonunun su ve elektrik tesisatı 
hakkındaki yazılı sorusu; Ulaştırma Bakanlığı
na gönderilmiştir. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Emekli Kanunu tasarısına dair olan sözlü so
rusu Maliye Bakanlığına gönderilmiştir; 

Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, 
Manyas gölünün seddeleriyle Aksakal regülâ
törlerinin yapılış maksadına ve Çakoroz değir-

Teklifler 
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-

şünsel'in, Gazi Osman (Paşa) torunları Cahit 
ve Âdile'nin Türkiye'ye dönmelerine dair kanun 
teklifi (2/105) (İçişleri ve Adalet Komisyonla
rına) ; 

2. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Emekli 
Sandığı hakkındaki 4222 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinin A fıkrasının değiştirilmesine dair 

sı ve Modüs vivendi akdetmiş Devletler malla
rından bazıları için giriş genel tarifesindeki re
sim hadlerinden indirmeler yapılması; 

Deniz kıyılarında görülecek başıboş mayın, 
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilme-
leri hakkındaki Kanunlar kabul edildi; 

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının, birinci görüşülmesi bitirildi; 

3803, 4247 ve 4459 sayılı Kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 5012 sayılı Ka
nunun kaldırılmasına dair olan kanun tasarısı
nın tümü üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra 

21 . V . 1948 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Tunceli Milletvekili 

C K. Incedayı Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

men bendine dair sözlü sorusu, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, 
Askerî ve Mülki Emekli Kanunu tasarısına dair 
olan sözlü sorusu Başbakanlığa ve Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'in, 
Cide Zeytin Fidanlığı hakkındaki yazılı sorusu 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 

kanun teklifi (2/106) (Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına). 

Tezkere 
3. — 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun 

gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/236) (Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Ankara Milletvekili Muammer Eriş'-

in, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 
3659 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Ticaret ve Bütçe Komisyonları raporları (2/71) 
(Gündeme) ; 

5. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına dair ka
nunun 13 ncü maddesinin' değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu ra
poru (2/31) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz olup olmadığını 
anlamak için yoklama yapıyorum. Burada bulu
nan arkadaşların lütfen yüksek sesle bulunduk
larını haber vermelerini rica ederim. 

(Afyon seçim çevresinden başlanarak yok-

3. — YOKLAMA 

lama yapıldı). 

BAŞKAN — Sonradan gelmiş olan arkadaş
lar lütfen isimlerini kayıt ettirsinler. 

Çoğunluğumuz vardır, Oturum açılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
§ünsel'in, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Kanunun ge
çici dördüncü maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair olan kanun 
teklifinin geri verimesi hakkında önergesi (4/89) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
15.V.1948 

Yüksek Başkanığa 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San

dığı hakkındaki 3575 sayılı Kanunun geçici dör
düncü maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair olup Millî Savun
ma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına havale 
edilen ve halen Millî Savunma Komisyonunda 
bulunan kanun teklifinin geri verilmesine mü
saadelerini saygılarımla dilerim. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun F. Düşünsel 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, hayat pahalılığı ve geçim zorluğu hakkın
daki sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü cevabı 

Yüksek Başkanlığa 

Hayat pahalılığı ve geçim 
zorluğu hakkında. 

Hükümet, iş başına geldiği zaman Büyük 
Meclisin tasvibine arzettiği programında; ehem

miyetle üzerinde durarak ele alacağı işlerden 
biri vatandaşların geçim zorluğuna çare aramak 
ve hayat pahalılığını önlemek için daha esaslı 
tedbirler almak olduğunu beyan etmişti. 

1. — Hayat pahalılığı ve geçim zorluğuna 
çare aramak yolunda alınamamış tedbirler var 
mıdır? 

2. —• Bakanlıklararası Hayatı Ucuzlatma 
Komisyonu bugüne kadar ne gibi kararlar al
mıştır, bunların tatbikatından elde edilen neti* 
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çeler nelerdir? 

3. — Hükümet, halka, hayat pahalılığı ve 
geçim zorluğu üzerindeki çalışmaları sonunda 
şimdiye kadar ne gibi faydalar sağlamıştır ? 

4. — Saka Hükümeti zamanında hayat pa
halılığı artmış mıdır, eksilmiş midir? 

Yukardaki sorularımın Sayın Başbakan ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Söz Başbakan Yardımcısmm-
dır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAÎK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Aziz arkadaşlarım; Bendenizi lütfedip bi
raz dinliyeceksiniz, umarım ki sözlerimi entere
san bulacaksınız. Sözlerimin yazılı olması sizleri 
sıkmasın, sıkmamaya da gayret edeceğim. 

Zeytinoğlu arkadaşımız okunan takrirlerin
de soruyorlar; Hükümet iş başına geldiği za
man geçim zorluğuna çare aramak ve hayat 
pahalılığını önlemek için tedbirler alma konusu 
üzerinde ehemmiyetle duracağını söylemiş idi. 
Bu yolda alınmış tedbirler varandır? 

Bakanlıklar arası hayatı ucuzlatma komis
yonu bugüne kadar ne gibi kararları almıştır 
ve bunların tatbikatından alman neticeler ge
çim zorluğu üzerindeki çalışmalardan sağlanan 
faydaları neler dir? 

Saka Hükümeti zamanında hayat pahalılığı 
artmış mıdır; eksilmiş midir? Bunları soruyor
lar. 

Bu konuyu Yüksek Huzurunuzda açmak ve 
açıklamak fırsatını verdiklerinden dolayı sayın 
arkadaşıma teşekkür ederim. Çünkü son gün 
lerin menfi propaganda havası içinde hakika
ten aydınlık istiyen bir konuya taallûk edi
yor. 

Bahse girmeden evvel bir başka nokta üze
rinde yine bir hakikati açıklamak, son hafta
lardan birinde Yeşilova köylerinde halkın aç
lıktan ahlat ekmeği yediği yolunda bu kürsü
den ileri sürlmüş olan iddialar üzerinde hükü
metçe yaptırılan tetkiklerin neticesinden Yük
sek Heyetinize bilgi vermek istiyorum. Açlık 
ve kahıtlık olduğu iddia edilen köylerde haki
katen bir sıkıntı varsa derhal gerekli yardımlar 
yapılmak üzere durumun yerinde incelenmesini 
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îlin Valisine yazmıştık. Kaza Kaymakamlığının 
mahalindeki incelemelerini bildiren bu malû
mat iddiaları hiç bir suretle teyit etmiyordu. 
Bununla iktifa etmiyerek Valinin bizzat durumu 
yerinde incelemesini istedik. Vali adı geçen 
köylerde dolaşarak lâzım gelen incelemeleri 
yaptı Şimdi bu incelemelere dair aldığımız va
linin raporunu okuyacağım. Lütfunuzu ve sabrı
nızı esirgememenizi rica ederim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Hayat paha-
lılığiyle alâkası? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) 
— Alâkası gayet tabiî hayatta biraz daha ileri: 
açlıktan ölüm iddiası, safha safha, pahalılık. 
açlık ve açlıktan ölüm iddiası. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Ben ce
vap vermek şartiyle konuşuyorlar değil mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI F A l K AHMED BARUTÇU (Devam
la) —• Milletvekili Ahmet Çınar'ın, Yeşilova ilçe
sindeki dağ köylerinin ahlat ve mısır koçanı 
ekmeği yedikleri ve açlık olduğu yolundaki beya
natı üzerine yüksek emirleriyle keyfiyeti bizzat 
gidip mahallinde tetkik ettim. Yanıma il jan
darma komutanı ile ilce Kaymakamını da aldım. 
Tetkikatım neticesini aynen arzediyorum: 

Yeşilova merkezine vardığım zaman temas 
ettiğim kimseler ahlat ekmeği meselesinin asılsız 
olduğunu, ne köylerde ve ne de merkezde böyle 
bir ekmek çıkarıldığının ve çıktığının mev-
zuubahis bile olamıyacağmı ve Yeşilova'nın 
hububat ambarı olduğunu ve hemen her 
gün kamyonlarla Denizli ve Burdur'a zahire ta
şınmakta bulunduğunu söylediler. 

Tahkikatımı dağ köylerine giderek ev ev yap
mayı muvafık buldum. Evvelâ 300 haneli olan 
Güney köyüne gittim. Köye giderken yol üze
rinde mütaaddit değirmenler vardı. Değirmenle
re uğradım. Üç değirmende de ahlat ve mısır 
koçanından un yapıldığını görmedim. Birincisin
de çavdarla karışık buğday diğer ikisinde de yalnız 
çavdar öğünüyordu. Değirmencilerden sordum. 
Çavuş denilen değirmenci bir ay evvel ahlat ge
tirildiğini, diğer değirmenci arasıra mısır ko
çanı öğüttüğünü ve üçüncüsü de bir ay evvel iki 
defa da mısır koçanı ve ahlat getirilmiş olduğunu 
söyledi. Köye vardım, halk ile görüşme yap
tım. Evleri gezdim, hiçbirisi ahlat ve mısır koça-
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nından yapılmış ekmek yemediklerini, ancak 
böyle ekmeği kurak ve yokluk senelerinde yap
tıklarını ve arazilerinin vaziyeti itibariyle buğ
day az olduğundan senelerdenberi ve kendileri
ni bildikleri andan itibaren daima yedikleri ek
meğin çavdar, arpa, mısır mahlutundan yapılmış 
ekmek olduğunu müttefikan beyan ettiler. Bu 
Toplantıda Ahmet Çmar'ın yakın arkadaşı olan 
Demokrat Partiden Mahmut ağa ismindeki kimse 
de hazırdı. O da bunu tamamen teyit etti. Yal
nız hepsi şunu ilâve ettiler. Bu mevsimde bazı 
fakir kimselerin zahiresi azalır. Daima komşu
larından yardım görürler. Eğer böyle zahiresi bi
tecek olanlara yardım olursa biz de kendilerine 
ödünç verme külfetinden kurtulmuş oluruz de
diler. 

O sırada biri Hükümet köylüye 14 bin lira 
ve 9 ton zahire dağıtacakmış, köydeki Demokrat 
Partinin Ocak Başkanı Süleyman Çelik 120 ka
dar isim yazdı dedi. Hakikaten de bu Süleyman 
Çelik'in böyle bir harekete geçtiği anlaşıldı. 
Yalnız Mahmut ağa 4 ton kadar bir yardım olur
sa biz zahiresi kalmıyan fakirlere yardım külfe
tinden kurtuluruz diye ifadede bulundu. 

Köyün muhtarı şunu da ilâve etti. Birkaç 
gün evvel Yeşilova merkezine gittiği zaman Ye
şilova Demokrat Parti Başkanı Hüseyin Çin'in 
(Kendisini çağırdığını köyünüzün zahireye ihti
yacı olduğu hakkında bir mazbta yapıyoruz, bu
nu imza et dediğini, mazbatayı okuduğunda köyde 
zahire kalmamıştır halk hicret ediyor, köylü ka
milen armut unundan ve mısır koçanından ya
pılmış ekmek yiyor. Ahmet Çınar'ın Mecliste
ki söylediği sözler doğrudur.) şeklinde yazıldı
ğını, bunun yalan olduğunu söyliyerek imza et
mediğini izah eyledi. 

Buradan Karaköye gittim. Orada da halkla 
görüştüm. Hiçbirisi armut unundan ekmek ye
mediğini bunun uydurma olduğunu söylediler. 
Şu günlerde aralıkta ahlat unundan ekmek ya
pıldığını işitiyoruz. Fakat bunu kimin yediğini 
bilmiyoruz. Zaten bu sene armut olmadıki, ah
lattan ekmek yapılsın. Köyümüzde böyle şey 
yoktur dediler. Yalnız İsmail isminde biri köy
lerinde çoban olan Muharrem Akar adında biri
nin mısır koçanından ekmek yaptığını söyledi. 
Çobanı istedik, yokmuş kendisi ben bulurum 
dedi gitti. Gelmeyince biz de Horoz köyüne git
tik. Horoz köyünde iken bu İsmail bir ekmek 
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getirdi, mısır koçanından çaydarla karışmış bir 
ekmek olduğunu ilâve etti. 

Horoz Köyünde de köylü, ile temas ettim. 
Bunlar da mısır koçanından ve ahlattan ekmek 
yapmadıklarını, zaten bu sene ahlat olmadığını 
söylediler. Yalnız Eamazan Deniz isminde biri 
zahiresi az kaldığından çavdar içine biraz mı
sır koçanı ilâve ederek ekmek yaptığını söy
ledi. Gerek bu köy, gerekse diğer köyler aslıol-
mıyan bir şeyin işaasından dolayı çok teessür-
duyduklarını anlattılar. Buradan da Salda Kö
yüne gittim. Bu köyde de mısır koçanından ek
mek yapılmadığını ve böyle bir şey olmadığını 
söylediler. 

Hulâsa olarak edindiğim kanaat ve vardığım 
netice şudur: 

1. Ahlat unundan ekmek yapıldığı vâki de
ğildir ve asılsızdır. 

2. Köylerde açlık yoktur. 
3. Gezdiğim dört köyde 600 hane vardır. 

Bunlardan yalnız Karaköy ve Horoz köylerin
de birer şahıs yaptıkları ekmeğin içine mısır 
koçanı unu karıştırdıklarını söylemişlerdir. Bu
nu karıştıran Horoz köyünden Ramazan De
niz 'in 1929 -1930 doğumlu iki oğlu vardır. Ban
kadan seksen lira almış, üç koyunu, 25 kıl ke
çisi, dört sığırı mevcuttur. Diğer Karaköyden 
Muharrem'in bir merkebi ve iki sığırı vardır. 

4. Değirmencilere ve köylülere menfi tel
kinler ve propagandalar yapılmıştır. 

5. Ahmet Çınar'ın bu defaki gelmesi de 
vaziyeti tetkik için değil, yaptığı beyanatın 
doğruluğunu tasdik ederlerse kendilerine yar
dım yapılacağını söyliyerek köylüleri kandır
mak için gelmiştir. Arkadaşları da buna göre 
hazırlığa başlamışlardır. 

6. Bütün köylüler ahlat ve mısır koçanı 
unundan yalnız olarak ekmek yapılamıyacağını 
ancak bunun yardımcı olarak çavdar ve arpayı 
karıştırmak suretiyle ekmek olabileceğini ifade 
etmişlerdir. 

7. Bu dağ köylülerinin mevcut nüfusa gö
re arazileri hakikaten azdır. 

Toprak mümbit olmadığından daima çav
dar, arpa, mısır ekmektedirler. Bütün halkın 
senelerdenberi yediği ekmek, çavdar, arpa, mı
sır . unundan karışık ekmektir. Buğdaydan yal
nız bulgur yapılmaktadır. Bir kısım halkın el
de ettiği mahsul kâfi gelmediğinden hariçten 
komşusundan satmalmaktadır. Bunun için Mart 
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aylarında Aydın havalisine giderek çalışmakta 
ve Haziran ayında dönerek Antalya mmtakası-
na gidip çiriş getirmektedir. Bunlardan kazan
dıkları para ile kısmen yiyecek ve kısmen diğer 
ihtiyaçlarını temin etmektedirler. Çiriş satışın
dan bu köye senevi 10 - 15 bin lira; girmektedir. 

Buralarda asla bir fevkalâdelik mevcut değil
dir. Bu seneki vaziyetleri geçen ve evvelki se
nelerin aynıdır. Yukarda (3) ııcü maddede ar-
zettiğim veçhile belki bu iki aileden başka çav
dar, mısır koçanı unu karıştırarak ekmek yapan 
aileler vardır. Bu, ya son derece fakirlik veya 
ötedenberi bir alışkanlık neticesidir. Yalnız aç 
kimse yoktur. Bu köylerin meyva bahçelerini 
pek iyi buldum. Halkın sıhhatleri tam yerinde-
idi. Hepsini gürbüz insanlar olarak gördüm. 

Burdur'da ve Yeşilova'da mahsul mebzuleıı 
bulunmaktadır. Gittiğim gün Yeşilova'nın pa
zarı idi. İki kamyon buğdayı Denizli'ye götür
müşlerdir. Yolda da Güney köyünden gelip de 
araba ile zahire götürenler mevcut idi. İlde asla 
bir mahsul sıkıntısı yoktur. Bilâkis mahsul bol
luğu vardır. Diğer İlçelerimizde de mahsul sı
kıntısı yoktur. 

Şimdi soru önergesine geliyorum. Herşeyden 
evvel bir yanlış telâkkiyi önlemek önemlidir. 
Hükümet hayatı ucuzlatmak iddiasiyle mi iş ba
şına gelmiştir. Çünkü bu konuda şöyle konu
şanlar da vardır: 

' 'Milletin karşısına hayatı ucuzlatacağız id
diasiyle çıkan Hükümet ne yapabilmiştir?,, ve 
arkasından İspanak fiyatlarını göstererek ikli-
sadi problemleri çözmeye çalışıyorlar. 

Milletin karşısına hayatı ucuzlatacağız, diye 
mevzuu hafife alan bir iddia ile çıkmış olama
yız. İktisadi meseleler, iktisadi realitelerin iç-
deki ve dışındaki iktisadi muhitlerin çeşitli te
sirlerinden azade olarak mütalâa edilebilecek 
basit mevzular değildir ki, böyle bir iddia ile 
bir Hükümet iş başına geçmiş olsun. 

Hükümet programında "geçim zorluğuna ça
re aramak yolunda,, çalışacağını söylemiştir. 
"Hem millî ölçüde ve hem de Dünya çapında çe
şitli sebeplerden doğan bu muğlak mesele ile 
uğraşacağını,, söylemiştir. Bu her Hükümetin 
en tabiî vazifesidir. 

Bu yolda neler yapılmıştır? Sayın arkadaşı
mızın sorusuna cevaben şimdi bunları ar/edeyim : 

Geçim zorluklarını giderme ve hayat pahalı
lığı ile mücadele konuları herkesin bildiği gibi ik-
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tisadi olamıyan tedbirlerle düzenlenecek işlerden 
değildir. Köyleri muğlâk iktisadi meselelerin ih
tilaflı hâdiselerinde olan bu işi Saka Hükümeti 
programına aldığı zaman, tabiatiyle herşeyden 
önce gerekli araştırmaları yapmaya başladı. Bu 
programın tatbiki için evvelâ mevzuu bütün şü
mulü ile incelemek ve alınabilecek olan tedbirleri 
de günün zarureti eriyle telif etmek icabediyor-
du. 

Normal işlerin dışında bir mesai tarzı istiyen 
bu meseleyi, Hükümet Koordinasyon Heyetine 
hususi bir vazife olarak verdi. Bu heyette muh
telif alâkalı bakanlıklar tarafından ileri sürülen 
görüşler tetkik olundu ve böylelikle işin Ba-
kanlararası mahiyeti tebarüz ettiğinden Koor
dinasyon Heyetine dâhil Bakanlıkların yetkili mü
messil lerinden mürekkep bir teknik komisyon 
kuruldu. Bu teknik komisj^ona hayat pahalılığiy-
le mücadele ve geçim zorluklarına çare aramak 
için alınması lâzımgelen tedbirleri incelemek ve 
Hükümete teklif etmek görevi verildi. 1947 yılı 
Aralık aymdanberi çalışmalarına devam eden 
bu komisyon her sahadaki tetkikleri sırasında 
ve mevzuu ile alâkalı salâhiyet sahiplerini de da
vet ederek işbirliği yapmak suretiyle şimdiye 
kadar çeşitli konulara ait mütaaddit raporlar 
hazırlıyarak Koordinasyon Heyetine vermiştir. 
Teknik Komisyonun bu raporlarından biri, yurdu 
muzdaki hayat pahalılığının tarifini yapan 
bundan müteessir olan vatandaşların durumla
rını ortaya koyan ve takip edilmesini tavsiye et
tiği iktisadi politikanın ana hatlarını çizen bir 
ana programı mahiyetindedir. Diğerleri ise, bu 
raporda ileri sürülen konularda tatbikat puan
lan için direktif olacak mahiyettedir. 

Bu ana raporun hazırlanması sırasmda mevzii 
ile diğer ilim ve tatbikat elemanlarımız arasında 
İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Nöy-
mark'ı da ilgilendirdik. Ankara'da yaptığı esaslı 
tetkikler ve çalışmalar sonunda bu zat da Ba-
kanlıklararası teknik komisyonun raporunu esas 
hatlariyle destekliyen bir rapor verdi. 

Mühim iktisadi meselelere el koyan bu rapor 
üzerinde serbest sahada çalışan, iktisadi ve ticari 
mevzularla hergün başbaşa bulunan muhitlerin 
mütalâalarını almakta fayda gördük. Başlıca şe
hirlerimizin ticaret odalarında toplanan tacirle
rimizin kurdukları komisyonlardan bir kısmı mü
talâalarını tesbit ederek göndermiş bulunuyorlar. 
Bir kısmı ise göndermek yolundadırlar. Bu tet-
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kikler sonunda bir kere daha tebarüz eden du
rum şudur: 

Arkamızda bıraktığımız buhranlı yılların da 
teşdit ettiği iktisadi zorluklar sonunda yurdu
muzda fiyatlar artmış, diğer bir tâbirle paranın 
iştira kuvveti azalmıştır. Ancak 1938 yılından bu 
yana meydana gelen bu değişiklik, her istihsal 
ve hizmet kolunda aynı olmamıştır. Hadiselerin 
yarattığı yeni konjektüre göre birçok vatandaş 
zümreleri gelirlerini giderlerine uydurmuşlar ve 
geçim zorluğu diye bir sıkıntı ile karşılaşmamış
lardır. Hattâ yüksek konjektür bu gibilerin refa
hının artmasır-a, servet elde etmelerine ve içtimai 
nizam içindeki sıralarında büyük yükselmeler sağ
lamalarına bile hizmet etmiştir. Fakat bu arada 
sabit gelirli vatandaşların geçimleri zor bir du
ruma düşmüştür. Bunları memurlar, müesseselere 
bağlı hizmet erbabı ve işçiler ve geçimleri küçük 
mülklere bağlı irat sahipleri olarak tesbit etmek 
mümkündür. Fiyatlarm yükselmesinden mütees
sir olanlar araşma müstehlik olarak Devleti de 
ilâve etmek yerinde olur. Yukarda da belirtti
ğim gibi diğer iktisadi faaliyet sahalarında çalı
şanlar ise, çiftçi de dâhil olmak üzere, az veya 
çok süratle yüksek fiyat konjektürüne gelirlerini 
uydurmuşlardır. 

Burada bir noktayı hemen tavzih etmek lâ
zımdır: Bu mâruzâtımda bahis mevzuu olan ölçü 
ile, sadece 1938 yılma nazaran bugünkü hayat 
pahalılığı ve geçim zorluğu mukayese edilmekte
dir. Yoksa bunlar, biraz sonra arzedeceğim ve 
iktisadi kalkınmamızın belkemiğini teşkil eden 
çiftçilerimizin 1938 de de düşük olan hayat 
standartlarının yükseltilmesi dâvasında takip 
edilmesi gerekli çalışmalarla ilgili değildir. 

Bu mevzuların derinliğine inmeden ve alın
ması gerekli tedbirlerin mahiyetine girmeden ön
ce fiyatlarm yükselme sebepleri üzerinde kısaca 
durmakta fayda vardır. 

Bilindiği gibi İkinci Cihan harbi senelerinde 
memleketimizde gereken şekilde müstakar bir 
harb ekonomisi sistemli olarak tatbik edilememiş
tir. Hadiselerin zoru ile zaman zaman tahdide 
ve serbestiye yer veren iktisat politikalarının de
ğişiklikleri, fiyat artışlarının ve artan fiyatla
rm yeni seviyelerde tutuluşlarının esas âmilleri 
arasında sayılmak lâzımgelir. 

Diğer taraftan; Ordunun büyük bir taleple pi
yasaya gelmesi ve dünya şartlarının düzenlen-
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memesi sebebiyle aralıksız olarak hâlâ piyasada 
bulunması. 

Halkm aradığını bir müddet sonra bulama
mak kaygısı ile piyasadan külliyetli miktarda mal 
çekmeye başlaması. 

Muharip memleketlerin gerek ihtiyaçlarını 
karşılamak ve gerekse düşman eline geçmesini ön
lemek düşüncesiyle yurdumuzdan yüksek fiyat
larla mubayaada bulunmaları. 

Fiyat ' teşekkülüne âmil olan talep unsuru 
üzerine tesir yapan başlıca sebepler olmuştur. 

Ayrıca; silâh altına çağırılan ve istihsal sa
hasından ayrılan insanların yerleri boş kalmıştır. 
Azalan istihsalin, sanayide daha rasyonel çalış
mak ve ziraatte fazla makine kullanılmasını sağ
lamak suretiyle her sahada maalesef telâfi edile
memesi. 

Devlet sanayiinin normal kapasitesinin üs
tünde ve son haddine vararak çalışmasına rağ
men artan ihtiyacı karşılıyamaması. 

Her türlü nakil imkânlarının tercihan Mil
lî Savunma emrine vermek zorunda kalınma
sı, 

Dış pazarlardan, türlü sebeplerle yeter mik
tarda ithalât yapılamaması, 

Takdir buyuracağınız imkânsızlıklar dolayı-
siyle yurt çapında bir tevzi mekanizması ku
rulamaması da fiyat teşekkülüne âmil olan arz 
unsuru üzerine tesir yapan başlıca sebeplerdir. 

Böylelikle fiyatların yükselmesi ve dolayı-
siyle hayat pahalılığının artması tabiî bir ne
tice olarak belirmektedir. Kaldı ki, hayat pa
halılığına sebebiyet veren âmiller yalnız bun
lar da değildir. Bu iktisadi âmillerin dışında, 
harb yıllarının ağır Millî Savunma masrafları
nı karşılamak için Hükümetin müracaat etmek 
zorunda kaldığı vergi zamları, dahilî istikraz
lar ve bilhassa zaman zaman açıkça emisyona 
gitmek gibi malî zaruretleri de hesaba katmak 
lâzımdır. 

İşte sayın arkadaşlarım, Hasan Saka Hükü
meti iktidar mevkiine geldiği zaman durum bu 
idi. Arzettiğim gibi paramızın değeri fiilen düş
müş, bu düşüş resmen tanınmış ve ayarlamadan 
mütevellit olarak fiyatlar % 8 kadar yeni bir 
tereffü kaydetmiş idi. 

Diğer taraftan hemen bütün sahalarda fi
yatlar yükselmeye müheyya bir durumda bulu
nuyordu. 

Bahsettiğim teknik komisyon ana raporun-
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da, sonradan birçok yetkililerin de iştirak et
tikleri veçhile hayatı ucuzlatma diye bir şey 
behismevzuu olamıyacağı yolundaki kanaati 
desteklemekte ve yapılacak işin, geçim zorluğu
nu tahfif yolundaki çalışmalarda teksif edil
mesi lâzımgeleceği yolunda telhis etmektedir. 
Geçim zorluğunu tahfif mevzuu ise, yüksek ma

lûmları bulunduğu üzere vatandaşın gelirini artır
mak, ona daha çok gelir getir.ecek istihsal kay
mak ve imkânlarını hazırlamaktır. Bu vadide
ki esaslı çalışmalar için ileri sürülen tedbirler, 
bilhassa uzun vadeli olanlardır. Yurdun iktisa
di kalkınmasına muvazi olarak geçim zorluğu 
ve hayat pahalılığı ile mücadele dâvasını da ele 
alan bu uzun vadeli tedbirler bahsinde rol oy-
nıyan esas nokta şudur: 

Bugünkü dünya şartları ve bilhassa yarın 
için tahmin olunan durum, serbest dünya pa
zarlarının her türlü rekabete karşı koyabilecek, 
sağlam iktisadi bir bünye yaratılmasını âmir 
bulunmaktadır. Bugün tedbirlerimizi bu esas 
nokta etrafında toplamak zoru vardır. 

Gerçekten yarınki dünyada kambiyo tahdi
datı ve güdümlü dış ticaret politikaları ile 
memleketimizin iktisadi bünyesine istenildiği 
gibi bir veçhe vermek mümkün olamıyacagına 
göre, iktisadi kalkınmamızda Bretton - Woods 
ve Milletlerarası ticaret derneği prensiplerini 
gözönündc bulundurmak zarureti ile karşı kar-
şıyayız. 

îktisadi kalkınma mevzuu diye hulâsa ede
bileceğimiz bu uzun vadeli tedbirler; ziraat, 
sanayi, bayındırlık, ulaştırma, ile ilgili mühim 
meselelere ait bulunmakta ve nihayet bütün bu 
işlerin başarılmasına elverişli malî emniyet ve 
imkânları istilzam etmektedir. 

Memleketimiz dünya pıyasalarmda sadece 
bir ziraat memleketi olarak tanınmasına ve nü
fusunun çok mühim bir ekseriyetini çiftçiler 
teşkil etmesine ve hemen hemen bütün ihracatı 
toprak mahsullerine inhisar etmesine rağmen 
üzerinde en az durulmuş iktisadi faaliyet saha
sı ziraattir. 

Ziraatimizin bugünkü şartlar içinde kalma
sına göz yummak mümkün değildir .Teni Mil
letlerarası ticaret derneği projesinin tahakkuk 
ettirmek istediği müstakbel dünya ticari niza
mı, bizi sanayi cephesinden fazla tarım cephe
sinden ilgilendirmektedir. Tabiî pazarlarımız 
mevkiinde olan Orta Avrupa piyasalarında kar-
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şı karşıya geleceğimiz rakiplerimiz bu saha
da en ileri gitmiş memleketlerdir. Bugün bu re
kabet fiilen başlamış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh büyük bir vatandaş kitlesinin 
mukadderatını ilgilendiren bu mesele, uzun va
deli işlerimizin başında yer almıştır. 

Gayemiz, bir taraftan, ekim ve dikim saha
sını artırmak hayvanlarımızın sayılarını çoğalt
mak ve her sahada kalite ve verimi yükselt
mek suretiyle istihsali bollaştırmak ve maliyet 
fiyatlarını düşürmek ve diğer taraftan çeşitli 
mahsul fiyatları arasında ahenk sağlamaktır. 

Bu programın tahakkuku için lüzumlu ele
manları, traktör ve diğer gerekli makineleri, 
akaryakıt miktarını ve bunları karşıhyacak ma
lî imkânları tahmin etmek güç değildir. Malî 
imkânlar mevzuunu biraz aşağıda aeıklıyaea-
ğım. 

Sanayi kalkınmamıza gelince: Harb sonu 
dünyasında yaşıyacak sanayiin tabiî şartlara 
uygun ve rekabete dayanabilecek vasıfta olma
sı lâzımdır. Bunun için mevcut sanayiimizi bu 
gözle incelemek ve rasyonel bir tarzda işler 
hale sokmak icabeder. Sanayi kalkınma pılânı-
mıza bu veçheyi verebilmek için çalışırken 
ucuz ve bol enerji elde etmek ve dağıtmak me
selesi üzerinde de önemle durulmaktadır. 

Ziraat ve sanayi kalkınmamıza muvazi ola
rak halledilmesi lâzımgelen büyük dâvalardan 
biri de bayındırlık işleridir. Yol ve su mesele
lerimiz büyük gayret ve fedakârlık istiyen fakat 
mutlaka başarılması zaruri olan iki büyük ko
nudur. Bu iki mevzuun hali hazır durumu ve 
varılması gereken hedefleri Yüksek Meclisçe ya
kından bilindiği için burada tekrarlıyacak de
ğilim. 

Sayın arkadaşlarım; şu arzettiğim tarım, 
sanayi, bayındırlık işlerine bir de kara ve deniz 
ulaştırmasında elde edilmesi gereken kalkınmayı 
da ekliyeeek olursak bizi bekliyen işin azameti 
ve gerekse dışardan temin edilebilecek kredilere 

Bu işleri başarmak için herşeyden önce içer
de vatandaşlar arasında âdil bir nizam kuracak 
olan yeni bir vergi sistemine ve gerek içerden 
ve gerekse dışardan temin edilebilecek kredilere 
ihtiyaç vardır. 

Müsaadelerinizle şimdi biraz da mevzuun bu 
önemli veçhesini gözden geçirelim: 

Halen yurtta geniş nispette bir vergi müsa-
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vatsızlığı hüküm sürmektedir. Büyük kazançlar 
sağlıyan birçok vatandaşlar vergi sistem ve 
mevzuatının aksaklıkları yüzünden pek az mik
tarda vergi verirlerken, diğer taraftan gelirleri 
orta olan mahdut bir zümre ve bilhassa memur
lar ve hizmet erbabı, ağır vergiler ödemektedir
ler. 

Bu aksaklıkların giderilmesi için, Millî geli
rimizin takip ettiği seyre muvazi bir istikamet 
takip edecek kudret ve elastikiyette olan ve Yük
sek Meclisin kurduğu bir komisyonda incelen
mekte bulunan gelir vergisinin biran evvel tat
bikat sahasına konması gerekmektedir. Bu ver
gi reformu ile iktisadi kalkınmamıza ait ham
le de lüzumlu emniyet ve imkân unsurları sağ
lanmış olacaktır. Bu arada tahakkuk ve tahsil 
işlerinin halka kolaylıklar ve Devlete tasarruf 
sağlıyaeak bir şekilde tertiplenmesi için çalışı
lacaktır. 

Bugünkü malî imkânlarımızla bu büyük kal
kınma dâvasının başarılanılyacağını takdir eder
siniz. Bunun için Hükümet dış kredi imkânları 
aramıştır ve bu sahada önemli teşebbüsler yap 
mıştır. Bu husustaki çalışmalarımız hakkında 
Yüksek Heyetinize faydalı bulacağınız bilgileri 
a rzedeyim: 

Millî istihsalimizi artırmak ve ekonomik kal
kınmamızı sağlamak için tarım, ulaştırma, ba
yındırlık, maden, enerji ve sanayi sahalarını 
ihtiva eden umumi iktisadi kalkınma pilânı ha
zırlanmış ve bunun iç ve dış kaynaklarla finan
se edilmesi mevzuu üzerinde lüzumlu etüd ve 
çalışmalar yapılarak buna son şekli verilmiştir. 
Bu son şekle göre 194.8 - 1952 yılları zarfında 
yapılması lâzımgelen harcamalar 1.312 milyon 
lirası iç, 1.251 milyon lirası dış olmak üzere 
2.563 milyon liralık bir finansmana ihtiyaç gös
termektedir. 1.251 milyon liralık dış finansma
nın 963 milyon liralık kısmının uzun vadeli dış 
kredilerden, 288 milyon liralık kısmının da ken
di menabiimizden temini derpiş olunmaktaydı. 

Amerika'dan temini düşünülen kredi için 
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile 
Marshall pilânı imkânlarından faydalanılması 
derpiş edilmiş ve gerekli görüşmeler yapılmıştır. 

Bu görüşmelerden Mrashall pilânma taallûk 
eden kısım, Türkiye'nin peşin para ile yardım 
görecek memleketler arasından çıkarılarak kre
di ile yardım görecekler arasına alınması husu
su temin olunmakla beraber, miktar üzerinde 
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henüz bir mutabakat tesis edilmediği için katı 
bir neticeye varmış değildir. Bu husustaki te
şebbüslerimize devam olunmaktadır. 

Banka ile yapılan ilk temasların neticesi 
memnuniyet vericidir. Banka herhangi bir 
memlekete kredi açmadan evvel teknik projeleri 
uzun uzadıya tetkik etmekte ve o memlekete bir 
heyet göndererek incelemelerini derinleştirmek
tedir. 

Banka projelerimizin heyeti mecmuasının en-
terasan bulunduğunu ve bunların finansmanına 
iştirak edebileceğini bildirmiştir. Ancak Millet
lerarası Kalkınma ve imar Bankası uzun müd
detli projelerin finansmanını prensip itibariyle 
ve hiçbir memleket için kabul etmemekte ve bun
lardan daha kısa müddette ikmal olunabilecek 
kısımlara ayrılmasını ve yapılacak istikrazın bir 
defada değil mütaaddit defalarda alınmasını is
temektedir. Bunun için gerekli çalışmalara baş
lamış olup bu iş ikmal edilir edilmez yeni proje
ler bankaya gönderilerek Türkiye'ye, yine ban
kanın usulüne tevfikan bir heyet davet oluna
caktır. Heyetin mühendis ve teknisiyenlerimizle 
yapacağı teması takiben gerekli kredinin elde 
edileceğini ummaktayız. 

Sayın arkadaşlar, millî iktisadi kalkınma
mızı sağlamaya matuf bu uzun vadeli tedbirler 
yanında, bir Bakanlıklararası teknik komisyon bir 
sıra kısa vadeli tedbirler üzerinde de durmuştur. 

Alâkadar Bakanlıklara intikal ettirilerek tat
bikat sahasına konulmak için üzerinde çalışılan 
bu tedbirler de şunlardır: 

Gümrük resimlerinin indirilmesi işi : Büyük 
müstehlik kütlesini ilgilendiren ve birinci de
recede ihtiyaçlara cevap veren malların gümrük 
vergileri nispetlerinde indirmeler ve buna muka
bil lüks addolunan malların gümrük vergilerine 
zam yapmak suretiyle ithal mallarında kısmi bir 
ucuczluk meydana koymak düşünülmüştür. Bu 
işle Bakanlıklararası Komisyonun talî bir Ko
mitesi görevlendirilmiş ve çalışmalarını tamam-
lıyarak raporunu tevdi etmiştir. 

inşaat işlerinde tasarruf : 1948 Bütçesinin 
inşaat masrafları üzerinde esaslı incelemeler ya
pılarak bu inşaattan istihsali artırmaya matuf 
olmıyanlarınm teknik imkânlarının müsaade 
ettiği nispette tehiri için gerekli incelemeler ya
pılmış bulunmaktadır. Bu şekilde genel, katma 
ve özel bütçelerde mühim bir tasarruf sağlanaca» 
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ğı düşnülmüştür ve Bayındırlık Bakanlığı bu 
kararın tatbikiyle görevlendirilmiştir. 

Devlet mubayaalarında tasarruf: Bütçede ta
sarruf sağlamak maksadiyle, hususiyet arzetmi-
yen ve umumi karakter taşıyan Devlet mubaya
alarının tasarrufla ve tek elden yapılması için 
Bakanlıklararası Komisyonun ileri sürdüğü tek
lif üzerinde Maliye Bakanlığınca gerekli etüdler 
yapılmaktadır. 

Tevzi işlerinde yeni tertiplemeler: En müb-
reıu maddelerin dahilî istihsal miktaıiarmdaki 
kifayetsizliğin fiyat yükselişlerine sebebiyet 
vermemesi için yeni tevzi mekanizması vücuda 
getirilmesi ve bu sayede de köylere kadar ka
put bezi, basma gibi miktarları ihtiyaca naza
ran az olan maddelerin hakiki müstehlike ulaş
tırılması işi İktisat Bakanlığına vazife olarak 
verilmiştir. 

Büyük merkezlerin et istihlâki işi: Teknik 
komisyon büyük şehirlerin et istihlâki işini 
canlı hayvan ihracı konusu ile beraber olarak 
bütün teferruatı ile incelemiştir. Bir taraftan 
hayvan ve sebze gibi kısa zamanda nakledil-
mediği takdirde zarar gören maddeler nakli
yatının süratlendirilmesi mevzuu ele alınarak 
demiryolları tarifeleri yeniden tanzim olunmak 
suretiyle menşe mahallerinden büyük şehirlere 
hayvan nakliyatının daha kısa bir zamanda 
yapılması sağlanmıştır. Et mevzuunun cezrî bir 
surette halledilebilmesi için Teknik komisyonca 
kurulması teklif edilen et kombinası işi de Eko
nomi Bakanlığına verilmiştir. VTe ku iş için 
bir mütehassıs celbi teklif edilmiştir. 

Dış ticaret politikamız: Burada, dış ticaret 
politikamızda, içinde bulunduğumuz şartlar mu
vacehesinde gözden geçirilmiştir. Hükümet bu 
politikanın ana hatlarını tesbit ederken mevzuu 
iç piyasada yapacağı akisler bakımından tetkik 
etmiştir. 

Şu noktayı tebarüz ettirmek isterim ki, Dış 
pazarların emniyetsiz ve karışık durumu, it
halât ve ihracatımızın Hükümet tarafından tan
zimini gerekli kılmaktadır. 

Tütün, üzüm, incir, fındık, fıstık, keten to
humu gibi istihsal miktarları yurt dahilindeki 
istihlâke nazaran pek fazla olduğundan dolayı 
memleket fiyat hareketleri üzerinde tesirleri 
pek cüz'i olan maddeler, Dış ticaret münasebet
lerimizin bahşettiği bütün imkânlardan fayda-
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lanılmak suretiyle ihraç edilmekte ve bu ihra
catın inkişafı için de büyük gayretler sarfo-
lunmaktadır. Buna rağmen bir kaç oturum ön
ce Ticaret Bakanı arkadaşımızın sözlü sorular 
dolayısiyle yaptığı açıklamalarda tafsilâtı ile 
arzolunduğu veçhile bu gruptaki maddeler 
ihracatında ferah sayılabilecek bir durumda 
değiliz. 

Diğer taraftan Dış piyasa fiyatları iç fiyat
lara nazaran yüksek olan yağlı tohumlar, yağ
lar, bakliyat ve canlı hayvan gibi maddelerin 
dahilî ihtiyaçtan fazlasını ticaret muvazenemize 
gerekli dövizi temin edebilmek için, memleket
te bir fiyat yükselmesine meydan vermiyeeek 
bir tertip dâhilinde ihraç etmek çare ve im
kânları üzerinde çalışılmaktadır. 

Görülüyor ki arkadaşlar, birçok mühim mah
sullerimizde büyük bir proplemle karşı karşıya-
yız. Müstahsil bakımından, onun refahı ve yaşa
ma standardının yükselmesi bakımından yüksek 
fiyat konjonktürüne yer vermek ve bu gibi şehirle
ri teşvik etmek zorundayız. Diğer taraftan müs
tehlik bakımından, onun geçimini kolaylaştırmak 
ve hayat pahalılığı yükünü azaltmak, fiyatları 
durdurmak ve aşağı doğru zorlıyacak bir politika 
takip edilmesi durumu ile ve talepleriyle karşı
laşmaktayız. 

Yağ için, et için, pamuk için, hububat için 
ve benzeri büyük istihsal ve iç istihlâk maddeleri 
için vaziyet böyledir. Asıl hedef müstehlikin alım 
gücünü artırmak ve fiyatları sağlam paralı ser
best dünya fiyatlarının seviyesine bırakmaktadır. 
Uzun vadeli tedbirlerin tatbiki ile sağlanacak ve 
serbest piyasalara göre kurulacak sağlam ve Mil
letlerarası bir fiyat muvazenesi, bizleri her ba
kımdan sıhhatli bir millî iktisada ulaştıracaktır. 

ithalât bakımından ise, ticaret muvazenemizde 
açık vermemek için elimizdeki mahdut ithal im
kânlarını, bilhassa istihsali artıracak makine, 
kamyon, traktör, biçer döver gibi ziraat ve sana-
yiimize elverişli malların tercihan yurda sokul
ması için kullanmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım; Hasan Saka Hükümeti; 
iktidar mevkiine geldiği gündenberi birçok mü
esseseler ve bu arada bilhassa kömür müessesesi, 
selliloz müessesesi, çimento fabrikaları İstanbul 
Elektrik ve Tünel İdaresi, Petrol şirketleri, zam 
talepleriyle Hükümete müracaat etmişlerdir. Hü
kümetimiz hayat pahalılığı ile mücadele konu-
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sunda bilhassa bu mevzularla uğraşmaktadır. I 
Hattâ tâbir caizse mücadele halindedir. Yıllar
dır, baskı altında ve umumi bir muvazene içinde 
normal maliyet seviyelerinin altında satışları 
temin olunan bazı kalemlerde zam talepleri bi
rer emrivaki zoru ile karşımıza gelmektedir. 

Bunları olduğu gibi kabul etmiyerek ve en 
ince teferruatına kadar inerek maliyet unsurla
rını ve müesseseluin eski yedek durumlarını 
incelemekteyiz. Prenslininiz yeni zam teklifleri
ni evvelâ o mevsimin bu işlere tahsis olunmuş 
yedekleri varsa onlarla kapamak ve bu arada 
umumi masraflarda âzami tasarruflar yaparak 
maliyetlerin indirmenin çarelerini aramaktır. 

I>u şekilde zam teklifini karşılamak müm
kün olamadığı takdirde maliyet hesabında açık 
veren ve fiyatı artırma talebinde bulunan mü
essesenin istihsalini veya hizmetini kullanan 
ve kazaneı müsait bulunan diğer resmi mü
esseseleri bu açığı kapatacak şekilde yardıma 
sevketmek. diğer tâbirle fiyat artırmasından 
yalnız bu kârlı müesseseleri müteessir etmek 
ve müstehlike zammın tesir etmemesini sağla
maktır. 

Buna da muvaffak olamadığımız ve bizi 
zamma zorhyan zaruri hallerde ise bu zammın 
en az miktarda müstehlike en hafif gelecek 
ve mümkün mertebe ihtilâflar doğurmayacak 
surette tertiplenmesine gayret etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım; bugün bizi en çok 
yoran, en çok çare aramaya sevkeden durum 
da budur. Biraz evvel saydığım büyük ihtiyaç 
kalemlerindeki zam talepleri İm suretle ciddî 
çalışmalarla ve fedakârlıklarla durdurulabil-
nıiştir. Pamuk dokuma fiyatları için. kâğıt 
fiyatları için, kömür fiyatları için istenen zam
larda böyle hareket edilmiştir. Tazyik henüz 
bitmemiştir. Fiyatları artırma keyfiyeti bizi 
hergün yeni baştan sıkıştırmakta ve her talebi 
buna göre inceliyerek icaplara en uygun şe
kilde cevaplandırmaya çalışılmaktadır. 

Yine Teknik komisyonun raporlarından bir 
kısmı da yurdun içinde bulunduğu mesken 
buhranı meselesiyle bu buhranın tahfifi ba
kımından Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 
kanun tasarısının incelenmesine tahsis olun
muş ve bu hususta müspet neticelere varıl
mıştır. 

Bunlardan bahis mevzuu kanun tasarısı bu- } 
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günlerde Yüksek Meclise sunulacak olgunluğa 
gelmiştir, diğer mevzular için alâkalı ihtisas 
sahiplerinden kurulan komiteler gerekli tatbik 
filânlarını yapmaktadırlar. 

Bütün bu mâruzâtımla Bakanlıklararası tek
nik komisyonunun mesaisini ; geçim zorluğuna 
çare aramak hususundaki çalışma seyrini; ha
yatı ucuzlatma diye yanlış bir adla anılan ve 
mesaisi pahalılıkla mücadele olan ve tetkik et
tikleri bütün konular alâkalı Bakanlıklara in
tikal ettirilen Teknik Komisyonca alınan karar
ları, bunların tatbik durumlarını ve neticeleri
ni belirtmeye gayret ettim. 

Şimdi de Sayın Zeytinoğlu'nun sözlü soru
sunun son fıkrasına cevap arzedeyim. 

Hasan Saka Hükümeti 1947 yılının Eylül 
ayında iktidara gelmiştir. (.) tarihte İstanbul'
da hayat pahalılığının 1938 de yüz olduğuna göre 
umumi endeksi 346 onda altıdır. Elimizde bu
lunan son rakam Mart 1948 ayma aittir. Bu da 
3)42 den ibarettir. Ankara şehri için bu rakam
lar 3)29 onda üç ve 332 onda yedidir. Şu hesap
ça İstanbul'da 4 puvanlık bir azalma Ankara 
ise 3) puvanlık bir yükselme vardır. Bu rakam
ları hayat pahalılığında esaslı bir değişiklik ol
mamıştır yolunda anlamak en doğru yol olur. 
Biraz evvel arzetmiş bulunduğum zamları ön
leme gayretlerinin bu neticede payı büyüktür. 

Arkadaşlarını, soruya cevaplarımı burada 
tamamlamış oluyorum. Müsaade buyurulursn 
bu vesile ile birkaç kelime de memurlarımızın 
geçim zorluklarını önlemek üzere ne düşündü
ğümüzü açıklamaya ayırayım. 

Memur hususunda Hükümetin düşüncesi az. 
ehil ve tok memur diye telhis olunabilir. Daire
lerin rasyonel çalışmalarını sağlamak ve me
mur kadrolarını ona göre tertiplemek yolunda ça
lışmaktayız. Bu hususta Bakanlıklarda kurulmuş 
komiteler faaliyete geçmiş ve her Bakanlığın bu 
konuda alabileceği tedbirleri tesbit ederek, mer
kezî komisyona bildirmek üzere ihzari bir ça
lışmaya başlamıştır. 

Sonuna gelmek üzere bulunan bu çalışma
ları mütaakip merkezî komisyon bunlar üzerin
de gerekli faaliyete geçecektir. Bu da yabancı 
nıütahassıslardan faydalanmak kararındayız. 
Ye bu maksatla teşebbüse geçmiş bulunmakta
yız. Yılların yerleştirdiği itiyatları söküp at
mak, yüzlerce çeşit işleri gözden geçirip kısalt
mak, muhtelif sebeplerle bilhassa harb yılları 
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için genişliyen kadroları ihtiyacın hakiki çer-
çevresine irca etmek kısa zamanda semere ve
recek bir iş olmadığını biJenlerdenim. 

Ve bir şey daha bilenlerdenim; bu dâvayı 
tahakkuk ettirmek için zaman unsurundan 
başka kuvvetli irade, enerjik hande ve azimli, 
sebatlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bunu ta
hakkuk ettirmek kime nasip olacaksa istiyece-
ği silâhlarla onu teçhiz etmeyi esirgemeyiniz. 
(Soldan alkışlar.) 

KEMAL ZEYTİNOULU (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar, hayat pahalılığı ve geçim 
zorluğu hakkındaki sözlü soruma cevap lütfet
tiklerinden dolayı Sayın Başbakan Yardımcısına 
teşekkürlerimi sunarım. Bu konuda gördükle
rimi ve düşündüklerimi müsaadenizle arzediyo-

'rıuıı. Herşeyden evvel şunu belirtmek yerinde 
olur ki; Hükümet, programındaki geniş vaitle-
rine rağmen bugün artık dayanılmaz bir hale 
gelen, hayat pahalılığı ve geçim zorluğuna ait 
meseleleri ehemmiyet ve ciddiyetle ele almamış
tır. Sayın Hükümet sözcüsünün tatminkâr ol-
mıyan izahları da bunu ispat etmektedir. Filha
kika hayalî bir cennetin mevzu ile az alâkalı 
plânlarını bize bu kürsüden çizmiş bulunuyorlar. 
Hayat pahalılığına ve geçim zorluğuna çare ara
mak yolunda alınmış tedbirlerden olarak, Bakan-
lıklararası hayatı ucuzlatma Komisyonunun fa
aliyeti (zikrediliyor.) Sekiz ay gibi uzun bir za
man zarfında ancak bir raporun hazırlanabilmiş 
olması ve halen diğer teknik komisyonların naza
rı tetkik ve mütalâalarına terkedilmiş bulunması 
bu mevzua Hükümetçe ne dereceye kadar ehem
miyet verildiğinin kâfi bir delilidir. 

Aziz Arkadaşlar; çok iyi bilir ve takdir eder
siniz ki; iktidara gelen hükümetlerin geniş va
hi erde bulunmak, yüksek komisyonlar marife
tiyle çareler, tedbirler aramak, sonunda da bü

yük bir ümitle bekliyen vatandaşlara ancak birer ha
yal inkisarı bahşetmek âdetleri haline gelmiştir. 
Asgari kazançla geçinmeye mecbur olan vatan
daş ekseriyetinin bulunduğu bir memlekette her 
sınıf halk hayat pahalılığından ayrı ayrı şikâyet 
ederken Hükümetin hâlâ işleri komisyondan ko
misyona havale etmesi etüdlere ve komitelere bu 
mücadelenin başarılmasında bir karar sahibi 
olunmadığına delâlet eder. Çünkü bizde, eski-
denberi komisyonlara havalenin mânası budur. 
Fiyatları indirme mücadelesinde esaslı bazı fak
törler herkesçe malûm olduğu halde bugüne ka

dar meselâ; istihsalâtı artırmak, maliyetleri dü
şürmek lüks ve israfı önlemek, mesken buhranını 
izale etmek, gümrük tarifeleri üzerinde umumi 
ferahlığı mucip olacak şekilde indirmeler yap
mak, Devlet masraflarını azaltmak, zaruri ihtij^aç 
maddelerine yöneltilmiş olan vasıtalı vergileri 
düşürmek sakat olmıyan bir para politikası ve iç 
piyasada dikkatli bir fiyat .murakabesiyle sıh
hatli sirkülasyon temin etmek gibi hususlarda 
alınmış herhangi radikal bir tedbir yoktur. Bü
tün bunların kolay olmadığını bilmekle beraber 
Hükümetin, ortada duran bu zorluklarla müca
dele edeceğine dair bir emare de yoktur. Bu iş
lerde de. komitelerden komitelere havale baş
lamıştır. Yerilen izahlardan: fiyatların umumi
yetle indirilmesine doğru bir gayretin Hükümet 
cephesinde y^' almamış olduğu anlaşılıyor. 

Halbuki bütün memleketler, hayat paha I il iğ' 
ve geçim zorluğu konuları önünde, ilk olarak 
fiyatları indirmeye gitmişlerdir. Bizde ise bütün 
işler henüz et.üd safhasındadır. Hükümetin, SOM 
aylarda kendi kontrolundaki maddelerin fiyat
larına zam yapma temayülü göstermesi hâlâ 
içinde yaşanılan şartlarla ve fiyatlarla müca
dele etmek karar ve kudretinde olmadığını gös
teriyor. Meselâ yüksek alkollü içkilere yapılan zam
ma basit bir hâdise olarak ele almak doğru değil
dir. Çünkü unutmamak lâzımdır ki bunlar birer 
inhisar maddesidir. Rakıya yapılan zam diğe: 
inhisar maddelerine de zam yapılacağı fikrini 
halk üzerinde pekâlâ uyandırabilir. Nitekim 
Son defa' şekere yapılan hücumda bu zammın 
tesiri olması lâzım<relir. tşte bu neviden pisiko-
lojik hatalara ikinci cihan harbinin başladığı 
gündenberi yüzlerce defa şahit olduk. Memleket 
piyasasında vurgunculuğu tahrik eden başlıca 
âmiller olarak bu gibi hareketlerin zararlarını 
hepiniz açıkça bilmektesiniz. Buna rağmen nasıl 
oluyor da Saka Hükümeti ayni yol üzerinde 
ayni hataları işlemekte devam ediyor. Bu hata
lar zaten geçim zorluğu içerisinde çırpınan hal
kı bütün bütün muztarip etmektedir. 

İstihsalin artırılması işi uzun vadeli olabilir. 
Fakat bugüne kadar köylüye lüzumlu yardım
lardan hangisi yapılmıştır? Zirai sahada köylü 
tabiat âfetleri ile ve tabiatla başbaşa bırakıl
mıştır. Alet kredi ve müstahsili teşvik edici ted
birlerden hiç birisi alınmamıştır. Tersine olaraK 
başlıca mahsullerimize karşı takip edilen fiyat 
politikası mütereddittir ve asla teşvik edici de-
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ğildir. Programında istihsalin artırılması 
memlekette geçim zorluğunun tahfifi yolundu 
yegâne çare olarak mütalâa etmiş olan Saka 
Hükümeti, şimdi Sayın sözcüsünün ağzı ile do 
bize bu vadide sadra şifa verecek bir şeyler 
yapmamış olduğunu itiraf etmiştir. Ekmek ve, 
şeker gibi en mühim gıda maddelerinin vaziyeti 
aylarca evvel bilindiği halde vaktinde müessir 
tedbirler almaktan cekinilmiştir. Meselâ şeker 
ayın 16 sıııda tayınlamaya tâbi tutulmuştur. 
Fakat bu tarihe takaddüm eden ve piyasada 
şekerin alabildiğine istif edildiği günlerde şir
ket, piyasaya normal istihlâkin çok fazlasını 
dökmüştür. Bu; gider ayak karaborsanın bes
lenmesinden başka neyi ifade eder? Lüks eşya 
ithali yerine bu gibi ihtiyaç maddelerinin geti
rilmesini düşünmek daha doğru olmaz mıydı? 
Lüks ve israfın önlenmesi hususunda malî ve 

iktisadi tedbiriei' alınmamıştır. Memlekette sü
rüp giden hayat pahalılığı yanında yer almış 
olan bu âfet yalnız milyonlarımızı harice götür
mekle kalmıyor, içtimai hayatımızın bünyesini 
de kemiriyor. Sefalet ve sefahatin bu kadar yan 
yana yürüdüğü ve umumi hayat standardı he
nüz medeni şartlardan çok uzak olan bir mem
lekette içtimai kalkınmanın fedakârlık misal
lerini üst kademelerden beklemek Türk Mille
tinin millî ve dini anane ve teamüllerine uy
gun olur. 

Mesken buhranını önleyici tedbirler meya-
nında olarak Peker Hükümetince geçen senenin 
inşaat mevsimine yetiştirileceği vadedilen inşa
atı Teşvik Kanunu Saka Hükümeti tarafından 
bu mevsime de yetiştirilememiştir. Hâlâ hazır
lanmakta olduğundan bahsedilmektedir. Unut
mamak lâzımdır ki, hükümetlerin programlarını 
ilân etmeleri millete karşı verilmiş bir söz, bir 
teminat mahiyetindedir. Ve ancak bunların tai-
bikmdan sonra bir kıymet bir mâna ifade eder
ler. Fakat maalesef bu gün yapılmış bulunan 
vaitlerin, tam bir iflası karşısındayız. Resmî 
konjonktürlerin umumi sarfiyat ve geçim en
dekslerinde bugüne kadar tekrar bir tereffü ka
yıt edilmektedir. Hava parasız ev kirası Sümer-
bank'ın toptan eşya fiyatları ve evsafı düşmüş 
ekmek gibi hakikata uymıyan fiyat emsallerinin 
bu endeksleri oldukça nazarî bir hale getirdiği 
de ayrıca kabili münakaşadır. Şu hale nazaran 
Saka Hükümeti zamanında hayat pahalılığının 
tekrar arttığı neticesine varabiliriz. 
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Midilere ît arkadaşlarım; Hayat pahalılığı 

ve geçim zorluğu yüzünden memleketteki umu
mi ahlâk ve sağlık durumunun nasıl bir uçuru
ma yuvarlanmakta olduğunu görmemek ve te
vahhuş etmemek mümkün değildir, içtimai 
ıstırapların müsait vasatında muzır cere
yanların tohumlarının intaşını önliyebilmek 

için de başlıca silâhın bu ıstırapları dindire-
bilmek olduğuna kaniim. Görülüyor ki hükü
met, fiziolajik sefaletin, gelecek nesillere dahi 
sirayet eden ağır mesuliyet ve vebali altında
dır. 

Bir Milletin Sağlık, ahlâk, nüfus ve hattâ 
Millî haysiyet ve emniyet problemleri ile ilgili 
böyle bir mevzua hükümetin lüzumlu ve yakın 
alâka ve gayreti göstermemiş olması cidden acı
nacak bir haldir. 

Millet yolundaki hizmetlerine derin gafletin
den uyanarak devam edemiyecek Hükümetin, 
bu büyük vazife ve emaneti, mesuliyeti müd
rik becerikli ellere tevdi etmesi her halde ye
rinde olur. Çünkü sayın Başbakan Yardımcısı 
herkesin bildiği umumi bilgilerden bahsederek 
hayali projeler çizmiş ve hayat pahalılığı hak
kında ferahlatıcı iki cümle dahi söyliyememiş-
1 erdir. Herşeyi komisyonlarda komitelerde ve 
etüd safhasındadır. 

BAŞKAN — Ahmet Çınar ekmek münasebe
tiyle konuşacaktır, kendisine söz veriyorum. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) — Bendeniz 
geçenlerde bir konuşmamda ekmek meselesin
den bahsetmiş ve huzurunuza mısır koçanın
dan ve ahlattan yapılmış ekmek yendiğini ispat 
için de bir ekmek getirmiştim. 

Bu hâdiseyi bugün Sayın Başbakan Yardım
cısı izah buyurdular ve okadar likit, okadar 
seyyal bir şekilde konuştular ki, sözlerinin 
hiçbiri beni tekzip etmedi, hattâ mısır koçanı 
yendiğini teyit etti. Yalnız, ahlat yenmiyor, 
bunun da sebebi, bu sene olmamıştır, dedi, ev
velki seneler yenmiyor, demedi. Bu sene mah
sulün az miktarda olduğu kısım da yenip yenil-
mediği hususunda bir şey denilmedi. 

Şimdi şu noktayı tebarüz ettirmek istiyo
rum : Kendileri mısır koçanı yendiğini beyan 
ettiler ve fakat armudun yenmediğini ve bu 
nun vâki olmadığını beyan ettiler. Bendeniz 
gördüklerimi arzedeceğim: 

Sonra da şu noktaya temas ettiler; zahire 
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ambarıdır, dediler. Neresi? Bu belli değil. A-
zettiğim köylerin bulunduğu «aha ayrı bir mııı-
takadır, ormanlıktır. Kendileri de işaret bu
yurdular, ben tapudan kayıtlarını çıkardım. 
Burada adam başına bir. bir buçuk dönüm arazi 
düşüyor. Bu sahada da 4 - f> bin nüfus vardır. 
Bu havzada adam başına bir, bir buçuk dönüm 
arazi düştüğüne göre, bir zahire ambarı ol
ması mevzuubahis değildir. Esasen buğday yok
tur, kendileri de beyan ettiler, çavdar ve ar
pa yemektedirler, dediler. 

Arkadaşlarım, bu havalinin insanları haki
katen perişan durumdadırlar. Bir buçuk dö
nüm arazisi olan bir köylü tasavvur buyurun 
ve bu arazinin verimi de bire beş ve bire altı 
derecesindedir. Bu köylünün hayat seviyesini. 
bir kere yerine gidip tetkik etmeden, buradan 
dahi takdir etmek imkânını elimizde tutuyoruz. 
Bir buçuk dönüm arazi bir köylüye düşerse bu 
köyde hayat vardır denemez. Ve eğer Hükü
met cesaret gösteripte bendenizin teklif ettiği 
şekilde, bitaraf bir heyeti, gazeteciler de bu
lunması şartiyle o taraflara izam etmiş olsa idi. 
bu memleketin hakiki bir yarası üzerine el koy
muş ve gereken tedbirleri o suretle almış ola
caktı. Bunu söylemekle, Hükümete samimiyet
sizdir demiyorum, samimiyetinden emin. Fa
kat derdin ağırlığını bilse, imkânı yok bu şe
kilde bırakmıyacaktı, derhal el koyacaktı, bun
dan da eminim. 

BALKAN — Başka bir mevzua geçmeyin 
lütfen, ekmek mevzuu üzerinde konuşun. 

AHMET ALt ÇINAR (Devamla) — Bende
niz müşahedelerimi arzediyorum. Fvvelce ben
denize bu ekmeğin yendiğini söylediler, bun
dan derin teessür duydum, köylüleri çağırdım, 
filhakika dediler, burada bu şekilde ekmek 
yenmektedir, bana bir numunesini getirin, de
dim, getirdiler ve ben de bu suretle yüksek hu
zurunuza getirdim. Sonra ikinci defa yerinde 
tetkikat yapmak üzere gittim. Köye giderken 
üç değirmen vardı ve değirmenler işlemiyordu. 
Bir değirmenciyi çağırdım, yanımda Hrlk Par
tili arkadaşlar da vardı, dört, beş kişiyiz. De
ğirmenciye ne öğütüyorsun, dedik, şimdi bir 
şey öğütmüyoruz, tane yok, dedi. Olduğu za
man ne öğütürsünüz diye sorduk, çavdar, ar
pa, mısır, buğday, mısır koçanı ve ahlat öğü
türüz, dedi. Tamamen bitaraf bir tetkik yapa
bilmek için köyün havası içine «irmek istemi-
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yorum. Yolda çobanlara rasgeldik, kendile
rinden ekmek istedik, ekmeğin içinde mısır ko
çanı vardı. Bu neden yapılmıştır, dedik, mı
sır koçanı ve çavdardan, dedi. Ondan sonra 
köye girdik, köylülerle konuştuk. Filhakika, 
fakir olduklarını öğrendik. Bunların arazisi ol
makla beraber şunları da ilâve ettiler. Orman 
içindeyiz, fakat ormandan istifade edemiyoruz, 
bize ormandan ağaç vermiyorlar, hattâ bir ev 
yapmaya dahi imkân bulamıyoruz. Bir eve gö
türdüler, orman içinde olmasına rağmen, bir 
odada 9 kişi oturuyor. Birde bunların dokuma 
tezgâhları varmış, harb yıllarında ipliksizlik 
yüzünden bunları kapatmak mecburiyetinde 
kalmışlar. Bu yüzden bu adamların ıstırabı 
büsbütün büyümüş ve bu adamlardan nafaka
larından kestikleri iplikleri bir şahsa, yarım 
milyon lira sağlamak üzere, Hallar denilen bir 
şirkete vermişiz. 

Sonra arkadaşlar, bu köyün evlerini gezdir
mek istediler. Bir eve gittik, bu evde sekiz ta
ne çocukla bir kadın, bir, iki hasırın üzerinde 
yatıp kalkıyordu, bunların üzerlerine örtecek 
birşeyleıi yoktu. Kocası da kazanmaya gitmiş. 
Daha buna benzer evler çoktur, dediler. Diğer
lerini gezmeye lüzum görmedim. Bu havalide 
köylünün vaziyeti bu şekilde, geçim şartları çok 
daralmış durumdadır. Bu köyün yaşlı kadınla
rından mühim bir kısmı civarda dilencilikle ge
çinmektedirler. 

Arkadaşlarım, kaymakam da tetkikat yaptır
mış, kaymakama da hâdiseler izah edilmiş. Kay
makam bir mektebe gitmiş, orada bir çocuk do
lay isiyle vaziyeti öğrenmiş. Çocuk, kedilerinin ne 
gidide ekmek yediğini beyan etmiş. Köye gel
mişler, köyde de kendilerine göstermişler. Bi
naenaleyh hâdise şudur: 2, 3, 5 kişi değil, herkes 
bu köyde sıkılmaktadır. Evlendirecek oğlu veya 
kızı vardır. Mısır koçanı yemiş olmak kendileri
ne üzüntü vermektedir. Binaenalyeh evlerinde 
ayrıca mısır koçanı ve armut öğütmektedirler. 
Köy halkının içinden bir değirmenci geldi, ben 
armut öğütüyorum dedi. Başbakan Yardımcısı 
da bunu teyit etti. Tek, tek evler gezilse, teker 
teker aileler görülse, insan üzüntü duyacaktır. 

Birkaç köye, 3 - 4 köye teşmil etmiyorum, 
bunların üzerinde durulursa bu köylerin yardı
ma muhtaç durumda olduğu meydana çıkacaktır. 

Arkadaşlarım; bu köylerde köylü başına bir 
buçuk dönüm ara/i düşmekte iken, yapılacak 
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I ve hububatsızlık yüzünden aç olduklarını ve 
I mısır koçanı ve ahlat ekmeği yemeye mecbur 

bulundukları, yardımlarına yetişilmesi için ted
bir alınması dileğinde bulunmaktadırlar. Ge-

I reğinin yapılmasına emirlerini... 
Demokrat Parti Başkanı 

I Sait Çimen 
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işleri ne derece ihmal ettiğimizi ve nasıl bir gaf
let içinde bulunduğumuzu şu misallerle arze-
deceğim. Memleketimiz servet itibariyle, gerek 
üstü, gerek altı zengindir. Buna üzerinde yaşa
yan halkımızın zekâsını çalışkanlığını, faziletini 
de ilâve edince, bugünkü hayat sıkıntılarımızı, 
gafletimizin büyüklüğünü göstermektedir. 

Bu bir buçuk dönüm arazi düşen sahanın ya
nında 80 bin dönüm genişliğinde arazisi olan 
bir Söğüt gölü vardır, bunun beher dönümü bir 
aileyi geçindirecek mahsulü verecek durumdadır. 

Bu kadar mümbit arazidir - Fakat burası 
bataklık halindedir, civarındaki insanlara sade
ce sıtma vermektedir. Halk ise, arazileri ol
mayışı, ziraat yapamayışları yüzünden, müşkü
lât içinde bulunmaktadırlar. Biz de bu halkı 
kalkındıramamış durumdayız. Bu Söğüt Gölü 
kurutulsun, halkın fazlası oraya gitsin. Bu 
gölün kurutulması yarım milyon liralık bil
iştir. Senelik geliri ise 10 milyon lira ola
caktır. 

Sonra bu havalide zengin madenler vardır. 
Bıı madenler işletilmemektedir. Demokrat Par
ti Başkanı tanzim ettikleri bir yazıda buna te
mas ediyorlar. Bu köyler servetler içinde bu ha

le gelmiş durumdadırlar. Bu suretle de bizim gaf
letimize işaret edilmiş bulunmaktadır. Eğer biz 
bu gölü kurutur ve madenlerin işlemesine imkân 
verirsek, ( daimî olarak köylünün derdine çare 
bulmuş oluruz. Yakın zaman içinde ayrıca 
yardım yapılması yerinde olacaktır. Hükümet
ten rica ediyorum. 

Ayrıca bu havalide saban, döven yapılır. 
Orman İdaresi, sanat haline gelen bu işler 
için köylülere kereste vermemektedir. Kereste 
vermeyince bu köylerin sıkıntısı büsbütün 
artıyor. Muhitte de bir güvensizlik hâkim olu
yor. Bu itibarla keresteden düven yapmak 
ve diğer bazı malzeme yapmak suretiyle geçi
mini bugün için durdurmuş olan halkın ye
niden bu işe revaç göstermesinin teminini 
rica edeceğim-

Şimdi, müsaade ederseniz, iki dakikam kal
dı, o muhitten aldığım bir telgrafı okuyayım. 

Evrak 7295 

Komisyon 6800 
Yeşilovanm güney 122, Doğanbaba 55 im

za ile Partimize yapılan müracaatta işsizlik 

BAŞKAN — Bu dilekçe Meclise verilmiş 
mi? 

AHMET ÇİNAR (Burdur) — Verilmiştir 
efendim. 

BAŞBAKAN YARDMOiST FAİK AHMET) 
BARUTÇU (Trabzon) — Sayın Zeytinoğlıı 
arkadaşımız, bendenizi dinlemezden evvel yazıp 
hazırladığı cevabında, kendisini katiyen tat
min edememiş olduğumu söylediler. Vaktin
den evvel vardığı kararı değiştirmek benim 
elimde olamaz. Ne söylesem aynı şeyi yapa
caklardır. Yalnız şu kadarını arzedeyim ki, 
arkadaşım yapılması lâzımgelen şeyleri göstermeli 
ve nasıl yapılması lâzımgeleceğini de ilâve etmek 
suretiyle bizim hakikaten yapılacak iş varda 
yapmadığımızı, ihamalimizi ortaya koysunlar idi
ler. Hakikatları olduğu gibi görmeye ihtiyaç var
dır, ifade etmeye de alışmak lâzımdır. 

Efendim, iktidar ehliyetsizdir, bu işleri yapa
maz emaneti ehline teslim etsinler buyurdular. 
Umumi olarak çok şey söylenebilir. 

«Nasıl ki bir iş başına geldiğimiz zaman, 
dışardaki bazı konuşmalarda işitiyoruz, 15 
günde bu işleri düzeltebiliriz» diyenler de vardır. 
Dilin kemiği olmadığı için herşey söylenebilir. 

Yalnız bu vesile ile bir espriyi hatırladım. 
Bir arkadaşım evvelki gün bendenize söyledi, mu
halefetteki arkadaşlarımızdan birine ne demiş ki, 
gazetelerde okuyorsunuz, iş başına geldiğiniz 
zaman 15 günde bütün bu vaziyetleri düzeltmek 
mümkün olacakmış, bu mucizeyi nasıl gösterebi
leceksiniz? Cevap vermiş: 

İş başına geldikten onbeş sene sonar! 
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

—Kim söylemiş? söyleyin de izah edelim. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — İsim zikre

diniz. 
BAŞKAN — Müsaade edin izah edeceklerdir. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Ekonomik hayatı düzenlemek mevzuunda hayal 
yapmaya ve avundurudu vaitlerde bulunmaya 
ve sonra da herkesi inanır farzetmeye ciddî ve 
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realist zilmiyette yer yoktur. Sağ duyuyu ihmal 
eden propagandalardan herhalde zarar görecek 
olan iktidar değildir. 

Ahmet Çınar arkadaşımız köylünün Meclis Ri
yaset makamına, müracaat ettiğinden bahsetti. 
Zaten aldığımız yazıda buna da temas ediliyor. 
Böyle birşeyi hazırlamak istemişler ve muhtarı 
çağırmışlar, böyle bir mazbata hazırlıyoruz, sen 
de imza et, mazbatayı imza eder Çınar'ın doğru 
konuştuğunu tasdik edersek bize yardım gele
cek demişler. O sıralarda arkadaşımız da oralar
da imiş, valinin yazdığında bu da var. O kısmı 
okumadım, evet arkadaşımız da oralarda imiş. 

Efendim; mesele şudur: Biz hakikaten yar
dıma muhtaç yerlere, yardıma koşmaktayız ve 
ben arkadaşımdan rica ettim, dedim ki; on gün 
evvel kendisine hakikaten varsa böyleleri isimle
rini ver, muhtaç durumda iseler oraya da 
yardıma yetişelim. Köylerin isimlerini verdiler. 
İçişleri Bakanı arkadaşımızdan rica ettim, yaz
dığı telgrafa validen ilk evvel gelen malûmatı 
kendisine okudum, yok böyle birşey dedim. Zaten 
dedi; ben o havalide açlık olduğu iddiasında bu
lunmadım, fakirler var, onlara yardım edilsin 
dedim. (Her yerde fakirler var sesleri). 

Efendim; bu birkaç fakir vatandaş zaten ge
çen sene de yiyormuş bu ekmeği, alışmış olanlar 
içine mısır koçanı da karıştırabilirler. 

Arkadaşlar; memlekette fakir yoktur diye bir 
iddiada bulunulabilir mi? Her yerde bulunur. 
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! Fakat birşey var; açlıkları ölüm var, denirse, 
i böyle birşey yoktur, açlık var denirse bu da yok-
' tur. Sonra bunları söylemek hakikaten halkın 
! sağ duyusunu ilim al etmektir. Halkın sağ duyu-
! sunu ihmal eden propagandanın nazarı bana mı 
j olur, yapana mı? Yalanı tutmuyor bu memleket 
I efendini. (Alkışlar). 

| KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) - Söz
lü soruma ne cevap verileceğini daha önceden 
bildiğim ve takdir ettiğim için (gürültüler ve 
gülüşmeler) cevabımı evvelce hazırlamıştım. 
Hakikaten tahmin ettiğim gibi çıktı. Hükümet 
proje, komisyon, komite dedi ve neticeyi de pro
je, komisyon ve etüdle sona erdWli. Haddi za
tinde alınmış hiçbir tedbir yoktur. Alınacak 
tedbirlei' için biz Hükümetten mucizevî, teolojik 
bir şey istemiyoruz. Kısa vadeli tedbirler var
dır. Bunların hiçbirisi alınmamıştır. Bunları 
cevabımda tebarüz ettirdim. 
Hayat pahalılığının muayyen bir zümreye mah
sus olduğunu beyan buyurdular. Bendenize»1 

hayat pahalılığı memleketin büyük bir ekseri
yetine şâmildir. Kısaca söylüyorum, görünen 
köye kılavuz istemez. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kendileri de bir hafta evvelinden hazırlanıp 
okuyorlar, onu niçin söylemiyorlar? 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. Gündeme ge
çiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri in
şa ettirilme siyi e Uf/ili maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/346) 

BAŞKAN — Umumi görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

HASKN'K İLGAZ (Çorum) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz sözcü olarak mı konuşacak

sınız? Beklesenizde diğer arkadaşlardan sonra 
konuşsanız iyi olmaz mı? 

KOMISYON SÖZCÜSÜ KASENE ILCI AZ 
Devamla) — Evet Komisyon Sözcüsü olarak 
konuşacağım. 

Sayın arkadaşlar, Geçici Komisyonunun 
köy okulları için hazırlanmış olduğu raporda 

gerek komisyon üyelerinden ve gerekse hariç
teki arkadaşların ileri sürdükleri fikirlerle, ge-
çeu oturumda ileri sürdükleri dilekler üzerine 
arkadaşlarımın konuşmalarını biraz aydınlata
cağımı düşünerek söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN —• Gündemden okuduğum kanun 
numaralarından 4274 numara yanlışlıkla 4474 
olarak basılmıştır. Bunun 4274 olarak tashihi
ni yapıyoruz. 

HASENE [LĞAZ (Devamla) — Bu yıl ens
titülerimizin son sınıflarında 2500 öğreniei var
dır. Bunlardan 180M nün 1947 - 1948 senesi im
tihan neticelerinde kazanmış olduğunu farzc-
decek olursak bu yaz için bu öğretmenleri yer
leştireceğimiz köylerde 180o bina yapmak mec
buriyeti karşısındayız. Bundan evvelki yıllar
da tamamlanmamış, kapı, pencere ve camları 
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takılmamış 700 tane köy okulu vardır. Bun
lardan bir kısmı bu kış yağmur, kar ve fırtına
lardan harap olmuş bir vaizyete gelmiştir. Ba
kanlık bu yıl ilk iş olarak bu okulları tamamla
mak zorundadır. Bunun için evvelce bütçesine 
konulmuş olan dört milyon liraya 6 milyon li
ra daha ilâve ederek 10. milyona çıkarmıştır ve 
1803 okulun tamamlanmasını ön plâna almış 
bulunmaktadır. 

Yalnız arkadaşlarım 10 milyon lira ile 1803 
okulun, nasıl tamamlanacağı üzerinde duru
yorlar; evvelce söylediğim gibi bu okulların 
bir kısmının çatıları örtülmüş, bir kısmının du
varları çıkmış, bir kısmının da kapı ve pence
relerinin takılmış olduğu düşünülürse Bakanlı
ğın bu seneki hesabında yanılmamış olduğu 
meydana çıkar. Bizim 37 000 köyümüz vardır. 
Okulu bulunanları ise şehirlerde 1380, köylerde 
7 903, öğretmenli 5804 eğitmenli olarak 15 bin 
okulumuz vardır. Buna hepimiz seviniyoruz. 
Bu yıl bütçeye konan 10 milyon lira gibi diğer 
yıllarda 10 milyon 13 milyona çıkarılırsa az za
man içinde bu inşaatın 10 yıllık programa göre 
tanzim edileceğini vadeden Hükümete bu işte 
muvaffak olması temennisiyle teşekkürlerimi 
kendim ve komisyon adına bildirmeyi vazife 
bilirim. 

Çünkü 2 milyona yakın olan köy çocukları 
içerisinde ancak 250 bin çocuk okumaktadır. 
Halbuki şehirlerimizde ilk tahsil çağında olan 
çocukların okumasını % 80 temin etmiş bulunu
yoruz. Şehirlerde nispeten bunlara kâfi gele
cek binalarımız bulunmaktadır. Fakat arka
daşlarımın içtimai bir adaletsizlik olduğunu ile
ri sürdükleri şey köy okulları yapılırken şehir 
okullarının da gayrikâfi geldiğini ve şehir 
okullarında da köy okulları gibi yapılarak ve
ya köyden bedeni mükellefiyet kaldırılak içti
mai adaletsizliğin düzeltilmesini istemeleridir. 
Bunu şöylece açıklıyayım. Şehir okulları başlı 
başına bir problemdir. Bunun şehirlerdeki tatbika
tı köylerdeki tatbikat gibi kolay olamaz. Bir 
köy okulu nihayet 10 - 15 bin liraya çıkıyor. 
Halbuki şehirlerde 100 - 200 bin liraya çıkacak 
büyüklükte ve önemde binalar lâzımdır. Bun
ları da on sene içinde yapmaya gitmek bizi iyi 
bir neticeye götürecektir. Bugün Bakanlığın 
esaslı vazifelerinden biri de şehir ve kasabalara 
ait okullar için ana esaslı ve iyi tanzim edil
miş bir program tanzim ederek olgun bir Dev-
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let yardımını da sağlıyarak kanun teklifiyle 
Büyük Meclise gelmesidir. Bunu Hükümet ya
pacaktır ve biz de bundan memnunuz. 

Diğer bir iddia da köylü vatandaşların ka
nundan hiçbir istifade sağlıyamıyacağı iddia
sıdır. Bu iddiaya da cevap vermek isterim: 

Biz gezintilerimiz esnasında yetiştirdiği ço
cuğu gibi okulunu seven ve iftiharla bizlere 
gösteren köylüler gördük. Bunlar arasında 
gayrimemnunlara da rasgeldik. Fakat bunun 
muhtelif sebepleri vardır. Daha evvel 3800 nu
maralı Kanun yürürlükte iken meselâ bir okul 
için 10 bin liraya ihtiyaç varsa o köyde oturan 
mükelleflere bu para taksim edilir ve her köy
lü vatandaş 200 lira ile 500 lira arasında bir 
para ödemek mecburiyetinde kalırdı. Bu vazi
yet köylüyü müşkül duruma düşürmüş, okula 
öğretmenine ve her şeye karşı bezginliğini ar
tırmıştır. 

tşte bu vaziyet köylüye pek ağır geliyordu. 
Biz 1946 yılında kabul etmiş olduğumuz bir ka
nunla bunu 20 lira indirmiştik. Bugün Geçici 
Komisyon bunu büsbütün kaldırmıştır. Bina
enaleyh bugün salma usulü tamamen kalkmış 
bulunmaktadır. 

AHMET REMZt YÜEGtR (Seyhan) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade edin. Devam etsinler, 
hatip konuşurken sual sorulmaz. 

JTASENE n^GAZ (Devamla) — tkinci 
memnuniyetsizlik de kadınların çalıştırılması 
mevzuudur. 

AHMET REMZt YÜREGÎR (Seyhan) — 
Efendim; arkadaşımız sözcü olarak mı konu
şuyor, yoksa şahsi mütalâalarını mı söylüyor
lar? 

BAŞKAN — Sözcü olarak konuşuyorlar. 
TTASENE H J G A Z (Devamla) — Koylu er

keklerimiz kadınların çalışmalarına üzülüyordu. 
Bu da 5012 numaralı Kanunla kaldırılmıştı. 
Bir de bölge okullarında çalıştırılma mecburi
yeti vardı. Bundan şikâyet ediliyordu. Çünkü 

: hazan inşaat yerine gelmek için köylüler 4 - 5 
kilometre yol yürümek mecburiyetinde kalmı
yordu. Bunu da Komisyonumuz kaldırdı. 

Kövlünün para ile yardım etmesi vaziyeti
ne gelince: çalışmadı Şı günler için 3 lira ola
rak Hükümetten teklif gelmişti. Geçici Komis
yon üyeleri gösterdiği lüzum üzerine bunu iki 
lirnva * indirmiştir. 
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Başka yerlerde daha fazla işi olup da bura

da çalışamıyaeak ulanlar para vererek yerleri
ne başkalarını çalıştırabileceklerdir. 

30 ve 20 gün bedenî çalışma üzerinde Ko
misyonumuz durdu, bunda bir takıntısı yok
tur. Bundan evvel 20 gündü şimdi 30 gün ola
rak kabul etsek bile köylü bundan yine mem
nun olacaktır. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hiçbir 
zaman memnun olmıyacaktır. 

KASENE TLÖAZ (Devamla) — Komisyon 
20 gün de olsa kabul edecektir, köylü bir yıl 
içersinde bu işte 20 gün çalışarak bedenî mü
kellefiyetini tamamlamış olacaktır, eski kanu
na göre üç yıl içinde okul tamamlanacaktı. 
şimdi bunu bir yılda tamamlıyacağız. Bu bir 
yılda köylü Aratndaş herhangi bir işi olmadığı 
zaman, tarlaya gitmediği zaman okulun taşını, 
toprağını, kumunu getirerek ve kerestesini ta
şıyarak faydalı olmaya çalışacaktır. 

Biz, bu hafta içinde îçel, Seyhan mıntaka-
sıuda bir gezinti yaptık, bu gezintide sondajlar 
yaptık, gezdiğimiz yerlerde herkes bundan 
memnun olduklarını ve bu paranın Hükümet 
tarafından ödeneceğinden dolayı sevinç duy
duklarını bize bildirdiler ve bizden bunun B. 
M. Meclisine, Hükümete bildirmemizi rica et
tiler. 

Arkadaşlarımızın bir diğer üzerinde dur
dukları nokta da imece usulüdür. Köy Kanu
nunun J 3 ve 14 ncü maddelerinin köylüye, tah
mil ettiği birtakım mükellefiyetler vardır. Bazı 
arkadaşlar diyorlar ki, mademki şehirliye 
okul yapılırken saray gibi okul yapılıyor, bunu 
hep Hükümet yapıyor, hattâ süpürgesine va
rıncaya kadar Hükümet alıp veriyor. Binaen
aleyh, nasıl olur da köylü bedenen çalışarak 
okulunu yapsın? Binaenaleyh, köylü imece usu-
liyle çalışmasın. Buna lüzum görülmesin diyor
lar. 

Sayın arkadaşlarını, köylünün seve seve 
yapmış olduğu bu hizmette ve Köy Kanunu
nun 13 ve 14 ııcü maddelerine göre yapılan bu 
çok güzel hizmetlere ve bu çalışmadan gördüğü 
faydalardan köylüyü menetmeye bilmem ki hak
kımız var mı? Onlar elbirliğiyle köylerini kal
kındırmak bakımından bu usulü fevkalâde fay
dalı görmekteyiz. Esasen burada bu nevi im
kânlar verin cm ek bizim köye gidecek, uzanacak 

olan elimizin daha on sene sonra gitmesine sebep 
olacaktır. Çünkü Hükümetin bugünkü bütçe
sini, Umumi Muvazenenin vaziyetini biliyorsu
nuz; bu imkânları vermediğimiz zaman ve köy
de imece usulü kalktığı zaman köyde bedenî 
mükellefiyeti para ile yaptırmak mecburiyeti 
hâsıl olacaktır. Ozanıan köyde bu yıl yap
mak istediğimiz şeyi sıralanan programı, plâ
nı daha, geç senelerde tahakkuk ettireceğiz, 
ayrıca köyün diğer işleri de müteessir olacak 
diğer imece işleri üerinde belki köylüyü 
zayıf düşürmeye sevkedecektir. Böyle bir şe
yi aklımdan geçiniliyorum, ve feragatli köylü
müz de bunu istemezdi. Size Seyhan bölge
sinde bizzat şahit olduğum bir vakayı anlata
yım : 

Adana seylâp mıntakasmda, Seyhan Nehri 
birçok yerde patlak verip de su feyezan ettiği za
man nehir hududunda bir köyde, köy ağa
ları, köy gençleri, köy kenarındaki şeddin ya
nında nöbet tutmuşlar ve şeddi kuvvetlendire
rek köyün içine, tarlalara suların girmesine mâ
ni olmuşlar ve kendi itiraflarına göre bir mil
yon liradan fazla para kazanmışlardır. Hal
buki, Kefeli açığı denilen bir yerde oturan köy
lüler bu yardıma iştirak etmemişler, su yukar
dan bütün şiddetiyle gelmiş ve Kefeli şeddini 
yıkmış 290 bin dönüm arazi su altında kalmış
tır. Bundan tanı üç kere tarlaları zarar gör
müştür. Birinci defasında su basan yerleri dü
zeltmişler, temizlemişler, yeniden ekmişler, 
ikinci defa yine bir sel gelmiş, yine etrafı is
tilâ etmiş, suların çekilmesini beklemişler, yi
ne temizlemişler ve ekmişler, üçüncü bir defa 
yine gelmiş, yine tahripetmiş. Biz gittik, biz
zat yerinde şahit olduk. İşte köydeki imece 
usulünün faydasına bundan daha iyi misal olur 
mu! Kendilerinin bize söyledikleri Bayındırlık 
Bakanına bildirdik. Şimdi keşke diyorlar biz 
de o köy gibi sabaha, kadar nöbet bekleseydik, 
gecelerimizi İm yolun kenarında geçirseydik de 
bugün böyle 2,5 - 3 milyon zararımız olma
saydı diyorlar. 

Arkadaşlarım, köy yangınında, su baskı
nında, köy yolunda köy okullarında herşey 
üzerinde imece lâzımdır. Türklere yakışan 
bu eski teamülü bu kanundan nasıl çıkarabili
riz? Bunu arkadaşlarımdan rica ediyorum; köy
lü bu işleri seve seve yapacaktır ve kendileri 
de bunu istiyorlar. Bundan şüpheniz olmasın, 
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Bir de tomruk işi var. Arkadaşlarım, bunu 

Hükümet tarafından bedava verilmesi, parasız 
taşınması üzerinde durdular. Hazırlanan koy 
okulları plânlarına göre beher okul için 41 met
re küb keresteye ihtiyaç vardır. Bu 82 metre 
küb tomruğa tekabül eder. Sonra bizim Or
manı Umum Müdürlüğünün senelik istihsali 
500 bin metre kübtür. Bundan okullarımıza 
ait yıllık ihtiyacı çıkaracak olursak başka yer
lere. parasız tomruk vermek ve dağıtmak im
kânsızdır. 

Bununla beraber bu dilek üzerinde ayrı ayrı 
hesaplar yapılmış uzun uzun cetveller hazırlan
mıştır. Bütün dosyalar yanımdadır. Fakat bü
tün bunları okumak huzurunuzu saatlerinizi ala
caktır. Yalnız şunu lıelirtmek istiyorum ki, bu 
alman kereste işleri muhtelif mmta.kala.rdan 
muhtelif yerlerden çıkmakta ve muhte
lif fiyatlar taşımaktadır. Bunların hepsini 
bir olarak vermek orman istif işinin 
sağlanmasına bağlıdır. Esasen Bakanlık da bunu 
halici m ek için plânlar hazırlamıştır. Burada ko
nuşan arkadaşlarımın düşüncelerinin hepsi dü
nün eski binalarının yapılış tarzına saplanmala
rı ndandır. Eskiden köyün 20 öğrencisi olsa da 
aynı bina, 100 - 150 öğrenci olsa da aynı bina 
yapılıyordu. Ozanı an tabiî masraf büyüyordu. 
Bugün bunlara son verilmiştir. Bakanlık hazır
ladığı plânları köyün durumuna ve öğrencilerin 
sayısına göre tanzim etmiştir. Bundan sonra kü
çük bir köyün içerisinde kocaman bir bina gör-
nıiveceğiz bu okullarda boş dersaneler bulunmı-
yacak. Planları on yıl içinde tamamlıyacağız. Bu 
suretle senelerdenberi köylülerin ve arkadaşla
rımızın haklı olarak yaptıkları şikâyetleri önle
miş bulunuyoruz. Tomruk parasız alındığı tek
dirde, Orman Genel Müdürlüğünün Bütçesine 
eııaz 2,5 milyonluk bir yük yükliyeeeğiz. Bu şe
kilde Orman Genel Müdürlüğümüzün kalkınma
sına imkân yoktur. 14 milyon bütçesi olan Ge
nel Müdürlük bir taraftan kendi kendini idare 
etmeye, işletmecilik yapmayı, korumaya devam 
ederken diğer taraftan da en fazla Orman Koru
ma Teşkilâtını idame ettirmek mecburiyetinde
dir. Aksaklık üzerinde biz de duruyoruz. Biz 
sizden ayrı değiliz. Hep ayrtı dâvayı güdüyoruz. 
Fakat bugün bir şey yaparken; bir taraftan da 
bir yeri zedelememiz lâzımdır. Bunu düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Köy inşaatını bu kadar has
sasiyetle takibeden büyük Meclis Orman Bütçe-
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sinde bir rahne açmamak ve bunu ön plâna al
mak mecburiyetindedir. Eğer zengin bir Devlet 
ve millet olsa idik orman işlerimiz kendi masra
fını koruduktan sonra gelir getiren bir müessese 
halinde olurdu. Ozaman şüphesin bu yola git-
ınceyi tercih ederdik, bunu daha evvel alâkalı 
komisyon arkadaşlarımız size iftiharla bu müj
deyi verirdi fakat bugün imkân olmadığına inan
mıştır ve bunu rakamlara dayanarak açıklıyor, 
belirtiyor. Orman vaziyetimiz hiç iyi değildir. 
Bunu değiştirmek istediğimiz Orman Kanunun
da ben de açıklıyacağım. 

Kayın arkadaşlarım, bugün için bu imkânlar
dan uzağız, inşaat işinin biranevvel sonuçlan
ması için kanunun büyük Meclisten çıkmasını ri
ca ediyorum. Sebeplerine gelince önümüzde pek 
az yaz ayları kaldı, inşaat mevsimi içerisinde 
bu köyleri tamamlıyamadığımız takdirde, geçen 
yıllarda olduğu gibi yarım kalan binaların yüz
de sekseni yine yağmur, kar altında harap olacak 
ve sar ('edil en emekler heba olacaktır, bunun için 
kanunun biranevvel kabulünü rica ederim. 

EMİN SOYSAL (Manın) — Muhterem ar
kadaşlar, Komisyon kararma üç noktadan uy
madığımı işaret ve imza etmiş bulunuyorum. 
Sjmdi bu yönleri açıklıyacağım : Birinci me
sele kereste meselesidir: Bir defa Komisyon
ca tesbit edilen tasarının ikinci maddesinde 
4274 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine göre 
ormanlardan kereste alınmak isteniyor ki, bu 
doğru değildir. Bu maddenin tatbikatla bugü
ne değin ne kadar sıkıntıya soktuğu, hattâ 
ormanlarımızı tahrip ettiği ve cinsi de ne nis
pette karıştırdığı hepinizce malûmdur, tecrübe 
ile sabit olmuştur. 

Yine bu maddenin tatbikatından Devlet 
Orman İşletmelerinde ve şebekelerinden te
min edilen keresteyi biçme, hazırlama, köy 
okuluna nakletme; zarardan koruma işlerinin 
tamamiyle köylüye yaptırılmak istenmesi esa
sı kabul ve tespit edilmiştir. 4274 numaralı Ka
nunun 24 ncü maddesi bu seneye kadar böyle 
tatbik edilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı
nın elindeki izahname böyledir. Bu yüzden köy
lü sıkıntı çekmiştir, ormanları da: tahrip etmiş
tir. Bütün bu işleri köylüye yükleminin zarar
ları da ortada iken tekrar bu maddeyi 
tatbik etmek yerinde değildir. Köylü bu 
sıkın!ulan kurtulmalıdır. Ya orman işletmesi
nin vereceği kerestenin parasını alına-
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inalı veyaîmt ta keresteye verilecek para bu 
on milyona ilâve edilerek verilmelidir. Zira 
vereceğimiz 10 milyon lira yapacağımız işleri 
karşılıyamamaktadır. Ya işler eskiden olduğu 
gibi yarım kalacak, ya çürük yapılacak ve
ya lıut ta iş hacmi daraltılacak. Bunun her üçü 
de doğru olmaz. Çünkü köy enstitülerinden 
çıkacak talebeye verilecek ev ve binalar ka
nunlarla tespit edilmiştir, ve bunları kanunen 
yaptırmaya mecburuz. 

Diğer taraftan bu çocuklara size köylerde 
ev vereceğiz diye diğer muallimlerden ayrı 
bir nispette bir muameleye tâbi tutmuşuzdıır. 
Bu sebeplerden bu inşaatı yapmak mecburiyeti 
vardır. Bu mecburiyet karşısında inşaat işini 
düşünmek ve sağlamak lâzımdır. Bugüu Köy ens
titülerinin son sınıflarında 2433 öğrenci vardır. 

Biz bu talebeden bir kısmım tenbellik ve ka-
biliyetsizlikten ötüıü sınıfta kalacaklarını ka
bul etsek biİe, ki bu da bir meseledir, hiç olmazsa 
son sınıfa gelmiş bu çocuklardan (2000) i mezun 
olacaktır. Bu (2000) mezun için 716 hazır, 
(1011) inşaatı tamamlanacak okul var. 2000 den 
hazır olanlarla inşaatı ikmal edilenler çıkınca 
yeniden 273 okul yaptıracarğız ki bu mezun 
olacaklara göre asgari hesaptır. Bu 273 okul için 
para masrafı olarak, Millî Eğitim Bakanının 
komisyonda verdiği izahata göre bir mektebin . 
inşası 15 000 liraya çıkıyor, ve bu 15 000 liranın 
5 000 lirası köylünün işçiliğine sayıldığına na
zaran her okul için 10 000 lira para vermek lâ
zımdır. Bu hesaba göre yeni okullar için 2 730 000 
liraya ihtiyaç vardır. İnşaatı ikmal edilecek 1011 
okul için (7 176 000) liraya ihtiyaç vardır. 
Bu kendi verdikleri rakam asgari bir hesaptır. Bu 
suretle yalnız okullar için 9 806 bin liraya ihtiyaç, . 
vardır. 

Evlere gelince: 364 aded yeniden yapılacak, ! 
261 evin de inşası ikmal edilecek, hazır evler de • 
vardır, bu hesaba göre 364 ev için 1 456 000 .' 
261 yarım ev ve müştemilâtı için de 500 bin 
liraya ihtiyaç vardır. Bunların her ikisi birden, ; 
yalnız evler için iki milyon lira lâzımdır. 

Bu suretle asgari bir hesapla okullar ve ev- ; 
lerin inşası için 11 milyon 806 bin lira ister. 
bunlardan başka bir de geçen yıllardan müdev-
ver 801 654 lira borçları vardır; köylüye, muta- • 
ahhide, keresteciye çivicilere borçlanmışlardır, ; 

bunların bir çoğu verilmemiştir; bunu da hesa
ba katarsak bugün için 12 607 457 lira tahsisat ;} 
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gerekli bulunmaktadır. Biz ise 10 milyon lira 
veriyoruz. Geriye 3 milyon lira kadar para açık 
kalacaktır. Bunun neticesinde ise, ya eksik ya
pılacak işler, yahut da çürük. 

İşin hacmini asla daraltanlayız. Çünki müte-
kaddim kanunlar vardır, bunları yapmaya mec
buruz. Çürük yapmak demek parayı heder etmek 
demektir. Bunun misallerini köylerde hepimiz 
yer, yer gördük. 

Şimdi, bu hesaba göre arzetmek isterim ki, 
Hükümet bu üç milyon lirayı ya versin, yahutta 
kereste ve nakliyesi için verilecek olan üç mil

yon lirayı almasın. Bizim itiraz ettiğimiz nokta 
budur ve rakamlara müstenittir. 

Bu yapılmadığı takdirde ne olacak? İnşaatı 
tamamlamak için Millî Eğitim Bakanlığı yine za
ruri olarak valiler, idare âmirleri yolu ile yine 
köylüye yüklenecektir. Çünki bu işleri yapmaya 
mecburdur. Artık köylüye para işi yüklemiydim, 
arkadaşlar. Zaten bu hususta Bütçe Komisyonun
da da bir prensip kararı verilmiştir, Hükümet 
de bu kararı ilân etmiştir. Bunlar şayanı teşek
kürdür ve güzel şeylerdir. 

Maliye Bakanının komisyonda kati lisanla 
fazla para veremiyeceğini ifade ettiğine göre 
diğer şıkları kabul etmemiz lâzımdır. Bu sebep
ledir ki, nakil ve kereste işlerinde ısrar ettik 
ve bunun için de iki arkadaş, Hulusi Oral ar
kadaşımla beraber bu iki önergeyi Yüksek Baş
kanlığa takdim etmek zaruretini duyduk. 

Eğer Maliye Bakanı ve Hükümet bu üç 
milyon açığı kapatacak parayı verirse o za
man orman işletmeleri de mutazarrır etme
mek noktasından daha iyi olur. Ama orman 
işletmelerinde de senelerce bu köylünün içinde 
barındığı bu ormanlardan biraz faydalanmala
rı için biraz daha insaflı ve tedbirli hareket 
edilmesi zannederim ki, yerinde olur. 

Arkadaşlar; bu münasebetle şunu da arzet-
meme müsaade buyurun. Senelerdenberi köy
lüye tatbik ettiğimiz inşaat işleri içtimai ada
let yönünden Anayasamızın ruhuna aykırıdır. 
Arkadaşlar, bu işte tam içtimai adaleti tahak
kuk ettirebilmemiz için bu şeyi, Millî Eğitim 
Bakanının getirdiği kanunun ruhunu şehir ve 
kasabalarımızda da tatbik etmek mevkiindeyiz. 
Çünkü; bir taraftan adedi üç buçuk milyon, 
nihayet dört milyonu bulan şehir ve kasaba
lardaki vatandaşların mekteplerde okuyan ço
cukları için hattâ süpürge parasına kadar Dev-
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let veriyor. Öbür tarafta 14 milyon, her şeyi 
kendisinden beklediğimiz köylünün inşaatını 
kendisine yükledikten sonra, mektebin dâhili 
masraflarını da ona veriyoruz. Bu noktayı iç
timai adalet bakımından halletmek mecburiye
tindeyiz. Hattâ bunu yalnız içtimai adalet yö
nünden değil, bu memlekette işlerin yapılma
sı yönünden de tanzime mecburuz. Şehir ve ka
sabalarımızda Devlet birçok fuzuli masraflar
la karşılaşıyor, kötü ve gayrisıhhi evleri mek
tep olarak kullanıyor ve etek dolusu para veri
yor. Bursa, İzmir ve diğer şehir ve kasabaları
mız da böyledir. Eğer biz bu vatandaşlara köy
lüye tatbik ettiğimiz şartları tatbik etmıyn 
sek, köylüden de bunu kaldırmak lâzımdır. N i 
çin kaldırmak lâzımdır ? Biz memleketimizde 
köylü unsurunu yerinde tutmaya ve yaşama 
şartlarını kolaylaştırmaya mecburuz. Aksi tak
dirde köylerden şehirlere kaçıp gelen vatan
daşlar meselesiyle karşılaşırız. Bu Devlet bir-
gün bu mesele ile de karşılaşacaktır. Ve hattâ 
bugün bile bunu düşünmek durumundayız. Bu 
memleketi ayakta tutan hububat vesait istihsa-
lâtı kim yapacaktır? Bunu yapacak olan köy
lüdür. Fakat köylünün ise yaşama şartlarını 
kolaylaştırmak lâzımdır. Bu bakımdan da bu 

iş ayrı bir önem arzeder. Gerçi bu yıl köy maa
rifi için tahsis ettiğimiz para 50 milyonu bul
maktadır. Hükümete verdiğimiz 10 milyonla 
beraber. Bunun için Hükümete teşekkür et
mek benim için bir zevktir. Güzel bir şeydir, 
tarihimizde eşi olmıyan şeydir. Fakat madem
ki bu kanunla Devlet işi de köylüye yüklüyor 
bu esası şehir ve kasabalardaki vatandaşlara 
da tatbik etmek hem ihtiyaç, hem de adalet 
için lâzımdır. Ama 50 milyonnu bu dar za
manda köy maarifine bir Devletin tahsis et
mesi cidden güzel bir şeydir. Bunu her köy
lümüz takdir edecektir sanırım. Fakat şehir 
ve kasabalardaki işlere bu prensipi tatbik işi 
de kanaatimce ayrı bir kanun meselesidir. Bu
nu böylece takdir etmekle beraber Millî Eği
tim Bakanlığının işleri şümuliyle kııcaklıyacak 
yeni bir inşaat kanuniyle Meclise gelmesi lâ-
zımgelir. Geçmiş hataları bir bir düzeltmeye 
çalışan Millî Eğitim Bakanından bunu istemek 
hakkımızdır. Bunu kendileri de takdir ederek 
10 yıllık bir plân yaptık diyorlar. Haylice za
man evvel harcamaya başladıkları bu 10 yıl
lık zaman hâlâ bitmedi mi? Arkadaşlar derhal 
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şu suali sorabilir insan: Niçin 20 yıl değil de 
10 yıldır? Niçin gelecek nesillerin yükünü bu
günkü nesle yüklüyoruz? Bu mühim bir mese
ledir. Gelecek nesillere tahmil edilecek işleri
miz vardır. Onların yükünü bugünkü nesle 
yüklemek hakikaten çok acı neticeler doğura
bilir. Diğer taraftan 10 yıllık meselesi zaman 
tazyiki altında işi yürütmeye sebep oluyor. 
Valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri müte
madiyen birbirlerini tazyik ediyorlar, bu yüz
den binalar çürük yapılıyor. 

Arkadaşlar; bir Devlet tesisi, binası, yapıl
dığı zaman bir köyde en aşağı o00 sene gitme
lidir. Müsaadenizle bir hâtıramı arzetmek iste
rim: Bir köyde okul binası yaptırıyorduk. Ya
nımda da birkaç Macar ustası var, birisi dül
ger. Kereste ebadını verdik. Aldığımız zaman 
bir santim eksik çıktı. Hayır dedi bunu geri
ye göndereceksiniz yapamam. Niçin yapamaz
sın olur, işte falan dedim. Cevaben; ben du
varların mukavemetini hesapladım. 250 yıl gi
decek çatısının da o nispette dayanması lâzım. 
Keresteyi buna göre hesapladım. Yapamam 
dedi. Bundan bir santim aşağı indirseniz olmaz. 
Avrupalı zihniyetinin misali kendi köyümüzde 
oereyan eden sahnenin bir misali. Şimdi köyde 
bir mektep yapılıyor. Kimisinin çatısı akıyor, 
kimisinin biraz sonra duvarı yıkılıyor nihayet 
yapıldığından sonra 15 sene geçtimi mektep yok. 
Bunları sağlam yapmak mecburiyetindeyiz. Ar-
zettiğim gibi binaları 300 - 400 sene dayanacak 
surette inşa etmek lâzımdır. Aceleye geliyor, 
kaymakam validen emir almış yapacak. Ne 
yapsın, nasıl olursa öyle yapıyor, inşaat işlerini 
bir sisteme bağlamak lâzımdır, üniversitenin 
başka ve dramatik, sanat enstitülerinin başka 
köy enstitülerinin başka teşkilât ve sistemleri 
vardır. Bunların herbiri başka başkadır; bu baş
kalıklardan da, bir başkalık doğmaktadır. İşi 
esaslı tetkik edip inşaat meselesini ciddî bir ka
nun ve plâna bağlamak mecburiyetindeyiz. Ar
kadaşlar Hükümetin bu okullar için sarfedileeek 
para işi demin de arzettiğim gibi bu 10 milyon 
lira gecikmiş olmasına rağmen yine zamanında 
alınmış telâkki ediyor ve teşekkür ediyorum; iyi
ye iyi demek bizim için bir vicdan borcudur. 
Para işi halledilince geriye işçi meselesi ka
lıyor. iş için de hakikaten kanunda bir hudut 
tâyin etmeye mecburuz. Kanuna imece için her 
seneye ait olmak üzere 30 gün veya 15 gün diye 
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bir hudut koymaya mecburuz. Bu; adaletsizliğe i 
mâni olur. Bizini köylümüz adaletli, plânlı ve fa-
ideli işten asla kaçınmaz. Onlarla beraber çalışmış 
bir alam, onların çalışma hızını ve gücünü görmüş 
bir vatandaş olarak söyliyeyim ki, bizim köylümüz 
sevgi ve saygı ile karşılandığı ve iyi yoldan gidildi
ği takdirde ve yapacağı iş te kendisince bilinirse 
çalışmaktan asla kaçınmaz. Biz bu kanunlarla işe 
başlamadan evvel de iyi idare adamlarımızın ken
di kendilerine köylerde mektepler yaptırdıkları
nı biliriz ve yine kanunun haricinde birçok köy
lerde diğer işleri de yaptırdıklarını biliriz. Her 
şeyi şu veya bu yoldan kötü görmek doğru değil
dir. Köylümüz çalışır. Onun çalışmasına kâfi 
gelecek iyi şartları kurmak mecburiyetindeyiz. 
Köylümüzün bu bakmıdan birkaç yıldanberi okul 
inşası işinden usanması onun bu hayırlı işten 
korktuğundan ve kaçtığından değildir. Arka
daşlar bunu tebarüz ettirmeyi bir borç bilirim. 
İçlerinde yaşadım, onlarla beraber çalıştım, gün 
olmuştur ki, ben 50 - 60 kişilik köylü çocuğu ile 
sabaha kadar su yolu açmak mecburiyetinde kal
mış ve onlarla beraber çalışmışımdır. Kendileri 
için faydalı bir iş yaptıklarına inandıkları için 
zevkle çalışmışlardır, İşte idare âmirlerimize, 
valilerimize, kaymakamlarımıza, maarifçilerimi-
ze aşılanacak nokta budur. Yani bu işleri ken
dileri için yapıldığına ve faydası olduğuna on
ları ikna etmektir. 

Köylerimiz bazı noktalarda, haklıdırlar. Zira 
bundan evvel metot hataları yapılmıştır. Meselâ 
Maraş'da Eloğlu köyü vardır. Burada 250 bin 
lira değerinde bir mektep binası yapılmıştır. 
Halbuki köy çocukları bugün bu koca binanın 
yalnız bir dersanesini işgal etmektedirler. Köylü 
her zaman bu binayı ıstırapla seyrediyor, tenkit I 
ediyor. I 

Bir de yer tâyini meselesinde hata yapılmış
tır. Meselâ köyün haricinde mezarlık içinde mek
tep binası yapılmıştır. Köylü bunu istemiyor. 

Köye göre pil ân işi halledilmelidir. Bütün 
Türkiye köyleri için tek pilân tatbik edilir mi? 
Köylümüz bu kadar akılsız mıdır? Köylülerimiz 
içersinde öyle hâkim insanlar vardır ki onların 
yalnız sözlerini dinlemek değil hattâ onlardan I 
ders almak lâzımgelir. Diyorlar ki bu pilân be
nim köyüme gelmez, bunu değiştirmek lâzımdır. 
Buna karşı, hayır, bu pilân bütün Türkiye köy- | 
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terinde tatbik edilecektir, deniliyor, tşte köylü 
bundan yılgındır. 

Sonra zamansız inşaata başlanmıştır, mevcut 
okullardan da istifade edilmemiştir. Köylü di
yor ki; köyümde okul var, bir de ev yapayım 
olsun bitsin. Hayır, diyorlar, yeni bir okul ya
pacaksın; çünkü pilân tatbik edilecek diyorlar. 
Bu vaziyetler karşısında köylü elbette şikâyet
çidir, inşaattan kaçar, sebepleri bunlardır. Bu 
nevi birçok sebeplerdir ki, köylümüzü inşaattan 
usandırmıştır, yıldırmıştır. Bunun üzerine bir de 
para işi yüklenmiştir, 50 haneli bir köye 10 bin, 
15 bin lira gibi para yüklendiği zaman köylü
nün bunun altından kalkmasına imkân yoktur 
Bu imkânsızlık karşısında köylü öküzünü sat
mış, yatağını, yorganını satmış; bu yüzden inşa
atın düşmanı olmamış, maarife bile dirsek çe
virmiştir. 

Onun için bu noktada birkaç temennide de bu
lunmak isterim; Millî Eğitim Bakanının nazarı 
dikkate almasını rica ederim. Köyden uzaklara 
mektep yaptırnuyalım. Ben vali bilirim ki sahil
de mektep yaptırmıştır, vapur geçerken görül
sün diye. Demişler ki efendim köyden uzaktır, 
yok elemiş, vapur geçerken görsün. Köy çocuk
ları yalın ayak kalkar da bir iki kilometrelik 
yere kışın okumaya gider mi? Gitsin efendim, man
zara seyretsin. Efendi sen çocuğunu gönderir-
misin.? Nefsine tatbik et dendiği zaman yok!!! 

Sonra yerine göre pilân yapmalıdır, köyün 
küçüklüğüne, büyüklüğüne, inkişaf nispetine, 
derecesine göre pilân olmalıdır. Öyle gelişi gü
zel pilân olmaz. Hattâ estetik cepheden, köyün 
tabiatına, karakterine göre pilân olmalıdır. Bu 
bakımdan bakanlığın vereceği çeşitli örnekler 
mahallî otoriteler tarafından köyün durumuna 
göre, arzettiği şartlara göre onlar tarafından 
tadil edilip tatbik edilmesi daha muvafık olacağı 
kanaatindeyim. 

Sonra uygun zamanlarda inşaata girişmeli-
yiz. Orak mevsiminde inşaata girişmemeliyiz. 
Çünkü köylü haklı olarak gelip çalışmaz. 

Mevcut okullardan da istifade etmeliyiz. Fa
kat arkadaşlarım, evleri hemen yapılmalı ve gü
zel evler yapılmalıdır, öğretmenin evi beheme
hal yapılmalı, bu hem muaallimin maaş siste
mine bağlı bir meseledir, ve hemde köyde bir 
iki güzel ev bulunması iyi bir şey olur, ilerisi 
için güzel tesirler bırakır; çocuklar üzerinde. 

Binaların sağlam yapılması işi üzerinde tek-
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rar ısrarla durmak isterim. Bu arzettiğiiu nok
tala!- ve şartlar temin edildikten sonra ve mek
tebin masrafı da bu suretle verildikten, para 
ihtiyacı da sağlandıktan sonra Türk köylüsü 
de seve seve okullarını yapacaktır ve emeğini 
esirgemiyecektir. Köy çocukları da seve seve 
burada okuyacaklardır, köye gönderdiğimiz öğ
retmenler de köylü ile kaynaşacak, birbirlerini 
sevecek ve düşman olınıyacaklardır. Bu kana
atim esas olmak suretiyle kanun bu ruhu temin 
ettiğinden dolayı Millî Eğitim Bakanına teşek
kür ederim ve bazı yerleri değiştirildikten sonra 
Yüksek Heyetinizce kabulü yerinde olur. 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanının. (Yok 
sesleri) Dr. Sadi Irmak. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Arkadaşlar; 
Milletimizin belki bir numaralı işi olan ümmi
likten kurtulma dâvamızın köylüye taallûk eden 
kısmında Devletimizin bu yılkı fedarkârlıkları-
nın bu yeni tasarı ile 50 milyon liraya iblâğ edil
miş olduğunu görmek şüphesiz hepimizi mem
nun etmiştir. Bu son zamanlarda köylüyü ye
tiştirme sahasında maddi, mânevi tedbirlerin 
birbirini bütünlediği ve birbirine muvazi ola
rak yürüdüğünü görmek ayrıca bize itminan 
vermektedir. Bundan evvelki çıkardığımız ka
nunlar, köy öğretmeninin köye peşinen bir sem
patik varlık olarak girmesini bir vazife olarak 
temilı ediyorduk. Malûmu âliniz Devlet tec
rübe ettiği bir metotta öğretmen köye girer
ken, öğretmenin bir ziraatçı adam olarak da 
girmesinden doğan bir görüşle istimlâklere ve-
saireye gidilmesi ne de olsa köylü ile aziz var
lığımız olan öğretmen arasında bazı yerlerde 
mesafeler açabilecek bir mevzu bulunmakta idi. 
Bu mevzuu bundan evelki çıkardığımız kanun
larla bertaraf ettikten sonra şimdi de bu saha
daki Devlet fedakârlığını bu yılki bütçe ile 5ü 
milyon liraya iblâğ etmiş bulunuyorsunuz. 
Şüphesiz ki, mevzuun haiz olduğu ehemmiyet 
dolayısiyle hiçbir maddi külfet çok görülmez. 
Devletin imkânları daha büyük olsa bu saha 
en büyük fedakârlığı yapmakta tereddüt etmi-
yeceğimiz bir sahadır. Fakat arkadaşlar, malî 
durumumuz ne olursa olsun bu dâvada çok ace
le yürümeye mecburuz. Büyük bir Devlet ol
manın ve demokrasiyi kurmanın ana şartı üm
milikten kurtulmaktır. Bu saha pratik metot
lara ve ilmin, nazari metotlarına tamamiyle 
sadık kalmadan dahi fevkalâde tedbirler ittihaz 
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etmeye mecburuz. Bu fevkalâdeliği1 iki sahada 
tebarüz etmektedir. Birincisi okul bir âmme 
müessesesidir. Bu itibarla tamamiyle Devlet 
tarafından yapılması lâzımgelen köy okulu, köy
lünün vasıtalariyle yapılmaktadır. İkinci nok
ta da birçok sahalarda bertaraf ettiğimiz iş mü
kellefiyetini bir defa daha teyit edilmiş olma
sıdır. 

Birinci nokta dediğimiz gibi malî ihtiyacı 
karşısında tahakkuk mecburiyetinde olduğumuz 
bir adımdan geri kalmamak için hâdiselerin zor
ladığı bir vaziyettir. Normal malî membaları-
mızla bu dâvayı halletmeye kalktığımız zaman 
miktar tahminen 600 ilâ 800 milyon liraya baliğ 
olacaktır. Bu külfete milletimiz daha uzun se
nelere yayarak gerçekleştirmek gibi bir zaruret 
karşısında bulunuruz ki, dâvanın bu şekilde 
beklemeye asla tahammülü yoktur. Çünkü de
mokrasi mefhumunu ciddiye almaktayız ve ger
çek bir demokrasi devresinin kurulup yaşama
sının ana şartı olarak almak ve bunu gerçek
leştirmek mecburiyetindeyiz. 

tş mükeUefayeti bahsine gelince: Devletimiz 
bundan evvel memleketin ekonomik saha
larda konmuş olan iş mükellefiyeti mütaaddit 
yerlerden kaldırılmıştır. Şünhesiz isabet etmiş
tir. Fakat acaba koyduğumuz bu yeni iş mü
kellefiyeti, prensipler, millî mevzuat ve dün
yanın insan hakları mevzuu bakımından bir ay
kırılık arzetmekte midir1? Bu da şüphesiz dik
kate alınacak bir mevzudur. 

Bu bakımdan bilhassa dünya mevzuatını tet
kik ettiğimiz zaman görürüz ki, gerek San Fran-
sisko'da, gerek Filedelfiya'daki beynelmilel iş 
konferansında, ki, bunun her ikisine de Devle
timiz imzasını koymuştur, burada prensip iti
bariyle çalışma hak ve iş hürriyeti, yani vatan
daşın istediği yerde istediği sahada çalışma hür
riyeti teyit edilmekle beraber bunun bazı istis
naları Dünyaca kabul edilmiştir. Dünyaca ve 
ittifakla kabul edilen bu istisnalar arasında, 
en mühimi muayyen bir mevzuun mauyyen bir 
yerde bilhassa köylerin kültür seviyesi ve sos
yal hayatını yükseltme yolunda muayyen şart
lar altında iş mükellefiyetine mesağ vardır. 
Esasen bu şekilde yapılmış bir beynelmilel and-
laşma da vardır. Devletimiz de buna imzasını at
mıştır. Binaenaleyh, gerek Millî mevzuatımız 
bakımından gerek beynelmilel taahhütler bakı
mından bu mükellefiyet bahsinde bir mahzur 
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görülmemiştir. Yalnız bu kanunu yürütecek 
makamlardan, eğitim teşkilâtından rica şu ola
cak ki, kanunu tatbik ederken onun müeyyi
delerine değil, mazinin asaletine istinadetsin-
ler. Karşıya, bunu inandırmak zaruridir. Fa
kat işin yapılmasında yollardan biri cezayi ön 
plâna almaktır, halbuki cezadan ziyade kalb-
leri kazanmalı ve gönüllere istinadetmelidir. 
Öyle ümit etlerim ki, hu kanunu tatbik eden 
eller ikinci yolda yürüyeceklerdir. Bu dâva 
bir büyük Devlet ve millet davasıdır, bu parti
lerin üstünde millî bir dâvadır. Bu itibarla 
bizim olduğu kadar muhalif ve müstakil ar
kadaşlarımızın da davasıdır. Bu işin mükelle
fiyetini hep birlikte' anlar ve beraber yürütür
sek ve bunu ifadeye muvaffak olursak bu me
sele bir zafere inkilâp eder. Bunu kuvvetle 
ummaktayım. Çünkü bütün bu mahfilde gi
dilecek hedefte tam birlik olduğu kanaatinde
yim. 

Köy okullarını ve köy mektepleri öğretmen
lerinin istirahat vasıtalarını bu suretle tamam
larken istikballerini tamamen temine matuf 
tedbirler de bunu takip edecektir. Bilhassa 
köy öğretiminin gittikçe daha yükselen bir kül
tür seviyesine ulaşması için de mütemmim ted
birlerin alınmasından kaçı lanı ıyacağını kuv-
kuvvetle ümit etmekteyim ve mesuliyeti taşı
yanlara her bakımdan itimat etmekteyim. Bu 
itibarla tasarının süratle kabulünü ben de arz 
ve rica ederim. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunda, başka arkadaşların da 
mevzuubahis ettikleri gibi bir ikilik olmasaydı 
huzurunuza çıknııyacaktım. tik mekteplerin -in 
şasi, öğretmen evleri, sağlık memuru evleri, ebe 
evleri inşası mahallerine bırakılabilir. Devle
tin bütçesi, hususi idarelerin bütçesi buna mü
sait olmayınca daha başka mucip sebepler de 
gözönüne alınarak bunlar mahalerine bırakıla
bilir. Mahallerine deyince, tabiatiyle koy ida
relerine ve belediyelere. Bunun için hiç sözüm 
yok. Fakat bu tasarıda görüyoruz ki, Hükü
metten gelen teklifte, Komisyon da yalnız köy
lüleri bir mükellefiyet karşısında bırakmakta
dır. Ya şehirliler, kasabalılar? Bunlar bersa-
bık böyle bir mükellefiyetten azadedirler. Bu 
mesele, bu kanunun esasını teşkil eden Köy Elns-
titüleri Kanunu dolayısiyle birkaç kere, bilhas
sa içinde belediye kurulmuş bulunan köylerde 
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aynı mükellefiyete tâbi olsunlar diye, birkaç 
kere İçişleri Komisyonuna gelmişti. Biz o za
manlar ısrarla üzerinde durduk: Bu mükelle
fiyet halka yüklenecekse hepsine yüklensin, yal
nız köylüler için olmasın diye ısrar ettik. Bu 
sefer Geçici bir komisyondan geçtiği için kanun, 
Hükümetten gelen esaslar dâhilinde huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. Evet; eski mükellefiyete na
zaran bu kanun daha hafif mükellefiyetler ko
yuyor. Çünkü eski mükellefiyette bütün inşa 
masrafları da köylünün üzerine yükleniyordu. 
Bu sefer hiç olmazsa para kısmı onlardan almı
yor. Şüphesiz bugün hâlâ mer'i olan hükümle
re nazaran köylüler için bir hafiflik olmakta
dır, aıııâ, tamamiyle haksızlığı ortadan kaldır
mamaktadır. Arkadaşlar. 

Eğer mektep inşaları, söylediğimiz evlerin 
inşa masraflarını ve külfetlerini mahallerine bı-
rakacaksak adalet icabı hepsinde de bırakmak lâ
zımdır. Yalnız memleketin nüfusunun dörtte 
üçünü teşkil eden köylü üzerine o külfeti yükle
yip te, dörtte birini bunun dışına bırakmak iyi 
olmıyan bir şeydir, adaletle telifi kabil olmıyan 
bir şeydir. 

Evet, arkadaşlar köy bünyesi ile şehir bünye
si aynı değildir. Bazı kasabaların bünyesi bi
raz şehre, biraz köye kaçar. Ama, aynı değil
dir. diye kasaba ve şehirlerde bu işi tamamen 
umumi bütçelere koyup da köylerde köylünün 
sırtına yüklemek yerinde olmaz. Şehirler için de 
bu mükellefiyeti esas olarak kabul ederiz. 

Deriz ki, ilk mektep inşaları ve ona mü-
teferri sayılan bu evlerin inşası mahallî halka, 
mahallî idarelere aittir. îşte bu okullar köy
lerde projede yazıldığı şekilde yapılacaktır. Şe
hirlerde de şu şekilde olacaktır, ozaman mesele 
kalmaz. Bunu yapmıya mecburuz, bunu yapma
lıyız. Ya bunu kaldırmalıyız, köylü de bu 
külfetlerden azade kalmalıdır, yahut kasaba
lıyı da aynı şekilde mükellef tutmalıyız. Adalet 
bunu ister. Bu müesseseden adaletsiz hüküm
ler çıkmamalıdır, ikilik yaratmak memleket he
sabına hayırlı olmaz. Yalnız inşaat külfet i 
ve masrafları değil, bir de bunların idame mas
rafları da köylülere bırakılmaktadır. Mekte
bin öğretmen evlerini, sağlık memuru evlerini, 
ebe evlerini, tamir ve idame etmek ve diğer 
masrafları yine köylünün sırtına yüklenmek
tedir. Şehirde şehirli için böyle bir masraf yok-
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tur, bu da tabiatiyle doğru olmıyan bir şeydir. , 
Ben hemen hemen bu adaletsizliği kaldıralım 
diye söz almış bulunuyorum. 

Burada nazarı dikkatimi celbeden ikinci bir ! 
şey daha vardır; Bu Kanunda köylüye külfet i 
yükliyen şeylerin Köy Kanununda yer alma
sı lâzımdır. Köy Kanunu kendine mahsus bir 
idare kurmaktadır ve köylülere kendi başla
rına işlerini görmek otonomisini vermektedir. 
Mektep yapmak lâzım mı, değil mi? Takdir 
onun olmalıdır. Bina, nasıl bina yapılmalıdır, 
yine takdir onun olmalıdır, biz projelerini 
yapabiliriz. Ev yapacağız, nasıl ev kabul ede
lim, bunun da takdiri yine onun olmalıdır. Bun
ların hepsinin takdiri kendilerine bırakılma
lıdır, her köy kendi haline göre bunları yap
malıdır. öbür taraftan köylünün ekseriyeti 
nihayet, nihayet el emeğini de katarak bin, 
iki bin liraya ev yaparken, bunun yanı başın
da köy ebesi, köy sağlık memuru için 10, 20 
ve bazı yerlerde 30 din liraya ev yapacak olur
sak köylü, bunun altından çıkamaz. Bu işler 
köy idaresine girecek işlerdir. Bu kanun Köy 
Kanununa ek olarak gelmesi lâzımdı. Halbuki 
aksine geliyor. Bu kanunla köy idaresi Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı hale gelmektedir. 
Köylerin ihtiyaçları daha pek çoktur. Köylü
nün ihtiyacı mektep muallimi, köy sağlık me
muru ve köy ebesiyle bitmekte değildir. Köy
lünün her şeyden evvel bir ziraat memuruna ih
tiyacı vardır. Köylünün aynı derecede bir ve
terinere ihtiyacı vardır. Yine köylünün de
mirciye, şu, bu sanatkârlara ihtiyacı vardır 
ve bazı yerlerde bunların bir takımlarının 
binaları dahi hazırlanmıştır. 

Vaziyet böyle olunca; yarın bir veteriner, 
bir ziraat memuru götürmek lâzımgeldi mi, 
köylü onun da evini yapmak mecburiyetinde 
kalacaktır. Bu bakımdan da Tarım Bakanlığı
nın kontrolü altına girmiş olacaktır. Köy iş
lerinde, işlerin fennî şekilde yapılması için fen 
memuruna ihtiyaç vardır. Bu halde de Ba
yındırlık Bakanlığının köylerde bir fen me
muru olması lâzımdır. Bu bakımdan da Bayın
dırlık Bakanlığına bağlamak lâzımgelir. 

Başka işler dolayısiyle başka bakanlıklar da 
köylerle ilgilidirler. Onlar da birer memur gönde
rebilirler. Bu halin devamı köylerde çok karışık 
bir makine meydana getirir, tdare nekadar basit 
olur ve köy idaresine nekadar az karışüırsa 
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köylerde muvaffakiyet okadar fazla olur. Bizim 
yolumuz kabil olduğu kadar köy idare işlerine 
karışmamak olmalıdır. 

FİKRÎ Al»AYDIN (Kayseri) — Sayın arka
daşlar, ideal olarak tahakkukunu hepimizin 
arzu ettiğimiz eğitim dâvası, bu tasarı ile yüksek 
huzurunuza sevkedilmiş bulunuyor; Şüphesiz 
ki, Türk çocuklarının maarif nimetlerinden mah
rumiyetini istiyecek hiçbir vatandaş tasavvur 
edilemez. Geçici Komisyonda tasarıya muhalif bu
lunduğumuz noktalar üzerinde Emin Soysal 
arkadaşımız, haklı ve yerinde mütalâalarını be
yan etmek suretiyle heyeti âliyenizi tenvir etti 
zannediyorum. Filhakika köy okul inşaatının dü
ne göre takip edilen sistemleri gözönüne geti
rilirse, tasarının Türk köylüsünün yükünü daha 
tahfif edici mahiyette heyeti celilenize sunulmuş 
olduğu görülmektedir. Buna rağmen içtimai 
adalet esaslarını gözetmediği de unutulmamalıdır. 
Oalib Pekel arkadaşımın izah buyurdukları gibi, 
ikilik yaratacak bir mevzuun bilhassa önemi 
aşikâr olan eğitim dâvasına taallûku itibariyle 
heyeti eelilenizin hassasiyetle üzerinde durmasını 
icabettiren bir keyfiyet olduğuna şüphe yoktur. 
Gerekçede de izah edildiği gibi, dün takip edilen 
usul ve sistemlere göre, köy okul yerinin intiha
bında, istimlâkinde, inşaat tarzları kontrol ve 
murakabesinde yapılan sakatlıklar bu kanunla 
nispeten izale edilmiş oluyor. Fakat kifayetsiz
liği de mevcuttur. 

Arkadaşlarım, hemen her hükmüne temas 
ederek dikkatlerinizi kifayetsiz noktalar üzerine 
çektiler. Bendeniz bunlara temas etmiyeceğim. 
Mevcut 4 milyona 6 milyon lira ilâvesiyle halen 
inşaatı noksan kalmış, natamam bulunan ve kıs
men de yeniden inşa edilecek okulların ve eği
tim evlerinin sağlık memur evleri inşası için bu 
10 milyonun karşılığının, komisyon müzakeresi 
sırasında da, varidat fazlalığı ve bütçe lasarıu-
fdan temin edileceği bildirildi. Bunu net bir 
ifade olarak telâkki etmiye takdir buyurursun uz 
ki, imkân yoktur. Varidat fazlası bütçe tasarru
fu, belediye gelir verpisi tasarının görüşülmesi 
sırasında ve özel idare için yine aynı şekilde 
bu müesseselere yardım olarak ileri sürüldü. Fa
kat bunlar hakkında ne miktar şu veya bu yer
lere tahsis edilecektir, rakam olarak ifade edil
mediğinden hepimizin meçhulüdür. Bu itibarla 
yüksek tasvibinize iktiran ettiği takdirde yürür
lüğe geçecek olan kanun, alâkadar Bakanlar ta-
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rafından, bilhassa inşaatı ikmal edilmemiş okul
lar da bulunduğuna göre elbetteki süratle yürü
tülecektir. inşaat mevsimi gelmiş ve geçmek
tedir. Maliye Bakanlığı bu tasarrufu, bu irat 
fazlasını on milyon olarak tefrik edemediği tak
dirde haklı olarak endişe edilebilir. Bu takdirde 
de yük yine Türk köylüsünün omuzlarına bine-
cekse bir faydası yoktur. Reşit Tarakçı arkada
şımızın diğer hususat hakkında tasarının komis
yona iadesine dair olan önergesi tasvibinize ikti
ran etmediği takdirde, bütün gönülden arzu 
ettiğimiz, maarif nimetlerinden mahrum kalma
masını temenni ettiğimiz Türk köylü çocukları
nın bu nimete biranevvel kavuşması için, yerin
de olarak ivedilikle müzakeresi cereyan eden bu 
kanun tasarısının maddeleri ve metinleri hakkın
da Heyeti Oelilenizin acele olarak esaslar tedvin 
etmemesini rica ediyorum. Tedvin etmemesini 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim; 10 arkadaş söz iste
miştir. Bunlardan üç tanesi salonda hazır değil
dir. Şu halde yedi arkadaşın daha söz söylemesi 
ieabetmektedir. 

Ayrıca Tarım Bakanı arkadaşımız da söz is
temiştir. Millî Eğitim Bakanı da söz söyliyecek-
tir. Bir de 12 imzalı müzakerenin yeterliği öner
gesi vardır. Bakanlar söz istemiş oldukları için 
önergeyi şimdi oyunuza sunmıyacağım. Takdi-
meıı Bakanlara söz vereceğim. Bakanlar konuş
tuktan sonra önergeyi oyunuza sunacağını. (Mu
vafık sesleri). 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM-
SETTÎN SÎRER (Sivas) — Aziz arkadaşlarım; 
huzurunuza getirilmiş olan tasarı, köy, şehir ve 
kasaba farkı olmaksızın Türkiye'deki bütün ilk
öğretimin şu veya bu meselenin halli yolunda 
bir kanun tasarısı değildir. 

Huzurunuza gelen tasarı, köy okulları inşası 
tasarısıdır. Sayın Galib Pekel arkadaşımıza şu
nu söyliyeyim ki,şu anda Türkiye'nin bütün şe
hir ve kasabalarında ilk okul vardır. Şehir ve 
kasabalarımızda ilk tahsil kurulmuştur. Kimi 
yerde âbidevî binalar içinde, kimi yerde derme 
çatına binalar içinde bütün şehir ve kasabalarda 
yaşıyan çocuka rın % 80, bir öğretmenin karşı
sında ilk öğretimden feyiz almaktadır. Buna 
karşılık Türkiyenin 22 bin köyünde mektep ve 
ilk öğretim yoktur. Binaenaleyh yaptığımız şey 
bu 22 bin köye ilk öğretimi götürme hamlesidir. 
Tasarının mahiveti budur. 
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Onun için Yüce Kamutayın meseleyi bu za

viyeden mütalâa buyurmasını istirham ederim. 
Sayın hatiplerden bir çoklarının belirttikleri 

üzere şu anda bu tasarı kabul buyurulursa ve 
bu tasearmm natık bulunduğu meblâğ da tahsis 
olunursa biz köyümüzün maarifi için 50 milyon 
lira masraf yapmak vaziyetine gelmiş olacağız 
ve bu, günden göne de genişliyecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bu huzurunuza gelen tasa
rı ile köylerde yaşıyan vatandaşlarımızın mükel
lefiyeti ne şekil almıştır? Bunu da bir kere daha 
sarahatle yüksek huzurunuzda belirtmeyi fay
dalı buluyorum. 

Bizim mektebi olmıyan köylerde yaşıyan va
tandaşlarımızın bütün mükellefiyetleri, bütün 
ömür boyunca ve bir nesle mahsus olarak bir 
kere 20 gün çalışmaktan ibarettir. Mükellefiyet bu 
hadde inmektedir. (30 dan vaz mı geçtiniz ses
leri) . 

20 veya 30 gün. Bundan evvel mevcut olan 
sisteme göre köy okullarmızı üç. senede yapıyor
duk ve bu üe sene zarfında elli yaşma kadar bü
tün vatandaşlar yirmi gün çalışmak mükellefiye
tine tâbi bulunuyorlardı. Bundan evvelki bir 
konuşmada da arzettiğim veçhile ortalama bir köy 
okulu, öğretmeninin barınacağı yerle birlikte 15 
bin liraya çıkar. Çalışma mükellefiyeti ile aşağı 
yukarı bu yekûnun üçte biri karşılanır. Geriye 
kalan on bin lira masraf da köylü vatandaşların 
üzerine yüklenmekte idi. Salma yoluyla şu ve bu 
yollarla vatandaşlardan okulları yapmak için ge
reken para tahsil olunuyordu. Vatandaşlar Şim
di bütün bunlardan azade kalmışlardır. 

Emin Soysal arkadaşımın da işaret ettiği veç
hile vatandaşlarımız için kendi çocuklarını ma
arif nurundan nasip almış görmek bahtiyarlığı 
hesabına bir kere hayatlarında köy mektepleri 
için yirmi otuz gün çalışmaları seve seve katla
nacağı bir şeydir. Bunun aksini iddia edecek bir 
kimse tasavvur etmem. 

Arzettiğim gibi şehirlerimizde köylerimizde-
kine benzer mahiyette bir ilk öğretimi yayma ve 
bina yapma meselesi yoktur. Elbette şehirleri
mizde de türlü maarif işlerimiz vardır. Meselâ 
orta okulu yayma sistemini kurduk. Kısa müddet 
içinde bütün ilçelerimizi orta okulla cihazlandır-
mak niyetindeyiz. Buna göre öğretmen yetiştirme 
kaynaklarımızı tanzim ettik. Bu mevzuda millet ve 
Hükümet bile bir anlaşma yapmış olmak halin-
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dedir. Bu anlaşma şudur: Biz hocayı hazırlıyo
ruz yetiştiriyoruz, vatandaşlar da mektep binala
rını yapmaktadırlar. Bugün Türkiyenin 50 - 60 
yelinde vatandaşlarımız orta okullarını yapmakla 
meşguldürler. 

Bilmiyorum arkadaşlar, çok müteessirim, 
mevsim geçiyor, istirham ederim. Devlet bütçesinin 
böyle bir zamanda 10 milyon lirayı bulmuş ve 
ayırmıştır. Bu para ile köye koşacağız, bize fırsat 
verin. Bilmiyorum daha ne söyliyeyim! Mesele 
22 bin köyün, şehir ve kasabanın asırlardanberi 
tedricen mazhar olduğu bir mazhariyete biran 
evvel kavuşturulmasıdır. Köylü vatandaşların 
mükellefiyetleri de bu hadde indirilmiştir, bunu 
sove seve yerine getireceklerdir, arkadaşlarım. 
(Alkışlar). 

TARIM BAKANI TAHSİN ÇOtfKAN (Kas
tamonu) — Sayın arkadaşlar; Millî Eğitim Ba
kam arkadaşım köy okullarının inşaatı hakkın
da maruzatta bulundular. Esasen tasarı hazır
lanarak Yüksek Huzurunuza sunulmuş bulun
maktadır. 

Yalnız arkadaşlarım; mektep inşaatı yapı
lırken bazı sayın arkadaşlarım bu mekteplerin 
yapılması için fedakârlığın ormandan yapılma
sını ileri sürdüler ve hattâ bunun için önerge 
dahi vermiş oldular. Bir taraftan, sayın arka
daşlarım. mektep yaparken, diğer taraftan 
memleketi çöl haline getirmeyi zannederim hiç
bir arkadaş arzu etmez. Bunun için kısaca mâ
ruzâtta bulunmak isterim. 

Memleket ormanlarımızın senede verebil
mekte olduğu tomruk miktarı 500 000 metre-
kübtür. Bu verimin sureti tevzii şöyledir: 

12li 287 metreküb köylü zatî ihtiyacı için 
verilmektedir. 64 430 metreküb köyde okul, 
cami ve köprü inşası için, 105 770 metreküb 
maden direği için, 12 900 metreküb Tekel ida
resine kibrit için, 32 384 metreküb travers için 
Devlet Demiryollarına, 11 511 metreküb 1\ 
T. T. ye telgraf ve telefon direği için, 7 808 
muht'lil' dairelerin ihtiyaçları için, 28 642 
metreküb muhtelif dairelere ayrıca kereste ih
tiyacı için. 31 (î00 metreküb sellüloz fabrika
sına kâğıt için, 15 000 metreküb kontrplak 
imali için mevcut fabrikalara, 2 000 ıınîreküb 
fırınlama için bazı yerlere verilmektedir. Ye
kûnu 438 bin nıetremikâbıdır. Bütün memleke
tin ihtiyacı olarak geri kalan vasati olarak lil [ milyon 700 küsur bin lira tutar. 

bin metremikâbından ibarettir. Memlekette, bi
na yapılmıyor, bina sıkıntısı vardır, kereste 
yoktur diye her yerde haklı olarak feryat edil
mektedir. Arkadaşlarım, geçenlerde İstanbul'
da Parti kongresinde mâruzâtta bulunmuştum. 
Memleketteki orman 3 milyon hektardan iba
rettir. 7 milyon da çalılık vardır. Her sene 
kesilen bu miktarlarla memleket ormanları mah
va doğru gitmektedir. Orman İdaresi, Orman 
(J-enel Müdürlüğü ve işletmeler diye ikiye ay
rılmaktadır. Bu ikisinin vazifeleri taksini edil
miştir. Bir de muhtelif kanunlarla nısıf bedel
lerle verilenlerin miktarı mühimdir. Müsaade
nizle arzedeeeğim 

3116 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre 
yangın, seylâp, deprem ve göçmen gibi yerle
re ucuz fiyatla verilmektedir. 

Yine 3116 sayılı Kanunun 19 ucu maddesi
ne göre orman sahasındaki köylülere zatî ihti
yaçları için verilmektedir. 

3444 sayılı Kanunun birinci maddesiyle ay
rıca verilmektedir. 

3867 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğin
ce maden direkleri için verilmektedir. Ayrıca 
Devlet dairelerine yapılan tahsislerde artırma 
yapılmaksızın verilen bazı müsaadeler vardır 
ki, sayın arkadaşlarım; bunu Orman idaresi 
2 700 000 liralık bir malı meccanene yakın bir 
bedelle vermektedir. Bunun üzerine yeniden 
köy okullarını da ilâve edecek olursak, tuta
cağı miktar pek büyük olacaktır. Yüksek Mec
lise yakın haftalarda gelecek olan bir orman 
kamulaştırma kanunu vardır, Tarım Komisyo
nundan çıkmıştır, İçişleri Komisyonundadır. 
O kamulaştırma bedelleri de, zannederim altı 
milyon lira tutmaktadır, o dahi bu idareye 
yüklenmektedir. Hepsi bir araya gelirse 20 - 30 
milyon lira gibi bir paraya baliğ olan bu para, 
tahrip edilmiş bu ormanlardan verilecektir. 
Ila'l)-:':i arkadaşlarım, vazifelerimiz arasında 

ormanlarımızı korumak işi de vardır. Orman Ge
nel Müdürlüğü Devletin bir teşekkülüdür. Or
manları idare eder. nihayet ormanlar için 14 
milyon lira harcamaktadır. Orman İşletmeleri 
işine gelince, ayrıca orman işletmelerinin ken
dine mahsus vazifesi ve onun icabı masrafları 
vardır. Bunlardan başka muhafaza teşkilâtı ve 
memurları vardır. Bunların da masrafları 6 
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Ihından başka bir de ağaçlama işleri var

dır. Buna da henüz memleket ihtiyacı nispetin
de başlıyamadık. isveç'in mevcut ormanlarına 
ilâveten senede 100 bin hektar araziyi ağaçlar 
ve buna 60 ton tohum harcarken, biz senede 
bir buçuk milyon lira ile bunu tam başaraca
ğız dersek hakikati ifade etmemiş oluyoruz. 
Yeniden bir teşebbüsümüz vardır. Bir taraf
la n bunlara büyük paralar sarf edilmesi lâ-
zımgelirken, diğer taraftan muhtelif kanunlar
la orman mıntakası vilâyet ve kaza halkına, 
ona bitişik kaza halkına bunları verirken, bir 
de bütün memleketin mekteplerinin kerestesi
ni birden vermek gibi bir yola gidersek, esa
sen verim kabiliyeti az olan ormanlarımız bu
nun altından kalkamaz. Bir de ayrıca bir mü
cadele kısmı vardır. Karadeniz havalisinde bu
lunan arkadaşlarım bilir, ormanlarımızın müt
hiş bazı haşere hastalıkları vardır ki, tahlille 
doğru gitmektedir. Bu mücadeleyi artırmak 
mecburiyetindeyiz. Bilhassa Giresun'da ve 
Borçka'da bulunan arkadaşlarım bilir. Kanu
na göre tahdit kısmı vardır, o da buradan ve
rilir. Amenajman kısmı vardır, kamulaştırma 
kısmı vardır. Demin arzettiğim gibi, bunlar da 
verilmektedir. Bunun yekûnu 52 milyon lira 
gibi bir şey tutmaktadır ve orman içinde bir 
şey yapmıyor. Bir cibalı mubaha doğru, ka
nun yoliyle gitmek, esasen kabul buyuru!an 
birkaç tane kanuna gedik açmak demektir ki, 
dağra değildir. Hükümet ve komisyon muta
bıktır. Esasen yeri geldiği zaman Millî Eği
tim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı mutabık 
kalarak lâzımgelecek kolaylıkları gösterecek
tir. Açık bir kapı bırakarak bedava vermek, 
bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmak 
demektir ki, ormancılık tarihi karşısında bunu 
söylemek benim için bir vazifedir. Bir akasya 
ağacını dikmek için binbir eziyet çekerken, 
mevcut olan ormanlarımızı, Maliyenin parası 
yokmuş, diye, nihayet bir iki milyon mesele
sidir, o ayrı bir dâvadır, ormanlarımızı yeni
den tahrip yoluna gitmek katiyen doğru değil
dir. Bunun için komisyonda Hükümetin mu
tabık kaldığı maddenin kabulü, hem okulları
mızın yapılmasını temin edecek, hem de or
manlarımızın muhafazasını sağlıyacaktır. Bu 
maddenin bilhassa kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı arkadaşımızın 
verdiği izahat, tasarının ikinci maddesine taal-
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lfık etmektedir. Binaenaleyh müzakerenin in
tizamı bakımından ikinci maddenin müzakere
sine görüşülmesi daha uygundur. Bu bakım
dan bu kısmı bir kenara bırakıyorum. 

Simdi tasarının esası hakkında konuşmak 
istiyen arkadaşlarımızdan söz alanların isimle
rini okuyacağım. 

Hüseyin Ulusoy, Kemal özçoban, Niyazi 
Aksu, Hasan Polatkan, Sinan Tekelioğlu, Nu
ri Özsan, İhsan Yalçın, Hakkı Gedik, Muzaf
fer Akpınar, Mustafa Reşit Tarakcıoğlu. 

Bir de yeterlik önergesi vardır. (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

Şimdi, yeterlik önergesini okutacağını. Bu 
önerge kabul edilirse maddelerin müzakeresi
ne geçeceğiz. Arzu eden arkadaşlar maddeler
de fikirlerini söylerler. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Konuşma yeter 

maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Konya Amasya Konya 

S. Çumralı A. K. Yiğitoğiu A. Perkün 
Konya Zonguldak Ankara 

M. S. A İtan E. Erişirgil H. O. Beketa 
Niğde Kastamonu Seyhan 

1. İt. Soyer F. Mağara K. Çelik 
Niğde Kastamonu Niğde 

R. (iüısoy II. Çelen H. Mengi 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum : 
Tasarımlı tümü hakkındaki görüşmenin yeterli
ğini kabul edenler... Etmiyenler.. Yeterlik ka
imi olunmuştur. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AHMET SE-
VENGİL (Tokad) — Mazbatada bir ivedilik 
ricamız vardır, reye konulmasını rica ederim. 

BAŞKAN - - Komisyona iadesi hakkında bir 
önerge vardır, okutacağım. 

Başkanlığa 
Tasarının 5 nci ve altıncı maddesiyle köylü

ye yükletilen yılda otuz gün çalışma mükellefi
yetinin müeyyidesi olarak Köy Kanunu gösteril
mektedir. Halbuki belediyesi olan 138 köyde 
Köy Kanunu tatbik edilmekte olduğu gibi nü
fusları 150 den aşağı olduğu için yine Köy Ka
nununun tatbik edilmediği 5222 köy vardır. 
Bundan başka kasaba ve şehirlerde yapılacak 
ilkokullar hakkında da bir hüküm yoktur, 
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•Tasarının böylece köylüler ve köylülerle şehir- j 
ler arasında içtimai bir adaletsizliği ortadan 
kaldırması hususunda bir hükmü ihtiva etmesi 
zaruri görülmektedir. Bundan başka 30 gün ka
dına ağır bir mükellefiyet yükletmektedir. Bu 
bakımlardan tasaıının Cieçi Komisyona iadesini 
teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

BAŞKAN — Komisyona iade edilmesi hak
kındaki önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddolunmuştur. 

Komisyon raporunda ivedilik talebi vardır, 
bu ivedilik talebini kabul edenler... Etmiyenler... 
İvedilik talebi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların köy okulu, 
öğretmen evi, köy sağlık memurları vs ebeleri 
evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması 

hakkında Kanun 

MADDE J. — Köy enstitüsü mezunu öğret
menlerin tâyin edilecekleri okulların binalariy-
le öğretmen evleri ve köy sağlık memurlariyle 
köy ebelerinin hizmet görecekleri bölge merkez
lerinde bunlar için yapılacak evler Millî Eğitim 
ve Bayındırlık Bakanlıkları tarafından tesbit 
edilecek veya onaylanacak tip plânlara göre 
valiliklerce aşağıdaki kaynaklardan sağlanacak 
yrdımlarla yaptırılır : 

a) Her yıl Devlet ve özel İdareler bütçe
lerinden ayrılacak ödeneklerden programa göre 
yapılması gereken işler gözönünde tutularak her 
vilâyete düşecek hisse nakit veya ayın; 

b) Bu kanunun 5 nci ve 6 ncı maddeleri ve 
Köy Kanunu gereğince köylü yurttaşların çalış
ma mükellefiyetleri. 

NECMEDDtN SAIIÎR SİLAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; Bu, maddenin esası üzerinde ko
nuşacak değilim, yalnız bir nokta üzerinde du
racağım. Anayasa 'nnzın 6 ncı bölümü «Türlü 
maddeler» başlığını taşımakta ve 89 ııcu mad
dede de şöyle denilmektedir: «Türkiye, coğraf
ya durumu ve ekonomi ilişikleri bakımından 
il'lere, iller ilce'lere, ilce'ler bucak'lara bölün-

. 1948 O : 1 
müştür, ve bucak'lar da kasaba ve köylerden 
meydana gelir.» 

Bu maddeyi kovalıyan doksanıncı ve doksan 
birinci maddelerde ise il'ler, ile şehir, kasaba 
ve köylere ait işler mevzuubahis edilmek
tedir. 

Ancak, Anayasamızın bu açık hükmüno 
rağmen, eski alışkanlık ile, birinci maddenin 
(A) fıkrasında ve ikinci maddede «Vilâyet» ke
limesi kullanılmıştır ki, bu, arzettiğim sebeple, 
doğru değildir. 

Bu itibarla, «Vilâyet» kelimesi yerine Ana
yasamızdaki deyime uygunluğunu sağlamak 
üzere «Il»kelimesinin konulmasını yüksek tas
vibinize ar/etmeyi zaruri gördüm. Bu mak
satla bir önerge sunuyorum, kabulünü rica 
ederim. 

AHMET REMZİ VÜREdİR (Seyhan) - ^ 
Efendim, tasarının tümü hakkında mâruzâtta 
bulunurken maddelerde bazı adaletsizlikler ol
gunu arzetmiştim. Bilhassa bu, birinci maddede 
göze çarpmaktadır. Meselâ bu maddede sağlık 
memuru ve köy ebelerinin hizmet gerekçeleri 
bölge merkezlerinde bunlar için yapılacak., bil
mem nerelerde ne olur deniyor. Bunu Komisyon 
müzakeresinde de arzetmiştim. Burada bir ada
letsizlik vardır. Bölgeler sekiz, on köyün mer
kezidir. Hbe ve sağlık memurlarının evlerini 
kendileri yapacak dediklerine göre, bu on kö
yün yükü onlar üzerine yüklenecek demektir. 
Bunu Komisyon izah etsin. Halbuki, o on köy 
sağlık memuru ve ebelerden istifade edecekler
dir, binaenaleyh onların da iştirak etmeleri lâ
zımdır. Bendeniz bunun için bir kayıt konma
sını rica ediyorum ve bu hususta bir de takrir 
veriyorum. Bu kayıt şudur: Bölgeleri teşkil 
eden köyler tarafından yapılır. 

NTIlİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, birinci 
maddenin P> fıkrasının yazılış tarzından ben
deniz iki şekil anlıyorum : «Bu kanunun F) nci 
ve 6 ncı maddeleri ve Köy Kanunu gereğince 
köylü yurttaşların çalışma mükellefiyetleri » 
deniyor. Şu vaziyete göre bu kanunun 5 nci ve 
(i ncı maddelerinin tahmil ettiği :>0 günlük mü
kellefiyetten gayri. Köy Kanununun mükelle
fiyetleri içersindeki çalışma mükellefiyeti de 
tahmil edilebilir manası çıkmaktadır ki, bu ka
nun. 5 ve fi ncı maddeler gereğince tahmil edi
lecek mükellefiyetten başka bir mükellefiyet 
tahmil etmek fikrinde midir? Değilse bu şekli 
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hatalıdır. Bu takdirde Köy Kanunu kelimesinin 
çıkarılmasını teklif ediyorum ve bunun için de 
bir-önerge takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

ÎTTSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim bu 
•maddede binanın tamamen yeniden yapılması 
düşünülerek hazırlık yapılmıştır. Bundan evvel
ki kanunun tatbikatında bir iki yerde gördü
ğüm bazı ahvalden dolayı daha iyi neticeler 
alınacağını ümit ederek mütalâalarımı arzedi-
yorum: Bir köyde öğretmen için hazır bir ev 
varmış, kullanılabilirmiş, müracaat etmişler, 
efendim, bizim bakanlıktan gelen plânımıza 
uygun değildir meselâ İm üç oda üst kattadır, 
plâna göi'e alt katta olması lâzımdır gibi ma
zeretler serdetmişler. Ve o günkü emirler de ha
kikaten öyle idi, kendi binalarını kendilerinin 
yeniden yapması tarzında idi; bazı yerler var
dır ki, meselâ köyde sağlık memuru ve ebe için 
elverişli üç odalı bir ev vardır, hattâ satılıktır, 
meselâ 1500 liraya vereceklerdir. Bunun 500 
lirası bedenî mükellefiyetle ödedikten sonra 
1000 lirasını nakten vermek, hattâ o evi 7 - 800 
liraya dahi almak mümkündür. Böyle imkânlar 
bulunursa, valilere selâhiyet verilmesi halinde, 
tetkikat yapılıp bu binada ebe ve sağlık memu
runun oturması mümkün ise o bina satmalınır, 
hem köylü kısmen mükellefiyetten kurtulur, 
hem de ucuza bir bina temin edilmiş olur. Yok
sa biz köyde yeni bina yapacağız diye ısrar edip 
duracak olursak doğru olmaz. Komisyon da 
bunu muvafık görürse, maddeye bu şekilde bir 
fıkra ilâvesini teklif edeceğim. 

KOMİSYON BAŞKANI REFİK AHMET 
SEVENGÎL (Tokad) — Necmeddiıı Sahir Sılan 
arkadaşımızın teklifine Komisyon iştirak eder. 

Nuri özsan arkadaşımız ayrı ayrı iki mü
kellefiyet olup olmadığını sordular, tasarının 
beşinci ve altıncı maddelerinin son fıkrasında 
Köy Kanunundaki mükellefiyet esas tutulmuş
tur. Köy Kanununda mevcut olan mükellefiyete 
istinat etmekten ibarettir. 

Yüksek Heyetinizin bu 5 ve 6 ncı maddeler
den arkadaşımızın anladığı gibi, eğer iki mü
kellefiyetin çıkacağına kani ve böyle bir tered
düdü mevcutsa, bundan bu mâna çıkacaksa, 
onu o şekilde vuzuhlandırmak yerinde olur, 
mamafih Köy Kanununun tahmil ettiği mükel
lefiyet bakidiı*. Bu itibarla buradan bu kelime
lerin çıkmasında bir mahzur görülemez. 
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ihsan Yalçın arkadaşımızın dermeyan bu

yurdukları cihet bendenizce tatbikat mevzuu
dur. Kanuna bu yolda bir hüküm ilâvesine ma
hal görmüyoruz. Çünkü eskiden tek bir bedel 
üzerinden, tek tip bir okul binası, bir öğretmen 
binası mütalâa ediliyordu, Halbuki kanunun da 
mütalâa ettiği gibi, şimdi mahallî şartlara ve 
iklime göre çeşitli puanlarda ve çeşitli bedel
lerde okullar mevcuttur. Nihayet mevcut bina 
gereken şartları haiz ise, yeniden bir ev yaptır
ma yerine, satmalmabilir. Yoksa mevcut bina
lar satmalınsm şeklinde bir hüküm ilâvesine 
zaruret olmadığı mütalâasmdayım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geyi okutuyorum.. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Benim sorduğum şey hakkında izahat vermedi
niz. 

NÜRt ÖZSAN (Muğla) — Efendim; Sayın 
Komisyon Başkanı arkadaşımız, bu kanunla iki 
ayrı mükellefiyet derpiş etmediklerini tavzih bu
yurdular. 

Buradaki ' 'Köy Kanunu,, tâbirinin, sırf mü-
kelefiyetin mesnedini göstermesi bakımından ya
zılmış olduğunu ifade buyurdular. Mükellefi
yetin mesnedi bu kanundur. Ayrıca Köy Kanu
nundan istiane etmeye ihtiyaç yoktur. Bu, Köy 
Kanunu kelimesi burada kaldığı müddetçe, ih
tilâfı mucip olacak bir fazlalık arzetmektedir. 
Binaenaleyh, kaldırılmasının daha uygun olacağı 
kanaatindeyim. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar; bu madde metnindeki, "Köy Ka
nunu gereğince,, kaydının kaldırılmasında bende
niz bir mahzur görüyorum. 

Bir defa mükellefiyetten maksadın yalnız, 
bu kanun mucibince 30 günlük bir çalışma mü
kellefiyeti olduğunda şüphe yoktur. Buna za-
m im eten Ayrıca Köy Kanunu mucibince diğer 
bir imece ve bedenî mükellefiyet eklemek mevzuu 
bahis değildir. Yalnız imece müessesesinin mev
zuunu ve mahiyetini Köy Kanunu ifade ve tâyin 
etmiştir. 

Köylünün bir araya gelerek, köylülerden bir 
çoğunun para yerine bedenen çalışması sın etiyle 
hayvanları ile, arabalariyle çalışarak yapmasına 
imece denir. Köy Kanunu bunun tevziini ihti
yar meclisine tahmil ettiği gibi, ayrıca bir şarta 
daha sağlanmıştır. Bu imece ile çalışacağı gün-
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ler köylünün çift ve çubuğu ile meşgul olma
dığı günlere inhisar etmelidir. 

Buradaki "Köy Kanunu gereğince,, kaydın
dan ben bunu anlıyorum, bu itibarla bu kaydın 
kalkması uygundur. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KOMİSYON BAŞKANI REFİK AHMET 

SEVENGlL (Tokad) — Bu noktaya ilâve ede
cek bir mütalâamız yoktur. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, bu 
kaydin kalması zaruridir. Çünkü maddenin bi
rinci fıkrası "aşağıdaki kaynaklardan sağlana
cak yardımlarla,, kaydini koymuştur. Yardım
ları, asıl, mükelefiyetin dışındaki yardım adde
derek, köyü mükellefiyet sahibi, mülk sahibi ad
detmek içindir. Aslan vazifedar o demektir. Ni
tekim aşağıda gelen bir madde, bu yapılacak gay- • 
rimenkullerin mülkiyetinin köy namına tescilini 
emretmiştir. O halde vazifei asliyeyi bu tasarı 
doğrudan doğruya köylüye vermiş ve mülkiyetin 
Devlet ve Hususi İdarelerin yardımlarını - ki 
yardım kaydını da koymuştur - işaret etmiştir. 
Hususi İdare, mülkün sahibi köylü addettikten 
sonra ve bu kanunda kabul edilen yardımlardan 
ve kendisi için 5 - 6 ncı maddedeki Köy Kanunu 
tabiî tamir bedeli ve sair şeyleri imece usulü ile 
ve bedenen mükellefiyetle yapılacak işlerden 
gayrisinin kendi mülkünde yardım mânasını tav-
zammun eder ki, bu mülkün sahipleri birtakım 
tamir ve sair şeyler vardır, bunlar hakkında 
Hükümetin tasarısında birşey yoktur. Bende
niz, Komisyonda bir üye olarak değil, bir arka
daş sıfatı ile bu husus üzerinde durum ve yardım 
kaydiyle mülkün sahibi kim olacak dediğim za
man bu mülkiyet köylünün üzerine olduğunu 
araştırdım. Köy üzerinde olduğunu gördüm. 
Bu kayıttan maksat ve mâna; mülkün, sahibi mü
kellefi derecesinin, onun vecibeleriyle karşılaş
ması noktasına matuftur. Yoksa ayrıca bir mü
kellefiyet tahmil edeceği mânasına değildir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Arkadaşlar; 
şu fıkrayı izah ederken kavaitten bahsedece
ğim, Vatan gazetesi işitirse yine mecelle man
tığı diyecektir. (Gülüşmeler) Mecelle mantığı de
ğil; gramerden bahsedeceğim. 

Şimdi (B) fıkrasında «bu kanunun beş ve al
tıncı maddeleri» benim bildiğim, eski ıstılaha gö
re « ve Köy Kanunu gereğince» şuna matuf
tur; hiç şüphesiz Yüksek Heyetinizce de malûm
dur ki, matuf; matufunaleyhden başka bir şeyin, 
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nefsine atıf obnaz. Binaenaleyh beş ve altıncı 
maddeler gereği başka, Köy Kanununun gereği 
yine başka. Burada yapılan atıfla, iki çalışma 
var, biri; Köy Kanunu gereğince, diğeri de bu 
kanunun beş ve altıncı maddeleri gereğince, iki 
çalışma gösteriyor. Nuri özsan'ın ifadesini va
rit görüyorum. 

Eğer sözcü arkadaşımızın dediğini yerine ge
tirmek lâzımgelirse, böyle işi garibe haline sok
makta mâna ne? Şöyle diyebiliriz: Köy Kanunu 
hükümlerine istinaden bu kanunun 5 nci ve 6 ncı 
maddeleri gereğince, deriz. Bunu tebarüz et
tirmek için Yüksek Meclisiniz ibare bulmakta âciz 
midir ki, bu şüpheli kelimeler üzerinde duruyo
ruz? Binaenaleyh kelimeleri kaldırmak ve kanu
nun üslûbuna uygun daha düzgün, temiz bir iba
re kullanmak daha muvafık olur. Ama yüksek 
heyet benim dediğim gibi kabul etmez de 
başka şekil bulur. Bunu rica ediyorum. 

. RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz de Nuri özsan ve Necati Er
dem arkadaşımızın fikirlerine iştirak ediyorum. 
Sebep şu: Bu inşaat doğrudan doğruya ayrı bir 
inşaat olduğuna göre, köy okulları ve müştemi
lâtının şekli hakkında beşinci ve altıncı madde
lerde sarahat vardır. Köy Kanunundaki imece 
şekli ayrı bir şeydir. Böyle olduğuna göre, 5 nci 
ve 6 ncı maddelerdeki, bilhassa Çalışma Bakan
lığı ile Millî Eğitim Bakanlığı bir araya gelir, 
bunu tâyin eder, tesbit eder, imece işini belir
tir, falan şeklinde olduğuna göre, ayrıca tekrar 
Köy Kanununu buraya karıştırmamak lâzımdır. 
Köy Kanunundaki imece, doğrudan doğruya köy 
ihtiyar heyetinin yetkisi dâhilinde ve orada müd
det tâyin etmiş değildir. Bu sefer iltibas hâsıl 
olacak, netice itibariyle belki ilerde müddet tâ
yini suretiyle, 20 gün mü, 30 gün mü diye bir 
tereddüt hâsl olacaktır, binaenaleyh «Köy Kanu
nuna göre» kaydının buradan çıkarılması yerin
de olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon Başkanı, 
bilhassa Ahmet Remzi Yüregir'in suallerine ce
vap veriniz. 

KOMİSYON BAŞKANI REFİK AHMET 
SEVENGİL (Tokad) — Efendim, bu nokta hak
kında mütalâamızı evvelce arzettim, Köy Kanu
nunun burada tasrihinde bize âmil olan fikri izah 
ettim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Muhterem arkadaşımız Remzi Yüregirin bir 
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sualine de eevap vermek istiyorum. Muhterem 
arkadaşımız; birinci maddenin sağlık memurları 
ve ebe evleri hakkındaki hükmüne bir sual irat 
buyuruyorlar, bu memurlar mıınhasıran bir kö
yün değil bir bölgen n memuru olarak vazife gö
receklerdir, bu itibarla bunlara ait binaların in
şaatına diğer köyler ahalisi de iştirak edecek mi 
diyorlar.' 

Tasarıda bu şekilde bir iştirak tasavvur edil
memiştir. Bina hangi köyde ya inliyorsa o köyün 
halkı o bina inşaatı ile vazifelendirilmiş oluyor, j 
Masraf, doğrudan doğruya Devlet Bütçesinden 
verilecektir, yalnız fiilî inşaatta onlar vazife gör
müş oluyorlar. Sağlık memuru ve ebenin birçok 
köye bakmak vazifesi olmakla beraber, bir yerde 
mukim bulunmuş olmaları, ora halkının kendile
rinden daha fazla faydalanmış olacağı mütalâa
sını ileri sürmüş bulunuyor. Bu bakımdan bu 
mütalâa ile Hükümetin noktai nazarı komisyon
ca da kabul edilmiş bulunpyor. Yalnız o köy hal
kının inşaatta sarfedeceği bedeni emekle iktifa 
edilerek, zaten tatbikatta da böloe okullarıını in
şaatında olduğu gibi, bu nevi evleri;: inşaatında 
başka köye yapılmıyan bir bina için diğer bir 
köyün ahalisini getirip çalıstırmaklan çeşitli şi
kâyetler doğmuştur. Hükümeti bu şekilde karar 
ittihazına sevkeden ve komisyonu da bu şekilde 
karar almaya sevkeden âmil, şimdiye kadar tat
bikatta görülen hoşnutsuzluk ve rahatsızlık ol
muştur. Mütalâamız budur efendim. 

AHMET REMZİ YÜREfHR (Seyhan.) — 
10 köyün işini bir köye yüklüyoruz ve ona karşı 
da ebe ve sağlık memurları orada oturacaktır di
yor ve bunu bir avantaj telâkki ediyoruz. Hal
buki resmî hizmetlerin mütesaviyen taksimi ica-
beder. 10 köyün yükünü bir köye nasıl yükleriz, 
bu adalet midir? 

Bendeniz bunda adaletsizlik görüyorum, bir 
önerge verdim, "bölgeler tarafından yapılacak 
ebe ve sağlık memur evleri" kaydının konma
sını rica ediyorum. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu de
fa memleket içindeki dolaşmalarımızda birçok 
köylerde rasgeldim; bu köylerde bölge okulu, 
ebe evi, sağlık memuru evi yapılacak, hepsi 
bir bölge merkezinde yapılacaktır. Bütün böl
ge muhiti bunlardan istifade edeceğine göre, 
masrafların taksimi gerekir. Her bölgenin 8 -
10 köyü vardır. Bütün bu bölge merkezlerin
de senelerdenberi görürüz ki, telefon yapıla-
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cak, bu bütün bölgenin malıdır, bunu bir kö
ye yaptırmak istiyorlar, biz buna nasıl taham
mül ederiz, diye şikâyet ediyorlar. Kaza kay-
ıııakamlariyle görüştüğümüz zaman, köylülerin 
dileklerinin doğru olduğunu, kendilerinin ala
cakları idari kararlarla bunun bütün bölgeye 
teşmil edilebileceğini ifade ettiler. S. im di anla
şılıyor ki, bu kanunu kabul ettiğimiz zaman 
bütün bölgenin yapacağını bir köye yine yap
tırmaya devam edeceğiz demektir, bu da bu
rada kanunlaşmaktadır. Ben de arkadaşım 
Remzi Yüregir'in fikrine iştirak ediyor ve öner
gesinin kabulünü rica ediyorum. 

ALÎ RİZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar; bu
rada mütalâa beyan eden arkadaşım Muammer 
Alakant'ın söylediği sözler: Yüksek bir rakam 
ifade etmektedir, yapılacak iş bir emek mese
lesidir.... 

İHSAN YALÇIN (Tankın) - Kolay mı 
canım ?. 

ALİ RIZA ESEN (Devamla) Müsaade 
edin, zati âlinize arzedeyim. 

Bir köyde yapılan bir binadan o köyün hal
kı her an ve her zaman faydalanacaktır. 10 - 5 
kilometre yakında olan köy halkı aynı suretle 
ve zor zamanda oraya gelecek ve külfet ihti
yar edecektir, ancak bu bir nimetin mukabi
lidir. Lütfen mantıki düşünmek lâzımdır. On 
köy toplanacak, oraya maddeten yardım yapa
cak, bedenen yardım edecek, oradan oraya gi
decektir. Anadolu'nun her tarafı Ege mıtıta-
kası değildir. Ege'de ferahlık vardır. Takat 
Anadolu'nun içini de düşünmek lâzımdır. Hü
kümet bu tasarıyı Meclise göndermiş, Komis
yon da bu şekilde kabul etmiştir. Komisyonun 
noktai nazarı doğrudur, kabulünü rica ederim. 

MİLLÎ EfiİTİM BAKANİ KESAT ŞEMSET
TİN SJRER (Sivas) — Sayın Yüregir arkada
şıma ferahlık vermek için arzedeyim ki, böl
ge merkezinde yapılacak olan, ebe ve sağlık 
memuru evinden o bölge merkezindeki halk, 
diğer köyler halkından çok daha fazla istifade 
etmesine karşılık, mükellefiyetinde bir artma 
nıevzuubahis değildir. Kanunun tâyin etliği 
sn kadar gün çalışacaktır. Diğer taraftaki va
tandaş, kanunun hepsi için âzami had olarak 
tâyin etliği hudut dışında bir çalışma mükelle
fiyetine tâbi tutulacak değildir. Onun için bu 
avantaja mukabil her an ebeyi ve sağlık menııı-
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runu kendi yanlannda hissetmenin onlara bah
şedeceği kolaylığa, ferahlığa ve rahatlığa mu
kabil bunların çalışma mükellefiyet, bölgenin 
herhangi bir diğer köyündeki vatandaşın mek
tebi veya evi yapmak için ihtiyar edeceği mü
kellefiyetten daha fazla olmıyacaktır. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bir sual. 
Efendim, köylerdeki ebe, sağlık memuru 

ve .öğretmenler için ev satınalmması mevzuun
daki sözüme satınalmanm mümkün olabileceği
ni Komisyon ileri sürdü. Hükümet de aynı fi
kirde midir? 

MÎLLÎ, EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SÎRER (Sivas) - . Bendeniz de iştirak edi
yorum, tahkikatla bu ayarlanabilecektir kana
atindeyim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bir-
sual. 

Bir bölge merkezindeki köyde yapılacak ebe 
binasında bulunan ebe ve sağlık memurlarından 
o bölge dâhilinde olan diğer köyler de istifade 
edebileceği halde; neden onlar da o binanın 
yapılması külfetine iştirak etmesinler? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN ŞİRER (Sivas) — Sayın Alakant, ka
bil olduğu kadar bu vatandaşların zahmetleri
ni, külfetlerini azaltmak esprisi ile hareket edi
yoruz. Kendi bulunduğu köyden başka bir kö
ye gidip orada çalışmak yükünden vatandaşları 
kurtarmak istiyoruz. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Bir sual soraca
ğım. 

Kanunen otuz gün mükellefiyet tahmil edil
diğine göre, diğer köyler halkından fazla bir 
şey istemiyoruz diyorlar. Otuz gün çalışmakla 
bu inşaat ikmal edilmezse ne olacak? Mütaakip 
senede mükellefiyet tahmil edilecek mi? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Bölge merkezini 
teşkil eden. köylerin umumiyetle büyük köyler 
olacağını hesaplıyoruz. Sayın özsan arkada
şımla daha evvel vukubulan hususi mükâleme-
mizde de işaret etmişlerdi; coğrafi birtakım 
zaruretler mümkündür ki, bölge merkezi ola
rak küçük bir köyü seçtirsin. Fakat sureti 
umumiyede bölge merkezleri büyük olacaktır 
ve tabiatiyle birtakım ekipler yapılacaktır. 
çalışma mükellefiyetine tâbi yüz vatandaş var
sa,, tabiî hepsi birden teksif edilecek değildir. 
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Ekipler yapılacak ve bir ekip on gün, on beş 
gün çalışacaktır ve ondan sonra diğer bir eki
be sıra gelecektir. Onun için bölge merekzî it
tihaz edilen köylerin büyükçe köyler olacağını 
hesap ederek, bu mükellefiyet hudutları dâhi
linde okullarla birlikte bu evleri de yapabile
ceğimizi zannediyoruz. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; 
biraz evvel arzettiğim; yapılan binaların mül
kiyetini köyün şahsiyeti mâneviyesine ait ol
masıdır. Binaenaleyh o köye mülkiyeti verile
cek olan bir gayrimenkulun, civar köy halkı
nın imece ile gelip orada emek sarf etmesi doğ
ru olmıyacaktır. Bir de bunun idame masrafı 
vardır, aşağıki maddelerde gelecektir, idame 
mükellefiyeti halen 40 - 50 köyün mülkiyetin
deki memur evleri, sağlık memuru ve ebe evle
ri ve bölge okulu yapılacağına göre bundan 
hepsinin iştiraki ve bölge namına müşterek 
mülkiyet olması lâzımgelir ve ilerdeki masraf
lara da bunların iştiraki icabeder. Biz, iştirak 
değil, müstakil mülkiyete doğru gidiyoruz. Ve 
fertler üzerinde şahsiyet toplamak istiyoruz. 
Esasen bu köylerde muayyen olan 20 - 30 gün
den fazla çalısmryacaktır. Diğer köylerin teş
rik edilmesi hukukiyesi itibariyle iyi olmaz 
zannedivorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, 
önergeleri okutacağım. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Sevhan) — 
Millî Eğitim Bakanının beyanatı beni tenvir 
etti. Devlet ayrıca köylüye yeni bir şey tahmil 
etmediğine göre önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Pekâlâ tenevvür ettiğiniz için 
önergeyi geri alıyorsunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy okulu Öğretmen ve sağlık memuru ev-* 

1 erine ait yapı işleri için muhtelif kanunlarda 
yazılı maddelerin değiştirilmesi hakkındaki ka
nım tasarısının birinci maddesinin (A) fıkra-
siyle ikinci maddede yazılan (Vilâyet) kelime
sinin Anayasadaki deyimlere uygunluğunu 
sağlamak üzere, (Îl) olarak düzeltilmesini tek
lif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden birinci mad

denin altıncı bendinde yazılı ve «Köy Kanunu» 
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kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

BAŞKAN — Necmeddin Sahir Sılan'in ö-
nergesini Anayasanın terimlerine uyması bakı
mından kabul ediyoruz. Birinci maddede de 
«Onaylanacak» tâbiri vardır. Anayasa ve iç
tüzükte kabul ettiğimiz tâbir onaylama değil, 
onamadır. Onu da o suretle tashih ediyoruz. Bu 
önerge bu suretle kabul edilmiş oluyor. Yük
sek Meclisin bir muhalefeti yoktur. 

(Nuri özsan'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Arkadaşımız (B) bendinden «ve 

Köy Kanunu» kelimelerinin kaldırılmasını teklif 
ediyorlar, önergeyi dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Dikkate alınmıştır. 

KOMİSYON BAŞKANI REFİK AHMET 
SEVENGİL (Tokad) — Komisyona kelimesine 
lüzum yoktur. Buradan tashihini rica ediyorum. 
«ve Köy Kanunu» kelimelerinin çıkarılmasından 
ibarettir. 

BAŞKAN — Birinci maddenin (B) bendi 
şöyle olmuştur: 

b) Bu kanunun 5, 6 ncı maddeleri gereğin
ce köylü yurttaşların çalışma mükellefiyetleri. 

KOMİSYON BAŞKANI REFİK AHMET 
SEVENGİL (Tokad) — Efendim bu yapılan tâ-
dillere göre: «Bu kanunun 5, 6 ncı» kelimeleri de 
kalkmalıdır, onun yerine: «Köylü yurttaşların 
çalışma mükellefiyetleri» demek kâfi gelecektir, 
çünki biz ikisini bir camia halinde mütalâa et
miştik. 

BAŞKAN — O halde ne diyelim 
(Kalksın sesleri). 
BAŞKAN — Kalkması arzu ediliyor. 
REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 

Kalksın. Faidei zaide halinde kalsın. 
BAŞKAN — Bir mahzur yok kalsın. 
Maddeyi tadıl veçhile oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Her yıl yaptırılacak köy okul-
lariyle enstitü mezunu öğretmenlere, köy sağ
lık memurlarına ve köy ebelerine tahsis edi 
lecek evlerin ve köy enstitülerinin inşaatında 
kullanılacak tomruklardan orman içinde ve bi
tişiğinde bulunan ilçelerin ihtiyacı 3116 sayılı 
Orman Kanununun 19 ncu maddesine ve bu

nun dışında kalan il ve ilçelerin ihtiyacı da 
4274 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin son 
bendine göre Millî Eğitim ve Tarım Bakanlık
larının kararlaştıracakları esaslar ve fiyatlar 
dâhilinde Devlet Orman İşletmelerinin nakliyata 
elverişli istif yerlerinden sağlanır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar esasta söz almıştım, fakat yeterlik tak
riri kabul edilince sözümü ikinci maddede söyle
mek mecburiyetini duydum. İkinci madde or
mandan bahsediyor. Tarım Bakanı, ormandan ve 
orman idaresinin resmî müesseselere ucuz fiyatla 
vermiş olduğu miktarları burada tadat ettiler. 
Fakat ben bunları tamamiyle tesbit etmiş deği
lim. Yalnız orman işlerinden biraz anladığım 
için ve bir orman mıntakasmın Milletvekili ol
duğum için Tarım Bakanına bu madde dolayısiyle 
cevap vermek zaruretinde bulunuyorum. 

Arkadaşlar, bizim orman idaremiz o kadar 
kötü işlemektedir ki, bunu ancak orman mm-
takasmda bulunan insanlar görür ve bilir. 

Arkadaşlar; ormanın bu işletme işini orta
ya atan kanun meriyete girmezden evvel or
manlar kendi bulndukları vilâyetlerin aşağı 
yukarı bütün masraflarını çıkaracak kadar Dev
lete menfaat temin ederlerdi. Bugün ormanlar 
Devlet ve milletin basma âdeta dert olmuşlar
dır. İşte bunu ispat etmek için sizlere 1948 se
nesi bütçesini müzakere ederken kabul etmiş 
olduğumuz rakamlardan bahsedersem bu orman 
idaresinin Devletin başına ne kadar yük oldu
ğunu derhal anlarsınız. 

(Bu madde ile ne alâkası vardır sesleri). 
BAŞKAN — Lütfen mevzua geliniz. Bedel

li mi olsun, bedelsiz mi olsun? Dâva burada. 
Bunun hakkında konuşunuz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ta
rım Bakanı ormanların imha edildiğinden bah
settiler da ona cevap veriyorum. Köy mektep
lerine verilen keresteler dolayısiyle ormanlar 
imha edilmiş değildir. Ormanlar resmen imha 
edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar; orman idaresi mademki, 
diğer müesseselere meccanen veyahut az fiyat
la kereste veriyor, mekteplere de Köy Kanunu 
mucibince kereste vermesi lâzımdır. Binaena
leyh ormanlar bu mekteplere meccanen kereste 
verecek olursa, Millî Eğitim Bakanlığının koy
muş olduğu 10 milyon liradan tamamiyle isti
fade etmiş oluruz. Ve bu suretle köy mektep-
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İeri biran evvel bitirilmiş olur. Esasen Orman 
İdaresi Devletin bir müessesesi olduğuna göre, 
Devlet o keseden alacağı parayı diğer kese
ye verir. Zaten biz ona 14,5 milyon liralık bir 
parayı da bütçemizde ayırmış bulunuyoruz. 
Orman İdaresinin kendi senelik varidatı mil
yonlarca liradır. Onun için çok rica ederim, 
Tarım Bakanlığı bu hususta biraz samahat gös
tersinler, meccanen bunları köylüye versinler, 
köylüler bundan istifade etsinler, biran evvel 
mekteplerine kavuşsun ve maarif nurundan sü
ratle istifade etsinler. 

Bendenizin mâruzâtım bu ormandan alına
cak kerestelerin bedelsiz verilmesidir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, 
bedelsiz olarak tomrukların verilmesini teklif 

, eden arkadaşlarınızdan birisi de bendenizim, 
bunun sebebini izah edeyim. 

Şimdi tasarının umumu üzerinde konuştu
ğum zaman da işaret ettiğim gibi, üç esas üs
tünde durmak lâzımdır demiştim. 

Bir sosyal adalet: Köylü ilkokulları şehrin 
ilkokulları ikiliği kalksın, bu bir prensiptir ama, 
bir prensiptir ama bir tasarı halinde Millî Eği
tim Bakanlığı bugünkü demokratik esaslara ve 
Anayasaya uygun olarak getirsin ricasında bu
lundum. 

İkincisi de bu tomrukların bedelsiz olarak 
verilmesidir. 

Üçüncüsü de yine önerge takdim ettim, nak
liyatın, ulaştırmanın da bedelsiz olarak yapıl
masıdır. 

Sebebini arzedeyim arkadaşlar: 
Halen memleketimizde 22 bin köyün ilkokulu 

enstitü mezunlarına bina bir de merkezleri, 40 
köyde bir olmak üzere sağlık ebeleri ve sağlık 
memurlarına ev yapılacak. Bundan başka köyle
rin KÖy Kanunu mucibince yapmaya mecbur ol
dukları ihtiyar heyetleri odaları, köy konakları, 
varsa köprüleri ve bilhassa su ihtiyaçlarını kar
şılamak için bizzat suyu getirmeleri ve kendi ken
dilerini idare etmeleri yüzünden büyük masraf
lara mâruz kaldıkları cihetle bu baskıyı biraz 
daha hafifletmek yolunda Devlet elinden yardı
mın tam ve mütekâmil, kemaline masruf olması 
noktasına matuf idi ve halen de odur. 

Şimdi evvelâ Hükümet tarafından gelen mad
dede bu komisyonun kabulettiği maddeden daha 
faydalı bir şekil vardı. Çünkü bu maddede 3116 
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sayılı Orman Kanununun 19 neu madflLesi muci
bince tarife bedeli alınmaksızın rampalarda tom
rukların verilmesi idi (ki bu tarife ağacın ka
imen kıymetidir, ayakta kıymetidir. Bundan 
gayri kesmesinden başlıyarak rampaya ge-
linciye kadar bütün masraflar verilsin. 
bu masraflar işletme masrafı olarak tesbit edi
lenlerdir. Bu maddede işletmeye açılan veya 
açılmıyan yerler civarındaki köyler alelıtlak dâ
hildi. Halbuki yeni kabul edilen şekil maalesef 
4274 sayılı Kanunun 24 ncii maddesi ki, işletme
ye açılmıyan orman mıntakaları olan yerlerde 
tarife bedeli alınmamak suretiyle kes
sinler, götürsünler. Şimdi • Devletin top
lu olarak teşkilâtiyle rampaya getirip 
işletmeleri vasıtasiyle masrafı daha derii 
toplu olduğu için az olan bir kısım var ki, işlet
melerin olduğu yerdeki civar halk veya oradaki
ler istifade edecektir. Bir de bunun dışında ka
lan kendi kendine gidip götüren, ağaçları kes
mek için vaktini zamanına, gününü, çalışma za
manlarını ki, bu Mart ve Eylül aylarına tesa
düf eder, gidip oralarda çalışmak suretiyle da
ha çok pahalıya malolacak şekilde, ikiye ayırmak 
suretiyle, köylülere orman müşkülâtını bir kat 
daha artırarak zarar veren kısım hâsıl oluyor. 
Binaenaleyh tasarı bunu lehe değil aleyhe tes
bit etmiş bulunuyor. Bu noktaya işaret ettikten 
sonra; niçin bedelsiz verilsin? Arkadaşlar, 20 000 
köy olarak kabul ettiğimiz takdirde, her köy 
okulunun diğer teferruatı için lâzımgelen keres
teyi Millî Eğitim Bakanlığı 43 metre küb ola
rak kabul etmiştir. Bu işletmelerdeki kereste
nin beher metre kübünün maliyeti 70 liradır. 
Bu 70 lira üzerine 15 lira muamele vergisi, 28 
lira biçtirme, 20 lira da nakliye masrafı olmak 
üzere kerestenin maliyeti metre kübü 133 liraya 
malolmaktadır. Şu vaziyete göre işi rakam üze
rine tesbit edersek bir köydeki inşaat için 133 
lira kereste bedeli verileceğine göre 5433 lira 
gibi bir tomruk bedeli vermiş olaeağız. 

Senede okullara 73 bin metre küb kereste 
verileceğine nazaran 9 709 000 lira köylünün 
okul inşaatından tenzil edilecek demektir Bunun 
hesabı: Her köy için 73 bin metre küb kereste 
lâzım. 70 liradan tomruk. 5 110 000 lira eder, son
ra beher metre küb kereste nakil ücreti 20 lira
dan ki şöyle hesap edilmiştir; yurt dâhilinde va
sati olarak kerestelerin sarf mahalline gitmesi için 
500 kilometre hesap edilmiş beher kilometre için, 
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6,75 kabul edilmiş ve 20 lira nakil masrafı he
sap edilmiş. Şu halde 73.000 metre kübün 
1 460 000 lira nakil masrafı var. 

Sonra Muamele Vergisi beher metre kübde 15 
liradır. Biçtirme de 28 dir bunların da tutarı 
S139 000 liradır. 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — Muamele Vergisi yoktur, yalnız 
tomruktur, hesabınızda yanlışlık var. 

H U İ J Ü S Î ÖEAL (Denizli) — Bu hesabı Mülî 
Eğitimden aldım, belki yanlıştır ehemmiyeti yok 
15 lirayı düşebiliriz. 

Yekûn olarak, vereceğimiz paradan tenzil et
tikten sonra, 10 milyon liradan 291 000 lira ka
lır» Bunun içinden 6 milyonunu alırsak, biçtir
me bizim masrafimiz olsun muamele vergisi de 
olmasın nihayet 4 milyon liraya inmektedir. Bu 
da Hazinenin sağ .cebinden sol cebine gitmektedir. 

Şimdi) burada açıklandığına göre, bir okul 
inşaatı asgari 15 000 liradır, 5 000 küsur lirası 
doğrudan doğruya masrafa gitmektedir. Köylü
ye yardım yapalım derken bunlar nakil masrafı 
da ele alınınca nasıl 10 milyon liranın 6 milyon 
] irası gidiyorsa köylüye yapılacak olan yardım 
da 15 milyon içerisinden nihayet nakit olarak 2 
bin lira ancak düşmektedir.. Halbuki bu bize sür
atle başarılması lâzımgelen Millî Eğitim Bakan
lığının pılânmm tahakkuku için lâzım gelen fay
dayı sağlamamaktadır. 

İkinci sebep demin arzettiğim gibi asgari 
fiyat üzerinden köylüye bu şekilde bedelsiz veril
menin faydaları şudur ki, köy evleri konakları 
muallim evleri yapılacaktır masraflara yardımı
mız köylünün süratle kalkınmasını da temindir. 
Sayın Tarım Bakanı dediler ki, ormandan bedel
siz olarak verilmesi, bir taraftan memlekete 
fayda sağlarken diğer taraftan memleketi çöle çe
virmektir. önergeyi veren arkadaşlar bunu unut
muşlardır. 

Fakat arkadaşlar, ormanın bir memleketin 
süsü olmaktan başka, bir memleketin yağışını te
min eden ve memleketin hayatiyetini tamamiyle 
temin eden ve dünyanın her yerinde belki nüfus 
başına 1,5 hektar orman düştüğü bizce malûm 
iken bizde yarım hektar bile düşmediği belli ol
duğu halde, köylülerin her türlü zirai kalkınması
nın temeli olan ormanı tahrip etmeyi düşünmek 
asla varidi hatırınız olmamıştır. Yalnız şunu ha
tırlatmak borç olmuştur: 20 ye yakın Orman 
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Kanununun iyi tatbik edilmemesini teşkilâttaki 
bozuklukta aramalıdır. Ne bu teşkilâtta depolar 
yapıldı, ne de kışm çırılçıplak olan zavallı köy
lüler düşünüldü, ne de evi ve sairesi ele alındı. 
Tahrip oldu ise onların ihtiyaçlarınıj karşıla
mak için linyitlere, maden kömürlerine ve diğer 
vasıtalara müracaat ederek vaktiyle harekete 
geçmememiz olmuştur. Aynı zamanda unutma
malıdır ki, ormandan bu kerestenin bedelsiz 
verilmesi demek, ormanm tahribi demek değil
dir. Bu başka bir konudur. Ormanın yetiştirilmesi 
için teşvikler, tergipler, ormanın muhafazası 
için onlara mükâfatlar lâzımdır. Çünki her yeri 
kıskıvrak bağlamaktansa halkı o hususta tenvir 
etmek, ona göre sevketmek lâzımdır. Köylüye 
bedelli veya bedelsiz verilmesi tahrip mahiyetini 
tazammun edeceğini şüphesiz Yüksek Meclisiniz 
varit görmiyeçektir. 

Yalnız arkadaşlar burada mevzuubahis olan, 
benim köylerim ilk okulunu yaparken bana lâzım 
olan keresteyi Hükümet ve başkası nasıl olsa ve
recektir. Fakat Bakan burada diyor ki; parası 
ile verilsin. Evet komisyon raporunda bunun bu 
şekilde kabulü sebebi iki noktaya istinadetmiştir. 
Birisi, katma bütçe ile idare edilen Orman Genel 
Müdürlüğünün üç veya beş milyon lira gibi bir 
parasının verilmemiş olması, onun teşebbüslerini 
akamete uğratır ve bütçesinin tevazününü kay
bettirir. 

İkincisi; bütçe esasları ve Sayın Bakan 
tadat ettiler, 500 bin metrekübün ne suretle 
tevzi edildiği cihetidir. 

Arkadaşlar, Devlet kendi mülkiyetine dâ
hil olan tesislere bedelli olarak verir, bu, bir 
prensip kararıdır, doğrudur. Fakat köylerde 
yapılmakta olan bu binaların köylüler tarafın
dan yapılması aslen kabul edilmiştir, mülkiyeti 
onların üzerinedir. Birinci maddenin son fık
rasında, nasıl ki, yardım denmiştir. O halde 
Devletinkisi burada yardımdır. Binaenaleyh 
yardım olduğuna göre, yardım da mutlaka 
bedelli, alışveriş şeklinde yapılması prensipi 
kabul edilmiş olmaz. Biz o prensipe köyün 
mülkiyetine girdiği için dâhil değiliz, yardım 
bedelsiz olursa bir şey çıkmış olmaz ve ana pren
sipe aykırı düşmez. 

Bugün bedel meselesinde bir bütçe muvaze
nesi meselesi vardır. Katma bütçe iki şekilde 
idare edilmektedir. Bir, işletme masrafı % 10; 
bir de bakiyenin müzayede ile satışıdır. Sayın 
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Bakan 500 bin metrekübten, 62 metreküb ke
reste satış için kalmıştır; gerisi Devlet mües-
sesatından şuraya, buraya verilmiştir, bunu da 
Millî Eğitime verirsek tamamiyle kalacağız, bu
yurdular. Bu, belki doğrudur. Buna bir şey 
demiyorum. Evet, yalnız biz Komisyonda şöy
le demiştik; iki şekilde: Evvelâ işletme mas
raf iyle masrafını çıkaran, ikincisi kalan ke
resteyi müzayedeye vererek 70 liraya maliyeti, 
rampada meydana gelen tomrukları tüccarlar 
arasındaki müzayedede 100 -110,120 -130 ilâhiri 
liraya satışına göre, arz ve talebe göre yük
selen bu kıymet üzerine ilkokul dâvasında tah
sis edilecek olan, senede 73 000 metreküb ke
restenin işletme masrafını, tarifede salâhiyet
leri olduğunu zannediyorum, katî bilmiyorum, 
% 10 üzerine zam edilerek, tomruk yardımı
nın, bütün memleket çapında fiyatlar üzerine 
tevziinde bir mahzur olmıyacağı, aynı zaman
da bunun müzayede neticesinde elde edilecek 
olunan paralarla da karşılanabileceği ve bina
enaleyh Devlet müessesatı için bu kadar feda
kârlık yapan ormanın köy okulları inşaatında 
da 10 - 15 senelik bir programla bir an evvel 
her şeyin temli, daha doğrusu memlekete gir
mek istiyen her türlü fenalığı önliyecek olan, 
köylünün bir an evvel ilk tahsile kavuşması ar
zunu izhar etmiş olmakla ve bunun tahakku
kunu istemiş olmak neticesi önerge vermekle 
çok sevdiğimiz ormanların harabiyetini ve on
ların mahvolması, memleketin çöle dönmesini 
her halde istemedik; bununla kastımız; onu 
kucağımızda bastığımız kadar, kendi yavru
larımızı da bir an evvel bu ilktedrisata kavuş
turmak için biz bu önergeyi verdik. Millî Eği
tim dâvasında çok yeri olan ve hakikaten dün
ya camiasında yüksek mevkiini alması icabe-
den bu Devletin bir an evvel ilerlemesi hedefi-
le verilmiştir. Bedelsiz verilmesinde nihayet, 
işletme masraflarına ve satışlara zamla zarar 
yapılmaz. Prensipe de muhalif değildir. Or
manda tahribat da mevzuubahis olamaz. Bir 
an evvel bu işin kanununun çıkarşlmasını ve 
fakat bedelsiz olarak verilmesini bendeniz öner
gemi teyiden rica ediyorum. 

ALI KEMAL YÎĞÎTOĞLU (Amasya) — 
Sayın arkadaşlarım; ikinci maddenin müzake-

^ resi münasebetiyle konuşan arkadaşlarımı din
lerken, 1937 tarihinde Yüksek Meclisin çıkarmış 
olduğu Orman Kanunu ve bu kanunun çıkarıl-
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masına âmil olan mühim sebep ve prensipleri 
düşündüm. Orman Kanununda en mühim pren
siplerden bir tanesi, bu memlekette ormanların 
mütemadiyen tahribine sebep olan cibali mu
baha zihniyetinin ortadan kalkmasıdır. Cibali 
mubaha zihniyeti demek; ormanların, su ve ha
va gibi, herkesin istifadesine açık bulunması 
demektir. Herkesin dilediği gibi bu tabiat ver
gisinden ve insan emeğiyle yetişmiyen bir istih
sal şubesinden istediği gibi istifade etmesi de
mektir. 1937 tarihinde çıkarılmış olan kanun 
her şeyden evvel memlekette ormanların tahri
binde büyük mikyasta âmil olan bu cibali mu
baha zihniyetini, ortadan kaldırmıştır. Bilhassa 
1937 tarihli Orman Kanunu, ozaman meccani 
intifa usulünü ortadan kaldırmıştır. Yalnız or
man civarında bulunan köylerin asgari tarife
den istifade etmesi için kanuna bazı hükümler 
konmuştur. Bundan sonra köylünün bazı şeyler
den istifade etmesi, meselâ mektep ve saire gibi te
şebbüslerinin meydana gelebilmesi için de asgari 
tarife üzerinden bunlara kereste verilmesini ka
bul etmiştir. 

Arkadaşlar, bundan başka Orman Kanunu
nun koyduğu ikinci bir prensip de ozamana ka
dar iltizam yoliyle işletilen ormanların, Devlet 
tarafından işletilmesini kabul etmiş olmasıdır. 
1937 den 1948 tarihine kadar tatbikat, aradan 
10 senelik bir intikal devresi geçtikten sonra 
tamamen bu şekilde cereyan etmiştir. Yalnız 
bendeniz görüyorum ki, 1937 tarihli kanun çık
tıktan sonraki zamanlarda sanki ozaman 1937 
de bu kanunun çıkmasını icabettiren sebepler 
azalmış gibi hareket edildiğini görüyoruz. 
Yani ormanların intifam! meneden hükümler 
sonradan tesis edilen, tedvin edilen kanunlar
la yeniden ihya edilmiştir. Kendi kendime so
ruyorum? Arkadaşlarımın da benim gibi dü
şünmelerini rica ediyorum. Acaba o tarihten 
bu tarihe kadar bizim orman vüsatlerimiz 
arttı mı? Çalı halinde olan ormanlar yüksek 
koru haline mi intikal etti? Bilâkis ozaman-
dan bu zamana kadar; maalesef mücadelede 
yapılmış olmasına rağmen, aynı zihniyet devam 
etmiştir. Ormanlar yine bazı tahriplere sahne 
olmuştur. Bu itibarla bendeniz bu madde mü
zakere edilirken ormandan, velev gayet mühim 
olan köy okulu inşası için dahi olsa, meccanen 
kereste verilmesinin prensip bakımından şid
detle aleyhindeyim. Kaldı ki, şu ikinci madde 
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ile konmuş olan hükümler bize iki şeyi temin 
ediyor. Birisi; orman içinde veya bitişiğinde 
bulunan köylerin mekteplerinin yapılması 
için lüzumlu olan tomruğun meecanen veril
mesi. Halbuki Orman Kanunu hükümlerine gö
re hiç bir yere parasız ormandan bir şey veril
memesi lâzım idi. Bunu nasıl yapıyor burada. 
meecanen ne veriyor tomruklar. Nasıl meeca
nen veriliyor? Ormanın içerisinden ağacın ke
silmesi ve istif yerine kadar o kesilen ağacın 
nakliyesi vardır. Bunu biz evvelce kabul etti
ğimiz kanunla Devlet işletmelerine verdiğimiz 
için yarın meecanen ağacı versek dahi tabiatiyle 
onun kesilme ve nakliyesi masraflarının bu ida
re tarafından isteneceği aşikârdır. 

Bunu da ona hedava yaptırdığımız zaman 
yarın karşımıza gelerek para mı verin diyecek
tir, o da bunun hakkıdır. 

ikinci mesele aynı zamanda orman hudut
ları dışında olan ve 1937 tarihli Kanunla 
kendilerine aşağı tarife ile de olsa intifak hak
kı bulunmıyan köylerimiz için yine büyük bir 
fedakârlık yapılmış oluyor- Buna mukabil 
kesme, taşıma masrafı diye Orman Umum Mü
dürlüğümüzün bu işi yapmaktan mütevellit-ma
liyete müessir olan bir unsur daha vardır. 
Onun için kanaatimce buradaki ikinci madde 
ile Orman Umum Müdürlüğü fedakârlık yap
mıştır. Bu fedakârlık hattâ 1937 tarihli ka
bul edilmiş ,elan Orman Kanununun prensip
lerine tamamiyle mugayirdir. Bundan fazlasını 
istemek, hakikaten sayın Tarım Bakanının 
konuşurken söylediği söze iltihak ederim, bir 
şeyi yaparken diğer bir şeyi yıkmak demektir. 
(Doğru doğru sesleri). 

TARİM BAKANI TAHSİN COŞKAN 
(Kastamonu) — Sayın arkadaşlar; demin ma
ruzatta bulundum. Kendisini şimdi burada gö
remediğim bir arkadaşım bir önerge verdi. Mek-
teblere parasız tomruk vermekle ormanlar na
sıl körleşir diyor. Parasiyle vereceğim zaman 
o parayı alır ve mevcut ormanlarını daha ziya
de tevsi eder, imar eder, parası olmadığı zaman 
ise ormanın mevcudu daha azalır. Mânası bu-
dur. 

Sonra sayın Sinan Tekelioğlu arkadaşım; 
orman idaresinin bütçesinin nasıl olduğunu 
zannederim bilmiyorlar, bilmiyebilirler. Buraya 
hazineden para verilmez. Orman Umum Mü
dürlüğü bütçesi son senelerde 14 milyondur 
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ki, onu da işletmelerden almaktadır. Bir de or
manların işletmesine ait masraflar vardır. Onu-
da orası vermektedir ve nihayet arz ettiğim gi
bi, yıllık istihsal kabiliyeti beş yüz bin metre 
mikâbından ibarettir. Resmî dairelere tahsis 
edilenler çıkarsa halka 60 bin metre mikabı 
kalıyor. Buna da meecanen verirsek şu halde 
ormanlar nasıl ihya edilir, nasıl muhafaza edi
lir; nasıl teşcir edilir. 

Bir arkadaşımız dedi ki, bir cepten alıp diğer 
cebe koymakdan ibarettir. Öyle değildir, arka
daşlar Merkez Bankasına gidip bana para ver di-
yebilinniyiz? Her teşekkül bir kanunla bağlıdır. 
Orman idaresi de mülhak bütçe ile idare edilir 
ve bir kanunu vardır. Maliye bana para ver
mez. Para istiyorsanız başka yerlerden bulu
nuz. Bunu mutlaka ormanın sırtına yükleme
nin mânası yoktur. Ormana civar köyler ve 
ona bitişik kazalara zaten verilmektedir. Bir de 
bunu heyeti umumiyeye teşmil edip 20 - 30 bin 
köye bedelsiz verecek olursak buna bütün Tür-
yo'nin ormanları kâfi gelmez. 

Bir de cibali mubaha meselesi vardır. Bu ke
lime, 1885 senesinde İstanbul Şûrayı Devletine de 
yapılmış olan bir nizamname vardır ki bu 1937 
tarihine kadar devam etmişti, bu nizamnameye 
bir madde koydular ve ona, cibali mubaha de
diler. işte o cibali mubaha zihniyeti, 1885 ten 
1937 ye kadar, mevcut olan ormanları tahrip 
etmiştir. 

Sayın Yiğitoğlu'nun dediği gibi, bu kanun 
1937 tarihinde 3116 sayılı bir kanun olarak çık
tı ve cibali mübahayı tamamen kaldırdı. Ara
dan 1937 den bugüne kadar geçen 11 sene sonra 
başka bir tâbirle, Büyük Meclis cibali mübahayı 
ihya etmeyi elbette istemez. 

Bu itibarla mektep yapılacaksa bunun para» 
sim bütçesinden verir, bunun mutlaka orman
ların üzerine yeni bir külfet olarak yükletilme-
mesini rica ediyorum. Hükümet Komisyonla mu
tabık olarak, hem mekteplerin yapılmasını ve 
hem de ormanların muhafazasını derpiş etmiş 
bulunmaktadır. Esasen verilecek olan kereste
ler müzayede ile verilmiyecektir, asgari fiyatla 
verilecektir, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım 
Bakanlığı* her senenin ihtiyacını yanyana gele
rek tesbit edecektir ve yerlerini göstereceğine 
dair ayrıca bir fıkra da konmuştur. 

Bu itibarla Millî Eğitim Bakanlığını, Hûkü-
j meti ve beş komisyondan teşekkül eden Geçici 
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Komisyonu bu hazırlanan şekil tatmin etmiş 
bulunmaktadır, onun için bu teklifin kabul edil
meyip, mutabık kaldığımız şeklin kabul edilme
sini rica ediyorum. (Nisap yok sesleri) 

ŞAHÎN LÂÇtN (Afyon Karahisar) — 90 ki
şi var. Ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — O y a sunulacak bir şey yoktur. 
Emin Soysal. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim Sayın 
Tarım Bakanını dinledim. Ali Kemal bey arka
daşımızı da dinledik. Ormanı tahrip edelim, 
ortadan kaldıralım diye bir teklifte bulunmu
şuz gibi bize hücuma kalktılar. Böyle bir şey 
yok arkadaşlar. Ormanların korunması, orman
ların geliştirilmesi, büyütülmesi işi mühim bir 
iştir. Başka zaviyelerden de görülmesi lâzımdır, 
ileride ayrı ayrı bir mevzu olarak bunu ele ala
cağız. 

Sayın Tarım Bakanı, sözleri arasında; biz 
yeni bir Orman Kanunu getirdik, burada istim
lâk için 20 milyon liraya yakın para vereceğiz 
dedi. Hangi istimlâk için? Bundan evvel bir kı
sım ormanlar istimlâk edilmiş, parası verilmiş, 
artık mesele halledilmiştir. Yeniden bunlara 
para vermek için meveut bir kanun teklifi oldu
ğunu ve o kanun teklifini henüz Heyeti Umumi-
yeden geçmediği halde, kabul edilmiş bir kanun 
gibi sözlerine destek olarak kullanıyorlar, öyle 
şey olur mu arkadaşlar? Ormandan senelerce 
geçinmiş/zengin olmuş, sonra parasını almış olan 
adamlara yeniden para vermek doğru, mudur? . 
Bu ormanları onlar mı dikti, bunların dibine 
su mu döktüler? Bunlara para verme teklifi ile 
geliyorsunuz da, bizim yaptığımız teklifi orma
nı baltalama mânasında niçin anlıyorsunuz ? Me
selenin kökü buradadır, bunu halledelim. Biz 
teklifimizde dedik ki ; Arkadaşlar izah ettik, 
hesabını verdik size, ben rakamla konuşurum, 
katî ve müsbet konuşmayı severim. Bu işde üç 
milyon lira açık kalacaktır. Bu üç milyon lira 
açığı nasıl kapayacaktır? Şimdi b k diyoruz k i ; 
Hükümet olarak ya siz bu üç milyon lirayı bu
lun, verin, yahut da mevcut ormandan kereste 
verin, üç milyon lirayı veremeyiz, onu da vere
meyiz, ne yapacağız? Prensip olarak da ilân 
ediyorsunuz, köylünün mektebini Hükümet yap
tıracak, parasını Hükümet verecek. Bu ilân ne, 
bu para yok ne? Yetişir artık köylünün çektiği 
sıkıntı. Bu mesele çok mühimdir. 
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îkinci ana meseleye gelince; köylünün maa

rifi işi zannedildiği kadar hafiflenerek bir iş 
değildir. Köylü bu seviyede kaldığı takdirde, 
teşkilâtı iki misline de çıkarsanız ormanı koru
yamazsınız. Evvelâ ormanı köy çocuğuna sev
dirmek, köy çocuğuna ormanı korumayı, orman 
yetiştirmeyi öğretmek lâzımdır. Bütün dünya 
milletleri bu yoldan gitmiştir. Biz bu yolları 
bırakıp palyatif tedbirlerle ormanı korumaya 
çalışıyoruz. Bu ayrı bir mevzudur, onu ayrıca 
arzedeceğim. Biz bu mühim konuyu görüşür
ken, Hükümet olarak, iki Bakan burada, bu 
mevzuda, bu mühim mevzuda isterim ki Başba
kan da bulunmalı idi. Ya üç milyon lirayı bulun, 
yahut da bir başka çare arayın. Biz bu noktada 
düşünüyoruz. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Arkadaşlar, Ali 
Kemal Yiğitoğlu, bendenizin söyliyeceklerimin 
bir kısmını evvelce bildirdiler. Yani maksadım 
3116 sayılı Orman Kanununun esas maksadı, ru
hu, katiyen bedelsiz, parasız orman vermek de
ğildir. Ondan gaye köylünün veyahut köyde ke
reste ticaretiyle iştigal eden kimselerin veya köy
lerin mektep, hattâ çiftliklerin, ahır ve saire 
gibi ihtiyaçları ile beraber yangın ve seylaba 
duçar olanların asgari tarifeye tâbi tutulacak
ları, serbest piyasada satılan tomruk, kerestenin 
ne fiyata tâbi olacağı belirtilmekte ve bu kanu
nun içinde katiyen bedelsiz olarak kereste vermek 
mefhumu bulunmamaktadır. 1937 yılında kabul 
edilmiş olan ve bu ruh, prensipe dayanılarak 
Yüksek Meclisinizce onanmış plan kanuna istina
den idare heyeti kurulmuş, yani Orman Umum 
Müdürlüğü teşkil edilmiştir. Bu Umum Müdür
lüğün vazifesi, iki türlüdür: Birisi, âmme hiz
metidir, diğeri de mevcut olan ormanların 
kanunun zikrettiği yani tomruk haline getirilmek 
şartiyle işletilmesi iktisadi bir mevzudur. Hükıtıi-
yeti şahsiyesi yani tüzel kişiliği ve kendisine mah
sus kurulan plânı, programı, bütçesi ve bilançosu 
bulunan bir müessesenin kendi gelir ve giderine 
göre uydurup tanzim ettiği idaresini herhangi 
bir kanunla geri bırakmak yani bu iktisadi te
şekkülün işletmesine diğer bir kanunla bu 
işletmenin muntazam bir surette gitmemesine 
sebep olmak doğru olmasa gerektir. 

, Arkadaşların bir kısmı; sağ cepten sol cebe 
diye telâkki ediyorsa da biliyorsunuz ki, arkadaş
lar, hiçbir daire diğer bir daireden bedelsiz 
hiçbir hizmet bekliyemez. Devlet Demiryolları, 
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Devletin diğer bir işini yapmak için para aldığı 
gibi, Denizyolları da alır, Postane de alır. Hal
buki geçici komisyonda Hükümetle mutabık ka
lınmış hattâ Tarnn Bakanlığı bir fedakârlık da 
göstermiştir. Eğer yapılan hesaplara göre 73 
bin metre küb lazımsa bunun piyasa bedeli, 68 
lira olduğuna göre tutarı, beş milyona yaklaşır. 
Şimdi Hükümetin daha doğrusu Tarım Baka
nının Millî Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak tesbit 
edeceği bedel kereste bedeli olmayıp nakliye ve 
kestirme masrafı da olduğuna göre beher tomruk 
32 liraya düşecek demektir. Şu hale göre piyasa
dan alınırsa yarı yarıya fiyat farkı verilecek de
mektir. Bu vaziyette 5 milyondan yarısı düşü
lüyor ve bu suretle köylümüzün kalkınması ba
kımından Orman.Genel Müdürlüğünün kendi pa
yına düşen hayırlı bir fedakârlığı telâkki edil
mesi lâzımgeliyor. Aksi takdirde 14 milyon li
ra kadar bütçesi bulunan ve yine 70 milyon lira 
sermayesi bulunan işletmelerin yalnız kendisinin 
beş milyon lira fedakârlıkta bulunması, insafla 
kabili telif değildir. Bu fedakârlık yalnız bu 
sene için değildir. Bunun gelecek senelere de 
teşmil edileceğini düşünecek olursak bu her yıl 
artacak demektir. Bir kere 3116 numaralı Ka
nunun ruh ve maksadına aykırı bir şekle gitmiş 
olmamak için geçici komisyonun teklif etmiş 
olduğu metni kabul etmek yerinde olur ve bun
dan böyle de kötü yollara bir başlangıç teşkil et
memesi yüzünden herhalde geçici komisyonun 
teklif ettiği şekilde ikinci maddenin kabulünü 
ben de rica ederim. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Ben de Ali Rıza 
adaşımla aynı mütalâadayım. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim; hem va
kit geç, hem zannediyorum ki, vaziyet aydınlan
mıştır. Bendeniz kısa bir mülâhaza arzedeceğim : 

• Bizi zaman zaman memleketin başta gelen 
dertleri meşgul ederken, biraz hissiyatımıza mağ
lup olduğumuzu zannediyorum. Halbuki daima 
hissiyatınııza galebe çalarak mantıkin ve hesabın 
bize hâkim olması gerekir zannediyorum. 

Hatırlıyorum; yer sarsıntısına mâruz olan 
vatandaşlara yapılacak yardımlar mevzuubahis 
olduğu zaman, hattâ İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin demirinin ve çimentosunun bedava veril
mesi gibi noktai nazarlar ileri sürüldüğü olmuş
tu. Fakat bunun imkânsızlığı karşısında döndük, 
ötedenberi anane halinde kafamıza yerleşen 
Cibali mübahaya da müracaat ettik, parasız 
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orman verelim dedik. Gerek Komisyonda, ge
rek Yüksek Heyetinizde uzun uzadıya bu me
sele konuşulduğu zaman, nihayet bunun mül
hak bütçe halinde idare edilmekle beraber bir 
bilançosu olduğu ve nihayet iktisadi bir Dev
let Teşekkülü mahiyetinde olan bu idarenin 
böyle bir istisnai vaziyette bedelsiz kereste 
verdiği takdirde yarın fena neticelerle bizi 
karşılaştırabileceği ve bedavacılığa alıştırılmış 
olacak olan bu müessesenin hesap vermek mev
zuubahis olduğu zaman hakikaten kendisini 
mazur gösterecek bir vaziyette olacağını müta
lâa ederek gerek Komisyon ve gerekse Hükü
met ozanıan bedelsiz verilmemesi cihetine git
mişti. Bu ormanlar kendi kendine vücut bul
muş olsa bile, biz bugün bunu sahiplendirmek 
yoluna girmiş bulunuyoruz. Hattâ yerine yeni
lerini ve daha çoklarını ikame etmek mecburi
yetindeyiz. Binaenaleyh bedavacılığa gidersek 
fena bir bad'at yaratmış olacağız ve aynı za
manda masebakta ittihaz edilen kararlara ay
kırı bir karar vermiş olacağız. Yarın hastaha-
ne, yol ve kömür için de aynı şekilde bedava 
kereste verme gibi vaziyetlerle açılacak çığıra 
gidersek, endişe ederim ki, orman idaresinde 
takip ettiğimiz gayeden uzaklaşmış olacağız.Bu-
nıı bir hâtıra olarak arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ikinci mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

Maraş Milletvekili Denizli Milletvekili 
Emin Soysal Hulusi Ora! 

Madde 2. — Tler yıl yaptırılacak köy okııl-
lariyle enstitü mezunu öğretmenlere, köy sağ
lık memurlarına ve köy ebelerine tahsis edile
cek evlerin ve köy enstitülerinin lüzumlu ke
reste tomrukları Millî Eğitim ve Tarım Bakan
lıklarınca kararlaştırılacak esaslar dairesinde, 
DeA'let Orman işletmelerince, nakliyata elveriş
li istif yerlerinden bedelsiz olarak verilir. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sa
yın Tarım Bakam biz üç milyon lira daha bu
lacağız, söz veriyoruz dedi. Bu söz üzerine tek
lifimden vazgeçiyorum. (Bravo sesleri). 

HULUSİ ORAL (Denizli) —-. Arkadaşlar, 
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kanun, önümüzdeki 8 aylık bir müddet için 
hazırlanmış bir kanun değildir. Kanun, ana bir 
prensip kurmaktadır. Ben teklifimden vazgeç
miyorum. Evet bu sene için kolaydır, fakat 
öbür sene ne olacaktır? Onun için reye konma
sını rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Nazarı dikkate alanlar... 

Dr. MÎTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Na
sıl oya koyarsınız? Nisap yoktur, 100 - 110 kişi 
vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, yoklama 
yapalım. 

5.1948 0 : 1 
Çoğunluğun olduğunda tereddüt olunuyor, 

zaten tasarının diğer kısımlarının çıkmasına 
imkân yoktur. Müsaade ederseniz bu önergeyi 
oya sunma keyfiyetini gelecek Birleşime bıra
kalım ve müzakereye devam edelim. 

Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Yarın içtima 
edelim. (Yarın devam edelim sesleri). 

BAŞKAN —• Arkadaşlarımızın haberi yok
tur, yarın toplantı yapılamaz. Çoğunluk oldu
ğunda tereddüt olunuyor. Binaenaleyh, Pazar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi
me son veriyorum. 

Kananma saati : 19,40 
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