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TUTANAK DERGİSİ 

Yirmi ikinci Birleşim 

26.XII. 1952 Cuma 
•a^e^ea — 

İçindekiler . 
Sayfa I 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
8. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 

Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hak
kında yapılan tahkikatın ne safhada ol
duğuna ve Hükümetin bu hususta ne dü
şündüğüne dair Adalet ve İçişleri bakan
lıklarından olan sorusuna Adalet Bakanı 
Osman Şevki Çiçekdağ'ın sözlü cevabı 
(6/432) 43 

2. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Bo
ran'm, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar 
Kurulundaki değişikliklere dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/766) 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı 
Ahmet Arıkan'a ne zaman ve hangi sebep
lerle işten el çektirildiğine ve hakkında 
yapılan muamele neticesine dair İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/767) 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez 

Bankasının 1939 - 1945 yılları arasındaki 
altın stokunun miktarına ve 1945 yılından 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır dö
viz durumuna ve döviz açığını kapamak 
için alman tedbirlere, dış ticaret politi
kamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'-
edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış 
ticaret muvazenemizin lehimize dönmesini 
sağlamak üzere ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve Mali
ye bakanlıklarından sözlü sorusu (6/840) 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, mesken buhranına 
ve kiralara karşı gereken tedbirlerin Dev
let tarafından ele alınmasına, Emlâk Kre
di Bankasının Ankara'da yapılan apart
manlara tahsis ettiği kredi miktarı ile, 
yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelir
li vatandaşlara yaptığı kredi miktarına, 
Millî Korunma Kanunu muvacehesinde 
mesken ve kira dâvasının bir kül olarak 
halli için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
Namıkkemal Mahallesindeki binaların 
memur ve işçilerden az gelirli olan vatan
daşlara kat kat satılması hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair söz
lü sorusu (6/842) 436 

6 .— Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk 
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Sanaç'm, C. H. P. iktidarı tarafından ya
pılan ilkokullarla iki yıldan beri D. P. ik
tidarı tarafından yaptırılan ilkokulların 
sayısına, köylerimizin topyekûn ilkokula 
kavuşması için bir program hazırlanıp ha
zırlanmadığına, köy enstitülerinin durum
larına ve bu sene bu müesseselere az öğ
renci alındığl yolundaki iddianın doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Millî Eği-

Sayfa! Sayfa 
tim Bakanı Tevfik ileri 'nin sözlü cevabı 
(6/807) 437:445 

7. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm 
Kars'ta mevcut arazi ihtilâflarının sürat
le halli ve mülkiyet haklarının nizam altı
na alınması hususunda ne gibi tetkikler 
yapıldığına ve alman neticelere dair, soru
suna Devlet Bakanı Muammer Alakant'-
ın sözlü cevabı (6/858) 445:448 

^ • ^ 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yugoslavya'ya giden Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Enver Güreli'nin dönüşüne kadar ken
disine Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu'nun ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi, okundu. 

İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifi, talepleri 
üzerine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge, kabul olundu. 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun tek
rar meriyete konulması hakkındaki Kanun, ka
bul edildi. 

Taşova İlçesinin Amasya İline bağlanması 
hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun 
Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme 
ve buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hasımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin komisyona verilen mad
deleri henüz gelmediğinden görüşülmesi, geri 
bırakıldı. 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun ta
sarısının birinci maddesi üzerinde de bir müd
det görüşüldükten sonra, 

26 . XÎT. 1952 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Kayseri Rize Kayseri 
P. Apaydın A. Morgil 1. Kirazoğlu 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın, So-

koni Vakum Anonim Türk Petrol Şirketi ile 
İstanbul Belediyesinin bir mukavele akdedip 
etmediğine dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/916) 

2. — Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın, Si
nob Müzesinin Kastamonu'ya nakli için bir ka
rar verilip verilmediğine, verilmişse sebebine 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/917) 

3. — Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'-

ün, 1952 Bütçe yılı içinde Çanakkale İline il 
ve köy yolları ve köy içme suları için yapılan 
ayni ve nakdî yardım yekûnunun kaç liradan 
ibaret olduğuna dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/919) 

4. — Denizli Milletvekili Baha Akşit'in, kü
çük sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü 
içtimai ve iktisadi şartlara uygun bir şekle ge
tirilmesi ve bu sanat erbabının kalkınması, el 
dokumacılığının inkişafı ve dokumacılara (kre
di temini hususlarında ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne ve Denizli'deki Apre - Boya san-
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tralinin el dokumalarını işliyen bir fabrika ha
line getirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Tica
ret ve İşletmeler bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/920) 

5. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, va
lilere bulundukları mmtakalara göre farklı ve 
fevkalâde salâhiyetler verilip verilmediğine da
ir sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/921) 

Yazılı sorular 
1. — Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın. İs

tanbul Belediyesi imar işlerinde mevzuata ay
kırı olarak yapılan muamelelerin nasıl tatbik 
edildiğine ve müsebbipleri hakkında şimdiye 
kadar ne muamele yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/915) 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
köy, ilce ve il hudut ihtilâflarının bir an ev
vel halli için İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
kadrosunun takviyesi hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi, İçtç'eri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/918) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/476) 
(Adalet Komisyonuna), 

2. — Trabzon Milletvekili Naci Altuğ'un, 
2702 sayılı Kanunun 3278 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile değiştirilen 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/477) (Millî Savunma ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
3."— Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, 

Pasaport Kanununun 35 nci maddesinin yorum
lanmasına dair önergesi ve Geçici Komisyon 
raporu (4/274) (Gündeme), 

4. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
dâvalarından, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 8 nci maddes:nin (Ç) fıkrasın
da bahsedilen çeşitli ödemelerden mütevellit dâ
vaların rüyet yetkisinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu 
(3/381) (Gündeme), 

5. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş ve 2 
arkadaşının, Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve 46 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5672 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin 
birinci fıkrasiyle geçici maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Komisyo
nu raporu (2/471) (Gündeme), 

6. — Denizli Milletvekili Baha Akşit'in, Maa-
din Nizamnamesinin 30 ncu maddesindeki (akra
ba ve taallûkat) tâbirinin yorumlanması hakkında 
önergesi ve Ekonomi Komisyonu raporu (4/276) 
(Gündeme), 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesa-
bma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Kesjnhesap Kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/343, 1/328) (Gün
deme) 

8. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/337, 
1/329) (Gündeme), 

9. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1948 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Havayolları Genel Müdürlü
ğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/385, 1/2) 
(gündeme) 

10. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Milletvekili 
İsmet Olgaç'm, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun Milletvekili 
Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 
ncu. maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu rapor-
lariyle Maliye ve Bütçe komisyonları düşünceleri 
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ve İçişleri, Adalet ve Bütçe Komisyonları rapor- { 
lan (2/59, 102, 223, 373) (Gündeme) j 

11. — Gazianteb Milletvekili Galip Kınoğ- i 
lu 'nun, 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek kanun | 
teklifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporla- | 
n (2/31) (Gündeme) 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkında ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/338, 1/330) (Gündeme) 

13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü, 
dürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında 
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kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/374,1/3) (Gündeme) 

14. — İdareci üyeler Kurulunun, Sayıştay 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Sayıştay ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/127) (Gündeme) 

15. — Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf 
Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Dev
letlere Verilen Garantilere mütaallik Kuzey At
lantik Anlaşmasına ek Protokolün kabulüne dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/441) (Gündeme) 

16. — Muğla Milletvekili Nadir Nâdi ve Trab
zon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Basın Kanu
nunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (2/353) (Gün
deme) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ahmet Morgil (Bize) 

BAŞKAN — Yoklama apacağız. 
(Tam yoklama yapıldı) 

m** 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin-
ci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar do-
layısiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahki
katın ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu 
hususta ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri 
bakanlıklarından olan sorusuna Adalet Bakanı 
Osman Şevki Çiçekdağ'tn sözlü cevabı (6/432) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devrisabıkta Şark vilâyetlerinde yaşıyan in

sanları kapkara göstermek arzu ve gayesiyle ta
kip edilen kötü ve sakim siyaset icabı olarak za
manın umumi müfettişi Abidin özmen'in 1936 
senesinde öldüttüğü vatandaşlar için Hükümetin 
ne düşündüğünü öğrenmek isterim. 

1. 1950 Haziran ayında haklarında takibat 
yapılması için Adalet Bakanlığına takdim ettiğim 
yazı ne neticeye bağlandı? 

2. Bir seneden beri tahkikat yapılmasına ve 
yüzlerce şahidin ifade vermesine rağmen henüz 
fiilî bir hareket neden yoktur? 
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3. Adalet Bakanına takdim ettiğim yazıda 

ayrı ayrı yerlerde öldürülen vatandaşlar için 
sanık diye kimse tevkif edilmiş midir? 

4. öldürüldüğü iddia edilen vatandaşlar 
hakkında bir suç isnadı mevcut mudur? Varsa 
nelerdir? 

5. Muhtelif yerlerde her gün sürü halinde 
öldürülmüş olan vatandaılar için zamanın ikti
darının bir mesuliyet payı yok mudur? 

6. Bu facia tabloları neşren dahi zamanın 
Hükümetinin nazarında serilmiş olmasına rağ
men lakayt kalmaları suç teşkil etmez mi? 

7. Hakkında tahkikat yapılmakta olan Abi-
din özmen'in ve refiki cürümlerinin harice kaç
mamaları için bir tertibat alınmış mıdır? 

8. Zamanın facialar kahramanları ayakta, 
zinde dururken maktullerin akraba ve taallûkatı 
arasında bilhassa muhitlerinde samimî bir emni
yet ve huzurun teessüsüne imkân görüyor 
musunuz? 

Yukarda sekiz madde ile arzettiğim husus
ların Adalet ve İçişleri Bakanlarının sözlü olarak 
cevaplandırmalarını saygılarımla rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Mustafa Ekinci 

ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKİ Çî-
ÇEKDAĞ (Ankara) — 1937 yılında Diyarba
kır'da Karaköprü mevkiinde vukuagelen katil 
gasıp suçlarının faillerini meydana çıkarmak 
için yapılan harekât sırasında bâzı vatandaşla
rın kanunsuz olarak öldürülmüş olduklarına da
ir Diyarbakır Milletvekili Sayın Mustafa Ekin
ci tarafından daha evvel Büyük Millet Mecli
si Başkanlığına verilen sözlü soruda ve bilâha-
ra Bakanlığımıza tevdi edilen ihbar mektubu 
üzerine hâdiseye el konularak keyfiyetin bizzat 
tahkiki Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına ya
zılmış ve savcı tarafından yapılan tahkikatta; 
hâdiseyi mütaakıp Diyarbakır'a gelen o za
manki İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın, berabe
rinde bulunan Birinci Ordu Müfettişi Orgl. Kâ
zım Orbay; Birinci Umumi Müfettiş Abidin öz-
men, Diyarbakır ve Mardin valileriyle Yedin
ci Kolordu Komutanının iştirakiyle bir toplantı 
yaparak Diyarbakır, Mardin ve Urfa mıntıka
larında askerî harekât icrasına emir verdiği ve 
harekâtın adı geçen Bakanın direktifi dairesin
de icra edildiği ve bu itibarla hâdise de eski 
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın da ilgisi bulun-
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duğu anlaşılarak Bakanın ve ona tebaan diğer 
sorumluların, durumlarının Anayasa hüküm
lerine göre tetkiki gerekeceği sonucuna varıl
mıştır. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığınca hâ
dise, idari vazifeleriyle ilgili bulunması bakı
mından Umumi Müfettiş Abidin özmen'le Di
yarbakır ve Mardin valileri ve jandarma komu
tanları haklarında Mülkiye Müfettişi Nuret
tin Arslan'a tahkik ettirilmiş ve bu müfettiş 
tarafından da; eski İçişleri Bakanı Şükrü Ka
ya'nın hâdise ile ilgili bulunması ve diğer sorum
luların durumlarının ona tebaan tâyini icap et
mesi sebebiyle Anayasa hükümlerine göre tah
kikat açılıp açılmıyacağınm tâyin ve takdiri 
Büyük Millet Meclisine ait bulunduğu sonucuna 
varılarak keyfiyet Başbakanlığa arzedilmiştir. 
Başbakanlıkça da gerek adlî ve gerek idari ba
kımlardan yapılmış olan bu tahkikatın taallûk 
ettiği dosyalar tetkik edilmek ve eski Bakan 
Şükrü Kaya hakkında Meclis soruşturması ge
rekip gerekmediği takdir buyurulmak üzere B. 
M. Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar; 

Meselenin ehemmiyet ve dehşetini Sayın Ba
kan arkadaşlarımız anlattılar. 

Çok teehhürle olsa bile, tahkikat evrakını 
Yüksek Meclise getirmek neticesine madem ki, 
vardırmışlardır, yeni ve kıymetli bakanlara pe
şinen teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Eğer mevzu tek bir vatandaşın ölümünden 

ibaret olsaydı, aradan uzun zaman geçtiğini he
saba katarak yüksek huzurunuza asla getirmez
dim. 

Fakat, dâva bir şahsın alelıtlak ölümü veya 
ölümüne sebebiyet verilmesi gibi basit bir iş de
ğildir. 

Dâva zaman zaman mütaaddit insanların hiç 
yere keyfemayeşa kurban edilmesi gibi ailele
rine, muhitlerine ve nihayet bütün yurtta hâ
kim olan âmme vicdanına sirayet etmiş ve pek 
derin izler bırakmış faciaların muhasebesi da
vasıdır. 

Dâva, yalnız bizim neslimizin dâvası değil
dir, aynı zamanda tarihin ve gelecek nesillerin 
davasıdır. Biz 1926 -1937 seneleri arasında iş
lenen büyük cinayetlerden bahsetmek istemi
yoruz. 
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Biz, kan ayaklı çocukların, 85 lik ihtiyarla

rın feci bir şekilde sürülmeleri üzerinde de dur-
mıyacağız. Çünkü, bunlar, müruruzamana uğ
ramış, bâzıları Anayasa ruhuna mugayir çıka
rılan kanunlara istinat ettirilmiştir. 

Arkadaşlar, bir devir tasavvur buyurunuz 
ki, Anayasanın ayakta durmasına, mahkeme
lerin ulus adına hüküm vermesine ve adaletin 
teminat altında bulunduğu iddia edilmesine 
rağmen bir genel müfettiş aldığı bir emir üze
rine istediği kimseleri jandarmalara teslim edip 
öldürtebiliyor. 

Bizden sonra gelecek nesil, böyle «inayetler 
karşısında sabrımızı ve müsamahamızı müşahe
de edince nasıl hüküm verir; biz müstakbel nes
li bu sahadan adalete gönül kaptırmış insanlar 
olarak yetiştirmek istiyoruz. Binaenaleyh böy
le bir nesil yetiştirip Cumhuriyeti onlara tes
lim etmek istiyorsak evvelâ kendi devrimizde 
bu gibi cinayetlerin muhasebesini görüp seyyi-
at hanesini açıklamalıyız. Şüphesizdir ki ileri 
sürdüğüm dâvada müstakbel nesillerin de mü
him mikyasta hakkı bahis konusudur. 

Arkadaşlar, bir vatandaş hükmü kaderle 
ölür. Nihayet onun yakın akrabaları, dostları 
matem tutarlar ve zamanla unutulup gider. 
Yahut acı ve tatlı hatıraları bir zaman için ya-
dedilir. Fakat, eğer bir fert veya fertler top
luluğu, kasdı mahsusla haksız yere öldürülmüş 
ise bunun matemi, böyle kısa bir devre münha
sır kalmaz. Halk onu unutmadığı gibi âmme 
vicdanı da onu nesilden nesile nakleder. 

Arkadaşlar, Doğu illeri halkı uzun seneler 
huzurdan ve emniyetten uzak olarak felâket 
girdabında hep göz yaşı dökmüştür. 

Eğer biz milletin serbest iradesiyle seçtiği 
insanlar sıfatiyle bu acıların hesabını sormaz
sak milletin bizden değil, yalnız adaleti ilâhi-
yenin tecellisinden başka ümidi kalmaz. 

Halbuki biz aynı zamanda yurtta adaleti be-
şeriyenin de kâmil vasıflariyle tesisini tekeffül 
etmiş şahıslar olarak bu tip dâvaları intak ve 
intaç zorundayız. 

Devri sabıkta işlenen faciaların zaman aşı
mına uğramıyan kısımları vardır ki, bunların 
ispatı mümkündür. Kuvvetli delil ve canlı 
şahitleri olduğu halde ortada hiç mesuliyet ve 
mahkûmiyet kararı maalesef henüz verilme
miştir. 
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Arkadaşlar, irtikap edilen cürümlerin delil

lerini sabık iktidar zamanında neşren ortaya 
koymamıza rağmen üzerinde hiç durulmadı ve 
durulmazdı da. Bilhassa bugün siyasi emniyet 
yoktur, asayiş yoktur, hak mefhumu kalk
mıştır, diye zangır, zangır bağıran Millî Şefe, 
bir gün zamanın cinayetler kahramanı özmen 
Efendi hakkında tahkikat açılmasını bizzat söy
lemiştim. 

Ufak bir iş olarak, bir tahkikat açılacağını 
beklerken özmen'in teşriî masuniyetin himaye
si altına sokmak için Bursa Vilâyetinden Halk 
Partisi Milletvekili namzedi olarak gösterildiği
ni gördük. 

Bu hareketi, milletin hakkını hiçe saymak
tan fazla mesuliyetin şümüllenmesinden kendi
sine sirayet etmesi korkusundan ileri gelmek
tedir. 

Arkadaşlar; muhakkaktır ki, bu hâdisede 
mesul, yalnız Abidin özmen değildir. O, yal
nız bu mesuliyet zincirinin Diyarbakır'daki ic
ra ve infaz halkasını teşkil eder. 

Ortada mukni delillerin mevcut olmasına 
rağmen mütaaddit vatandaşların kanını dök
meye sebep olan kimselerin hâlâ kollarını sal
lıya, sallıya dolaşmaları muhitte derin bir tesir 
bırakmaktadır. Bu itibarla herkes meselenin 
ehemmiyeti dolayısiyle faillerin sorumlulukla
rını görmek temennisindedirler. Gestapo ruhu 
ile hareket eden bir idarenin müstebidane ve 
vahşiyane hareketleri kendilerinin 'kesesine kal
mamalıdır ve kalmıyacaktır. 

tşte arkadaşlar; izahını yaptığım dâva böy
le kör bir zihniyetin davasıdır. 

Şimdi yüksek arkadaşlarıma bâzı misaller 
vereceğim. 

1. 1937 senesinde Diyarbakır merkezine 10 
kilometre mesafede Karabaş, Darafli ve Ayınşa 
köylerinin arasında gündüz, Silvan kazasının iyi 
bir ailesinin oğlu Ziya Bey ve arkadaşları Meh
met Ali ve Süleyman isminde üç kişi hiç gü
nahları olmadığı halde öldürülmüştür. Bunlar
dan Ziya Bey hakkında şu malûmatı vereyim : 
Her nasılsa mahallî idarenin de tesiriyle özmen 
efendi bu zata gazaba gelmiş. Bunu anlıyan 
mefhum Ziya, çocuklarını alarak İstanbul'a nak-
Tihane etmiş. Bir müddet İstanbul da kaldıktan 
sonra idamei hayat için Silvan'dan tamamen alâ
kasını kesmek üzere, Silvan'a dönmüş, birkaç 
gün sonra tevkif edilmiş, iki arkadaşı ile birlikte 
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elleri kelepçeli Mardin'e götürülmüş, oradan Di- I 
yarbakır'a getirilmiş, bir gün sonra da tekrar 
Silvan'a götürüyoruz diye Diyarbakır'dan çıka
rılarak öldürülmüştür. 

Muhterem markadaşlar, buna emin olmalısı
nız ki, bu üç vatandaş için bir tek suç buluna
maz. Belki hatıra gelir diye arzedeyim ki, hiç 
birisi ne nüfuzlu, ne de karakterleri fenalığa 
müsait kimselerdi. Sadece namuslu tanınmış bi
rer çiftçiden ibarettiler. Düşününüz ki; ölüle
rin zavallı anneleri geliyor, çocuklarının cenaze
lerini götürmek istiyorlar Fakat katı ve cani yü
rekli müfettişi umumi buna da müsaade etmi
yor öldürülen yerde elbiseleriyle gömdürülüyor
lar, hiç bir merasimi diniye yaptırılmıyor. 

2. Sene 1937. Yine merkezi vilâyete 8 kilo
metre mesafede fabrika civarında Silvanlı Ha
cı Harisoğlu Abdürrahman ve Çınar'ın tanınmış 
ailelerinden Sıddık isminde iki kişi yine zama
nın cinayetler kahramanı Umumi Müfettiş öz-
men tarafından öldürülüyor. 

Bunlardan Abdürrahman hakikaten kendi 
halinde çalışır bir adamdı. Sıddıka gelince : Bu 
vatandaş 2510 sayılı Kanuna göre zannedersem 
Niğde'ye nefyediliyor, fakat özmen efendiye 
âni bir fikir geliyor bu çocuğu yoldan ya Ma-
lat 'ya 'dan veyahut Fevzipaşadan geri çevir di- I 
yor ve ölüm cezasına hükmi çerkezî ile mahkûm 
ediyor. I 

1937 senesinde Bismil'in Of Köyünde Sofu 
Salihe Zine isminde namusu ile tanınmış iki va
tandaş özmen tarafından öldürtülüyor. 

Yine sene 1937, Çınar Kazasına tâbi Herze- I 
ni Köyünde Ali ismindeki bir genç vatandaş 
Mardin yolunda öldürülüyor. 

Bu vatandaş bir ay evvel askerliğini yapa
rak dönmüş, bir haftalık yeni evlidir. Ağasını 
tutup öldürmek istemişler, köyde bu genci, kö
yün nazırı olarak görünce, insana kıymet veril
mediği için kurban olarak bu çocuk gidiyor. 
Bunlardan başka tahkikat evrakı ile sabittir ki, 
Mardin hududunda 103 vatandaş ayrı ayrı ola
rak öldürtülmüştür. Eğer mazinin derinliğine 
doğru gidecek olursak kanun, hukuk, Anayasa 
diye haykıran sabık idarenin mezalimini engi
zisyon mezaliminden daha ağır, daha şedit ola
rak canlı misallerle ortaya koymuş olurum. 

Arkadaşlar; bu misallere burada son veriyo
rum. Bu saydıklarım Diyarbakır'a ait hâdisele- i 
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rin bir kısmıdır. Hâdise Mardin'de de aynıdır. 
Urfa'da da aynı şekilde cereyan etmiştir. Van'
da, Bitlis'te, Siird'de ve nihayet Müfettişi Umu
milik mmtakasmın her yerinde aynıdır. Bu fa
ciaların izleri her tarafta vardır. 

Şimdi bu mıntakalara mensup milletvekille-, 
rinin hatıralarını yoklamalarını rica ederim. 

Arkadaşlar, Şark 'm çok şeye ihtiyacı var
dır. îhmal edilmiş değil, bizzat yıkılan virane
ler halinde olan bu yurt parçasının evvelce hiç
bir şeyi yoktu ki. 

Bununla beraber; yoldan, mektepten, ziraat-
ten velhasılı bütün kalkınma vasıtalarından ev
vel; daha âcil ihtiyaç, emniyet ve huzur ihtiya
cıdır. Halk, evvelâ bunu bekliyor. Ve istiyor. 
Halk âtiye emniyetle bakmak için canilerin mu
hakeme altına alındığını görmek ihtiyacmdadır. 

Bu derde deva bulunup da, caniler sail mev
kie düşürülmedikçe âmme vicdanı ve halk ruhu 
tatmin edilmiş olmaz. Kalkınma için ayrılan 
birkaç milyonluk tahsisatın samimiyeti, ancak 
böyle fiilî hareketlerle teeyyüt eder. Bir vatan
daşın âtisini teminat altında görmesi tabiî hak
kıdır. Bu hakkın tek yolu, cinayetlerin muhase
besinde bulunur. Caniler sokaklarda dolaştıkla
rı müddetçe istikbalden, emniyetten bahsedile
mez. Vakıa Demokrat Parti idaresinden asla fe
na ve kanun dışı muamele beklenemez ve kati
yen sâdır olmıyacağma eminim. Fakat babası 
Öldürülen ordudaki zabite, hâkimler ailesine in
tisap etmiş hukukçuya daha açıkçası komşusu 
öldürülen temiz yürekli vatandaşa bunu anlat
mak ve kabul ettirmek mümkün değildir. Veri
len teminatlara herkes baş sallar, fakat inanmaz. 

Bize baş sallamak değil, iç huzuru ve halkın 
bize itimat etmesi lâzımdır. Dâva buradadır. 

Ortada bu kadar canlı misaller varken, işi 
dairei faside içerisinde bırakmak caiz olmaz. 

Milletvekilleri arkadaşlar; yalnız bir mınta-
kanın vekilleri değilsiniz. Yurdun her yeri için 
kalbiniz aynı hassasiyetle çarpar. Bu, kanunen 
böyle olmakla beraber ruhan da böyle olduğu
na şüphe edilemez. Dâvayı hiçbir zaman Şark 
vilâyetlerine has bir yara şeklinde ortaya atmı
yorum. Bir memleket ve zihniyet dâvası olarak 
size tevdi ediyorum. Memleketin şu veya bu kö
şesi yoktur. Sathı memleket vardır. îşte bu dâva 
millet olarak heyeti mecmuamız, memleket ola
rak yine heyeti mecmuayı tehyiç t etmesi lâzım-
gelen bir dâvadır. Mevzuu yalnız bir dâva ola-
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rak size getirmedim. Tarihin hakkını ve müs
takbel neslin duygularını Halk Partisi Hü
kümetlerinin adalet anlayışını da not ederek kül 
halinde hesaba katarak size tevdi ediyorum. 

Soru müessesesinin lâyik olduğu ihtirama gö
re, Yüksek Meclisin yüksek temayülâtma göre 
Hükümetin hassasiyetini tekrar istiyor ve temen
ni ediyorum. Artık bu dâvanın intizarda kalma
sına tahammül edilemez. Mesele Meclis soruştur
masını icabettirmektedir. Bunun bir an evvel es
babına tevessül edilmelidir. 

Elbette ki, hepiniz benden fazla hassasiyetle 
aynı dâvayı takip edeceksiniz. 

Grangren halini almış yaralara operasyon lâ
zımdır. Bu yapılmadıkça Şark dâvası silinmiş ve 
kalkmış diye bir kanaate varmak, yurdu bilme
mek ve gaflete girmek demek olur. 

Bize hesap sorun diye konuşan Halk Parti
lilere hitap ediyorum: Partiniz zihniyeti, yal
nız diktatörlük yolunda tek parti zihniyeti ile de
ğil, zulmün; kahrın en şedidini ika eden, çocuk
ları kadınları dam altında, odun yığınları orta
sında cayır cayır yakmıştır. Bunu yapanlar bu
gün yine başınızda kuzu postuna bürünerek gü
nahsız insan rolündedir. 

Aranızda, temiz insanlara bilhassa gençlere 
düşen vazife, bu iğrenç tablonun: kahramanlarını 
en azından bir an evvel tasfiye etmek ve pençei 
adalete tevdie teşebbüs etmek bilhassa kalpleri
nizden ve içinizden atmaktır. 

Bir bölgenin huzur' ve emniyete, insanlık hak 
ve hukukuna, binnetice millî vahdetin bütünlü
ğünün rasinl eşmesine yarıyacak tedbirleri almak, 
hepimiz için vazife ve borçtur. Bu itibarla, zul
mün karanlıklar içinde gizlenen bu memleketşü-
mûl büyük dâvada hepinizi, hükümet olarak, 
Büyük Millet Meclisi olarak titizlikle vazifeye 
davet ediyorum. 

Arkadaşlar, 
Meselede, zamanın Başbakanı, İçişleri Bakanı 

ve Abidirf özmen, önde olarak mesuldurlar. 
Anayasanın 170 nci maddesine göre bunların 

Divanı Âliye tevdii, Yüksek Meclisin kararma 
bağlıdn. 

Tarihin Seyrinde bu kadar feci bir şekilde 
suç irtikâp edenlerin haksız yere vazifelerini kö
tüye kullananların ve böylelikle kardeş kanı dö
kenlerin sorumluluklarını, muvafık muhalif her 
Türk kanı taşıyan, vicdanlı kimselerin istiyecek-
lerine şüphe edemem. Zulümlerin muhasebesi lâ-
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I zımdır. Bütün vatandaşlar sizden bunu bekli

yorum. (Alkışlar). 

2. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'-
'm, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
istifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki deği
şikliklere dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/766) 

BAŞKAN — Başbakan bulunmadıkları için 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Badik 
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arı-
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el çek-
tirüdiğine ve hakkında yapılan muamele netice
sine dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/767) 

BAŞKAN — içişleri Bakanı bulunmadıkları 
için gelecek birleşime talik edilmiştir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altın stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma sebe-
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak için alınan tedbirlere, dış tica
ret politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış ti
caret muvazenemizin lehimize dönmesini sağla
mak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ekonomi ve Ticaret ve Maliye bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/840) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller, bu
rada bulunmadıklarından gelecek birleşime talik 
edilmiştir. 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve kiralara 
karşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele 
alınmasına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve kira 
dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi ted-

I birler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahal-
lesindeki binaların memur ve işçilerden az ge-

| lirli oları vatandaşlara kat kat satılması hak-
' kındaki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
' Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/842) 
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BAŞKAN — Bu soru da yine Abdürrahman 

Boyacıgiller'e aittir. Kendileri bulunmadıkları 
için gelecek birleşime talik ediyoruz. 

6. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk San-
aç'ın, C. H. P. iktidarı tarafından yapılan ilk
okullarla iki yıldan beri D. P. iktidarı tarafın
dan yaptırılan ilkokulların sayısına, köylerimi
zin topyekûn ilkokula kavuşması için bir prog
ram hazırlanıp hazırlanmadığına, köy enstitü
lerinin durumlarına ve bu sene bu müesseselere 
az öğrenci alındığı yolundaki iddianın doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Tevfik lleri'nin sözlü cevabi (6/807) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

1. Ulus Gazetesinin 12 Ağustos say lı nüs
hasında «Yürekler acısı» başlığı altında intişar 
eden bir yazıda sayın Millî Eğitim Bakanının 
Demokrat Parti Kongresindeki (Samsun) ko
nuşmasından bahsile şöyle denilmektedir: 

(Tevfik îleri millî eğitim işlerinden de bahset
mek cüretini göstermiş. Cüretini göstermiş di
yoruz, çünkü bu konuda ona düşen iş, susmaktır. 
Zira Tevfik ileri Bakan olduğu zaman bu mem
lekette yılda bin yüz ilkokul açılıyordu. O bu ra
kamı yılda 500 okula indirdi.) 

Yazı; Bakanın bu kanuşmasında saçma sapan 
lâf ebeliğini yaptığını ileri sürerek köylüyü 
okuldan soğutacak ve okul aleyhine kışkırta
cak sözler söylediğini belirterek «Allahım, bu 
ne gaflet,» ibaresiyle sona ermektedir. 

Mevzuubahis yazının C. H. Partisinin naşiri 
efkârı olan Ulus Gazetesinde intişar etmiş bu
lunması ve meselenin memleketimizin temel 
dâvalarından birisi olan ilköğretim mevzuuna 
ve Demokrat Parti Hükümetinin ilköğretim po
litikasına taallûku hasebiyle aşağıdaki husus
ların Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından ef
kârı umumiye huzurunda açıklanmasında fayda 
mülâhaza etmekte bulunduğumdan sözlü,olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. , 

A) Mevzuubahis yazıda zikrolunduğu veç
hile Halk Partisi iktidarı tarafından muntaza
man her yıl bin yüz ilkokul açıldığı doğru 
mudur? Sabık iktidarın ilköğretim seferberliği 
ilânını mütaakıp, Türk Milleti için bir ıstırap 
mevzuu olarak asla unutulmıyacak bir metotla 

halk tarafından yaptırdığı ilkokul yekûnu 
kaçtır. Bu okulların ne kadarı yıkılmış ve 
kullanılmaz hale gelmiştir ve Türk Milletine 
maliyeti yekûn olarak kaç liradır? 

B) iki yıldan beri Demokrat Parti Hükü
meti tarafından bütçeden masraf suretiyle yap
tırılan ilkokul sayısı kaçtır? Ve bu okullar 
hangi prensip ve esaslara göre ve nerelerde ya
pılmıştır? 

C) C. H. Partisi iktidarı tarafından yaptı
rılan köy enstitüsü binaları kaç milyon liraya 
mal olmuştur? Bu binaların hakiki değeri nedir? 

D) Köylerimizin topyekûn ilkokula kavuş
ması bakımından Bakanlıkça bir program hazır
lanmış mıdır? 

2. 14 Eylül tarihli Ulus Gazetesinde (Bu
nu da mı yapacaklardı) başlıklı yazıda bu sene 
köy enstitülerine Bakanlığın kesin emri ile çok 
az öğrenci alındığı ve münhasıran kendileri ile 
Türk Milletinin daima iftihar duyduğu feda
kâr ve feragatkâr ilkokul öğretmenleri camiası 
arasında malûm şekilde nifak tohumu ekmek 
maksadına matuf olarak Millî Eğitim Bakanının 
bu müesseselerden yetişen öğretmenlerin kötü 
bir rejime müteamil olduğu isnat ve ithamın
da bulunduğu ifade olunmaktadır. 

A) C. H. P. iktidarı zamanında kov ensti
tülerinin kuruluşunda Hasan Âli Yücel'in Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Hakkı Tonguç'un idaresin
deki devrede, milliyetperver Türk gençlerinin 
asîl ruhlarına ve mukaddes Millî bünyemize asla 
müessir olunamıyacağı muhakkak ve müspet 
bulunmakla beraber, muhtelif vesilelerle efkârı 
umumiyeye intikal etmiş olan. solcu temaviille-
rin bu müesseselere yerleştirilmek istendiği 
hususunda, bâzı eşhasın gayret sarf ettiği yolun
da - vesikalara müstenit bir malûmat var mıdır? 

B) Köy enstitülerinin bugünkü durumları 
nedir? Bir statü değişikliği yapılacak mıdır? 
Ve bu sene az öğrenci alındığı yolundaki iddia 
doğru mudur? 

Elâzığ Milletvekili 
Ömer Faruk Sanaç 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakamnm-
dır. 

MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERl 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; soru sahi
bi arkadaşa, bilhassa teşekkür ederim. Çünkü 
bu mevzuda çok şey söyledik, çok açıkladık, fâ-
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1 ut h T -ye rağmen, bütün bu açıklamalarımız 
ve baMarımıza rağmen hakikat daima inkâr 
edilmek istendi. 

Huzurunuzda bir kere bu hakatları açıklama 
fırsatını bana verdiği için, arkadaşımıza cidden 
müteşekkirim. 

Soru sahibi Ömer Faruk Sanaç'm temas et
tiği mevzular çok geniş ve uzun izahlara yol 
açacak mahiyette ve ehemmiyette bulunmasına 
rağmen, tevcih ettiği suallerin hudut ve sınırla
rı içinde kalmaya âzami surette gayret ederek 
vaktin müsaadesi nispetinde açıklamaya çalışa
cağım. 

Cevap 1 /A) 1939 - 1940 ders yılından 1949 -
1950 ders yılma kadar geçen 10 yıl içinde köy, 
şehir ve kasabalarda yeniden açılan öğretmen
li okul sayısı 6830 dur. Buna göre yılda ortala
ma olarak mevcuda ilâve edilen okul adedi id
dia ettikleri gibi 1100 değil 683 ten ibarettir. 

Diğer taraftan 1939 - 1940 ders yılından 
1943 - 1944 ders yılma kadar şehir kasaba ve 
köylerdeki öğretmenli okullarda artma şöyle 
dursun 239 azalma vardır. 

îlk öğretim seferberliğinin ilân edildiği 
yıl olan 1943 - 1944 ten 1949 - 1950 ye kadar 
geçen zaman içinde eğitmenli okullar hesaba ka
tılsa dahi artan okul sayısı 4938 olup ortala
ma her ders yılında açılan okul sayısı yine 1100 
değil 705 ten ibaret kalır. 

Fakat ben bittabi eğitmenli okulları hesaba 
katmıyorum. Şimdiye kadar 29 milyon liraya 
mal olan bu teşkilâtın faydalı olmadığı bizzat 
sabık iktidar tarafından da anlaşılmış olmalı 
ki, 1946 - 1947 de 6533 e kadar yükseltilmiş 
olan bu neviden köy okullarının sayısı 1947 -
1948 ders yılı başından itibaren tasfiye edile
rek azaltılmaya başlamış 1949 - 1950 ders yı
lında 4467 ye indirilmiştir ki, bir hakikati geç 
anlamış olma mânasına gelse dahi isabetlidir. 
Biz de işleri devir aldığımız tarihten beri tef
tiş raporlarına istinat ederek eğitmenli okulla
rın tasfiyesine devam ediyoruz. 1951 - 1952 
de bunların mevcudu 3074 e inmiş bulunmak
tadır. Bu yıl içinde de 750 eğitmen tasfiye edil
miştir. 

Okul binalarına gelince : 1944 te ilk öğre
tim seferberliği namı altında girişinlen faaliyet
lerden sonra 7 yıl içinde, Türk milleti için bir 
ıstırap mevzuu olarak unutulmıyacak bir me-
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otla tamamen veya 1947 tarihinden sonra kıs

men halka yaptırıldığı kayıtlarda görülen bu 
okul sayıları sırasiyle : 

1944 te 651 
1945 » 825 
1946'da 1476 
1947 de 1995 
1948 » 156 
1949 da 510 
1950 de 674 

olmak üzere ceman 6287 dir. 
Bu rakamların tetkikından anlaşılacağı üze

re, halk üzerine yapılan tazyikin âzami had
di bulduğu iki yıl hariç; diğer yıllarda yaptırı
lan okul sayıları 156 ile 674 arasında dolaşmak
tadır. Bu iki yıl da dâhil olmak üzere yedi yıl
lık bina yapımı ortalaması 899 olarak görül
mektedir. 

Bununla beraber yukarda belirttiğim iki 
yılda görülen yüksek rakamlar hakikata uy
mamaktadır. Çünkü; 

a) O yıllarda açılan ilkokul sayıları bu ra
kamların dûnundadır. Meselâ 1946 da istatis
tiklere geçen yeniden yapılmış okul binası 1476, 
1947 de 1995 olduğu halde, aynı yıllarda açı
lan okullar mütekabilen 1154 ve 743 tür. 

b) 1946 ve 1947 yıllarında yukarda arzetti-
ğim gibi çok fazla okul yapıldığı merkeze bildi
rildiği halde 1948, 1949 ve 1950 yıllarında bu 
miktarların birden bire düşmesi, buna mukabil 
noksanları ikmal ve tadil edilen okul sayılarının 
1948 d£ 1165 ve 1949 da 798 gösterilmesi, bit
memiş olan okulların; Devlet Reisi tarafından 
idare edilen bir tazyik politikasına boyun ey-
me sebebi ile ve teşhirden korkutarak iller tara
fından bitmiş gibi gösterilmesinden ve ertesi 
yıllarda da bunların ikmaline çalışılmasından 
ileri geldiği gayet açık şekilde görülmektedir. 
Bu suretle aynı okulların bir kere yeniden in
şa, mütaakıp yıllarda ise bir kere de ikmal ve 
tadil sütunlarında yer aldığı anlaşılmaktadır. 
Aşağıda arzedeceğim gibi bu şekilde bitmemiş 
binlerce okul binası da iktidarımız tarafından 
teslim alınmış, bir taraftan yeni binalar yapı
lırken diğer taraftan da bunların ikmaline çalı
şılmış ve çalışılmaktadır. 

Sayın Milletvekili arkadaşım maddeten ve 
manen ve okulların Türk milletine kaça malol-
duğunu sormaktadır. 

Bu okulların maddeten Türk milletine maliyeti-
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ni kati olarak hesaplamak maalesef mümkün değil
dir. Fakat ortalama bir rayiçle 1944 ten 1950 ye ka
dar yapılan 6 287 okulun tutarı 94 milyon ede
ceğine ve 1947 - 1950 yılları arasında bu işler 
için bütçeye ceman 34 milyon lira kopmuş ol
duğuna göre bu okul binalarının köylüye asga
ri 60 milyon liraya malolduğu iddia edilebilir. 

Kontrolsuz, başıboş yapılmaktan gelen çar
çurlar ve köylünün iş mevsimlerinde mecburen 
okul inşaatında çalışmalarından dolayı istihsal 
bakımından uğradığı zararlar hesaba katılırsa 
bu rakam elbette ki, çok artacaktır. İşin asıl fe
caati, aşağıda arzedeceğim veçhile Türk miller 
tine bu kadar büyük külfetlere malolan bu bi
naların büyük bir kısmı maalesef istifade edi-
lemiyecek durumdadırlar. Manen kaça malol-
duğunu ise hepiniz ve bütün Türk milleti çok 
iyi bilmektedir. 

1949 yılı sonuna kadar yeniden yapıldığı, 
yahut ikmal edildiği tamir ve tadil edildiği bil
dirilen okullardan mühim bir kısmı da işe ya
ramaz hale gelmiş ve yine büyük bir kısmı 
önemli ölçüde tamire muhtaç duruma girmiştir. 

İllerden alman resmî malûmata nazaran : 
587 okul tamamen yıkılmış veya tehlikeli 

durumda olduğu tesbit edilerek tahliye edilmiş
tir. 918 okul büyük ölçüde tamire muhtaç bir 
durumda olup derhal tamir edilmediği takdirde 
bir iki yıl içinde büsbütün işe yaramaz hale ge
lecektir. İkmal edildi diye gösterilen 1857 ilk
okulun inşası yukarda arzedilen şekilde ikmal 
edilmemiş olup tamamlanmalarına zaruret var
dır. Bunlardan 98 i ise vaktinde ikmal edilme
diği için tamamen harap olmuş durumdadır. 
Bu miktarlara iki yıldan beri ikmal edilen 500 
e yakın okul dâhil değildir. Bu hesapla da in
şası noksan bırakılmış okul sayısı 2 862 dir. 

Bunların dışında 303 okul toprak damlı, ça
tısızdır. Çatıları derhal yapılmazsa harap ola
caktır. 

1 256 okulun da helası yoktur. 
Böylece yarım, harap ve yıkılmış olarak dev

raldığımız okulların yekûnu 5 400 den fazladır. 
Çeşitli bölgelerdeki bâzı vilâyetlerden örnek 
olarak getirtilen fotoğraflar yanmadadır. Arzu 
eden arkadaşlara ve hususiyle takrir sahibinin 
bunları görebileceklerini arzederim. Biz yaptık, 
biz yaptık diyerek Türk köylüsüne büyük ıstı
raplar mukabili yaptırdıkları okul binaları iş
te bunlardır. 

ABBAS GİGİN (Çoruh) — Projeksiyona ve
relim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK LİERİ 
(Devamla) — Bütün milletvekili arkadaşlar 
seçim bölgelerini gezerlerken eski devirden kal
ma bu okul binalarının nasıl perişan ve sefil 
olduklarını görmektedir. Bunları bütün mille
tin görmesini dilerim. Ama burada bu imkâna 
malik değilim. 

B fıkrasına gelince, bu suale geçmeden önce 
son yılların bütçelerinde köy okulu inşaatı için 
konan ödeneğe bir göz atmak faydalı olacaktır. 

1947 tarihine kadar Devlet bütçesine bu mak
satla ödenek konulmamıştır. 1947 yılında 
4 200 000, 1948 de 10 000 000, 1949 da on dört 
aylık bütçede 12 000 000 yani normal bütçede 
10 280 000 lira köy okulları inşaatına yardım 
ödeneği konulmuştur. 

1950 yılı Bütçesi ile 8 000 000 liralık köy 
okulları inşaatına yardım ödeneğini devralmış 
bulunuyoruz. Bu miktar 1951 Bütçesinde 
8 800 000 liraya 1952 Bütçesinde 10 000 000 lira
ya iblâğ olunmuştur. 1953 Malî yılı içinde 
12 000 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödeneklerle 
1951 Bütçe yılında 570 okul binası inşa olunmuş, 
408 okul binası ve müştemilâtının daha eski yıl
larda eksik kalmış tarafları tamamlanmıştır. 
1952 yılında inşa edilen okul sayısı 568 ve nok
sanları ikmal olunanlar 100 kadardır, öğretmen
li okul sayısı 1950 - 1951. ders yılında 1948 ve 
1951 - 1952 ders yılında 623 ve illerden alınan 
son rakamlara göre bu ders yılında da 1238 art
mıştır. Üç senenin artış ortalaması 936 dır. Eski 
iktidar zamanında son 10 sene zarfında açılan 
öğretmenli okul ortalamasının 683 olduğu hatır
lanırsa bu 936 rakamı bize karşı yapılan isnat
ların gülünçlüğünü anlatır. Yani biz her sene or
talama 936 öğretmenli okul açmış bulunmaktayız. 
İddia edildiği gibi 300 değil... 

Köy okulları inşaatına yardım maksadı ile 
bütçeye konulan ödenekler, illere, mevcut okul
lu ve okulsuz koy sayıları, okuldan mahrum 
köylerdeki tahsil çağında bulunan çocuk sayı
ları göz önüne alınarak tevzi olunmakta ve nü
fusu yüksek olan köyler nüfusuna göre, sıraya 
ılınmakta, ayrıca köylerin mevkilerine ve du-
•tımlarına da dikkat edilmektedir. 

Arzolunan ölçülere göre yardım ödenekleri
nin yarısına yakın bir miktarı her bakımdan ve 
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hassaten maarif bakımından çok ihmal edilmiş 
olan Doğu illerimize düşmektedir. 

Tamamen Devlet eliyle yapılan bu yeni bi
naların çok sağlam bir şekilde ve ciddî bir kont
rol altında esaslı bir şekilde yaptırılması göz 
önünde tutulmaktadır. Seçim bölgelerinizdeki 
tetkiklerde gördüğünüz gibi bunlar iktidarımı
zın bir remzi olarak vatan sathında çoğalmak
tadırlar. • 

Üçüncü fıkranın cevabim arzediyorum: Bu 
yıl Millî Savunma Bakanlığına devir ve teslim 
olunan İzmir - Kızılçullu Köy Enstitüsünün bi
naları hariç olmak üzere diğer köy enstitüleri
nin binaları için sarfedilen meblâğ 14 798 500 
liradır. Bu para ile teknik ve ciddî bir muraka
beden uzak bir şekilde tahsilleri aleyhine öğ
rencilere yaptırılan binalardan mühim bir kıs
mı fena inşaat ve bilhassa çatı durumlarının 
bozukluğundan dolayı esaslı tamirleri icabettir-
mekte ve bunlardan bir kısmı iki seneden beri 
tamir ve ıslah edilmekte olup bir kısmı da kul
lanılmaz bir hale geldiğinden boşaltılmış bulun
maktadır. Bilhassa Aksu, Düziçi, Ernis, Pulur, 
Pamukpmar Köy Enstitülerinin binaları bu hu
susta gösterilebilecek en tipik kötü misallerdir. 
Buna ait fotoğraflardan bir kısmı yammdadır 
arzu ederse soru sahibine de gösterebilirim. 

Bu binaların bugünkü hakiki değerlerinin 
tesbiti bir hayli güçtür ve uzun bir mesaiyi ica-
bettirmektedir. Buna da çalışılmaktadır. 

Dördüncü fıkraya cevabımı arzediyorum : 
Alelûmum ilkokulların yapım, onarım ve daimî 
masrafları 5166 sayılı Kanunun 3. maddesi hük
müne göre il özel idarelerine aittir. Köy okulla
rının çalışmasını hızlandırmak maksadiyle 5210 
sayılı Kanuna göre her yıl Devlet Bütçesinden, 
il özel idarelerine yardım olmak üzere 8*10 mil
yon lira ayrılmaktadır, il özel idareleri yıllar 
geçtikçe takatlerini kaybetmişlerdir. Ayrıca be
lirli kanunlarla gelirlerinin muayyen birer bö
lümünü muayyen masraflara ayırmak zorunda
dır. Halbuki ilk öğrenim için böyle bir nispet 
tâyin edilmiş değildir. Bu sebeple özel idarele
rin maddi durumları zayıfladıkça ilk öğretime 
ayırdıkları paralar da azalmıştır. 

Bakanlığımız, köylerimizden okulu olan ve 
olmıyanlarm nüfus gruplarına göre yapılmış tas
nifini göz önünde bulundurarak ihtiyacı tesbit 
etmiştir. Bugün 34.434 muhtarlıktan 13.048 inde 
öğretmenli, 2.825 inde eğitmeni! olmak üzere 
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i 15.873 köyde okul vardır. Buna mukabil 18.561 

köyde okul yotkur. Şehir ve kasabalardaki öğ
renim çağında bulunan çocuklardan bir kısmı 
da henüz okula alınamamaktadır. 

Okulu olmıyan köyler ve şehirlerdeki okul 
binalarının yeniden yapımı için takribi olarak 
350 - 400 milyon liraya ihtiyaç olduğu hesap
lanmaktadır. 

Kanaatimce Anayasanın 87 nci maddesinde 
de sarahaten belirtildiği gibi öğrenim çağında
ki bütün Türk vatandaşlarının ilkokuldan geçi
rilmesi, yani ilköğretimin yüzde yüz tahak
kuk ettirilmesi başlıca şu esaslı meselelerin hal
line bağlı bulunmaktadır. 

A) öğretmen meselesi : 
Bugünkü şartlar dâhilinde daha 30.000 ilk

okul öğretmenine ihtiyaç vardır. 10 yıllık bir 
devre için nüfusumuzun tabiî artışını, çeşitli 

' sebeplerle vazifeden ayrılacak öğretmenlerin 
yerinin doldurulmasını da hesaba katmak sure
tiyle bu ihtiyacın 35-40 bin olarak tesbiti zaru
ridir. Geçen yıl Meclisi Âlice 1955 yılı sonuna 
kadar mevcut öğretmen sayışı 43 bine kadar 
çıkarmayı ve bu müddet içinde ilkokul öğret
menlerimizin terfiini sağlamayı hedef tutan 
5974 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Bu kanunun 
temdidinde, mütaakıp yılların öğretmen ihtiyaç
ları da derpiş edilecek ve Meclisi Âliye sunula
caktır. 

öğretmen meselesinde diğer mühim bir mev
zu da yeniden mesleke girecek ilkokul öğretmen
lerinin daha iyi yetiştirilmesi ve imkân nispe
tinde terfihi ve meslek içindekilerin de mütema
diyen olgunlaştırılmasıdır. Bu bakımdan ilk iş 
olarak öğretmen okulları ile köy enstitülerimi
zi büyük bir itina ile ele aldık, öğretmen kad
rolarını değerli hocalarımızla takviyeye devam 
ediyoruz. Köy enstitülerinin tahsil müddetini 
altı yıla çıkardık. Bu okullara öğrenci alınması 
işinde de titizlikle hareket ediyoruz. 

öğretmen okullarında ve köy enstitülerinde 
okuyan öğretmen namzetlerine bu tahsil müd
deti içinde mümkün olan en iyi bir formasyonu 
verebilecek şekilde öğretim programlarını, bir 
buçuk senelik bir çalışmadan sonra yeniden 
tanzim ettik ve tatbika geçtik. Binaları ve 
vasıtaları bakımından da bu mekteplerin nok
sanlarını ikmal etmeye çalışıyoruz. Diğer ta
raftan aynı memleketin; aynı okullarında vazi
fe gören köy enstitüsü mezunları ile öğretmen 
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okulları mezunlarına verilen haklar bakımın
dan aralarındaki farkları kaldırmak ve köy 
enstitüsü mezunlarının da terfihini temin etmek 
maksaadiyle bir kanun tasarısı hazırlıyara'k 
Meclisi Âliye sunmuş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan tatil kursları, seminerler, öğ
retmenlere mahsus meslekî neşriyat ile, yerli ve 
ecnebi mütehassıslardan • faydalanarak ilkokul 
ve öğretmen okulları hocalarından yabancı mem
leketlere öğretmenler göndererek olkokul öğ
retmenlerimizi meslek içinde olgunlaştırmaya, 
bilgileri kadar güvenlerini de artırmaya ve ara
larındaki ayrılık ve gayrılıkları kaldırmaya 
bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu meyanda ilk
okullara devam eden milyonlarca çocuk arasın
da özel eğitime muhtaç olanları da ayrıca ele 
almış bulunuyoruz. 

B) İkinci mesele okul binalarının yaptırıl
ması, tesisleri, mevcutlarının idamesi ve sosyal 
yardım işleridir. Yeniden yapılacak ilkokul bi
nalarının bugünkü hesaplara göre tamamlanma
sı işi 350 - 400 milyon liralık bir mevzudur. Ve 
bu işin ancak Devlet eliyle ve Devletin imkân
ları ile halledilebileceğine kaani bulunuyoruz. 

Mevcutların bakımı ve okullara lüzumlu eşya, 
ders vasıtaları gibi ihtiyaçların karşılanması işi
nin ise merkezden idare edilebilecek bir mevzu 
olmadığı ve olamıyacağı yapılan tetkikler ve ge
çirilen tecrübelerden anlaşılmış bulunmantadır. 
Aynı suretle ilkokullara devama mecbur tutulan 
öğrencilerden fakir olanların kitap ve sair ders 
levazımının temini, esaslı hastalıklarının teda
visi ve çok fakir olanların gıda noksanlarının 
telâfisi de ilköğretim dâvamızın hallinde randı
manı artıracak mühim bir mevzu olarak karşı
mızda durmaktadır ki, bunun da mahallî idare
ler tarafından ele alınması zaruri görülmekte
dir. Ancak mahallî idareler bugün bu vazifeleri 
başarabilecek durumda olmadıklarına göre bu 
idarelerin maddi imkânlarının geliştirilmesi ve 
muayyen bir kısmının bu işe tahsisi suretiyle bu 
mühim ihtiyaçların karşılanması düşünülmekte
dir. 

C) Diğer taraftan ilköğretime ait mevzuat 
bugün köyde şehirde farklı durumda olduğu gibi 
bir kısmı tatbik kabiliyetini kaybetmiş ve bugü
nün ihtiyaçlarına uymıyacak bir durumdadır. 
Bütün bu mevzuatın da halkımızla sıkı sıkıya iş 
birliği yaparak demokratik bir anlayış içinde 
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hallini derpiş eden yeni bir takım mevzuata şid
detle ihtiyaç hissedilmektedir. 

I$e A, B ve C fıkralarında hulasaten arzet-
tiğim veçhile ilköğretim meselemizi böylece köklü 
bir şekilde ve bir bütün olarak ele almış bulun
maktayız. 

Yukarda da arzettiğim gibi hal yoluna girmiş 
olan kısımlar hariç, bu mevzuu bütünü ile bir 
esasa bağlıyacak ve plânlaştıracak olan ilköğre
tim kanun tasarısı üzerindeki 1,5 yıllık çalışma
larımız bitmiş ve kanun tasarısı hazırlanmış bu
lunmaktadır. Şubat ayında toplanacak olan Millî 
Eğitim Şûrası münhasıran ilköğretim mevzuları-
na tahsis olunmutur. Sözü geçen kanun tasarısı 
bu toplantıda da görüşülüp olgunlaştırıldıktan 
sonra Hükümete sunulacaktır. Bu suretle ilk
öğretim işlerimiz, geçici, günlük bazen de ha
yali tedbirlere bağlanmaktan kurtularak esaslı 
bir hal yoluna girmiş ve plânlaşmış buluna
caktır. 

İkinci suale geçiyorum : 
Vaktiyle köy enstitülerine solcu temayüllere 

sahip bâzı eşhasın yerleştirildiği ve bunların ba
his konusu istikamette birtakım faaliyetler sar-
fettikleri, hiçbir tereddüde mahal bırakmıyaeak 
kadar açık bir vakıadır. Hâdiseler arasında mi
sal olarak alınan birkaç tanesi şunlardır : 

1. Tanınmış bir komünistin aynı illetle ma
lûl karısı, bu müesseselerden birisine öğretmen 
olarak afınmış, bâzı öğrenciler bu yolda zehir
lenmiş, işe mahallî emniyet teşkilâtı ve adliyesi 
el koymuş, fakat muamele zaman aşımına uğra
tılarak intaç edilememiştir. 

Hâdisede adı geçen öğrenciler okuldan uzak-
laştırılmamış, mezun edilmiş ve hattâ Hasanoğ-
lan'daki yüksek sınıflara da devam ettirilmiştir. 
Sabahaddin Âli, Hasanoğlan'a gidip gelebilmiş, 
öğrencilerle tenha yerlerde temaslarda bulunma
sına da müsaade edilmiştir. 

Birçok vatanperver öğrencinin bu haller kar
şısındaki aksülamelleri de zamanın idarecileri 
tarafından şiddetle karşılanmış ve bastırılmıştır. 

2. Bu enstitülerde, serbest okuma saatle
rinde, öğrencilere, solcu neşriyat incelettirilmiş, 
«Sovyetizm», «Demokrasi ve Sosyalizm», sosyal 
mücadelelerin tarihi» gibi eserlerin hulâsaları, 
talebe konferansları adı. altmda gençlere dinle-
tilmiştir. Bunlara ait vesikalar mevcuttur. 

İftiharla keydedeyim ki bu hâdiseler karşı
sında da en büyük tepkiyi, yine bu müesseselere 
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devam eden temiz Türk köylüsü gençler göster
miş ve Büyük Millet Meclisine kadar başvurmuş
lardı*. 

3. Şimdi de ilgili dosyalardan, şahitlerin 
ifadelerinden alman bâzı satırları okuyorum. 

Bunlar Hasanoğlan Köy Enstitüsü yüksek 
kısım öğrencilerinin tesbit edilmiş konuşmaların
dan parçalardır : 

«Bugün biz hâlâ bu rejimi kabul edemiyorsak, 
bu o rejimin köötülüğünden değil, bizim kafa
mızın geriliğindendiı. » 

«Bugünkü insanlık, belki bunu hâlâ kabul 
edemiyorsa, elli sene, yüz sene ve hattâ iki 
yüz sene sonra da olsa bu ideale kavuşacaktır; 
(Asla sesleri) Madem ki, biz, insanların daima 
ilerlediğine kaniiz, binaenaleyh insanlar iler
ledikçe, kötü itiyatları atacak, iyileri benimse
meye çalışacaktır, öyle ise en son varılacak 
nokta da, vatan, sınır kavgalarının atılarak aile 
ve mülkiyet diye bir- şey tanınmadığı, bütün in
sanların kardeş olarak yaşamaya çalıştıkları 
bir merkezdir.» 

Birtakım ifadelerden de: 
«Arkadaşlar, köle olarak yaşayan köylüyü 

kurtarmak bize kalmıştır. Biz bu memleketi kur
tarmak için aşağı tabakayı teşkil ederek ba
ğırmakla iş çıkaramayız. Bunun için yapacağı
mız iş Hükümeti devirerek yerine geçmek, şehi-
rin apartman sahibi ile, köyde nemli zemin
de ve toprak dam altında yaşıyanm hakkını eşit 
etmektir. Bunun yerine getirilmesi için yegâne 
çare komünistliğin ilân edilmesidir.» (Yahu neler 
oluyormuş sesleri) 

Yine aynı tahkikat sırasında: 
«Aile kudsiyeti bir saçmadan başka bir şey 

değildir. Senin karın, benm karım diye tabiat 
bir şey ayırt etmemiştir. Bu, insan egoizma-
sınm meydana çıkardığı bir şeydir. Bunları orta
dan kaldıracak elemanlar biziz.» 

Şeklinde konuşmalar yapıldığı anlaşılmış ve 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

4. Bir öğrenciye hazırlatılmış «Sovyet Sosya-
lits Cumhuriyetleri Birliğinde eğitim» mev
zuunda bir konferansın metninden bâzı parçalar 

«Cumhuriyetten evvel bizde olduğu gibi, 
Çarlık zamanında Rusya'da da Millî Eğitim, di
ğer Avrupa memleketlerine nazaran çok geri idi. 
Halkın yüzre yemiş üçü okuyup yazma bilmezdi. 
Okullar kiliseye bağlı idi. Çocuklara yalnız 
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okuyup yazma ve hayatla hiçbir ilgisi olmıyan 
din dersleri öğretilirdi, öğrencileri ortaokula ha : 

zırlıyan ilkokullar ayrı ve paralı olduğundan 
fakir çocukları bu okullara, dolayısiyle orta
okullara gidemezlerdi.» şeklinde başlıyan bir pa
sajla Çarlık Rusyası eğitimi anlatıldıktan sonra 
konferansa şöyle devam edilmiştir: 

«Çarlık Rusya'sında eşitsizlik alıp yürümüş
tü. Bin zorlukla okuyan gençlere büyük müş
külât çıkarılıyordu. Okul ücretlerini ödiyeme-
diklerinden dolayı Moskova Üniversitesinden bir 
senede 525 genç kovulmuştu. Lenin'de bunlar 
arasında idî. 

1917 İnkılâbından sonra Rusya'da eğitim ve 
öğretim sisteminde büyük değişiklikler olmuş 
ve şöyle bir şekil almıştı:: 

Okul siyasetten ayrı değildir. Okul içinde 
her türlü siyasetle meşgul olunur. Kadın erkek 
her hakta eşit ve her yerde birbiri ile yardım-
laşır. 

Bu okullarda şu gayeler takip edilir: 
Yaratmak istedikleri yeni insanlığa enternas

yonalizme karşı büyük bir aşk fakat gerisine 
karşı kin, hınç besliyen yepyeni bir nesil yetiş
tirmek... Bu gençlik ... kendi Rusya'sına gelece
ğin örnek memleketi diye bakar.» 

Bu konferansta yüksek kısımdan bir öğrenci 
tarafından hazırlanmış ve zamanın mesul idare
cileri tarafından hiçbir tepki ile karşılanmamış, 
ancak yukarda arzettiğim gibi bu okulda oku
yan asil Türk gençleri durumu ortaya koymuş
lardır. 

5. Bundan başka Kari Marx'in hayatı, eser
leri ve mezhebi hakkında konferanslar da ver
dirilmiştir. Bunlardan birinin metni de eldedir. 
Bütün bunlara ilmî ve meslekî faaliyetler namı 
altında geniş mikyasta yer verilirken öğretmen
lik meslekini hazırlayıcı umumi kültürü tak
viye ve tezyit edici çalışmalar ikinci, üçüncü 
plâna bırakılmıştır. 

6. Ahlâki gelenek ve göreneklerimize ay
kırı her türlü hareketler mazur görülmüş ve 
hattâ teşvik edilmiştir. Çirkin muamelelere 
hedef olan ve mukavemet gösteren kızlarımızdan 
bıçaklarla tecavüze ugnyanlarm bulunduğu
nu gösteren vesikalar eldedir. O zamanki mesul
ler tarafından bu işlerin takip edilmemesinden 
sarfı nazar müsamaha ile karşılandıkları ve 
kendilerinin enstitülerdeki içki âlemlerine işti-
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rak ettiklerini gösteren şahadetler ve belgeler 
mevcuttur. 

7. Komünist Partisinin Manifest'inin tek
sir edilerek öğrencilere dağıtıldığı da tesbit 
«dilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından o zaman 
neşredilmekte olan «Köy Enstitüleri Dergisin
de» de bu melun mezhebi telkin edici ve çok 
açı'k yazılar vardır: Bunlar da vesika olarak 
elde mevcuttur. 

«Köy Enstitüleri Dergisi» adı altında neş
redilmiş dergilerden bâzı başlıkları da aşağıda 
arzediyorum: 

«Aç harmanı», «Cinsi sapıklıklar», «Rusya'
da komünizm ve sosyalizm» ve «zengin ve fakir 
meselesi» bu gibi başlıklar altında neşredilen 
yazılar dergideki yazıların yüzde seksenini teş
kil etmektedir. Bu dergiler verilen emirlerle 
bir ders kitabı gibi köy enstitüleri öğrencileri
ne okutturulmuş ve ana fikirlerinin kavrattı-
rılmasma çalışılmıştır. 

Tahkikat evrakı arasından çıkardığım bu 
türlü vesikalar ve şahadetlerin daha birçok 
benzerleri ilgili dosyalarda mevcuttur. Bütün 
bunlar bu müesseselerde menfur bir politika
nın nasıl geliştirilmek istendiğini ve himaye 
edildiğini itiraz kabul etmez bir şekilde göster
mektedir. Bu mesele etraflı bir şekilde uzun 
zamandan beri incelenmekte ve tahkik edilmek
tedir. Devlet Şûrasına sunulan dosya, tahkika
ta ait bâzı formalitelerin ikmali için iade edil
miş olduğundan üç kişilik bir müfettiş grupu 
tarafından bu muamelelerin tekemmül ettiril
mesine ve tahkikatın ikmali işine devam olun
maktadır. Yakın zamanda bu iş adalete intikâl 
edecek, bu suretle umumi efkâr da hâdiselerin 
seyrine muttali olacaktır. 

Hemen ilâve edeyim ki, soru sahibi Sayın 
Ömer Sanaç'm da işaret ettiği gibi Milliyetper
ver Türk Gençliği bu türlü telkin ve tesirlere 
kuvvetle mukavemet etmiştir. Köy enstitüle
rinden mezun olan meslektaşların, mahdut is
tisnalar bir tarafa bırakılırsa her biri bu mem
leketin temiz ve asil evlâtları, memleketi felâ
kete sürükliyecek olan bu türlü faaliyetlere 
karşı ilk tepkiyi göstermiş insanlar olarak bu
gün binlerce köyde vazife başında bulunmak
tadırlar. 

Şu ciheti de arzetmeden geçemiyeeeğim. Mil-
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letin bel bağladığı irfan müesseselerinde bü 
korkunç hareketler cereyan edsrken; birtakım 
milliyetçi gençler komünizme karşı harekete 
geçtiklerinden Irkçı - Turancı ilhamı ile tâbut-

j hıklarda işkencelere mâruz bırakılmakta idiler. 

Cevap : 2/B 
Köy enstitüleri, bütün millî eğitim müesse

selerimiz gibi ve onlara paralel olarak inkişaf 
etmektedirler. Bunlar, alelûmum ilkokullar 
için öğretmen yetiştiren müesseseler olarak va-

' zifeilerini yapmakta devam edeceklerdir. Köy
lerimizin muhtaç bulunduğu sanat erbabını ye-

j tiştirmek gibi munzam bir vazifeyi de yapabi-
S leceği zannedilmiş olan bu müesseseler, böyle 

bir hedefi daha önceden terketmiş, müstahsil 
ve sanatkâr öğretmen tipi, mucitlerinin hayali 

1 olmaktan ileri geçememiştir. 
j Yukarda da arzedildiği gibi köy enstitüleri

nin tahsil müddetleri şimdiden 6 yıla çıkarıl
mıştır. Bü yıl beşinci sınıflarda bulunan öğreıı-

I çiler ders yılı sonunda mezun olmıyarak başarı 
| gösterenlerle altıncı sınıflar teşkil olunacaktır. 
i Enstitülerin öğretim programları, yerli ve 
İ yabancı mütehassısların iştiraki ile, bir buçuk 
! yıl süren bir çalışmadan sonra yeniden hazır-
! lanmış, 1952 - 1953 ders yılı başından itiba-
j ren bütün öğretmen okullarında tatbikma gi-
İ rişilmiştir. Bu programda namzetlerin kuvvet-
i li bir meslekî formasyona muvazi olarak lüzu-
1 mu kadar umumi kültüre sahip ve her şeyden 
| evvel de, millî hisleri kuvvetli, ahlâkî fcarak-
| teri tam birer öğretmen olmaları hususu göz 
; önünde tutulmuştur. Bundan başka öğretmen-
I leri köy muhitine ve köyün realitelerine intibak 
j ettirecek tarım ve iş terbiyesine ve itinailı bir 

staj devresine de bilhassa yer verilmiştir. 

I Diğer taraftan köy enstitülerinin öğretmen 
j okullariyle birleştirilmesini, istihdaf eden kanun 
, tasarısı Yüksek Meclisinize sunulmuştur. Bu 
i tasarı, kanuniyet iktisap ettiği takdirde bütün 
I öğretmen okulları, meslekî ve umumi bilgiler 
j bakımından aynı kalite ve seviyede, fakat bu-
• Umdukları tabiî ve iktisadi muhitin şartlarına 
, uygun hususiyetler taşıyan müesseseler olarak 
i ilkokul öğretmenlerine kaynak olacaklardır. îf-
\ tiralara ve yalanlara rağmen, verdiğimiz ilk em-
\ re istinaden bu yıl Köy Enstitülerine 1500 öğ-
| renci alınmış, Trabzon - Beşikdüzü Köy Ensti-
I tüsü Kız Köy' Enstitüsü haline getirilerek bu-

— 443 — 



B : 22 26.1 
radaki erkek öğrenciler diğer enstitülere tevzi 
olunmuş ve böylece Kız Köy Enstitülerinin sa
yısı ikiye çıkarılmıştır. 

Köy Enstitülerinin öğrenci mevcutları nor
mal hadlere indirildikten sonra, her yıl yuvar
lak olarak 2000 öğrencinin yeniden kabulü 
mümkün olacaktır. Fakat bu müesseselere da
ha önceki yıllarda istiap hadlerinden çok fazla 
öğrenci alınmış, bu yüzden çocuklarımız tama
men gayrisıhhi şartlar altında bırakıldıktan 
başka köylerde tek başına kalarak çalışacak 
olan bu gençlerin ferdî hususiyetleri de dikkate 
alınarak üzerlerinde gösterilmesi gereken itina
nın sarfına imkân bırakılmamıştır. Nitekim An
kara'nın yanıbaşmdaki Hasanoğlan Köy Ensti
tüsünün mevcudu 900 ün üstüne çıkarılmış, bu 
da az görülerek bine iblâğı istenilmiştir. Biz, bu 
okulların mevcutlarını hakiki birer öğretmen 
okulu mevcudu haline getirmek yolundayız. Ar-
zettiğim veçhile Köy Enstitülerine bu yıl az öğ
renci alındığı ve bunu belirten neşriyat yapıl
dıktan sonra adedin artırıldığı hakkında muha
lif matbuatta yer alan haberler külliyen yalan
dır. 

Bu yıl bu müesseselere 1500 öğrencinin alın
ması (500 değil) altı yıl sonra memlekete 1500 
den az ilkokul öğretmeni verileceği mânasına da 
gelmez; çünkü bu çocuklar 1955 - 1956 ders yi- | 
lmda dördüncü sınıfa geçeceklerdir; o yıl öğ
retmen okullarının dördüncü sınıfların ortaokul 
mezunlarından, bugünkünden daha çok sayıda 
öğrenci alınarak ilkokul öğretmenleri savısmm 
plâna uygun bir şekilde artışı sağlanacaktır. Ay
rıca yeniden açılacak öğretmen okullariyle, ilk
okullara her yıl 3000-3500 öğretmen yetiştiril
mesi de derpiş olunmaktadır. Bütün bu izaha
tımdan anlaşılacağı üzere iktidarımız ilköğre
tim işini bütün ehemmiyet ve şümulü ile ele al
mış bir taraftan vaktiyle yapılan maddi, mâne
vi hataların düzeltilmesine çalışırken diğer ta
raftan da bu işin sağlam temellere istinat etti- j 
vilerek yeniden kurulması ve plânlaştırılması i 
işinde* bütün gücüyle ve hızla gayret sarfetmek- j 
tedir. Bu hususta da her şeyden evvel fedakâr ı 
ilkokul öğretmenlerimizin feragatle yaptıkları j 
ve yapacakları ^ çalışmalara güvendilimizi ve | 
kendilerine müteşekkir bulunduğumuzu bu kür- j 
süden bir kere daha belitmeyi vazife bilirim. | 
(Alkışlar) | 
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ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Millî Eğitim Bakanının 
sözlü sorum vesilesiyle verdiği izahata müte
şekkirim. 

ilköğretim dâvasının 1944 yılında, sabık ik
tidar tarafından ele alınış tarzını da izah etmiş 
oldular. Bu mevzuda esasen muhterem heyetin 
ve Türk Milletinin hâdise hakkında geniş malû
matı ve vukufu vardır. Bu hususlara temas et
meye mahal görmüyorum. 

Bu arada Demokrat Parti Hükümetinin, Dev
let yardımiyle yaptırdığı ilkokul binalarının, bil
hassa okur yazar nispeti az olan ve senelerden 
beri ihmale sahne bulunan Doğu bölgelerinde ya
pılmış bulunmasını da, iki iktidar arasındaki zih
niyet farkına güzel bir delil olarak arzetmeyi ye
rinde buluyorum. 

Sayın Bakan bu kürsüde, geçen idare tara
fından jandarma dipçiği altında, âdeta yarışır
casına vatandaşın tenceresini ve yatağını da sat
mak suretiyle bir ıstırap mevzuu olarak yaptır
dığı ve maalesef bugün hepsi harabe halinde bu
lunan mektepleri görmüşsünüzdür. Yanımda bir
çoklarının fotoğrafı vardır. (Sağdan: Göster 
göster sesleri) Bana göstermem hususunda yapı
lan teklifleri yersiz buluyorum. Kendilerine bu 
fotoğrafları vereceğim. Demokrat iktidarının iki 
yıl içinde Devlet yardımiyle yaptırdığı mektep
lerin birer fotoğrafını da ayrıda bu yaygarayı 
koparan Ulus gazetesiyle diğer sayın muhalif ar
kadaşlarımıza göndermelerini ben de mukabele-
ten teklif ediyorum. Belki daha insaflı mukayese 
yapmak imkânını bulmuş olurlar. 

İlköğretim mevzuunda Anayasanın 87 nci 
maddesi ilköğretimi meccani ve mecburi kıldığına 
göre, verilen rakamlar, bugün mecburi tahsil ça
ğında bulunan üç milyon gencin nacak 1,5 mil
yonunun mektebe devam etme imkânını bulmuş 
olduklarını gösterir ki, buna göre Anayasa hük
münün bugüne kadar ancak % 50 nispetinde tat
bik imkânı bulduğunu iddia etmek yerinde olur. 

Anayasanın bu bakımdan bu mevzuda Hükü
mete tahmil ettiği ilkokul tahsilinin meccani vo 
mecburi olması yolundaki mükellefiyet dâvasıı 
Devletin gerekli tahsisatı vermek suretiyle tahak
kuk ettirmesini temenni etmekteyim. 

Köy enstitüleri mevzuundaki cevapları tat
min edicidir. Ancak köy enstitülerinde C. H. P. 
iktidarı zamanında ve bilhassa 7 sene 7 ay bu 
iktidarın Millî Eğitim Bakanlığını yapan Ha-
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san Âli Yücel zamanında komünist cereyanların 
bu irfan müesseselerine sistematik bir şekilde 
sokulması yolunda gayret sarfedildiği ve bu 
gayretlerin delillerinin de verilen izahat veçhi
le çok sarih ve kati olduğu halde, bugüne kadar 
suçluların adalet huzuruna sevkedilmemiş olma
ları elbetteki üzücüdür. 
Aziz arkadaşlar, devri sabıkta bu milletin si

yası ve adlî hayatında mühim ve tarihî bir hâ
dise cereyan etmiştir. Kenan öner dâvası. 

Evet arkadaşlar, basit bir ifade ile merhum 
Kenan öner, C. H. Partisinin sekiz seneye ya
kın bir zaman Millî Eğitim Bakanlığı gibi cid
den çok mühim ve mesuliyetti bir mevkiini işgal 
eden Hasan Âli Yücel'e (Evet o komünist ba
kan sensin) mâna ve maıhiye tinde bir açık mek
tup yazmış, Hasan Âli Yücel tarafından aleyhi
ne açılan neşren hakaret dâvası sonunda mer
hum Kenan öner'in suçluluğu sabit olmamış ve 
beraet etmiştir. Filhakika o devirde komünist
likle tanmmış ve hattâ mahkûm olmuş kimsele
rin Millî Eğitim Bakanlığında himaye gördük
leri ve milliyetçi gençlerin faaliyeti gayrimeşru 
bir ihtilâl .şeklinde gösterilerek 30 gence malûm 
tabutluklarda işkence yaptırıldığı sübıituna 
varmıştır. Tarih, din, aile ve mukaddesatına bağlı 
bulunan asıl Türk daima komünizm kar
şısında sarsılmaz bir kale gibi durmuştur. Ve 
bu oereyanları daima tel'in etmiştir. 

Bsmun gibi, Sabahattin Âli ve arkadaşlarını 
ve bunları himaye edenleri asla unutmamıştır. 

Muhtelif neşriyatla efkârı umumiyeye male-
dilen vfc herkesçe malûm hale gelen solcu faa
liyetlerin kahramanları hâlâ aramızda ve bir
çokları da vaziyetlerinden emîn, elini kolunu 
sallıyarak gezmekte ve muhtemelen zararlı ol
maktadırlar. Bilinen ve yazılanların utmumi ef
kâr muvacehesinde bu kürsüden tekrarlanma
sında fayda görmekteyim. Yüksek Heyetiniz bu 
lüzumu gösterirse teferruata girerim. Ancak 
milR bünyemize ve nizamımıza karşı girişilmek 
istenen ciddî ve menfur tecavüzün faillerinin 
elbette Türk adaleti ve Türk Milleti huzurunda 

r hesap vermeleri iktiza eder. Bu asîl ve necip 
Türk Milleti her türlü suçu affeder, fakat ko
münistliği asla! 

Sayın Reşat Şemsettin Sirer'in Millî Eğitim 
Bakanlığına kadar, (ki Reşat Şemsettin Bey 
Bakanlığı sırasında bu mevzuda ciddi mücade-
T^re girişmiştir) bizzat yukardan gelen ve yıllarca 

devam eden malûm ve muayyen bir gayretin, mil
liyetperver Türk gençliği fedakâr ve azimkar 

Türk öğretmenlerinin mukavemeti karşısında hüs
rana uğradığı mucibi memnuniyet ve medarı if
tihardır. Ancak mevcut neşriyat ve delâil muva
cehesinde Moskova' radyosunun Türkiye Hükü
metinin yegâne istikbalini gören genç ve enerjik 
Vekili olarak methü sena eylediği ve Moskova 
tlim Akademisi tarafından teşekkürname sunul
duğu söylenen Halk Partisi Hükümetinde Millî 
Eğitim Bakanı tarafından, Türk milletinin ana 
nizamına karşı solcu cereyanlarını yerleştirmek 
yolunda vâki tecavüzünün mevcut olup olmadığı
nın katî şekilde tahakkuk ve tesbitinde bu mem
leketin tarihî şeref ve mukadderatı bakımından 
fayda bulunmaktadır. Bu tahkftatı talep etmek el
bette ki millî iradenin mümessili olan yüksek 
heyetiniz için bir hak ve bir vazifedir. Takdir 
yüksek heyetinizindir. 

7. — Kars Milletvekili Sırrı Atalayhn, 
Kars'ta mevcut arazi ihtilâflarının süratle halli 
ve mülkiyet haklarının nizam altına alınması 
hususunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve alı
nan neticelere dair, sorusuna Devlet Bakanı Mu
ammer Alakanthn sözlü cevabı (6/858) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Devlet Bakanlığı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

1 Aralık 1952 
Kars Milletvekili 

Sırrı Atalay 

1 . II . 1952 gününde tevdi ettiğimiz yazılı 
soruda Kars'ın arazi ihtilâflarının hususiyet ve 
ehemmiyetini izah etmiş, bu ihtilâfların süratle 
hallini, mülkiyet haklarının nizam altına alın
masını talep etmiştik. Devlet Bakanlığı Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğünde «Kanunun ehem
miyeti göz önünde tutlarak mahallinde gerekli 
tetkikler yapıldıktan sonra bu bölgedeki buhra
nın izalesi mevcut mevzuat dairesinde mümkün 
görülürse o yolda harekete geçilmesi, mevzuat 
kâfi olmadığı anlaşıldığı takdirde yeni bir kanun 
tedvini suretiyle Kars ve havalisindeki gayrimen
kul tasarruf durumunun ıslah edilmesi takarrür 
etmiştir.» cevabı verilmişti. Aradan geçen sekiz 

— 445— 



B : 22 26.1 
ay içinde bahsedilen gerekli tetkikler yapılmış 
mıdır? Bu tetkikleri kimler ve ne şekilde yap
mıştır. Alman netice nedir? iklim, ekonomik, 
coğrafik ve pisikolojik sebeplerle hayati hususi
yet taşıyan bu mevzuda hususi bir kanun tedvi
ni hazırlıkları var mıdır? Yoksa sebebi nedir? 
Konunun ehemmiyeti ve meselenin bu bölgede 
bir buhran mahiyeti arzettiği kabul edildiğine 
göre süratle ve ehemmiyetle hareketin zamanı 
gelmemiş midir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI YUNUS MUAMMER 

ALAKANT (Zonguldak) — Aradan geçen zaman 
zarfında lâzım gelen tetkikat yapılmıştır. Bu 
tetkikatı yapmak üzere îskân Umum Müdürlü
ğünden salahiyetli bir müdür Kars'a gönderil
miştir. Diğer tarafta Tapu Kadastro Umum Mü
dürlüğünün salâhiyettar şubeleri ve bakanlık 
nezaretinde bu tetkikat yapılmıştır. Yapılan 
tetkikat neticesinde ayrıca bir kanun sevketme-
ye lüzum görülmemiştir. Mevcut kanunlarla 
Kars'taki gayrimenkul mülkiyetindeki huzur
suzluğun bertaraf edileceği neticesine varılmış
tır. Bu işi süratle halletmek için Kars'a bir 
Tapulama Komisyonu gönderilcektir. Bundan 
başka önümüzdeki sene içinde bütün memleke
tin kadastro işlerini daha esaslı bir şekilde intaç 
için esaslı bir hamleye girişmiş bulunuyoruz. Ge
rek Tapulama Komisyonu göndermek suretiyle, 
gerek memleket çapında alınmış olan tedbirler 
neticesinde Kars Vilâyetimizde gayrimenkul 
tasarrufundaki bu gibi usulsüzlükler bertaraf 
edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaş
lar; Sayın Bakan, Kars'taki arazi ihtilâfları
nın hususi bir kanun tedvinine muhtaç olmadan 
halledilebileceğini izah buyurdular. Bendeniz 
bu fikirde değilim. Kars'taki arazi ihtilâfları 
ancak ve sadece bir hususi kanunla ortadan kal
kabilir. Bu iddiayı cesaretle ifade etmemin el
bette bir sebebi vardır. Memleketimizde arazi 
ihtilâfları, gayrimenkullerin yüzde sekseninin 
tapusuz ve yine yüzde sekseninin ihtilaflı olma
sı başlıca ıstırap kaynağımızdır. Kars'ta ise bu 
ihtilâflar ıstırabın canlı bir ifadesidir. Bu ıs
tırabın fiilî, hukuki, coğrafi, psikolojik bâzı 
hususiyetleri ve sebepleri vardır. Sıra ile bu hu
susiyetleri arzedeyim : 

Malûmu âlinizdir ki, 6 Kasım 1877 de Kars 
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Ruslar tarafından istilâ edildi. 6 Kasım 1877 
den 30 Ekim 1920 tarihine kadar Ruslar Kars'
ta gayet kurnaz ve aynı zamanda zalimce bir 
toprak rejimi tatbik ettiler. Buradaki halkın 
Millî benliklerini zayıflatmak, halkın vatana 
karşı olan sevgi bağlarını yok edebilmek için 
şahsi mülkiyet yerine müşterek mülkiyet reji
mini koydular. Vatandaşları birbirine düşü
rüp arazi ihtilâflariyle uğraşıp millî hislerini 
düşünmeye vakit bırakmamak için gayri insani, 
gayri hukuki bir sistem tatbik ettiler. Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında gayri kâfi ve gay
ri muntazam olsada bir tapu rejimi vardı. Rus
lar bunu tamamen kaldırdılar. 1877 tarihinden 
30 Ekim 1920 tarihine kadar tatbik edilen bu 
usulden sonra Kars'ın istilâdan kurtulması 
üzerine 474 sayılı bir Kanun çıkarıldı. Bu ka
nunla, ortadan kaldırılan şahsi mülkiyeti müm
kün olduğu kadar izale etmek imkânları aranıl
dı, düşünüldü. Maalesef bu kanun da tatbikat
ta istenilen neticeyi veremediği gibi bir taraf
tan da zamanında tatbik edilmedi. Diğer taraf
tan iyi tedvin ve tatbik edilmediği için faide-
li olmadı. 1341 den 1937 senesine kadar devam 
eden arazi tahrir işleri ancak 100 köyün arazi 
işlerini tanzim edebildi. Fakat büyük kısmını 
bitiremedi. 2510 numaralı iskân Kanunu ile 
4153 numaralı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu da arazi ihtilâflarını halle kifayet etmedi. Ve 
halen edemiyor. 

ikinci .sebep de iklim şartlarıdır. 1948 yılın
dan 1951 yılma kadar 4 sene içerisinde, evvelâ 
60 olup sonra 64 numarayı alan Arazi Tevzi 
Komisyonu ancak 16 köyün arazisini tevzi ede-
bilmiştir.Bu köyler vilâyet merkezine yakın, yol 
üzerinde ve nispeten iklimleri müsait, rakım
ları düşük, (1700 ile 2000 arasında) olan köyler
dir. Bu komisyon vasati olarak yılda dört köy 
arazisini ancak tevzi edebilmiştir. Bir yılda 
dört köyün arazisini tevzi eden bir sistemin, 800 
köyün arazisini tevzi edebilmesi için 200 sene 
beklemek lâzımdır. Yani bu tempo ile 200 se
nede arazi tevzi işleri halledilir demektir. De
diğim gibi, bu köyler yol civarında ve nispe
ten rakımı düşük köylerdir. Bir de vilâyet 
merkezine 300 kilometre ötede ve 3000 rakımlı 
köyler nazarı itibara alınacak olursa, senenin 
ancak üç, dört ayında faaliyet gösterilecek olan 

| bu yerlerde toprak tevzi komisyonlarının faali-
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yetlerinin daha çok az olacağı tabiîdir ve haki-
l:at:r. ifadesidir. 

Diğer taraftan Kars' ın coğrafik bir hususi
yeti vardır. Bu hususiyeti izah etmeden önce 
tarım ve hayvancılıkta ileri olan memleketlerde 
çayır ve meraların ne demek olduğunu, Yüksek 

Heyetinize arzedeyim. Tarım ve hayvancılıkta 
ileri olan memleketlerde çayır, (verimli otla-
kıyedir, hayvan otlatılabilir, otu biçilir) mera: 
(Orta evsafta bir çayırdır, otu biçilmez. Üze
rinde hayvan yayılır.) 

4753 sayılı Kanunun dördüncü maddesi ise: 
Çayır; (tarİa, bağ, bahçe halinde kullanıl-

mıyan ve iktisadı olmıyan ve üzerinde biçilecek 
ot yetişen ve yetiştirilen arazidir.) 

Mera: (Tarla, bağ, bahçe halinde kullanılmı-
yan ve üzerinde hayvan otlatılabilen arazidir 
diye tarif edilmektedir: 

Kars ' ta; mera dâvası ve yayla meselesi.var-
' dır ki, mera bu çayır ye mera tariflerinin dışın

dadır. Kars ' ta arazi bakımından birinci plânda 
yayla, ikinci plânda çayır, üçüncü plânda mera, 
dördüncü plânda tarla gelmektedir. 

Memleketin diğer yerlerinde birinci plânda 
gelen tarla, Kars'ta; coğrafi hususiyetinden do
layı dördüncü plânda gelmektedir. Birinci plân
da yayla'bulunmaktadır. Yayla, Kars'ın iktisadi 
hayatında öyle bir mâna ve hayatiyet ifade eder 
ki, yanyana aynı nüfuslu iki köyden birisi 200 
baş hayvan yetiştirir, diğeri bin baş hayvan ye-
tiştirirse kayıtsız şartsız parmak basarak diye
bilirsiniz ki, birisinin verimli, ve büyük yaylası 
vardır, diğerinde yayla yoktur. Yahut küçüktür. 
Hangi köyün yaylası büyük ve verimli ise o köy
de fazla miktarda hayvan yetişir. Geçimi hay-
vancılğa bağlı olan bir mmtakada zengindir, 
diğeri fakirdir. 4753 sayılı Kanunda yayla ele 
alınmamaktadır. Halbuki Kars'ın başlıca ve bi
rinci dâvası yayla meselesidir, yayla ihtilâfları
dır. 771 köyü bulunan Kars'ın 800 e yakın yay
lası vardır. Fakat öyle bir tatbik şekli görmüş
tür ki, 16 köyün yaylası tek bir şahsın elindedir. 
16 köyün yaylası yoktur. Yahut bir köyün üç 
yaylası vardır, 5 - 10 köyün hiç yaylası yoktur. 
Bugün tatbik edilen şekle göre bir kaymakam, 
nahiye müdürü bir yaylayı almış diğer köye ver
miş, bir başka memur bu yaylayı almış öbür köye 
vermiştir. Böylelikle kâfi miktarda yayla bulun-

v masına rağmen munzam ve büyük bir yayla me-
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selesi ve dâvası mevcut bulunmaktadır. Ve halkı 
iztiraba boğmaktadır. 

Meselâ Esâ Çayırı ismindeki bir yayla 3 - 4 
senedir bir şahsın tasarrufunda bulunmaktadır. 
Halbuki öbür taraftan 16 köylü burada, Anka
ra 'da Devlet Bakanlığına müracaat etmiş ve yay
la sıkıntısının giderilmesini istemekte, sızlan
maktadır. Halbuki bu köylere yetecek yaylalar 
mevcuttur, fakat bir tek şahsın elinde bırakıl
mıştır. Bugün muazzam bir arazi ihtilâfı karşı
sındayız. Mevcut kanunlar ve fyu kanunların tat
bikatı bu dâvayı halle kâfi değildir. 

Diğer taraftan Kars'ın iktisadi hayatında 
!"•• •".'..'.".ikilik ıııülıir/î ^ " "'1 '"" -"î-for^v ^nrs 
Türkiye'de hayvnacılıkta üçüncü gelmektedir. 
Birinci Ankara, ikinci Sivas, üçüncü olarak da 
Kars'tır. 2 432 000 baş hayvanla Ankara birinci, 
2.040.000 baş hayvanla Sivas ikinci, 1.480.000 
baş hayvanla Kars üçüncü gelmektedir. Kars . 
geniş mera ve çayırlariyle Ankara'nın belki 
iki mislinde hayvan yetiştirmesi lâzımgelirken 
görülüyor ki ancak üçüncü gelebilmektedir. 
1948 - 1949 yıllarındaki kuraklık yüzünden 700 
bin baş hayvan birden bire azalmıştır. Hayvan
cılığı ve tavımı ileri bir memlekette 700 bin baş 
hayvanın bir yıl içinde heder olması ancak fa
cia ile vasıflandırılabilir. Arazideki şahıs mül
kiyet haklarının nizam altına alınmaması ve 
bunların vikaye edilmemesi yüzünden vatandaş 
koruma ve sulama yapamamakta; yapamayınca 
müşterek mülkiyetin hükümleri gereğince ufak 
bir kuraklıkla 700 bin baş hayvanı alıp götür
mektedir. Diğer ve mühim bir hususiyet de pisi-
kolojiktir. Kars; demir perdenin önünde en ge
niş kara hududunu teşkil etmektedir. Kars İ*o-
sof, Ardahan, Arpaçay, Çıldır, İğdır ve Kağız
man kazalariyle demir perdenin önünde bulun
maktadır. 

Bu yaz, Kars'a gelen Nato Kuvvetleri Başko
mutanı Ol. Rizg\vy ve Muavini Gl. Mongomeri 
Kars'ın yukarısında bir yere gittikleri zaman 
(işte karşınızda bütün dünyanın ve hürriyet âle
minin düşmanı, bundan korkmuyor musunuz?) 
Bunun üzerine köylüler gâvurdan korkulur mu? 
Deyince - kumandan (Biz de gâvuruz) diyor, 
köylüler bu cevap karşısında (o başka gâvur). 
tşte bu başka gâvur karşısında en geniş kara 
hududu içinde bulunan bir şehrin toprak mül
kiyeti yani şahıs mülkiyetini bir an önce sürat
le ve behemahal nizam altına alınmasını istiyo-
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mm. Bugünkü mevzuat ve bugünkü kanunlar 
ancak 200 senede nizam altına alabilir - dâvayı 
halledebilir. Bir hususi kanun niçin getirmedi
niz, yolundaki bir suale, benim bir şahıs olarak 
imkânlarım mahduttur, cevabını verebilirim. 
Ben bu ciheti düşündüm. Fakat gönül ister ki, 
Hükümet bu yolda tetkikat yapsın, mevzuu cid
dî olarak ele alsın hususi bir kanunun lâzımge-
len-şartlarını arasın. Benim bir şahıs olarak yap
mam zordur.' Bunun bir misalini vereyim. Mera 
ve çayırlar yönetmeliğinin dördüncü maddesin
de canlı hayvan için çok iyi, iyi, orta, zayıf, pek 
zayıf ve' geçimi hayvancılığa; bağlı, geçimi hem 
hayvancılığa ve han de ziraata bağlı geçimi yal
nız ziraata bağlı köylüler ve çiftçiler için ne 
miktarda mera ve çayır tahsis edileceği ayrı 
ayrı gösterilmektedir. Ben şahıs olarak birçok 
imkânlardan ve vasıtalardan mahrum bulunuyo
rum. Fakat bu benim azmimi yıkamaz, ehgelli-
yemez. Günül ister ki bu ihtilâfın behemahal 
halli için Hükümet hususi bir kanunla gelsin. 
Gelmemekte ısrar ederlerse natamam ve nakâfi 
de olsa bir kanunla huzurunuza gelmekte tered
düt etmiveceğim. 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Efendim yapılan bütün tetkikat 
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neticesinde bugünkü mevzuatın, diğer vilâyet
lerde olduğu gibi, Kars'ta da arazinin tapulu 

. olmamasından mütevellit mevcut huzursuzluğu 
izale edeceği ve Kars arazisini tapulu ve kadas-
trolu bir hâle getirmenin mümkün olduğu ne
ticesine varmış bulunuyoruz. 

Arkadaşımız kanaat getirmezlerse bir kanun 
teklifinde bulunabilirler. Vesaitim gayrikâfi di
yorlar. Biz lâzımgelen alâkayı göstererek tek-
iıisiyen «dairelerinin kendisine yardım edebil
mesi için bunları harekete getirmeye her za
man amadeyiz. Bu şekilde bir kanunun Meclise 
sevkından ancak memnun kalırız. 

BAŞKAN — Efendim, tasvibinize iktiran 
etmek kaydiyle ve yılbaşı münasebetiyle Meclis 
Umumi Heyet mesaisine bir fasıla vermek ta-

jsavvurundayız. Bugünden itibaren 5 Ocak 1953 
Pazartesi gününe kadar .Umumi Heyetin toplan
tılarına fasıla verilmesi hususunu tasvibinize ar-
zediyorum. 

Kabul buyuranlar..., Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

5 Ocak 1953 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son yeriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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