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1. — Sabık zabıt hulâsası 1339:1340 
2. — Havale edilen kâğıtlar 1340 
.3. — Yoklama 1340' 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 1340 
1. — italyan Mebusan Meclisi Reisinin, 

italyan Mebusu azalarına Türkiye'yi zi
yaretleri esnasında gösterilmiş bulunan 
hüsnükabulden dolayı teşekkürü ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi âzasından mü
rekkep bir heyetin italya'yı ziyarete da
veti mutazammm mektubu 1340:1341 

5. — Sualler ve cevaplar 1341 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 1341 
1. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel 'in, 

köy enstitüleri mezunu öğretmenlerin mağ
duriyetlerini telâfi için bir intibak kanu
nu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair Maarif Vekilinden şifahi suali (6/162) 1341 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Amerikan yardımından verilen kamyon
larla buldozer iş makinelerinin kullanıl
ma şekli hakkında Millî. Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/164) 1341 

3. -— Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
ortaokullara da konulacağı söylenilen din 
dersleri hakkında Maarif Vekilinden su-

Sayfa 
aline, Devlet Vekili ve Maarif Vekil Vekili 
Cemil Bengü'nün şifahi cevabı (6/165) 1341: 

1348 
4. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 

ortaokullarda din derslerinin ne zaman 
okutulacağına dair Maarif Vekilinden su
aline, Devlet Vekili ve Maarif Vekil Ve
kili Cemil Bengü'nün şifahi cevabı (6/183) 1341: 

1348 
5. — Gümüşane Mebusu Sabri özcan 

San'm, din derslerinin ilkokullarda nasıl 
bir programa göre okutulmakta olduğuna 
ve ortaokulların hangi sınıflarında, nasıl 
bir müfredatla tedris edileceğine dair Ma
arif Vekilinden sualine, Devlet Vekili ve 
Maarif Vekil Vekili Cemil Bengü'nün şi
fahi cevabı (6/187) 1341:1348 

6. — Tunceli Mebusu'Arslan Bora'nın, 
Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maarif Ve
kilinden şifahi suali (6/168) 1348 

7. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, memleketimizin senelik yemlik sar
fiyatının arpa ve yulaf olarak kaç ton ol
duğuna, 1955 senesi içinde Amerika'dan 
satmalman yemlik arpa ve yulafın mikta
rına dair sualine iktisat ve Ticaret Vekili 
Fahrettin Ulaş'in şifahi cevabı (6/172) 1348: 

1349 



Sayft 
8. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp

çak'ın, Maden Kanununun 157 nci madde
si gereğince hazırlanarak İktisat ve Tica
ret Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenme
si icabeden kadroya dair sualine İktisat ve 
Ticaret Vekili Fahrettin Ulaş'm, şifahi ce
vabı (6/176) 1349:1352 

9. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşları 
hakkındaki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar 
hükümlerinden istifade etmiyen bir kısım 
mütehassıs tabip albayların da bir üst de
rece maaşa yükseltilmeleri hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa Veki
linden şifahi suali (6/178) 1352 

10. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, İstanbul'da vergi kaçakçılığı şek
linde emlâk komüsyonculuğu yapan kimse
lerin mevcut bulunduğuna dair iddiaların 
doğru olup olmadığına dair sualine Maliye 
Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı 
(6/182). 1352:1353 

11. — Giresun Mebusu Doğan Köymen-
in, Makbule Atadan'm cenaze merasiminde 
vukubulan alkış hâdisesine dair Adliye ve 
Dahiliye vekillerinden şifahi suali (6/186) 1353 

12.-i— Seyhan: Mebusu Mehmet Ünaldı'-
nm, Adana'da bir yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Maarif Vekilinden olan sualine 
Devlet Vekili ve Maarif Vekil Vekili Cemil 
Bengü'nün şifahi cevabı (6/188) 1353:1354 

13. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
1947 yümda Garptan eski yerlerine dönen 
vatandaşlara verilen buğdaylar için tahak
kuk ettirilen borçların affı ve tahsil edilen
lerin de iadesi hususunda bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğine dair İktisat ve Ti
caret ve Maliye vekillerinden şifahi suali 
(6/189) 1354 

14. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kağızman - Horasan ve Posof - Ardahan 
arasındaki yolların ne sebeple devlet yol
ları mey anma alınmadığına ve Kars'ın 
Tuzluca kazasını Ağrı vilâyetine bağlıya
cak bir şose yapılması hususunda ne düşü-

Sayte 
nüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Mu
ammer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/190) 1354:1356 

15. — Diyarbakır Mebusu Halil Tur
gut'un, Diyarbakır vilâyetinin Ergani, Dic
le, Hani, Lice ve Kulp kazalarını birleşti
ren yolun yapılmasında şimdiye kadar kaç 
lira sarf edildiğine ve bugünkü durumuna 
dair sualine Nafıa Vekili Muammer Çavuş
oğlu'nun şifahi cevabı (6/191) 1356:1359 

16. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'-
in, İstanbul'daki eski Harbiye Mektebi bi
na ve müştemilâtının satılacağı veya bele
diyeye devredileceği hakkındaki şayiaların 
doğru olup olmadığına ve yıktırılan Sipa
hi Ocağı binalarının yerine modern bir 
Orduevi yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Millî Müdafaa Vekilinden şi
fahi suali (6/192) 1359 

17. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'-
in, İstanbul'da Askerî Müzeye tahsis edile
cek bina hakkında, Millî Müdafaa ve Ma
liye vekillerinden şifahi suali (6/193) 1359 

18. — Konya Mebusu M. Rüştü özal'ın, 
'1955 yılı içinde Konya vilâyetinde küçük
baş hayvanlardan kaçına çiçek aşısı yapıl
dığına ve aşının bozuk olmasından dolayı 
telef olan hayvanlar için mal sahiplerine 
tazminat verilip verilmediğine dair Ziraat 
Vekilinden şifahi suali (6/194) 1359 

19. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut 
Okaygün'ün, sağlık işlerinin daha iyi ted
viri için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti bünyesinde esaslı bir ıslahat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şi
fahi suali (6/195) 1360 

20. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
ın, Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık hak
kında tatbik edilen muvakkaten Meclisten 
çıkarılmak cezasına ve Umumi Heyet mü
zakerelerinde Dahilî Nizamname hükümle- • 
rine aykırı hareket edenlerin tecziyesi hu
susunda neden müsamaha gösterildiğine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin
den şifahi suali (6/196) 1360 

21. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-
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Sayfa 
nın, Tunceli istasyonunun esaslı bir hale 
getirilmesi, telgraf muhaberelerinin temini 
iein hatların inşa ve ıslahı ve vilâyet mer
kezi ile kazalarında PTT binaları yaptırıl
ması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Münakalât Vekilinden şifahi suali (6/197) 1360 

22. — Erzincan Mebusu Veysel Varol'-
un, Kemaliye kazasını tren hattına bağlı
yacak yolun durumuna dair Nafıa Vekilin
den şifahi suali (6/198) 1360 

23. — Seyhan Mebusu Enver Batum-
lu'nun, pamuk fiyatlarının tatminkâr olup 
olmadığına, pamuğu kıymetlendirme husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına ve pa
muk politikamıza dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/199) 1360 

24. — Konya Mebusu Hidayet Aydı-
ner'in, Taş Ocakları kanunu lâyihasının 
hazırlanması için çalışmalara başlanıp 
başlanmadığına dair Dahiliye ve İktisat 
ve Ticaret vekillerinden şifahi suali (6/200) 1360 

25. — Konya Mebusu Hidayet Avdı-

x Sarfa 
ııer'in, zirai ve fidanlıklı ceza evleri kurul
ması hususundaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna dair Adliye ve Ziraat vekillerin
den olan sualine Adliye Vekili Hüseyin 
Avhi Göktürk'ün şifahi cevabı (6/201) 1360:1363 

26. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-
nın, Tunceli'nde halen faaliyette bulunan 
Toprak Tevzi komisyonlarının adedine 
ve faaliyet tarihinden bugüne kadar top
raksız çiftçilere tevzi edilen arazinin mik
tarına dair Devlet Vekilinden şifahi suali 
(6/202) 1363 

B — Tahrirî s%ual ve cevabı 1363 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğ-

lu'nun, Malatya'nın Akçadağ kazası ile di
ğer hangi köylerinde arazi tesbit ve tevzi
ine gidildiğine, bu köyler halkının şikâyet
lerini icabettiren sebeplerin tetkik ettiri
lip ettirilmediğine dair sualine Ziraat Ve
kili Nedim Ökmen ve Devlet Vekili Os
man Kapani'nin tahrirî cevapları (7/92) 1363: 

1368 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki; 
«Teminatın verildiği tarihten başlamak üzere» 
kaydının, bu kanunun meriyete girmesinden 
evvel 5383 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine 
tevfikan tekrar ihracı kaydiyle muvakkaten 
yurda ithal edilen eşyanın vergileri için alman 
teminat mektuplarındaki faiz şartına teşmil edi
lip edilemiyeceği hususunun tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresinin Muvakkat Encümene ha
valesi kabul edildi. 

Başvekil Adnan Menderes'in Hariciye Ve
kili Fuad Köprülü ile birlikte Pakistan'a yapa
cakları resmî ziyaretten avdetlerine kadar Baş
vekilliğe Dahiliye Vekili Etem Menderes'in Ha
riciye Vekilliğine de İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun vekillik edeceklerine, 

Irak'a gidecek olan Maarif Vekili Ahmet 
özel'in avdetine kadar kendisine Devlet Vekili 
Cemil Bengü'nün ve Paris'e giden Münakalât 
Vekili Arif Demirer'e de Devlet Vekili Emin 

Kalafat'ın vekillik edeceklerine dair Riyaseti 
Cumhur tezkereleri okundu. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü
nün Dahiliye Vekâletine bağlanmasına dair 
kanun lâyihası, Başvekâletin talebi üzerine, geri-
verildi. 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesi hak
kındaki takrir kabul edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1950 malî 
yılı hesabı katî Kanunu, 

İstanbul Üniversitesinin 1950 malî yılı he
sabı katî Kanunu, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 
1951. yılı hesabı katî Kanunu, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 malî yılı 
hesabı katî Kanunu, 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 malî yılı 
hesabı katî Kanunu, 
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I : bO 28.3. 
İstanbul Üniversitesinin 1951 malî yılı he

sabı katî Kanunu kabul edildi. 
Sigortacılık mütehassısı celbi hususunda 

Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardım idaresi arasında akdolunan 17 sa
yılı Ek Anlaşmanın tasvibine dair Kanunla, 

Yok edilecek evrak hakkında Kanun ve, 
Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan 

Tutanak, Ekonomik ve Teknik îş Birliği Pro
tokolü ve mektupların tasdikine, 

Türkiye'ye teknik yardım temini hususun
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 
imzalanan (II) numaralı Ek Anlaşmanın tasdi
kine dair kanunlar kabul edildi. 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını veril-

1956 C : I 
mesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sa
yılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin ta
diline dair kanun lâyihasının birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair takrir dikkate alınarak 
Bütçe Encümenine verildiğinden lâyihanın di
ğer maddelerinin müzakeresi tehir olundu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihasının birinci maddesi 
de müzakere edildikten sonra, 

28 . I I I . 1956 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Inikata nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Antalya Mebusu 

îhsan Baç Attilâ Konuk 
Kâtip 

Zonguldak Mebusu 
Edibe Sayar 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Mazbata 
1. — îzmir Mebusu îlhan Sipahioğlu'nun, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

nun 78 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(2/240) (Ruznameye) 

B İ R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,10 

RElS — Reisvekili îhsan Baç 
KATİPLER : Attillâ Konuk (Antalya), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Malatya mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

REÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum, 
efendim. 

5. — RÎYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

î. — İtalyan Mebusan Meclisi Reisinin, İtal
yan Mebusu azalarına Türkiye'yi ziyaretleri es
nasında gösterilmiş bulunan hüsnükabulden do
layı teşekkürü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
âzasından mürekkep bir heyetin İtalya'yı ziya
rete daveti mutazammın mektubu, 

Pek Sayın Ekselans Refik Koraltan 
T. C. Büyük Millet Meclisi Reisi 

Ankara 
Ekselans, 
îtalyan Mebusan Meclisi âzalarının Türki

ye'ye yaptıkları sun ziyaret esnasında gösterdi-
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İ : 50 28.3 
ğiniz samimî hüsnükabülden dolayı Zatıâli-
nize en derin teşekkürlerimi arz etmeyi bir borç 
bilirim. 

italyan Parlâmentosunun, Parlâmentolar-
arası Birliği ve Türk İtalyan Dostluk Grupu 
delaletiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine yap
tığı davet dolayısiyle, Ekselansınızın, hir Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Heyetiyle birlikte 
İtalya'y1 ziyaret etmekle bizleri şereflendirme
sini bilhassa istirham eylerim. 

1956 C : İ 
Derin şükran hislerimi böyle bir vesile ile 

Ekselansınıza bizzat teyidetmekten şeref duya
cağım. 

Bilvesile en derin saygılarımı ve en iyi 
temennilerimi takdim eylerim. 

italyan Mebusan Meclisi Reisi 
(On. le Giovanni Leone) 

(Alkışlar) 

REİS — icabı yapılacaktır, efendim. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, köy 
enstitüleri mezunu öğretmenlerin mağduriyetle
rini telâfi için bir intibak kanunu lâyihasının ha
zırlanıp hazırlanmadığına dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/162) 

RE tS — Hakkı Kurm'el buradalar mı efen
dim? (Yok sesleri). Gelecek celseye talik ediyo
ruz. 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ame
rikan yardımından verilen kamyonlarla buldo
zer iş makinelerinin kullanılma şekli hakkında 
Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/164) 

REİS — Tunceli Mebusu Arslan Bora bura
dalar mı efendim? (Yok sesleri). Gelecek celse
ye talik ediyoruz. 

3. — Manisa Mebusu Hikmet Bay ur'un orta
okullara da konulacağı söylenilen din dersleri 
hakkında Maarif Vekilinden, (6/165) 

4. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, orta
okullarda din derslerinin ne zaman okutulacağı
na dair Maarif Vekilinden, (6/183) 

5. — Gümüşane Mebusu Sabri Özcan San'ın, 
din derslerinin ilkokullarda nasıl bir programa 
göre okutulmakta olduğuna ve ortaokulların han
gi sınıflarında nasıl bir müfredatla tedris edile
ceğine dair Maarif Vekilinden olan suallerine, 
Devlet Vekili ve Maarif Vekâleti Vekili Cemil 
Bengü'nün şifahi cevabı (6/187) 

REİS — Manisa Mebusu Hikmet Bayur bu
radalar mı efendim? (Burada sesleri). 

Maarif Vekili namına Devlet Vekili Cemil 
Bengü buradadırlar. Yalnız aynı mevzuda iki 
takrir daha var. 

Cemil Beyefendi,, takrirlerin hepsini birden 
mi cevaplandırmak istersiniz? 

MAARİF VEKÂLETİ VEKİLİ VE DEV
LET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) — Evet 
efendim. 

REİS — O halde üç takriri de okuyoruz 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruya Millî Eğitim Bakanınca 
sözle karşılık verilmesini diler, en derin saygıla
rımı sunarım. 

Manisa Mebusu 
H. Bayur 

Sözlü soru : 
Millî Eğitim Bakanı tarafından teyidedilen, 

Başbakanın son Konya söylevinden, ortaokul
lara da din dersleri konulacağı anlaşılıyor. Böy
lelikle çocuklarımız 5 - 6 yıl din dersi görecekler 
demektir. 

İslâmm şartlarını, namaz, oruç, hac ve ze
kâtın rükûnlarını, yani dinimizin iman ve iba
dete ait esaslarını öğrenmek için bu kadar uzun 
bir devreye ihtiyaç yoktur. Ve bu bilgiler ilk
okulda pek güzel verilebilir. Buna göre 5 - 6 yıl 
sürecek olan din dersleri hakkında şu yönlerin 
aydınlatılmasını dilerim : 

1. Ortaokulların din dersleri programına 
Kuranı Kerimin fıkıha ve şer'î kanunlara esas 
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î : 50 2 8 . 3 . 
teşkil eden dünya işlerine ait hükümleri ile ke
lâm, îsrailiyat denilen efsanevi tarih gibi yön
ler birer başlangıç olarak da olsa girecekler .mi
dir? 

2. Bu yapılırsa, bir yandan mevcut kanun- > 
larımızla, yurt bilgisi, müspet bilgiler ve tarih 
dersleri, öbür yandan da din öğretmeninin oku
tacakları ve söyliyecekleri, çocukların zihinlerin
de çatışmayacak ve birçok tereddütlere yol açmı-
yacak mıdır ? 

3. Bilindiği gibi zamana -uymadıkları için 
birçok şer'î kanun ve hükümlerini gerek Hilâfet 
ve Saltanat, gerekse Cumhuriyet kaldırmıştır. 
Meselâ : 

a) Şeriatın müsaade ettiği esareti ve do-
layısiyle esir kadınların müsteırişe gibi kulla
nılmasını Hilâfet ve Saltanat, nikâhla dört ka
dın almayı da Cumhuriyet yasak etmiştir. 

b) Şer'î vergilerden cizye ve haracı, cezalar
dan da hırsızların el ve ayaklarının kesilmesini 
Hilâfet ve Saltanat, aşarı da Cumhuriyet kal
dırmış ve yerlerine başka vergi ve hükümler koy
muşlardır. 

c) Şeriatın yasak ettiği faize Hilâfet ve 
Saltanat bâzı yerlerde doğrudan doğruya ve bâ
zı yerlerde de «hile-i şeriyej» yoliyle müsaade 
etmiş, Cumhuriyet ise «hile-i seriye» yoluna il
tifat emiyerek aynı müsaadeyi vermiştir. 

d) Genel bakımdan da Cumhuriyet din ve 
dünya işlerinden birbirinden ayrılmasını ta
mamlamış ve bugünkü medeniyetin temellerin
den biri olan kanuni ve içtimai bakımdan ka
dınla erkeğin tam eşitliğini - evlenmek, miras, 
çalışmak ve yaşamak gibi yönlerde - sağlamıştır. 

Tekrar soruyorum : 5 - 6 yıl sürecek olan 
din dersleri sırasında çocuklara bu gibi şeriyyat 
hükümleri öğretilecek midir"? Bu yapılırsa onun 
henüz zamanın icaplarını kavrayacak bir duru
ma gelmemiş olan sâf dimağında «Tanrı buy
rukları bir yana atılmıştın?:» duygusu ister iste
mez uyandırılmaz mı? Onun devletin kanun ve 
nizamlarını içten benimsemiş bir yurttaş olma
sına mânevi engeller çıkarılmış olmaz mı? Ve 
onun Atatürk devrimleri sayesinde kapatılmış 
olan 300 yıllık felâketler devrini masumane öz-
lemesine yol açılmaz mı? 

Bugün öğrencilerin sayısı Osmanlı devrine 
göre ölçülemiyecek kadar çoğalmış olduğundan 
bu gibi mânevi tereddütler milletimizin mânevi 
birliği için tehlike olmaz mı? 

1956 C : 1 
4. Dinî ahlâkiyatm pek yüksek kısımları 

olduğu gibi, onun caiz gördüğü bugünün icap
larına, kanunlarına ve ahlâkiyatına uymıyaıı 
yönleri de vardır : Esir alıp satmak, dört kadın 
almak, yasak şeyleri «hile-i seriye» yoliyle yap
mak gibi. Buna göre dinî ahlâkiyat öğretiminde 
çok dikkatli olmak gerekmez mi? 

Bir ana, ve bir babanın yukarda andığımız 
bu yönleri çocuklarının öğrenmesini ve bu gibi 
telkinler altında kalmasını istememek hakkıdır 
ve aksini yapmak vicdan hürriyetini çiğnemek 
olur. 

Bu şartlar altında ortaokullardaki din ders
leri ya İslâm m pek sade ve o yüzden de pek kuv
vetli olan esaslarını tekrarlamaktan ibaret ka
lacak ve o vakit bu esaslar zaten ilkokulda öğ
retilmiş olduklarından ortaokulda daha üç yıl. 
tekrarlanmaları lüzumsuz bulunacak veyahut yu
karda anılan meseleler üzerine taşmakla vicdan 
hürriyetini çiğniyecekler ve çocukların dimağ
larında. karışıklıklar doğuracaklardın.'. 

Her halde girilmek istenilen bu yol, Ata
türk 'ün çizdiği kurtarıcı ve yükseltici ışıklı yol
dan açıktan açığa ayrılmayı gerektirir. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sualimin Maarif Vekili tarafın

dan şifahi olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim : 

Başvekilin Konya'da verdiği son nutkunda, 
ortaokullarda da din derslerinin okutulacağı 
müjdesi, hiç şüphe yok ki, Türk Milletinin iş
tiyakla beklediği bir şeydi. Fakat şunu da ifa
de etmek lâzımdır ki, bu va'diıı fiiliyata intikal 
etmesi de aynı derece ve hasretle beklenmekte
dir. Şu hale göre hiç olmazsa 1956 - 1957 ders 
yılında din derslerinin ortaokullarda okutulma
sına başlamak mümkün olabilecek midir? 

Tokad Mebusu 
Ahmet Ofürkan 

T. C. T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın Maarif Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Cjümüşane Mebusu 
Sabri özcan San 

1. İlkokullarda din dersleri nasıl bir prog
rama göre okutulmaktadır? Bu öğretimin ço
cuklarımızın inkılâpçı bir ruhla yetiştirilmeleri-

— 1342 



î : 50 28. 
ne engel olduğu yolundaki endişelere bizi götü
recek sebepler mevcut mudur? 

2. Millî hars mevzuu içinde mütalâa olun
ması gereken din mevzuunun ortaokullarda da 
öğretilmesi fikrini memnunlukla karşılamaktayım. 

Ortaokulların hangi sınıflarında ve nasıl bir 
müfredatla tedris edileceğini Maarif Vekâleti 
bugünden izah edebilecek durumda mıdır? 

3. îslâm dininin hurafelerden, bâtıl inanış
lardan uzak bir tarzda öğretilmesi; bu dinin bil
hassa ahlâki esaslarının sistemli bir şekilde yeni 
yetişen nesillere telkini hususundaki mesainin, 
kâfi derecede verimli olduğuna vekâletiniz kaani 
midir? Kaani- değilse daha ne gibi tedbirler alın
ması zaruri görülmektedir? 

Maddi âlemin dışında bir de mânevi âlemin 
mevcudiyeti telkin olunabilmekte, inanandaki 
kuvvetle inanmıyandaki zaıf bahse^ konu olan 
derslerde tebarüz ettirilmekte midir? 

MAARİF VEKİL VEKİLİ VE DEVLET 
VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) — Evvel emir
de Sayın Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un şi
fahi suallerine cevaplarımı arz ediyorum. 

Sayın Başvekilimizin matbuatta intişar eden 
beyanatı, ortamekteplerde de din tedrisatı yapıl
ması mevzuunda hükümetimizin varmış bulun
duğu prensip kararını ifade eylemektedir. 

Vekâletimiz halen, bu prensip kararının fiili
yata ve tatbikata intikâlini temin edecek tetki-
kat ve ihzarat ile meşgul bulunmaktadır. Bu tet
kik ve hazırlıkları süratle ikmal ederek yakın 
zamanda tatbikata geçmek kararındayız. 

Şimdiden .şunu kaydedebilirim ki, ilkmektep
lerde tatbik edilen din tedrisatında olduğu gibi, 
ortamekteplerde de din derslerinin, hurafeler
den ve bâtıl inançlardan uzak kalarak dinin ah
lâka, iman ve ibadete mütaallik esaslarını öğret
mek vazifesini ifadan başka bir maksat ve gaye 
taşıyabileceğini düşünmek kabil değildir. 

Bu itibarla ortamekteplerde din tedrisatının 
kabulü ile, çocuklarımızın inkılâpçı bir ruhla ye
tiştirilmeleri meseleleri arasında bir tezadın mev
cudiyetini varit gibi tasavvur etmek asla caiz 
olamaz ve Sayın Hikmet Bayur'un ifade ettiği 
endişelere, ilkmekteplerdeki tedrisatta olduğu gi
bi burada da katî surette mahal yoktur. 

Tekrar edelim ki, Sayın Hikmet Bayur'un, 
ortamekteplerde din tedrisatının kabulü ile cum
huriyet ve inkılâp esaslarına dayanan medeni 

. 1956 O : 1 
t mevzuat ve müesseselerimizin zedelenebileceği 

yolundaki endişelerine iştirak etmiyoruz. Haki
ki ve samimî mânasında dinin inkılâp ve terak
kiye mâni olabileceğini asla kabul etmiyoruz. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

İlkmekteplerde din tedrisatı yapıldığına gö
re, bunu ortamekteplerde tekrar etmeye lüzum 
olmıyacağı yolundaki mütalâasını da varit gör
müyoruz. Zira, ilkmekteplerde, tabiatiyle çok 
nâkâfi kalan din tedrisatının, ortamekteplerde 
de devam ettirilmek suretiyle, hakikaten kifayet
li bir seviyeye ulaştırılmasını lüzumlu saymakta
yız. (Soldan, bravo sesleri) 

Bu sözlerimle, ortamekteplerde din tedrisatı
nın kabulüne taraftar olarak, bu tedrisatın prog
ramı, müfredatı ve tatbik zamanı hakkında sual 
vaz'etmiş bulunan Saym Gümüşane Mebusu Sab-
ri özcan San ve Tokad Mebusu Ahmet Gürkan 
arkadaşlarıma da, cevaplarımı esas itibariyle arz 
etmiş bulunuyorum. 

Ayrıca lüzumlu bulacakları izahatı da arza 
hazırım. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Millî Eğitim 

Bakanı arkadaşımızın din derslerinin inkilâpları 
katiyen zedelemiyeceği ve iman, ibadetten dışarı 
çıkmıyacağı («Ahlâk da var» sesleri) hakkındaki 
sözlerini, tabiî herkes gibi, ben de samimiyetle 
karşılarım. Yalnız, ahlâk konusu üzerinde bir
kaç söz söylemek lâzımdır. Bir umumi ahlâkiyat 
vardır; iyi adam olmak, namuslu adam olmak, 
çalmamak ve saire.... Ahlâkiyatm ikinci kısmı, 
mevcut içtimai nizamı, mevcut kanunları mâne
vi bakımdan desteklemekle ilgilidir. Şimdi, ah
lâk dersleri verirken bu iki cihete dikkat etmek 

ı lâzımdır. Çünkü, bir din nocası pekâlâ diyebilir 
ki, açıkgezen bir kadın ahlâksızdır. (Soldan, 
şiddetli gürültüler, «öyle şey demezler» sesleri.) 
Çünkü, Kuranı Kerimde bu vardır. (Soldan, gü-

| rültüler, «sen dini anlamamışsın» sesleri) İşi bu 
i derecelere götürmemek için Maarif Vekilinin 
! dikkat etmesi lâzımdır. Çünkü, cami vaızlarm-
| da ve sairede «açıkgezen kadın şudur, budur» 

denildiğini duyuyoruz. (Soldan, gürültüler, öy
le şey yok, sesleri) Tedrisatta bu gibi şeylerin 
yapılmadığı ve umumi ahlâkiyat çerçevesi için-

| de kalındığı zaman mesele yoktur, o zaman kendi-
I leriyle beraberiz. 

REİS — Buyurunuz, Ahmet Gürkan... 
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AHMET GÜRKAN (Tokad) — Çok kıymet-

li arkadaşlarım; Muhterem Başvekilimizin nut
ku âdeta bir filit tesiri yapmış olacak ki, bâzı 
vızıldamalar olmadı değil, oldu. Fakat, bu vızıl
damaları yapan, daha doğrusu mekteplerde din 
derslerinin okutulması aleyhinde fikir beyan 
eden insanların biraz da karakterleri ve düşün
celeri üzerinde müsaade ederseniz durmak iste
rim. 

Sevgili arkadaşlarım; bunlardan bir kısmı 
hakikaten inanmışlar ve din derslerinin aleyhin
de bulunmak hususunda samimîdirler. Çünkü 
bunlar pozitivistlerin, tarihî materyalistlerin 
eserlerini okumuşlar. Onlara göre Allah fikri 
yerine maddeyi, pozitivistlere göre de Allah fik
ri yerine beşeriyet düşüncesini ikame etmekle 
medeniyet yürür. Bu iki doktrinin eserlerini 
okuyan insanlar bunların tesiri altında kalmış
lar. Bunları, öyle inanmış oldukları için samimî 
telâkki etmek belki mümkündür. Bir de politika 
bakımından dinî tedrisat aleyhinde görüşler 
vardır. Onlar da Türk milletinin, arzu ettiği vic
dan hürriyetini temin edeceğine inandıkları De
mokrat Parti iktidarını ortadan kaldırmak için 
din derslerinin aleyhinde bulunuyorlar. Bunla
rın halk içinde ve münevverler arasında giriş
tikleri propaganda bizi düşünceye sevk etmek
tedir. 

Başbakanımız, İzmir'de dediler ki; «Gizli bir 
kuvvet bunları organize etmiş gibi hepsi iktida
rımız aleyhine müteveccih bir hareket yolunda
dırlar.» O gizli kuvvetin ismini vermedi, ben 
vereyim, o gizli kuvvetin ismi Mason teşkilâtı
dır, arkadaşlar! 

Mason teşkilâtı bu iki fikri organize et
miştir ve bunlan Demokrat Parti iktidarı
nın aleyhinde birleştirmiştir. (Soldan, al
kışlar) Müsaade ederseniz size vesika okuya
cağım. (Oku sesleri) 

İngiltere, îskoçya masonları Şimalî - Ame
rika'daki masonlar için bir tamim neşretmiş-
tir. İsviçre'de intişar eden Corporation gazete
sinden tercüme edilmiştir. Bu tamimi okuyo
rum. 

1. Her mason kendisini lâikliğin bir 
misyoneri addetmelidir. 

2. Farmason kendi bayan ve çocukları
na Masonluğun esas prensiplerini öğretmek 
mecburiyetindedir. 

.1956 O : I 
3. Farmason, Masonluk tarafından ve

rilecek karar üzerine kendi bayan ve çocuk
larını dinî inançlardan, ibadetlere iştirakten 
uzak tutmakla mükelleftirler. 

4. Masonlar; millî hareketleri lâiklik 
istikametine doğru sürüklemekle mükellef
tirler. 

5. Masonlar, halka Masonluk fikrine 
karşı sempatik bir muhit vücuda getirmek 
için basın, radyo, ve mecmualardan istifade 
etmekle mükelleftirler. 

6. Masonlar bilhassa kolayca boşanmak, 
meşru ve gayrimeşru çocukların bir tutul
ması, ikliselere vergi tarhı, ilkmekteplerde din 
derslerinin baskı altında bulundurulması 
hususunda tesirlerde bulunmakla da vazife
lidirler. Şimdi bir sual: 

Şimalî - Amerika ve îskoçya'daki masonlar
la bizim ne alâkamız vardır? 

Bu mukadder suali bendeniz cevaplandı
rayım. 

Türkiye'deki masonların îskoçya'ya bağlı 
olduklarını, şurada Masonlar Anayasasının 
bir iki maddesini okuyarak sizlere açıklamış 
olacağım. (Gülüşmeler) 

«Madde 92. — Bir mahfel tes'si Meşrıkı 
Âzamca îskoçya tarikatine muvafık olarak tan
zim olunacak talimatname mucibince icra olu
nur. 

Meşrıkı Âzam birinci dereceden üçüncü de
receye kadar îskoçya Masonluğunun bilcümle 
salâhiyetlerini cami olup ilk üç derecenin ida
resi hususunda...» Buralarını geçiyorum. 

«Madde 121. — Meşrıkı Âzam Masonluk 
ittihadının kuvveden fiile çıkmasına müttehi-
den çalışmak üzere dünyanın her tarafındaki 
mason heyeti muazzamasiyle tesis ve idamei 
münasebat eyler.» 

Diğerlerini okumaya hacet yok. 
Şimdi sevg'li arkadaşlarım biz bunların 

bu aleyhimizdeki çaişmalarna, muhalefetin bu 
mevzu da elele vermesini bu şekilde âcizane 
ve samimî olarak inandığım için buna işa
ret ettikten sonra şimdi muhterem arkadaşı
mız Hikmet Bayur'ün cevabına geçiyorum. 

Hikmet Bayur'ün cevabı.. 
REÎS —- Ahmet Bey bir dakika müsaade 

buyurun. Siz ancak kendi sualiniz dâhilinde 
konuşabilirsiniz, Hikmet Bayur'ün sualine ce-
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vap veremezsiniz. Ona ancak aidolduğu vekil 
cevap verir. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Bir mebus 
diğer bir mebusa cevap verebilir. (Veremez, 
sesleri) 

REİS — Sual müessesesinde yoktur, efen
dim. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım; islâm dini daima yenilik ifade 
eder. Maalesef demin arz ettiğim bir kısım eser
lerin tesiri altında kalmış olanların fikrini de 
anladınız. Ama onlar dine açıkça taarruz ede
mezler, Türk Milletinin hışmından korkarlar. 
Dolambaçlı yollardan dindar görünerek dinin 
esaslarını baltalarlar. Ben Bayur'a cevap veri
yorum. Kendisine hürmetim vardır, fakat bana 
cevap verecek durumda da değildir. (Gürültü
ler) Ne yapayım efendim? Sualler tedahül edi
yor. Ben arkadaşımın her şeyinden eminim. 
Kendileri burada ne güzel konuştular. Bundan 
dolayı Bayur'a teşekürlerimi arz ediyorum. 
Hattâ muhterem arkadaşımızın dinî mevzularda 
çok hassas olduğunu da ifade etmek isterim. 

REÎS — Ahmet Bey, bir mebus diğer bir 
mebusun sözlerine sual müessesesi içinde cevap 
veremez. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Cevap 
vermiyorum efendim. (Devam, devam, sesleri) 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Ona bu im
kânı verin, verin ama ben de cevap vereyim. 

REİS — Ahmet Bey; devam buyurun, efen
dim. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Kendisi, 
Millet Partisi Genel Başkanı iken, aramızda bu
lunan muhterem Ömer Bilen'e Ankara vaizi ol
duğu için mebusluk teklif etmiştir. Ömer Bilen'-
e Millet Partisinin daha dindar olduğunu iddia 
etmişti. 

REÎS — Ahmet Bey, sözünüzü kesiyorum. 
Aynı şekilde devam edip konuşamazsınız. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Peki efen
dim, konuşmuyorum, kesiyorum. 

Şimdi pozitivistlere cevap vereyim; 
Arkadaşlar; din derslerinin mekteplerde 

okutulması muhakkak ahlâkiyat bakımından 
lüzumludur. (Bravo sesleri) Bunu belki bizim 
münevverlerimiz takdir edemiyorlar. (Soldan, 
gürültüler, «ederler» sesleri) Müsaade buyurun, 
pozitivistlerin tesiri altında kalanları kasdedi-
yorum, belki takdir edemezler. 

1956 0 : 1 
Bakınız size İngiliz âlimi Bernard Shaw'un 

bir sözünden bahsedeceğim. Bu âlimin bir kita
bı vardır; Zeki Kadının Klavuzu kitabı. Orada 
der ki : (Siz çocuklarınıza yalan söylemeyin, 
«yalanın neticesi meydana çıkmasiyle yüzünüz 
kızarır.» dersiniz. Fakat çocuk düşünür; «Ya
lan söylediğim zaman neticesi ya meydana çık
mazsa» der ve yalan söylemekte devam eder. 
«Yalan beşeriyete zararlıdır, dersiniz.» «Beşe
riyetten bana ne, der.» geçer. Fakat eğer çocu
ğa, «öldükten sonra bu yalanın hesabı sorula
cak.» denirse işte o zaman çocuk yalan söyliye-
mez.) 

İşte arkadaşlar İslâm dünyasının esaslarında 
ahlâka mugayir hiçbir şey yoktur. Bunlar bir
takım yanlış mâna verilmesinin tesiri altında 
olmuştur. Nitekim esefle söyliyeyim, geçen gün 
bir gazetede okudum, bir Kuran tercümesinde 
Abdülbaki Gölpmarlı; «Bir kadın ile bir erkek 
anlaştıktan sonra günah yoktur.» diyordu. Kör
pe dimağların bu gibi müfsitlerin tesiri altın
da kalması mümkündür. Onun için evvelâ hü
kümetten rica ediyorum, mümkün olursa bir ka
nun teklif etmeyi de düşünüyorum, Kuran ter
cümelerinin Diyanet İşlerinin tetkikinden geç
tikten sonra intişarına müsaade edilsin. Bu hu
susta akademik bir münazaraya her zaman hazı
rım. İslâm dininde, ahlâki ve hukuki esaslara 
aykırı bir husus yoktur. Bugün Medeni Kanu
nun esası Avrupa'dan alınmıştır. O kanunun 
esası Montesqui,eu'nün (Kanunların Ruhu) isim
li iktabmdan alınmıştır. Montesquiou de bunun 
esaslarını İbni Haldun'dan öğrenmiştir. Bu hu
sus hepinizce malûmdur. Dört karı esası Ku-
ran'da yoktur. Kuran maddi ve mânevi olarak 
karılar arasında adaleti şart kılmıştır, hele mâ
nevi adalet hiç mümkün değildir. O halde esas 
olan, bir karı almaktır. 

Bu mevzu uzun sürer, kısa zamanda bunu 
izah etmek mümkün değildir. Binaenaleyh hükü
mete bu mevzuda hassas davrandığından dola
yı teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim, efen
dim. (Soldan alkışlar) 

REİS — Sabri özcan San. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar, ortaokullarda da din dersi 
okutulması düşünülürken benim de bâzı tered
dütlerim oldu. Bu maksatla hazırladığım soru
mu Muhterem Maarif Vekâleti Vekili Beyefendi 
cevaplandırdılar, kendilerine teşekkür ederim. 
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Bir noktaya kısaca işaret etme kliğime müsa

adenizi istirham edeceğim. Bizde bit nesil bo
yunca lâiklik nasıl anlaşılmıştşr, nasıl tatbik 
edilmiştir? Misaller vererek sözlerime bağlıya
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bizde lâiklik haki
katen bir nesil boyunca tamamiyle, ama ta-
mamiyle, dinsizlik mânasında anlaşılmış, alın
mış ve tatbik edilmiştir. O kadar ki, mektep 
kiitaplarında dini uzaktan tedai ettiren kelime
ler dahi kazılmış çıkarılmıştır. Bunu misaller 
vererek arz edeceğim. Mehmet Emin Beyin, he
piniz bilirsiniz, 

«Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur. 
Sinem, özüm ateş ile doludur.» 
mısraları 
Tekrar ediyorum 
«Ben bir Türküm soyum, sopunı uludur. 
Sinem, özüm ateş ile doludur.» 
Şeklinde değiştirilmiştir. Süleyman Nazif 

Beyin Vatan için, adlı şiirinin üçüncü mısraı 
«Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım, cennetim 
hep sen...» mısraı «Yerim sensin, göğüm sensin 
cihanım, varlığım hep sen..» şekline sokulmuştur. 

Mehmet Akif Beyin Çanakkale zaferi kadar 
şahametli Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinin 

«Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 
Gökten ecdat inerek öpse o pâk alnı değer» 
Mısralarmdan sonra gelen : 
Ne büyüksün, ki kanın kurtarıyor tevhidi 
Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi 
Beyti tamamiyle değiştirilmiştir. Çünkü bun

da (Bedir) ve (tevhit) kelimeleri vardı. Maal
esef hakikat budur. 

Arkadaşlarım ; bu muhteşem, bu büyük şiirin 
muhtelif yerleri makaslanmıştır, fakat şairin 
bütün ruhunun ve imanının heyecanını toplayıp 
doldurduğu, son iki mısraı; 

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, 
Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber. 
Hiçbir mektep kitabında bulamazsınız. 
Arkadaşlarım; size bu zihndyetin garip bir 

misalini veriyorum. Rütbeler rütbesi, unvanlar 
unvanı (Gazj) unvanını, eenklerde, cidallerde, 
meydanı gazada üktisabettiği ve Türk Milletinin 
kendisine tevcih ettiği (Gazi) unvanını, bu zih
niyet Mustafa Kemal'den dahi nezetmiştir. 

Size misallerimin en hazinini, en hazinini de
ğil, en korkuncunu vereceğim. Maarif Vekâle-
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tinin 1946 da neşrettiği ortaokul 2 nci sınıf ki
tabının 5 nci sayfasında bir metin vardır. Bu 
metin çok güzeldir, edebîdir, terbiyevidir, fa
kat bu bir Yunan duasıdır. (Oku, sesleri) Ar
kadaşlar eski bir Yunan duası! Şu kadar yıllık 
Türk - islâm asarı arasında şu metnin yerini 
alacak bir metin yok muydu? Bulunup buraya 
konamaz mıydı? (Oku anlıyalım, sesleri) Ko
namazdı, çünkü o zamanın lâiklik anlayışına ay
kırı düşüyordu. (Oku, anlıyalım sesleri) Efen
dim, kitap burada, arzu eden arkadaşlarım tet
kik edebilirler. 

Aziz arkadaşlar, biz tarihimiz boyunca di
nin devlet işlerine müdahalesi yüzünden çok 
zararlar görmüş, çok çileler çekmiş bir milletiz. 
Bugün de çevremizi kaplıyan azgın iştehalı mil
letle!' arasında bekamızı muhafaza edebilmek 
için alacağımız tedbirlerin başında, önünde, ev
velinde lâiklik gelir. Bunu inkâr etmek, realite
lere göz yummak olur. 

Arkadaşlarım, lâiklik prensibi bizde o kadar 
garip mânada tatbik edilmiştir ki, bir taraftan, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, tamamiyle dini ret 
ve inkâr etmişiz, diğer taraftan tarihî bir gele
neğimizin devamı olan Diyanet işlerini, dinî bir 
müessese olan evkaf idaresini kadroları ile, per
soneli ile, teşkilâtı ile, bütçeleri ile devlet kad
rosu içinde muhafaza etmişiz. Ramazanlarda, 
bayramlarda toplar attırmışız, bayramlarda dev
let dairelerini resmen tatil etmişiz, dairelerin 
üzerine bayramlarda devlet bayrağı asmışız. Ka
nunları çıkarmışız, bunların hiçbirisini lâikliğe 
aykırı bulmamışız. Ama vatandaş gelir de bize 
derse ki, siz, yurttaşlık okutur gibi, tarih oku
tur gibi, matematik okutur gibi, benim çocuğu
ma din dersi de okutunuz derse., işte o zaman 
dâd - ü feryat başlıyor kıyamet kopuyor, bu lâ
ikliğe aykırı düşüyor. 

Efendim, iddia ediyorlar, diyorlar ki, «iman 
ve gelenek, medeni olmaya mânidir». 

Siz, şu iddianın gerçekliğine inanmak saflı
ğını gösterirseniz, medeni tanıdığımız milletler, 
ingiltere, Almanya, Fransa, Amerika ve saire... 
Bütün bu memleketlerin hepsinin gayrimedeni 
olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. 

Soruyorum bu iddia sahiplerine, arkadaşlar: 
Bu memleketlerin hangisinde din okutulmaz, 
hangisinde kiliseler pazar günleri sabahtan ak
şama kadar dolup taşmaz, hangisinde çan ses
leri dünya ufuklarını çınlatmaz, hangisinde ra-
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hip ve rahibeler cübbelerini sürüyerek dolaşmaz- j 
lar. | 

İngiliz Başpiskoposu Canterbury Sarayında 
oturur ve protokol itibariyle yukardan aşağı be
şinci gelir. İngiltere Başvekili ise dokuzuncu
dur. Bütün bunları bu iddia sahipleri bilir, bilir, 
fakat lâikliği bu mânada anlamak maksatlarına 
daha iyi hizmet eder. 

Aziz arkadaşlarım ; hiçbir millet dergilerin
de, gazetelerinde dini bizde olduğu kadar teşhir, 
tezyif ve tahkir etmemiştir. Sizlere (Akis mec
muasının kapağını göstererek) Taptaze bir mi
sal veriyorum. (Soldan, damadın gazetesi ses
leri) . 

Bir tezat fikrini tesbit etmek maksadiyle 
üstünde, önde Maarif Vekili, arka tarafta bir 
camide mikrofon önünde başı takkeli bir hoca, 
aşağıda enfiye çeken veya burnunu karıştıran bir 
şahıs, öbür tarafta da bir cemaat. 

Münevverler, hitabım sizedir: Şayet, bu mem
lekette bu tablonun işaret ettiği bir gerilik var
sa bunun sebebi nedir, bunun mesulü kimdir? 
Bunu kendi kendimize sormak vatanperverlik va
zifemizdir. 

Arkadaşlarım, hakikaten geçenlerde Diyanet 
İşleri Bütçesi konuşulurken, çok muhterem ar
kadaşımız Profesör Osman Turan'm salâhiyetle 
işaret ettikleri gibi, bu memlekette münevverle
rimizle halk tabakası arasında, bilhassa mânevi 
sahada bir açıklık, bir uçurum vaıdır. Biz bu 
uçurumu azaltmazsak memleketimiz bir muva
zenesizlik tehlikesi gösterecektir. Vazifemiz bu 
uçurumu kapatmaktır. 

Bizim Medeni Kanunumuz : «Din öğretimini 
yapmak hakkını ana-babaya verir.» Bir hak, kul
lanılmak imkânı bulduğu zaman kıymet alır. 
Müslüman ana - baba bu hakkını nasıl kullana
caktır? Biz, bir taraftan mekteplerimizde din 
derslerini kaldırmışız. Başka medeni memleket- I 
lerde olduğu gibi devletin haricinde onların ki
lise teşkilâtına benzer bir cemaat teşkilâtımız 
yoktur. 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — Niçin 

efendim? Okumuyorum ki, konuşuyorum. 
REİS — Suale cevap veren 15 dakika konu

şur. Vekil cevap verdikten sonra da konuşabi- I 
lirsiniz. 

SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — Peki 
efendim. Şimdi ana - baba bu hakkını nasıl kul- I 
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lansmf Biz, ortamekteplere din dersleri koy-

' maşla ana - babaya bu hakkı kullanma imkânını 
vereceğiz. 

Şimdi efendim; bâzı arkadaşların endişe et
tikleri gibi, hurafeler ve efsaneler din dersleri 
voliyle nesillere intikal ettirilmiyecektir. Biz 
bunda çok hassas davranacağız. 

İlkokullarda okutulan kitaplarda neler var, 
neler okutuluyor? Bu hususta şöyle, süratle bir
kaç parça arz edeceğim : 

«Evlerinizin önünü, çevresini temiz tutunuz. 
Bulaşıcı hastalık olan yerlere yaklaşmayınız. 
Biriniz dost, arkadaş tutacağınız zaman kiminle 
arkadaşlık yapacağınızı iyi düşününüz. İyilik 
Cennete, kötülük Cehenneme yol açar. Kişi doğ
ruluk yapa yapa doğru olur. Yalancılık kalb kı
rılmasına sebebolur. Biribirinizi cekememezlik 
etmeyiniz.» 

REİS — Vaktiniz tamam efendim. 
SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — Müsaa

de buyurursanız sözlerime, Vekil Beyin cevap
larından sonra devam ederim. (Alkışlar). 

REİS — Buyurun Vekil Bey. 
MAARİF VEKİL VEKİLİ VE DEVLET 

VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) — Arkadaş
lar, bizim ayrıca ilâve edecek bir mâruzâtımız 
kalmamıştır. Sayın Hikmet Bayur, bilhassa, iza
hatımıza tamamiyle iştirak etmiş bulundukları
na göre başka ilâve edecek bir şey gömüyorum. 
Kendilerinin ahlâk tedrisatı cihetinden, dinî 
ahlâk cihetinden ileri sürmek istedikleri dü
şünceleri elbette bu tedrisatı yapanlar tarafın
dan, en az kendileri kadar, nazarı dikkate alı
nacaktır. (Soldan, bravo sesleri) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
SABRI ÖZCAN SAN (Cümüşane) — Söz is

tiyorum, efendim. 
REİS — Buyurun. 
SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — «Allah 

kimleri sever? Peygamberin gösterdiği yolda 
yürüyenleri, ana - babalarına itaat edenleri, 
başkalarına iyilik edenleri sever. Kötülüklerden 
sakınanları sever. 

Allah kimleri sevmez? Zalimleri, haksızları 
sevmez; anasının babasının gönlünü kıranları 
sevmez. Allah kışkırtıcıları, bozguncuları sev
mez. Allah müsrifleri, eline geçenleri uluorta 
savuranları sevmez, içi dışı kirli olanları sev
mez.» Ve böylece devam ediyor, kısa kesiyorum: 
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Muhterem arkadaşlarım, şu okuduğum par

çalarda çocuklarımızın ahlâkan ve ruhan yetiş
melerine engel olacak mâna ve mahiyette bir 
taraf var mıdır? Okullarda din meselelerinin, 
çocuğun idrakinin üstünde metafizik meselele
rin okutulması elbette doğru değildir. Daha zi
yade ahlâkiyatm okutulmasına taraftarız. Din 
ahlâkiyatmın okutulması çocuğa bir inanma 
kudreti kazandıracaktır. İnanan bir insanda ka-
rekter üstünlüğü, irade salâbeti vardır. İnanan 
insan maddi âlemin zaruri birçok zorluklarına 
tahammül etmeyi bilir. İnanan insan, faziletli, 
feragatli, müsamahalı olur. İnanan insan inti
kamcı değildir, kimse için kötü niyet beslemez. 
Çünkü bütün insanların selâmet ve saadetini 
diler. İnanmayan insandaki azgın duygular 
onda yoktur. Onun gözü tok, gönlü gani, ruhu 
huzur içindedir. Bütün fiil ve hareketlerinde 
daima ahlâki bir murakabenin mevcudiyetini 
hisseder. 

Muhtekirler, dalavereciler ve vurgun
cular ve birçok suçlular ruhlarında bu 
ilâhi murakabeyi hissetmiyenler arasın
dan çıkar. Bugün fert ve cemiyet ola
rak böyle inanan insanlara ihtiyacımız vardır. 
Bu insanlar arkadaşlar, ancak müspet ilimlerle 
mücehhez öğretmenler tarafından sıkı bir mu
rakabe ile yetiştirilebilir. 

Çok muhterem arkadaşlar; dini aynı zaman
da millî hars içinde mütalâa etmek lâzımdır. Bu 
bakımdan dinli olarak yaşamak millet olarak 
yaşamanın en tabiî bir neticesidir. 

Eahmetli Reşit Galip; (Müslümanlık ve Türk 
Dini) adlı bir tetkik yapmış. Atatürk'e göster
miş. Atatürk kurşun kalemiyle bu müsveddele
rin üstüne (din milletin bir parçasıdır) şeklin
de bir not koymuş. Gerçekten de din unsuru 
içinde olmıyan millet tarifi bence noksan bir 
tarif olur. Her din mutlak surette milletin hu
susiyetlerinden, harsından bir şeyler alır. 

Bir misal : Yahya Kemal İspanya'da iken; 
yurt hasreti, cami hasreti, minare, ezan sesi has
reti duyar. Bu hasretlerini gidermek için mağ-
rîbe gider, bir camiye gider. Ne garip? Cami de 
Yahya Kemal'e İspanya kadar yabancı gelir. 
Bu gayet tabiîdir. Çünkü oradaki ezan sesi İs
tanbul Türk camilerindeki müezzinin ezan se
sindeki nağmeler değildir, camiin mimarisindeki 
hatlar Türk'ün değildir. Çinilerindeki nakışlar, 
renkler Türk'ün değildir. Haklarındaki motif -
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ler, yazılarındaki çizgiler Türk'ün bir fikir ada
mımızın söylediği gibi, Türk camisine giren bir 
insan sadece islâmlaşmaz, Türkleşir de... 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi bitirirken 
şuna da işaret etmek isterim, belki bir yanlış 
anlamaya yol açabilir, biz islâmlığı şekilde ara
yan insanlar değiliz. Bizi, bir insanın sakalının 
santimi, sarığının kıvrımı, bir kadının çarşafı 
alâkadar etmez, nasıl ki sokaklarda Holivud kı-
lığıyle gezenlerin alâkadar etmediği gibi. Fakat 
arkadaşları biz, her istikamete giden irticaa 
düşmanız. Biz milletimizi, gençlerimizi din adı
na, lâyiklik adına, inkilâp adına, asrilik adına 
ahlâklarının ifsadedilmesine de asla müsaade 
etmiyeceğiz. Bu yolda hareket eden şahıslara, 
zümrelere, teşekküllere düşmanız ve onları dai
ma takibedeceğiz. 

Arkadaşlarım, Atatürk Türk milletinin ba
şında bütün bir düşman dünyasına karşı koya
rak bu vatanı kurtarıp tesis ettiği Cumhuriyeti 
gençliğe emanet ettiği, (Ey Türk Gençliği) de
diği zaman, hitabettiği gençler arasında ben de 
vardım. (Biz de vardık sesleri) Asıl biz inkılâp
çıyız ve öylesine bir inkılâpçıyız ki, inkılâbı şe
kilden mânaya, satıhtan muhtevaya götüren bir 
inkılâpçı. Atatürk, «Türk milletini muasır me
deniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız» demiş
ti. Biz şimdi o yoldayız. «Atatürk, inkılâp, bağ
lıyız, bağlı kalacağız» gibi lâflarla, başmaka
leler, orta makaleler, yan makaleler döktüren 
maksatlılara diyorum ki ; biz, Atatürk'ün Türk 
milletine gösterdiği yolun, tam üzerindeyiz, bi
zim yolumuz onun gösterdiği istikamete çıkar. 

Biz vatanın dağında, ovasında, tarlasında, 
kıyısında, inkılâplar yapıyoruz. Biz vatanda in
kılâp yapıyoruz. Vatanda! (Alkışlar) 

REİS — Her üç sual cevaplandırılmıştır. 

6. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'ntn, 
Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temini hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şi
fahi suali (6/168) 

REİS — Arslan Bora, buradalar mı efen
dim?.. (Yok sesleri) Sual gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

7. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlunun, 
memleketimizin senelik yemlik sarfiyatının arpa 
ve yulaf olarak kaç ton olduğuna, 1955 senesi 
içinde Amerika'dan satınaltnan yemlik arpa ve 
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yulafan miktarına dair sualine İktisat ve Tica
ret Vekili Fahrettin Ulaş'ın §ifahi cevabı 
(6/172) 

REİS — Sinan Tekelioğlu, burada mı efen
dim? (Burada sesleri) 

İktisat ve Ticaret Vekili de burada. Takriri 
okuyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki suallerin iktisat ve Ticaret Veki

linin Meclis huzurunda şifahen cevaplandırması
nı istirham ederim. 

Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlu 

1. Türkiyenin senelik yemlik sarfiyatı (Mil
lî Müdafaa, halk tohumluk ihtiyaçları dâhil) 
kaç tondur? Yulaf ve arpa olmak üzere. 

2. 1955 senesi zarfında Amerika'dan kaç 
ton yemlik yulaf ve arpa satmalınmıştır ?. Bun
lar için ne miktar dolar sarf edilmiştir? Bu gelen 
yemliklerin kaliteleri hakkında rapor var mıdır, 
varsa muhteviyatı nedir?. 

3. Bu mubayaa yapıldığı sırada Toprak 
Ofiste yemlik var mı idi ? Var ise miktarı nedir ? 
Bu son almanla Türkiye'nin kaç senelik yemlik 
ihtiyacı karşılanabilirdi ?. 

4. Bu mubayaa kimin kararı ve kimin ma
rifetiyle yapılmıştır ?. 

Halen bu yemlikler hangi silolara sevk edil
miştir, halen mevcudu nedir ?. 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekili Fahrettin 
Ulaş. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAHRET
TİN ULAŞ (İstanbul) — Muhterem Adana Me
busu Sinan Tekelioğlu'nun beş maddeden ibaret 
sualine cevabımı sırasiyle arz ediyorum. 

1. Memleketimizde 52 640 000 küçük baş ve 
15 468 000 büyük baş olmak üzere ceman 
68 108 000 aded hayvan mevcuttur. 

Yemlik ihtiyacı Ziraat Vekâletinden alman 
standart rakamlara nazaran mevcut hayvan mik
tarına göre hesaplandığı takdirde, memleketimi
zin senelik yemlik hububat ihtiyacı 7 822 670 
ton eder ki, bu miktar son senelerde muntazam 
bir artış göstermesine rağmen memleketimizin 
arpa ve yulaf istihsalinin fevkinde kalmaktadır. 

2. 1955 senesi zarfında Amerika'dan 
(150 000) ton arpa ve (50 000) ton yulaf olmak 
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üzere (200 000) ton yemlik hububat satmalın
mıştır. Bu arpa ve yulaflar için her hangi bir 
şekil ve miktarda dolar veya başka bir döviz 
tediyesi yapılmamıştır. 

Bu yemlikler Amerikan Hükümetiyle varılan 
mutabakata istinaden 480 sayılı umumi Ameri
kan Kanunu mucibince bedelleri karşılığı tama
men Türk parası ile ödenmiştir. Ayrıca, Anka-
ra'daki Amerikan sefareti nam ve hesabına ya
tırılmış bulunan Türk paralarının yarısının mem
leketimizin iktisadi kalkınma işlerine sarf ve tah
sisi, Amerikan Hükümeti ile vâki mutabakat 
cümlesindendir. 

Amerika'da arpa ve yulaf olsun, diğer hubu
bat olsun standardize edilmiş bulunup ihracatta 
hükümetin nezareti altında olmak üzere her va
pur için lisanslı eksperler ve enspektörler ta
rafından kalite sertifikaları tanzim ettirilir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından mubayaa ve 
tesellüm edilen arpa ve yulafların her partisi ve 
vapuru için bu sertifikalar mevcudolup, tesel
lümde Ofis eksperlerince ve Toprak Ofisiyle iş 
birliği yapmış bulunan Ziraat Fakültesinin alâ
kalı enstitüsünce yapılan muayene ve analizler
de Amerikan standartlarına ve sertifikalara ay
kırı bir hal tesbit edilmemiştir. 

3. Bu mubayaa iki parti halinde yapılmış
tır. İlk partinin mubayaa tarihi 21 . I . 1955 tir, 
ikinci partinin ise 6 . V . 1955 tir. 

İlk partinin mubayaası sırasında Toprak 
Mahsulleri Ofisinin elinde mevcut arpa ve yulaf 
miktarı, yekûn olarak (40 588) ton olup bu mik
tardan (9 288) tonu tohumluk tevziatına mu-
hasses bulunduğu cihetle yemlik ihtiyacına ka
bili tahsis miktar (31 300) tondur. 

Mubayaaya karar verildiği tarihteki serbest 
ve yemlik ihtiyacına tahsis edilebilen miktar 
(31 300) ton olduğuna göre, mubayaası takarrür 
eden miktarla beraber yekûn (227 802) tona ba
liğ olmaktadır. 

4. Bu mubayaa, Hükümetimizin kararivle 
ve Hükümetimizi temsilen Hariciye Vekâleti 
İktisadi İş Birliği Genel Sekreteri ile Amerikan 
Hükümeti arasında imzalanmış bulunan bir an
laşmaya müsteniden yapılmıştır. 

Mubayaanın tatbikine, Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından hazırlanan ve vekâletimizce 
tasdik edilen teknik ve ticari esaslara göre 
Amerika'daki Tinaret Müşavirimiz ile Türk 
Ekonomi Heyeti Başkam müştereken memur 
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edilmişlerdir. Mubayaa, Washington'dâ bu he- J 
yet marifetiyle ve serbest rekabete müstenit : 
münakaşa yoliyle yapılmış ve en müsait teklif- j 
ler intihap ve kabul olunmuştur. | 

Heyetin elde ettiği bu teklifler, Ofis Umum i 
Müdürlüğü ve îdare Meclisi tarafından kabul 
edilmiş olup neticeleri vekâletimize bildirilmiş- J 
tir. I 

5. 15 . I . 1956 tarih itibariyle bu yemlik
lerin mevcudu (83 247) ton arpa, (27,607) | 
ton yulaf olmak üzere ceman 1(110 854) tondur. | 

Bu yemlikler, halen Toprak Mahsûlleri O- ; 
fisine aidolup şu muhafaza yerlerinde bulun
maktadır : I 

İstanbul, Derince, Çorlu, Kırklareli, Lü
leburgaz, Susurluk, Gelibolu, Afyon, Beylika- j 
hır, Burdur, Çay, Dazkırı, Alpıköy, Çumra, ı 
Konya, Eskişehir, İshaklı, Keçiborlu, Kütahya, j 
Sandıklı, Uşak, Polatlı, Ankara, Yerköy, Çan
kırı, Kayseri, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Akşehir, j 
Karaman, Arıkören, Ayrancı, Azerîköy, Bor, j 
Ereğli, Höyük, Ilgın, Kadınhan, Niğde, Sa-
rayönü, Pınarbaşı, İskenderun, Samsun, Arma
ğan, Bedirli, -Gemerek, Havza, Sivas, Şarkışla, 
Yıldızeli, Zile, Erzurum, Trabzon, Karaköse, ı 
Erzincan, Horasan, Sarıkamış, Diyarbakır, Ak- ; 
eakale, Bismil, Elâzığ, Malatya, Mürşitpınar, I 
Kurtalan, 

Arkadaşlar*, geçirdiğimizr uzun kış süresi 
nazarı itibara alınırsa Hükümetin bu mubayaa ı 
ile çok basiretli hareket etmiş olduğu tebeyyüıı ! 

etmiş bulunmaktadır. j 
REÎS — Sinan Tekelioğlu. | 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın j 

arkadaşlar; ben cevabımı yazdım. Vekil Bey j 
bunları okur. Lâzımgelen tahkikatı yaptıktan 
sonra tekrar kendilerine sual soracağım.Bunu j 
zapta geçmesi için arz ediyorum. ! 

REİS — Efendim; bu yazılı cevabınız zapta | 
geçmiyecektir. j 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben Ve- | 
kil Beye yazılı cevabımı vereceğim. j 

REİS — Sual cevaplanmıştır. 

8. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, ı 
Maden Kanununun 157 nci maddesi gereğince j 
hazırlanarak İktisat ve Ticaret Vekâleti Teşki
lât Kanununa eklenmesi icabeden kadroya dair 
sualine, İktisat ve Ticaret Vekili Fahrettin Ulaş'- I 
m şifahi cevabı (6/176) \ 
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REİS — Cemal Kıpçak, buradalar mı, efen

dim? 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Burada

yım. 
REİS — İktisat ve Ticaret Vekili de burada. 

Suali okutuyorum: 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıda yazılı sorumun İktisat ve Ticaret Ve

kili tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda yüksek delâletlerini derin saygılarım
la rica ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Cemal Kıpçak 

1. 6309 sayılı Maden Kanununun 157 nci 
maddesi gereğince, mezkûr kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay içinde hazırlanması 
kanuni bir icabolan ihtiyaca kâfi kadronun İkti
sat ve Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununa ilâve 
edilmesi hakkındaki hüküm yerine getirilmiş mi
dir? 

2. Bu hüküm yerine getirilmemiş ise sebep 
nedir? 

3. Böyle bir sebep bulunduğu takdirde de 
vekâlet altı aylık müddetin temdidi için neden 
dolayı kanuni bir hüküm çıkarmaya teşebbüs et
memiştir? 

4. Maden Umum Müdürlüğünün kadrosu
nun kifayetsizliği dolayısiyle karar beki iyen 
1 500 aded işletme talebinin iktisadi bünyemize 
temin edebileceği müspet neticelerin gecikmesi 
yüzünden tevellüdedecek zararların mahiyeti 
hakkında vekâletin mütalâası nedir? 

5. Yine kadro kifayetsizliği yüzünden mem
leketteki maden işletmelerindeki tatbikatın kont
rol edilememesi neticesinde millî maden serveti
mizin uğradığı tahribatın mahiyeti hakkında ve
kâletin kanaati nedir? 

6. Vekâletçe düşünülen tedbirler nelerdir? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAHRET
TİN" ULAŞ (İstanbul) — Muhterem Zonguldak 
Mebusu Cemal Kıpçak'ın Maden Kanununun 157 
nci maddesi mucibince hazırlanarak İktisat ve 
Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenme
si icabeden kadroya dair 6 maddeden ibaret su
aline cevabımı sırası ile arz ediyorum. 

1. 6309 sayılı Maden Kanununun 157 nci 
maddesine göre 6 ay zarfında, teknik ve idari 
bakımdan ihtiyaca kâfi kadronun vekâlet teş-
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kilât kanununa ilâvesi hususunda gerekli çalış
malar yapılmış ise de, henüz intacedilip 'Yüksek 
Meclise sunulmamıştır. 

2. Vekâlet teşkilâtı içerisinde teşkilâtlanma 
mevzuunun kül halinde halli lâzinıesi, Maden 
Umum Müdürlüğü teşkilâtının kurulmasının 
bugüne kadar teehhürüne sebebolmuştur. 

Son çalışmalarla nihai şekli verilmiş olan 
vekâletimiz teşkilât kanunu tasarısı, bu defa 
Maden Umum Müdürlüğü yeni ihdası düşünülen 
Sanayi, Maadin ve Enerji Vekâletine ait işlet
meler Vekâletince hazırlanan teşkilât kanunu 
tasarısı içinde yer aldığından, tekrar ele alına
rak değiştirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

3. Maden Umum Müdürlüğü teşkilâtını da 
ihtiva eden vekâletimiz teşkilât kanunu tasarı
sının süratle kanunlaşması ümidi, muhterem ar
kadaşımızın temas ettiği veçhile müddetin tem
didi talebine bizi sevk etmemiştir. 

4. İşletme hakkı talebine dair müracaatla
rın ekserisini her hangi bir vesika verilmeden 
bir dilekçe ile yapılmış olan müracaatla t- teşkil 
etmektedir. 1955 senesi zarfında 525 aded işlet
me hakkı talebi vâki olmuştur. Evvelki seneler
den devredilenlerle birlikte bugün derdest olan 
miktar 1 500 ü mütecavizdir. Bunlardan 250 si 
tetkik edilmek üzere fen heyetinde sıraya ko
nulmuştur. Diğer kısmı tetkik edilmiş olup nok
san görüldüğünden ikmali için sahiplerine iade 
olunmuştur. Müspet olarak neticelendirilen iş
letme hakkı talebi 20 kadardır. 

Filhakika işletme hakkı talebine mütedair 
işlerin zamanında tetkikiyle neticeye bağlanma
sı matlup ise de, Maden Kanununun 57 nci mad
desi hükmü bu devrede, yani işletme hakkı ta
lebinden işletme hakkının itası arasında gecen 
zaman zarfında istihsal faaliyetine müsaade ver
diğinden istihsal bakımından mahzur tevlidet-
m emektedir. 

5. Maden mevzuatının değiştirilmesindeki 
zaruretler arasında teknik teşkilâtla maden iş
letmelerinin kontrolü da bulunmaktadır. 

Maden Kanununun ihtiva ettiği yeni görüş 
ve anlayışla maksatlara bir anda vâsıl olmak. 
takdir olunur ki, kolaylıkla kabil değildir. Ka
nunun kontrola takaddüm eden hususlarda da 
yapılmasını emrettiği işler mevcuttur. Bu me-
yanda kontrolün modern madenciliğin icapları 
dairesinde yapılabilmesi için emniyet tedbirleri 
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nizamnamesi hazırlanmış ve kontrolün tatbikin
de maden teşkilâtına mühim vazifeler, tahmil 
olunmuştur. Buna rağmen madenlerin hüsnü is
tismarını sağlıyacak kontrol ve murakabenin, 
matlup teşkilâtın henüz vücuda getirilememiş 
olması yüzünden, halen lâyikiyle yapılamadığı 
da bir hakikattir. 

6. Vekâletimiz bünyesinden alınarak yeni 
teşkil olunacak vekâlete verilmesi derpiş edilen 
Maden Umum Müdürlüğünün teşkilâtı kurulun
ca, sual mevzuuna giren hususların halli imkânı 
da sağlanmış olacaktır. 

REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, maden mevzuu memleketimizin, 
bilhassa şu sırada çok fazla muhtacolduğu dö
viz mevzuudur. Memleketin servetlerini işletmek 
ve bu servetleri memlekete hayırlı hale getirmek 
için ele alınacak işler arasında, zannederim, en 
çabuk netice verecek olanı ve en müspet mâna 
ifade edenler arasında bulunanı maden mevzuu
dur. Maden Kanunu bu ruh içinde ele alınmış 
ve bu ruh içinde hazırlanmıştır. 

Sorduğum suale verilen cevapta 1 500 tane 
işletme müracaatının beklemekte olduğu görü
lüyor. 1 500 işletme müracaatı, 1 500 maden sa
hasının faaliyete geçirilmesini derpiş eden bir 
bir vakıadır, bunun yalnız beş yüz tanesini na
zarı itibara alsak, bu beş yüz taneden asgari 
istihsal haddi olan on tonluk bir istihsal yap
sak günde beş bin tonluk bir yekûn yapar'. Bu
nu yirmi liradan kıymeti e ndiırirsek senede otuz 
milyon liralık bir döviz memlekete girer* demek
tir. Bunu daha yüksek rakamlara çıkarmak 
mümkündür. Bu şekilde müraeatlarm dışında 
ele alınmış bulunan sair madenlerin de muraka-
besizliik yüzünden millî servetin tahribata uğ
radığı da bir vâkıadıı-. Mestekdaşlarımla yaptı
ğım temaslarda ve fiilî müşahedelerim netice
sinde millî servetin murakabesizlik yüzünden 
büyük mikyasta tahribedildiği, madenin kıymet
li kısımlarının işlenerek fazla masrafı icabetti-
ren kısımlarının ziyan ve sebil edildiği de bir 
vakıadır. Bunlar karşısında kanunun âmir hük
mü de mevcudolduğu halde bir teşkilâtlanma ya
pılmamış olması cidden üzüntü yaratacak bir 
keyfiyettir. Altı ay zarfında teşkilât yapılmasını 
kanun emrediyor. Bu, yapılmamıştır, yapılma
masının esbabı mueibesi de katiyen makbul ola-
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maz. Kanun kanundur. 6 ay zarfında bu teşki- I 
lâtı yapın diyor; yapmamışlardır. Bunun neti
cesinde memlekete zarar gelmiştir, gelmektedir. 
1 500 dosya orada bekliyor, paraya ihtiyacımız 
yok mudur? Mühendisler burada Maadin daire
sinde beklemektedir. Fiilen mahalline gidilip 
tetkik edilmesi gerekirken, tahsisatsızlıktan şu
rada burada bekletilmektedirler. Etibank'm bir
takım maden müesseseleri vardır. Mühendislerin 
vazifesi mahallinde tetkikat yapıp çalışmakken, 
asıl vazifelerinde randıman verecek şekilde çalışa
mamakta ve merkezde bekletilmektedirler. Lüzum
lu tahsisat verilemediğinden bu arkadaşlar ol
dukları yerde kalmakta ve tatbikat sahasına gi-
dememektedirler. Maadin Umum Müdürlüğü 
uzun zaman, Etibankta vazifeli olan arkadaş
lara vekâletten vazife vermek suretiyle idare 
edilmiş, ondan sonra da kadrosuzluk yüzünden 
bu arkadaşlar ayrılmışlardır. Kanun çıkmış, fa
kat ne murakabe vardır, ne de işletme faaliyeti
ne intikal keyfiyeti üzerinde tedbir alınmıştır. 
Muhterem Bakanın burada verdiği izahatı şah
sen tatmin edici bulmuyorum. Bir kere kanun
suzluk vardır, saniyen de yeni Sanayi ve Maadin 
Vekâleti kurulacaktır, bu vekâlet kuruluncaya 
kadar beklenecek, ondan sonra teşkilât yapıla
cak, ele alınacak demesi, bana hiç de tatmin edi
ci gelmedi. Mevzu, para getirecek mevzudur, 
döviz temin edecek mevzudur. Bunlar, derhal 
ele alınıp faaliyete geçirilmesi, karınca kararın
ca demiyorum, büyük mikyasta döviz temin 
edecektir. Derhal ele alıp teşkilât kurmak ve 
süratle şu 1 500 dosyayı neticeye bağlayıp şekil
lendirmek ve bundan sonra da hali faaliyette 
bulunan madenleri ele alarak memlekete yararlı 
olacak şekilde işletilmesi hususlarını sıkı bir mu
rakabe altında bulundurmak, yarının değil, 
hattâ bugünün icabıdır. 

Emniyet nizamnamesi yapılıyor, bilmem bir
çok şeyler hazırlanıyor, şu gidiyor bu geliyor, 
her gecen gün için mühim mikyasta döviz ola
rak birçok şeyler veriliyor, fakat ihmal edildiği, 
terk edildiği görünüyor. 

Sıkı tedbirlerin alınması, derhal bu teşkilâtın 
yanılması, Maadin Umum Müdürlüğünün gereği 
gibi. Maden Kanununun ruhuna uygun şekilde 
bir faaliyete geçmek suretiyle memleketteki kıy
metli maden servetlerimizin memleket havnna 
olacak şekilde hizmete konulması icabettiği ka
naati ile dikkati çekmeyi bir vazife sayıyorum. I 
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I REÎS — İktisat ve Ticaret Vekili, buyurun. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAHRET
TİN ULAŞ (İstanbul) — Efendim, biraz evvel 
arz etmiştim, ilâveten tekrar arz edeyim. 

Yeni Enerji Vekâleti kanun tasarısı sevk 
edilmiş olduğundan araya bu teşkilât girdi, bu 
teşkilâtın hazırlanması için gecikme bundan te-
vellüdetti. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

9. —• Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Zâ-
I hitan ve askerî memurların maaşları hakkındaki 
I 3661 ve 6542 sayılı kanunlar hükümlerinden is

tifade etmiyen bir kısım mütehassıs tabip albay-
ların da bir üst derece maaşa yükseltilmeleri 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa 
Vekilinden şifahi suali (6/178) 

REİS — Arslan Bora burada mı efendim? 
(Yok sesleri). 

Gelecek celseye talik ediyoruz efendim. 

10. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
İstanbul'da vergi kaçakçılığı şeklinde emlâk ko-
müsyonculuğu yapan kimselerin mevcut bulun
duğuna dair iddiaların doğru olup olmadığına 
dair sualine Maliye Vekili Nedim ökmen'in şi
fahi cevabı (6/182) 

REİS — Mahmut Goloğlu buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri) 

Maliye Vekili de buradadır, takriri okutuyo
rum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki soruların Maliye Vekili tarafından 

şifahen cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Trabzon Mebusu 
M. Goloğlu 

1. İstanbul Emlâkçilcr Derneği mensupları; 
gerek kongrelerindeki müzakerelerinde, gerekse 
Ankara'ya gelen heyetlerinin ilgili makamlar ve 
mebuslarla yaptıkları konuşmalarda yalnız İs
tanbul'da 3 bin kadar şahsın hiçbir kayda tâbi 
olmadan ve binnetice vergi kaçakçmğı şeklinde 
emlâk komüsyonculuğu yaptıklarım iddia et
mekte bulunmuşlardır, bu iddia doğru mudur? 

2. Doğru ise düşünülen tedbir nedir? Bu 
hususun ve meslekin kanunla nizamlanması mu
tasavver midir ? 
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REİS — Maliye Vekili Nedim ökmen. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

ra§) — Muhterem arkadaşlarım; geçen defa da 
arz ettiğim gibi, İstanbul'da Emlâk Komüsyon-
cuları Cemiyetinin Ankara'ya gelişlerinde ben-, 
denizle de temas etmişlerdi ve hâdiseyi beraber
ce mütalâa etmiştik. Bu defa İstanbul'a gidişim
de defterdar arkadaşımla aynı mevzu üzerinde 
konuştum ve kendilerinden, bize müspet delilli 
vakıaları bildirmelerini rica ettim. Takdir buyu
rursunuz ki, İstanbul'da üç bin kaçak emlâk 
tellâlı varsa, bunları teker teker bulup meyda
na çıkarmak bugünkü malî teşkilâtımızın vüs'u 
haricindedir. Eğer bize yardımcı olarak müs
pet delillerle müracaat ederlerse, vergi mevzu
atımızın icabettirdiği şekilde, kaçak olarak san
at icra edenler hakkında lâzımgelen muameleyi 
yapmakta gecikmiyeceğiz. Kendi aralarında bir
leşip toplanmaları halinde mesele kendiliğinden 
halledilmiş olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Mahmut Goloğlu söz istemiyor. Sual 

cevaplandırılmıştır. 

11. — (riresun Mebusu Doğan Köymen'in, 
Makbule Atadan'ın cenaze merasiminde vuku-
bulan alkış hâdisesine dair Adliye ve Dahiliye 
vekillerinden şifahi suali (6/186) 

REİS — Doğan Köymen burada mı1? Yok. 
Gelecek celseye talik ediyoruz. 

12. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nm, 
Adana'da bir yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden olan sualine Devlet Vekili ve Ma
arif Vekil Vekili Cemil Bengü'nün şifahi cevabı 
(6/188) 

REİS — Mehmet Ünaldı burada mı? Bura
da.: 

Maarif Vekâleti Vekili de burada 
Soruyu okuyoruz efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın Maarif Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Seyhan Mebusu 
M. Ünaldı 

• Soru: 1. Halen Adana'da bir yüksek ikti
sat ve ticaret mektebi açılmasına lüzum olup 
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olmadığı hakkında vekâlet yüksek makamı ne 
düşünmektedir? 

Soru: 2. Daha önce vekâletin Adana'da 
bir yüksek iktisat ve ticaret mektebi açmak hu
susunda her hangi bir tasarlama veya teşebbü
sü olmuş mudur? Olmuş ise, hangi sebepler tah
tında fiiliyat sahasına intikal etmemiştir? 

MAARİF VEKİL VEKİLİ VE DEVLET 
VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) — Seyhan 
Mebusu Sayın Mehmet Ünaldı'nm, Adana'da 
bir yüksek ekonomi ve ticaret okulu açılmasına 
lüzum ve bu hususta bir teşebbüs mevcudolup 
olmadığı hakkındaki şifahi sual takririne ceva
bımı arz ediyorum. 

Adana'da bir yüksek ekonomi ve ticaret oku
lu açılması için 1947 senesinde hâlen İzmir Me
busu bulunan Sayın arkadaşımız Abdullah Aker 
tarafından hususi mahiyette yapılan bir ineele-
mle müspet bir netice vermemiştir. 

1951 senesinde Vekâlete bu cihetten vâki mü
racaatlar da, mevcut yüksek tedrisat müessese
lerinin; «Normal inkişafları temin edilinciye 
kadar» tedris elemanlarının ve bina ihtiyaçla
rının ar»z ettiği şartlar nazarı itibara alınarak 
müspet bir cevaba bağlanamamıştır. 

Bugüne kadar geçen zamanı ve kaydedilen 
inkişafları da nazarı dikkate alarak meseleyi 
daha esaslı ve geniş bir çerçeve dâhilinde tet-
kika ve bu kabîl bir müessese için mahallinde 
beliren hakiki ihtiyaçları tatmin imkânlarını ih
zara çalışıyoruz. 

REİS — Mehmet Ünaldı buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar, bundan bir müddet önce An
kara Radyosu Adana'da bir yüksek iktisat ve 
ticaret mektebinin 1956 - 1957 ders yılında ted
risata başlıyacağma dair neşriyatta bulundu. Bu 
neşriyatın kaynağı taşra vilâyetlerinden gel
mişti. Hükümetin icraatını ilzam eden böyle 
bir havadis bilmiyorum radyoda nasıl neşredile-
biliyordu... Şimdi Sayın Vekilimizin izahatla
rından anlaşıldığına göre bu mektep henüz 
1956 - 1957 ders yılında açılması şöyle dursun 
ihzarat safhasındadır. 

Malûmuâliniz Adana, Türkiye'nin Toros 
dağları ile Orta - Anadolu'dan ayrılmış bir böl
gedir. İktisat ve coğrafya bakımından bir oüzü-
tam olarak kendini göstermiştir. Çukurova, Mer
sin ve Adana vilâyetlerini içine aldığı gibi, 
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Öatay'ı - hattâ daha ileri giderek - Maraş, An» 
teb ve ötesi ile her bakımdan irtibatı olan bir 
vilâyetimizdir. 

Demokrat Parti iktidarının hızla gelişen ik
tisadi hamleleri karşısında iktisadi gelişmeler
de büyük ölçüde yardımı olan, iktisadi bilgiler 
veren yüksek iktisat ve ticaret mektebinin bil
hassa Adana'da açılması artık bir zaruret haline 
gelmiştir. Bahusus Adana'da Toprak Barajının 
yapılmasiyle, ki İnşallah pek yakında açaca
ğız, memlekete hayırlı olsun, bu şehrimiz belki 
Türkiye'nin iktisadi ve sınai bir bölgesi haline 
gelecektir. Halen Adana'da açılacak bir yüksek 
iktisat ve ticaret mektebini pekâlâ besliyebile-
eek durum da mevcuttur, komşu vilâyetlerde 
böyle bir mektebi besliyebilecek ticaret mek
tepleri vardır. İstanbul'daki Yüksek Ticaret ve 
İktisat Mektebinin birinci sınıfında 1 450, ikin
ci sınıfında 650, üçüncü sınıfında da 600 talebe 
okumaktadır. Düşününüz arkadaşlar bu kadar 
talebe bir sınıfta tederrüs edecek ve bu memle
kete lüzumlu iktisadi bilgileri de geniş ölçüde 
alacak. Bu, âdeta muhal oluyor. Hattâ şu raka
mı da verebilirim. 1955 yılında İstanbul Yüksek 
İktisat ve Ticaret Mektebine 2 250 lise mezunu 
müracaat etmiş ve bunlardan ancak 850 si alı
nabilmiştir. Demek oluyor ki, memlekette Yük
sek iktisat ve Ticaret Mektebine bir tehacüm 
vardır. Ve bu ihtiyaç da henüz karşılanamamak-
tadır. Binaenaleyh, memleketin geniş ölçüde ik
tisadi hamle yapan bir bölgesinde yüksek ikti
sat ve ticaret mektebinin bulunması zaruridir, 
arkadaşlarım. Her ne kadar Sayın Vekil ihza-
rat halinde bulunduklarını bize ifşa etmiş olu
yorlarsa da kendilerinden bu ihzar safhasını 
daha çabuklaştırmalarını bilhassa rica ediyo
rum. 

BEİS — Maarif Vekil Vekili ve Devlet Ve
kili Cemil Bengü. 

MAARİF VEKİL VEKİLİ VE DEVLET 
VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) — Efendim; 
biraz evvel arz ettiğim cevapta belirttiğim veç
hile ; esasen biz Adana vilâyetimizin son zaman
larda kaydetmiş olduğu geniş inkişafı nazara 
almış bulunuyoruz. Bunu biraz evvel arz etmiş
tim. Zaten mahallinde ihtiyacı tesbit ve kabul 
etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh elbette ki, ih-
zarat yapacağız. İhzarat yapmadan bir şey ya
pamayız. Bu itibarla ben ihzarat safhasında bu
lunduğumuzu arz ettim, 
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REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

13. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 1947 
yılında Garptan eski yerlerine dönen vatandaş
lara verilen buğdaylar için tahakkuk ettirilen 
borçların affı ve tahsil edilenlerin de iadesi hu
susunda bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair İktisat ve Ticaret ve Maliye vekillerinden 
şifahi suali (6/189) 

"REİS — Arslan Bora yoktur. Gelecek Celse
ye talik ediyorum. 

14. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Ka
ğızman - Horasan ve Posof - Ardahan arasın
daki yolların ne sebeple Devlet Yolları meya-
nına alınmadığına ve Kars'ın Tuzluca kazasını 
Ağrı vilâyetine bağlıyacak bir şose yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa 
Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun şifahî cevabı 
(6/190) 

REİS — Kemal Bey buradalar. Vekil Beye
fendi de buradalar. 

Takriri okutuyorum, efendini. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın Nafıa Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ-
letlernizi saygı ile rica ederim. 

Kars Mebusu 
Kemal Güven 

1. — Kağızman - Horasan arasındaki Araş 
vadisini takibeden şose ile, Posof - Ardahan 
arasındaki yolun bu bölgelerin iktisadi duru
mu ve dolayisiyle kalkınmaları bakımından ehem
miyetine vekâletçe inanılmakta mıdır? 

A) İnanılmakta ise bugüne kadar mev
zubahis yollara icabeden ehemmiyet neden 
verilmemiş ve devlet yolları meyamna neden 
alınamamıştır. 

B) İnanılmamakta ise bugüne kadar peyder
pey, ve faydalı olmıyacak şekilde neden 
700 - 800 bin lira sarf edilerek bu paranın 
heder olmasına meydan verilmiştir? 

2. — Vekâletçe Kars'ın Tuzluca Kaazsım, 
bu kazanın Kirenpe ve Sarıbulak köylerinden 
geçerek Ağrı İline bağlıyan bir şose yapılma
sı düşünülmekte midir? Bu hususta bir etüd 
yapılmış mıdır? 
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NAFIA VEKİLİ MUAMMER ÇAVUŞÖĞ-

LU (îzmir) — Kara Mebusu muhterem Ke
mal Güven arkadaşımın suallerine cevapları
mı arz ediyorum. 

1. Posof - Ardahan yolu 5539 sayılı Ka
nundaki tarife göre devlet yolu vasfını haiz 
olmayıp, Kars Vilâyetinin kaza ve nahiye
lerini birleştiren bir vilâyet yoludur. Vilâ
yet yollarının yapımı, mevcut mevzuata göre 
valilikler . tarafından ele alınmakta ve vekâ
letçe vilâyetlere bu işler için nakdî ve teknik 
yardımlar yapılmaktadır. 

Bununla beraber bu yolların muayyen esas
lar dâhilinde, peyderpey, Karayolları Umum 
Müdürlüğünce bakıma alınması hususunda 
prensip kararına varılmıştır. 

Kağızman- Horasan yolunun tamamı da 
devlet yolları ağına dâhil değildir. Sarıkamış'
la irtibat temin eden kısım ise halen üzerin
de çalışılan devlet yollan programına dâhil 
bulunmamaktadır. Ancak mahallî ihtiyaçlar 
dolayisiyle vilâyetçe vâki teklif üzerine bu
raya nakdî yardım yapılmış bulunmaktadır. 

Ardahan - Posof yolu Kars Vilâyeti îl yol
ları ağı arasında olup kanuna göre inşası 
vilâyete ait bulunmaktadır. 

Vilâyetlerin kifayetsiz, bütçeleriyle nafıa 
hizmetlerinin yürütülmesine imkân olmadı
ğından, vekâletimizce vilâyetlerin çalışmala
rına, Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesine 
il ve köy yolları yapımı ve yapımına yar
dım ödeneği olarak konulan miktardan yar
dımlar yapılmaktadır. Posof yolu için yapı
lan yardımlar da vilâyetin bu yol üzerindeki 
çalışmalara yardım maksadiyle programın ta
hakkuku için yapılmıştır. Vilâyete yardım 
şeklinde gönderilmiş bulunan tahsisattan bu 
yollara sarf edilmiş meblâğların heder oldu
ğuna dair vekâletimiz bugüne kadar bir işar 
vâki olmamıştır. Ve böyle bir şey varit gö
rülmemektedir. Gerek 1954 ve gerek 1955 yıl
larında il ve köy yollarını tetkik ve muraka
be etmek üzere merkezden gönderilen mura-
kıplerin raporlarında da böyle bir duruma işa
ret edilmiş değildir. Mamafih arkadaşımızın 
bu beyan ve işarı üzerinde dikkatle durarak 
bu meseleyi yeniden esaslı bir tetkika tâbi 
tutacağım. 

2. Tuzluca Kazasının Kirenpe ve Sarıbu-
lak köylerinden geçmek üzere Ağrı Vilâyeti-
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ne bağlanacak bir yol Kars re Ağrı vilâyet
leri il yolları ağı arasında bulunmamaktadır. 
Tuzluca Kazasının Ağrı ile irtibatı Akçay-Ağ
rı il yolu ile yapılmakta olup, bu yol üzerinde 
her iki vilâyet çalışmaktadır. Kirenpe ve Sa-
rıbulak köylerinden geçmek üzere bir yol 
güzergâhının vilâyetçe etüd edildiği hakkında 
vekâlete bir malûmat gelmemiştir. 

Böyle bir yolun ele alınabilmesi için 5539 
sayılı Kanuna uygun olduğu takdirde evvel 
emirde vilâyet umumi meclisince vilâyet yol
ları ağına alınması lâzımdır. 

Mâruzâtım şimidlik bundan ibarettir. 
REÎS — Kemal Güven. 
KEMAL GÜVEN (Kars) — Muhterem arka

daşlarım; sözlü sorum Kars vilâyeti ile ilgili üç 
yolu ihtiva etmektedir. Bunlardan birisi İğdır -
Tuzluca - Kağızman - Horasan yoludur. Bu yo
lun Kağızman - Tuzluca ve İğdır ilçelerinin ik
tisadi durumu ile çok yakînen ilgisi vardır. Ma-
lûmuâliniz İğdır ovası Türkiye'nin diyebilirim. 
ki en zengin ovalarından birisidir, her türlü 
mahsulât bol'miktarda yetişmektedir. Keza Ka
ğızman'da gayet çeşitli meyva yetiştirilmekte
dir. Fakat bu kasabalar büyük istihlâk yerleri
ne çok uzakta olduğu için mahsullerini değer-
lendirememektedirler. 

İğdır Erzurum'a bugün 400 kilometredir, 
Horasan - Kağızman yolu ele alınıp yapıldığı 
takdirde bu mesafe 240 - 250 kilometreye ine
cektir. Yapılacak yolun uzunluğu da 66 kilomet
redir. 

Sayın Nafıa Vekili bu yolun devlet yolu vas
fını haiz olmadığını söylemişlerdir. 

Daha evvel sabık Nafıa Vekili Kemal Zey-
tinoğlu arkadaşımız Mehmet Hazer'in bir suali 
üzerine bu yolun 1956 senesinde devlet yolları 
arasına alınacağını bildirmişlerdi. Şimdi Nafıa 
Vekilimiz bunun almamıyacağmı ifade buyurdu
lar. Aradaki farkın, tezadın neden ileri geldiği
ni anlıyamadık. Keza Kemal Zeytinoğlu arka
daşımız da hususi bir görüşmede Posof yolunun 
devlet yolları araşma alınabileceğini haber ver
mişlerdi. Bu yolun da devlet yolları arasına alı-
namıyacağmı şimdi Nafıa Vekili Muammer Ça-
vuşoğlu ifade etti. 

Muhterem arkadaşlar, bu yolların hakikaten 
büyük ehemmiyetleri vardır. Posof bugün Kars'ın 
en uzak ve nüfus kesafeti en fazla olan bir ilcef 
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sidir. Fakat bugün dahi Posof'a posta at sırtın- I 
da gitmekte, eşya nakliyatı da hayvan ile yapıl
maktadır. Bu çok fecidir. Bugün Türkiye'de pos
tanın at sırtında taşınması çok üzücü bir man
zara arz ediyor. Bunları hükümetin nazara al
ması şarttır. Sonra, bu yol vilâyet yolları ara
sında yapılmakadır. Buraya vilâyet ve hükümet 
yardım yapmaktadır. Fakat bu yol yapıldığı 
takdirde dahi bu yoldan Posof'lular ancak 4 - 5 
ay istifade edebileceklerdir. Bu yol bakıma alın
madığı için kar temizlemesi yapılamamakta ve 
bu yol ancak 4 - 5 ay geçit vermektedir. Bunun 
için Nafıa Vekâletinden ve bilhassa hükümetten 
rica ediyoruz bu yolların devlet yolları arasına 
alınması lâzım ve şarttır. 

Sonra, Horasan'la Kağızman arasında eski I 
bir yol vardır. Bu yola yapılan yardım heder I 
olmuştur. Bunu bilhassa işaret etmek isterim. 
Bu yolun güzergâhı değiştirilmiştir. Değiştirilen 
bu yolda iyi etüd yapılmadığı için yağmur ve 
sair sebeplerle toprak kayması olmuş ve yol işe 
'yaramaz hale gelmiştir. Bu yola 200 - 300 bin 
lira masraf edilmiştir. Güzergâh olarak da bu
gün halen eski oyl takibedilmektedir. 

Üçüncü yol : Kerempe ve Sarıbulak köyle
rinden geçerek Ağrı'ya giden yoldur. Bu köyle- I 
rin Nafıa Vekâletine müteaddit müracaatları 
vardır. Gelen her valiye de halk müracaatta bu
lunur ve dertlerini anlatırlar. Bu mmtakada 15 -
20 köy vardır, bu köylerin durumu çok fecidir. 
Hiçbir tarafla münakale imkânları yoktur. Bu
gün her türlü nakillerini öküz sırtında yapmak- I 
tadırlar. Bu köylerin arazisi çok geniş ve verim- I 
li olmasına rağmen mahsullerini yolsuzluk dola-
yısiyle ihraç imkânına malik olamadıklarından I 
müşkül durumda kalıyorlar ve köylerini terk 
ederek civar kasabalara maalesef amelelik yap
maya gidiyorlar. Bu vatandaşları köylerine bağ- I 
lamak için bilhassa bu yolun hükümet tarafın
dan yapılmasını istirham ediyorum. I 

REÎS — Nafıa Vekili, buyurun. j 
NAFIA VEKÎLÎ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU 

(îzmir) — Muhterem arkadaşımın, Kars yolları I 
üzerinde dikkatle durmasını ben o vilâyetin bir 
mebusunun yapması lâzımgelen bir vazife ola
rak telâkki ediyorum. Hakikaten buradan söy
ledikleriyle şahsan ben de yakından ilgilenerek 
bu işleri takibedeceğim. I 

Yalnız bir noktayı da bu vesile ile açıkla- I 
mak isterim. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 
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kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun, vilâ-
yet yollariyle devlet yollarının tarifini yapmış
tır. Bu itibarla Ardahan - Posof yolunun devlet 
yolları meyanına alınmasına imkân yoktur. 
Çünkü kanun derki: 

«Devlet yolları; önemli bölge ve il merkez
lerini, demir, deniz ve hava istasyon, iskele, li
man ve alanlarını birbirine bağlıyan birinci de
recede ana yollardır.» 

O itibarla Ardahan - Posof yolu bu tarifin 
içine girmediği için bunu devlet yolları arasına 
almaya imkân yoktur. Yalnız, demin de arz et
miştim, biz esas itibariyle bütün vilâyet yolla
rını muayyen bir program altında Karayolları 
Umum Müdürlüğünce bakım altına almak isti
yoruz ve bu sene 5 bin kilometre yolu bakım 
altına almış bulunuyoruz. Vilâyet yolları ağı 
20 küsur bin kilometre olduğuna göre 3 - 4 se
ne içinde bütün vilâyet yollarını devlet yollan 
bakımına alacağız. Belki muhterem selefim Zey-
tinoğlu'nun ifade ettiği husus, Ardahan - Posof 
yolunun devlet yolu ağına alınması değil, dev
let yolları bakımına alınması hususu olsa gerek
tir. Bunu tavzihen arz ediyorum. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 
15. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 

Diyarbakır vilâyetinin Ergani, Dicle, Hani, Li
ce ve Kulp kazalarını birleştiren yolun yapıl
masında şimdiye kadar kaç lira sarf edildiğine 
ve bugünkü durumuna dair sualine, Nafıa Vekili 
Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/191) 

REİS — Halil Turgut buradalar mı ! (Bura
da sesleri) Nafıa Vekili buradalar. Takriri oku
yoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile arz ve rica ederim. 

Diyarbakır Mebusu 
Halil Turgut 

Diyarbakır'ın Ergani, Dicle, Hani, Lice ve 
Kulp kazalarını birleştiren yolun yapılmasında 
şimdiye kadar kaç lira harcanmıştır? Bu yolun 
bugünkü durumu nedir? 

Diyarbakır - Muş arası çok mühim askerî yo
lun başlangıcı olan bu yolun devlet yolları ara
sına ithaliyle bir an evvel hizmete açılması düşü
nülüyor mu? Diyarbakır - Muş arası yolun Dev-
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let Karayolları programında, zaman bakımından' ı 
yeri nedir? I 

REÎS — Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu. 
NAFIA VEKÎLÎ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU 

(îzmir) — Diyarbakır Mebusu Sayın Halil Tur
gut arkadaşımızın, suallerine cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Diyarbakır'ın Ergani - Dicle - Hâni - Lice -
Kulp kazalarını birleştiren yol vilâyet yoludur. 
Bu yola şimdiye kadar iki milyon 34 bin lira sarf 
edilmiştir. 

32 kilometre olan Ergani - Dicle yolunun 
toprak tesviyesi ikmal edilmiştir. 30 kilometre 
olan Dicle - Hâni yolunun ancak bir kısmının 
sınai imalâtı yapılmıştır. | 

27 kilometre olan Hâni - Lice yolunun Hâ
ni - Genç iltisakı kısmında da henüz çalışılma
mıştır. Yağışsız mevsimlerde yol geçite müsait 
bulunmaktadır. Genç iltisakı Lice yolu ise tama-
miyle ikmal edilerek devlet yolları bakımına 
alınmıştır. 

40 kilometre olan Lice - Kulp yolunun 12 ki
lometresinin toprak tesviyesi ve sanat yapıları 
ikmal edilmiştir. 

Diyarbakır, Muş'a, birisi Silvan - Bitlis üze
rinden, ikincisi de Genç - Bingöl - Solhan üze
rinden bağlanmaktadır. Ve askerî bakımından 
ehemmiyetli irtibat istikametleri de bunlardır. 
Mezkûr yollar üzerinde devlet yolları programı 
dâhilinde çalışılmaktadır. Bu itibarla Ergani -
Lice - Kulp yolunun askerî mülâhazalarla he
men devlet yolları ağına alınması düşünülme
mektedir. Ancak vilâyet yollarının bir program 
altında devlet yolları bakım şebekesi meyanma 
ithali prensip kararımız olduğundan adı geçen 
yol hazırlanmakta olan mezkûr program dâhi
linde ve temin edilecek imkânlara göre bakım 
şebekesine alınmış bulunacaktır. 

HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Çok muh
terem arkadaşlarım; Sayın Nafia Vekilimizin 
sorumla ilgili olan cevaplarını dikkatle dinle
dim. Beni ancak bu yol için sarf edilen paranın 
büyük rakamını vermek suretiyle tatmin ettiler, 
fakat, bu yolun istikbali bakımından her hangi 
bir garanti vermek suretiyle de tatmin edemedi
ler. Mevzuu etrafiyle arz etmek isterim. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Senelerden beri hizmet şubeleri arasında, 

üzerinde en çok durulan, toplantılarda, hitabet | 
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kürsülerinde en çok söz konusu edilen dâvaların 
başında muhakkak ki, yol dâvası gelir. Üzerin
de bu kadar fazla durulmasına, yol yapım işinin 
bir milletin refah ve huzura kavuşmasında, ve 
diğer bütün hizmetlerin ifasında esaslı bir fak
tör olmasına rağmen maalesef bu hususta varıl
mak istenilen hedeften henüz pek çok uzakta 
bulunuyoruz. Bunun niçin böyle olduğunu, me
selenin tetkik ve tahlilini bir yana bırakarak 
asıl maksada geçiyorum : 

Diyarbakır şehri; üzerinde 9 kazası bulunan 
bir çemberin hemen hemen merkezidir. Silvan, 
Lice, Ergani ve Çınar kazaları ciddî bir emeğin 
müspet neticesi olarak bugün her mevsimde ra
hatça hizmete açık birer şose ile bu merkeze bağ
lı bulunuyorlar. Bismil, Kulp, Hâni, Dicle ve 
Çüngüş kazalarının ise Diyarbakırla muvasala
ları, vilâyetçe verilen bunca emeklere rağmen, 
maalesef 15 sene evvelkinden pek az farklıdır. 

1949 senesi baharında vali refakatinde ve ara
zi otomobili ile Diyarbakır'dan Silvan'a ancak 
8 saatte, Ergani'ye 5 - 6 saatte, Lice'ye 10 - 11 
saatte gidebildiğimizi ve bu yollarda çamurlara 
batıp kalmış birçok nakil vasıtalarının ve ça
murlar içinde ümitsizliğe düşmüş yolcularının 
hazin manzarasını şu anda bütün acıklı haliyle 
hatırlıyorum. Bugün ise kış mevsiminde bile bu 
kazalara âzami iki saatte ve Ergani'ye 45 daki
kada rahat rahat gidilebiliyor. 

Bu yolları kısa bir zaman içinde ve her mev
simde hizmete açık bir şekle getirdiğinden do
layı halkımızın Hükümete karşı duyduğu min
net ve şükran borcunu Yüksek Huzurunuzda 
ifade ederken, Çüngüş, Dicle, Hani, Kulp ve 
Bismil kazalarının Diyarbakır'la muvasalaları
nın bir an evvel teminini de, asırlardan beri 
merkezlerden uzakta, çeşitli dert ve ıstıraplar 
içinde kendi hallerine terk edilmiş 150 000 nü
fusun aynı samimî duygularla hükümetten bek
lediğini Yüksek Huzurunuzda sayın Nafıa Ve
kilinin ve dolayısiyle hükümetin ıttılalarma arz 
etmeyi vazife biliyorum. Bu kazaların Diyar
bakır'a ayrı ayrı yollarla bağlanmasına imkân 
bulunmadığı cihetle Kulp ve Hani'nin Lice'ye, 
Dicle'nin Ergani'ye ve Çüngüş'ün de Çermik'e 
bağlanması uygun görülmüş ve 1951 de faaliyete 
geçilmişti. Vilâyetçe harcanan emek karşılığı 
elde edilen netice maalesef memnuniyet verici 
olamamıştır. Bu hizmetin tamamen vilâyete 
bırakılması, bu tempo ve bu tutumla bu yollan» 
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yapım işinin senelerce sürüncemede kalacağı 
tabiîdir. Arz ettiğim bu kazalara tâyin edilen I 
memurlar ya hiç gitmiyor veyahut gittikten 
sonra kolayını bulup hemen oradan ayrılıyor. 
Böylelikle vatandaşın hükümetle ilgili işleri ya
pılmıyor ve kısacası hükümetin varlığı vatan
daşlar arasında münakaşa mevzuu oluyor. Bu 
kazalarda karşılaşılmakta olan bütün iktisadi 
ve içtimai zorluklar tamamen yolsuzluktan doğ
maktadır. Meselâ Diyarbakır'da kilosu . 220 
kuruşa olan şeker Kulp ve Çüngüş kazalarında 
300 kuruştur. Diğer ihtiyaç maddeleri de bu
nunla kıyaslanabilir. 

Bu itibarla bir an evvel yapılması elzem olan 
yol külfetinin bir kısmının vilâyetten alınarak 
Devlet yolları arasına ithali zaruridir. Çeşitli 
güçlüklerle karşı karşıya bulunan 150 000 nü
fûsun asırlık günah ve vebalinden kurtulmanın 
tek yolu da budur. 

Diyarbakır - Muş yoluna gelince : 
Diyarbakır'la Muş arasındaki mesafe, Lice 

ve Kulp kazaları üzerinden geçmek üzere, 220 
kilometredir. Kulp kazasının Muş ile son hudu- I 
du olan Şenkarakulu ise Muş'a 45 kilometredir. 
Bugün sağ el ile sol kulak gösterilir gibi, 360 
kilometrelik bir yol katedilmek suretiyle Diyar- I 
bakır 'dan Muş'a gidilmektedir. I 

Birinci Cihan Harbinde Rus ordularının I 
Şenyaylasma kadar geldiği ve buradaki asker ve I 
milis kuvvetlerimiz tarafından hezimete uğra- I 
tılarak Muş ovasına sürüldükleri malûmdur. Fa- I 
kat bununla beraber, yaklaşan şiddetli kış mev- I 
siminde yolsuzluktan dolayı vaktinde ikmal ve I 
ihzarı yapılamıyan gıda ve cephane yokluğu yü- I 
zünden bu kahramanlarımızın kimsesizliğin I 
elem ve ıstırapları içinde canlarını kaybettikle- I 
ri de hazin bir vakıadır. Miralay Mustafa Ke
mal'in işaretiyle yapılmasına başlanan yol bir I 
istihkâm subayının komutasında, şiddetli soğuk- I 
lara rağmen, üç ayda ikmal edilmiş ve eşsiz kah- I 
raman Büyük Atamız bizzat ar&basiyle bu yol- I 
dan Şenyaylasma kadar gitmiştir. Bugün bile I 
yer yer bu yolun izlerine raslanmaktadır. Bin- I 
lerce kahraman avlâdımızm aziz ruhları hâlâ o I 
yalnızlığın içinde kuş uçmaz, kervan geçmez gi- I 
bi telâkki edilen bu yerlerde bizden yardım I 
beklemektedir. I 

Bu yolun askerî kıymet ve ehemmiyetinden 
başka iktisadi cephesi de önemlidir. Senede en 
as 400 000 baş. hayvan bu yoldan yaylalara çık- | 
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makta ve yayladan dönmekte ve her şene bin
lerce hayvan bu yolda uçurumlara yuvarlanarak 
telef olmaktadır. Mebzul orman ve hayvan mah
sulleri ile, muhtelif yerlerdeki zengin demir ma
deni ve yatakları ile mühim bir mevki işgal 
eden bu bölgenin iktisadi kalkınmamızda çok 
verimli bir unsur olmak istidadına malik bulun
duğunu unutmamak lâzımdır. Bu itibarla, Birin* 
ci Cihan Harbinde askerî ehemmiyeti tecrübe 
ve müşahede ile anlaşılan ve bugün de muhte
mel harb harekât plânında mühim bir mevki iş
gal eden çok hayati bir müdafaa hattının en 
kısa ve mestur ikmal ve ihraç yolu olduğu ka
bul edilen Kulp - Muş yolunun bir an evvel ele 
alınarak hizmete açılması iktisadi ve askerî se
lâmetimiz bakımından elzemdir. 

Muhterem arkadaşlar, mahallî dert ve ıstı
raplar bizi mebus olarak; içlerinden çıkan va
tandaş olarak zaman zaman bu mukaddes kür
süde karşınıza getirmektedir. Biz bugün yapıl
ması lâzımgelen işler için yapılmadı diye düşün
düğümüz zaman bunun bir sebebi vardır. Yük
sek Heyetinizin malûmudur ki, memleket eski 
devirlerde, coğrafi bölge taksimatına paralel 
olarak birtakım idari bölgelere ayrılmıştı. Fı
rat ' ın ötesi, maalesef, uzun zaman şahsi ve indî 
mülâhazalara dayanan çok kötü bir ayırıcılık 
zihniyetinin zebunkeşleri tarafından âdeta va
tan dışı bırakılmıştır. O zamanlar halktan daima 
istenmiş ve zorla alınmıştır. Buna mukabil halka 
elem ve ıstıraptan başka bir şey verilmemişti'r. 
Devlet ile halk arasındaki karşılıklı münasebet
lerde devlet sadece zorla alıcı, halk dse yalnız ve
rici rolünde idi. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
HALÎ.L TURGUT (Devamla) — Peki, efen

dim. Bunun içindir ki halk, devlet ve hükümet
ten uzakta kalmak istemiş, aşılması mümkün ol-
mıyan sarp dağlarda, geçilmesi zor vadilerin 
ötelerinde barınmayı tercih etmiş ve aralarında 
mürur ve ubura müsait yolların yapılmasını ar
zu etmemiştir. 

Devlet; vergisini, askerini almak için jan
darma ve tahsildarını buralara göndermekle ye
tinmiş ve bunların halka reva gördükleri büyük 
haksızlıklara gözlerini, mazlumların feryatları
na kulaklarını kapamıştır. Bu muvasalasız yer
lerdeki halk, ancak nüfuz sahibi mahallî şahıs
ların ve ekseriya bunlarla teşriki mesai eden 
bâzı memurların ardı arata gelmiyen haksız mu-
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ameleleri karşısında acıklı hallerini anlatabile
cek makam ve mercilerden uzakta bulunmanın 
ve böylece derdine deva bulamamanın azap ve 
ıstıraplarına tahammül edemediği zaman yol ih
tiyacını hissetmişlerdir. 

Bugün ise durum tamamen aksinedir. Ger
çekten halk ile devlet arasındaki karşılıklı mü
nasebetler; hisse dayanan zayıf bir sempatinin 
çok üstünde şuurlu ve mantıkî bir muhabbete, 
esaslı emniyet ve itimada istinadetmekedfa. Dev
let ve hükümetin hikmeti vücudu milletin refah 
ve huzurunu temindir. «Her hareket ve hamle
sinde halka doğru ve her şey halk için» "paro
lasını şiar edinen Demokrat Parti iktidarı ve 
hükümeti halk ile devletin erişilmez ve ulaşıl
maz vaziyette kalmalarını asla tecviz edemez. 

En yüksek salâhiyet ve mesuliyet mevkile
rinde bulunanlar, hemen her an yurdun en üc
ra köşelerinde vatandaşlarla hemhal olmakta 
ye bundan zevk duymaktadırlar. Halka doğru 
olan yolun en mühimi gönülleri bağlıyan yoldur. 
Bu yol bir kere teessüs etmiştir. Halk da tees
süs eden bu karşılıklı sevgi yolundan cesaret 
ve ilham alark ziraat ve diğer mahsullerini ko
lay ve serî bir şekilde nakde tahvil etmek için 
istihlâk merkezlerine motorlu vasıtalarla nakli
ni arzulamakta okul, yol, elektrik, içme suyu 
gibi birçok hizmetlerin yapılmasını istemekte
dir. Bu hizmetlerin ifası hiç şüphe yok ki, ko
lay ve çabuk gidilebilir iyi yollara bağlıdır. 
Hükümetin icraatını ifa ile mükellef memur ve 
hizmetlilerin yurdun her tarafına emniyetle gi
dip yerleşmeleri ve her yerde gönül rızası ile 
hizmetini kabullenmeleri bakımından da ayrıca 
büyük ehemmiyet arz eden yol dâvası yalnız 
bir Diyarbakır veya Ankara dâvası değil, top-
y'ekûn bir milletin istikbali davasıdır. îdare 
edenlerle idare edilenlerin gönülleri arasında 
asırların kötü mirası olan hudutsuz mesafeler 
en samimî duygularla fethedildiğine göre, sade
ce birbirleri için var olduklarına inanan halk 
ile devlet arasında meveut tabiî arızaların orta
dan kaldırılması, köprü ve yolların yapılması 
elbette her iki tarafça da arzu edilmekte ve bu 
mütekabil hizmet arzularının en kısa zamanda 
ve yurdun her tarafında tahakkuku sabırsızlık
la* özlenmekte ve beklenmektedir. 

Sözlerime son verirken, nezaket ve nezahe-
tiyle etrafına sevgi ve saygı telkin etmesini bi
len Sayın Çavuşoğlu'mm; Çünküş, Dicle, Hani 
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ve Kulp kazalarını Diyarbakır'a bağlıyan yol
ları en kısa zamanda hizmete açtırmak sure
tiyle 150 000 vatandaşın bakir gönüllerini fet
hetmesini ve bu hususta Yüksek Meclise bu kür
süden bir teminat vermesini temenni eder, Yük
sek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu. 
NAFIA VEKİLİ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU 

(îzmir) — Vilâyet imkânlarının, vilâyet yolla
rını yapmaya muktedir olmadığını nazarı dik
kate alan hükümet, vilâyet yollarının peyder
pey muayyen bir program altında Devlet Ka
ray ollannca bakım altına alınmasını esasen ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır. Bunu, biraz önce 
de arz ettim. Hakikaten bu program tatbik edil
diği zaman nihayet 4 - 5 sene içinde bugün vi
lâyet yolları olarak tesbit ettiğimiz bütün yol
lar, Devlet Yolları meyamnda mütalâa edilmiş 
olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sual cevaplandırılmıştır, 

16. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İs-
taribuVdaki eski Harbiye Mektebi bina ve müşte
milâtının satılacağı veya belediyeye devredile
ceği hakkındaki şayiaların ̂ doğru olup olmadığı
na- ve yıktırılan Sipahi Ocağı binalarının yerine 
modern bir Orduevi yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dmr MUM Müdafaa Vekilinden şi
fahi suali (6/192) 

REİS —Sami Orberk buradalar mı! (Bura
da, sesleri) Millî Müdafaa Vekili yok Gelecek 
İnikada talik edilmiştir. 

17. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İs
tanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek bina hak
kında, Millî Müdafaa, ve Maliye vekillerinden 
şifahi suali (6/193) 

REİS — Alâkalı vekiller bulunmadığı için 
bunu da gelecek İnikada talik ediyoruz. 

18. — Konya Mebusu M. Rüştü özaVın, 1955 
yılı içinde Konya vilâyetinde küçükbaş hayvan
lardan kaçına çiçek aşısı yapıldığına ve aşının 
bozuk olmasından dolayı telef olan hayvanlar 
için mal sahiplerine tazminat verilip verilmedi
ğine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/194) 

REİS — Rüştü özal buradalar. Ziraat Veki
li yok. Gelecek İnikada talik edilmiştir. 
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19. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut Okay-

gün'ün, sağlık işlerinin daha iyi tedviri için Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bünyesinde 
esaslı bir ıslahat yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilinden şifahi suali (6/195) 

R E l S — Bahri Turgut Okaygün, yok. Gele
cek İnikada talik edilmiştir. 

20. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Zon
guldak Mebusu Hüseyin Balık hakkında tatbik 
edilen muvakkaten Meclisten çıkarılmak ceza
sına ve Umumi Heyet müzakeerlerinde Dahilî 
Nizamname hükümlerine aykırı hareket edenle
rin tecziyesi hususunda neden müsamaha göste
rildiğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Rei
sinden şifahi suali (6/196) 

REÎS — Fethi Çelikbaş buradalar mı? (Bu
rada sesleri) Bu suale Riyaset namına cevap ve
recek Agâh Brozan buradalar mı? (Yok sesleri) 
Gelecek İnikada talik ediyorum. 

21. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tun
celi istasyonunun esaslı bir hale getirilmesi, tel
graf muhaberelerinin temini için hatların inşa ve 
ıslahı ve vilâyet merkezi ile kazalarında PTT bi
naları yaptırılması hususlarında ne düşünüldü
ğüne dair Münakalât Vekilinden şifahi suali 
(6/197) 

REİS — Arslan Bora yoktur. Gelecek İnikada 
bırakıyorum. 

22. — Erzincan Mebusu Veysel VaroVun, Ke
maliye kazasını tren hattına bağlıyacak yolun 
durumuna dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/198) 

REİS — Veysel Varol buradalar mı? (Yok 
sesleri) Gelecek İnikada bırakıyorum. 

23. — Seyhan Mebusu Enver Batumlu'nun, 
pamuk fiyatlarının tatminkâr olup olmadığına, 
pamuğu kıymetlendirme hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve pamuk politikamıza dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/199) 

REİS — Enver Batumlu buradalar. İktisat 
ve Ticaret Vekili yoktur. Gelecek İnikada bırakı
yorum. 

24. -— Konya Mebusu Hidayet Ay diner'in, 
taş ocakları kanunu lâyihasının hazırlanması İçin 
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çalışmalara başlanıp1 başlanmadığına dair Dahili
ye ve İktisat ve Ticaret vekillerinden şifahi suali 
(6/200) 

REİS — Hidayet Ay diner buradalar. Dahili
ye ve İktisat ve Ticaret vekilleri yoktur. Gelecek 
İnikada bırakıyorum. 

25. — Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, 
zirai ve fidanliklı ceza evleri kurulması hususun
daki çalışmaların ne safhada olduğuna dair- Ad
liye ve Ziraat vekillerinden sualine Adliye Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/201) 

REİS — Hidayet Aydmer buradalar. Adli
ye Vekili buradadır. Ziraat Vekili yoktur. Yal
nız Adliye Vekilinin cevabını ister misiniz? 

HİDAYET AYDINER (Konya) '— Konuş
sun. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Metni ve üzerindeki konuşmalar Büyük Mil

let Meclisi Zabıt Ceridesinin 59 ncu İnikat, 4.IV. 
1955 tarihli zabıtnamesinde yazılı (Fidanliklı 
ceza evleri kurulması düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Adliye ve Ziraat vekillerinden sözlü 
soru) ma kendisi ve aynı zamanda Ziraat Vekili 
adına mezkûr celsede cevap veren Adliye Vekili, 
(Soru mevzuunu Ziraat Vekiliyle birlikte ele al
mış olduklarını) beyan buyurmuştu. 

Yüksek Meclis huzurunda her iki vekâletçe 
müştereken ele alındığı bir seneye yakın bir za
man evvel bildirilen bu husus için ne gibi neti
celere ve kararlara varılıp neler yapıldığının ve 
hâdisede kısmen veya tamamen imkânsızlık gö
rülüyorsa mânilerin neden ibaret olduğunun ve 
ceza evlerinden istihdaf edilen maksat, mahpu
sun muntazam bir disiplin altında ahlâkan ıslah 
ve terbiyesiyle cemiyete faydalı bir vatandaş 
olarak iadesi olduğuna ve benim, kurulmasını 
müdafaa ettiğim fidanliklı ceza evleri, disipli
ne münafi olan dağınıklığı mucibolmıyacak bir 
tarzda etrafı fidanlıkla muhat muntazam bina
lar içinde ve bir nevi terbiyei münferide yuvası 
olup mahpusun ilk hapisaneye girdiği zaman
dan itibaren içinde çalıştırılabileceği bir yer ol
masına mukabil şimdiye kadar vekâletin bâzı 
yerlerde tesis ettiği geniş ve dağınık sahalar 
üzerinde tarla ziraati ve hububat çiftliği halin
deki zirai ceza evlerinin dağınıklığı sebebiyle 
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bunlarda disiplinin ve ıslah ve terbiyenin aynı 
derecede sağlanamaması ve bu sebeple de mah
pusların ancak son devrei mahkûmiyetlerinde 
bu çeşit zirai hapisanelere gönderilobilmesi, her 
mahpusun çalıştırılması ve terbiyesi maksadını 
tahakkuk ettirmemesi karşısında hangi sistemin 
zirai ceza evi olarak tercihe şayan olduğunun 
ve memlekette yer yer kurulması düşünülen zi
rai ceza evlerinin hangi sistem üzerinden kuru
lacağının Adliye Vekilimiz tarafından ve evvel
ce mesbuk sualimde, memleketin meyvalı ve mey-
vasız ağaçlandırmaya ve fidana ihtiyacı bakı
mından böyle fidanlıklı ceza evi kurulmasının 
memleket meyveciliği ve ağaçlandırılması bakı
mından faydalı olup olmadığının da Ziraat Ve
kilimiz tarafından şifahi olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

Konya Mebusu 
H. Aydmer 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, sayın 
Hidayet Aydmer arkadaşımızın sualinin mev
zuu, fidanlık ceza evleri kurulması ve bir de 
Konya'nın Karaarslan fidanlığı ceza evinin tesi
sinin mümkün olup olmadığı meselesidir. Müsa
ade ederseniz her iki mevzu hakkında maru
zatta bulunacağım: 

Memleketimiz iklim itibariyle, dünyanın 
müstesna mmtakalarından birisi olup, mütehas
sıslara göre, birbirinden ayrı on muhtelif ikli
min hüküm sürdüğü bu topraklar üzerinde zira-
atin her çeşidinden iyi neticeler alındığı bilinen 
bir keyfiyettir. Meyvacılığm, bağcılığın esas 
olarak alınması, gerekli fidanlıkların tesisi ve 
arzu edilen hedeflere ulaştırılması bir ilim ve 
teknik işidir. Bu husus cümlenin malûmudur. 
Fidanlık toprağının ıslahı, teknik icaplara gö
re hazırlanması, muhitle olan irtibatının temin 
edilmesi, yetiştirilen fidanların kıymetlendiril
mesi muhakkak ki ilim, teknik işidir. Bu va
ziyet karşısında bu tip işletmelerin organizas
yonu, elinde birçok imkânları ve elemanları 
bulunan Ziraat Vekâletini daha ziyade alâka
dar eden bir mevzudur. 

Muhterem soru sahibinin, Karaarslan'da bir 
fidanlık ceza evi tesisi mevzuuna, gelince : 

Mütehassısların yaptıkları tetkiklere göre, 
fidanlık, yani muhterem soru sahibinin arzu 
eylediği mânada, daha ziyade, fidan yetiştir-
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inek ve bunu muhite dağıtmak, memleketin 
ağaçlandırılması işinde hizmet etmek gibi mak
satları güden bir ceza evi fidanlığı tesisi için 
asgari 150 hükümlünün çalıştırılması lâzımgel-
mektedir. 

Esasen bizim ziraate dayanan ceza evleri mü
esseselerinin, 200 kişilik bir iş gücü hükümlü 
standardı üzerinden mütalâa edilmesi lâzımdır. 
Böyle bir fidanlık ceza evi için 150 kişi hü
kümlü mülâhaza edildiği surette, işaret Duyu
rulan işletme nazara alındığında, burada an
cak 30 işçinin, yani 30 hükümlünün çalıştırıla
bileceği hesabedilmiş bulunmaktadır. Yalnız 30 
işçi için bir fidanlıklı ceza <evi tesisinin ise pek 
faydalı olamıyacağı varit görülür. Çünkü bu 
surette, 150 kişilik kadronun bakiyesi olan 120 
kişisi iş bulamıyacak ve fakat bunlar bittabi 
emeklerinin karşılığını istiyeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; ceza evlerinin he
defi, daha ziyade mahkûmların ıslahı hali ve 
bunların cemiyete iadeleri sırasında hem ken
dilerine hem de cemiyete faydalı varlıklar ola
rak dönmeleri keyfiyeti bulunduğuna göre, bir 
ceza evinin mahiyetini tâyin ve tesbit ederken, 
onun ziraat esasına müstenidolması veya fidan
lık, bağcılık esasına müstenidolması keyfiyeti
nin tâyininde bunun esas olarak alınıp almmı-
yacağı gibi bir nokta varidi hatır olabilir. Bi
zim halen elimizde ziraat esasına dayanan üç 
ceza evimiz vardır: Dalaman, îmralı, Edirne 
ceza evleıri. Bu müesseseler, arz ettiğim gibi, 
daha ziyade mahkûmun ıslah halini hedef tu
tan ve bu maksadı üstün sayan yerlerdir, di
ğer yolla, yani ceza evlerinde yapılan istihsal 
usullerinin ve başvurulan diğer çarelerin hepsi
nin tâli telâkki edilmesi lâzımgeldiğini hatırlat
mak isterim. 

Halbuki muhterem arkadaşlar1; bu noktai 
nazar, daha ziyade memleketin ağaç. fidanlık 
ihtiyacını sağlıyan bir hedef tutması itibariyle, 
ıslahı, ikinci plâna atacak bir netice doğurabi
lir. Bu itibarla bugün vekâletimizce bağcılık 
veya fidancılık esasına dayanmak suretiyle iş-
liyecek bir ceza evinin kurulmasının olgun bir 
mahiyet arz etmediği kanaati hâkim bulunmak
tadır. Belki ilerisi için Ziraat Vekâleti ile iş 
birliği yapılarak bu mesele biraz daha olgunla* 
şırsa üzerinde durulabilir. Maruzatım şimdilik 
bundan ibarettir. 



HÎDATET AYDÎNEB (Konya) — Muhte- I 
rem arkadaşlarım; Sualime cevap veren arka
daşımız, mevzuun daha ziyade Ziraat Vekâle
tini alâkadar ettiğim beyan buyurdular. Evet, 
Zirat Vekâletini alâkadar ettiği için ben suali
mi her iki muhterem vekilimize tevcih etmiş 
bulunuyorum. Mevzu iki vekâleti alâkadar ede
bilir, fakat vatan küldür. Vatan meselelerinin 
halli için muhtelif vekâletlerin daima teşriki 
mesai etmesi lâzımgeldiğine göre bir mevzuu 
ikiye ayırıp, ikisinin de mesuliyet ve hareket
ten berî olması doğru olamaz. 

Arkadaşlar; ortada adliye Vekâletinin 1938 
senesinde kurduğu zirai hapishaneler vardır. 
Bunlar çiftlik usulüne, dağınık ziraat usulüne 
göre kurulmuşlardır. Muhterem arkadaşımız 
işaret buyurdular ki; bu gibi çiftlik usulü ha
pishanelerde dahi mahpusun ıslahı kabildir. Ben 
diyorum ki; fidanlıklı ceza evlerinde bu iş kat 
kat, evlâ bittarik kabildir. Misalle ispat edece- | 
ğim. Çiftlilç usulüne, dağınık ziraata dayanan 
hapishane demek, serbesti demektir. Halbuki 
mahkûmların ahlâkan ıslahı, inzibat ve disiplin 
altında bulundurulmakla temin edilir. Bir çift
likte mahbusun nasıl yaşadığını murakabe et
meye imkân yoktur. Nitekim Dalaman Zirai 
Hapisanesindeki mahbuslar civar köylerde 
yaşıyan insanlardan daha serbest ve müreffeh
tirler. Sıcak yemek yerler. Halbuki civar köy
lerde sıcak yemek yiyen vatandaş azdır, onla
rın ayakkabısı yoktur, bu mahbuslarm ayakka
bısı vardır. Hattâ eğlenceleri bile vardır. Böy
le bir yerde cezanın terhibi tesiri olur mu? Da
laman'daki mahkûmların ahlâkı bu suretle dü
zeltilemez. Ben bu şekle taraftar değilim. Unut-
mıyalım ki, mahpuslar uslu ve normal adamlar 
değillerdir, disiplin altında terbiye ve ıslaha 
muhtaçtırlar. Islahın birinci kademesi mahkû
mu vicdanı ile başbaşa bırakmaktır. Kovuş 
usulünde mahkûmlar birbirine mefsedet ve ah
lâksızlık aşılarlar. Mahkûmu bu kısımdan çe
keceksiniz, İngilizlerin Kıbrıs'ta tatbik ettikle
ri gibi tecrit edeceksiniz, küçük, münferit kom
partımanlara ayıracaksınız. Çalışma, insanları 
tehzibeder. Gündüz çalışmaya sevk edeceksi
niz, gece de tecrit edeceksiniz. Boş duran adam 
ahlâksizlığa temayül eder. Vekil arkadaşımın 
mukayeselerinde ifade edilen noktai nazarlarını 
kabul etmiyorum. Ben diyorum ki, meselâ 
Konya'nın Karaarslan mevkii vardır. Burada 
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muntazam, etrafı çevrilmiş bir ceza evinde mah
kûmlar geceyi bu hücrede geçirecektir. Gün-
Jüz kendisine tahsis edilen yerde çalışacak, fi
dan yetiştirecektir. Fidan yetiştirmek evlât ye
tiştirmekten daha zordur ve okadar da zevkli
dir. Üstelik fidancılık makine ile yapılabilen bir 
ziraat değildir, daimî surette el emeğine ihti
yaç hissettirir ve mahpusun bütün zamanla^ 
rım istiabeder ve bu suretle avareliğe vakit 
bulup fenalık düşünmesine imkân bırakmaz. 
Fidan yetiştirmenin ahlâk üzerindeki hayırlı te
sirini ifade etmek için şunu da söyliyeyim ki; 
bir fidan yetiştiren onu evlâdı gibi sever, bir 
fidanı koparmak kendisine bir insan öldürmek 
kadar ağır gelir. Bir insanın iyi evsaf sahibi 
olması için bir fidan yetiştirmesi kâfidir. Fidan 
ve ağaca ihtiyaç okadar mübremdir ki, bugün 
Konya ovasında çalışan çiftçi bütün gün güne
şin altında çalışır, gölgesine sığınacak bir tek 
ağaç bulamaz. O Türk köylüsü Konya ovasın
da yanar, yanar da bir tek ağaç gölgesinden isti
fade etmesine imkân bulamaz. Bize milyonlarca 
değil, milyarlarca ağaç lâzımdır. Medeniyet ağaç
tır, sıhhat ağaçtır, yağmur ağaçtan gelir, her 
şey ağaçtır. Bu kadar ağacı kim temin edecek? 
Mahpuslar hakkında gazeteden aldığım birkaç 
rakamı arz edeyim, burada deniliyor ki: 

«Mahkûmların sayısı ilgili kaynaklardan al
dığımız malûmata göre, memlekette 674 ceza 

I evinde 24 746 mahkûm ve 17 423 mevkuf olmak 
üzere 42 169 kişi vardır. (Soldan, ordu, ordu 
sesleri). Evet arkadaşlar bir ordudan daha faz-

I la... Bunlar memleketin ekmeğini yiyor, birbir
lerine ahlâksızlık aşılıyorlar. Bunlar çıktıkları 
zaman da âvâre ve serseridirler. Arkadaşlar. 
benim derpiş ettiğim fidanlıklı ceza evlerinde 
bunlar ağaççı ve fidancı olarak yetişirlerse ya-

I rm hayatta siz de, ben de, hepimiz de bunları 
bahçıvan tutarız. Bağımızda, bahçemizde kendi
lerine iş verebiliriz. Üç beş dönümlük arazimiz
de ortakçı olarak kabul edebiliriz. Binaenaleyh, 
bugün bahçıvanlık altın bilezik gibi bir sanattır.» 

Sevimli arkadaşım Sayın Avni Bey buyuru
yorlar ki, «Hidayetin Konya, ovasında kurulma
sını derpiş ettiği fidanlıklı ceza evinde ancak 30 
kişi barınabilir, ancak otuz mahpus çalıştıran 
bir müesseseden büyük bir fayda memul değil
miş.» 

I Arkadaşlar; demin ara ettim, Konya çölü 
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namütenahi, ağaçlandırmaya muhtaçtır. Bunun 
için de milyarlarca fidan lâzımdır. Bizim mem
leketimiz dünyanın en nefis meyvalarını yetişti
rir. Maalesef elmanın kilosunu 300 kuruştan ye
miyor muyuz? Karaaslan fidanlığı 70 dönüm
dür; bunu 370 dönüm yapmaya devletin kudre
ti yok mudur? Elbette vardır. Ve bu takdirde 
buradaki 30 mahpusu değil, 100 mahpusu çalış
tırırız, hem onları ıslah eder, hem memlekette 
bol fidan yetiştirip yurdumuzu ağaçlandırırız. 
Ve ilk merhale ve başarılı bir tecrübe olmak 
üzere Konya'nın ağaçlandırılması işi de bu su
retle halledilir.-Arkadaşımız Avni Bey Konya'
dan feyiz almıştır. Hiç tereddüt etmeden bu Ka-
raarslan fidanlık yerini tevsi etsinler, buranın 
70 dönümünü 370 dönüme çıkarsınlar, ufak mü-
tevazi 20 - 30 odalı binalarda, etrafı çevrilmiş fi
danlıklar içinde, fidan yetiştiren, memlekete ay
nı zamanda bir hizmet ifa eden insanlar haline 
getirsin. Bu, memleket için hayırlı bir başlangıç 
olacaktır. Bunu sizlerin ve Sayın Vekilin tak
dir buyuracaklarına eminim. 

1, — Malatya Mebusu Nuri Ocdkcıoğlu'nun, 
Malatya'nın Akçadağ kazası ile diğer hangi köy
lerinde arazi tesbit ve tevziine gidildiğine, bu 
köyler halkının şikâyetlerini icabettiren sebeple
rin tetkik ettirilip ettirilmediğine dair sualine 
Ziraat Vekili Nedim ökmen ve Devlet Vekili Os
man Kapani'nin tahrirî cevapları (7/92) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Akçadağ kazasının Kırkpmar köyü halkın

dan yüksek makamlarına, Başvekilliğe, Devlet 
ve Ziraat vekilliklerine ve umum müdürlüğe ev
velce Sultansuyu harasından tevzi edilen arazi
nin toprak tevzi komisyonunca geri alınmak is
tendiğine dair yolladıkları yazı suretiyle beş 
aded posta makbuzu ilişik olarak sunulmuştur. 
O, kazanın Kırkhan, Kotangölü ve diğer köy
lerle kaza yakınındaki diğer köylerin de bunun 
gibi dertleri ve müracaatları vardır. Eski sual
ler dâhilinde Beşvekil, Devlet ve Ziraat vekil
leri tarafından yazılı olarak cevap verilmesine 
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REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 
26. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tun

celi'nde halen faaliyette bulunan Toprak Tevzi 
komisyonlarının adedine ve faaliyet tarihinden 
bugüne kadar topraksız çiftçilere tevzi edilen ara
zinin miktarına dair Devlet Vekilinden şifahi 
suali (6/202) 

REÎS — Sual sahibi yoktur. Gelecek Birle
şime bırakıyoruz. 

Efendim, Ruznamede bulunan, ordu mensup
larına verilecek tayın bedeli hakkındaki lâyi
hanın birinci maddenin müzakeresi esnasında,ve
rilmiş olan bir takrir hazarı dikkate alınmış oldu
ğundan Yüksek Heyetinizin karariyle madde Büt
çe Encümenine iade edimiş idi, henüz encümen* 
den gelmemiştir. 

30 . I I I . 1956 Cuma günü saat 15 te toplan
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

delâlet Duyurulmasını saygı ile arz ve rica ede
rim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

1. Akçadağ kazası ve Malatya'nın bu kaza
ya yakın köylerinde ve hangi köylerde arazi 
tesbit ve tevziine gidilmektedir. O, köyler hal
kının müracaat ve şikâyetlerini icabettiren hal 
nedir ve tetkik ve tahkik ettirilmiş midir? 

2. Vaktiyle Sultansuyu harasından bu köy
lere verilen arazinin zamanla nüfusu çoğalması 
dolayısiyle halka kâfi gelmediği gözetilmekte 
midir? O köylerde hiç arazisi olmıyanlar için 
ne düşünülmektedir. Alınmak istenen arazi kim
lere verilecektir? 

3. öyle arazi vardır ki ne kadar geniş olsa 
kuvvei imbatiyesi olmadığından ekilpmediği tet-
kikat sırasında gözetilmekte midir? 

4. O köylerin müracaatları üzerine tatmin
leri için ne düşünülmektedir? 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 
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Saltanat Askerî İdaresinden Hazineye devr-

olun'an köylerinden köyümüz arazisinin en müm
bit kısmı âzamini Sultansuyu Harası alıp geri 
kalan kır ve bayır kısmında 1934 yılında köyü
müzde mevcut bulunan zürralarm nüfus başına 
4 dönüm borçlanma Kanunu yoliyle bizlere Ma» 
üye tarafından bizlere tevzi edildi. Sonradan 
köyümüze naklihane eden 11 zürraa da 1947 
yılında köyümüz hayvanat merasından 8 No. lıı 
Toprak Komisyonu tarafından ayrıca toprak 
verilmiştir. Tevzi esnasında bir hanenin 4 nefer 
nüfusu var ise şimdi 8 ve 10 nüfuslu mevcut ol
maktayız. Zaten hali hazır durumda toprakla
rımız bizlerin idaresine kâfi gelmediği gibi ev
velce toprak verilen bir şahsın oğlan evlâdı şim
di 18 yaşını tecavüz eden ve 1947 yılından son
ra köyümüzün davar ve sığırlarını otlatmak 
için köye gelen şahıslar toprağımız yoktur, di
ye müracaat etmektedirler. Almış olduğumuz 
habere nazaran gerek köy merasını ve gerekse 
1934 yılından bizlere tevzi edilen topraklara 
8 No. lu Toprak Komisyonu el koyarak dönüm 
fazlalarımızı tevzi etmek ve başka şahıslara 
vermek teşebbüsündedirler. Halbuki iki asırdan 
beri gerek ebaü cetlerimiz ve gerekse biz fakir 
rençperler imar ve ihya etmekle beraber bağ ve 
bahçe yetiştirilip ve geri kalan topraklarımıza 
sulama ve imar cihetine uzun emekle meydana 
getirmekteyiz ve toprak borçlarımızı defaten 
ödiyerek tapu senetlerimizi aldık, tapu hudut
larımız içerisindeki dönüm fazlalarını ellerimiz
den alınacak olur ise muhacir vaziyetine düşe
ceğimiz aşikârdır. Belirli sızıltımıza ve mağdu
riyetimize meydan verilmemesi için toprakları
mızın elimizdeki tapulara göre muhafazasını ve 
müdahale edilmemesini ve adaletin tenvirini is
tida ve istirham eyleriz. 

Âza Âza Âza 
Âza Akçadağ ilçesi Kırkpmar köyü 

Muhtarı 

T. e. 
Ziraat Vekâleti 20. V . 1955 

Hususi 
1008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 1 . V . 1955 gün ve Kanunlar Md. lüğünün 
7-92/1457/5946 sayılı yazıl arına karşılıktır. 

1. Aslı hazineye intifaı Sultansuyu Harası* 
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ııa ait arazi içinde kırk küsur köy bulunmakta, 
bu köylülerden ziraat yaptıkları arazi için ica-
rei zemin adiyle bir para veya; (hububat ola
rak) ayın alınmakta idi. 

2. 1936 yılında haranın bizatihi kendi ih
tiyacı arazinin tefrikiyle geri kalan arazi Malat
ya Valiliği emrine terkedilmiş ve valilikçe de 
iskân müdürlüğü marifetiyle köylülere tevzi 
edilmiştir. 

3. Haraya bırakılan arazi üstündeki köy
ler hükümetçe kaldırılarak başka yerlerde is~ 
kân edilmişler ve kendilerine yeter miktarda 
arazi verilmiştir. 

! 4. Haranın elinde kalan arazinin kadastro
su yapılarak tapuya tescil muamelesi yapılmış 
ve ortada ihtilâf mevzuu bir husus kalmamış
tır. 

5. Bu itibarla evvelce bu suretle köylülere 
tevzi edilen araziden tevzi komisyonlarınca ge
ri alınmak istendiği hakkındaki Malatya Mebu
su Nuri Ocakcıoğlu'nun takriri ile vekâletimi
zin bir ilgisi görülememekte ve mevzuun Devlet 
Vekâletine (Toprak ve iskân işleri Umum Mü
dürlüğüne) ait bir keyfiyet bulunduğuna müta
lâan saygı ile arz ederim. 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

T. C. 
Başvekâlet 22 . V I . 1955 

Toprak ve iskân işleri 
Genel Müdürlüğü 

Şubesi : 1 
Dosya No. 3121 - 8 - 7 

özel sayı 
ö>enel sayı : 4702/26104 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kanunlar Müd. 1 1 . V . 1955 gün ve 7-92/1457-
5946 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Malatya'nın Akçadağ kazası ile diğer köy
lerinde yapılmakta olan arazi tevzii hakkında 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafından 
verilen tahrirî sual takririne vekâletimce yazılı 
olarak verilen cevabının ilişikte sunulduğunu 
saygı ile arz ederim, 

Derlet Vekili 
I ©; Ktpamî 
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Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun Akçadağ 
kazası ile diğer köylerinde yapılan arazi tesbit 
ve tevzi işleri hakkındaki tahrirî sual takririne 

cevaptır 
1. Akçadağ ve Malatya'da 4753 sayılı Kanu

nun tatbikine 1947 senesinde başlanmış ve 1954 
senesi sonuna kadar Akçadağ ve Malatya'nın 
hangi köylerinde kaç aileye kaç dönüm arazi da
ğıtıldığını gösterir cetvel ile bu vilâyette faali
yette bulunan 8 No. lu Toprak Komisyonu tara
fından 1955 yılı içinde nerelerde toprak dağıtı
lacağını gösterir bir liste ilişikte sunulmuştur. 

Uygulama yapılan yerlerde, toprak alamıyan 
bâzı kimseler tarafından diğer uygulama bölge
lerinde emsallerine tesadüf edildiği gibi bâzı fer
di şikâyetlerden başka bu vilâyette çalışan ko
misyonun her hangi bir köyde kanunsuz ve yol
suz dağıtım yaptığına dair müracaat ve şikâyet
ler alınmamıştır. Münferit şikâyetler hakkında 
gerekli inceleme yapılarak neticeleri ayrıca şikâ
yetçilere bildirilmiştir. 

Bunların dışında,, Sultansuyu harası arazisi 
içerisinde bulunan Sayın takrir sahibi Nuri Ocak-
cıoğlu'nun yazısına bağlı Akçadağ kazasının 
Kırkpmar İhtiyar Heyeti tarafından yapılan şi
kâyete benzer bir şikâyetle 1953 senesinde aynı 
kazaya bağlı Karanlıkdereliler tarafından yapıl
mıştır. Durum o zaman mahallinde bir müfetti
şe tetkik ve tahkik ettirilerek gerekli tebligat 
Malatya Valiliğine yapılmış bulunmaktadır. 

2. Sayın Nuri Ocakcıoğlu'nun da malûm
ları olduğu üzere Sultansuyu arazisi, 1933 se
nesine kadar Kırkpmar köyü gibi içinde bulu
nan köylere icarla verilmek suretiyle idare edil
miştir. 1933 senesinden sonra Ziraat Vekâleti
nin aldığı bir kararla 1934 - 1937 seneleri ara
sında arazinin mülkiyeti icarcı durumunda bu
lunan halka intikal ettirilmiştir. Ancak, o zaman 
muhtaç halka tevzi sırasında tanzim edilen tev-
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zi cetvellerinde ve tesis edilen tapu kayıtların
da (miktar fazlasının Hazineye ait) olacağına 
dair kaydı ihtiva ettiğinden, sonradan yürürlü
ğe giren 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci madde
sindeki hüküm dolayısiyle tolprak komisyonu 
bu miktar fazlalarını tesbit ve muhtaç halka da
ğıtmak üzere ele almış bulunmaktadır. 

Toprak komisyonları her hangi bir köyü ele 
aldığı zaman 4753 sayılı Kanunun 5618 sayılı 
Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesindeki sıra
ya göre, hak sahiplerini tâyin ederek toprak
landırmaktadır. Topraklandırma sırasında nü
fus farkları göz önünde tutulduğu gibi o aile-

j den olup, 18 yaşını ikmal etmiş fürulara da sı
ra geldiğinde ayrıca toprak verilmektedir. 

Sultansuyu arazisinde kâin köylerde toprak 
dağıtımı yapılırken arazide çıkan fazlalık, tâ
yin edilen norma nazaran o kimse toprağa muh
taç ise nüfusu da nazara alınarak kendisine, 

' muhtaç değilse alınarak başka bir muhtaç va
tandaşa verilmektedir. 

3. Yapılan dağıtımlarda daima arazinin ka-
rekteri aranır ve bu karektere göre verilecek 
araziye tatbik edilecek norm tâyin edilir. 

4. Sultansuyu Harası içerisinde oturan köy 
halkının elinde bulunan arazinin durumu yu
karda 2 nci maddede da izah edilmiştir. Çıkan 
fazlalıkların ne yolda bir işleme tâbi tutula
cağını 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi 
tâyin etmiştir. Ayrıca hukuki vaziyeti "de bir 
müfettiş tarafından incelettirilmiştir. Bugüne 
kadar yapılan dağıtımlarda arazi sahiplerinin 
durumları da göz Önünde tutularak en âdilâne 
bir şekilde cereyan ettiğinden Vekâletimizce 
başkaca bir tedbir alınması mevzuubahis de-

J ğildir. 
Devlet Vekili 
Osman Kapanı 
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Kazası 

Akçadağ 

Merkez 

t : 60 <tt. 

Köyü 

1947 

Kurtaptal 
Y. örükçii 
Ilıcak 
Kırkpmar 
Balın 
Zeyve 
Ziyaret 
Cinişkeller 
ören 
Beksendere 
İkinciler 
Keremis 
Gölpmar 
Merkez 

1948 

Merkez 
Karapınar 
İkinciler 
Dedeköy 
Kalîkasa 
Küme Kavak 

1949 

Tecirli 
Eğribük 
Dede Kargın 
Sürür 
Bırmık 
Atıkhan 
Gümüşhan 
Hamidiye 
Yazıhan 

5.1956 0 • 

senesi 

' 

senesi 

senesi 

l 
Topraklan-Verilen toprak Tahsis edilen 
dırılan aile 

Aded 

13 
15 
90 
11 
6 

51 
9 

80 
112 
25 

100 
12 
31 
73 

664 

69 
104 

1 
63 
39 
47 

323 

70 
116 
34 
63 

118 
33 
46 
87 

170 

737 

miktarı mera miktarı 
Dönüm Dönüm 

250 00ü V 
2 790 000 
5 990 000 

214 000 
121 000 

1 020 000 
198 000 

1 721 500 
3 190 000 

515 000 
3 861 500 

370 500 
619 500 

2 780 000 

23 911 500 

1 412 625 
3 626 000 

40 000 
3 160 865 
2 221 827 
2 534 337 

12 995 771 

6 719 962 
8 299 466 
3 362 468 
6 074 439 

10 692 632 
2 977 342 
4 172 971 
6 456 345 
9 160 803 

57 912 428 

1366 
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Topraklan-Verilen toprate Tahsis edîlem 
dınlanaile miktarı mera miktarı 

Köyü Aded Dönüm Dönüm 

Misi t* Dert 
Çermiğe 
Kuşdoğan 
Cihadiye 
Pırıpırm 
Karahan 
Balaban 
Boyaca 
Çivril 

Ansıır 
Anbarcık 
Parçikent 
tsa 
Ağa Sülün 

Dilek 

Yazıhaıı 
Fethiye 
Sinanh 
Kuşdoğan 
Pırpırın 
Karahan 
Balaban 
Mamahor 
Karanlıkdı 

Dilek 

1950 senesi 

1951 «enesi 

aenli 

1952 senesi 

are 

91 
67 
54 
83 
67 
34 
48 
49 
42 

536 

158 
48 
77 
92 
95 

470 
29 

119 
45 
54 
35 
41 
24 
16 
48 

109 

491 
'7 

7 028 562 
2 056 051 
3 010 909 
3 687 250 
6 032 399 
2 145 500 
4 762 000 
4 393 075 
1 703 625 

34 812 421 

9 060 096 
4 215 200 
6 329 250 
4 005 000 
5 089 500 

28 699 046 
1 220 000 

4 323 950 
2 144 500 
2 836 500 
1 616 125 
1 895 970 

809 750 
1 615 000 
5 599 250 
8 694 900 

29 535 945 
370 000 

3 396 000 
— 

6 307 000 
21 052 000 
1 482 000 

615 000 
6 307 000 

— 
• — 

43 140 000 

5 000 000 
3 000 000 
3 700 000 
1 500 000 
1 100 000 

14 300 000 
(Göçmenlere ve
rilmiştir) 

(Göçmenlere ve
rilmiştir) 

1367 



Vilâyeti 

Malatya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazası 

Akçadağ 
Hekimhan 

» 
Doğanşehir 

» 
>> 
» 
» 
» 
» 

t : 50 38,3.1936 O •: 1 
Topraklan-Verilen toprak Tahsis edilen 
dırılanailo miktarı mera miktarı 

Köyü Aded Dönüm Dönüm 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Doğanşehir 
» 

Besni 
Kâhta 

» 
Merkez 
Akçadağ 
Merkez 

» 

1953 senesi 
Kuyulu 
Bktir 
Kışla 
Halıcan - Çiftlik 
Kuluşağı 
Atabey 
Mısır Dere 

1954 senesi 
Haçova 
Gölpınar 
Zeydanlı 
Suçatı 
Şairtli 
Aşağı Hozkişi 
Mülk 
Bazuk 
Kuşdoğaıı 
Karanlıkdere 
Kuyulu 
Kovuk 

59 
43 
33 
22 
48 
34 • 
2J 

260 

258 
15 

117 
91 
86 
65 
51 
58 
21 
24 
14 
42 

2 995 150 
701 500 

1 600 000 
1 817 750 

942 000 
3 016 750 

562 905 

11 636 055 

7 923 500 
699 000 

5 837 700 
6 334 140 
5 576 467 
4 242 000 
6 978 000 
3 587 000 

622 175 
514 000 
474 550 

2 711 000 

5 500 000 
— 

3 532 000 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
_._ 
— 

Kbcmendik (Dürüstü) 
842 

22 
45 499 532 9 032 000 

2 211 200 (Göçmenlere ve
rilmiştir) 

1955 senesi programı 
Kuluşağı 
Şişman 
Dedegerko 
Boyaca 
Kilisik 
Kırkpmar 
Zahmettin 
Tahtalı 
Polatderc 
Çiğlik 
Polat 
Kelhalil 
Kuruova 
Karaterzi 
Eskiköy 

T. B. M. M- Matbaası 


