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1. - OEÇBN TUTANTK ÖZETİ 

İzmir Milletvekili Ekrem Oran'm, şeker fi
yatına yapılan zamma dair olan sözlü sorusu, so
ru sahibi bu Birleşimde de hazır bulunmadığın
dan düştü-

Sivas Milletvekili Beşat Şemsettin Sirer, or
manların korunması, vatandaşların yakacak ih
tiyacı, dışardan gümrüksüz olarak kereste ve ma
den direği getirilmesi hakkımdaki sözlü sorusunu. 
verdiği bir önerge ile geri aldığını bildirdi* 

Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, Orman 
Kanununun uygulanması ve orman işletmeleri
nin çalışmalarına dair olan soslu sorusuna, Ta
rım Bakanı Cavid Oral cevap verdi* 

Afyon Karaıhisar Milletvekili Kemal özço 
ban'ıın, ara seçimleri sırasında içişleri Bakanı 
tarafından verilen şifreli genelge hafcfcıiKlaki 
sözlü sorusuna, İçişleri Bakanı Münir Hüsrev 
Göle cevap verdi-

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten 'in, Ça
talca İlcesine bağlı Kestanelik ve Oklalı köyleri 

1. — Trabzon Milletvekili Mustafa Kesit Ta-
rakyıoğlu'nıuı, Trabzon halkının mısır ihtiyacı
na dair olan sözlü sorusu, Ticaret Başkanlığına 
gönderilmiştir. 

2. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, Yol 

Tasan 
1.— Başbakanlık Kuruluşu hakkındaki 4443 

sayılı Kanuna bağlı cetvele 4952 sayılı Kanunla 
eklenen kadroların kaldırılmasına dair Kanun 
tasarısı (1/426) (Bütçe Komisyonuna) 

Teklif 
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

arasında tarla ekimi anlaşmazlığı yüzünden çı
kan hâdisede dövülen köylülere dair olan sözlü 
sorusuna; İçişleri Bakanı Çarşamba günkü Bir
leşimde cevap vereceğini bildirdi-

Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer' 
in, halkevlerinin durumu hakkındaki sözlü sora 
suna, Başbakan Hasan Saka bir hafta sonra ce 
vap vereceğini söyledi-

Bolu Milletvekili Lûti'i Gören'in, Düzce tü
tünlerine dair olan sözlü sorusuna, Gümrük ve 
Tekel Bakam Emin Erişirgil cevap verdi. 

19 . XI . 1948 Cuma günü saat 15 tc toplanıl
mak .üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 

R. Karadeniz S. Koksal 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmcddin Hahir Sılan 

programı ile Maraş İstasyonunda yapılan bina
lar ve Maraş ilindeki geçit köprüleri hakkında
ki sözlü sorusu Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

nun, Af kanunu teklifi (2/122) (Adalet Ko 
misyonuna) 

Rapor 
3. — Türkiye ile Kanada arasında Ottawa'da 

akdedilen Modüs vivendinin onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/355) (Gündeme) 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 
KÂTİPLER : Oenap Aksu (Kocaeli), Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞUABI 

1. — Ticaret eski Bakam Atıf İnan hakkın
da Meclis soruşturması yapmak üzere kurulan 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/272) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

17 . XI . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Dış memleketlere vâki hububat satışı hakkın
da Ticaret eski Bakanı Atıf inan'm bir sorum
luluğu olup olmadığı hakkında soruşturma yap
mak ve iki ayda işini bitirmek ve icabında müd
detin: uzatılması için Kamutaya başvurabilmek 
kaydiyle Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
müteşekkil bir Karma Komisyon kurulmasına 
Yüksek Kamutayın 4 . VI . 1948 tarihli Birle
şiminde karar verilmişti. Soruşturmanın Ka
mutayca verilen bu müddet içinde ikmaline im
kân bulunmadığından üç aylık bir müddet daha 
verilmesi hususunun Kamutayın yüksek tasvibi
ne arzını, Karma Komisyonca 16 . XI . 1948 
tarihinde ittihaz olunan karara tevfikan, saygı 
ile dilerim. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kuru

lan Karma Komisyon Başkanı 
Tokad 

Nazım Poroy 

BAŞKAN — Tezkereyi okuduk efendim. 
Karma Komisyon bu işin tetkiki için, Yük

sek Kamutaydan müddetin üç ay daha temdidini 
istemektedir. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Üç ay daha temdidi kabul edilmiştir. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilem-
re'nin, Millî Korunma Kanununun 4648 sayıcı 

Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin (C) fık
rasının 8 nci bendinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/273) 

17 . XI . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Rize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilenire'nin. 
Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin (C) fıkrasının 
8 nci bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifini 17 . XI . 1948 tarihinde müzakere eden 
Komisyonumuz, bu 'kanun teklifinin, Ankara 
Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Millî Korun
ma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek kanun tekli
fiyle Hatay Milletvekili Rasim Yurdman'ın 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin 5 nci fıkrasının 
2 numaralı bendinin yorumlanmasına dair olan 
önergesini görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyonda, alâkası doiayısiyle görüşülmesine ka
rar verilmiştir. 

Bu dosyanın, adı geçen Geçici Komisyona 
tevdii için gereken işlemin yapılmasını saygı ile 
arzederim. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ. Milletvekili 

Cemil TJybadm 

BAŞKAN — Bu mevzu ile alâkalı bir tasarı 
daha vardır. Karma Komisyondadır. Okunan 
tezkere, bu teklifin de Karma Komisyona hava
lesini istemektedir. Oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 187 — 
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4. — SORULA! 

i. — Tokad Milletvekili Nazım Poroy'un, İs
tanbul Adliye Sarayı binası inşası için Ebüssuut 
Medresesi ile Başbakanlık Arşiv binasının yıkıl
masına karar verilip verilmediği hakkındaki so
rusuna Devlet Bakanı ve Başkan yardımcısı Fa
ik Ahmed Barutçu'nun sözlü cevabı (6/198). 

BAŞKAN — önergeyi okuituyoruım: 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Adliye. Sarayının Vilâyet ve Def

terdarlık binaları önündeki büyük bahçeye ya
pılması için bahçenin kenarında bulunan Ebüs
suut Medresesi ile Başbakanlık Arşiv binasının 
yıkılmasına Bakanlar Kurulunca karar verildiği 
bundan bar müddet evvel bazı gazetelerde okun
muştur. 

Bakanlar Kurulunca hakikaten böyle bir ka
rar verilmiş midir? 

Bu sorunun Sayın Bakan tarafından sözlü 
olarak oevaplandınlmasım rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Nazmı Poroy 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇt (Trab
zon) — Sayın arkadaşlar, Adalet Sarayının 
nerede yaptırılması uygun olacağı hakkında bil
diğimiz gibi senelerdenberi birçok tetkikler 
yapılmıştır. Bu hususta en münasip yer olarak 
evvelce seçilmiş ve kararlaştırılmış olan Sul
tanahmet meydanı, buranın milletlerarası bir 
arkeoloji müzesi durumunda olması, binanın 
yaptırılacağı yer diye bulunan tarihî kıymeti 
haiz İbrahim Paşa Sarayının yıktırılması zaru
reti dolayısiyle itirazlara uğramıştır. Bunun 
üzerine bu kararın tatbiki durdurularak Bayi-
zit'de eski Maliye Nezareti binasının bulundu 
ğu arsaya inşaat yaptırılması düşünülmüştür. 
Ancak buranın da bir üniversite sitesi halinde 
gelişmekte olan bir mevki olduğu ileri sürül
mek suretiyle bazı itirazları davet etmiştir. 
Bundan sonra Düyunu Umumiye idaresinden 
kalmış olan binanın tamir ve ihtiyaca göre da
hilî taksimatı tadil edilmek suretiyle Adalet 
Sarayı olarak kullanılması düşünülmüş ve fakat 
bu binanın İstanbul'da bulunan Adalet daire
lerini istiaba kâfi. gelmiyeçeği ve Beyoğlu cihe-
$jndeki mahkemeler için yeni bir bina yaptırıl-

VE CEVAPLAR 

ması zaruri olacağı neticesi kendini göstermiştir. 
En son olarâk,'eski Danıştay binasının bulun

duğu arsadan hır kısmı ile İstanbul Valilik vo 
defterdarlığı arasındaki sahaya ve hu binaların 
deniz cihetinden önünde bulunan daha geniş sa
haya, yekdiğerine bağlı üç binadan müteşekkil 
bir bütün şeklinde bir Adalet Sarayı yaptırıl
ması tetkik edilmiştir. Buranın en önündeki 
sahanın bir ucunda Başbakanlığa bağlı Arşiv 
Umum Müdürlüğü ile buna bitişik evrak depola
rı ve yakinmda müstakil bir bina olarak da 
ayrı bir evrak hazinesi mevcuttur. Arkadaşımız 
Adalet Sarayı buraya yaptırılmak için bu bi
naların yıktırılması kararlaştırılmış olup olma-
madığmı soruyorlar. 

Şurasını önceden arzedeyim ki, Adalet Sara
yının burada yaptırılması hususunda nihai bir 
karara varılmış değildir. Burası da, şimdiye 
kadar açıkladığım diğer mevkiler gibi, Adalet 
Sarayı yaptırılmasına yarar bir yer olarak 
gözden geçinilmiş, sarayın burada yaptırılması 
kararlaştırılırsa, binanın ne şekil alacağı, arsa 
vaziyetinin nv olacağı, civrda bulunan arşiv 
binalarının durumu, şayet bu binalarııvkaldınl-
masma zaruret görülürse muhteviyatı olan ta
rihi vesikaların ve evrakın nereye nakli ve vaz'ı 
münasip olacağı hususları incelettirilmiştir. 

Nihai olarak Adalet sarayının buraya yap
tırılmasına karar verildiği takdirde dahi, ilk 
düşünülecek cihet, hiç şüphesiz baha biçilmez 
bir tarihi kıymeti haiz bulunan ve Osmanlı İm
paratorluğundan başka orta Avrupa'ya kadar 
uzanan sahada yaşayan bir çok Milletlerin tarih
leriyle sıkı ilgisi oln evrak ve vesaikin her tür
lü halelden ve ziyadan vikayesini her suretle 
sağlamak olacağını arkadaşımız şüphe etmesin
ler, Kaldıki Adalet Sarayının bu sahaya yaptı
rılması, arşiv binalarının belıemahal yıktırılmasını 

. da zaruri kılacak demek değildir. Bunların ol
duğu gibi muhafazası yaptırılacak plân ve pro
jelerde derpiş olunabilir. 

Muhakkak olan şudur ki Sultan Ahmet mey
danına ait kararın durdurulması üzerine göz
den geçirilecek diğer yerlerin hiçbirisi hakkın
da nihai ve katî bir karara varılamamıştır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, eğer dikkat buyurulmuşsa sualim bir 
kelimeden ibarettir : 

— 18$ 
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Bh yerler yıkılacak mı, yıkılmıyaeak mı? 

Biraz takririmi bu şekilde kasten dâhi yazdım. 
Çünkü ben istiyorum ki, şu sual müessesesi de
diğimiz bit/çok Avrupa parlâmentolarında ol
duğu gibi gayet normal, mâkul bir şekilde yü
rüsün ve mühim soruları gensoru yapalım. Fa
kat şimdiki halde durum maalesef böyle de
ğildir. 

Eğer benim sualime muhterem Barutçu, ha
yır bu binalar yıkılmıyacaktır, diyerek kürsü
den inseydi, kendilerini hürmetle selâmlar, te
şekkür eder, yerime otururdum. Fakat oku
dukları kâğıt o kadar elâstikî ve muhtelif mâ
nalara gelen, şöyle olursa böyle" olasaktuv yıkı
lırsa ieindeki. evrakın muhafazası düşünülecek
tir, gibi o kadar açık kapılar bırakmıştır ki, bir 
kaç dakikanızı alarak, sizi yormıyarak bu hu
sustaki fikirlerimi anlatmak zaruretini hisset
tim. 

Şimdi evvelâ mesele nedir? 
» Müsaade buyurursanız, haberi daha Meclisin 

açılmasına takaddüm eden günlerde gazeteler
de okuduğum zaman gideyim, bir kere de bu du
rumu bildiğim halde, yerinde göreyim dedim. 

t Çünkü hayret ettim, Başbakanlık arşiv daire
sini, Başbakan vıkma kararı verivor. 

I 
Eğer tensip buyurursanız, şurada beraber 

bir gezinti yapalım. 

Eski babıâiinin; bu gün vilâyet dediğimiz 
daieniıı tıbbi adlî tarafında, yani Soğukçeşme-
de büyük bir kapı vardır, işte asıl tarihin kay
dettiği (Babıâli) burasıdır. Bu kapıdan girince 
büyük bir bahçe içinde bulunuruz ve yürüdüğü
müz zaman babıâiinin öbür .kapısına, yani kitap
çıların bulunduğu, yani sağ tarafında İkdam 
yurdu, sol tarafında da, Namlımescit bulunan 
kapıya çıkarız. İşte bu büyük bir bahçedir. Bu 
büyük kapıdan yani Soğukçeşme kapısından girr 
eliğimiz zaman burada yeni tamir görmüş bir 
bina vardır; burası Beşvekâlet Arşiv Dairesidir. 
Bunun da önünde küçük bir medrese vardır; bu 
medreseyi bir dereceye kadar, Arşiv • dairesi 
kapadığı için, bu bahçeden geçildiği zaman gö
rülmez. Fakat dikkat edilirse görülür. Med
rese Yavuz Sultan Selim'in kızı Hûban Hatun 
tarafından veyahut onun namına yaptırılmış çok 
eski bir binadır. Ve Ebüssuut Efendi, Müfti-
yülenam, burada ders okutmuştur. Bunun için
dir ki, bu medresenin önündeki cadde, yani ka-

.194a 0 : 1 
pıdan. girmeyerek, sola. doğru, Sirkeeiye sapar
sak önümüze gelen caddedir Ebüssuut Caddesi 
namını almıştır. 

Şimdi; şu bedbaht Adliye Sarayının, bir tür
lü yerini bulamıyan Hükümetlerden sonra 
Hasan Saka Hükümeti, bu bahçeyi, içinde Ar
şiv dairesini ve ona depo vazifesini gören med
reseyi yıkara,k, nihayet Adliye Sarayını buraya 
yapmayı düşünmüştür. 

Ebüssuut Medresesi hakkında fazla birşey 
söylemeye lüzum yok... Bu, bir yâdı tarihîdir. 
Ebüssuut ^ b i Osmanlı Saltanatının en kuvvetli 
olduğu bir devirde memleketin kanunlarını ya
pan belki, o büyük kuvvet ve iktidarla bir ku-
vei teşriiyeye bedel olan Zembilli Ali Efendi 
gibi,f Kemal Paşa zade gibi devrinin en büyük 
adamı sayılan üç büyük bir dâhinin ders okut
tuğu ve fetvalarını verdiği bir yeri yıkmaya 
zannetmem ki herhangi bir Hükümet kolay ko
lay muvaffak olsun. 

Arşiv dairesine gelince; Arşiv dairesi Ab-
dülmecit zamanında ozaman İstanbul'da bazı 
ümran eserleri yaratmak üzere İsviçre'den ge
tirtilen Fosati namında bir mimara Büyük Re
şit Paşa tarafından arşiv olarak yaptırılmış bir 
dairedir. Bu Fosati, şüphe yok, zamanının bü
yük, tanınmış mimarlarındandı. Bir hâtıra ol
mak üzere arzedeyim, İstanbul'da daha birçok 
binalar yaptırmıştır. Onların en bellibaşhları 
yanan Adliye Sarayıdır ki, Darülfünun olarak 
yapılmıştır. Orası Darülfünun için çok büyük 
olduğundan dolayı bugün halen Sultan Mah
mut Türbesi yanında bulunan ve devri Meşru
tiyette bir aralık ve daha evvel Maarif Nezareti 
ittihaz edilen bina küçük Darülfünun binası ola
rak .yaptırılmıştır. Harbiye de Fosati'nindir. 

;Bu bina yenidir; belki de okadar büyük bir 
kıymeti mimariyesi yoktur. Fakat rica ederim 
burası daha geçen sene 135 OOG lira sarf edile
rek tamir-edilmiştir. Ve bir müddet evvelde 
;arşivi tanzim etmek için bir arşiv bürosu 
yapılmıştır. Ve daha ileride Naili Mescit 
karşısında Cevat Paşa Kütüphanesi namı
nı taşıyan bina da dâhil olmak üzere bü
tün tamir için bunların tamiri için sarf edilen 
paranın mecmuu 500 bin liraya yaklaşmıştır. Hiç 
bunlar Adliye Sarayı yapacağız diye yıkılır mı, 
yıkılabilir mi? Yıktırılmak icabeder mi? Nerede 
bit. bolluk? 

Arkadaşlar j gerçi muhterem Barutçu merak 

«*r-
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edilmesin evrak muntazaman bir yere nakledi- | 
leeek defatir bir yere konacaktır dediler. 
Demek ki, yıkmak her/aman mevzuubahistir. 
Nereye koyneaklar ve ne zaman koyacaklar 
ilimdi bu söz bana gayet acı bir vakayı tahat
tur ettirdi. Biliyorsunuz ki, bundan bir müd
det evvel İbrahim Paşa, sarayında mahfuz olar, 
birçok evrak ve vesaik, bilmiyorum kimin, her
halde Maliyenin büyük bir memurunun kara-
riyle ve onun fevkinde olan memurların dik
katsizlikleri ve basiretsizlikleri üzerine araba
larla ve kese kâğıdı yapılmak üzere satılmıştır. 
l^akat bunlar kese kâğıdı yapılmamıştır, bun
ları Bulgarlar alarak kendi istifadelerine tahsis 
etmişlerdir. 

Bu hâdise burada bir sual mevzuu olmuştu. 
Ozaman yeni Maarif Vekili olan merhum Reşit 
Galip bu suale cevap vermişti. Bendeniz şura
da, koridorda bu arkadaşı cevabını hazırlarken 
gördüm. Ne yapacaksın! dedim. Ne yapayım, 
Öyle bir felâket ki, tasavvur* edilmez, fakat 
meseleyi kapatacağım, dedi. Başka çare de 
yoktu. Araba dolusu vesaiki bu hususta ga
yet mutabassır bulundukları bir kere daha an
laşılan Bulgarlar yok pahasına almışlardı. Bun
lar gayet mühim vesaiki tarihiyeyi ihtiva edi
yordu. 

Şimdi ne olacak i Adliye sarayı yapacağız 
diye arşivi boşaltacağız, yıkacağız, kâğıt ne 
olacak? Onu Allah bilir. 

Arkadaşlar; bu mesele mühimdir. Tekrar edi
yorum, çok istiyordum ki, Hasan Sakanın ya'ken
disi, yahut da yardımcısı, demin de arzettiğim 
gibi, canım böyle şey olur mu, dünyada akla gel
mez deyip beni sustursunlar. Ben de kendilerine 
hürmetle arzı teşekkür edeyim. Hakikaten Ha
san Saka'um aklına gelmemiştir. Fakat Ben ken
di şahsıma tarziye veriyorum, büyük hüsnü ni
yette bulunmuşum. Hasan Saka, işin ehemmiye
tini takdir etmek şöyle dursun, meselenin huzu
runuzda. müzakeresinde bulunmak şerefini dahi 
bana veriri emiştir. 

Muhterem arkadaşlar; hepimiz bu mesele ile 
yalçından alâkadarız. Büyük Reşit Paşanın yap
tırdığı ve içinde yangına karşı demirden tahaf
fuz tertibatı bulunan hu bina hir buçuk sene ev
vel 150 000 lira sarfiyle tamir edilmiştir. Hü
kümet bu binayı yıkacak. Katiyen, zannetmiyo
rum. İsterse Adliye Sarayını yanma yapsın, 
Çünkü burada 300 metreden fazla bir cephe var-
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dır ve bu cephe Ebüssuırt caddesinin en büyük 
kısmını kaplamaktadır. Ebüssuut caddesi üze
rinde - tabiî biliyorsunuz - evvelâ şu Babıâli 
tarafından, söylediğim yoldan gidüince, eski de
po gibi bir şey yar, onu takiben yine bildiğinim 
Mahmut Bey Matbaası gelir ki, çocukluğumuzda 
okuduğumuz kitaplarda Mahmut Bey Matbaa
sında tabedilmiştir, diye kayıtlar vardı. Bu iki 
bina da gayet, eskimiş, püskümüş bir vaziyette, 
tabiî onların istimlâki icabedecek. Edilebilir. 
Ondan sonra birtakım evler gelir, nihayet Trab
zon oteli gelir ki, Balbıâlinin de cephesi orada 
biter, ondan sonra da birkaç ev ve Meserret otel\ 
Binaenaleyh, burada büyükçe istimlâk edilecek 
bir şey yoktur; fakat Adliye Sarayı yapıldığı 
zaman vilâyet ve Defterdarlık tamamen kapana
caktır, hattâ gündüzler*! elektrikle çalışmak 
mecburiyeti hâsıl olacaktır. Şimdi İstanbul'da 
yapılacak Adliye Sarayı için haşka bir yer yok 
mu? Hakikaten 16 senedenheri bu betbaht iş 
böyle sürüklenip gitmiştir. Niçin eski yerde. 
yanan yerde yapılmıyor? Orada arkeoloklarm be
yanına. göre, zaten Fatih İstanbul'a gelip aldığı 
zaman, kıymetli bir eser kalmamıştı. Asırlarca 
adliye orada çalışmıştır. Burada olmasının 
bir faydası da, arkasında tevkifhane olu
şudur. Adliye Sarayı orada yapıldığı takdirde, 
her gün mevkufların kelepçelerle - ki, bu ayrı 
bir cezadır, teşhir cezası - ta postaneye kadar 
taşındığını görmiyeceğiz. Arkasında tevkifhane 
gayet yakındır ve hususi bir yolla, kapı ile, ad
liyeye iltasak ettirilebilir. Fakat arkadaşlar: 
bundan daha iyi bir yer Sultan Ahmet'deki İb
rahim Paşa sarayıdır. Saray yıkılmaz, sarayın 
yıkılmasını söylemiyorum. Fakat sarayın ya
nında, vallahi bilmiyorum, 50, 60 belki 100 dö
nümlük bir yer vardır. Gayet geniş. Bir taraf
tan da cephesi Divan yoluna çıkmaktadır. Bu 
saray ki, ilk Adliye Sarayının orada yapılması 
düşünüldüğü zaman bir kısmı alelacele yıktırıl
mıştı, hakikaten yıktırılacak bir bina değildir 

Ben sizden istirham ederim, İstanbul'da be
raber bulunduğumuz zaıman burasını gezip göre
lini. Bu bina Emlâki Milliyenin elindedir ve 
depo olarak kullanılmaktadır, anahtarını her za
man Emlâki Milliye müdüründen almak müm
kündür. Arzetttiğim gibi içimizde bu işlerden 
çok iyi anlıyan arkadaşlar vardır 'beraber gidip 
gezelim, İstanbul 'da bulunacak arkadaşlara bu 
hizmeti memnuniyetle arzediyorum. gidip gezil-
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diği zaman görülecektir M, Mimar Sinan'ın eseri 
olan bu binadan ne kadar çok istifade edilebilir. 
Binanın içinde muazzam odalar salonlar vardır, 
aynı zamanda tarihimizin en mühkn sayfalarını 
teşkil eden birçok hâdiselerin içinde cereyan et
tiği bu kale halindeki eserde Murat Salis'in dü
ğünlerinin yapıldığı, tarihimizde Samur Devri 
diye anılan Mecnun İbrahim'in Samur Vergisi 
koyduğu zamanlarda samurlarla döşemeye çalış
tığı kısımlar vardır, bunları ve bu binanın ne 
kadar güzel olduğunu göreceksiniz. 

Bu bina durmak ve Adliyenin mühim bir 
kısmını teşkil etmek üzere fevkalâde bir Adli
ye Sarayı yapmak kabildir, öyle bir Adliye Sa
rayı ki, İstanbul'un ziyneti olsun. 

Bu saray yapılınca köşe başındaki Firuz Ağa 
Camii de tamamen meydana çıkacak, İnimin et
rafını çevirmiş olan eski kopuk evler ortadan 
kalkacaktır. Zaten bu evlerin birçoğunun, he
men birçoğunun, hepsinin istimlâk bedel ide 
verilmiştir. Şimdi gazetelerde okuduğuma göre, 
bu bedellerin sahiplerinden bir çoğuna geliniz, 
paranızı alınız, Adliye sarayı buraya yapılmak-
tan vazgeçildi, deniyormuş. Şayanı hayrettir. 

Arkadaşlar, vaktinizi fazla almak istemedi
ğim için ve hakikaten nizamname ahkâmına da 
hürmetkar bulunmayı bir vazife bildiğim için 
daha fazla uzatmıyacağım. Fakat bu kadareık 
kısa beyanatımla zannediyorum ki meselenin 
şümul ve ehemmiyetini anladınız ve zaten mu
hakkak biliyorsunuz da. 

Binaenaleyh Hükümetten,ısrarla rica ediyo
rum, istediğim şey, bnraya gelip bu bina yıkıl-
mıyacaktır diye Yüksek Huzurunuzda ve millet 
huzurunda bu sözü versin. 1 

Sonra istediğim ikinci bir şey bizi daima böy
le heyecanlara düşürmemek için Hükümet bir 
kanun getirsin. 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi âsarıatî-
kayı ve bahusus yadı tarihisi bulunan binaları 
nıuhajtaza etmek için bir kanun. Diyeceksiniz ki; 
teklifi kanuni yap. Arkadaşlar; bu bir mebusun 
yapabileceği birşey değildir, ben yalnız İstan
bul'dan bahsetmiyorum, bütün memlekette kıy
metli, yadı tarihi taşıyan binaların bir listesini 
yapmak ve üstüne (bu binalar katiyen yi kıla
maz) demek ve Meclise böyle bir kanunu sev-
ketmek lâzımdır. Bunu ancak Hükümet yapar. 
Bugün Hasan Saka Hükümetini böyle rica ede
rek, yaJvararak, belki bundan vazgeçirebiliriz; 

fakat yarın gelecek başka bir Hükümetin böyle 
birşey yapmıyacağını bize kim temin eder? 

Binaenaleyh Sayın Basan Saka Hükümetin
den bu kararından vazgeçmesini ve bilhassa böy
le bir kanun getirmesini istiyorum. 

Arkadaşlar; zaten biliyorsunuz İstanbul 'da 
bu gibi âsarıatîka ve tarihiye yavaş yavaş bit
mektedir. Bunların birkaç düşmanı vardır. En 
belli başlı düşmanı kurşun hırsızlarıdır, kur
şunları binalar üzerinden alanlardır. Çünkü böy
le eski bir bina tamir edildiği zaman üzerine 
kurşun lâzımdır, bu gibi işleri alan mütaahhit-
lerin teşviki ile, bu binalar üzerindeki kurşun
lar sökülür, kaldırılır, geceleyin bu kurşunlar 
aşırılır, gider. İkinci düşman da kar, yağmur ve 
rüzgâr. Bunların sızıntısı ile yavaş yavaş bina
nın damından aka aka o mükemmel mermer sü
tunlar parçalanarak çöker. Bu söz - İbrahim 
Paşa Darülhadisi - bu suretle çökmüştür. Ve böy
lece diğerleri de birer birer çökecektir. Şimdi, 
kazmayı elimize alıp, bizde bu işe karışmaya
lım. Zannederim talebim gayet mâkuldür, tek
rar ediyorum, Hasan Saka Hükümeti, bize bu
nun, yani Bbüssuut Medresesinin ve Büyük Re
şit Haşanın gayet dikkat ve ihtimamla yaptır
mış olduğu ve müştemilatiyle beraber 400.000 
küsur lira sarfiyle tamir edilen bu arşiv bina
sını yıkmaktan vazgeçsin. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Arkadaşımız Başbakanlıktan şöyle bir 
sual sordular. Arşiv binalarının yıktırılacağı 
söyleniyor, doğru mudur, değilimdir Bendeniz 
bu sualin tahrik edeceği diğer sualleri de bera
berce cevaplandırmış olmak için daha toplu bir 
şekilde cevap vermek istedim. Arkadaşımı son
radan dinlerken tekrar söz almayı düşünüyor
dum ne bu defa vereceğim tafsilât ile hoşuna gide
cek bir cevap alacağımı umarak daha da tatlı ko
nuşacaktım. Arkadaşım birden Hasan Saka'ya te
essüfle; şöyle bir mütalâa serdettiler. Ben Başba
kanlığa bir soru sordum dediler. Yardımcı cevap 
verdi. Başbakan da burada yoktur dediler, yanlış 
anlamadımsa, Başkanlığa tevcih edilen bir suâlin 
cevabını Başbakanın bizzat vermemesi teessü
fe lâyık görülecek bir şey olmaktan ziyade, be
nim sualime Yardımcının cevap vermesi yerin
de değildir demenin teessüfe şayan olacağını 
ben oevap olarak arzedeoek değilim. 
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NAZIM POROY (Tokat) — Öyle bir şey 

demedim ki. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI PAÎK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — Beni ufak tefek gördülerse bilinem. Ama. 
m nı ̂ ediyorum, cevap verebiliriıu. 

Şimdi asıl konuya geliyorum-, verdiğim ce
vap, kati olarak yıkılacak veya yıkılmıyacak 
şeklinde olmamıştır. Ama orada esasen Adalet 
Sarayının yapılmasına nihaî şekilde karar veril
miş olmadığı için ve nihayet Adalet Sarayı için 
dkşünülen yer etrafında ileri sürülen itirazlar 
üzerine meselenin etraf 1J tetkik edilmekte bu
lunması hasebiyle, yıkılacaktır veya yıkılmıya-
eaktır, gibi bir şey söylemiye zaten imkân ol
madığı içindir ki o şekilde vaziyeti izahla iktifa 
ettim. 

Şimdi tafsilâtını; ar/edeyim : Bir defa istan
bul'da Adalet Sarayı için itirazsız yer bnlmiya 
imkân olmadığı anlaşılmıştır. Nereye gitesniz 
bir tarihi eser, tarihi kıymet taşıyan bir bina 
ile karşı karşıya gelmek' ihtimali çoktur. Sul
tan Ahmetteki yer için ileri sürülen itirazlar 
malûm Beyazit de bir yer bulundu, burası ga
yet güzel dediler, sonra burası için de Üniversi
te sitesi olmak üzere gelişen bir yerdir doğru 
değildir; dediler. Nihayet Adalet Bakanımız 
İstanbul'a bu işle meşgul olarak alâkalılarla, 
valiyle ve Prost'la görüşmüş, tetkik etmişler, 
bakmışlar, bu arsa üzerinde de yapılabilir diye 
üzerinde durulmuştur ve incelenmiştir. Fakat 
bu da itirazları davet etti : Arşiv binasının kıy* 
m eti tarihi yesi varmış, yüz sene evvel inşa edil
miş ve arşivciliğin icapları göz önünde tutula
rak yapılmış ve saire.. Dedikleri gibi İsviçre'
den bir uı imar getirilmiş. Bu mimar bütün bu 
kaideleri göz önünde bulundurmuş, rutubet 
derecesini hesaplamış, ziya derecelerim, yangın 
ihtimallerini ve sairesi hesaplanarak ve bu bina 
öyle inşa edilmiş.. Asıl mühimi içindeki vesaik 
yüz küsur milyon kadarmış. Bir asırdanberi 
bu evrakın tasnifine çalışılıyor. Ve ancak 10 

'küsur milyon vesikayı tasnif edebilmiş.. Bu kıy
metli tarihî vesaiki, bir yerden diğer bir yere 
nakil çok müşkül. Ankara'da veya başka yerde 
bir arşiv binası yaptırılması fikri ileri sürüle
bilir. Burada arşivciliğin bütün icapları göz 
önünde bulundurularak bir bina yaparsınız, 
ondan sonra tasnif edilmiş vesaiki birbirine ka
rışmasına imkân vermiyecek surette nakleder-
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siniz, yerleştirirsiniz. Ondan sonra arşiv bina
sının yıkılması lâzım mı, değil mi. muhafaza
sına lüzum var mı, yok mu, bir karar verirsiniz. 
Ama bunlar, derhal Nazım Poroy arkadaşımı
zın; hemen hükümet bu yıkılamaz desin. 

NAZİM POROY (Tokat) Yıkılamaz de
mesi lâzımdır. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Şimdi, orada bir ad
liye sarayı yapıldığı takdirde o binaların yıkıl
ması icabeder mi. etmez mi, icabetmeden bu 
adalet sarayı oraya yaptırılabilir mi, yaptırı-
lamaz mı, bunlar tetkik edilmesi lâzım gelen 
noktalardır. Bu. bir. 

İki; şayet o binaları yıkmadan yapmak im
kânı yoksa o binaları yıktırmada, mahzur 
var mı, yok mu bütün bunlar tetkik mevzuu
dur. 

Arkadaşımız diyor ki, Hükümet derhal ceva
bını versin. Bir defa yıkılması caiz olmıyan bir 
bina yıkılarak orada adalet sarayının yaptırılma
sı mevzuubahis değildiı ve olamaz. Meselâ bir 
ftbüssuut Efendi Medresesi vardır, bir Arşiv bi
nası vardır, hakikaten bunların yıktırılması ca
iz değilse orada Adalet Sarayı yapılamaz. Yık
tı rı l maksızm mümkün olursa burada Adalet 
Sarayı yaptırılabilir. 

Sonra farz buyurun ki, hakikaten tetkik ya
pılmış. tarihî kıymeti itibariyle yıktırılmasında 
bir mahzur yoktur. Efendim bir yerde bir bina 
yapılırsa elbette hiç bir şey yıktırılmadan ol
maz. eğer yıkılmasında bir zaruret varsa. Şimdi 
yıktırılmasın! caiz farzedin. Yıktırılması caiz 
olduğuna göre içindeki vesaik ve diğer şeyleı i 
düşünmeden ve koruma tedbirleri alınma 
dan bir yer yıkılır mı.? Böyle bir şey olur mu' 
Böyle bir şey de varit değildir. 

Binaenaleyh arkadaşımın şu noktada tatmin 
edilmiş olması lâzım gelir ki, yapılmakta olan 
bu tetkikat, buyurdukları gibi. bizi el dokunul
maz bir gayrimenkulle karşı karşıya getirdiği 
zaman hiç endişe buyurmasınlar yıkılmaz. Biz 
tetkik ettiriyoruz. Tetkikat neticesine göre kati 
karara gidilir böyle bir karara varılmış değil
dir. Mücerret tetkik dahi ettirmeyin şeklinde 
bir teklifi sayın arkadaşımın ileri süreceğini 
zannetmem. 

Bu izahatımdan sonra arkadaşım isterlerse 
yine beni iğnelemeye devam etsinler. Ama şu 
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noktaya emin olsunlar ki böyle yıktırılması ca
iz olunvacak bir binanın yıktırılması -kararı 
alınmış değildir, yıktırılması varit değildir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Görünen 
köy yılavuz istemez., kolay iş değildir, orasını 
yıkamazsınız. 

NAZIM POROY (Tokad) — Bir suitefeh-
hünıü izale etmek için tekrar huzurunuza çık
mak lüzumunu hissettim. 

Şimdi bendeniz demek istedim ki, Hasan Sa
ka gibi gördüğümüz tatyipkâr siyasetiyle ne 
kadar kıymetli bir reeülü devlet olduğunu an
latan ve bu sıfatına profesörlük vasfını da ek
leyen bir bilgin arkadaş böyle bir teklif karşı
sında bulunduğu zaman, eline böyle bir kâğıt 
geldiği zaman (Olamaz, hıfzı) desin. 

Çok isterdim ki verdiğim izahatı Hasan Sa
ka dinlesin, bir şey söylesin bizde istifade ede
lim. 

Barutçu arkadaşımız çok muhterem, samimi 
olarak söyliyorum çok sevdiğim bir arkadaştır, 
bendeniz ifadelerimde kendileri bu işi müdafaa 
edemez diye -bir şey söylemedim, böyel bir an
lam hâsıl oldu ise al talebederiın, katiyen böy
le bir şey yoktur. 

Barutçu arkadaşım tabiî siz de söyliye,eek-
siniz, benim söylediğim, yine iddia ediyorum 
bu binalara dokunulmaz, dokunulamaz, dokun
mayınız, dan ibarettir. 

Tetkikat diyorsunuz. Ne tetkikatı efendim; 
İşte Arşiv. Arşiv merkezi Hükümette olur de
diniz. Şimdiye kadar, o söylediğim Bulgar hâ
disesi, yani evrakın satılması üzerine (Jumhu-
riyet Hükümeti, ki, bilgi ve fazilet rejimidir, 
bu işi eline almıştır ve Cumhuriyet Hükümetine 
yakışan bir hareketle onun büyük bir eseri 
olarak arşiv tanzim edilmektedir ve bir kısım 
da tanzim edilmiştir. Ne kadar; Ancak c/c 20 
Daha % 80 i, koca İmparatorluğun evrakı pe-

. ı-işan bir hakle durmaktadır. Yapınız, bunları 
Ankara'ya getiriniz. Ankara'da bina yapmıya 
mâni var UIKTU'? İstanbul'da arşiv var. istan
bul eski bir İmparatorluk merkezidir. Tarih 
önümüzdedir, Orada da bir arşiv dairesi kalır
sa ne olur; Yeni arşivi Ankara'da yapınız. 
Koyacak binlerce ve milyonlarca vesikamız A ar
dır. Bunlar bizim için şayanı iftihardır. Şim
diye kadar bu evrakın tanzim edilmemiş olması 
zararımıza olmuştur. Arşiv Venedik, Arşiv 
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Cenova, kayıtlarını tarihlerde görüyoruz. Dai
ma aleyhimizde yazı yazan tarihçilerin hepsi 
Türk düşmanı; islâm düşmanı mıdır? Hakikati 
arayanlar da varıdır. Fakat maalesef istanbul'da 
bir arşiv bulup bizim vesaikimizi tetkik edeme
dikleri içindir ki, ıdiğer vesaike dayanarak aley
himize yazmışlardır. 

Bu itibarla ben yine dileğimde musırrım, 
siz ne derseniz deyiniz. 

2. — Kayseri Milletvekili Kâmü Günde fin, 
Kayseri îli dâhilinde 1947 - 1948 yıllarında ya
pılan ve onarılan yollar hakkındaki, sorusmıa 
İçişleri Bakanı Münir Jlüsrev Göle ve Bayındır
lık Bakanı Nihat Erim'in sözlü cevapları (6/203) 

11 . XI . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki hususatm İçişleri ve Bayındırlık 
Bakanlıklarınca" sözlü olarak cevaplandırılması
nı sayğılarimla rica ederim. 

1. Kayseri ili dâhilinde: Develi - Yah
yalı, Develi - Bakırdağı, Tomarza - Kayseri, 
Kayseri - Felahiye, Bünyan - Elbaşı, Sarıoğ-
lan - Çiftlik, Akküşla yolları yapımı ve onarımı 
bakımından Hükümetçe hangi katagoriye .dâhil 
ve nev'i itibariyle nasıl yollardır? 

2. Birinci maddede isimleri geçen ve kısmen 
1947 ve kısmen 1948 yıllarında yapımı ve ona
rımı ikmal edilmiş veya edilecek veyahut 
Kayseri - Tomarza yolu gibi güzergâhı yeni 
tâyin edilen yollar için Hususi İdarece bir öde
nek ayrılmış mıdır i Ayrılmışsa, miktarı ve su
reti sarfındaki usul nedir? * 

o. Birinci maddedeki yolların yapımı ve 
onarımı için köylü vatandaşa mecburi çalışma 
tahmil edilmiş midir? Edilmiş ise kanuni mes
nedi nedir?. 

4. Tatbik edilen mecburi çalışmanın usulsüz 
olduğunu ileri sürerek İl makamına veya İçişleri 
Bakanlığına müracaat eden Aratandaşlar var mı
dır? Varsa Hükümet bugüne kadar bu müraca
atları nasıl karşılamış ve yolsuz hareket edenler 
hakkında ne gibi kovuşturma yapılmıştır ? 

5. Bünyan İlcesine bağlı Elbaşı Bucağın
da yol sebebiyle, Bucak Müdürü tarafından va
tandaşlar dövdürülmüş müdür? Ve Bucak Müdü
rü tarafından matbuata intikal ettiği şekilde iki 
vatandaş arabaya koşularak taş taşıttırılmış mı
dır? Bu suçlar işlenmişse, Bucak Müdür ve suç 
ortaklan hakkında ne gibi muamele yapılmıştır, 
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bugünkü durumu nedir ? 

Yukardaki beş maddelik sorumun İçişleri ve 
Bayındırlık Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil- Gündeş 

BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT EKİM 
(Kocaeli) — Efendim, sorunun yalnız birinci. 
maddesi Bayındırlık Bakanlığını ilgilendirmek
tedir. Birinci soruda adları yazılı yollar Develi 
Bakırdağı, il yolu, diğer yollar köy yoludur. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Sayın arkadaşlarım, Kay
seri Milletvekili arkadaşım Saym Kâmil Gün
deş'in, Kayseri İlinde yaptırılan yollar hakkın
daki önergesinde yazılı soruların birinci madde 
sine Bayındırlık Bakanı arkadaşım karşılık ver
diler. Diğer maddelerini de müsaadenizle ben ce
vaplandıracağını. 

cevap 2. Önergenin ikinci maddesinde, Özei 
İdare bütçesinden köy yollarına yardım yapılıp 
yapılmadığı, yapılmışsa miktarı ve bu yardmı 
paralarının ne şekilde sarf edildiği sorulmakta
dır. Bu yollar için Özel İdare Bütçesine para 
konmuştur. Yapılan yardım miktarı 29 bin lira
dır. 

Özel İdare harcamaları artırma ve eksiltme 
Kanununa göre yapılmakta, köylere yardım öde
neği ise, paralar makbuz mukabilinde köy sandı
ğına yatırılmak suretiyle köyleree sarfedilmek-
tedir. 

Cevap 3 — Bu yolların yapımı ve onarımı 
için, Köy Kanununun 13 ncü maddesinin (Köy
den Hükümet Merkezine veya komşu köylere 
giden yolların kendi sınırı içindeki kısmını yap
mak ve onarmak ve yollar üzerinde ki küçük 
hendek ve derelerin üzerine köprü yapmak) yo
lundaki hükmüne dayanılarak imece usulü tat
bik edilmiştir. Bu hususta köy ihtiyar meclisle
rince gerekli kararlar verilmiştir. Yolların bir 
çok köylerin müşterek işleri olduğu ve birlik ku
rulması halinde yapılacak yolların daha ucuza 
malolacağı ve çabuk yapılacağı göz önünde bulun
durularak Köy Kanununun 47, 48 nci maddeleri 
hükümleri, dairesinde birlikler kurulmuştur. 

Cevap 4. — Tatbik edilen mecburi (.'alışma
nın yolsuzluğu hakkında iki sene zarfında Ba
kanlığa ve Valiliğe 9 dilekçe verildiği gibi yol
ların devamlı ve muntazaman yapılmasından 
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ötürü Bakanlığa memnuniyetlerini izhar eden 
razılar da vardır. 

Şikâyet dilekçeleri üzerine yaptırılan ince
lemeler sonucunda kanunsuz ve yolsuz bir hare
ketin vukuuna rastlanmadığı, muamelelerin 
kânuna uygun olarak yapıldığı anlaşılmış ve or
tada kovuşturmayı mucip bir hal görülmemiş
ti!'. 

Cevap 5. -— Bünyan İlcesine bağlı Elbaşı Bu
cağında yol yapımı dolay isiyle Bucak Müdü
rü tarafından vatandaşların dövdürüldüğüue 
iki vatandaşın arabaya ko.şulduğu iddialarına 
gelince: 

Bu haberi tasvir gazetesinde okudulumuz an-
d;ı. Kayseri Valiliğine telefonla ve yazıyla hâ
diseyi sorduk ve incelemesini istedik. 

Valilik nıektupcu ve Bünyan Kaymakamını 
bu işe memur ederek mahallinde tetkikat ve 
tahkikat yaptırılmıştır. Tahkikat fezlekesine gö
re dövme iddiasının, müştekilerin kavli mücer
redinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

İki vatandaşın arabaya koşularak taş taşıtıl
ma iddiası da aynı kimselere tahkik ettirilmiş
tir. 

Tahkikat sonucuna göre; hâdisenin, elle ta-
şıuaıııiyacak kadar büyük bir tasın boş arabaya 
konup, yalnız iki kişi tarafından değil, bir çok 
köylülerin yardmıiyle itilerek bir kaç yüz metre 
yürütülmüş olmasından ibaret olduğu anlaşılmak
ta ise de her iki meseleye ait tahkikat evrakı ka
nuni merciine verilmiş bulunmaktadır . 

Hülâsa arkadaşlar, Kayseri Valiliği, köylüle
rimizin elemeğine Özel İdare Bütçesinden para, 
âlet ve malzeme yardımlarını katmak suretiyle 
bu yolları kanuna uygun, olarak yaptırma yolu
nu tutmuş ve bu işte örnek olacak bir başarı 
göstermiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettiı. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim; 

bir sual soracağını. 
Bucak müdürü aynı yerde halen vazife görü» 

yor mu.' 
İÇİŞLERİ BAKAM MÜNİR HÜSREV ÇÖ

LE (Erzurum) — Bucak müdürlerinin tâyini, 
azil veya işten eleektirilmesi vilâyetlere aittir. 
Şu dakikada, bilmiyorum.-Eğer tahkikat netice
sinde. herhangi bir suçu olmadığı tahakkuk edi
yorsa elbette ki yerindedir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri; ~- Sayın arka
daşlarım; sözüme başlamadan bir cihetin, gerek 
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Büyük Mecliste ve gerekse onun üstünde olan 
Büyük Milletçe bilinmesi icabeder. O da ge
rek Demokrat Paırti ve gerekse onun her safında 
yer almış müntesipleri, yol işlerini dâvaların en 
başında sayarlar. Vatandaşın hak ve hürriye
ti, kanunlara riayet edilmek şartijde, bu dâvayı 
gerçekleştirecek Hükümet ve onun kıymetli ele
manlarını takdir eder. 

Ben bu soruyu niçin verdim? içişleri Bakanı, 
hatırlarlar ki, geçen sene Mecliste ve şurada 
vatandaşların valilerin gayrikanuni çalışma 
usulü ile ve kendilerine kanunen tahmil edilmi-
yen yolları, ekim ve biçim zamanları da göz 
önünde bulundurulmıyarak çalışma usulü ile 
bir mükellefiyete tâbi tuttukları üzerinde şikâ
yet ediyorlar, bu hususu tetkik etmenizi ve ona 
göre ilgili makamlara gereken emirlerin veril
mesini rica etmiştim. Ve bu sene de Eylül, Teş
rinievvel ayları içinde intihap dairem olan Kay
seri'ye gittim ve bu yollar üzerinde bir bir tet
kikte bulundum, nasıl çalıştırılıyorlar, yollar 
nedir? Şimdi bunları birer birer arzedeceğinı. 

Arkadaşlar, yollar üç kısma ayrılır. Birisi 
Millî şoseler, ikincisi il yolları, üçüncüsü de 
köy yollarıdır. 

Ben Bayındırlık Bakanının buradaki izuha-
tiyle mutabık değilim. Aynı yolların, sizin hu
zurunuzda, nereden nereye giden yollar olduğu
nu açıklıyacağım ve tarihî malûmatınıza müra
caat edeceğim. 

Develi - Bakırdağ yolunu kabul buyurdular, 
il yoludur. Esasen bu yol Kayseri'den Develi'
ye, Develi'den Bakırdağ'a ve Kozan'a gider. 
Develi ile Bakırdağ kısmı Kayseri valisinin usul
süz emriyle ve Köy Kanunu tatbik edilerek va
tandaşlar mecburi çalışmaya tâbi tutulmuş ve 
jandarmanın zoriyle çalışmaya getirilmiştir. Fa
kat şurası calibi dikkattir ki, arkadaşlar, orada 
daha evvel ameiei mükellefe tarafından kırılan 
taşlar vardır, yolun civarında, vali bu taşlan 
alamamıştır, vermemişlerdir. Usulsüz yol ya
pıyorsun diye. Nafıa bu taşları vermeyince ken
disi civardan taş toplatmış yapmıştır. Bugün 
o şose geçilemez bir haldedir. 

Vali Kayseri'nin iktisadi durumunu sarsıyor, 
bir Kayseri Milletvekili olarak ben Kayseri'nin 
yollarının yapılmasını İçişleri Bakanından ve 
Validen daha evvel isterim. Çünkü benim daha 
evvel, ondan evvel memleketimdir. Oraya ya
pılan her iş Kayseri'nin gücünü artırır. Kayse-
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ri iktisadiyatını baltalayıcı bir surette yapıİan 
yolla i' hakkında, bir mesağı kanuni olmasa gerek» 
tir, 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Doğru söy
lemiyorsun, vali yüz vermediği için böyle söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun münakaşa et-
miyelim. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Devamla) — Bunu anla
mak için Kayseri 'li solmak şart değildir, Kayse
ri'ye gidip o yolları görmek lâzımdır. 

Arkadaşlar Develi'nin Yahyalı Nahiyesi yo
lu : Evet Bucağını kazaya bağlıyan şosedir. 
Köy Kanununun 13 ncü^maddesinin 18 nci ben
dini İçişleri Bakanı okudu. Bu, köylüye şose 
tahmil etmiyor arkadaşlar. Biran için şoseyi de 
kabul edelim. Fakat terfi kademesi, terfi basa
mağı teşkil etmek için bütün Deyeli ile Yahyalı 
arasındaki köylüleri çalıştırıp iki ay sonra bo
zulan yolları biz istemiyoruz arkadaşlar. Bugün 
Develi - Yahyalı yolundan otomobil geçmiyor, 
eğer çamurdan kurtulmak maksadiyle bu yol 
yapılmışsa bugün çamurdan geçilmiyor arkadaş
lar. 

Arkadaşlar, Kayseri - Felahiye yolu var. Sa
yın arkadaşlarını, bu yol evvelâ Kayseriden 
Yozgad'a giden bir şose vardı, bu şoseden isti
fade ederken, şimdi vali bu yolu terkettirip me
safeyi biraz daha kısaltmak maksadiyle Kay
seri - Forsana - Muncusun - Höyük - Felâhiyeyi 
birbirine, bağlamak suretiyle şose yaptırıyor. 

Arkadaşlar; burayı gören arkadaşlar çok iyi 
bilirler ki bu güzergâh sarptır. Bunu Devlet gü
cü olmadan yapmak mümkün değildir. Bugün 
sarf edilecek emekler boşa gidiyor ve boşa gide
cektir. Bunun için vâki şikâyetlerin içişleri Ba
kanlığında ve vilâyetlerde adedleri sayılamıya-
cak kadar çoktur. 

Bir vatandaş, Aeınlı köyün vatandaşları içiş
leri Bakanlığına şöyle bir müracaat yapıyor, 
diyor k i : 

Biz yeni yapılan Kayseri - Felahiye yoluna 
20 kilometre uzaktayız. Bize Kayseri - Yozgad 
şosesi 5 kilometre mesafededir. Biz köyümüzü 
oraya bağladık, buradan irtibatımızı temin edi
yoruz, Kayseri Vilâyeti ile. 

Diğer taraftan yeni yolu köye bağlamak için 
bir yol yapılacaktır ki bu da 20 kilometrelik bir 
iştir. Bizi yeni yolda çalıştırmayın diyorlar. Bu-
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mm üzerine valinin emriyle o köyün bütün hay
vanatı haczediliyor. Şimdi, sorarım; İçişleri Ba
kanından? Köy Kanununun hangi maddesiyle 
bu haczi yapıyorlar. Halbuki kanunda bu ceza 
bir kuruştan yüz kuruşa kadardır. Bu mecbu
riyet tekrar edildiği zaman iki misli tecziye edi
lir diyor. Ben tekrar soruyorum. Bu zavallı köy
lülerin hayvanları Köy Kanununun hangi mad
desine istinaden haczen satılıyor? 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Köy Kanunu
nun 66 ncı maddesine istinaden, 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — O Köy Ka
nununun 66 ncı maddesini siz tetkik ediniz İh
san bey. 

Dr. ÂZÎZ URAS (Mardin) — O valiyi beğen
miyorsanız Doğuya bizim tarafa gönderin. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) Göndere
lim. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Biz memnun 
oluruz. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Arkadaşlar, 
birde beş kilo metrelik Bünyan - Elbaşı yolu 
vardır. Kayseriyi, Pınar başına bağlıyan yola 
beş kilo metrelik bir yoldur. Nahiye ve nahiye
lerin rizasiyle bu yol yapılmıştır". Bu yolu ileri 
sürmemdeki maksat başkadır. Orada işîiyen bir 
suçu Yüksek Huzurunuzda arzetmek için bunu 
sordum. Arkadaşlar, riza ile yapılan yollar mev
zu haricidir. Yavaşı'ı Ürgüp'e bağlıyan şoseyi 
köylüler el ele vererek yapmışlardır. Çünkü riza 
ile yapılmıştır. îstiyerek köylü hükümetle el 
ele vererek yapmışlardır. Hattâ vali Hüküme
tin, köylünün kesesinden bir çeşme yaptırmış, 
ben yaptırdım diye kendi ismini üzerine yaz
dırmıştır. Ben bunu sorumun içerisine almadım. 
Çünkü istekle, riza ile yapılmıştır, jandarma
nın dipçiği ile köylü vatandaşa kuvvetle yaptı
rılmamıştır. 

Yine Yozgat şosesini Erkiiet Bucağına bağ
lıyan bir yol var bu da riza ile yapılmıştır bun
dan da bahsetmedim. 

Sayın arkadaşlarım, bu saydığım yollar şose 
olarak yapılmaktadır fakat bir şosenin yapıl
ması için fennî bilgi lâzımdır derme çatma top
lama taşlarla yol yapılmaz, burada mühendis 
arkadaşlar var çok iyi bilirler. Taş, onun üze
rine de toprak dökülüyor yazın bu yoldan ge
çenler; vali ne güzel parasız yol yaptırmış diyor. 
Fakat kışın, eskisinden daha kötü oluyor. Ve ge
çilemiyor onun. üzerinden. 
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Arkadaşlar, Bayındırlık Bakanının konuşma-

siyle İçişleri Bakanının konulması arasında 
bir tezat var gibi geldi bana. Ya bu yollar köy 
yoludur, veya vilâyet yoludur. Eğer vilâyet yo
lu ise bunun yapım ve onarımı Hususi Bütçeye 
aittir. Köylüye aitse köylü yapacaktır. Niçin 
Muhasebei Hususiye 29 bin lira vermişti**. 

Sonra Artırma ve Eksiltme Kanunu tatbik 
edildi deniliyor. Ben bu yolun hiçbir kısmının 
hiçbir suretle Artırma ve. Eksiltme Kanununa 
tâbi tutulduğunu bilmiyorum. Eğer bunu bu 
suretle ifade ederlerse ben de hakikat hilâfına 
beyanatta bulunduğumu kabule amadeyim. 

Arkadaşlar, Elbaşı ve Bünyan şosesinden 
bahsetmiştim. Elbaşı Bucak Müdürü Vehbi Kü-
tükbaş, vakadan, gazetelerde okuduğumuz gibi, 
ben hâdiseye muttali oldum, derhal intihap da
ireme gittim. Bünyan'a uğradım. Elbaşı Bucağı 
ve Karadayı Köyüne gittim. Bizzat tetkik ve 
tahkik ettim. Hâdiseden edindiğim vicdani ka
naatim budur. Parti mülâhazasi ile burada bir 
kelime sarfedersem Allah bunun cevabını ben
den sorsun. 

Arkadaşlar; Vrehbi Kütükbaş, Karadayı Kö
yü'nün muhtarı ile, esefle arzedeyim ki, suç or
taklarıdır. Yani vazifesini kötüye kullanmak 
için Bucak Müdürü bunu vasıta olarak kullanı
yor. Muhtar Kâzım kardeşi ile mirastan arala
rı açıktır. Hasan Ayçiçek'e kızmaktadır. Hasan 
Ayçiçek'i miras meselesinden fazla bir şey ko
parabilmek için onu başka bir kuvvetle- ezdir
mek istiyor-ve onun nüfuzunu kırmak istiyor. 

Bucak Müdürüne tesir ederek ve miras yü
zünden araları açık olan kardeşi Hasan Ayçiçek ve 
Demokrat Parti Başkanı Hurşit'i nahiye mü
dürüne jurnal ediyor, yolda çalışmıyor diye. 

Arkadaşlarım, yol altı. ay evvel bitmiş, çalı
şılacak başka bir kısmı da yok. Yalnız daha 
henüz başlanmış Elbaşı'm Tomarza'ya bağlıyan 
45 kilometrelik bir yol var. Fakat bu yol için 
daha henüz taş üstüne taş konmuş da değildir. 
İşte daha başlanmamış demek olan bu yol baha-
uesiyle dört vatandaş bir de Demokrat Parti 
Başkanı Bucak Merkezine davet ediliyor, Bucak 
Müdürünün dairesinde; siz niçin yolda çalış
madınız, diye sorulan suale, onlar da; böyle 
bir çalışmadan haberleri olmadığını ve esasen 
kendilerine böyle bir tebligat yapılmadığını ve 
koyunlarının çiftlerinin başında bulunduklarını 
i iade ediyorlar. Buna kanmıyan veyahut mak-
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şadını meydana atmak istiyen Müdür, oradaki J 
Jandarma Komutan Vekiline müessir olarak 
jandarma eri Mustafa, 1>ekçi Enver Altınbaş, I 
jandarma eri Mehmet vasıtasiyle Demokrat 
Parti Başkam odadan çıkarıldıktan sonra saat
lerce dayak atılıyor. Bucak Müdürü hırsını bu
nunla yenemiyor. Bunları dışarı çıkardıktan 
sonra bir arabaya koşturarak kamçı ile ve diğer 
üç vatandaşı da arkasından ittirmek suretiyle 
saatlerce koşturuyorlar. 

ALİ ZIRH (Çoruh) — Buna inanmayız. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bu kâfi de

ğildir. İtiraf zabıtları burada mevcuttur. Bunların J 
musaddak suretleri de adalet huzurundadır. 1 

Şimdi arkadaşlar, yalnız arabaya koşmak yal- I 
nız dövmekle de kalınmıyor, bakın ne diyor; sizi I 
rus kadanası gibi çalıştıracağım, gidin Allalıı- I 
niza şikâyet edin. Bu beş zavallı köylüyü gece I 
yarısı köyden dışarıya attırıyor. I 

FAİK KURDOfiLU (Manisa) — Yalan söy
lüyor. I 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) Bu da mı 
yalan, eski Bakan gidip tetkik ettirdin mi ? 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) Kvet eski-
mütaahhit doğru söylemiyorsun. i 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla.) —• Arkadaşlar. 
hangi devirde yaşadığımızı anlamıyorum. I 

Maksat ne ? Memleketin refah ve saadeti, 
memleketin imarı değil midir ? Bunun için gel- I 
medik mi buraya: Daha Kayserinin hiçbir köyü- I 
nü bilmiyen bir şahsın, beni veya ötekini köye 
sokmadılar sözünü söylemesini teessürle huzn- I 
runuzda ifde etmeyi keza bir vazife bilirim. 

Bir bucak müdürü vatandaşı arabaya koşu
yor, hala yerinde kalıyor. Güya, tahkikat yapı 
lıyor. 

Tahkikata memur edilen mektupç.u kimdir .' I 
Onu da ifade edeyim. 

194-6 senesinde Doklar Nahiyesinin Taflar kö
yü Demokrat Parti Başkanınıınn boğazına bir ip 
takarak nahiye nahiye gezdirten, ona günlerce 
sopa attıran mektupçudur. Kendisi ile de görüş
tüm. Hâdise vâkıdır demiştir. Fakat neticesini 
buraya nasıl bildirdi bilmiyorum. 

Daha Bucak Müdürünün orada durması da 
beni çok üzüyor arkadaşlar. 

Saniyen, arkadaşlarım; bir nokta daha var; 
BAŞKAN — Vaktiniz geçti. 
KAMİL GÜNDEŞ (Devamla) Bir dakika. 

Ben hu takriri verirken belki bir kaç şahsın I 
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hususi menfaatlerini baltalamış olabilirim, beni 
mazur görsünler. Ben vazife yaptığıma inannrak 
bu suali sordum. Binaenaleyh böyle sualler sor
maktan da vaz geçemiyeceğim. Birkaç şahsı, bir 
kaç muhtarı, öğretip de şu veyahut bu şekilde 
telgraf çekin demek, bunlar basit, modası geçmiş 
şeylerdir, bunlar çok kolaydır. 

Burada benden başka Kayserinin daha sekiz 
Milletvekili vardır. Onlar da gördüler, ellerini 
vicdanlarına koysunlar. Bu gün Kâmil Gündeş 
Kayserinin yollarının yapılmasını ister. 

Bugün Kâmil Gündeş bunu, ancak kanun ve 
nizamlara, vatandaş hak ve hürriyetine riayet 
edilmek kayıt ve şartiyle. Biz Hükümetten bu
nu istiyoruz. Yoksa »şu veya bu şekilde Parti 
mülâhazalariyle, hâdiseleri tekzip veyahut ol
muş, olmamış diye fuzuli demagojilere kapılma
yı istemiyoruz. Ben İçişleri Bakanının, hâdise 
vâki olmuştur, salâhiyetimiz dâhilinde suçları 
teeziye edeceğiz deselerdi, kendilerine teşek
kürden başka söyliyecek bir şeyim yoktu. Bu iti
barla ben sadece vazifemi yaptım. Eğer arka
daşlar bu hal böyle gidecek olursa, bu usulsüz
lük böyle devam edecek olursa, bunun aksüla-
melinden ben değil İçişleri Bakanı ve •onun 
Valisi mesuldür. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREY GÖ
LE (Erzurum) -— Efendim, İçişleri Bakanınız 
huzurunuzda her türlü mesuliyeti tekabbül eder 
vazifesini müdrik bir arkadaşını/dır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Anket yapa
lım. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR HÜSREY (JÖ
LE (Devamla) — Arkadaşımız ne istiyor bil
mem. Hakikaten kendilerinin de işaret buyur
dukları gibi şurada Belediye Gelir Kanunu mü
zakere edilirken ve Meclisin tatili yakınken 
bana hasat dolayısiyle köylülerin köylerine git
melerini temin edebilir misiniz dediler. Ben ken
disine herhalde valinin müsaadesi lâzım ve ha-
sad için etmelidir. Etmemişse edelim. Bir ka
yıt ilâve ettiler, zinhar yol yapımına halel gel
memek şartiyle arkadaşım beş ay evvet iyi gör
düğü işi şimdi fenalıyor. Anlamıyorum Kayseri 
Milletvekili arkadaşlarım, Kayseri yollanılın 
süratle ve iyi bir şekilde bulunduğunu, ve, ta
mamen hüsnüniyetle yapıldığını köylünün yo 
la kavuştuğunu büyük bir memnuniyetle ifade 
ettiler. 

Arkadaşlar, bu kürsüden şu veya bu mülâha-
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za ile söz söylemek itiyadında olmadığım için ı 
dosyamda mevcut olan telgrafı huzurunuzda 
okuyacağım. Demincek izah buyurdukları köy 
halkının, hattâ Cumhuriyet Halk Partili ve De
mokrat Partiden karışık vatandaşların telgrafı 
vardır. Okumıyucağım. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) Okuyunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI (Devamla) — Okumaya

cağım, o itiyatta olmadığımı söyledim, isterse
niz telgrafı size takdim ederim okursunuz. 

Bu telgrafta şunlar ifade edilmektedir: Has
tamızı iyi yollardan biran evvel hastaneye ka
vuşturmak, arabalarımız çamura batmadan mah-
suallerimizi götürmek imkânı hâsıl oldu. Binae- 1 
naleyh yollarımız iyi bir hale gelmiştir, ve ge
tireceğiz biz de medeni insanlar gibi yaşamaya 
başladık. Bir Milletvekilimiz her nasılsa yanlış 
bir düşünceye kapılmış zinhar buna ehemmiyet 
vermeyin, bizim bu yollarımızı yapmak için eli
nizden gelen her yardımı yapın, diyorlar. Telg
rafın meali Budur. I 

Şimdi sayın arkadaşım bana P» - 4 sual sordu, I 
bendeniz de kendilerine arzı cevap ettim, huzu- I 
runuzda. Burada kaza yollarının kanunsuz bir i 
tarz ve şekilde yapıldığını söylediler. Sualle- I 
rinde bunu mevzuubahis etmemişlerdi. Eğer bu- j 
mı da suallerinde mevzuubahis etmiş olsalardı I 
İlendeniz de kendilerine cevap verirdim. Fakat I 
hangi yolların kaza yolu olduğunu şimdi .soru- I 
yorlar, şu dakikada benim bunları cevaplandır- I 
mama imkân yoktur. Bunu daha evvel önerge- I 
lerinde tasrih etselerdi cevabını verirdim. I 

Efendim Elba*şı Bucağında bir hâdise olmuş I 
Kâmil Gündeş arkadaşım tasavvur buyururlar- 1 
mı" ki bir Hükümet olarak herhangi bir m e- I 
murun kanunsuz hareketine müsamaha edelim. I 
Biz de bu memleketin kendileri gibi çocuğuyuz I 
bizde bu memleketin ve bu halkın bağrından I 
çıkmış insanlarız. Beni, intisabiyle iftihar etti- I 
ğim Türk Milletinin herhangi ferdine, herham t 
gi bir vatandaşa birisi dayak atacak, biz susa- \ 
cağız, bunu nasıl kabul ederler. Bu mümkün mü- I 
dür. Hepimizin başı kanuna bağlıdır. İeabeden I 
bütün tetkikatı yapar ve yaptırırız. Ama mercii I 
kanunisi suç görürse lâzımgeleıı yollara teves- I 
süt eder, görmediği takdirde ille Kâmil Gündeş'- I 
in dediği doğrudur diye üzerinde mütemadiyen I 
nasıl dururuz? Bu mümkün müdür? I 

Binaenaleyh kendilerinden rica ediyorum, I 
bu nevi şeyleri konuşurken birbirimize müteka- J 
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bil itimadı esas tutalım. Ona göre haklı konuşa
lım. Ve. muhakkak ki memleket çocukları mem
leketin kalkınmasında ve taâlisinde elbirliğiy
le çalışırsa güzel neticeler alınır. Kanunsuz 
muamele mes'uliyeti üzerine almış kimselerden 
beklenemez. Binaenaleyh huzurunuzda tekrar 
ediyorum, vazifesini müdrik ve her türlü mes'-
uliyeti seve seve iftiharla takabbül eden bir ar
kadaşınızım ; kanunsuz hareketleri amansız ta 
kibederim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim; 
geçen seneki konuşmamı İçişleri Bakanı tarif 
ederek ifade etti 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREY 
GÖLE (Erzurum) —Yalan söyleme. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Ben yalan 
söylemiyorum. Yalanı burada söylüyorlar. (Sol
dan ; tabiî sen de sesleri). 

Sonra bir milletvekili katiyen yalan söylemez. 
Bunu da böylece bilin. (O da, milletvekilidir. 
aynı zamanda Bakandır sesleri). 

Fikri Apaydın'la birlikte yol işlerimde ka
nunsuz muamele yapılıyormuş. Bu hususta sjikâ-

' yetler çoğaldı tahkik edin ve gerekli emri ma
halline verin dedik. Yoksa böyle bir müracaatte 
bulunmuş değilim. 

Yalnız arkadaşlar; ben bu mesele için buraya 
çıkmış değilim. Bizde bir âdet vardır; falan 
vatandaş falanı şikâyet eder, kaymakamı şikâ
yet eder. O şikâyet mevzuu olan şahıs mual
limdir, doktordur, mühendistir veyahut şu
dur. Şikâyet mercii olan biz evrakı Valiye ve
ririz. O da hakkında şikâyet edilen eğer doktor-
sa Hükümet tababetine- havale eder. Halbuki şi
kâyet kendisinden ediliyor veyahut şikâyet edi
len kaymakamdır, kaymakama havale edilir. 
(Soldan öyle şey olmaz sesleri). Ben 12 senelik 
memuriyet hayatımdan edindiğim tecrübelere 
istinaden arzediyorum. Öyle olup olmadığını 
siz elinizi vicdanınıza koyarak düşünün. Buna 
cevap vermeye lüzum yoktur. Ya böyledir, ya de
ğildir, vicdanınıza havale ediyorum. Bu hâdise 
de takririmin mahiyeti, Valinin yol işlerinde 
usulsüz hareketlerini ihtiva ediyor. Eğer biz, 
bunun tetkik ve tahkiki işini Valiye havale eder
sek, sorarım size, oradan gelecek cevap; evet 
ben bu işi yaptım anı olacak? Yahut kaymakam 
bunu böyle ben yaptım mı diyecek? 

Saniyen arkadaşlar, ben şunu deyebilirim ki, 
bu yapılan usulsüz işler hakkında kayseri halk-.-
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nın birçoğu telgraf çekmeyebilir ve Kayseri 
380 000 nüfusu taşıyan bir memleketti^ Bunun 
% 90 ı böyle bir telgraf çekebilir fakat. Bunlar 
modası geçmiş şeylerdir. 

Ben, vatandaş hak ve hürriyetine riayet edil
mesini istiyorum, suçluların adalet pençesine 
teslimini istiyorum. Valilerin, böyle Köy Ka
nunundan istif ade ederek bu şekilde şoseler yaptı
racakla diğer daha 62 vilâyetteki valiler neye 
duruyorlar? Bu memleketin yolsuz kalmaması 
için çalışmıyorlar? O halde arkadaşlar, niçin 
umumi bütçeye para koyuyorsunuz? İl bütçesine, 
para koyarsınız köylüyü 13 neü maddenin 18 ııei 
bendine göre, 46 Ve 47 nei maddesine göre sefer
ber edin, iki senede bitirin. Bütçeye niçin para 
koyuyorsunuz, efendim, bütçeyi kapatamıyorum, 
açık var, istikraz yapaılnn diyorsunuz. Elinizde 
kanuni salâhiyet var. Türk Milletini seferber 
edin, bütün yolları bir senede yaptırın. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

3. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'-uı, Ma
raş'm Pazarcık İlçesinin Evri köyünde kaybo
lan bir vatandaş ile kaçakçılığı önlemek için 
ne gibi tedbirler alındığına, göçebelere ve köy
lerdeki nüfus kayıt işlerine dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Münir Hüsrev Göle ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Emin ErişirgiVin sözlü cevapları (6/204) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 
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İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ

LE (Erzurum) — Maraş Milletvekili Sayın Emin 
Soysal arkadaşımızın?sözlü sorusu dört konuyu 
ihtiva ediyor. Cevaplarım sırasiyle arzcdiyo-
L'Ulll . 

Soru 1. — Maraş'in Pazarcık İlçesinin Ev
ri köyünden ibrahim Özsan ortadan kaybolmuş
tur. Bu vatandaş bulundu mu"? 

Cevap 1. — Bu hâdise Bakanlığa Maraş İlin
den 5 . Ekim . 1948 tarihinde yollanan raporda, 
Pazarcık İlçesinin Evri köyünden Osman oğlu 
İbrahim özsan isminde bir vatandaşın 28 . Ey
lül . 1948 günü Karabıyıklı köyünden kendi kö
yüne giderken yolda kaybolduğunun ve atının 
ertesi günü çıplak olarak Şeyhli köyü civarın
da bulunduğunun hâdiseden dört gün sonra kay
makamlığa ihbar edildiği ve kaybın aranması 
için ilçeden ve vilâyet merkezinden müfrezeler 
çıkarıldığı ve taharriyat neticesinin ayrıca bil
dirileceği yazılmakta idi. 

Bu rapordan dokuz gün sonra, yani 14 . E-
kiın . 1948 tarihinde yollanan ikinci raporda ise 
civarda derinleştirilen aramalara rağmen bu va
tandaşın ölü veya diri olarak izine raslanmadığı, 
ancak hâdise günü! kendisi ile ötedenberi husu
met halinde bulunan bazı kimselerden şüphe 
edilmesi üzerine elde edilen delillerle adlî ma
kamlara tevdi ve tevkif edildikleri anlaşılmış
tı?. 

Adlî takibat neticesinde hâdisenin mahiyeti 
meydana çıkarılacaktır. Valilikçe arama ve araş
tırına devanı etmektedir. 

Soru 2. — Güney - Doğu illerimizde kaçak
çılık devam etmektedir. Bu illerde asayiş ve 
idareyi sarsan bu durum hakkında ne gibi mü
essir tedbir alınmıştır ve alınmaktadır. 

Cevap 2. — İktisadi sebepler yüzünden Gü
ney - Doğu ilerimizde kaçakçılık hâdiseleri ol
maktadır.. Ancak -bu hâdiseler asayiş ve idare
yi sarsacak mahiyette değildir. Bu hâdiseleri ön-
liyebilmek için Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
müştereken tedbirler almaktayız. Bu tedbirlerin 
açıklanmasının zararlı olacağını arkadaşım da 
takdir buyururlar. Güney - Doğu illerimizin tam 
hudut üzerindeki valileri iki defa merkeze celb-
edilerek bu konuda bazı yeni tedbirler alınmış 
ve faydası da görülmüştür. 

Soru o. — Bu illerde göçebe hayatı süren ve 
çeşitli namlar altında idari ve zirai asayişi bo-

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1. — Maraş'ın Pazarcık İlçesinin Evri kö

yünden İbrahim Özsan ortadan kaybolmuştur, 
bu vatandaş bulundu mu? 

2. — Güney Doğu illerimizde kaçakçılık de-
vam etmektedir, bu illerde asayiş ve idareyi sar
san bu durum hakkında ne gibi müessir tedbir 
alınmıştır ve alınmaktadır? 

3. — Bu illerde göçebe hayatı süren ve çeşitli 
namlar altında idarî ve zirai asayişi bozarak 
dolaşan çadırlı insanlar ve aileler hakkında -ne 
düşünülm ektedir? 

4. — Köylerde nüfus kayıt işlerini daha mun
tazam bir hale getirmek mümkün değil midir? 

Bu meselelerin sözlü olarak Sayın İçişleri Ba
kanı tarafından açıklanmasını saygı ile rica 
ederim. 

' 12. X I . 1948 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 
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zarak dolaşan çadırlı insanlar ve aileler hakkın
da ne düşünülmektedir! 

Cevap o. - - Bu konu Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığını ilgiendirmeklc beraber bu gibi
lerin elverişli merkezlerde iskân edilerek müs
tahsil duruma sokulmaları ele alınmış bulun
makta ve işin bir programa bağlanarak katî 
halli yoluna gidilmekte ve esasen bir kısmı da 
iskân edilmiş bulunmaktadır. 

Bunların zararlarını önlemek Bakanlığımıza 
terettüp eden bir vazifedir. Bunun için de sık 
sık idari kademelere emirler verilmekte ve vâ
ki zararlarının önlenmesine çalışılmaktadır. 

.Soru 4. — Köylerde nüfus kayıt işlerini da
ha muntazam bir hale getirmek mümkün değil
imdir? 

Cevap 4. -•-- Mümkündür. Yüksek M el lise su
nulmuş bulunan Nüfus Kanunu tasarısında bu 
cihet nazarı dikkate* alınmış ve bu tasarı da ge
zici nüfus memurlukları ihdası derpiş edilmiş
tir. Bu tasan kanunlaştığında maksadın tama-
miyle sağlanmış olacağını arzederhn. 

EMÎN SOYSAL (Maraş; — Etendim. Pa
zarcık'm Evi'i köyünden İbrahim Özsan, Sayın 
Bakanın buyurdukları tarihte kayboldu. Ben
deniz alâkadar oldum. Günkü bir kısım asayiş
sizlik unsurları da gördüğüm iyin o havalideki 
asayişsizlik vaziyeti nazarı dikkatimi eelbetti. He
men kaza merkezine gittiğimde kaymakama sur
dum. Dedim ki bu "vatandaş bulundu ıııu'i ne yap
tınız? Kaymakam şu cevabı verdi: 'Efendim, bir
kaç jandarma gitti, henüz bir haber yok. Ma
mafih o kadar da iyi bir adam değildi şeklinde 
cevap verdi. Hayret ettim. Aldığım malûmata 
göre yanlış iz üzerinde bulunulduğu kanaatine 
vardım. Sayın İçişleri Bakanı mahallini ikaz 
buyururlarsa biraz da başka kanallardan araş
tırma yapılması lâzım geldiğini duyarlarsa daha 
yakın zamanda o adam bulunur. Çünkü bu ha
valide biraz derebeylik, biraz ağalık havasının 
esmeye başladığını, hafif rüzgârlar varya onun 
gibi bir şeyi müşahede eder gibi oldum. Bu nok
taya Sayın Bakanın nazarı dikkatini celbede
nim Başka kanallardan da aramak lâzım gelir. 
Çünkü bir vatandaşın hayatı kayboluyor. Efen
dim, bu da sorulur mu; diyemezsiniz. Bir za
manlar Çeşme'de bir ingiliz neferi vuruldu Lon
dra ayaklandı. Efendim, ne olacak bir conkiki-
rikde Çeşme'de vurulmuş, demediler, Bu kaybo-
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lan, Türktür. Sayın Bakanımız Türktür demek-
liğimdcki mânayı takdir buyururlar. 

Arkadaşlar, baharda bu adanı Cebil Kalesi 
üzerinde çeltik ekmek istiyor, Bu sudan diğer 
istifade etmek istiyenler de var, onlarla ara
larında niza çıkıyor, iş kaymakama aksediyor. 
kaymakam diğer tarafı iltizam ediyor. Orada 
bir jandarma kumandanı da var. O da bu adamı 
haklı buluyor. Kaymakamla jandarma kuman
danı arasında kavga çıkıyor. Kaymakam jan
darma kumandanına benim dediğim gibi yap di
yor, etendim gayrikanuni işi ben yapamam di
yor. kaymakam yapacaksın diye sertleşince 
jandarma kumandam da kalkıp kaymakamı dö
vüyor. O ona. o ona hakaret ediyorlar. Bu va
kayı bu kadarcık işaret edip geçmek yerinde 
olur. 

Arkadaşlarım bu ilce heyeti umumiyesiyle 
İslahiye ve Ant eb'den geçen kaçakçılık yolu üze
rindedir. îleede yaz başında yukarda arzetti-
ğim sebeplerden dolayı, jandarma komutaniyle 
kaymakam arasındaki geçimsizlik ve bunları 
iltizam eden şahısların birbirine düşmesi yüzün
den asayiş bozulmuştur. Bu kazada halk bu 
halden sızlanmakta ve emniyetsizlik içinde ya
şamaktadır. Nitekim bu yaz mevsimi başından-
beri bu ilçede 2Ü0 den fazla hırsızlık olmuştur. 
ekserisi de hayvan hırsızlığıdır. 

Bendenize halk anlatmıştır. Meselâ. Eylül 
ayı içinde İncili Köyünden Mustafa Koç/un beş 
öküzünü alıp götürmüşlerdir. Kimse alâkadar 
olup bulmuş değillerdir. Adam istasyonda ya
na yakıla anlattı. 

Suriye'den kaçakçılık yapanlar Anteb'dcn ve 
dolayısiyle bu ilçeden geçerek malları Malatya. 
Maraş'ın dağlık yerlerine götürüyorlar. Oradan 
da fırsat kollıyarak kaçırıyorlar. 

Elbislan Murhak Nahiyesinden Ali'nin 
bes katırı çalınıyor. Katırların izi Pazarcık İl
cesine gidiyor, burada izi bulunduğundan dolayı 
tahkikat yapılıyor. Evrak kaymakamlıkta du
ruyor. Aylar geçiyor ve bulunamıyor. Vatan
daş şikâyet ediyor, hayvanların bilisi Anteb'in 
içinde görülüyor. Kaçakçılar Suriye'lidir. ada
mın hayvanı alınamıyor, çekip gidiyorlar. Ar
kadaşlarım. kaçakçılar yalnız mal alıp kaçır
makla kalmıyorlar, bir kısım aile facialarına da 
sebep oluyorlar. Onun için bendeııizce önemli
dir. Yalnız mal alıp götürselerdi Suriye Hükü
metinin memnun olduğu gibi - çünkü onlar bıığ-
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day ve saire geldikçe memnun oluyorlar - bizim 
de menun olacağımız hususlar hatıra gelebilir. 

Fakat, iş böyle değil. Meselâ, Kayseri'ye ya
kın Göksün İlçesinin Kanlıkavak köyün.dc 120 
yaşında bir vatandaş yanıma oturdu, nğhyarak 
anlattı. Şayani dikkattir, bu adamın evine b i r 
kaçakçı misafir gelir. Arkasından yakalayıcılar 
geliyor, oğlunu yakalayıp hapse atıyorlar. Bu 
120 yaşında adamın 90 yaşında karısı vardır. 
Kimsesiz kalıyorlar. Şayani dikkat değil midir; 
mektupları burada gayet acıklıdır. Kendisini 
köyde dinledim. Ağlıyarak bana bunları anlat
tı, 120 yaşında bir adamın ağlamasının ne demek 
olduğunu takdir buyurursunuz. 

Sonra; adam öldüren, jandarma öldüren ka
çakçılar da vardır. Meselâ Göksün'un Keklik-
oluk Köyünde Rıza Gümüş ve Çalılı İsmail adın
da iki kaçakçı köyde adam vurdular ve bir jan
darma öldürdüler. İki yıldanberi bunlar yaka
lanamadı. Benim hayret ettiğim de budur. 

c Maraş yolu üzerinde İçmeye gidip gelenleri 
soydular. Bunlar yanlarına hazan üç. hazan 
beş adam alarak fasılalarla Suriye'den mal geti
riyorlar ve Hatay, Anteb ve Maraş topraklarım 
geçerek Kayseri'nin Sariz köylerine kadar gidi
yorlar. Oralarda kaçak olarak soktukları mal
ları sattıktan sonra silâh toplayıp Suriye'ye si
lâh götürüyorlar, giderken de yolda rastladıkla
rı hayvan sürülerini de alıp götürüyorlar. 

Haber aldığıma, göre barındıkları köyler 
şunlardır; Saimbeyli Kazasının Akçal, Kara
pınar, hanyeri, Altısöğüt, Sancakili köyleridir. 
Buralarda aşiret hayatı yaşıyanların içinde va
ziyetlerini idare ediyorlar. Diğer tarafta Kay
seri'nin Tomaza Nahiyesi köylerinden bilhassa-
silâh topladıklarını haber aldık. Geçen Temmuz; 
ayı içinde Akeallı Köyüne geliyorlar ve 40 ka
dar silâh alıp geri gidiyorlar. Kayseri köyle
rinden bir kısmı ile Maraş köylerine kadar silâh 
kaçakçılığı oluyor, öyle köyler var ki, her ev
de silâhlar var. Bazı jandarma komutanları 
hayret, ediyorlar; en yeni silâhlardan yakalıyo
ruz diyorlar. Bunlar 40 silâhtan beşini Akeal
lı'dan alıyorlar, öbürlerini de diğer köylerden 
temin ediyorlar. Sonra da bunlar zaman za
man Keklikoluk köyüne gelip ailelerinin yanın
da kalıp, tekrar gidiyorlar. Bunlar nasıl ya
pıyorlar, şehirlerde, kasabalarda dolaşıyorlar 
ve yakalanmıyorlar? Üzrerinde duracağımız-
asıl mühim nokta işte budur. Ben Keklikoluk 
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j Köyüne kadar gittim, onlara yapmayın, etmeyin 

dedim ve fenalıklarını anlattım. Bu hareketler
den köylü soij. derece muztarip, ne yapacakları
nı şaşırmışlar. Daha birçok hikâyeler dinledik 
ama, ben yalnız karakteristik olnalarım arze : 

| diyorum. 
Yaptığını tetkikat ve soruşturmalara naza

ran kaçakçılar yalnız sarp yerlerden geçmiyor
lar, kimsenin geçmediği işlemediği, yerlerden 
geçmiyorlar, en uygun yollardan da geçiyorlar-
mış. 

1947 yılı içinde üç sürü koyunu geçirmek 
I için üç bin lira rüşvet verildiğini ifade eder

sem beni mazur görün. Parayı alanın da kim 
I olduğunu tesbit eder gibi oldum ama vazgeç-
i tim. Yani böyle şeyler de oluyor. 

Bazan böyle kaçakçıları ele vermemek için 
ve işlerini yürütmek için muayyen yollarla bazı 
gedikli subaylara mühim miktarda rüşvet veril
diğini duyuyoruz, gezdiğimiz yerlerde. 

Hakikaten bunlar da oluyor İsim tesbit etti
ğim şeyler de var. Kaçakçılar bu yaz İslâhiye 
ile Hassa arasında tonlarca benzin de kaçırdı-
dılar, arkadaşlar. Kamyonlarla hububat kaçır
dıkları oluyor, diğer eşyalar oluyor. Fakat ben
zin kaçırılıyor, dikkat buyurun, tonlarca ben
zin kaçırıyorlar. Ve o sıralarda o havalide, dört 
beş vilâyette hakikaten büyük bir benzin sakın
tısı vardı. Bu denaeti, bu ahlaksızlığı irtikâp 
ediyorlar. Ama bizim de tedbir almamız lâ
zımdır. 

Meselâ Gazianteb'de beş hayvan yükü ka
çak eşya yakalandı diye gazetenin birisi yazı
yor. Kaçakçılar bazan hududu geçip bir hayli 
ilerliyorlar. Nice sonra yakalanıyorlar. Yaka
landıkları zaman mallarını bırakıp kendileri 
kaçıyorlar; nadiren mallariyle beraber kendi
leri yakalanıyorlar. 

Kaçakçıların o muhitlerdeki hayvan hırsız
lığında oynadıkları roller çok mühimdir ve ha
kikaten acıklıdır. Maraş treninin kuşat resmine 
iştirak etmek üzere gittiğimiz zaman Elloğlu'n-
da şöyle bir çıktını; hemşerilerle konuşuyorum, 
bir vatandaş geldi, nedir bu bizim çektiğimiz, 
dedi. Nedir dedim. Ekim ayı içinde Battaloğlu 
Mustafa Bat tal 'm'dört mandası çalınıp götü
rülüyor, jandarmaya haber veriliyor, buluna
mıyor. Birkaç mandanın çalınıp bulıınamayışı, 

I hakikaten insanı düşündürecek bir şeydir. Ta-
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vuk ve saire gibi kümes hayvanları çalınır, sak
lanabilir avna, koskoca mandanın çalınması ve 
bulunamaması insanı düşündürmeye değiyor. 

Bahkaiağı Köyü sığırını yine Ekim ayı için
de sürüp £01 ürürlerken, çeltikçiler görüyor, 
unlar biraz muharebe kıyafeti ile »'ezerler, ara
larında cereyan eden muharebe neticesinde sü
rü kurtuluyor. 

Sonra yine Sarıkâtip Köyünün sığırları sü
rülüp götürülüyor, yine çeltikçilere rasgeliyor, 
muharebe oluyor, mandanın birisi yaralanıyor. 

Nihayet sürüler bu suretle kovalanabiliyor. 
Veya kaçıyor. 

Bu haller bize. Birinci Oihan Harbinin için
deki asayişsizliğini hatırlatıyor. 

Kaçakçılık; bunun sebepleri üzerinde durnu-
yacağım. Çünkü sebebi gayet basittir. Fakat 
kaçakçılığı neden önliyemiyoruz ? Bunları dü
şünmek gerekir. Benim kanaatimce Suriye ile 
hududumuz esaslı şekilde teshil edilmemiştir. 
Bu hususta Suriye Hükümetinin nazarı dikkati 
eelbedilse yeridir. Öyle ki bazı köylerin yarısı 
bizde, yarısı da onlarda kalmıştır. Böyle köyle 
bu gibi kaçakçılığı önlemek kolay değildir. Bu
nu bir düzenine koymak lazımdır. Yine bir kı
sım vatandaşların tarlası bu tarafta, bir kısım 
vatandaşların tarlası da öbür tarafta kalmıştır. 

#Inzibat tedbirleri de tanı değildir. Bu hava
lide bu arzettiğim süvari jandarma az veya yok 
gibidir. Çünkü hırsız kaçakçı allıdır, halbuki 
onu yakalamağa memur jandarma ise yayadır, 
bunu nasıl yakalıyaraktır. Tabiî yakalayamı-
yacağı bedihîdir, buralara, hiç olmazsa mühim 
jandarma alay komutanlıklarına birer jip veril
se veya süvari jandarması teşkil edilse daha iyi 
olur kanaatindeyim. Hepimiz hatırlarız ki ; eski
den serhatlarda sağlam karekterleri Türk köyle
ri teşkil edilirdi. Yani serhat köyleri.. Bu nokta 
da gözden kaçırılmamalıdır.. 

Sonra her çeşit idarecilerin işi sıkı tutma-
yışları, hattâ çeşitli sebeplerle biraz müsamaha 
edenler de oluyor, mahkemelerde sürat işi var. 
Kanunlarımızın hafifliği de buna müessir 
oluyor. Hayvan kaçakçılığında allı ay gibi bir 
mahkûmiyet az geliyor. Kışın yatıyor, yazın hay
van hırsızlığına devam ediyor. Bu nokta da e-
mehhiyetle tesir ediyor. Hulasa kavakçılık sa
dece kazanç mevzuu olarak düşünülüp yavaş 
hareket etmemeliyiz. Bu havalide asayişin bo
zukluğu kıtallere sebep oluyor ve nihayet ıımu-

mî ahlâk da bu suretle bozuluyor. Bunu mühim 
bir konu olarak ele almak lâzımdır. Gelelim 
göçebe hayatı süren çeşitli nam altında dola
şanlara. 

BAŞKAN' - - Vaktiniz bitli bir dakika daha 
müsaade ediyorum. 

LMİ\ SOYSAL ıDevamla; - Vilâyet dâ
hilinde. ve arzettiğim havalide çeşitli göçebeler 
var. Birisi oranın herkesçe tanıtımı:;, hayvan 
yetiştiren aşiretleri. Birisi, Bulgaristan'dan gel
dik'. diyorlar. Biz yeni yerleşeceğiz, diyorlar. 
(•îöksun köylerinde- başka nam altında dolaşan 
tipler var. Birisi, Lrzinean'dan Malatya'ya yer
leşmek üzere geldik henüz yerleştirilmedik, di
yorlar. Ileı türlü ııtezrııaîı çiğneyüp geçen tip
ler. 

Bu defa yeni bir tip gördük istasyonda. Sağ
lık v< Sosyal. Yardım Bakanı da gördüler. Bun
lar da fraıı Azarbaycan'ından geldik Suriye'ye 
gidecektik, orası işgal edilmiş Türkiye'ye gel
dik şimdi burada dolaşıyoruz, diyorlar. 

SAOIJK VK SOSYAL YARDI Al BAKANİ 
Dr. KEMALİ BAY İZ IT (Marası - Onlar sev-
kedildiler. 

LMİX' SOYSAL (Devanda) Teşekkür 
ederim. Ama nereye? 

İnsan bu göçebeleri- rastladıkça tuhaf tuhaf 
düşüncelere kapılıyor. Köylüler şikâyet ediyor
lar, ve sızlanıyorlar. Şikâyet ediyorlar ve di
yorlar ki, bunlar kimisi sahte vesika ile dolaşı
yor, hayvanlarımızı çalıyorlar. Ben nahiyede 
bulunduğum zaman iki vatandaşın fasulye tarla
sını, birisinin de mısır tarlasını çiğnemişler, (Jök-
sun'un Tahir Bey köyünde. Ertesi günü failini de 
bulmak işi köylü için bir mesele bir dâva halini 
aldı. Bu havalide hırsızlık yalnız kaçakçıların 
ve göçebelerin işi olmuyor, bunu sanat edinmiş, 
yerliler de vardır. Sayın İçişleri Bakannvı bu 
hususta da bazı malûmat da verebilirim. 

Meselâ (löksün'un Yeniyapar köyünde bir 
mevsim içinde Mehmet Bkinci'nin bir tosun beş 
kısır keçisi, Ali Tvekeç'in 7, İbrahim Ekici'nin 7, 
FFesun Ekici'nin 4, Alinin 10, Ali Topal'ın on bir, 
yine Bozhüyük köyünden yine bir mevsim içinde 
Mustafa flül 'ün 12, Mustafa Kars'ın 8, Mehmet 
(ilil'ün 12, Aslan Memili'nin bir kısrağı ve hay 
vanları çalınıyor. Bunları bir oturuşta tesbit el
tim. Orada dinlemekten utandım. Afşin İlçesinde 
bir avda 13 varalama, üc kıtal ve bir havli de 

202 



B : 8 19 .11.1948 
hırsızlık vakası oldu. Dört köy camisi soyuldu. 
Huıııı köyünde jandarma ile halk birbirine girdi. 
Bu kazada asayiş, meselesi çok önemli ve üzerin
de durulınıya değer. Vakit olsaydı çok anlata
caklarım ve nüfus işinde diyeceklerini vardı. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir. 
KMtN SOYSAL (Maraş) — Pekâlâ efendim 

bırakıyorum. 
OÜMRÜK YE TKKHL B A K A M KMlN 

EdiIŞİROİL (Zonguldak) — Arkadaşlar, sayın 
arkadaşım İçişleri Bakanından sual sormalarına 
rağmen benini vazifem hududu olan Cenup ka
çakçılığından da bahsettiler. Onun için bir iki 
söz söyliyeeeğim. 

Evvelâ şunu söyliyeeeğim ki, cenup hududun
da ta eski İmparator luk devrinden kalma yukar
dan aşağıya mal götürme meselesi ve devam ede-
gelen kaçakçılığı, yani ihraç kaçakçılığını, koyun, 
buğday ve son zamanlarda Filistin meselesinden 
hâsıl olan benzin kaçakçılığını sureti katiyede 
Hükümet önliyeeektir. Bu, benim vazifemdir. 
Yüksek Meclise katı surette arzederim ki, 500 
koyun ve 5 - 1 0 ton buğday şeklinde olan kaçak
çılığı Hükümet kat i suret te önliyeeektir . Bizim 
aldığımız haberlere göre bu, hiç olmazsa yüzde 
50 önlenmiştir. Bu yıl, iki ay evvel valileri içiş
leri Bakanı topladığı gibi, alay kumandanlar ım
da ben topladım ve beraberce konuştuk. 

İthal kaçakçılığına gelince; ithal kaçakçılığı 
Bazı ekonomik te tbir ler i icap et t ir ir . Bu ekono
mik tedbir ler i de alacağız. Ümit ediyorum ki, hu 
da i thal !kaçakçılığını önleyecektir . Fakat bu 
önleyeceğimiz kaçakçıl ık, yine dikkat inizi celp 
ederim, gümrük kaçakçıl ığı değildir . Sekiz met
re kumaş bu tarafa gelmiş, üç okka et bu tarafa 

gitmiş, mesele İm değildir . Bunlar , her memlekette 
olan vakalardandır . Bizim önliyeceğimiz şey, ar
kadaşımızın bahset t iğ i Cenup mıntakasuıdaki 
toplu ve silâhlı kaçakçılıktı-.. 

Yalnız bir noktayı arzetmek is ter im; muha
faza teşkilât ımız etraf ında p rapaganda şebekesi 
geniş bir şekilde çal ışmaktadır . Bunun tü r lü se
bepleri vardı r . Teşkilâtın kuru luşunda , ödevin 
yapıl ış tarz ında, bazı kusur la r olduğu gibi. es
kiden idare âmirleri ile muhafaza teşkilâtı ara
sındaki iht i lâflar ve nihayet bizzat kaçakçıla
rın yaptığı menfi p rapaganda la r bunların başlı-
c a l a r ı o l a r a k sayılabilir . Onun için arkadaş lar 
dan herhangi biri muhafaza teşki lât ı hakk ında 
p ropaganda la r karşısında kaldıklar ı zaman va

ziyeti ayırt etmelidirler. Ancak bu suretle ka
çakçıların da muhafaza teşkilâtı etrafında mut
tasıl yapt ık lar ı p ropaganda la r çürütülebii lr . 

Şu noktayı da söyiiyeyinı. bugün muhafaza 
teşkilâtı ile idare âmirleri arasında en ufak bir 
ihtilâf olmadığı gibi, bizzat idare âmirler ini de 
kaçakçı l ık tan doğrudan doğruya mesul tu tmak
tayız ve alay kumandanlar ı , t ıpkı j anda rma 
kumandanlar ı gibi onların maiyetinde çalışmak
tadır lar . 

Üçüncü bir mesele daha var, Emin Soysal ar
kadaşım bir suiistimalden bahsetti ler, bilhassa 
rica ederim, benim teşkilâtıma ait ise, bu hu
susta kendilerinin bilgilerini bana söylesinler. 
.Şurasını teinin edeyim ki, elimde bulunan bütün 
tahkik vasıtaları ile ve müfett işler vasıtasiyle 
tetkik ett ireceğim. Alay kumandan la r ı vasıta
siyle, gerek diğer her tür lü is t ihbarat vasıtasiy
le bu nevi suiistimalleri en ciddî bir suret te 
tak ip etmekteyiz. Kaçakçılığın önlenmesi için 
aldığım tedbirlerin neticelrini herkes görecek
tir. 

î. —- Erzurum Millii vekili Gl. Vehbi Kocu-
(jüney'in, ormanlın un iz m durumu ile Adana'da 
Zirai Donatım Kurumunr<n yeniden yaptırdığı 
alelye hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı Cavid 
Ora Tin sözLii cevabı ('(>/;205) 

BAŞKAN - - Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sayın Tarım Bakanımızın aşağıdaki soruları

ma sözlü ohn-ak cevap vermelerini dilediğimi say
gı ile arzederim : 

1. Ormanlarımızda vukua getirilen tahr ibat ı 
önliyebilmek için ne gibi tedbirler alınmıştır. ' 

2. Kaçakçılığı önliyebilmek için daha tesirli 
tedbirlere başvurulması faydalı görülüyor n m ! 

'.]. Orman işletmesi sayısının azaltılması or
manlarımızın varlığına ve Bütçe tasarrufuna da
ha uygun görülmüyor imi; 

4. Orman Oenel Müdürlüğü kurulduğu gün-
denberi orman içinde ve dışında ne kadar hektar 
boş ver: ağaçlandırabilnıiş, bu suretle memleket 
ormanlar ını ne nispette genişletebilmiştir ? 

5. Orman Kanununun bazı maddelerinin ta
dili için teklifte bulunulacağı duyu lmaktad ı r . 
Halkın ve köylünün yakacak, kereste ve aracı
lık ihtiyacını daha kolayl ıkla sağlıyabilmek için 
ne gibi yeni esaslar konması düşünülmekted i r? 
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0. Orman kadrosuna esas teşkil edecek 

olan haritaların kanunun meriyeti tarihinde 
başlıyarak on yıl içinde ikmali kanun iktizasın
dan iken yapılmamasının sebepleri nelerdir:' 

7. Bugüne kadar bütün İşletme binalarına 
sarfoluuaıı paranın yekûnu nedir'.' 

(S. Orman Oeuel Müdürlüğünde. Bakanlık 
Teftiş Heyeti ve Maliye Müfettişleri tarafından 
yapıldığını öğrendiğim, teftiş mevzularından biri
sinin eski bir (icnel Müdürün zamanına ait ol
duğu anlaşılıyor, kanuna aykırı meydana çıka
rılmış işler var mıdır, varsa nelerdir? 

9. Zirai Donatım Kurumunun Adana 'da 850 
bin liraya ihale ettiği atelyenin temellerinin çü
rüklüğünden ötürü tamamlanmadığı ve daha bü
yük -masraflara yol açtığını okudum. 

Bakanlık bu atelye için ne düşünmektedir. 
inşaat tamamlanabilecek mi, kaça mal olabilecek
tir? 

Frzurum Millet veki 1 i 
(il. Vehbi lvocagüney 

TARIM BAKANI CAVll.) ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlar; 17 . 1.1 . 1948 tarihli 
toplantıda Sayın Çorum Milletvekili Necdet 
Yüeer arkadaşımıza vermiş olduğum cevapta 
belirttiğim ,.'ibi ormanlarımız keçinin, baltanın, 
yangının ve kaçakçılığın tahribatına mâruzdur. 
Bunu hiçbir suretle inkâr edemeyiz. 

Anca'v bu tahribatı önleme!' için Orman 
Umum Müdürlüğünce ' ızı tedbirler alınmışt'r. 
f^akat şunu da ilâve edeyim ki. bu alman t e ' 
birler kâfi değildir. Bu tedbirle!- arasında yar
gın kuleleri, bakım evleri, bakını teşkilâtı, te
lefon tesisatı ve yol. g-'bi »şeyle»' vardır ki, bu 
günkü ihtiyacı karş'byaıııamaktadıı'. Bunların 
tamamlanması bir zaman ve para meselesidir, 
gittikçe bunun üzerimle ehemmiyetli* durulmak
ladır ve her fırsatta imkânlarımız nispetiıme 
bu teşkilât takviye edilecek, ve tesisler yapıla
caktır. Nitekim im teşkilâtın hazırlığını yapmak 
için Orman Umum Müdürlüğü bir tasan hazır
lamıştır. Bunları teknik bilgi ile yetiştirmek. 
aynı zamanda istikballerini temin etmek gibi 
maddeleri ihtiva eden bu. tasarı yakında B. M. 
M.ne sunulacaktır. 

Bununla beraber Orman Kanununda bu tah
ribat! önleyici cezai müeyyideleri artırmakta 
bir zaruret şeklini almıştır. Fakat bilhassa şu 
noktavı. tebarüz ettirmek isterim ki ormanla

rımızı sağlık sosyal politik, sosyal ekonomik 
faydalan halkımızca lâyıkiyle takdir edilmedik
çe, ormanlarımızın, yalnız bir tabiat vergisi de
ğil. bir millet varlığı, büyük ve mühim bir mil
lî gelir olduğu halkımızın şuurunda ve vicda
nında benimsenmedikçe bu yapılan tedbirlerin 
hiçbirisi arzetmiş olduğum tahribatı karşılıya-
maz. 

Muhterem general, orman, işletmelerinin 
azaltıl i]' aza İtil madiğim soruyorlar. 

Arkadaşlarım, 122 olan Orman işletmelerinin 
10 tanesi çıkarılarak adedi 1 12 ye indirilmiştir. 
.Ifakikalı itiraf etmek lâzımdır ki, mevcut orman 
işletmelerimiz istenilen şekilde rasyonel çalışa
mamaktadır. Bunun içinde çok iyi çalışanlar 
vardır, fakat beklediğimiz ve istediğimiz şekil
de çalışamıyan işletmelerimiz de vardır. Ancak 
şunu ilâve etmek isterim ki; ormanlarımızın 
kesif olmıyau mıntakaların dağılmış olan işlet
melerin de üzerlerine alınış oklukları bazı va
zifeleri mevcuttur. Meselâ: Ormanların imar, 
ihyası ve o civardaki halkın ihtiyaçlarını kar
şılamak gibi vazifeler ve külfetlerdir, bununla 
beraber bu işletmeler üzerinde ehemmiyetle dur
maktayız ve işe yaramıyanları vakit vakit tas
fiye e ileceğiz. 

Ağaçlandırma meselesine temas ediyorlar. 
Arkadaşlarını; son yıllarda orman içi ve or

man dışı ağaçlandırmaya ehemmiyet verilmiştir. 
fakat şunu söyliyeyiııı ki; bu ağaçlandırma işi. 
memleketin ihtiyacı nispetinde hızlandırılama-
mıstır. Bunu bilhassa önemle göz önünde tutu
yoruz. Aynı zamanda memleketin yakacak ihti
yacını da göz önünde tutarak ve bu ihtiyacı kar-
şılıyabiknek için. imkân olan yerlerde ağaçlan-
•dıı ma mevzuunu ciddiyetle ele alacağız. Orman 
(fenol Müdürlüğü beş senelik bir program hazır
lamaktadır. Bu ağaçlandırma işi de bu program 
içinle yer almış bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar bu ağaçlandırma dolayısiyie 
10 7-'>(i hektar kadar orman içi. bir ağaçlandırma 
yapılmıştır. Orman dışı ağaçlandırma birçok 
vilâyetlerde, fidan dağıtmak suretiyle okalüptüs, 

' kaval: ve saire gibi şeyler vardır. Fakat bunları 
tafsilâtiyle izah etmeye lüzum görmiyorunı, bu 
suretle vaktinizi ve zamanınızı ahmaktan çekmi
yorum. Orman Kanununda yapılması düşünü
len değişiklikten bahis buyurdular. 3116 sayılı 
Kanun köylümüzün ihtiyacını karşılıyacak mad
deleri ihtiva etmektedir. Ancak şunu arzedeyiırı 
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ki, bu bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak bir kanun , 
olmadığı için gceenki konuşmaanda ve ondan ev- j 
velki Bolu'da söylemiş olduğum beyanatımda \ 
bildirdiğim gibi ana prensiplerden fedakârlık \ 
yapmamak suretiyle yeni kanunda halkın, köy- | 
lünün lehine bazı tadiller yapacağız ve bu hazır- j 
lanmaktadır. İşletmelerimizin halka gösterdiği I 
kolaylığa gelince; evelsi gün de arzettiğim gibi 
bazı hata ve aksaklıklar vardır. Fakat her orman 
memuru, her işletme müdürü kendisine verilen 
bu vazifenin ehemmiyetini takdir ederek ve 
mesuliyetini bilerek elindeki mevzuat içinde hal
kımıza lâzımgelen kolaylığı göstermek mecburi 
yetindedir. Ve bu mütemadiyen Orman Teşkilâ
tına tamim edilmektedir. 

Orman haritalarına gelince; Kanunun 21 v? 
22 nci maddeleri orman haritalarının yapılma
sını âmirdir. Fakat ne yazık ki, on senedenberi 
muhtelif sebeplerin tesiri altında bu "harita işi 
başarılmamıştır. Yalnız oıunan işletmesi bakımın
dan amaıncjman plânları esas tutulmuş ve 
1 489 000 hektarlık bir amanejman plânı hazır
lanmıştır bu da tamam değildir tabiatiyle. 

Binaenaleyh sarfolunan Para: 1947 nihaye 
tine kadar inşası hitam bulan ve ikmali 1948 yı
lına intikal etmiş bulunan çeşitli tesislere sarfo
lunan para; 13 123 919 - lira, yapılmakta olan 
işler hesabı da 16 329 192 - lira ki, mecmuu sa
bit kıymetler hesabında olmak üzere 29 453 112-
liradır. Bunun teferruatını ve nelerden ibaret 
olduğunu vaktinizi almamak için zikretmiyorum. 
Burada mevcuttur. 

Bu tesisler içinde 38 işletme binası, 44 bölge 
şefliği, 83 bakım memurluğu 189 hizmet evi 
ve 616 yangın kulesi yapılmış bulunmaktadır. 
Bakım memurlarının ve bölge şeflerinin orman 
işlerinde yerleştirilmeleri zarureti gajret bariz
dir. ve fakat bunlar mütevazı şekilde ele ama-
çaktı /. 

Orman Genel Müdürlüğündeki tetkikattaıı 
bahis buyurdular. 1943. 1946 yıllarındaki Or
man Genel Müdürlüğü satışları ve diğer ıııuatn-
melâtı seleflerim zamanında Tarım Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı tarafından müfettişlerce tef
tiş yapılması lüzumu hâsıl olmuş olup bu mak
satla teftişlere devam edilmektedir. Yapılmakta 
olan incelemeler henüz bitmediği için size bu hu
susta izahat ve tafsilât verecek durumda 'deği
lim. Ancak Düzce İşletmesine ait bir tahkikat 
evrakı hitam bulduğundan bu evrak Danışta-
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ya sevkedilıniştir. 

Orman hakkında sorulan suallere bu suret
le cevap vermiş bulunuyorum. 

Adana'daki inşaata gelince: 
1. — 1944 yılında hazırlanan projeye göre: 
Elektrik santralini de ihtiva eden atelye bi

nasının ve Su kulesinin inşası ile tesisatı ve 
makine tezgâhlarının bedeli: 

Keşif : inşaat 1 195 375 
Makine ve tesisler .1 543 125 

t hale İnşaat 
(Keşfin % 28, 85) 

noksanı ile 
ithal edilen makine 

2 738 500 

850 865 
707 575 

1 558 440 
İhale bedeli olan 850 865 lira üzerinden iha

le edilen inşaatın müfredatı aşağıdadır. 
1. — Aparey tamirhanesi, takını imalâtha

nesi, tezgâh tamirhanesi, sertleştirme dairesi 
marongozhane, tornahane, montaj ve tesviyeha-
ne, motor tamirhanesi, kuvvet santrali, elektrik 
kaynak yeri, demirhane, dökümhane, modelhane 
işçi soyunma ve yıkanma yerleri, çırakhane ve 
büroları ihtiva etmekte idi. Bunlar aynı çatı al
tındadır. 

2. — Su Kulesi: 
Lîu projede) yalım atelye binası mevcut olup 

lojmanlar, müdüriyet, ambarlar, revir ve kantin 
gibi kısımlar dâhil bulunmuyordu. 

2. — Bu projede tatbikat sırasında hâsıl olan 
•değişiklikler: 

Keşfe göre kagir sömel koutinü olan temel 
yerine b ilâha r a kazık temel sisteminin tatbiki 
ilâzımgelince yalnız temel hesabı için 390 000 
lira fazla ödenmiştir. 

İhale edilmiş olan ve 758 063 lira ödenmiş 
•bulunan, inşaat müfredatına göre ve kazık temel 
sisteminin tatbiki ve Bayındırlık Bakanlığının 
zelzele bölgesinde inşa edilecek betonarme bi
nalarda tatbi Kmı mecburi kıldığı zelzele emsali 
sebebiyle betonarmede hâsıl olan artış ile yine 
ilk ke.şiıîe demir olarak hesap edilen çatının, de
mir bulunmaması yüzünden, betonarmeye tahvili 
üzerine mezkûr inşaatın tamamlanması için 
450 000 liraya ihtiyaç olduğu hesap edilmiş bu
lunuyordu. 
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3. — Yukaııki birinci projeye ve keşi'.ine gö

re atelyenin. kapasitesi söyle hesap edilmiştir: 
1. Yetmiş aded traktörün büyük tamiri; 
2. 105 aded traktörün orta tamiri; 
3. 175 aded traktörün küçük tamiri; 
4. l.>u traktörlerin tamirlerinde kullanıla

cak bütün, yedek parçaların imali. 
5. Pulluk, kültüvatör, orak makinesi, mib

zer, harman makinesi ve diğer ziraat aletlermin 
tamirinde kullanılacak yedek parçalar ile ayrı
ca satışa arzedilecek 360 000 aded muhtelif cı
vata, somun ve 90 000 aded yedek uç demiri ima
lidir. 

JV - I>irinci projenin bütün müştemilâtı ile 
tatbiki, gerek inşaat ve gerek makine fiyatla
rında husule gelen büyük farklar dolayısiyle 
mümkün olamıyacağı tesbit edilmiş ve bu proje 
küçültülerek (atelye binası, elektrik santrali, 
su kulesi; hangarlar ve benzin deposu ve garaj 
müdüriyet binası, işçi lojmanları, revir ve Ada
na Depo Müdürlüğü büro ve anbarlarmı) ihtiva 
etmek üzere Sümerbank heyeti fenniyesince ye
niden bir proje hazırlattırılmıştır. 

Bu projenin tutarı inşaat ve satın alınmış 
olan tezgâhlar hariç olmak üzere 4 200 000 - li
raya baliğ olmuş ve ayrıca işletme sermayesi 
olarak 300 000. - liraya ihtiyaç hâsıl olmuştu. 

Bu projenin tatbiki için daha 4 500 000. - li
ranın sarfı gerekmekte idi. 

İşbu ikinci projenin iş kapasitesi : 
45 aded büyük traktör tamiri 75 aded orta 

traktör tamiri, 150 aded küçük traktör tamiri 
olup ayrıca diğer ziraat alet ve makinelerinin 
tamiri için de 24 000 saatlik bir iş, hacmi ayrıl
mış bulunmakt adı r. 

V. İkinci projenin ikmali için sarfı lâzım-
geleıı (4 500 000) liranın da bu işe tahsisi 
mümkün olamamasına binaen ileride ikinci pro
je haddine varabilecek tarzda tevsii kabil ola
bilecek şekilde şimdilik daha küçük mikyas
ta üçüncü bir projenin hazırlanması etüdlerine 
başlanmış neticede ilâveten (1 300 000) lira 
sarf iyi e bu atelyenin işler bir hale getirilmesi 
mümkün olacağı anlaşılmıştır. Bu takdirde: 

1. Yapılmış oları inşaat bedeli : 758 003 
2. İthal edilmiş makine ve tez

gâhlar bedeli 707 575 
3. Atelye binasının bir kısmı ile 

malzeme ambarının itmamı inşaatı 

ve ilâveten mubayaa ve ithali lâzım-
gelen tezgâhlar bedeli 1 300 000 

2 565 638 
(2 565 638) liraya baliğ olacak ve bundan 

başka işletme sermayesi olarak da (200 000) 
lira tahsis edilmekte mezkûr atelye (2 765 638) 
liraya malolacaktır. 

Bü son vaziyete göre yeniden (1 500 000) 
liranın sarfı lâzımgelmektedir. 

İs bu son muaddel projeye göre yapılacak 
olan atelyenin is kapasitesi şöylfc olacaktır. 

1. 25 aded traktörün büyük tamiri; 
2. 35 aded traktörün orta tamiri; 
3. 70 aded traktörün küçük tamiri; 
-!. Diğer ziraat alet ve makinelerinin tamiri. 
İç.in de (20 000) saatlik iş hacmi ayrılmış

tır. 
Arkadaşlar, teknik ve ileri bir ziraat mem

leketi olmak iddiasında bulunan Türkiye, zira-
atini makeneleştirmek mecburiyetinde bulunan 
memleketimiz, muhakkak ki, birçok atelyelere 
ihtiyaç duymaktadır ve bu ihtiyaç bilhassa 
Marşa! pılânından istifadeye bağlıyacağımız 
şu günlerde kendisini fazlasiyle hissettirmek
tedir. Onun içindir ki, biz bu atelyenin, arzet-
tiğinı şekilde, geciktirmeden biran evvel ikma
lini göz önünde tutmaktayız ve bu üçüncü 
proje de bizzat benim tarafımdan ileri sürülmüş 
ve tetkiki yaptırılmıştır. Öyle ümit ediyoruz ki. 
kısa bir zamanda ikmaline çalışacağımız bu 
atelye, makine ziraatini en iyi bir şekilde yapan 
Çukurova'da çok faydalı olacaktır. Müstahsil 
bundan çok faydalanacktır. a 

BAŞKAN — Buyurun Kocagüney. 
(il. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Verdikleri teferruatlı izahattan dolayı Sayın 
Tarım Bakanımıza teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım; geçen gün Sayın Necdet 
Yücer mevzu üzerinde çok iyi konuştular, fakat 
benini önergem de bugünkü gündeme girdi. Bu-
ııımlaberaber bu mevzu üzerinde bir değil, bir
kaç defa, çok defa konuşmak lâzımdır. Çünkü 
sosyal ve ekonomik hayatımızın mesnedi olan 
ormanlarımız harabiye doğru gitmektedir. Ta
tilden evvel orman mühendisi bir arkadaşın ki
tabından bir cümle okumuştum, diyordu ki, or
manlarımız seri bir tempo ile harabiye doğru 
gidiyor. O arkadaşla bilâhara karşı karşıya ko-
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nuşnıak fırsatı da bana düştü. Ağzından dinle
dim, bana dediler k i ; 30 - 40 sene sonra bu gi
dişle, bugünkü idare tarziyle, ormanlarımız bal
talığa, baltalıklar çoraklığa doğru gidecektir. 
Ve Türkiye, bu mübarek servetten, yurdumuza 
hava veren, su veren, hayat veren, nimet veren 
bu kıymetli hazineden mahrum kalmak tehlike
siyle karşı karşıyadır. 

Arkadaşlarım: Orman Kanunu 1937 yılında 
çıkmıştır. Ondan evvel, Cumhuriyet Hükümeti, 
bu kıymetli hazineye e! uzatamadı. Çünkü harb-
den yeni çıkmıştık, ölüm kalım muharebesini 
kazanmıştık. Memleketimiz yakılmıştı, imara 
muhtaçtı. Cumhuriyetten evvel de yani son 90 
yıl içinde 20 ya yakın kanunlar, nizamnameler 
çıkmış olmasına rağmen Osmanlı Hükümeti hiç
bir zaman bu hazineyi koruyamamış, badıhava-
cılık zihniyetini önliyemeıniştir. 3116 sayılı Ka
nun çıktıktan sonra bu kanuna ek 3402 sayılı 
Kanun mucibince Orman Genel Müdürlüğü teş
kil olundu. Bu teşkilât, memlekette büyük öl
çüde Anadolu'yu fethettiğimizde, Anadolu'ya 
girdiğimiz devirde sanki büyük ormanlara sa-
hibimiş gibi çok geniş br teşkilât kurduk. Vi
lâyetlerde bir Nüfus dairesi var, orman da ol
sun dedik. 

122 den on tarh etmek suretiyle 110 işletme 
kurdular. 

Arkadaşlar, benim çok kıymetli orman mü
hendisleriyle temaslarını vardır. Bu görüşme
lerden sonra bu işletmelerin yarı yarıya indi
rilmesi kanaatini taşıyorum. Erzurum'da orman 
yoktur, işletme vardır. Sarıkamış'tan gelir, 
Maraş ormanlarından gelir. Fakat orada bir de 
işletme vardır, yapıcılık ve araçlık gelen keres
te muhtelif kanallardan geçerek oraya gelir. 
Bunun fuzuli müdahaleleriyle hem halkın işi 
uzuyor, hem de lüzumsuz yere fiyatlarda bir 
artma meydana geliyor. Teşkilât büyüktür, Ha
kana sordum : henüz azaltmak niyetinde değiliz, 
dediler. Fakat ben umuyorum bunun üzerinde 
çalışacaklar ve daha fazlasiyle bir neticeye va
racaklardır, azaltacaklardır. 

Tesislere gelince; tesisler içinde binalara 
geniş mikyasta elattılar, buyurdukları gibi bu
nun için 29 milyon lirayı sarfettiler. Fakat yola 
ve telefona hiç el koymadılar. Çünkü yol ve 
telefon mutlak surette ormanı tahrip edeceklere 
karşı bir takip vasıtasıdır. 

Tesis lüzumundan fazladır. O kadar fazla-
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dır ki altı memur için pek çok ve büyük bina
lar yaptırdılar. Ve onun yakininde bulunan di
ğer bir işletme de kira ile oturur. 

Bazı yerlerde lüzumsuz ve lâzım olmıyan bi
nalar yaptılar. Meselâ Kızılcahamam'ın Çam-
korusunda 600.000 lira sarf ederek büyük bir 
bina yapılmıştır. Abant Gölünde büyük 'bir bina 
yapılmıştır. Bunlara ne lüzum vardı? Yol yok, 
telefon yok ki, ve el'an Çamkoru'daki boş olan 
bu muazzam binaya ne lüzum vardır? Arkadaş
lar bu ancak bence inşaatta bir" programsızlık 
örneğidir. înamnızki arkadaşlar o Çamkoru'
daki büyük binanın önünde durdum, elimi gök-
süme koydum, Orman Genel Müdürlüğünün bu 
zihniyetteki sakamitin önünde titredim. 

Yol hiç yoktur. Arkadaşlarım yol hiçbir "ta
rafta yapılmamıştır. Halbuki ormanların ha
yati meselelerinden biri de yoldur. Ormanların 
içinde düşenleri, kesilenleri çıkarmak, bilhassa 
kaçakçılığı önlemek için elbette herşeyden ön
ce yola ihtiyaç vardır. 

Aziz arkadaşlarım; harita meselesini sordum, 
buyurdular ki maalesef haritalar henüz yapılma
mıştır. 

Arkadaşlarım ; orman kadastrosunun meyda
na gelmesine esas olan haritalar için kanun 
«10 yıl zarfında yapılmalıdır», diyor. EUmlar 
yapılmamıştır. On birinci yılda bitti, hâlâ yapıla
caktır. Büyük tepelerden, bakılmak suretiyle ge
nel bir orman haritası yapılmıştır, fakat bu ne 
ormanlarımızın kıymetini, mahiyetini ve zengin
liğini ve ne de orman sahamızı tesbit edebilmiş
tir. Ben genç Bakanınım bu iş üzerine parmak 
koyacaklarına ve bunda muvaffak olacaklarına 
inananlardanım. 

Aziz arkadaşlarım; orman mevcudumuz bu 
yapılan kısa ölçüdeki haritalara nazaran kaba 
taslak 10 milyon hektardır. 10 milyon hektarı 
memleketimizin umumi mesahasına nispet eder
sek :% 1 0 - 1 2 geliyor. Orman bakımından çok 
fakir bir memleketiz. Bu memleketin kuvvetli 
ormana sahip olabilmesi için kendi mesahası
nın yüzde 30 - 35 sine kadar ormana malik ol
ması lâzımdır. Şimalimizde bulunan komşula
rımız bu miktara maliktir. 

Memleket ihtiyacına gelince ,bu memleketin 
bütün sınaî tesisleri için 900 000 ilâ 1 000 000 
metre kübe ihtiyaç vardır. Yakacak ihüyacı 
bundan hariçtir. Geçen gün sayın Bakanın bu
yurdukları gibi, yakacak ihtiyacı medenî bir in-
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san için bir metre kübdür. Halbuki memleketi
mizin çok yerinde tezek çalı, çırpı yakıldığı için 
bunu nüfusumuza taksim edersek en aşağı 4 
milyon metre küb eder. Halbuki ormanlarımızın 
verimi ortalama 1 milyon metre kübtür. Bu 
hesaba göre takriben 3 - 4 misli kaçak olarak 
kesiliyor. Bu vaziyet ormanlarımızın harabisine 
sebebiyet veriyor. Bunun en mühim sebebi ka
çakçılıktır. 

Bunların harap olması işini izah buyurdular. 
Herşeyden evvel harabdyete sebep olan yangın. 
ondan sonra da kaçakçılıktır. Memleketimizin 
ihtiyaçlarının üç dört mislini veren ormanları 
mızda kaçakçılığı lâyıkiyle önliyememektir. Ka 
çakçılık alabildiğine ilerlemiştir arkadaşlarım. 
Bu kiri, bu lekeyi bazan köylümüzün üzerine 
atıyoruz, köylünün temiz nasiyesine bunu sür
meyelim. Bu hâdise üzerinde bu devrede boş 
zamanlarımı bu mesele üzerine sarf ettim, elimi bu 
işe koydum, çalışmamın siklet merkezini orman 
işlerine verdim, iki orman bölgesi üzerinde 
tetkik yaptım, köylü ile, ormanla ilgili tüccarla. 
ormancılarla, hâkimlerle, idare âmirleri ile, 
jandarma kumandanları ile bu hususta görüş
tüm. Vardığım netice, edindiğim kanaat köylü
müzün fou işte masum olduğudur. Köylünün or
mana sevgisi vardır; sevdiği için köyün eiva 
rındaki ağaç topluluklarına, fundalıklara ei do
kunanlara derler ki, el atma, yatır var, elin kı
rılır derler. Hakikaten arkadaşlarım, köylü 
ormanı çok sever. Fakat arzedeyim, bazı kasa
balı madrabazlar köylülerden karakteri bu işe 
müsait olanları ellerine almışlar; bir de bakım 
memurlarından, bekçiler, başbekçilerden bu 
işe müsait olanları avlamışlar. Her orman böl
gesinde içli, dışlı bir orman kaçakçı grupu var
dır. tşte bu grup ormanlarımızın üzerine mu
sallat olmuş bir mikrop gibi millî servetin kanı
nı emiyor ve yavaş yavaş yokluğa götürüyor. 
Şüphesiz Sayın Bakan bu işi benden daha iri 
tetkik etmiş ve tedbirlerini düşünmüştür. 

Orman Kanunumuzun üç noktasına daha 
temas edeceğim. 

Onlardan birisi köylünün ormandan fayda
lanması, cezai hükümler, birisi de memlekette 
ağaç yetiştirmektir. 

Aziz arkadaşlarım, köylünün ormandan fay
dalanması, yalnız orman içinde ve yakininde 
olanlara kanunu mahsusla verilmekte olan yaka
cak, yapacak ve araçları içindir. Fakat orman-
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dan dışarda olan köyler; meselâ Konya, Sivas. 
Erzurum gibi ova köyleri bir perişanlık içinde
dir. Meselâ Erzurum kış geldiği, yerde otuz san
tim kar olduğu halde henüz odun ihtiyacını te
min edememiştir. Mütaahhit doğrudan doğruya 
revirden bunu alamıyor, araya bir mutavassıt 
girmektedir, bu suretle Erzurum mütaahhitleri 
sekiz ilâ on lira fazlasiyle alarak Erzurum'a ge
tirebilmektedir. Çünkü kanun böyle imiş, ka
nun mucibince mütaahhit]er piyasadan alabilir-
1 ermiş. 

Sonra arkadaşlar, bu araçlık maddesi de çok 
mühimdir. Bunu Sayın Bakandan evvelki Ba
kanlara da çok rica ettim. Bizim oval aranızdaki 
köylerimiz araçlık diye yanıyor, Baltasına sap 
arabasına dingil bulamıyor, bu yüzden çekilen 
ıstırap çok fazladır, buna bir çare bulunamıyor. 

Cezai hükümler arkadaşlar köylüyü bıktırı
yor. Ceza Kanununun 516 ncı maddesi mucibin
ce ormandan bir dal koparan, kesen, büken ve 
bir orman mahsulüne ol atan, bir zabıtla mahke
mededir. I-'akat inanınız ki, orman mıntıkala
rından dâvaların c/r 70 - 80 i orman davasıdır, 
köylü bıkmıştır bu işten. 

Şimdi bu kamımı iyi kavramıyan bazı gayret
keş bakım memurları, korucular, bakınız bir va
tandaşı mahkemeye nasıl sürüklüyor. Oltu'da 
mahkemeye gittim. Tesadüfen orman dâvası var
dı. Bir ihtiyar zat bir de korucu mahkemeye ge
tirilmişti. Sebep : Kendisine, bu noktaya dikkat 
buyurmanızı çok rica ederim - kendisine verilen 
yakacak odunu evine götürmüş koymuş. 5 - 6 ay 
sonra yani ekim biçim zamanı, arabasının tan, 
yani yan parmaklığı, dingili kırılmış; ambarda
ki odunu almış, kesip yontmuş, bir dingil yapmış. 
Bunu bakım memuru gelmiş görmüş. Biz bunu 
sana yakacak diye verdik, sen bunu dingil yap
mışsın, odunu bu yolda kullanamazsın, haydi 
mahkemeye demiş. Halbuki vatandaşa verilen 
mal, kendi malıdır, kendi hakkıdır, istediği gibi 
kullanır. 

işte arkadaşlarım, bazan böyle kanuna nüfuz 
edemiyen birkaç bakım memuru, bunun arkadaş
ları yayla yolunda, dere ağzındaki kapılarda 
kamyonlarla odun geçerken evvelâ bağırıyor, 
çağırıyor, sonra da sükûnete geliyor, gee, yiğitim 
geç, diyor. 

Arkadaşlarım; bu hususta çok acı şeyler gör
düm, duydum ve dinledim. 

— 208 -



m :̂ 8 m. ıı 
Bir de taziz ^afk^aŞlapan, <Mem*ekfctin «o«y- > 

laikııa iaiselesi -vatadır. KaiMMi diyor -ki.: Ağaç 
J^v^asnl>;i^$eî>lerde,&ışlaİ8ifta göfiçieTe aşüa-
*^foâft\' -ipek' güzel•, &k yemtâe' bh-şey. >Fakat 
&ea«e t'feü i v g i y i ev vtiâ idare âmirlerine aşıla-
malı. Çünkü yine o?teatrantlnf#5 nei'maddesi- di
yor- ki : Valiler bulutidüöaTi illerde teşvik ya
parlar. Her köye mutlaka en az beş hektarlık 
ağaç dikmelidir, bunun için mükâfatlar vade-
derler ve dağıtırlar. Ağaç bayramı günü her 
yerde tesit edilir. 

Bunu yapan kaç vali arkadaşımız TOKİır. 
Belki yapanlar çoktur. Fakat gönül öyle isti
yor ki, hepsi yapsın, bu ağaç yetiştirmeyi hepsi 
kendilerine bir vazife edinsinler. 

Aziz arkadaşlarım; Orman dâvası çok mü
him bir dâvadır. Bunun yalnız ormancı arka
daşlar tarafından korunacağına ben kani olan
lardan değilim. Buna Hükümetçe ve milletçe el 
atmalıdır. Ormanı tahrip etmek düşmana 
hizmet etmek kadar acıdır, hazindir. Bunu he
pimizin bütün milletin bilmesi lâzımdır. Bu ka
dar mühim bir işi orman idaremiz başaramaz, 
hepimiz bunu el birliğiyle yapmalıyız. Aynı 
zamanda halk nazarında suişöhret sahibi olan
ları da orman idaresi kadrosundan çıkarıp at
malıdır. Orman idaresinde, kadrosunda fazilet
lerine inandığım çok değerli arkadaşlar vardır. 
Fakat alt kademedeki buna Orman Genel Mü
dürlüğündeki mühendisler de kanidirler. Buna 
Orman Genel Müdürlüğü ile birçok mühendisler 
de kanidir. Alt kademede vicdanı çürük insan
lar vardır. Alt kademedeki uzvu bu çürümeden 
kurtaralım. Bu işi sayın Bakan ele alsınlar. Gü
zel bir temizleme ameliyesi yapmayı elbette he
pimiz arzu ederiz. 

Sonra birde Adana'da Ziraî kombinaların 
yaptığı bir bina işi vardır. Sayın Bakan izah 
buyurdular. Benim zihnime giren sade bir nokta. 
idi. Ziraî Donatım Kurumu Adana'da bir atel
ye yapmak, istiyor. 850 000 liraya ihale edili
yor. Güzel,' elbette buyurdukları gibi sanayi 
hayatına giren bir millet elbette tamirhane de 
açacaktır. Fakat tamirhanenin çatısı kuruluyor 
temelin tutmadığı anlaşılıyor. 

Aziz arkadaşlarım; bunlar nasıl insanlardır 
ki, nasıl bir başı vardır ki, Adana'da hangi ara
zi çürüktür, hangisi sağlamdır, bunu bilmesin. 
Bir toprak âlimi yok mudur? Götürüp gösterme
liydiler. Benim okuduğum ve duyduğuma göre 
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-közik *çâkötak?için *lr mlîyc?nîliiravSârfedrîmiş, 
^raytti 'Bakaıam buytfrd#ar lki, %u -390 bin bi
radır. 390 ̂ bin lira da «ârfedilîte'Mr'-fcazık için 
bû çok değil'raidir1? Geçen gün Boğta İllerinden 
bahsederken; Hakkâri*de kalstane yok diğerlerin
de 'mektep ly ok,' köprü yak iken bu isrflara 
lüzum'v^rmı, bTî^alâr^ele'almakMcabetmez'mi* 
Fakat bunlar parayı hiç acımadan israf ediyor
lar. 

Halkm ne zorlukla Hazineye doldurdukları
nı düşünmüyorlar. Bir temele bu suretle 390 
bin lirayı daha saçıyorlar. Adana'da milyonluk 
bir inşaat yapılıyor da nasıl oluyorda te
meli mütehassısa gösterilmiyor. Bence bunlar 
görevlerini kötüye kullanmışlardır; haklarında 
kanuni takibat yapılması lâzımdır. 

Sizi yordum aziz arkadaşlarım, fakat bu 
memleketin derdidir. Defalarla, defalarla konuş
mak lâzımdır. 

Günkü orman denilen bu büyük servet, bu 
tabiat hazinesi yokluğa doğru gidiyor. Çocuk
larımıza ve torunlarımıza ne. bırakacağız? Mil
letçe uyanalım ve ormanlarımızı koruma tedbir
lerini almada daha gecikmiyelim. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Muhterem Generali memnun etmek için ar-
zetmek isterim ki, ormanlarımızda yol işini ve 
harita işini ele almış bulunuyoruz. Ormanların 
yolu yapılmadıkça ne ormanları korumak müm
kün olacaktır, ne de bugün ormanlarda devrik 
halde yatan orman kerestesini, kütüğünü hal
km ihtiyacını karşılıyacak bir şekilde aşağıya 
indirmek kabil olabilecektir. 

Bu sebepten hakikaten yol meselesi orman 
kalkınmamızda çok mühim bir yer işgal etmek
tedir. Bunu kabul etmiş bulunuyoruz. Harita 
işine de başlamış bulunuyoruz. 

Atelye meselesine gelince, bir hakikat ola
rak ifade edeyim ki atelyeye ayrılan yer Çukur
ova'nın en işlek bir mahallindedir. Adana'ya 
teşrif edenler pekâlâ bilirler ki bu mevki köprü
nün yanıbaşmdadır, bu yüzden çok kıymeti 
vardır, köylünün uğrağı olan bir yerdir. Bu ba
kımdan iyi seçilmiştir. Bugün o yer hakikaten 
bir kıymet ifade etmektedir. Fakat su taşkın
larına ve sel tehlikesine mâruzdur. Bunu da 
söylemek mecburiyetindeyim. Ancak şunu da 
ifade edeyim ki Adana 'nm su işi halledilmedik
çe yalnız oraya kurulan atelye değil, bizzat kos-
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koca şehir daima tehdit altındadır. Evvelâ temel 
üzerine yapmışlar fakat bunun tehlikeli olduğu
nu görünce beton kazığa çevirmişlerdir. 

Bugünkü vaziyet karşısında sel gelmesi, su 
basması nazarı dikkate alarak bunu beton kazık 
şekline sokmak mecburiyetini duymuştur. Ve bu 
fazla masraf da bundan ileri gelmiştir. Bunu bu 
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suretle izah etmeyi bir vazife bilirim. " "f 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gündemde 
iki madde daha vardır. Görüşmeğe devam etmek 
için yeter çoğunluk kalmamıştır. Tensip ederse
niz ayın 22 nci Pazartesi günü, toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 ; 
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T. B. M. M. Bastm*fi 


